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Tänavustest suurematest tegemistest
2012. aasta on jõudnud
poole peale, annan ülevaate
selle aasta peamistest investeeringutest.
Sõmerpalu
inimesed
on märganud, et juba paar
kuud askeldavad alevikus
töömehed ja kasutuses on
eritehnika. Lõpuks oleme
jõudnud sinnamaale, et Sõmerpalu joogivesi muudetakse ELis kehtivatele
nõuetele vastavaks. Nimelt
on joogivesi siin 20 korda
suurema rauasisaldusega,
kui normid lubavad (vallas
kõige suurema rauasisaldusega).
Selleks tööks oleme saanud keskkonnainvesteeringute keskuselt 238 000 eurot toetust, valla oma rahakotist läheb lisaks 42 000
eurot. Kui ei juhtu midagi
ettenägematut, siis lõpevad
tööd sügiseks.
Möödunud suvel soojustati Osula põhikooli hoone
laepealne
puistevillaga.
Raha saadi selleks CO2kvootide müügist. Sellel suvel paigaldatakse keskkütteradiaatoritele termostaatkraanid, et soojusenergiat
kokku hoida.

Sõmerpalu lasteaias tehakse remonditöid 15 000
euro eest, raha saadakse selleks siseministeeriumi vahendusel riigieelarvest.
Veel tänavu on plaanis remontida Sõmerpalu
põhikooli hoones ruumid
raamatukogu jaoks. Seejärel
kolitakse hooldekodus olev
raamatukogu koolihoonesse. Nii leiab hoone rohkem
rakendust ja hooldekodul
on võimalik kohtade arvu
kümne võrra suurendada.
See omakorda annab hooldekodule võimaluse paremini
majandada.
Selline vangerdus läheb maksma 70 000 eurot.
Sellest 10 000 eurot tuleb
sotsiaalministeeriumi kaudu riigieelarvest, Võrumaa
Partnerluskogu toetus on 19
000 eurot ja valla rahakotist
lisandub 41 000 eurot.
Kokku on plaanitud
nendeks töödeks investeerida 370 000 eurot (5,78 miljonit krooni).
Soovin kõigile kaunist ja
sooja suve. Ilusat võidupüha ja imelist jaanipäeva!
AARE HOLLO, vallavanem

Soomes tantsupeol
17. juunil toimus Soomes
Tamperes Soome-Eesti tantsupidu, meie vallast sõitsid
sinna esinema Osula kooli
rahvatantsurühm ja naisrühm Mari.
Vaatamata paduvihmale
peopäeval oli osalejate tuju
ülev. Täname tantsulaste
vanemaid mõistva suhtumise ja abikäe eest. Tänu ka

Merling ﬁrma bussijuhile,
kes meid alati õigeks ajaks õigesse kohta sõidutas ja valla
bussijuhile Raimo Kornelile,
kelle vastustusel olid meie
ja naabervalla tantsunaised.
Vallavalitsusele ja -volikogule tänu peolesõidu toetamise
eest.
MAARIKA ROSENBERG
KRISTINA ERMEL

Osula poisid koos Kindakirja tantsurühmaga Tampere staadionil.

Osula kooli 4. klassi rahvatantsurühm Soomes tantsupeol.

Kaks pidu taasavatud laululaval
Taastatud laululava avapidu
MAARIKA ROSENBERG
19. mail
kogunes
Harjumäele palju rahvast mudilastest vanavanemateni uudistama
uue kuue saanud laululava.
Ülemöödunud
talvel
lume raskuse all kokku kukkunud laululava
oli saanud uue ilme ja
uued istepingid ning ka
nüüdisaegse valgustuse.
Laululavale
paluti
Ene Kerge eestütlemisel piksejumalalt kaitset
ning valla noored saatsid pudelpostiga läkituse mööda jõge teele.
Koostöös külaseltside
ja vabatahtlikega toimus
sel päeval Harjumäel

valla esimene grillmeistrivõistlus. Sõmerpalu valla
grillmeistriks tunnistati Aivar Rehe Suitsusauna talust.
Päevast osavõtjatel oli võimalus panna end proovile
kiikingus, kanuusõidus ja käsitöötares. Igal täistunnil sai
nautida valla isetegevuslaste
ja külaliste etteasteid.
Äsja loodud Sõmer-

palu valla aiasõprade klubi
liikmed jagasid põnevaid
teadmisi aiandusest.

Lapsed said veeta terve
päeva aega mängumaal,
mille eestvõtja oli Helena
Helekivi koos noorte abilistega.
Tänu kõigile, kes ürituse korraldamisel kaasa
aitasid.
Lasteaia mudilaste ja
õpetajate esinemisega
pühitseti laululava
sisse.

Lustakas perepäev Harjumäel
MARET SOON,
Osula külaseltsi
juhatuse liige
Äsja valminud Harjumäe laululaval toimus
3. juunil lustakas tantsude ja tegevustega
koguperepäev.
Päeva juhtisid tuntud
lasteraamatute tegelased
Karlsson, Väikevend ja
Majasokk.
Karlssoni
tembutamise saatel prooviti põnevust ja osavust
nõudvaid trikke. Kellel
jõud ja jaks vibudest ja
õhupüssist üle käis, sai
Kaitseliidu poiste juhendusel täpsust harjutada.
Ekstreempark
oli
puude vahele üles pannud osavust nõudva
seiklusraja. Sõbraga sai
rammu katsuda, kui pugesid sumokostüümi.
Soovijad said maalida endale sellise näo,
millest unistanud olid.
Mu i n a s j u t u l i s e d
tegevused
toimusid
haldjatetoa laua taga.
Päeva naelaks sai aga
käruralli: isad ja lapsed
tegid kärudega kiirus- ja
osavussõitu.
Kui kõht tühjaks

Lustakal kärurallil osalesid ka Väikevend, Karlsson ja Majasokk.

läks, aitasid usinad koogiküpsetajad seda muret leevendada. Pannkooke valmis
kilode viisi.
Mõttekohvikus oli võimalik kirja panna oma ettepanekud ja ideed edasiste
tegevuste kohta. Laste joonistatud soovidest selgus, et
suvelt oodatakse palju päikest ja punaseid maasikaid.
Kedagi ei heidutanud
seegi, et ilmataat lasi korraks
taeval mustaks tõmbuda
– tuli rahet ja vihma. Seitsmendat korda toimuv üritus
kulges ikka omas rütmis.
Suureks abiks olid korraldamisel oma külaseltsi
aktiivsed mehed ja naised.

Lapsed seiklusrajal.

Suur tänu ka naaberseltsidele, sponsoritele, vallale ja
headele sõpradele! Rahaga
toetas kohaliku omaalgatuse programm (EAS).
Fotojäädvustustega saab
tutvuda aadressil https://
p i c a s awe b. go o g l e . com
Meie laste päev 2012.

Kohtumiseni järgmisel aastal, kui lapsi ootavad külla Kunksmoor
ja kapten Trumm!
(Harjumäele unustatud
laste dressipluusi ja vesti
saab kätte, kui helistada
tel 5907 9222.)
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Suur koguperelaat Sõmerpalus
REET LULLA
MTÜ Sõmerpalu Motoklubi
10. juunil toimus Sõmerpalus
Adrenalin
Arenal laat Osta.ee,
kuhu kogunes rohkem
kui 60 müüjat üle Eesti.
Kohal olid nii istikute,
rõivakraami, tehnika ja
vanavara müüjad kui ka
värske suitsuvorsti, juustu ja pirukate pakkujad.
Esimesed kauplejad
olid kohal juba enne
kuut. Ka esimesed ostjad, keda korraldajate
arvestuse järgi oli päeva
jooksul üle 1000, olid kohal tükk aega enne seda,
kui Sõmerpalu vallavanem Aare Hollo oli laada
ametlikult avanud.
Va r a h o m m i k u n e
vihmasadu pani küll
kauplejaid ja korraldajaid
muretsema ning laadamelu sisehalli kolimist
kavandama, aga ilmataat
oli siiski heasüdamlik ja
esimesed
päiksekiired

Ühel ajal käis laadal nii vilgas kauplemine kui ka tantsukeerutamine.
ilmusid kohe, kui viimased
kaupmehed olid kohal.
Ilma aitasid ilusaks tantsida ka Osula segarühm ja
Sulbi naisrühm Mari Maarika Rosenbergi juhtimisel.
Pärast rõõmsaid tantse
alustati oksjoneid. Kaubaks
läksid nii ehted, riided,
puust nikerdised kui ka
toit.
Enamik kaubast saadud
tulu otsustasid müüjad anda
motosportlase Karel Kutsari
toetuseks. Kõigil laadalistel

oli võimalik kaasa elada ka
Karel Kutsari demonstratiivsõidule motohallis.
Kahel korral nägi laval
kauneid Valio tantsutüdrukuid. Nad teenisid oma
esinemisega suure aplausi
ja nii mõnigi meesterahvas
soovis hiljem end kaunite
naistega fotole jäädvustada.
Lapsi rõõmustasid suur
ronimisbatuut, mootorrattad, poni ja hobune.
Omaette vaatamisväärsuseks oli vanatehnikaklu-

bi Vänt vanade autode ja
mootorrataste väljapanek.
Kuigi uudistajad oli palju, ei õnnestunud oksjonil
mopeedile Riga alghinnaga
200 eurot ühtegi pakkumist
saada.
Laadal olid müügil nii
kasutatud kui ka uued asjad, palju oli rõivakaupa.
Võis näha puust nikerdatud
ehtekarpe ja puupakkudest
välja saetud aiakaunistusi.
Kalameestele leidus lante, aednikele istikuid, suit-

sumeestele elektrisigarette,potte-panne,kaltsuvaipu, kosmeetikat.
Kohal oli ka terviseagentuur nn puugibussiga, kus sai end puukentsefaliidi vastu vaktsineerida. Nii Osta.ee kui ka
Adrenalin Arena meeskond seda ka tegid.
Populaarseimaks telgiks oli ühe peakorraldaja – Osta.ee telk, kus
jagati õhupalle ja loositi
auhindu. Sai tutvuda
Osta.ee müügiportaaliga
ja uurida, millised seadused kehtivad internetis kaubeldes.
Osta.ee koguperelaat
oli lõbus. Laadalised juba
uurisid, millal toimub
motohalli õuel järgimine
laat. Korraldajatel ongi
plaan veel sellel suvel
Adrenalin Arena õuel
laadamelu luua – seega
silmad ja kõrvad lahti!
Osta.ee ja MTÜ Sõmerpalu Motoklubi tänavad toetajaid, esinejaid,
kauplejaid ja laadalisi.

Rahvamängude
festivalil
25. mail tulid paljud Sõmerpalu lasteaia Pallikeste rühma
lapsed lasteaeda koos ema või
isaga – ees ootas sõit Põlvasse
VI eesti rahvamängude festivalile «Kes aias». Üheskoos
tehti veel viimane proov ning
sätiti selga uhiuued triibuseelikud ja -vestid.
Kõigepealt esineti Põlva
kesklinnas, lauldi ja mängiti
sealsetele põlispuudele. Põlva
kiriku juurest suunduti pikas
rongkäigus festivali korraldaja Põlva Mesimummi lasteaeda.
Lasteaia õues oli põnevat
palju: kiigepesa, maalipesa,
laulumängupesa, keelepesa
muinasjutunurk, kõiksugused osavusmängud ja suur
mänguväljak. Festivali peakontserdil mängisime koos
teiste festivalist osavõtjatega
kõigile tuttavat ringmängu
«Kes aias» ja näitasime oma
võrukeelset mängu «Tuul ni
kuus». Oli tore ennast ja oma
tegemisi kodukandi keeles
tutvustada.
Suur aitäh kasvataja Evely
Lindsalule, kes festivalilkäiku eest võttis!
LASTEVANEMAD

Õppeaasta lõpupidu
ehitamise ja värvimisega
6. juunil pidas Sõmerpalu
lasteaia võrukeelne rühm
Pallikõsõ’ õppeaasta lõpupidu. Õpetaja Ellen
Runtali algatusel oli peol
ühendatud töö lõbusa ajaveetmise ja piknikuga.
Lapsed asusid kohe pärast pakkudest mängutrepi valmimist sellel turnima.

Osavõtjad olid rühma lapsed
ja nende vanemad.
Lapsed said koos ema-

dega teha seinamaalinguid,
isad ehitasid rühma mänguplatsile uusi ronimis- ja
mängukohti. Pidu lõppes
uhke piknikuga: iga vanem
oli võtnud kaas omatehtud
küpsetisi. Tänu kõigile vanematele ja muidugi lastele, kes
sellest üritusest osa võtsid!
RÜHMA ÕPETAJAD

Memme-taadi rahvapidu
«Rännak Ajas»
26. mail toimus Osula
Harjumäel
selleaastane
Võrumaa memme-taadi
rahvapidu.
Kogu kontserti sidus
näidend-jutustus ajas rändamisest ja pildiraamist,
mis justkui hoidis teksti
koos, samal ajal hoides/
eraldades tegevust eri aegades ning ruumides.
Võrumaa memmede-

taatide esitatud kava koosnes 21 tantsu-, laulu- ja
muusikaloost.
Kava panid kokku
Maarika Rosenberg, Ere
Kungla, Riina Kööts, Maie
Pau ja Ive Ruusamäe.
Tekstid kirjutas Airika
Saamo. Peol esines 24 kollektiivi.
SÕMERPALU SÕNUMID

Osula tantsijad memme-taadi rahvapeol.

Kärgula väikesed talgulised jäädvustasid töö ka paberile.

Kärgula küla talgud
HELINA KÄRGENBERG,
Kärgula külatalgute juht
«Teeme ära!» Kärgula külatalgud – nii nagu teisedki
1240 talgut Eesti eri paikades – toimusid 5. mail.

Esimesel turupäeval 18. mail läksid hästi kaubaks istikud.

Taluturg omas vallas
Mai keskel Osulas alustanud
taluturg rõõmustab kohalikku rahvast igal reedel.
Kevadisest taimedega kaubitsemisest on nüüdseks saanud
tegus taluturg. Praegu on
pidevalt saadaval Loona talu
mahejahud ja -helbed, sama
talu teeb ka leiba. Praegune
müügihitt on aga kurk.
Kohe algab maasikahooaeg. Loodame, et turule jõuab
ka mõni maasikakasvataja.
Juba on korjatud esimene

meesaak ja seegi turgu toodud.
Iga kord on uusi pakkujaid. Kes oma toodangut ise
ära ei jõua tarvitada, see tulgu
reedeti platsi!
Täpsemat infot saab tel
5646 0708 või kirjutades
kelgita@gmail.com.
Müüjad on kohal igal reedel kella 18st Osula bussijaamas, kauplemine käib tunni
jagu.
KORRALDAJAD

Ühel külakoosolekul sai
talgupäev juhuslikult kokku
lepitud päevale, mis hiljem
osutus üle-eestiliseks talgupäevaks. Nii oli lihtne külatalgud ka ametlikult registreerida.
Külatalgutel tehti heakorratööd: küla läbivate suurteede ääred, samuti rippsilla
ümbrus puhastati prügist.
Prahti kogunes kümne suure prügikoti jagu.
Ka teadetetahvli korrastamine ja bussijaama värvimine sai ette võetud – väikses
Kärgula külas on need koos
rippsillaga ainsad avalikus
kasutuses olevad kohad.
Kõigile talgujuhtidele
oli «Teeme ära!» põhimeeskond saatnud talgute stardi-

paketis talguhundi rinnamärgi. Tegime kõigile osalejatele rinnasildi, mille peale
sai kirja just see talguloom,
kellega osaleja kõige suuremat hingesugulust tundis.
Nii olid peale talguhuntide esindatud talgurebased,
-siilid, -pääsukesed ja muud
loomad-linnud.
Pärast
mitmetunnist
tööd söödi talgusuppi, jagati tänukirju ja tehti plaane
järgmiseks aastaks. Ka «Teeme ära!» maakondlik koordinaator astus läbi ja uuris,
kuidas talgud kulgevad.
Tore, et üks talguline oli
tulnud kaasa lööma Tartust
ja et pooled talgulised olid
lapsed. Nii saavad lapsed
juba väiksest peale talgutraditsioonist osa ja õpivad,
miks ei tohi prügi maha visata.
Tänu Sõmerpalu vallavalitsusele, kes talgute korraldamisel oma abikäe ulatas. Aitäh kõigile osalejatele
ja toetajatele!
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Sõmerpalu lapsed
energiavõistlusel
Sõmerpalu kooli 7. klassi
õpilased Kristel Nõmmik,
Silleriin Simm ja Karoliine
Palok osalesid U4 Energy
projektis. See on esimene
üle-euroopaline võistlus,
mida korraldab Euroopa
Komisjon. Projekti mõte on
parandada energiakasutust
koolides.
Võistluse
kategooriad olid: parimad tõhusa
energiakasutuse meetmed,
parim pedagoogiline praktika tõhusa energiakasutuse
propageerimisel ja parim
koolikampaania
tõhusa
energiakasutuse vallas.
Sõmerpalu õpilased osalesid viimases kategoorias projektiga «Päike meie katusel».
Rühma juht Kristel tutvustas
ettevõtmist vallamajas ja koolis. Silleriin koostas diagrammid ilmastikuandmetega.
Mänedžer Karoliine suhtles
eri ﬁrmadega.
Projekti «Päike meie katusel» esitasime 31. mail.
MARIKA LEPP

Liikluspäev
Sõmerpalus
Veerandi eelviimasel päeval
toimus Sõmerpalu koolis
algklasside liikluspäev. Vaatasime ﬁlmi, kuidas osta
jalgratast ja sellega liigelda.
Pärast seda toimus viktoriin liiklusmärkide, jalgrattadetailide ja liiklusreeglite kohta. Seejärel käisid
politseinikud rattaid kontrollimas. 14st kaasas olnud
rattast vastas nõuetele vaid
üks – Janeli Kallase ratas.
Lõpuks läbisid kõik rattaga kiirendus-, aeglustusja vigurraja.
KÜLLI KARRO, õpetaja

Sõmerpalu kooli looduslaager Sulbis
KAROLIINE PALOK,
KRISTEL NÕMMIK
7. klass
30. ja 31. mail toimus Sulbis järjekordne Sõmerpalu põhikooli looduslaager,
millest võtsid osa 5.–9.
klassi õpilased. Päevad
möödusid kiirelt ja lõbusalt.
Esimese päeva hommikul
nägime robotiteatrit «Lego
muinasjutt». Lisaks tutvustati meile robotiparki, kuhu
kuulusid sellised tegelased nagu skorpionid, tont,
memm, Kalev, Olev, Sulev
ja dinosaurus Pleo ning
tantsiv robotimees Nao.
Robootika töötoas oli
huvitav: sai tundma õppida
robotite ehitust ja programmeerida neid liikuma.
Pärast seda saime kõik

oma kooli vilistlase Ragnar
Raagi juhendusel vibuga
lasta. Enamasti lasti ikka
märgist mööda, kuid paaril
õpilasel õnnestus nool ka
kümnesse sihtida.
Õhtupoolikul toimusid
orienteerumisvõistlus
ja
kanuumatk Võhandu jõel.
Pärast matka oli võimalik
saunas käia ning julgemad
käisid ka jões ujumas.
Õhtul esinesid kõik
võistkonnad oma kavaga
teemal «Ürgajast kosmoseni». Sel aastal võtsid esinemisest osa kõik võistkonnad, eriti üllatasid poisid
toredate luuletuste ja tantsudega. Enne öörahu toimus väike disko.
Teise päeva hommikul
uurisime jõeelustikku ja
tutvusime Roosu talu tegemistega. Loovust saime rakendada kivide värvimisel:

iga võistkond pidi mõtlema
ühe teema ning selle kivide
peale joonistama. Kõik said
endale ka lõbusa mustriga käepaela punuda. Pä-

rast rääkis meile oma tööst
Rõuge vabatahtlik päästja
ja jahimees Toomas Kaun.
Sel aastal tuli võitjaks
võistkond «Kiskjad sääsed

19. sajandist» koosseisus
Kristel Nõmmik, Karoliine
Palok, Merit Väits, Eva-Lisa
Ehte, Annaliisa Kinna ja
Gerhard Mandli.

Valla perepäev Sõmerpalu koolis
PILLE KULBERG, õpetaja
Sõmerpalu
põhikoolis
toimus traditsiooniliselt
10. mail perepäev. Üritus
on toimunud kümme aastat ja nüüdseks saanud
ülevallaliseks.
Perepäeva algatus tuli Sõmerpalu kooli õpetajatelt.
Taheti emadepäeva puhul
midagi erilist teha.
Muutunud on aastate
jooksul vaid see, et võistlusi, teematube ja muud
põnevat korraldama on
kaasatud Osula, Sulbi, Järvere ja Sõmerpalu külaselts
ning huvitavate oskustega
inimesed Võru ümbrusest.
Nõu ja jõuga toetab ka Sõmerpalu põhikooli hoolekogu.
Sel aastal oli ka uuendu-

si. Nimelt said perepäeva
üritused hoo sisse juba nädala alguses.
Esmaspäeva, teisipäeva
ja kolmapäeva õhtul kell
18 olid kõik huvilised – eriti lastevanemad – oodatud Sõmerpalu põhikooli.
Esmaspäeval toimus sumba tantsutund, organiseerijaks oli õpetaja Tiia Linnas
ja läbiviijaks kooli vilistlane
Liisi Mokrik-Leok.
Teisipäeval rääkis õpetaja Viia Haller murdeeast
ja kolmapäeva õhtul tegid
koolituse õpetaja Marju
Sarapuu ja Kristi Pettai.
Teema oli «Kuidas toetada
last kodus».
Perepäev 10. mail algas
kontserdiga, kus esinesid
valla koolide ning lasteaia
laulu- ja tantsulapsed.
Õhtu jätkus töötubades.

Osula laste matk Meenikunno rabas
ERNA-HELEENE MÖLDER
2. klass

Sõmerpalu kooli mudilaskoor perepäeval esinemas.

Õues sai proovida osavust
jalgratta vigursõidus, poksida, valmistada lindude
pesakaste ja lihvida võinuga.
Siseruumides olid avatud keraamiliste kujude
värvimise töökoda, lilleseade, ehete ja kaartide
valmistamise töötuba, sai
meisterdada külmikumag-

Osula kooli algklassilapsed Meenikunno rabas.

neteid ja kaunistustega patsikumme.
Töötas daamide ilusalong: juuksurid ja maniküürija. Soovija sai lasta
teha endale muinasjutulise
näomaalingu või põigata
India massaaži kabinetti.
Lisaks sai perepäeval
mitmesuguseid
tooteid
osta.

Nagu varasematel aastatel, sai ka süüa: avatud oli
juba mitmel aastal populaarsust kogunud välikohvik vokkpanniga, pakuti nii
risotot kui ka suupisteid.
Osalejaid oli palju – ligi
300 inimest. Söödi üle 200
portsu risotot ja 600 saiakest.
Võib-olla on need
numbrid mõne üleriigilise
pidustusega võrreldes tagasihoidlikud, aga vallas, kus
elanikke on alla 2000, jäid
perepäeva korraldajad osavõtuga väga rahule.
Õpetajate tööpäev pikenes sel nädalal küll peaaegu
öötundidesse.
Enne seda oldi põhitöö kõrvalt korraldamise
ja organiseerimisega pikalt
rakkes, aga ürituse kordaminek tasus vaeva.

Osula kooli 8. klass ohutuslaagris
KRISTINA ERMEL

Mai lõpus käisid Osula
põhikooli 1. ja 2. klass matkal Meenikunno rabas.
Algul õppisime kompassi ja
meile anti luubid. Käisime
ka vaatetornis. Seejärel läksime sohu. Liikusime mööda laudteed. Rabataimedest
nägime mürgist sookailu ja
soovõhku, kanarbikku, harilikku jõhvikat, küüvitsat, hanevitsa, villpead, huulheina,
turbasammalt.
Tagasi läksime kiirel sammul läbi metsa. Matka alguspunktis hakkasime sööma ja
grillima. Mulle meeldis matk
väga.

Ants ja Ragnar Raag juhendamas Anari Jürgensoni, kuidas õigesti vibu lasta.

Aleksander
Promvalds,
Günter-Duncan Mandli,
Atso Tappo, Karl-Kristian
Kari. Tagasi tuldi esikohaga, auhinnaks maanteemuuseumi kinkekaart kogu
klassile. Õnne võitjatele!

Osula põhikooli 8. klassi
õpilased võtsid ka tänavu
osa õpilastele mõeldud
ohutusõppest «Kaitse end
ja aita teist!» (KEAT).

dikud, Päästeamet, Maanteeamet, Kaitseliit ja Lõuna
prefektuur.
Kahepäevases
laagris
osalesid Sirelyn Pommer,
Kaisa Kängsep, Helen
Rummi, Margot Loos,

«Kaitse end ja aita teist!»
lõppes ühise ohutuslaagriga, kus testiti ja kinnistati
omandatud teadmisi ja
oskusi. Sel aastal toimus
õppelaager Vastseliinas Kirikumäel.
Ohutusõppe mõte on
anda õpilastele eluks vajalikke teadmisi ja oskusi.
«Kaitse end ja aita teist!»
raames käisid koolis mitme
eriala spetsialistid. Koostöösse olid haaratud mee-

Osula kooli 8. klassi õpilased Kirikumäel ohutuslaagris.
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Sa sündisid ja valgus toas
lõi soojalt värelema...

Rahvatantsupidu

Osula rahvatants 65

Õnnitleme lapse sünni puhul!

Osula Harjumäel 7. juulil kell 19
Ülle Taal ja Mihkel Kahar
poeg GERT

Pidu jätkub ansambliga Triller.
Pakutakse sünnipäevatorti,
avatud on puhvet.
Oodatud on kõik praegused ja
endised rahvatantsijad.

Õnne sünnipäevaks!
Aastad on selline rikkus,
mida osta ega müüa ei saa.
Neid tuleb igaühel ükshaaval
elada, kõik rõõmud ja mured
raashaaval koguda ja
kogutud kullaterad jälle
edasi jagada!

Kirikuteated
Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. Gl.6:1
1. juulil kell 11 Osula surnuaiapüha, kell 14 Kraavi
surnuaiapüha.
8. juulil kell 11 Antsla surnuaiapüha, kell 14 Heimtali
kiriku 10. taaspühitsemise kontsert-palvus. Esineb segakoor Hilaro. Pärast kirikuesisel platsil piknik ja õnneloos Saksamaa külalistelt. Buss väljub Antsla kesklinnast kell 13 ja sõidab marsruudil Vaabina – Linnamäe
– Sulbi – Osula.
15. juulil kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell
16 Antsla palvemajas kuld- ja briljantleeripüha.
22. juulil kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell
16 Antsla palvemajas.
28. juulil kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell
16 Antsla palvemajas.
5. augustil kell 11 Urvaste teine surnuaiapüha, kell 16
jumalateenistus Antsla palvemajas.
Urvaste koguduse laste ja noorte muinsuskaitselaager
toimub 30.–31. juulil Urvastes.

Juuli

August

Liivi Veske 70

Mati Padar 70

Juta Proskina 70

Jüri Kaska 70

Madis Kumm 75

Tiiu Karu 75

Heldur Kiri 80

Elsa Leis 86

Milda Kõva 85

Eldur Kähri 86

Helmi Oha 88

Herta Raag 84

Olev Repp 83

Leida Rehkli 84

Virve Veedler 82

Elfriede Valge 84

Ülo Arengu 81

Natalja Kukumägi 82
Ilme Lehepuu 81

Suvised kontserdid:
21. juunil kell 19 Urvaste kirikus orelikontsert «Mu
süda ärka üles».
1. juulil kell 16 Urvaste kirikus Märt Avandi ja Lenna
Kuurmaa «Öö valge on õnn».
10. juulil kell 20 astub Uhtjärve ääres suvelaval üles
ansambel Lootuse Linnutee. Esinevad Laur Teär, Meelis Laido. Kontserdikava pealkiri on «Koiduni pikk on
tee».
13. juulil kell 20 Urvaste kirikus kontsert «Muusika
ühendab me käed». Esinevad Mait, Mikko ja Jakko
Maltis.
17. juulil kell 20 Urvaste kirikus kontsert: Jassi Sahharov,
Maria Listra ja klaveril Margus Kappel.
23. juulil kell 20 Urvaste kirikus Maarja-Liis Ilusa kontsert «Kuldne põld».
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

Teated
Vallavalitsuse
kollektiivpuhkus
Vallavalitsuse
ametnike
kollektiivpuhkus on 25.
juunist kuni 29. juulini.
Puhkuse ajal on ametnike vastuvõtupäevad vallas 10., 17. ja 24. juulil.
Toimetulekutoetuse
taotlust saab esitada 9. juulil kella 10–13; 10. juulil
kella 8–16; 13. juulil kella 10–13 ja 16. juulil kella
8–16.
Toetust makstakse 24.

juulil kella 10–16.
Raamatupidajad on tööl
lisaks vastuvõtupäevadele
2., 3., 4., 11., ja 23. juulil.
Siis saab teatada veenäitusid ja maksta kommunaalmakse.
Surma ja lapse sündi
saab registreerida Võru
maavalitsuse
registrite
osakonnas, Jüri 12, 1. korrus (Hele Mägi, tel 786
8348) või eelnimetatud
vastuvõtupäevadel vallas.
Surma registreerimisel võtta kaasa kõik surnu
kehtivad dokumendid (kui
abielus, siis ka abielutunnistus).
Lapse sünni registreerimisel võtta kaasa mõlema

Kõigest olnust saab muld,
mälestus jääb, see on kuld...

Mälestame meie hulgast
lahkunuid

LIIVI ja HELJUT VESKE

Ina Pähna
Mati Laatre
Maria Leius

Õnnitleme
kuldpulmapäeval!

Reklaami ja kuulutuste hind Sõmerpalu Sõnumites

Lapsed ja lapselapsed

vanema passid, ID-kaardid
(ka vanemate sünnitunnistused, kui on olemas), abielutunnistus, lapse sünnitõend.
Valla toetuse saamiseks
pöörduda tööpäevadel valda.

Vallavalitsuse
lahtiolekuajad
1. augustist:
esmaspäev 7.30–16, lõuna
12–12.30;
teisipäev, kolmapäev ja reede 8 – 16, lõuna 12–12.30;
neljapäev 8–18; lõuna 12–
12.30.
Vastuvõtupäev: neljapäev

10–17, lõuna 12–12.30.

Ohtlike
jäätmete
kogumisest
Ka sel aastal korraldab
vallavalitsus ohtlike jäätmete kogumise ringi.
See toimub septembrikuus.
Soovidest
palume teada anda augusti
jooksul vallasekretäri
telefonil 786 8800, 5197
1490 või e-posti aadressil maia@spalu.werro.
ee.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Sõmerpalu vallavolikogu kinnitas otsusega nr 13 (24.05.2012)
reklaami ja kuulutuste hinna
ajalehes Sõmerpalu Sõnumid.
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6
lõike 3 punktist 2 ja võttes aluseks vallavalitsuse ettepaneku, otsustas Sõmerpalu vallavolikogu kinnitada ajalehes
Sõmerpalu Sõnumid reklaami
ja kuulutuste avaldamisel hinnad vastavalt reklaamipinna
mahule järgmiselt: reakuulutus (reas 28 tähemärki) 0,50
eurot/rida, reklaamtekst 0,50
eurot/cm².
Vallavalitsuste ja tema all-

asutuste kuulutused ja
tekstid avaldatakse ajalehes
tasuta.
Otsus jõustus 1. 06. 2012.
Otsuse võib vaidlustada
30 päeva jooksul alates haldusakti teatavakstegemisest,
esitades kaebuse Tartu halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
AIVAR ROSENBERG,
vallavolikogu esimees

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

