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Hea Sõmerpalu
valla rahvas!
Kaunist ja pidulikku
Eesti Vabariigi 98. aastapäeva!
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS JA -VOLIKOGU

Talvine Sõmerpalu linnulennult.

Maario Ehte foto

Haldusreformi
rahvakoosolek
2. aprillil kell 10 tuleb
Osula põhikoolis haldusreformiteemaline rahvakoosolek kõigile vallaelanikele.
Ootame aktiivset osavõttu!

Hajaasustuse
programmist
Tänavugi avatakse toetusmeede maainimestele, kellel
on probleeme majapidamise vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomse
elektrisüsteemiga.
Toetatakse töid hoonetest väljas, sisetöid ei toetata. Täpsemat infot jagame
järgmises vallalehes ning
korraldame ka infopäeva.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Valla aukodanik on Peeter Animägi
Sõmerpalu vallavolikogu
valis tänavuseks valla
aukodanikuks Heimtali
kirikuvanema
Peeter
Animägi (74).
Peetril on kolm last ja kaheksa lapselast. Keila kandist pärit diplomeeritud
põllumajanduse mehhaniseerimise insener kolis meie
kanti 24 aastat tagasi.
Teised Peetrist:
Anti Ossis: Peeter Animägi
on kogu siin elatud aja
paistnud silma sellega, et
kui lubab, teeb ära. Ta taastas meie valla territooriumil
oleva Heimtali kiriku, mis
on Urvaste koguduse abikirik. Peeter Animägi on ka
Heimtali kirikuvanem.

Ta on aktiivselt vallaelus
kaasa löönud, on olnud
mitme vallavolikogu koosseisus ja kuulunud volikogu
komisjonidesse.
Praegu on Peeter pensionär, kuid aitab ikka nõu ja
jõuga, kui vaja.
Ta on laia silmaringiga
mees, kellega vestlemine
võib kujuneda väga pikaks.
Üllar Salumets: Urvaste
kogudus on jumalateenistustel eestpalvesse võtnud
alati oma riigi, vallad ja
rahva ning kõik, kes on siin
ristitud või teistest piirkondadest siia elama asunud ja
oma sideme kirikuga taastanud. Ka Peeter ja Aime
Animägi, kui nad siia elama
asusid, otsisid kiriku üles.

Esialgu tundus neile küll, et
Võru kirik on lähemal, kuid
territoriaalselt jäävad Sõmerpalu ja Mustassaare Urvaste koguduse teenitavasse
piirkonda.
Peeter on sellest ajast alates panustanud kiriku töös-

Peeter Animägi.

se palju energiat ja aega. See
on olnud Jumala kutse, millele ta on järgnenud. Ilmselt
pole see juhus, et just siis,
kui Peeter siia elama asus,
hakkas kogudus tegelema
Heimtali kiriku taastamisega. Heimtali kiriku ehitus

Aivar Kroonmäe foto

sai Peetrile suureks väljakutseks. Ta on sellega väga hästi hakkama saanud. Lisaks
on ta tõeline kirikumees:
ta on kuulunud pikka aega
meie koguduse juhatusse
ning 17. märtsil 2002 valiti
koguduse kirikuvanemaks.
Paar aastat tagasi andis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
talle teeneteristi.
Inimene näeb, mis silma
ees, aga Issand näeb, mis südames. Peeter on alati soovinud elu edendada ja edasi
viia. Tema aktiivsus ja head
mõtted on tulnud kasuks
tervele kogukonnale. Üks
kindel viis panustada tulevikku on Jumala riigi töö.
Pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see
teile pealegi! (Lk 12,31).

Heimtali Peetri kirik sai omapärase piltvaiba
PEETER ANIMÄGI,
Heimtali kirikuvanem
Enne jõule sai Heimtali
kirik omapärase piltvaiba,
mille on teinud kunstnik
Anu Raud.
Vaiba saamise lugu algas
20l4. aasta jaanuaris, kui
tekkis plaan korrastada ja
uuendada kiriku altariruumi. Aime Animägi pakkus
välja idee uuendada ka altarikatteid. Sellest saigi alguse
ettevõtmine, mille käigus
pöördusime vaibakunstnik
Anu Raua poole, et ühendada Sõmerpalu valla kirikus kaks suurt elutööpreemia saanud kunstnikku −
Dolores Hoffmann ja Anu
Raud.

Teiseks põhjuseks oli
seose loomine Viljandimaal
oleva Heimtaliga, kus Kääriku talus elab, töötab ja õpetab professor Anu Raud.
Koostöö alustamiseks
saatsime Anule Heljo Saare juhendusel koostatud
Heimtali kiriku raamatu
koos selgitustega meie plaanide kohta. Anu pakkus välja ühe vaibakavandi, mille
ta tahaks oma ema mälestuseks teha. Selle vaiba nimeks
oli «Issaristike».
Valminud vaip saavutas näitustel tunnustust ja
kokkulepete käigus leidis
väärilise koha Tallinna Jaani
kirikus. Sellest kirikust saadeti ka Anu ema viimsele
teekonnale.
Kavandatu jätkamiseks

sõitsime 20l5. aastal Viljandimaale Anu Rauale külla,
et uut kokkulepet sõlmida.
Vaatasime üle palju kavandeid, aga ei leidnud väga
head lahendust.
Anu võttis meie soovi
südamesse ja tuli suvel koos

kaaslastega Heimtali kirikut
vaatama. Külalistele meeldisid meie kiriku hubasus,
kodusus ning Karin Kummi
kootud sõnumivaibad, mis
katavad seinaposte.
Seltskond istus pikalt
kirikupingil, andis juhiseid

altariruumi muutmiseks ja
kavandas uue vaiba. Vaip lubati valmis teha jõuludeks.
Vaiba saamist kirikule asus toetama Sõmerpalu
vald. Oma panuse andsid
Vaido Ermel, Aivar Rosenberg, Avo Leok, Peep Hollas,
Peeter Kari, Riho Kreevald,
Endel Leius, AS Toftan, Sõmerpalu ja Osula põhikool
– kes sponsoreeris remondimaterjaliga, kes oma tööga.
Puuduva summa annetasid sakslased Hilde ja
Joachim Chollet, kes kevadel enne lõplikku lahkumist
Eestist pidasid Heimtali
kirikus palvuse ja jätsid kirikuga hüvasti. Sakslastele
meeldis meie plaan ja sünnipäevadel kogutud raha ei
unustatud saata.

Valmis vaiba üleandmine Tartus pälvis ajalehe
Eesti Kirik tähelepanu: seda
sündmust kajastati lehe esiküljel (23.12.2015).
Tänavuse Võrumaa kirikute seinakalendri esikaanel on Urvaste kirik ja
tagakaanel Heimtali kiriku
roosaken. Nii lahenes Jumala
õnnistusel plaanitu ja esimese jõulupüha teenistusel pühitses Võrumaa praost Üllar
Salumets sisse Heimtali kiriku piltvaiba «Ristirahvas,
ristirahvas, rõõmusta!».
Urvaste kogudus tänab
kõiki, kes on kirikusse lugupidamisega suhtunud, ning
soovib kõigile lootust, armastust, rõõmu ja rahu,
mida Jumal annab meile
tasuta.
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Sulbi külateater sai kümneaastaseks
21. novembri õhtul
säras Roosu talu vabaajakeskus tuledes. Sulbi külateater tähistas
seal oma kümnendat
tegevusaastat.
Kokku olid tulnud sõbrad kaugelt ja lähedalt.
Lauldi, tantsiti, tänati,
meenutati. Kümne aasta jooksul on juhtunud
mõndagi, alates sõnade
sassiminekust kuni lüpsimasinate koju unustamiseni.
Sulbi külateater sai
alguse 2005. aasta lõpus,
mil lavale toodi esimene
näitemäng «HiiglaneJõuluvana». Igal aastal
on lisandunud nii pikemaid etendusi kui lühilavastusi. Kokku on neid
üle kolmekümne.
Sel hooajal on plaanis lavale tuua ja osalt
on juba toodud kolm

Marid naiste
tantsupeol
Sõmerpalu vallast osaleb
12. juunil Jõgeval toimuval teisel Eesti naiste tantsupeol Sulbi naisrühm
MARI.
Rühma juhendab Maa-

Sulbi külateatri näitlejad (vasakult): Vaido Ermel, Agu Soon, Triin Männik, Airika
Saamo (juhendaja), Jörgen Štubis, Maret Soon, Margit Tappo, Aivar Rosenberg.
näitemängu. Neist esimese,
«Peedilehe-Liisa» esietendus toimus 18. novembril
Antsla kultuurikeskuses ja
ligi kümmekond esinemist

on veel kavas. Teist etendust, mis jutustas vanaema
ja vanaisa seiklustest teel
Austraaliasse, võis näha
Osulas advenditulede süü-

tamisel.
Kohe on algamas selle
hooaja kolmanda etenduse «Mamma» proovid.
«Mamma» on Sulbi küla-

rika Rosenberg ja peole on
registreeritud 12 tantsijat.
Teine Eesti naiste tantsupidu MeheLugu on lugu
mehest ja naisest – sellest,
kuidas mehed näevad naisi
ja naised mehi.
Tantsulavastuses põrkuvad kaks maailma – avatud
ja elurõõmus ning suletud

ja kibestunud. See on lugu,
milles on kirge ja armastust, aga ka viha ja põlgust.
Lugu aitavad jutustada Ivo
Linna ja Tiit Sukk.
Tantsupidu tõotab kujuneda 2016. aasta Eesti
suurimaks rahvakultuuripeoks.
Etenduse lavastab mit-

me üldtantsupeo lavastaja
ja liigijuht Ülo Luht ning
selles lööb kaasa üle 5000
tantsija enam kui 400 rühmast.
Peo muusikajuht on
Toomas Lunge ja tekstide
autor Heiki Vilep.
Teine Eesti naiste tantsupidu MeheLugu toimub

teatri esimene draamaprojekt ja lavalaudadele
peaks see jõudma emadepäevaks.
Sel hooajal mängib
meie trupis seitse näitlejat: Margit Tappo, Maret Soon, Triin Männik,
Agu Soon, Aivar Rosenberg ja Jörgen Štubis.
Näitetruppi juhendab
Airika Saamo. Meie
esinemiskava ja muid
ettevõtmisi saab jälgida
ka internetis Facebooki
lehel.
Sulbi külateater tänab
siiralt kõiki, kes kümne
tegevusaasta jooksul on
siin- või sealpool lava
meie tegemistele kaasa
elanud. Kuni jätkub entusiastlikke näitlejaid,
jätkuvad ka proovid
Sulbi külateatris.
Tänuga
SULBI KÜLATEATER
Jõgeva linna staadionil 12.
juunil. Kavas on peaproov
ja kaks kontsertetendust.
Pileteid
etendustele
müüb Piletilevi.
Sõitke oma valla naistele kaasa elama!
SÕMERPALU SÕNUMID

Määritsa lahingu 70. aastapäev
1. aprillil tähistab Sõmerpalu vald Määritsa lahingu 70. aastapäeva. Kell 12 saavad mälestajad kokku Osula kalmistul, sealt edasi on kavas liikuda Määritsa lahingupaika.

Määritsa talust leidsin südamerahu
VILLU KIBENA
(snd 1939)
Olen Põlvamaalt Peri vallast pärit ja elanud oma
elu Tallinnas. Pensionäripõlve veedan suuremalt
jaolt Haapsalu lähedal,
kus minu õue paistavad
silmapiiril sõudvad valged laevad, teel Rohukülla,
Vormsile või Hiiumaale.
Minagi olen veel teel…
Olen aastaid otsinud oma
isa Bernhard Kibena hauda. Ta langes Sinimägedes
Punaarmee kätte vangi,
põgenes Karjala vangilaagrist kodumaale ja varjas
ennast seitse aastat metsas.
Ta oli legendaarse metsavenna Jaan Rootsi salgas
Võrumaal.
Julgeoleku toimikus on
pilt, kus minu isa lamab
palakal, jalad automaadiga
läbi lastud. Ta relva hoidev käsi on rinnal... Kas ta
langes kinnivõtjate kuulist
või läks vabasurma, ma ei
tea, sest arvamusi on vastakaid.

Isa hauda otsides tõi tee
mind Võrumaale Määritsa
tallu. Kohaliku rahvaga
sain tuttavaks sõjahaudade
lahtikaevaja Arnold Undi
kaudu. Kaevasime temaga
viis-kuus aastat tagasi lahti üht tundmatut hauda
Taevaskoja lähedal metsas,
lootes leida isa säilmeid.
Haud oli tühi, kuigi olid
kääbas, rist ja pink…
Vaatan aeg-ajalt mullu
3. mail tehtud pilte – pildistamine on üks minu suuremaid hobisid. Vaatan,
kuidas traktorid sõidavad
Määritsa talu poole, kuidas
tuleb külarahvas, noored ja
vanad üheskoos. Nad kõik
on teel korda tegema üht
võssa kasvanud taluaset,
mis andis viimset varjupaika 1. aprillil 1946 ebavõrdses võitluses langenud
metsavendadele.
Minu piltidele on jäänud koolipoiss suure oksasületäiega ja neiud oksakääridega. Mehed, hambad
pingutusest ristis, kangutavad välja mälestuskivi, et
seda uude kohta nihutada.

Talgutöö keskel lehvib sinimustvalge viir. Viimasel
pildil on kõik talgulised
koos. Töö on tehtud ja
talgusupp söödud. Suure
hulga inimeste päevatööst
jäi maha madala kivimüüriga markeeritud majaase,
tasaseks silutud õu ja võsast välja raiutud kaunid
vaated. Kaks vana tamme
on selles talus juhtunu
tummad tunnistajad…
Eriti meeldib mulle pilt,
millel on suur leek. See põletab tuhaks taluasemele

Määritsa lahingu infotahvel.

kasvanud võsa ja risu, aga
ka kõik selle, mis ei ole mäletamist väärt. Ent tuli põletas 70 aastat tagasi maha
Määritsa talu. Majja põlesid sisse viis meest ja kaks
naist…
Tänavu sügisel läksin
taas Määritsale. Astusin
autost välja ja mu süda võpatas tänutundest.
Taluõue lipuvardas lehvis sinimustvalge. Üles oli
pandud infotahvel, mis
rääkis kolmes keeles selles
talus juhtunust. Heas kor-

ras taluõu oli pidulik ja natuke kurb. Kirjud vahtralehed katsid rohelist muru,
puud olid raagus ja pilk
ulatus kaugele. Infotahvli
juures mõtlesin, et tulijaga
võiksid tasakesi kõnelda ka
tuulekellad…
Mõtlen, et ligi 70 aastat
tagasi siin langenute hinged võivad nüüd Osula
kalmistul rahus puhata.
Olen kogu elu puudust
tundud, et mul ei ole isa
hauda, kuhu küünal viia.
Aga ma pole kaotanud
lootust. Seni käin aeg-ajalt
Määritsa talus ja Osula kalmistul.
Suur tänu imetlusväärselt üksmeelsele Sulbi
rahvale! Suur tänu Sõmerpalu vallavalitsusele, Aivar Rosenbergile ja tema
abikaasale Maarikale, kelle
eestvõttel ja abiga Määritsa
taluase korda tehti.
Suur tänu ja tunnustus
muinsuskaitsjale Arnold
Undile, kes on tervist säästmata teinud rasket tööd
selle nimel, et meil ei oleks
nimetuid sõjahaudu!

Sõmerpalu külaselts tegutseb
Kadripäeval kogunesid aktiivsed Sõmerpalu kandi
inimesed Ampsula kohvikusse, et üheskoos arutleda
piirkonna arengu ning külaseltsi tegevuse üle.
Sõmerpalu vallavalitsuse arendusspetsialistina oli
rõõm näha koos nii palju
inimesi, kes tulid õhtusel
ajal kodust välja, et arvamust avaldada ja tulevikule
mõelda.
Kokkusaamisel arutleti
kolmel teemal: Sõmerpalu
piirkonna areng ja koostöövõimalused, külaseltsi tegevus ning tulevikuvaated.
Kui senini valitses arvamus, et Sõmerpalu kant on
tagasihoidlik ja passiivne,
siis nüüd julgen selle ümber
lükata. Eks käimasolevad
suured reformid on pannud
kohalikke inimesi oma eluja tegevuskoha tuleviku üle
mõtlema – igal juhul puudutavad nii haridus- kui ka
haldusreform kõiki valla
inimesi.
Kardetud koolireform läheb ehk sujuvamalt, kui seni
arvati, sest kooli peab vahetama praegustel andmetel alla
40 õpilase. Koolide vahemaa
on ligi 5 km, transport lahendatakse koolijuhi ning kohaliku omavalitsuse koostöös.
Kohaliku omavalitsuse
investeeringuprojektide nimekirjas on kergliiklusteede
arendamine. Siin on mõttekoht, et algatada näiteks
kergliiklustee laiendamine
Vareselt Sõmerpallu.
Praegu
kavandatakse
koostöös
Maanteeameti
ning Võru maavalitsusega
kergliiklusteed Raiste ristist
kuni Vareseni. Kuigi jalgsi
ja rattaga liiklemiseks on
kasutada ka väike metsavahetee, mis lühendab tee
kogupikkust umbes 1 km
võrra, tasub mõelda, kuidas planeeringuid koostada
ja missuguses perspektiivis
neid näha.
Kaasamõtlemist nõuab
koolimelust tühjaks jääv
hoone – mis saab sellest
edasi. Ka siin on külaselts
ning kõik hakkajad inimesed ja ettevõtete esindajad
oodatud kaasa rääkima.
Kutsun Sõmerpalu kandi
inimesi külaseltsiga liituma!
Liikmetena on teil võimalus rääkida kaasa piirkonna
arendamisel ning saada osa
erinevatest sündmustest.
Külaseltsi
juhatusse
kuuluvad Juta Valli, Lembit
Kivi, Marika Mängli, Luule
Tille ja Helje Võõras. Külaseltsi e-posti aadress on
avatud kõikidele ideedele ja liitujatele: somepalu.
kulaselts@gmail.com.
ENE KERGE
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Matemaatikanädal
25.-29. jaanuarini toimus
Sõmerpalu koolis traditsiooniline matemaatikanädal. Võisteldi peastarvutamises ja sudokude lahendamises.
Võistkondadevahelises
mitmevõistluses tuli viie minuti jooksul lahendada erinevaid ülesandeid. Tahvelarvutite abiga sai lahendada
QR−koodide ülesandeid.
Võistluste parimad kogusid
matemaatilist raha.

Reena Kamber 2. klassist
QR koodi abil ülesannet lahendamas.

Valla meistrivõistlused lauatennises Roosu
talu karikale
26. märtsil ootame kõiki
valla lauatennisehuvilisi
Roosu talu puhkekeskusse
järjekordsele lauatenniseturniirile, et pidada maha
korralikud pinksilahingud
nii meeste-naiste kui ka
poiste-tüdrukute üksikmängus.
Võistlused algavad kell
11. Eelregistreeruda saab
meili teel timo@umavara.
ee või telefonil 555 96894.
Osavõtutasu
täiskasvanutele 3 eurot, noortele 1
euro. Tasumine kohapeal.
Turniiril on kavas välja
selgitada Sõmerpalu valla
parimad lauatennisistid.
Autasustatakse oma võistlusklassi parimaid. Kohapeal on ka toitlustamine.
Võistlussüsteem. Võisteldakse kahel või kolmel
laual ja oma võistlusklassis
mängivad kõik kõigiga läbi
ning võitjale läheb kaks
punkti ja kaotajale üks
punkt.
Kui kahel mängijal on
võrdne punktisumma, siis
arvestatakse omavahelise
mängu võitu.
Kolme või enama mängija samaväärsete punktide
korral vaadatakse võidetud
ja kaotatud settide suhet.
Peakohtunik on Taso
Vahl. Võistlust
korraldavad
Roosu talu
ja Järvere
külaselts.
VALLI
LUKIN

Mudilaskoor sai stiliseeritud rahvarõivad
MARGITA KIPASTO
Osula külaselts
Tänavu jaanuaris valmisid Osula kooli mudilaskoorile uued stiliseeritud
rahvarõivad.
Nende valmistamisel on
järgitud Urvaste kihelkonna laste rahvarõivaid.
Pluusid on õmmeldud
linasest riidest, seelikud on
Urvaste kihelkonna rohelise triibuga puuvillasest
kangast.
Ühtekokku valmis 1.–4.
klassi õpilastele 41 komplekti stiliseeritud rahvariideid. Suure õmblustöö
tegi Sõmerpalu valla ettevõtja Kairi Mikson OÜst
KairiKati.
Projekt «Osula põhikooli mudilaskoorile Urvaste kihelkonna rahvariiete soetamine» sai teoks

Osula kooli mudilaskoor uutes stiliseeritud rahvarõivastes.

koostöös Osula kooli hoolekogu ja juhtkonna, Osula
külaseltsi ja Sõmerpalu
vallavalitsusega.
Projekti toetasid Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp ja Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.
Uutes stiliseeritud rahva-

riietes mudilaskoori näeme kindlasti esinemas
tulevastel kooli ja valla
sündmustel ning kevadistel laulupidudel.

1. klassi õpilased rahvarõivaid demonstreerimas.

Raskeveokite kasutamisest teede lagunemise perioodil
Era- ja juriidilistel isikutel, kes kasutavad valla teid
mittetavapärasel moel ehk
näiteks metsa -või puistematerjali veoks, on teede
lagunemise perioodil teatud kohtustused.
Alates 2015. aastast
oleme rakendanud vallas
teede kasutamise lepinguid (raskeveokitega teede
kasutamise eesmärgil tee-

de lagunemise perioodil),
millega sätestatakse tee
kasutaja ja tee omaniku
vaheline suhe, lähtudes tee
kasutamise otstarbest.
Lepingus ﬁkseeritakse
tee olukord lepingu sõlmimise ajal, tuuakse välja
asjaolud, mis puudutavad
teenuse sisu, ﬁkseeritakse teenuse lõppemisel tee
seisukorda
puudutavad

asjaolud, sh lepitakse kokku, kuidas vajaduse korral
tee seisukorda parandatakse.
Paljud ettevõtted, kes
tegelevad metsa- ja puistematerjali veoga, on niisuguste lepingute vajalikkusest teadlikud ning juba
enne tööde algust võetakse
kohaliku omavalitsusega
ühendust.

Ettevõtjad saavad tasuta nõu
Võrumaa Arenguagentuur
pakub Sõmerpalu vallas tasuta nõu nii alustavale kui
ka tegutsevale ettevõtjale.
Nõustamine
toimub
iga kuu neljandal kolmapäeval ja selleks tuleb
eelregistreeruda. Kui kliente registreeritud ei ole, siis
nõustamist ei toimu. Lähiaja
esimeseks nõustamispäevaks on 23. märts. Klientide
vastuvõtt toimub kella 9–12
Sõmerpalu vallamaja I korruse nõupidamiste ruumis.
Alustavale ettevõtjale
on nõustamine TASUTA.
Nõustamisele on oodatud kõik, kellel on olemas
idee, millega tegelema hakata, kuid ei ole kindlust,
kas sellele ideele on turgu.
Koos konsultandiga saab
läbi mõelda, kas tasub ideega edasi minna või mitte.
Konsultant aitab alustavaid
ettevõtjaid nii ettevõtte asutamise toimingutes kui ka
sobivaima ettevõtlusvormi
valimisel: kas registreerida
end FIEks või asutada hoopis osaühing.
Alustavale ettevõtjale on
mõeldud starditoetus. Selle-

ga soovitakse aidata vähese
ettevõtluskogemusega ettevõtjaid, kel on kõrge kasvupotentsiaal.
Starditoetust on oodatud
taotlema alustav ettevõtja:
• kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem
kui 24 kuud, • kes loob kaks
uut töökohta, kus makstav
brutopalk on vähemalt 70
protsenti
Statistikaameti
poolt viimati avaldatud keskmisest brutopalgast (praegu
703,50). • kelle ärimudel on
läbimõeldud ja äriplaan sisaldab lisaks äri kirjeldusele
ettevõtte käivitamise kava
(tegevusplaani), • kelle toode või teenus on äritegevuse
alustamiseks valmis, • kellel
on suutlikkus kasvada 20%
majandusaastas, jõudes vähemalt 80 000eurose müügituluni kolmanda majandusaasta lõpuks.
Toetuse suurus
Starditoetust saab taotleda kuni 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on kuni 80% ja omaﬁnantseering vähemalt 20%.

Starditoetust on võimalik kasutada projektiperioodi jooksul põhivara
soetamiseks, turundustegevusteks, rakendustarkvara
ostmiseks ja arendamiseks
ning tööjõukuludeks.
NB! Enne taotluse esitamist on kohustuslik läbida
eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses ettevõtluskonsultandi juures.
Tegutsevale ettevõtjale pakume TASUTA nõu kolm tundi
järgmistes küsimustes:
riiklike toetusprogrammide alane nõustamine,
äriplaani koostamise ja elluviimise nõustamine, projektitaotluste koostamise
nõustamine, nõustamine
ekspordipartnerite leidmiseks, nõustamine ettevõtja
jaoks sobiliku ärikonsultandi leidmiseks, ettevõtte arenguplaani teemaline
nõustamine.
Info ja eelregistreerimine: Ivi Martens, SA Võrumaa Arenguagentuur ettevõtluskonsultant, tel 786
8367, 5349 7303; e-post:
ivi@vaa.ee.

Panen siinkohal kõikidele Sõmerpalu valla elanikele südamele, et kõigist
töödest ja teenustest, millega kaasneb teedel raskeveokitega liiklemine, tuleb
kohalikku
omavalitsust
teavitada.
Koos sulailmadega on
ka väikesed kruusateed
veomassi suhtes tundlikuks
muutunud.

Mõningate teede kasutust me kindlasti piirame,
pannes välja vastavad märgid.
Loodan, et sel hooajal
on veokijuhid piirangute suhtes mõistlikud ning
järgitakse teede kasutamise
head tava.
Head teed soovides
ENE KERGE

Piiriülese koostöö võimalused
Euregio Pskov-Livonia on
Eesti, Läti ja Pihkva oblasti piirialade omavalitsuste
koostöö edendamiseks loodud organisatsioon. Eesmärgiks on piiriüleste koostööprojektide algatamine ja
osapoolte kokkutoomine.
Esimesel poolaastal on
meie tegevused suunatud
järgmistele sihtrühmadele:
kohalike omavalitsuste töötajad, kultuuriorganisaatorid, ettevõtjad, noored.
26. veebruaril toimub
Valgas kaheksas piirialade
ettevõtjate partneriaad ehk
kontaktmess. See on üritus,
kus kohtuvad Eesti, Läti,
Vene ja Valgevene ettevõtjad, kes on huvitatud piiriülesest koostööst teise riigi
ettevõtjatega. Partneriaadile
on oodatud ennekõike
väikeettevõtjad, kelle tegevusvaldkonnaks on puidutöötlemine ja puittoodete
(sh mööbli) tootmine, metallitoodete tootmine, turism, toiduainete tootmine,
infotehnoloogia.
Märtsis toimub euroregiooni päev. Programm
koosneb töötubadest ja se-

minaridest, kus osalevad
omavalitsuste
esindajad,
kultuurijuhid, noored. Päev
lõpeb kolme riigi isetegevuslaste ühiskontserdiga.
Aprillis toimub õppereis
euroregiooni �e�upe (Leedu/Poola/Vene), osalevad
kolme riigi omavalitsuste
ja administratsioonide liikmed. Eesmärgiks on tutvuda selle piirkonna piiriülese
koostöö kogemustega.
Mais toimub kolme riigi
noorte koostööseminar, kus
pannakse kokku järgmise
kolme aasta tegevuskava.
Juulis toimub Pihkva
rajoonis noortelaager, kus
osalevad Vene, Valgevene,
Läti ja Eesti noorte võistkonnad. Võistkonna komplekteerimine algab maikuus,
täpsem info avaldatakse sel
ajal kodulehel. Rohkem teavet Euregio Pskov-Livonia
kohta on kodulehel http://
www.pskov-livonia.net/.
AIN JÕESALU,
Euregio Pskov-Livonia
Eesti sektsiooni tegevjuht,
tel 5850 3586, e-post:
ain369@gmail.com.
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Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas

Õnne sünnipäevaks!

23. veebruaril Sõmerpalu koolis vabariigi aastapäeva tähistamine. Info: Lisanna Elm, tel 5345 0975.
23. veebruaril Osula koolis vabariigi aastapäeva tähistamine. Info: Lisanna Elm, tel 5345 0975.
23. veebruaril Osula koolis vabariigi aastapäeva tähistamine, ülevallaline pereüritus. Info: Maarika Rosenberg,
tel 516 5751; Lisanna Elm, tel 5345 0975.
24. veebruaril Sõmerpalu tervisekilomeetrite kogumise päev. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751; Ene Kerge,
tel 529 9550.
12. märtsil Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
18. märtsil Osula koolis noorte ja laste näitemängupäev. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
26. märtsil Sulbis lauatenniseturniir. Info: Jüri Lukin, tel 504 9154.
1. aprillil Osula kalmistul, Määritsa talus Määritsa lahingu 70. aastapäeva tähistamine. Info: Maarika Rosenberg,
tel 516 5751.
16. aprillil Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
21. aprillil Sõmerpalu-Osula Jüriöö jooks. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735; Lisanna Elm, tel 5345 0975; Tiia Linnas, tel 516 5646.
27. aprillil valla «Lauluvurr 2016». Info: Sirli Hellamaa, tel 5566 2538; Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
28. aprillil Sõmerpalu koolis õpilaskonverents. Info: Viia Haller, tel 5884 5670.
29. aprillil Osula kooli kuld- ja hõbelennu kokkutulek / kooli sünnipäev. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735; Lisanna
Elm, tel 5345 0975.

Et aastad üle elusilla
ikka rohkelt rõõme pillaks,
et ka argipäevas hallis
kestma jääks kõik hea ja kallis.

Eesti Vabariigi
aastapäevale
pühendatud
kontsert – peoõhtu

Veebruar
Aino Jõgisuu 89
Virve Kärssin 88
Valve Käremägi 84
Ilmar Laasik 84

Olga Nurmetalu 88
Vilve Saaremets 91
Eha Antons 92
Helma Kongo 94
Salme Puura 94

Aprill
Märts
Valli Lukin 70
Valter Kiilu 70
Enno Tuvik 80
Heljut Veske 80
Ada Kängsepp 85
Lehte Viin 82
Helgi Olinde Otto 83
Salme Täht 86
Koidula Uder 87

Anu Lusbo 70
Helve Riivik 75
Linda Haan 80
Sulev-Heldur Land 80
Eha Urm 85
Elvira Rosen 90
Helju Dontsova 87
Vaike Pärn 88
Elsa Reedi 91
Lehte Reis 94

Aeg ühiseid rõõme ja
muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad
meelde jätab.

23. veebruaril kell 17
Osula põhikoolis
• kodanike tunnustamine
• aukodaniku nimetamine
• esinevad valla täiskasvanute- ja lastekollektiivid
• peoõhtul mängib
spordisaalis tantsuks
ansambel Kondor
•väikses saalis lastele
tantsuõhtu

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Väino Kelp
Linda Oja
Tiiu Tsilmer
Hell Punnison

Valla poolt
kohv ja sünnipäevatort

In memoriam Alfred Tammet
EELK Urvaste Püha Urbanuse koguduse
kirikuteated
Küünlakuu juhtsõna: Kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil
on midagi kellegi vastu, et ka teie isa taevas annaks teile andeks teie
eksimused. Mk.11:25

21. veebruaril kell 11 paastuaja teise pühapäeva
jumalateenistus Urvaste pastoraadis, kell 16 Antsla
palvemajas.
24. veebruaril kell 11 iseseisvuspäeva jumalateenistus Urvaste kirikus.
28. veebruaril kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis, kell 14 Osula koolimajas, kell 16 Antsla
palvemajas.
6. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis, kell 16 Antsla palvemajas.
13. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis, kell 14 Heimtali kirikus.
Heimtali kirikus toimuvad jumalateenistused iga
kuu teisel pühapäeval algusega kell 14.
27. märtsil kell 14 Heimtali kirikus esimese ülestõusmispüha jumalateenistus.
ÜLLAR SALUMETS,
koguduse õpetaja, tel 511 8271

Teated

Metsateatistest
Lasva, Sõmerpalu ja Võru
valla metsateatisi menetleb
Keskkonnaameti metsahoiuspetsialist Ain Pommer.
Vastuvõtuaeg Keskkonnaameti
kontoris
Võrus
Karja 17A on igal esmaspäeval kella 9–12 ja 13–
16. E-posti aadress: ain.

pommer@keskkonnaamet.
ee; tel 5346 5726.

Osula kalmistu
hauaregister
saab korda
Sõmerpalu
vallavalitsus
lõpetab Osula kalmistu
hauaregistri
koostamise

eeltööd. Suure töö on
ära teinud kalmistuvaht
Aigar Alaniit, kellega
saab paari kuu jooksul
andmeid täpsustada ja
vajaduse korral lisada
telefonil 5341 0449 või
e-posti aadressil aigar.
alaniit@gmail.com.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Jõulude eel lahkus meie hulgast Osula kooli endine kauaaegne juht Alfred Tammet. Ta sündis 27. aprillil 1932.
aastal Tartumaal Soitsjärve külas Järveotsa talus.
Pärast Kukulinna 7klassilise kooli lõpetamist asus Alfred Tammet ametit õppima Tartu Õpetajate Instituudis,
mille lõpetas 1953. Tööle suunati ta Võrumaale VanaSaaluse 7klassilisse kooli. Seal sai ta tuttavaks õpetaja
Helju Maidlaga ning 1953. aastal nad abiellusid. 26. septembril nägi ilmavalgust nende esimene laps – tütar Ilmi.
Peagi saabus kutse sõjakomissariaadist ja järgmised kolm
aastat teenis Alfred Tammet aega Nõukogude armees.
Koju naasnud, asus ta õppima Tallinna Pedagoogilises
Instituudis, mille lõpetas 1960. aastal füüsika- ja matemaatikaõpetaja diplomiga. Ta määrati Võrumaale Loosi
8klassilise kooli direktoriks. Sügisel sündis perre tütar
Eike. Loosil töötas Alfred Tammet 15 aastat, siis läks Meremäe keskkooli. Ta oli sportlik: harrastas jalgrattasõitu,
suusatas, mängis võrkpalli ja malet. Kehalise kasvatuse
tundides innustas ta ka oma õpilasi sporti armastama.
1978. aasta sügisel tuli Alfred Tammet Osula 8klassilise kooli direktoriks, kellena töötas 17 aastat. Ta andis ka
matemaatika- ja kehalise kasvatuse tunde. Alfred Tammet
oskas kuivavõitu matemaatikatunnid põnevaks muuta
ning need eluliste näidetega siduda. See selgus ka möödunud kevadel kooli juubelil vilistlaste kirjutatud lavastust
jälgides. Tema endised õpilased ei ole 30–40 aastat hiljem
unustanud, et Osulast saadud matemaatika algteadmised
aitasid hiljem tehnikumides ja kõrgkoolideski.
Pärast pensionile jäämist 1997 elasid Helju ja Alfred
Tammet Lasval tütre pere majas, teinud seal põhjaliku remondi. Igale möödasõitjale paistavad silma Alfred Tammeti kujundatud kaunis tiik ja selle ümbrus.
Alfred Tammet oli armastav abikaasa ja hoolitsev isa.
Teda jäid leinama abikaasa Helju, tütar Ilmi abikaasaga,
tütar Eike abikaasaga, nende lapsed Alar, Erko ja Ines
ning lapselapsed Selena ja Karola. Alfred Tammet maeti
19. detsembril 2015 Äksi kalmistule.
HELJO SAAR
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

