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Hajaasustuse
veeprogrammi
uus taotlusvoor
Sõmerpalu vallavalitsus
kuulutab välja 2011. aasta
hajaasustuse veeprogrammi uue taotlusvooru.

On aeg valmistuda lumetõrjeks
Nüüd, kui lumeni on veel
mõned kuud aega, on viimane aeg lumetõrjetöödeks ettevalmistusi teha.
Kui möödunud talvele
tagasi vaadata, siis olid paljudes kohtades lumetõrjel takistuseks teedeäärne
võsa ja liiga madalal asuvad puuoksad. Tänapäeva
traktorid on kallid ja juba
üks lõhutud peegel maksab
sadu eurosid.
Vallavalitsus tellib teede lumest lahtilükkamise
põhiliselt ettevõtjatelt ja
see toimub läbirääkimistel,
kus lepitakse kokku mõlema osapoole nõudmised.
Teede lumest lahtilükkajad
ootavad kindlasti, et võsa
on teede äärtest koristatud

Avaldusi võetakse vastu
15. augustist 15. septembrini.
Lisainfot saab Aare
Hollo käest tel 786 8801,
506 3254.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS
ja teeäärsetel puudel ei ole
oksi madalamal kui kolm
meetrit.
Need tööd on enamikule jõukohased ja praegu on
selleks ka veel aega.
Iga koduomanik peaks
oma kodutee läbi kõndima ja teeääred kriitilise
pilguga üle vaatama. Seda
mitte ainult oma kinnistu
piires, vaid kogu koduteel.
Kui teeäärte seisund on ka
naaberkinnistutel mitterahuldav, siis tuleks tööd
teha ühiselt. Kui võsaraie
jääb tegemata, võivad sahaomanikud lumetõrjetööd
peatada ja ega siis ole vallavalitsusel ka võimalik eriti
midagi ette võtta.
Teeme kõik endast oleneva, et lumetõrje toimuks
talvel ladusalt.
ALEKS PAI

Esimesse klassi astuja saab toetust
Sõmerpalu
vallavolikogu kehtestatud korra järgi makstakse Sõmerpalu
koolide ja erivajadustega
laste koolide 1. klassi astuvate õpilaste vanematele
või eestkostjale ühekordset
toetust.
Tingimus on see, et lapse
elukohaks on rahvastikuregistris Sõmerpalu vald.
2011. aastal on toetuse

summa 35 eurot. Toetuse
saamiseks palun esitada
avaldus valla sotsiaaltöötajale või 1. septembril lapse
klassijuhatajale.
Rohkem infot saab sotsiaaltöötajalt telefonil 786
8807.

Transporditeenus abivajajatele

porditeenust isikutele, kellel on Sõmerpalu vallaga
sõlmitud
koduteenuste
osutamise leping, ja isikutele, kes on hooldusteenusel
Sõmerpalu hooldekodus.
Sõidusoovist maakonna
piires peaks teada andma
vähemalt kolm tööpäeva,
väljaspool maakonda vähemalt seitse tööpäeva enne
soovitud sõiduaega.
Teada saab anda kas
avahooldustöötaja
Reet
Käärile telefonil 5329 2574
või sotsiaaltöötajatele Helen Metsmale telefonidel
786 8807, 5656 1655, Maria Saarmele telefonil 786
8804.
HELEN METSMA,
sotsiaaltöö- ja
lastekaitsespetsialist

Alates 1. augustist on vallakodanikel võimalus kasutada ravi- ja rehabilitatsiooniasutusse, hooldus- või abivahendit väljastavasse asutusse sõiduks valla pakutavat
transporditeenust.
Teenust osutatakse avahooldustöötaja kasutuses
oleva vallale kuuluva sõiduautoga.
Valla sõiduki kasutamisel on sõidukilomeetri hind
0,20 eurot. Isikutele, kelle
sissetulek ühe pereliikme
kohta kuus jääb alla 139
euro, on teenuse hinnaks
0,10 eurot kilomeeter.
Tasuta osutatakse trans-

HELEN METSMA,
sotsiaaltöö- ja
lastekaitsespetsialist

Sõmerpalu vald saab 20aastaseks
AARE HOLLO,
vallavanem
20 aastat tagasi, 26.
septembril 1991, anti
Sõmerpalu külanõukogule valla staatus. Selle
päeva
tähistamiseks
korraldab vallavalitsus
26. – 30. septembrini
sünnipäevanädala.
Soovime meenutada minevikku ja mõelda tulevikule ning tutvustada
oma tegemisi rahvale.
Sünnipäevanädala
raames korraldab vallavalitsus valla allasutustes
lahtiste uste päevi ning
8. ja 9. klassi õpilastele
töövarjupäeva.
Koolides ja lasteaias
toimuvad valda tutvustavad joonistusvõistlused
teemal «Minu kodu».
30. septembril kell
19 toimub Osula kooli
võimlas koguperepidu
koos tordi, meelelahutuse ja ansambliga.
Samas on avatud
näitus Sõmerpalu valla
käsitöötegijate, õpilaste
ja ettevõtjate tegemistest
ning laste joonistuste
näitus «Minu kodu».
Sünnipäevanädala

Ohutust
kooliteest
Kätte on jõudmas kooliaasta algus, mil suureneb
liiklustihedus asulates ja
kooli juurde viivatel teedel.

Sõmerpalu vallas on viimastel aastatel tehtud mitmesuguseid suuri ehitustöid. Viimati, 2009.
aasta sügisel valmis hooldekodu, mille ehituseks kulus 640 000 eurot.

Koostöös Osula külaseltsiga on valmimas Osula staadion, ehitus läheb maksma 160 000 eurot.

kavaga saab täpsemalt tutvuda septembrikuu teisel
poolel valla koduleheküljel

ning teadetetahvlitel.
Kutsume vallaelanikke
oma valla sünnipäeva üri-

tustest aktiivselt osa võtma. Tähistagem juubelit
väärikalt!

Seetõttu soovitab politsei
pöörata erilist tähelepanu
liiklusohutusele ning vajadusel koos lapsega koolitee
uuesti läbi käia.
Sõmerpalus on nii lasteaia kui ka kooli lähedusse
ehitatud uus kõnni- ja jalg-

rattatee mis ületab ka sõiduteed.
Ülekäigukohtades tuleb
olla eriti tähelepanelik ja
veenduda, et lähenev sõiduk on sind märganud,
peatunud ja alles siis on
ohutu ületada sõiduteed.

Kasutage ohutuks liiklemiseks ehitatud kõnniteed
sihtotstarbeliselt, ärge kõndige ega sõitke jalgrattaga
sõiduteel. Ohutut ja turvalist kooliaasta algust!
MEELIS TSOPP
piirkonnapolitseinik

Muuga ja Hutita
sild on kinni septembri lõpuni

Lukinid said Vagula järvest elu suurima kala

AS Skanska EMV sulgeb
rekonstrueerimistööde
ajal 15.08. – 28.09. liikluseks riigimaanteel nr
69 Võru–Kuigatsi–Tõrva kaks silda.
Need on maantee 12.
kilomeetril asuv Muuga
sild ja 13. kilomeetril
asuv Hutita sild.
Ümbersõit on tähistatud marsruudil Sõmerpalu –Vaabina.

LIINA VALPER

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

4. augusti õhtupoolikul
jäi Järveres elaval abielupaaril Valli ja Jüri Lukinil Vagula järvel kalastades võrku kaheksakilone
haug.
Kalal oli pikkust üks meeter ja kuus sentimeetrit.
«Minust natuke lühem!»
naljatab Valli.
See on suurim kala,
mis abielupaar on oma elu
jooksul välja püüdnud.
Järveasukast jätkus oma

peres pannile ja purki, seda
sai ka sõpradele antud.
Valli ja Jüri kodust on
Vagula järve äärde peaaegu
kiviga visata. Osalt ka seepärast on kalapüügist neile
meelepärane hobi kujunenud.
Võrguluba
kehtib
Lukinitel novembrini ning
Valli arvab, et viimased kalad jõuavad sügavkülmikust ka jõululauale.
Valli Lukin demonstreerib Vagula järvest püütud kaheksakilost hiigelhaugi.
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Isetegevuslaste suvele pani punkti teatetants
MAARIKA
ROSENBERG
Meie valla ligi 80 isetegevuslase suvi on olnud nagu ikka sisutihe.
Osaleti maakondlikel
ja üleriigilistel, suurtel
ja väikestel üritustel, et
hooaja jooksul õpitut
näidata.

Suve üheks erilisemaks ettevõtmiseks oli teatetants 23. augusti õhtul.

Osula kooli tantsu- ja
laululapsed
osalesid
koolinoorte peol Tallinnas. Käidi ka Eestimaad
avastamas.
Juulikuu
viimastel
päevadel olid ringreisil
korraga nii lauljad, tantsijad kui ka näiteringi
liikmed. Iga kollektiiv valis paiga, millega tutvu-

da: näitering otsustas Peipsi
kandi, tantsijad Võrtsjärve
ja lauljad Põltsamaa ümbruse kasuks.
Kollektiivid, kes ei võtnud ette kaugemaid reise,
külastasid oma kodupaiga
lähedasi kauneid kohti.
Selle suve üheks erilisemaks ettevõtmiseks kujunes
aga teatetants, kus osalesid
kõik meie vallas tantsuga
tegelevad kollektiivid alates
lastest kuni seeniorideni.
Eriti meeldejäävaks kujunes see üritus lastele, kuna
tantsiti koos oma vanematega. Lapsevanemad olid
tublid, õppisid koos lastega
tantsud selgeks ühe prooviga. Nii mõnelegi isale oli see
esimene tantsukogemus.
Meie tantsurahvas läbis

ligi kuuekilomeetrise lõigu,
tantsides Osulast Toftanini
ja veel mitu lõiku Viljandi
maanteel. Igal paaril tuli
tantsida 150-200 meetrit.
Suvi on nüüd lõppemas
ning algab uus isetegevushooaeg. Igal sügisel ootavad taidluskollektiivid oma
ridadesse peale vanade ka
uusi liikmeid, et pikkadel
ja pimedatel talveõhtutel
mõnusasti üheskoos aega
veeta, kevadsuvel aga jälle meeleolukaid esinemisi
pakkuda.
Kui sul on tekkinud huvi
ja tahtmine mõnes ringis
osaleda, siis jälgi valla kodulehekülge ning kindlasti ka
oktoobrikuu vallalehte, kus
ringide tegevusest juba täpsemalt kirjutame.

Osula segakoor lõpetas hooaja Heimtali kirikus laulmisega
TÕNU VAASK,
koorijuht
Osula segakoor lõpetas
hooaja 10. juulil laulmisega
jumalateenistusel
koduses Heimtali kirikus, kus mängis ka Osula
brassorkester koos muusikutega Paganamaa pillilaagrist.
Urvaste koguduse õpetaja
Üllar Salumets andis samas
mõlemale kollektiivile kätte Saksamaal elava Regina
Eitge saadetud väikesed
annetused, mille eest oleme talle tänulikud.
Tänu vallavalitsuse toele
oli segakoori lauljatel koos
pereliikmetega 30. juulil
võimalus käia traditsiooni-

lisel bussireisil. Seekord oli
lõppsihiks Põltsamaa Fest
2011 ooperigala iidsete
lossimüüride vahel.
Kolm tundi kestnud
õhtune ooperiklassika galakontsert vallutas kogu publiku ja ka meid.
Lavale astusid Vanemuise teatri sümfooniaorkester
ja Eesti rahvusmeeskoor,
dirigentideks Eri Klas ja
Mihkel Kütson.
Kontserdi juht Arne
Mikk oli kokku pannud
kava, mis hõlmas suurt
osa legendaarseid ooperiaariaid ja avamänge.
Kavas olid palad ooperitest «Carmen», «Sevilla
habemeajaja», «Vikerlased», «Lendav hollandlane», «Jevgeni Onegin»,

«Padaemand», «Othello», mõisakompleksi arendaOoperigalaks lõi hea
«Rigoletto» jne.
mist koduks, pidades sil- meeleolu Põltsamaa roosiVapustavalt hästi esi- mas 60 erivajadustega last. aia külastus. Oli võrratult
nesid
solistid
Galina
Koroleva, Vassil Ladjuk ja
Aleksei Tatarintsev Moskva Novaja Operast ning
Valentina Kremer, Karmen
Puis ja Atlan Karp Vanemuise teatrist. Mida kõike
suudavad koolitatud inimhääled ja muusikud kuulajatele pakkuda!
Päeval saime teadmisi ja
muljeid Suure-Jaani lähistel energiatalus, kus kasvatatakse ja korjatakse puhtast loodusest ravimtaimi.
Paar tundi kulus ekskursioonile
Lahmuse
mõisapäeval.
Meil oli äärmiselt huvitav giid, kes tutvustas Segakoori lauljad Põltsamaa Roosiaias.

palju ilu! Sai osta roosiistikuid või ka lihtsalt jalutada.

Sulbi külateatri hooaeg kogub hoogu
AIRIKA SAAMO,
Sulbi külateatri juht
Suvi hakkab läbi saama,
meie näitetrupi hooaeg
aga alles kogub hoogu.

nud kolhoosi Sõprus kokkutulek.
Nii juhtuski, et 9. juulil
jõudis Sulbi külateater Setumaa piirile ja seadis end
esietenduseks valmis. Enne

kui lavale astusime, saabus
aga Vastseliinast rahvatantsurühm Kullerid ehtsa
vana põka ja lavetiga, kus
nad siis kuhjas peal istusid
ja pillimehe saatel laulu

lõid. Lisaks veel punalipud
ja loosungid, nagu ehtsal
nõukaajal.
Kullerite hoogne esinemine tõstis ka meie tuju ja
kui pidime lõpuks lavale

Suve hakul kogunesime taas
Roosu talu vaba aja keskuse juurde, et võtta ette uus
julgustükk – õppida selgeks
muusikalist «Sugar» lähtuv, aga nõukogudeaegsesse Võhandu kolhoosi üle
toodud lavalugu «Farmis
ainult naised».
Ka sel korral on tegelikult tegu tellimustööga.
Eelmise aasta sügisel võttis
minuga ühendust lapsepõlve kodukandi Viitka
küla selts Vastseliina vallast ja tegi ettepaneku, et
meie külateater võiks sinna
mängima tulla. Nimelt oli
tulemas sealmail tegutse-

Vaido Ermel (vasakul) ja Ragnar Rosenberg punkaritena Sulbi vabaõhulaval.

astuma, siis oli isegi ärevus
kadunud. Esietendus läks
väga hästi, paljud «kolhoosnikud» tulid pärast
etendust eraldi tänama.
7. augustil astus meie
külateater lõpuks üles ka
kodukandi rahva ees Sulbi vabaõhulaval. Sel korral
esinesime n-ö täiskoosseisus ehk meie seitsmes liige,
Ermo Sisaski roheline Niva
tegi oma näitlejadebüüdi.
Omadele on alati mõnus,
aga samas ka raske mängida. Publik oli aga taas
suurepärane. Aplausist ja
lillemerest järeldasime, et
rahva ootused said täidetud. Suur aitäh kõikidele!
Juba viiendat korda
võttis meie külateater osa
Kuhjavere külateatrite päevadest Viljandimaal. Sel
korral olid meil peale näitlejate kaasas ka oma fänni-

klubi ja valla kultuurijuht
Maarika Rosenberg. Pärast
meie etteastet ütles Maarika, et mängisime veel paremini kui Sulbis. Hea, kui
on arenemisruumi!
Kalju Komissarov ei osanud aga enam midagi öelda.
«Aplausi kuulsite? See ütleb
kõik!» olid tema sõnad. Ta
lisas vaid, et võiksime võru
keelt oma tükkides julgemini kasutada – see müüb.
Koju jõudsime Kuhjaverest
alles uue päeva hakul. Arvan, et meil läks väga hästi,
aga häid nõuandeid võtame ikka kuulda.
Kellel «Farmis ainult
naised» Sulbis nägemata
jäi, see ärgu kurvastagu. Astume taas üles Sõmerpalu
valla sünnipäevapidustustel septembri lõpus. Pärast
seda võtame ette sügisese
ringreisi armsal Eestimaal.
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Mattias Loos: noortele tuleks pakkuda
harivaid ja kasu toovaid ettevõtmisi
Intervjuu Sõmerpalu valla noortevolikogu esimehe
Mattias Loosiga.
Kus sa sündisid ja kui vana
oled?
Olen sündinud 26. märtsil
1993. aastal Võrumaa haiglas. Elan praegu Sõmerpalu
vallas Haamaste külas Mõtusmäe talus. Kui sünniaastat vaadata, siis tuleb mul
vanuseks 18 aastat.
Millised olid sinu lapsepõlve lemmiktegevused?
Lapsepõlves olin marakratt,
kellel oli vaja igal pool asjapulk olla.
Peamine, mille kallal
enamiku ajast askeldasin,
oli jalgratas. Seega oli jalgrattaga sõit üks lõbusamaid
tegevusi, eriti veel koos sõpradega.
Lisaks nakatas onu mind
kalapüügipisikuga ja minu
ülesanne oli ka kasside ja
koerte toidulauda kaladega
varustada.
Millistes ainetes oled
keskkoolis tugev?
Tugevamad ained on olnud
enamjaolt reaalained: keemia, bioloogia, matemaatika
jne. Neid saan ka oma tege-

mistega seostada.
Kui saad õppeainet oma
igapäevaste tegemistega siduda ja teadmisi reaalselt
kasutada, siis on ainet kergem omandada ja see on ka
palju huvitavam.
Millised on su hobid?
Minu hobid on jahindus,
judo ja rahvatants.
Jahindusega olen tegelnud ligi kaheksa aastat, olen
kahe jahtkonna liige.
Judoga sai tegeldud
üheksa aastat. Praeguseks on
judo ajanappuse tõttu tagaplaanile jäänud, kuid kui vähegi võimalik, olen üritanud
trennis käia.
Rahvatants on üks uuemaid hobisid. Olen keerutanud jalga neli aastat.
Miks tahtsid noortevolikogu töös kaasa lüüa?
Noortevolikogusse astusin sellepärast, et põhikoolis
sai juba mõni aasta samalaadset ametit harjutatud.
Alguses olin natuke kahtlev, kas tasub, kuid mul oli
utsitajaid.
Samuti meeldib mulle
igasuguseid üritusi, tegemisi ja olemisi organiseerida.
Mida tahad noortevolikogu

Tänavused 1. klassi astujad
Osula kooli 1. klassi
õpilased 2011/2012. õa
1. Andre Kasak
2. Maibel Kipasto
3. Mihkel Mürkhain
4. Rix Palm
5. Ragnar Puura
6. Sandra Tiganik
7. Tauri Täht

Sõmerpalu põhikooli
1. klassi õpilased
2011/2012 õa
1. Reno Kivi
2. Daniel Kreevald
3. Kristlin Leotoots
4. Ken Parijõgi
5. Julius Pinte
6. Marju Vestmann

esimehena ära teha?
Sõmerpalu valla noortevolikogu esimehena tahan
korraldada midagi harivat ja
tulevikus kasu toovat meie
valla noortele. Et volikogu
ei oleks ainult meelelahutusorganisatsioon, mida on
nii mõnigi kord nimetatud.
Milliseid ettevõtmisi võiks
Sõmerpalu vallas noortele
veel olla?
Meie vallas on noortele tegemisi ja töid piisavalt.
Asi on noortes endis.
Noored peaksid natukene
ise ka vaeva nägema ja aktiivsust üles näitama.
Enamiku ürituste puhul
öeldakse, et kuulge, me võiks
seda ja teist teha, aga kui üritus käib, pole neid tahtjaid
kusagil. Kuid õpilasmalev
on see, millest on puudust
tuntud ja millest tahetakse
aktiivselt osa võtta.
Mida noored vallas kiidavad ja mida laidavad?
Paljudele meeldib siinne
rahu, pole tihedat liikust, rohelust on küllaldaselt ja õhk
on samuti puhas.
Mõne piirkonna noored
on kurtnud seda, et pole
kohta, kus mõnusalt sõpra-

Mida saaks vallavalitsus
noorte heaks ära teha?
Vallavalitsuse liikmed peaksid oma tegemistest noortele
rohkem rääkima ja tutvustama kõiki võimalusi, mis
noortel meie vallas on.
Võiks pidada põhikooli
lõpuklassidele loenguid neil
teemadel.
Millised on su plaanid pärast keskkooli lõppu? Kelleks tahad saada ja kus tulevikus elada?
Kindlasti soovin minna
edasi õppima kõrgkooli ja
küll siis aeg annab arutust.
Millised on teiste valla
noorte tulevikuplaanid?
Enamikul keskkoolilõpetajatel on kindel plaan kõrgkooli edasi õppima minna – kes
arstiks, kes biotehnikuks, kes
kultuurijuhiks jne.
Mis mõttega minna keskkooli, kui ei plaani kõrgharidust omandada?!
Keskkoolis saad ainult
põhja ülikooli astumiseks,
keskharidusega võib tänapäeval hätta jääda.
Küsis KRISTEL LALL

Sõmerpalu valla noortevolikogu esimees Mattias Loos
arvab, et noored peaksid natukene ise ka vaeva nägema
ja aktiivsust üles näitama.

Valla koolide lõpetanud õpivad edasi
Sõmerpalu põhikooli lõpetanud õpivad edasi

Osula põhikooli lõpetanud õpivad edasi

Marianne Haug – Tartu Hugo Treffneri gümnaasium
Sander Lembra – Tartu Kivilinna gümnaasium
Enari Ojaots – Tartu kutsehariduskeskus
Robert Ojaots – Tartu kutsehariduskeskus
Lauri Petrov – Valgamaa kutseõppekeskus
Timo Potter – Valgamaa kutseõppekeskus
Kaia Raudsepp – Parksepa keskkool
Eda Raudsepp – Valgamaa kutseõppekeskus
Laura Solondin – Tartu kutsehariduskeskus
Joanna Teemant – Tartu kutsehariduskeskus
Laura Vill – Parksepa keskkool

Tõnu Helstein – tervislikel põhjustel ei jätka hetkel õpinguid
Liis Krevald – Võru Kreutzwaldi gümnaasium
Raino Käär – Olustvere teenindus- ja maamajanduskool
Kelly Linnas – Võru Kreutzwaldi gümnaasium
Kaili Lindmets – Parksepa keskkool
Veiko Maidla – Parksepa keskkool
Fredi Parker – Parksepa keskkool
Raigo Põhjala – Parksepa keskkool
Hendrik Variko – Parksepa keskkool
Maaris Varrik – Võru Kreutzwaldi gümnaasium
Rasmus Varrik – Võru Kreutzwaldi gümnaasium
Ülle Villakov – Parksepa keskkool

Klassijuhataja
Tuulike Mölder

Klassijuhataja
Külli Karro

Uuring tahab
muuta maailma

uuringus osaleda 13 000 inimest. Sõmerpalu vallas on
osalejaid 22.

või tunneb ennast seejuures
ebakindlalt, siis saab ta ülesandeid paberil lahendada.

AUNE VALK

Eriline ja huvitav
Uuringut «Tean ja oskan»
ei tee eriliseks ainult selle
ulatuslikkus, vaid ka see, et
varem pole täiskasvanute
oskusi arvuti abil uuritud.
Igapäevaelus ette tulevad ülesanded, mis nõuavad
probleemide lahendamist
internetis, teevad uuringus
osalemise ka vastajale põnevaks. Ülesanneteks on näiteks raamatu otsing elektroonsest kataloogist, vajaliku
info leidmine spordivõistluse kohta, koosolekuaja broneerimine, hindade võrdlemine jne. Kui vastaja pole
varem arvutit kasutanud

Oskused ja haridus
Möödunud aasta suvel korraldati sama uuringu prooviküsitlus, mis näitas, et
oskuste mõõtmine annab
haridustaseme kõrval olulist
lisateavet, ennustamaks majanduslikke ja sotsiaalseid
erinevusi nii ühes riigis kui
ka riikide vahel.
Näiteks on riigiti erinev
see, kuivõrd väärtustatakse
palga maksmisel oskusi, kuivõrd haridust.
Vanemate inimeste puhul
sõltuvad oskused ilmselgelt
enam tehtud tööst ja muust
elukogemusest ning koolitustest.

Augustis algab kõige laiaulatuslikum täiskasvanute
oskusi mõõtev uuring, mis
maailmas seni on tehtud.
Eesti jaoks on see uuring
esmakordne ja samas ka
suurim isiku-uuring, mis
statistikaamet on teinud.
«Tean ja oskan» uurib 25
riigis, kuidas 16–65aastaste
inimeste haridus, töökogemus ja tehnoloogiakasutus
mõjutavad nende elu, kui
head on inimeste oskused
ning kuidas oskuste taset
hoida ja tõsta. Eestis saavad
kaheksa kuu jooksul kutse

dega aega veeta.

Naabrist parem?
Ehkki küsimusi, millele
uuring vastata võimaldab,
on sadu, on neist kõige põletavam kindlasti, mis «koha»
me riikidevahelises võrdluses saame – kui targad me
ikkagi oleme.
Kuna meil on head PISA
tulemused, üsna kõrge keskmine haridustase võrreldes
paljude riikidega ning viimastel aastatel on kasvanud ka osalus täiskasvanute
koolituses, siis võiks ju loota häid tulemusi ka selles
uuringus.
Samas on meil kõrge töötus, paljud inimesed töötavad ametikohtadel, kus nad
ei saa omandatud haridust
kasutada. See aga tähendab,
et oskused käivad alla.

Praktiline
Eestis on oma valmisolekut
uuringu tulemusi poliitika
kujundamises arvestada näidanud haridus- ja teadusministeerium, sotsiaalministeerium ning majandus- ja
kommunikatsiooniministeerium, lisaks riigikantselei, täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras,
Kutsekoda jt. Seega panustavad kõik vastajad veidi ka
sellesse, et muuta meie laste
haridus, meie kõigi koolitusvõimalused ja laiemalt meie
riigi tulevik veidi paremaks.
On liiga kallis ja ajamahukas küsitleda kõiki Eesti
täiskasvanuid. Seetõttu kasutame statistilisi meetodeid,
et valida välja esinduslik
juhuvalim: 13 000 inimest.

Sellises valimis esindab iga
inimene ligi sadat endasarnast. Kuid ainult inimesed,
kes on sattunud valimisse,
võivad uuringus osaleda.
Seetõttu ei saa valimisse
sattunud inimesi asendada.
Kõigile vastajatele saadetakse koju kiri palvega osaleda.
On väga oluline, et kõik kirja saajad leiaksid aega küsimustele vastata. Vastajatele
on ette nähtud ka kingitus.
Eestis korraldab uuringut «Tean ja oskan» haridus- ja teadusministeerium
koostöös statistikaametiga,
seda ﬁnantseerivad Euroopa
Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi PIAAC–Eesti raames. Sõmerpalu vallas korraldab uuringut statistikaameti küsitleja Heivi Ilves.
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Lastevanemate
tugigrupp
Ootame reedel, 26. augustil kell 12 Roosu talu
vaba aja keskusse (Sulbi
endisse koolimajja) töötuid või vähese tööhõivega
(k.a FIEd) lastevanemaid,
kes on huvitatud osalemast SA Dharma projektis
«Koostöö=lahendused»,
toetajaks Euroopa Sotsiaalfond.
See on viimane selle
projekti raames meie vallas tööd alustav tugigrupp.
Tugigrupis nõustatakse lastevanemaid viie kuu jooksul. Grupp käib koos kord
nädalas kaks-kolm tundi.
Toimuvad loengud ning
kokkusaamine lõpeb tavaliselt käelise tegevusega.
Tugigrupis osalemine on
tasuta. Grupi nõustaja on
Piret Kahre.
Teemadena käsitletakse
peresuhteid, lastekasvatust,
stressiga toimetulekut, tööja pereelu ühitamist, tundeid ja vajadusi.
Antakse
näpunäiteid
säästuajaks ja tööle kandi-

Vald toetab tegevusi ja üritusi
Sõmerpalu
vallavalitsus
võtab 1. septembrist 1.
oktoobrini vastu taotlusi
2012. aasta kultuuri- , haridus- , spordi- , noorsootöö
ja külaliikumise ettevõtmiste ja ürituste toetamiseks.
Taotluste
blanketid
saab valla koduleheküljelt

Ootame
huvikooliavaldusi
Lapsevanemal, kelle laps asub
sügisest õppima huvikoolides, tuleb Sõmerpalu vallavalitsusele selle kohta 30. septembriks avaldus esitada.
Kui lapsevanem ei ole
esitanud vallale avaldust
ning huvikool saadab vallavalitsusele arve, kus on
lapse nimi peal, siis ei tasu
vallavalitsus selle lapse kohamaksu.
Lapsevanemal
tuleb siis ise tasuda peale
õppemaksu ka kohamaks,
mida muidu tasub vald.
Avaldusele palun märkida lapse nimi, huvikool
ja huvialaring ning see, kas
laps õppis ka möödunud
õppeaastal selles huviringis
või alles alustab.
Avaldus tuleb tuua või
saata Sõmerpalu vallavalitsusse.
Info: Maarika Rosenberg,
maarika.rosenberg@gmail.
com, tel 516 5751, Maria Saarme, maria@spalu.
werro.ee, tel 5332 4890.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

deerimiseks vajalike dokumentide koostamiseks jne.
Käelist tegevust pakutakse osalejate endi ettepanekute põhjal. Oleme
seni meisterdanud kaarte
ja kuumaaluseid, viltinud,
kudunud,
heegeldanud
ning korraldanud väljasõite
Tartusse ja Põlvamaale.
Eelmistes gruppides osalejad on saanud lõõgastuda
veekeskuses. Samuti oleme
täiendanud oma kokandusteadmisi. Lastevanemate tugigrupi tegevus kestab detsembrini ja vajaduse korral
saavad osalejad edasi toimetada eneseabigrupina.
SA Dharma projekti käigus toetatakse lastevanemate tugigruppide ja eneseabigruppide tegevust, et aidata kaasa osalejate tööturule tulekule või hoida ära
tööturult väljalangemist.
Projekti tegevust koordineerib Sulbi maarahva
selts. Info telefonil 5620
8739 või e-posti aadressil
reetkaar@gmail.com.
REET KÄÄR,
tugigrupi juht

Reservväelaste
õppus
Lõuna kaitseringkond korraldab 4.–17. septembrini
Võru- ja Põlvamaal reservväelaste õppekogunemise.
Õppusele on kutsutud ligi
1200 reservväelast, lisaks võtavad õppusest osa elukutselised kaitseväelased.
14.–16.
septembrini
kandub õppus Kaagvere ja
Hänike vahelisele maa-alale.
Külgedelt piiravad õppuseala Vaabina ja Soodoma.
Selles õppuse faasis imi-

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Jane Koorm ja Jaanus Raudsepp
tütar JETTE

Mihklilaat

Kätlin Peebu ja Uljas Metsasalu
tütar MIA

• Isetehtud, isetoodetud kaup
• Istikud
• Vanakraamiturg
• Õnneloos, oksjon
• Sky-jump-atraktsioon
• Laadasupp ja pannkoogid
• Tsooru näiteringi etendus
«Kolmas Noorus»

Signe Kaasik ja Velner Toom
poeg DANNY
Elgita Kender ja Kalle Haavapuu
tütar LIIS
Helena ja Meelis Helekivi
tütar TEELE

Üritus toimub iga ilmaga.
Buss väljub:
Mustjast 9.00
Osula bussipeatusest 9.10
Järverest 9.20
Sõmerpalust 9.25
Linnamäelt 9.35
Rummist 9.40
Sulbist tagasi 14.00
Info ja registreerimine
tel 5625 4021 (Kristel Lall).
Korraldaja on MTÜ Sulbi Maarahva Selts.
Ettevõtmist toetavad Sõmerpalu vallavalitsus ja kohalikud ettevõtjad, Leader-programm, kohaliku omaalgatuse programm.

www.somerpalu.ee: Avalik
teave  Blanketid Valla
kultuuri- ja sporditegevuse
toetused.
Taotlused võib saata
meiliaadressil
maarika.
rosenberg@gmail.com või
tuua Sõmerpalu vallavalitsusse. Info Maarika Rosenbergilt tel 516 5751.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Päike sind hellalt iga päev paitagu...

24. septembril algusega kell 10
Sulbis Sõmerpalu vallas Võrumaal

Kohviõhtu hooaja avapidu toimub 17. septembril kell
20 Sõmerpalu klubis. Info telefonil 5345 0199.

teerivad osalejad lahingutegevust ning kohalikud elanikud kuulevad ja näevad kaitseväelasi rohkem liikumas.
15. ja 16. septembril on
kuulda paugutamist: lahinguteks harjutamisel kasutab
kaitsevägi pürotehnilisi imitatsioonivahendeid, et muuta
tegevus osalejate jaoks võimalikult realistlikuks.
Otsest ohtu imitatsioonivahendid kellelegi ei kujuta.
Kohalike elanike öörahu
reservväelased paugutamisega ei sega, sest lahinguid
mängitakse läbi valgel ajal

ja elumajadest eemal.
Juhul kui peaksite õppusealal kaitseväelastega kokku sattuma,
jätkake oma igapäevast
tegevust, jääge nähtavale kohale. Vajadusel
juhatavad kaitseväelased teid soovitud kohta.
Kohalik elanik saab lisainfot telefonilt 506 9262
või pille.kaldaru@mil.
ee.

Õnne sünnipäevaks!
Soovime teil jõudu, jaksu,
et tervis püsiks ikka hea
ja elu keerulistel teedel
ka süda kindlalt vastu peaks.

Oktoober

September
Miralda Helstein 87
Voldemar Hausmann 84
Valter Raudsepp 84
Hilja Reiman 84
Linda Pommer 83
Meida Remmelga 81
Lembit Meier 80
Kalju Plangi 80

Adele-Alviine Asi 94
Elfriede Toom 93
Roosi Siliksaar 85
Heljula Plangi 85
Endla Sarapuu 83
Varju-Edel Perakond 80
Õie Leok 80
Aliide Kumm 80
Eedu Kasvand 75
Väino Kelp 75
Eduard Rätsep 75
Helve Valdmann 75
Arvo Hani 70
Tõnu Ploom 70

Surm päeva ümber
tõmbas musta vöödi.
Nüüd hõljub igavik
su jäätund laugeil.

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Emma-Alvine Möldre
Milvi Martins
Heino Mekk
Niina Šipova
Lonni Kerge

KRISTJAN KOSTABI,
Lõuna kaitseringkonna
teabeohvitser

Kirikuteated
Jeesus Kristus ütleb: «Kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel.» Mt 18.20

28. augustil kell 11 laste uueks kooliaastaks õnnistamise püha Urvaste kirikus.
4. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
11. septembril kell 11 leskedepüha jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 14
Heimtali kirikus.
18. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus.
25. septembril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 16.30 Sõmerpalu
hooldekodus.
2. oktoobril kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus. Pärast jumalateenistust
algab sügisleerikursus.
9. oktoobril kell 11 lõikustänupüha jumalateenistus Urvaste kirikus, kell 14
Heimtali kirikus.
Info telefonil 511 8271.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

