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Vallaelanikud,
kontrollige oma
aadressi!
Seoses rahvastikuregistri korrastamisega palume
kõigil vallaelanikel kontrollida oma elukoha aadressi õigsust.

Selleks tuleb helistada tel
786 8804 (Maria Saarme)
või tulla vallavalitsusse.
Sõmerpalu valla aadressidest on rahvastikuregistris puudulik suurem osa
– üle 250.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Ootame huvikooliavaldusi
Lapsevanemal, kelle laps
asub sügisest õppima huvikoolides, tuleb Sõmerpalu
vallavalitsusele selle kohta
1. oktoobriks avaldus esitada.
Kui vanem ei ole esitanud vallale avaldust ning
huvikool saadab vallavalitsusele arve, kus on peal
lapse nimi, siis ei tasu vallavalitsus selle lapse eest kohamaksu. Lapsevanemal
endal tuleb siis tasuda peale
õppemaksu ka kohamaks,
mida muidu maksab vald.
Avaldusele palume märkida lapse nimi, huvikool ja
huviring ning see, kas laps
käis ka möödunud õppeaastal selles huviringis või
alles alustab seal õpinguid.
Kui laps lõpetab huvikoolis
õppimise, siis palume sellest kirjalikult ka vallavalit-

sust teavitada.
Taotluste blanketid saab
valla koduleheküljelt www.
somerpalu.ee: Avalik teave
– Blanketid – Valla huvihariduse toetamine. Samast
leiab blanketid, mis on tarvis esitada, et saada huvikoolis käimiseks sõidutoetust. Sõidutoetuse taotlus
koos õiendiga tuleb esitada
vallavalitsusele iga järgmise
kuu esimeseks nädalaks.
Taotlused tuleb tuua
või saata Sõmerpalu vallavalitsusse. Info Maarika
Rosenbergilt meiliaadressil
maarika.rosenberg@gmail.
com või tel 516 5751, Maria Saarmelt meiliaadressil
maria@spalu.werro.ee või
tel 5332 4890.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Vallavalitsus ootab toetusetaotlusi
Sõmerpalu
vallavalitsus
võtab 1. septembrist 1. oktoobrini vastu 2013. aasta
kultuuri-, haridus- , spordi-, noorsootöö ja külaliikumise ettevõtmiste ja ürituste toetamise taotlusi.
Toetust saavad taotleda
ühingud ja üksikisikud,
kes pakuvad vallaelanikele huvitegevust ning
meelelahutust (Sõmerpalu vallavolikogu määrus
1.30.01.2009).
Taotluste blanketid saab

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

Stardijuttu Sõmerpalu valla
uue sotsiaaltöötajaga
Selle aasta augustist
töötab Sõmerpalu valla sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistina
Piret Vaher (47). Tema
eelkäija Helen Metsma
suundus sotsiaaltööle
Põlvasse.
Ennast tutvustades ütles Piret, et on võrukas.
Koolis käis ta Võru 1.
põhikoolis ja Kreutzwaldi gümnaasiumis.
Ta on õppinud Tartu
ülikoolis sotsioloogiat.
Piret on lõpetanud
Tallinna pedagoogilise seminari sotsiaaltöö
erialal
kaugõppijana
mõni aasta tagasi.
Kodu on tal Võrus
Kubja linnaosas. Pere:
abikaasa ning kaks täiskasvanud last – poeg ja
tütar.
Ajasime Piret Vaheriga juttu tema teise
tööpäeva lõpus.
Kuidas uustulnuk vastu võeti?
Vastuvõtt oli südamlik, lahke. Tundsin, et
olen oodatud. Sotsiaaltöö on tuttav.
Olin Võru linnavalitsuses lastekaitsespetsialist aastatel 1998 – 2007,
seejärel Põlva vallavalitsuses sotsiaalnõunik.
Sealt ma praegusele
ametikohale tulingi.
Nii et Sõmerpalu valda
tulekut ei saa võrrelda vettehüppamisega
tundmatus kohas?

Piret Vaher töötab Sõmerpalu valla sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistina alates
21. augustist.

Seda kohe kindlasti
mitte. Põhimõtteliselt on
töö teada.
Ent igal kandil on oma
eripära, mida tuleb tundma õppida ja millega arvestada.
Pean end siinse eluga
kurssi viima, inimestega
tuttavaks saama.
Sotsiaaltöö on niivõrd
lai valdkond, puudutab iga
inimest lastest eakateni.
Vallas on kaks kooli ja
lasteaed, samuti hooldekodu. Nendega tutvumine on
plaanis.

Milliste probleemidega
ootate vallaelanikke enda
juurde?
Ootan kõiki, kel on mingil põhjusel abi ja toetuse
vajadus. Püüame koostöös
lahendusi leida.
Teil on pikk tööpraktika.
Mis on selles töös kõige
raskem?
Lastega seotud juhtumid on rasked. Kui lapsed
jäävad vanemate konﬂiktide vahele. Aga laste jaoks
on mõlemad vanemad
tähtsad.

Mis pakub leevendust,
et töömuredest üle olla?
Hea raamat. Ka meeldib mulle tantsida, lapsena õppisin Kai Leete
juures balletti.
Mida ütlete noortele,
kes soovivad sotsiaaltöötajaks õppida?
Noorel peab olema
kutsumus ja suur soov
seda tööd teha.
Küsis LIINA VALPER
Piret Vaheri kontakttelefonid: 518 4297; 786 8807

Valla suvelõpupidu toimus Osula Harjumäel
AIGE ULJAS,
Sõmerpalu valla
noorsootöö korraldaja
24.
augustil
toimus
Sõmerpalu vallas Harjumäel suvelõpupidu.
Pidu algas kell 20 Sulbi külateatri etendusega
«Hullud päälinnast». See
oli humoorikas ja lõbus
etendus.

Kui etendus vaadatud,
algas tantsuõhtu ansambliga HAAG. Selle nime all on
kohalik ansambel tegutsenud 1991. aastast.
Ansambel HAAG on
neljaliikmeline seltskond:
Aare mängib basskitarri,
Guido kitarri, Aivar klahvpille ja Ermo on laulja.
Tegu on nn live-bändiga, kes viljeleb tantsumuusikat.

Ansambli mehed on
mänginud alates 1970. aastatest pille ka teistes bändides.
Aare on mänginud
Tsooru kultuurimaja ansamblis Saurus, Guido
Kuremäe kultuurimaja ansamblis Siia-Sinna ja JärvaJaani ansamblis 1976-1978.
Ermo on tegelnud laulmisega varemgi, saavutades
ka auhinnalisi kohti. Aivar

mängis kooliajal Olustvere
sohvoostehnikumi bändis.
Muusika tuleb otse ja
fonogramme ei kasutata.
Ainult trummimees on
masin.
Ansamblit on võimalik
tellida juubeliks, pulmadeks, üritusteks jne.
Et ansamblile puhkust
anda, olid kohale kutsutud
Antsla noored diskorid, kes
tegid noortele meelepärast

muusikat.
Noored diskorid Ville
ja Ingmar on tegutsenud
selles valdkonnas juba paar
aastat ja Tarvo on diskorina
tegutsenud aastast 1986.
Harjumäel kestis pidu
hiliste öötundideni.
Rahule jäid kõik – noored, vanad ja loomulikult
ka korraldajad. Järgmisel aastal teeme kindlasti
uuesti!

Stseen etendusest «Hullud
päälinnast»
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Sulbi külateater Kuhjaveres
MARET SOON,
Sohvia lavastuses
«Hullud päälinnast»
Kuhjavere teatrifestival
on Sulbi külateatrile
aasta oodatuim sündmus. Tänavune teatrifestival Kuhjaveres toimus 18.–19. augustil.
Seitsmendat aastat järjest toimuval üritusel
osales seekord rekordarv
truppe – 20. Mõlemal
festivalipäeval astus üles
kümme külateatrit Eesti
eri paigust.
Võrumaad esindasid
Vastseliina trupp lavastusega «Pii Ärr», Krabi
trupp lavastusega «Ruhnu Mann» ja Sulbi külateater oma uue tükiga
«Hullud päälinnast».
Õnneks soosis ilmataat Võrumaa näitlejate
tegemisi ja etendusi jälgis ligi 250 teatrisõpra.
Urve Mukk, üks korraldajatest, ütles, et aastaaastalt on nii osalejate
kui ka pealtvaatajate arv
kasvanud. Seega on nad
sunnitud juba esinejaid valima. Kuhjavere
fenomeniks pidas Urve

Sohvia (Maret Soon), Aksel (Agu Soon) ja Jürks (Jörgen Štubis) näidendis «Hullud päälinnast».
Mukk seda, et näitetruppidele pakutakse pingevaba
mängulusti.
Esinejaid ei hinda karm
žürii, küll valivad oma lemmiku pealtvaatajad. Esinemise järel jagab truppidele
asjalikke näpunäiteid teatripäevade patroon Kalju

Komissarov.
Kuigi esimese päeva
esinejate hulgast valis rahvas oma lemmikuks Krabi trupi etenduse «Ruhnu
Mann», võib Sulbi oma
etteastega rahule jääda. Jagus kiitvaid kommentaare
pealtvaatajatelt ja meie et-

teastet tunnustati pika aplausiga.
Teise päeva ülesastujatest sai rahva lemmikuks
Seasaare näitemänguselts
Viljandist.
Pika päevatöö eest premeeritakse truppe alati
simmaniga ansambli saatel

ja öömaja pakub külavanem Romeo Mukk
oma maja katuse all.
Sellised väljasõidud
annavad mõtteainet nii
osatäitjatele kui ka juhendajale. Saab oma tegemisi analüüsida ning
uusi ideid hankida.

Osula külaseltsi tegemistest
ENE KERGE,
MTÜ Osula Külaselts
juhatuse liige
Osula külaseltsilt on
sügistalvel tulemas nii
mõnigi uus algatus.
Et neist osa saada, jälgige
meie teateid Facebookis
või infotahvlitel ning -listides.
Siinjuures
kutsume
kõiki Sõmerpalu valla elanikke üles aktiivselt kaasa
rääkima Osula piirkonna
arengus! Kui teil on ideid ja
ettepanekuid, kuidas midagi paremaks muuta või
korraldada, andke sellest
ikka teada.
Sügis on peagi käes ja
meil on vaja ühiselt üle

Projektist
«Kaheteistkümne
kuu erinevad
mustrid»
AIGE ULJAS,
Sõmerpalu valla
noorsootöö korraldaja
Projekt «Kaheteistkümne
kuu erinevad mustrid» sai
alguse aprillis.

vaadata meie piirkonna
külade arengukava. Kutsume arengukava muudatuste tegemises kaasa lööma
kõiki inimesi!
Palun lugege seda dokumenti ja lisage julgesti oma
arvamused-kommentaarid
sinna vahele pandud paberitele.
Kehtivad arengukavad
paneme tutuvumiseks kohalikesse külapoodidesse, raamatukokku ja Varese külalistemajja. Samuti laadime
arengukava Sõmerpalu valla ja Facebooki kodulehele.
Praegune külaseltsi juhatus on viieliikmeline ja
liikmete volitused lõpevad
2013. aasta sügisel.
Kõik, kes tunnevad, et
tahaksid meie kandi aren-

gule kaasa aidata, on oodatud külaseltsi liikmeks astuma. Tervitatav on ka uute
mõtetega inimeste asumine
külaseltsi juhatusse. Mõelge sellele juba täna!
Kutsume kõiki praegusi ja tulevasi liikmeid
osa saama mitmesugustest
harivatest ja kultuurilistest
üritustest. Paljud neist on
osalejatele lausa tasuta või
siis väikese tasu eest.
Praegu on huvilistel võimalik registreeruda sügisel
toimuvale meeskonnatöö
ja turunduse koolitusele.
Anna oma osalussoovist
juhatusele teada!
Külaseltsi
liikmeid
oodatakse ka sel aastal toimuvale Võrumaa kodanikeühenduste konverentsile,

mis toimub kodanikupäeva
raames Rogosi mõisas.
Toimub ka fotokonkurss, et kujundada külaseltsi 2013. aasta seinakalender. Ootame huvitavaid
fotosid, mis on seotud
meie kandi kohtade või
inimestega.
Palume huvilistel lisada
pildid meie Facebooki lehele ja enim kommenteeritud pildid lähevad järgmise
aasta kalendrisse. Ole kohal
ja osale! Kes ei taha oma
pilti avalikult üles panna,
võib selle saata külaseltsi
meiliaadressil.
Mitmesuguste ürituste
korraldamiseks (näiteks
sünnipäevad, koosolekud
jms) on võimalik kasutada
külaseltsi ruumi, mis asub

Selle käigus on 10–26aastastel noortel võimalus
tegelda käsitöö ja meisterdamisega, avardada oma
silmaringi praktiliste tegevuste kaudu.
Praeguseks on toimunud kuus õpituba.
Koos noortega on meisterdatud erinevas tehnikas
ja eri materjalidest lilli;
eri tehnikas kingikotte ja
karpe; plastpudelitest lilli,

millest said tehtud juukseaksessuaarid (nt juuksekumm); õnnitluskaarte;
munakarpidest süütepärgi;
lukkudest prosse.
Õpitubade kestus on
umbes kolm tundi. Ees on
veel õpitoad: paberpaelast
roosipallid, kõrvitsaseemnetest lilled, lumehelveste
meisterdamine, salvrätitehnika,
krepp-paberist
roosipallid.

Valminud asju müüvad
noortevolikogu
liikmed
laatadel. Noorte meisterdatud asju võib näiteks
leida 29. septembril Sulbis
toimuvalt mihklilaadalt.
Õpitoad toimuvad kord
kuus. Jälgi reklaami!
Projekti
rahastavad
hasartmängumaksu nõukogu ja Sõmerpalu vallavalitsus.

koolimajaga samas majas.
Ruumide kasutus on tasuta, aga heakorra ja turvalisuse eest vastutab igaüks
ise. Täpsem ruumide kasutamise kord tuleb enne
juhatusega kokku leppida. Kontaktisik: Kristelle
Korstnik, tel 5349 8881.
Leiate meid Facebookist
MTÜ Osula Külaselts nime
alt ja meie e-posti aadress
on osula.kulaselts@gmail.
com.

Taluturu
ilus suvi
Kuigi selle suve ilm pole
kiita olnud, on reedeõhtud
ometi lubanud taluturu
müüjatel ja ostjatel vihmavarjud koju jätta.
Põllusaak ei ole tänavu
kiita: kurki on jaheda ilma
tõttu vähe ja tomat ei taha
küpseda.
Samas peaks praegu
looduses olema külluseaeg
– enam-vähem kõik söögikõlblik saab valmis. Nii et
paras aeg on mõelda talvevarude peale. Soovitame taluturult läbi käia ja uurida,
mida kellelgi pakkuda on.
Ikka ootame juurde oma
valla kauplejaid – kui kõike
omatoodetud ise ära tarbida ei jaksa, tule ja paku seda
teistele!
Selleks et info sinu kauba kohta jõuaks klientide
kõrvu, anna oma tulekust
teada hiljemalt kolmapäeva
õhtuks telefonil 5646 0708
või saada kiri meiliaadressil
kelgita@gmail.com.
Sama aadressi võib kasutada ka siis, kui soovid saada turuinfot oma meilile.
Kutsume ühendust võtma neid, kes sel aastal ei julgenud veel turul kätt proovida, aga mõtlevad, et tuleval aastal võiks seda teha.
Praegu on turul müügil
värske kartul, kurk, tomat,
küüslauk, omaküpsetatud
leib, porru, suvikõrvits,
mesi. Kohtumispaik on ikka
reedel kell 18 Osula bussijaamas.
TURUKORRALDAJAD

Luulevõistlus
Võru lasteraamatukogus
oli kevadel vendade Liivide
luulevõistluse maakondlik voor. Osales ka Kristel Nõmmik Sõmerpalu
koolist. Ta esitas Liivi luuletuse «Nõmmelill» ja katkendi Ellen Niidu raamatust
«Pilleriini lood». Ta sai kiita ja oli üks nominentidest,
esindamaks
maakonda
Alatskivil – luulevõistluse
üleriigilises lõppvoorus.
PILLE KULBERG

Õpitoas meisterdatud kingikotid ja karbid.
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Lapsevanem
võrukeelsest
lasteaiarühmast
Meie valla lasteaias on tegutsenud juba aasta võrukeelne
rühm. Sõmerpalu lasteaed
oli esimene, kes avas omakeelse ehk keelepesa rühma.
See on toetanud peresid,
kes peavad lugu kodukandi keelest, pärimusest ning
perekondlikest
suhetest.
Võrukeelses rühmas käivad
eriealised lapsed ning lastega suheldakse ainult võru
keeles.
Vanemate soov pole kasvatada oma lapsest ainult
võrukeelne laps, vaid anda
talle lisaks teine keel, meie
esivanemate keel.
Kui maast madalast on
laps loomulikus võrukeelses kasvukeskkonnas, siis
omandab ta palju sõnu selle keele sõnavarast ja lauseehitusest, kasutab keelt
loomulikult ja julgelt.
Milline on selle rühma
töö tulemus, sellest saame
rääkida alles siis, kui need
lapsed on kooli läinud.
Loomulikult oleneb palju
ka sellest, kuidas kool jätkab tööd võrukeelse rühma
lastega, kas ta pakub võimalusi võru keelt rääkida.
Võrukeelse rühma õpetajad läbisid õppeaastal
2011/2012 Võru instituudis
põhjaliku koolituse. Võru,
Põlva ja Valga maakonnast
käis koos üle 30 alushariduspedagoogi. See näitab
lasteaedade suurt huvi ja
soovi töötada võru keele ja
meele edasikestmise heaks.
Õpetaja töö keelepesas
on raskem kui tavarühmas,
sest igas eas lapsele tuleb
pakkuda jõukohast ja arendavat tegevust. Õppematerjalid tuleb suures osas tõlkida ning see nõuab head
keeletaju ja aega.
Kevadel kogunesid võrukeelse rühma laste vanemad
ja õpetajad koosolekule,
kus arutati edasist tegevust.
Vanemad tegid ettepaneku
tuua võrukeelne rühm katseks Sulpi endise koolimaja
avaratesse ruumidesse, laste
kodule lähemale.
Avaldusele kirjutas alla
12 perekonda. Ideed tutvustati ka vallavanemale ning
vallavolikogule. Tagasisides
põhjendati, et tuleb täpsemalt kalkuleerida, palju
läheks maksma võrukeelse
rühma avamine väljaspool
lasteaeda ja mis saab edasi,
kui lapsed lähevad kooli.
Lastevanemate soov on
pöörata tähelepanu võrukeelse rühma tegevusele.
Oleme valmis laste ja kogukonna arendamise nimel
igakülgseks koostööks.
MERILI KÜPPAR

Kergejõustiklaste «TV 10 olümpiastarti»
AIVE PÄHN,
Osula kooli
kehalise kasvatuse õpetaja
12. ja 13. juunil toimusid
Kose staadionil «TV 10
olümpiastarti» 41. hooaja
ﬁnaalvõistlused. Osula ja
Sõmerpalu kool koondasid
jõud ja osalesid võistlustel
ühise võistkonnana.
Väikeste koolide hulgast sai
ﬁnaalvõistlustele võistlema
viis kooli üheksast. Võistlus
oli pingeline.
Koolide
võistkonnas
võis olla igas vanuserühmas
kaks võistlejat. Noorematel
tüdrukutel tuli võistelda 60
m jooksus, 600 m jooksus
ja 60 m tõkkejooksus, kaugus- ja kõrgushüppes ning
palliviskes.
Võistlesid Jane Paulus ja
Keiu Kinna. Osales 46 tüdrukut. Jane oli väga tubli
kaugushüppes, kus ta sai
tulemuseks 3.70. Keiu hüppas kõrgust 1.30 ja viskas
palli 30 m. Mõlemad tüdrukud andsid endast parima.
Vanemate
tüdrukute
võistkonda esindas HannaBritt Allas ainukesena. Siin
võisteldi kaheksal alal: 60 m

Noorteühenduste suvekoolis
Sõmerpalu valla noortevolikogu võttis osa Eesti
Noorteühenduste
Liidu
(ELN) suvekoolist. Suvekool toimus 26.-29. juulini
Pärnumaal Pärlselja puhkemajas.
Kokku oli suvekoolis
üle 150 noore eri organisatsioonidest üle Eesti.
Toimus üle 30 koolituse ja
töötoa, sealhulgas debatt
teemal «Haldusreform ja
selle mõju noortele». Selle

jooksus, 60 m tõkkejooksus,
600 m jooksus, kaugus- ja
kõrgushüppes, palliviskes,
kuulitõukes ja kettaheites.
Hanna-Britt
saavutas
üldkokkuvõttes 23. koha.
Väga head tulemused olid
tal kaugushüppes (4.06)
ja palliviskes (38.49 m), ka
tõkkejooksus saavutas ta
oma parima tulemuse.
Poiste nooremat rühma esindasid Eiko Mõttus
ja Raido Vestmann. Tulemuseks vastavalt 21. ja 31.
koht.
Võisteldi üheksal alal,
juurde tuli teivashüpe. Raido saavutas kõrgeid tulemusi teivas- ja kaugushüppes.
1000 m jooksus oli konkurentidel raske Raidol kannul
püsida, sest tema lemmikala
ongi pikamaajooksud.
Eiko seevastu eelistab lühemaid distantse. 60 m jooksu oli Eiko juba lõpetanud,
kui vastased alles startisid
(aeg 8,85). Palliviskes oli
tema tulemus 43,3 m ja
kaugushüppes 4.20.
Mõlemad poisid on visad võitlejad, niisama lihtsalt kellelegi alla ei anna.
Vanemate poiste võistlus oli
juba päris mitmevõistlus.
eestvõtjad olid põhiseaduskomisjoni liige Kajar Lember ja regionaalminister
Siim Valmar Kiisler. Noorte
huve kaitsesid ENLi juhatuse esinaine Mailis Ostra
ja EÕELi juhatuse esinaine
Liina Hirv.
Jagus ka vaba aega, saime käia ennast meres jahutamas ja tutvuda noortega üle Eesti. Suvekool oli
üllatusi täis, näiteks pärast
ühispildistamist
toimus
suvekooli ametlik veesõda,
millest teadsid ette vaid
vähesed. Kuivaks ei jäänud
meist keegi.

Tänavused 1. klassi astujad
Osula põhikool

Sõmerpalu põhikool

1. Egrit Adusson
2. Vaido Blum
3. Jete Marie Helekivi
4. Sander Hera
5. Kädi Kaasik
6. Ly Lehepuu
7. Loviise Liiv
8. Brit-Mary Lutsar
9. Reio Metsla
10. Evelin Piirisild
11. Liisi Riivik
12. Grete Rodima
13. Peeter Saamo
14. Kaspar Savi
15. Maia Serv
16. Kaili Terve
17. Helen Vogt
Klassijuhataja Kristina Ermel

1.Ax-Sylvester Hommuk
2. Merilin Kipasto
3. Tair Linnas
4. Hendri Nõmmik
5. Airis Piigli
6. Taimar Potter
7. Renna Täht
8. Tanel Vestmann
9. Melani Väits
Klassijuhataja
Anneli Jõeloo

Poiste vanemas vanuserühmas püstitas 13aastane
Hans-Christian Hausenberg Tartu Karlova gümnaasiumist sarja rekordi
üheksavõistluses, ületades
34 aasta eest Valter Külveti
püstitatud rekordsumma
koguni 195 punktiga.
Meie koondvõistkonnas
võistlesid Taavi Perv ja Markus Varrik (27. ja 18. koht).
Taavi sai üldkokkuvõttes
4. tulemuse 1000 m jooksus (3.12,3) ja edestas oma

tulemusega
võistlussarja
võitjat. Kõrgushüppes tuli
isiklik rekord 1.40 ja uuel
alal teivashüppes, mida sai
vähe treenitud, hüppas ta
üle 2 m.
Markus püstitas mitu isiklikku rekordit. Pall – 65,45
m, 60 m jooks – 8.86, kuul
– 9.97. Kaugus- ja teivashüppes saavutas Markus
parima tulemuse.
Suurte koolide arvestuses võitis Rakvere reaalgümnaasium, teise koha

sai Viljandi Paalalinna
gümnaasium ning kolmandaks tuli Saaremaa
ühisgümnaasiumi võistkond.
Väikeste koolide arvestuses tuli võitjaks
Koeru keskkool. Eelmise aasta võitja Orissaare
gümnaasium oli tänavu
teine ning kolmandaks
tuli esimest korda sarjas
osalenud Osula põhikooli ja Sõmerpalu põhikooli koondvõistkond.
Eelnevad kaks hooaega
võistlesime Osula põhikooli võistkonnana.
Siinjuures tänan kõiki
toetajaid, eriti lastevanemaid, kes olid mõistvad
ja abivalmis. Koolijuhid,
aitäh teilegi, et olete meie
treeninguid ja võistlusreise toetanud!
Kergejõustik
on
mitmekülgne ja raske
individuaalne spordiala,
seega vajame toetust ja
kaasaelamist.
Järgmine hooaeg on
juba ukse ees ja loodan,
et Osula ja Sõmerpalu
kool on valmis võistlema
«TV 10 olümpiastardi»
42. hooajal.

Sain ka ideid, mida Sõmerpalu valla noortele
edasi anda.

seks südamlik ning lustiline
päev.
Päev algas Heimtali kirikus religioonitunniga, kus
õpetaja Üllar Salumets tutvustas kiriku ajalugu ning
luges ette võrukeelse palvuse. Seejärel kuulati pärimusmuusikute kontserti. Väikekandlega esinesid Kadri Lepasson ja Katrin Soon.
Ülejäänud päev kulges
Sulbis Pühajõe kaldal Roosu
talu vabaajakeskuses, kus
taluperemees ja vallavolikogu esimees Aivar Rosenberg
tutvustas valla elu, Sulbi
küla ning oma talu tegemisi.

Pärast kodulootundi õpiti
Urmas Kalla juhendusel taimede võrukeelseid nimetusi
ning kuulati Küla-Kai (Airika Saamo Sulbi külateatrist)
ilmaennustusõppust. Päev
lõppes käsitöötunniga, kus
kõik said Rita Kääri juhendusel saunaseebi viltida.
Võru instituudi esindajad andsid lasteaiaõpetajatele aastase baaskoolituse
tunnistuse ning kooliõpetajatele koolitustõendi. Korraldajad tänavad Roosu talu
ning Võru instituuti meeldiva koostöö eest.
MERILI KÜPPAR

Igaüks peaks oskama
esmaabi anda.
Õige käitumine ja õiged esmaabivõtted olenevad abistaja teadlikkusest.
On inimesi, kes oskavad
ja lähevad alati appi ning

teavad, kuidas aidata. Kahjuks on ka palju neid, kes
aitaksid, kuid neil puuduvad teadmised. Seepärast
ei ole kunagi liigne õppida
ja esmased abistamisvõtted
jälle meelde tuletada.

Osula-Sõmerpalu võistkond «TV 10 olümpiastardil».

MAILIIS POTTER,
Sõmerpalu valla
noortevolikogu esimees

Võru keele
õpetajad
Pühajõe spaas
Sulbis toimus 16. juunil
võru keele õpetajate suveseminar, mis kandis pealkirja «Pühajõe spaa». Eesmärk
oli korraldada võru keele
õpetajate töö tunnustami-

Õpilaskonverents
esmaabi teemal
VIIA HALLER
Sõmerpalupõhikooli kevadisel õpilaskonverentsil,
mida korraldas üheksas
klass, sai nii teoreetilisi
teadmisi kui ka praktikat
enda ja kaaslaste aitamises. Külas olid naaberkooli
Osula ja Võru 1. põhikooli
õpilased.
Vajadus esmaabi järele võib
tekkida igaühel ja igal ajal.
Teadmised esmaabist on
hädavajalikud.
Õigel ajal õigesti ja edukalt antud esmaabi on väga
oluline. Abi saaja on alati
tänulik.

Õpilased haavasidumist harjutamas.
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Oled kui värvuke väike,
varsti lusti ja vallatust täis.
Paitab sind õrnalt päike,
maailm muretu näib.

Otsid tööd? Osale tööhõiveprojektis!
Sangastes algas tööhõiveprojekt, millest saavad
osa võtta ka teiste valdade elanikud.
Projekt kannab pealkirja «Noorte ja vanemaealiste töötute aktiveerimine Sangaste ja Tõlliste
vallas».
Seda toetab Euroopa
Sotsiaalfond
meetme
«Kvaliﬁtseeritud tööjõu
pakkumise suurenda-

mine» raames.
Projekt kestab 20 kuud
ning eesmärk on kompleksse toetus- ning koolitustegevuse kaudu tuua
aktiivsesse tööellu tagasi
vanemaealised inimesed
(50–74) ning anda noortele töötutele tõhus stardipagas tööturule astumiseks.
Kaasa lööma oodatakse
noori vanuses 16–24 eluaastat ja endisi noori va-

nuses 50–74 eluaastat, kes
otsivad tööd.
See projekt on neile, kes
soovivad oma ellu muutusi.
Noortegruppi pürgijatelt oodatakse kiiret reageerimist, sest esimene
kokkusaamine Sangastes
on 4. septembril kella 9–12
Sangaste vallamajas.
Infot saab projekti mentorilt Marju Karavinilt (tel
5398 9514).

Ootame ka ettepanekuid ettevõtjatelt, MTÜdelt, asutustelt, kes on valmis
pakkuma tööpraktika kohti.
Täpsem
info:
w w w. s a n g a s t e . e e
– Tööhõiveprojekt.

Puudega isikute
kaart

puudega isiku kaart soovi
korral üksnes neile puuetega inimestele, kes ei saa
riiklikku pensioni, st kel ei
ole pensionitunnistust.
Kaarti vajavad eeskätt
koolilapsed, kel on vaja
tõendada puude raskusastet
enamjaolt ühissõidukis sõidusoodustuse saamiseks.
Eelkooliealised puuetega lapsed oma puude raskusastet eraldi tõendama
ei pea, sest tulenevalt ühistranspordiseadusest on sõit
riigisisestel liinidel kõigile
koolieelikutele tasuta.
Puudega isiku kaardi
saamiseks tuleb esitada asjakohane taotlus, mis on
kättesaadav sotsiaalkindlustusameti kodulehel aadressil
http://www.ensib.
ee/ekspertiisi-blanketid/.
Taotluse võib saata posti teel (sh e-postiga) piirkondliku
pensioniameti
büroo klienditeenindusele
või täita see klienditeeninduses kohapeal.
Taotluse esitab kaardi

saaja või tema seaduslik
esindaja.
Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga ning selle kehtivusaeg
kattub puude raskusastme
ja lisakulude tuvastamise
ekspertiisiotsuses märgitud
tähtajaga.
Korduvekspertiisi korral väljastatakse uus kaart,
selle saamiseks uut taotlust
esitama ei pea. Kaart kehtib
koos isikut tõendava dokumendiga.

Päästekomandole külla

Alates septembrist väljastab sotsiaalkindlustusamet
puuetega inimestele, kel
ei ole pensionitunnistust,
puudega isiku kaarti.
Kaardiga on oluliselt
lihtsam tõendada õigust
saada puuetega inimestele
ette nähtud soodustusi, sh
sõidusoodustust.
Kaardi saamise taotluse võib esitada juba praegu. Senine kord võimaldas
puuet tõendada pensionitunnistuse või ekspertiisiotsusega.
Kui pensionitunnistuse
kaasaskandmine on lihtne
ja selle esitamisega probleeme ei ole, siis ekspertiisiotsusega on teisiti.
Ekspertiisiotsus sisaldab
delikaatseid isikuandmeid
ja seda kaugelt rohkem, kui
soodustuste saamise õiguse
tõendamiseks vaja on.
Seetõttu väljastatakse

Osta.ee laat ja
maarahvapidu
Pühapäeval, 16. septembril
kell 10–17 toimuvad Sõmerpalus Adrenalin Arenal taas
kord perepäev ja laat, kus
peaesinejaks on Ott Lepland, esineb Osta.ee bändivõistluse võitja ja on palju
üllatusi publikule.
Kauplema on oodatud
kõik eestimaise omatoodangu, talu- ja aiakaupade,
käsitöö ja tööstuskaupadega kauplejad.
Kui su kodus, kuuris või
garaažis on esemeid, tööriistu, vanu kodumasinaid,
riideid, mööblit, tehnikat,
mis on oma eesmärgi juba
täitnud, kuid liiga väärtuslik äraviskamiseks, tule müü
need osta.ee laadal maha.
Sõmerpalu valla elanikele on müügiplats eelregistreerides tasuta. Vihmase ilmaga on kogu tegevus sees.
Lisainfot saab Internetist: www.adrenalinarena.
com või www.osta.ee. Tel
509 8816 (Reet Lulla).
KORRALDAJAD

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Naised trenni!
Trennid naistele (peamiselt
lihastreening, steppaeroobika, ringtreering) toimuvad alates 11. septembrist
teisipäeviti ja neljapäeviti
kella 18–19.30 Osula kooli võimlas. Trennitasu on
2.20. Uutel tulijatel esimene kord tasuta! Treener on
Annika Johanson.

Vallavalitsuse lahtiolekuajad
Alates 1. septembrist on vallavalitsus lahti kõigil
tööpäevadel kella 8 – 16.30; lõuna 12–12.30.
SÕMERPALU VALLAVALITSUS

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Ülle Villakov ja Janar Jaaska
poeg JANEK
Kerli ja Rano Vals
poeg MARKUS
Tiina Männe ja Andrus Ladva
tütar ELLI-LIIS

ASTRID ORG,
projektijuht,
tel 528 3552

Organiseeritud tuletõrje
93. aastapäeva puhul on
neljapäeval, 6. septembril kella 10–19 päästekomandode uksed avatud
väikestele ja suurtele huvilistele.
Saab tutvuda päästjate
tööga, on võimalus päästjatele esitada küsimusi
ning vaadata ja katsuda
päästetehnikat ja -varustust. Huvilised saavad tuleohutusnõuandeid.
Suurematel gruppidel
palume komandodele
enne oma tulekust teada
anda. Komandosid saab
kokkuleppel külastada
ka muul ajal.

Võrumaa
päästekomandod:
Võru komando
Räpina mnt 20A, Võru.
Komandopealik Erki Land,
tel. 782 7121, 523 1817.
Antsla komando
Meistripunkti, Kraavi küla,
Antsla vald. Komandopealik Toomas Sloog, tel
785 5501, 505 2101.
Lasva vabatahtlik
päästekomando
Lasva küla, Lasva vald.
Kontaktisik Jaan Rüüberg,
tel 529 9561.
Suhka vabatahtlik
päästekomando
Mäe-Suhka küla, Haanja vald. Kontaktisik Väle
Prutt, tel 529 8462.
Mõniste komando
Mõniste, Mõniste vald.
Komandopealik Kaino
Zilmer, tel 789 1288, 518
3057
Vastseliina komando
Vastseliina,
Vastseliina
vald. Komandopealik Aivar Lai, tel 785 1001, 524
2920.
Rõuge vabatahtlik
päästekomando
Tehnika 8, Rõuge. Kontaktisik Olev Mõttus, tel
505 3143.

Elleka Aader ja Taivo Sild
poeg MAIROLD
Sirle Plaks ja Tarmo Taalfeld
poeg BRAIAN

Õnne sünnipäevaks!
Et aastad üle elusilla ikka rohkem rõõmu pillaks.
Et ka argipäeva hallis kestma jääks kõik hea ja kallis.

September

Oktoober

Aino Pettai 75

Evi Randmaa 75

Liidia Stalkova 75

Selma Suvi 80

Ergine Riivik 75

Maria Junolainen 80

Elli Leok 80

Adele-Aliide Asi 95

Voldemar Hausmann 85

Roosi Siliksaar 86

Valter Raudsepp 85

Heljula Plangi 86

Hilja Reiman 85

Endla Sarapuu 84

Miralda Helstein 88

Varju-Edel Perakond 81

Linda Pommer 84

Õie Leok 81

Meida Remmelga 82

Aliide Kumm 81

Lembit Meier 81
Kalju Plangi 81
Ükskord muutun mullaks,
ükskord sõmerliivaks saan,
muutun kullerkupu kullaks,
kanarbikuks nõmmeraal...

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Mati Siilbek
Loreida Haller
Rein Liiber
Are Koovik
Tiina Urb

Kirikuteated
Jumal parandab need, kelle süda on murtud, ja seob kinni
nende valusad haavad. Ps 147,3
2. septembril kell 11 Urvaste kirikus, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
9. septembril kell 11 Urvaste kirikus leskedepüha armulauaga jumalateenistus, kell 14 Heimtali kirikus. Pärast
jumalateenistust leeritund.
16. septembril kell 11 Urvaste kirikus.
23. septembril kell 11 Urvaste kirikus.
30. septembril kell 11 Urvaste kirikus, kell 17.30 Antsla
tervisekeskuses.
14. oktoobril kell 14 Heimtali kirikus ristimise ja õnnistamise jumalateenistus.
ÜLLAR SALUMETS, koguduse õpetaja, tel 511 8271
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

