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Lähiaja suurematest ettevõtmistest
Sõmerpalu vallas on töös
mitu suurt ehitust, millest
saavad kasu paljud vallaelanikud.
Alustatud on JärvereSõmerpalu kergliiklustee
ehitust. Projekt on valmis,
riigihange läbi viidud ja
maantee-äärne metsariba
maha võetud.
Kui kõik läheb plaanipäraselt, algab mais teeehitus. Kergliiklustee peab
valmis olema hiljemalt oktoobri lõpuks. Ehituse maksumus on 310 000 eurot
(valla oma osa 15%).
Valminud on Osula kooli
ümberehitamise eelprojekt.
Ootame praegu SA Innove taotlusvooru avanemist:
taotleme ümberehituseks
toetust, mis on ette nähtud
koolireformi läbi viinud
omavalitsustele. Taotlusvoor peaks avanema mais.
Osula kooli ümberehituse tulemusena peaks
saama kontorihoonest kõigile nõuetele vastav nüüdis-

aegne õppehoone.
Tellisime
Sõmerpalu
lasteaia vana osa ümberehitamise projekti. 1960.
aastatest pärit hoone ei vasta
enam tänapäeva nõuetele.
Praegu on lasteaias 60 kohta, tulevikus on 74. Lisaks laiendamisele on plaan mänguväljakuid uuendada. Lasteaia
ümberehitamiseks küsime
samuti fondidest toetust.
Raise risti − Osula −
Varese teelõiku uuendatakse riikliku teehoiukava
järgi 2018. aastal. Tee saab
sirgem, ehitatakse uus sild
ja kõnnitee Osula keskusest AO kaupluseni ning
Vareselt Raiste teeristini.
Keskkonnainvesteeringute
keskusele on esitatud Osula vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise
taotlus. Veel sellel suvel tahame ehitada Sulpi tänavavalgustuse.
Ilusat kevadet!
AARE HOLLO,
vallavanem

104. sünnipäev hooldekodus
5. aprillil tähistas Sõmerpalu hooldekodu elanik
Hilda Müürsepp oma 104.
sünnipäeva.
Hilda Müürsepp on pärit
naabervallast Kanepist, olles
Kanepi valla vanim inimene. Seetõttu tulid teda õnnitlema Kanepi vallavanem
Mikk Järv ja sotsiaalnõunik
Tiia Urm. Õnne soovisid ka
Sõmerpalu vallavanem Aare
Hollo ja hooldekodu juhataja Lenhard Ermel.
Kõrge vanuseni õmblejaametit pidanud proua
üllatab nii hea väljanägemise kui ka mõtteselgusega.
Muret teeb vaid kehv kõrva-

kuulmine. Hooldekodueluga on Hilda Müürsepp igati
rahul.
SÕMERPALU SÕNUMID

Hilda Müürseppa õnnitleb
vallavanem Aare Hollo, õnnesoovidega ühineb ka hooldekodu juhataja Lenhard Ermel.

Heakorrakonkurss «Kaunis kodu»
Sõmerpalu vallas on saanud traditsiooniks tunnustada igal aastal kaunimaid
kodusid. Nii ka tänavu.
Hindamisel on aluseks
hoonete korrastatus, haljastus (muru, lilled, ilupuud
ja -põõsad), teede seisund,
väikevormid, piirded ja väravad, lipu heiskamise koha
olemasolu. Oluline on tehtu kvaliteet ja üldmulje.
Hinnatakse kahes kategoorias: individuaalelamud
(sh talumajad) ja mitmekorterilised elamud. Kandidaate võivad esitada kõik

vallaelanikud
(eeldusel,
et majaomanik on sellega
nõus).
Konkursile võib majaomanik registreeruda ka
oma algatusel. Registreeruda saab e-posti aadressil
vald@spalu. ee või tel 516
5751 (Maarika).
Kandidaatide esitamise
viimane päev on 5. juuni.
Konkursi võitjaid autasustatakse jaanipäeval 23. juunil Osula Harjumäel.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Mälumänguturniiri viimasel võistlusel Sulbis osales 12 võistkonda.

Valla esimene mälumänguturniir
MAARIKA
ROSENBERG
Sel kevadel korraldas
Sõmerpalu vallavalitsus valla esimese avatud
mälumänguturniiri.
Kolmest
mängust
koosneva turniiri viis
läbi ja koostas küsimused (igal mängul 40

küsimust) Toomas Lokk.
Võistlejaid oli võistkondades kuni kolm. Mänguõhtud toimusid veebruaris
Sõmerpalus, märtsis Osulas
ja aprillis Sulbis.
Mälumängu
võitsid
külalised Tsoorust. Meie
vallas oli eriti tubli Kärgula
kant, kust võeti osa kolme

võistkonnaga. Loodame, et
mälumänguturniiridest saab
meie kandis traditsioon.
Turniiri
tulemused:
1. Tsooru, 177 punkti; 2.
Kärgula I, 175 punkti; 3. Urvaste kihelkond, 174 punkti;
4. Katsetajad, 167 punkti; 5.
Kärgula Mardisandid, 140
punkti; 6. Külateater, 139

punkti; 7. Potsatajad,
138 punkti; 8. Vagula
Veere Vägevä, 105 punkti; 9. Mari Lemmikud,
102 punkti (koolinoorte
arvestuses esikoht); 10.
Sõmerpalu I, 88 punkti; 11. Sõmerpalu II, 85
punkti; 12. Lääne Utsali,
54 punkti.

Jüriööjooksul osales üle saja liikumisharrastaja
20. aprilli õhtul toimus Sõmerpalu valla
Jüriööjooks, millel osales
üle 100 liikumisharrastaja, lisaks pealtvaatajadkaasaelajad.
Teatejooksus, mis toimus
suunal Osula-Sõmerpalu,
osales kolm kümneliikmelist võistkonda: Osula kooli
õpilaste tiim, Kärgula küla
tiim ja Sõmerpalu-Järvere
tiim.
Sõmerpalus, Adrenalin
Arena motohalli juures
ﬁnišeerus esimesena Osula
õpilaste tiim.
Distantsi oli võimalik
läbida ka individuaalselt,
seda võimalust kasutas 18

jooksjat ja neli kõndijat.
In d iv i d u a a l d i s t a n t si võitis naiste arvestuses
Terli Linnas, meeste arvestuses Taavi Perv.
1.−9. klassi tüdrukute
jooksu võitis Melani Väits,
teisena ﬁnišeerus Kätleen
Kahre ning kolmandana
Karina Vestmann.
1.−9. klassi poiste arvestuses võitis Reio Metsla,
teise koha sai Jürgen Lehepuu, kolmanda Daniel
Kreevald.
Mudilaste ja algklassilaste jooksud toimusid
motohalli kõrval, jooksudest võttis osa 50 last.
Tänan Sõmerpalu ja
Osula kooli kollektiivi liik-

meid, kes jooksu korraldamisele kaasa aitasid.

Teatejooksul osalenud Kärgula küla võistkond.

Valla ettevõtjate ümarlauast
ENE KERGE
Töötukassa Võrumaa
osakonna juht
1. märtsil toimunud Sõmerpalu valla ettevõtjate
ümarlaual arutleti ajaplaneerimisoskuste ja valla ettevõtluse teemadel.
Ettevõtjad
analüüsisid
koolitaja juhendusel oma
töö ja vaba aja planeerimist
ning kavandasid praktilise
tööna ka nädalaprognoosi.

Üsna ootuspäraselt selgus, et meil kõigil on ajaplaneerimises palju õppida
ning me vajame pakiliste
ja oluliste tegevuste järjestamisel sihikindlat lähenemist.
Ettevõtjatega tulid kohtuma ka vallavanem Aare
Hollo ning Sõmerpalu teenusekeskuse juht Toomas
Hoole ning üheskoos arutati valla tulevikku ja arendusplaane.
Jutuks oli ka piirkonna

LISANNA ELM,
huvijuht

ettevõtjate ümarlaud. Otsustati, et süsteem toimib
ja tegevust tuleks jätkata.
Järgmine kohtumine valla ettevõtjatega on kavas
kevadsuvel.

Sõmerpalu valla ettevõtjad
ümarlaua taga.

Rahvaküsitlusest
Vabariigi Valitsuse määruse
eelnõu kohaselt kavatsetakse ühendada Antsla, Lasva,
Orava, Sõmerpalu, Urvaste,
Vastseliina ja Võru vald.
Sõmerpalu vallavalitsus
korraldas 23.−24. aprillil
küsitluse, selgitamaks välja
vallaelanike arvamuse selle
plaani kohta.
Oma arvamust avaldas
317 vallaelanikku, valitsuse
plaani pooldas 7 ja vastu
oli 310 inimest.
SÕMERPALU SÕNUMID
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Sulbi külateater «pandse plõnni»

Sulbi külateari etendusel oli ohtralt vürtsi.
Juba paar kuud tagasi
läks liikvele jutt, et Sulbis õpitakse taas uut
näitemängu. Lubadus

sai täidetud ja naljakuu
esimesel päeval toimus
Sulbis Roosu talu vabaajakeskuses uue näitemängu

«Kae, kos pandse plõnni!»
esietendus.

Etendus
«Minu kohus»

tekkimisest ja algusaegadest.
Lavastaja ja kaasautor Tuulike Mölder on vürtsitanud
näidendit lugudega Kanepi
malevkonna ajaloost.

Lavastuses löövad kaasa
neli Osula rühma noorkotkast-kodutütart:
KevynMarcus Räst, Kaisa Rosenberg, Henn ja Elo Rahman.

TUULIKE MÖLDER

Uus näitemäng jutustab

Sel aastal pühitseb Naiskodukaitse 90 aasta juubelit,
mille puhul valmis etendus
«Minu kohus».
Kanepi harrastusteater tõi
koos Naiskodukaitse Põlva
ringkonnaga lavalaudadele Eha Jakobsoni kirjutatud dokumentaalnäidendi
«Minu kohus». Lavastus
räägib loo Naiskodukaitse

Näidendi «Minu kohus» esietendus oli Kanepis.

loo Pühajõe pansionaadist,
mille asukad ei taha leppida uue juhataja tulekuga.
Üheskoos mõeldakse välja
Esietendus oli 25. 02. Kanepis. 11. märtsil osaleti Põlvamaa harrastusteatrite žanripäeval Vastse-Kuustes ja 19.
märtsil Kagu-Eesti harrastusteatrite festivalil Riidajas.
Naiskodukaitse on Eesti
suurim naisorganisatsioon,
kuhu enne II maailmasõda
kuulus ligi 16 000 naist,
praegu on liikmeid 2500.
2. septembril 1927. aastal
kinnitas Eesti Kaitse Liidu
ülem kolonel Roska naiste
riigikaitselise eriorganisatsiooni põhimääruse. Mõne
aja pärast sai organisatsioon
nimeks Naiskodukaitse.

Kärgula mõisa radadel matkas üle 50 huvilise
KATRIN SOON
16. aprillil toimus Kärgula
pärimusringi eestvõtmisel
matk kunagises Kärgula
mõisasüdames.

pargi praegusesse Kärgula
teeristi.
Matkale tuli rohkem kui
50 huvilist, enamik meie
oma vallast, aga ka Antslast ja Võrust. Väga palju-

Mõisa kohta pärinevad esimesed teated 16. sajandi
keskpaigast. 18. sajandi lõpus kerkinud ning 19.–20.
sajandi vahetusel ümber
ehitatud uhke häärber on
hävinud, kuid alles on mitu
kunagise mõisakompleksi kõrvalhoonet (valitsejamaja, sepikoda, moonakamaja) ning mitme mõisaaegse hoone varemed.
Teadja leiab üles ka vana
Kanepi-Antsla tee aseme,
mis kulgeb üle kunagise
veskitammi silla ringiga
ümber metsistunud mõisa-

Matkatee algas kunagise Kärgula mõisa sepikoja juurest.

Sulbi maarahva
selts pidas
üldkoosolekut
2. aprillil kogunesid Roosu
talu vabaajakeskusse Sulbi
ja ümberkaudsete külade aktiivsed elanikud, et
vaadata tagasi tehtule ja

pidada koos edasisi plaane. Kokku tuli 20 aktiivset
kogukonnaliiget.
Hea meel oli tõdeda, et
Sulbi temaatiline jaaniõhtu
ja mihklilaat on üha populaarsemaks muutumas.
Otsustati, et ka sel aastal
toimub Sulbi jaaniõhtu 23.
juunil ja selle aasta pidu on

de jaoks oli teadasaamine
Kärgula omaaegsest väljapaistvast mõisakompleksist tõeline uudis.
Matka jaoks tehtud
voldiku leiab pärimus-

mereteemaline. Teretulnud
on triibulised kostüümid,
silmaklapid,
puujalad,
konkskäed ja igasugune
merega seotud temaatika.
Sulbi mihklilaada päevaks valiti 30. september.
Oodatud on käsitöölised,
omavalmistatud toodangu
ja toidu pakkujad. Kindlas-

ringi kodulehelt http://
kargulaparimusring.
weebly.com. Kes soovib,
võib selle abil kunagise
mõisasüdamega omal käel
tutvust teha.

ti on seal ka meelelahutust
ja tehakse näitemängu.
Alates märtsist tegutseb
Sulbis Kärgula valla ajaloosõprade klubi. Selle tegemisi tutvustasid üldkoosolekul Vaido Ermel ja Aivar
Rosenberg. Aivar esitles
meile ka Sulbi piirkonna
elanikelt kogutud ajaloolist

plaan, kuidas uustulnuk
minema kupatada.
Tüki autor ja lavastaja on
Airika Saamo ning selles män-

givad Vaido Ermel, Margit
Tappo, Aili Kase, Ivar Rosenberg, Maret Soon, Aivar
Rosenberg, Triin Männik
ja Agu Soon.
Enne etenduse algust
hoidsime hinge kinni,
kas rahvast ikka tuleb.
Aga kui tulema hakkas,
siis ei saanud enam pidama – Sulbi vana koolimaja saal oli etenduse
esimesteks minutiteks
puupüsti täis. Küll on
hea mängida, kui sul on
nii vahva publik!
Täname kõiki sooja
vastuvõtu eest! Lubame
veel vähemalt ühe korra
sel suvel oma kodupubliku ette astuda.
SULBI KÜLATEATER

Kärgula pärimusring Võrumaa laste folklooripäeval.

Kärgula pärimusring käis
Võrumaa laste folklooripäeval
KATRIN SOON

Võõrustajaks olid Rõuge
kooli õpetaja Merike Helekivi ning maakonna rahvakultuuri spetsialist Maie
Pau. Meie vallast osales
sel aastal folklooripäeval
Kärgula pärimusring.
Kokku oli tulnud sadakond kirevates rahvarõivastes toredat last Võrumaa eri paikadest.
Kõik osavõtjad olid ette
valmistanud väikese ülesastumise, mille teemaks oli
sel korral «Lõngakera».
Lauldi, tantsiti, mängiti
pilli ja ringmänge. Üheskoos korrati üle, kuidas
lamba seljas kasvavast villa-

kasukast lõng saab. Jutustati lugusid.
Lõngast kaelaehet meisterdades said lapsed teada,
kuidas vanasti lõnga värviti ning mis tähendusi arvati värvidel olevat.
Kärgula pärimusring
on perede ja laste huviring.
Koos käiakse Sulbis Roosu
talu vabaajakeskuses juba
kuuendat hooaega.
Meie
tegemistele saab pilgu peale heita
aadressil
http://
kargulaparimusring.
weebly.com. Kõik huvilised on pärimusringi teretulnud!
Folklooripäevad toimuvad alati veebruaris-märtsis. Nõnda tähistatakse talviseid rahvakalendri tähtpäevi ja õpitakse tundma
talupere talviseid töid.

fotokollektsiooni. Kärgula
valla ajalooklubi kutsuti
kokku piirkonna ajaloo kogumiseks ja talletamiseks
järeltulevatele põlvedele.
Ajalooklubi käib koos kord
kuus ja selle tegemistega
saab kursis olla Facebooki
vahendusel Kärgula valla
ajalooklubi lehel.

Sulbi maarahva seltsi
üldkoosolekul
kinnitati
ka eelmise majandusaasta
aruanne ja võeti vastu uusi
liikmeid. Meie tegemistega
liitusid Vaido Ermel ja Katrin Soon. Tere tulemast!
AIRIKA SAAMO,
Sulbi maarahva seltsi
juhatuse liige

3. märtsil toimus juba 28.
korda Võrumaa laste folklooripäev, seekord Rõuge
koolis.
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Teatritegemisest
Osula kooli väikestel ja
suurtel näitlejatel oli teatrikuul tegemist kuhjaga.
Et ühel ja samal päeval toimusid Puiga näitemängupäev ja maakondlik
teatripäev Antslas, tuli teha
valik. Otsustasime Teisipäevatrupiga (algklasside
näitering), et osaleme Puiga
näitemängupäeval, sest võru
keele ringi lapsed olid nagunii sinna minemas. 3. klassi
õpilane Henn Rahman oli
kirjutanud vahva võrukeelse
näitemängu, mida suure lustiga harjutati.
«Punamütsikese»-trupp
võttis osa Võrumaa lasteja noorte näitemängupäevast Antslas. Arvan, et meie
etendus läks publikule korda, küll sai lavastaja žürii
käest hurjutada helitehnika
ja formaadi pärast.
17. märtsil toimunud
XVII võrukeelsete näitemängude päeval Puigal saavutasid tunnustuse järgmised õpilased: parim trupp
– 1. ja 3. klassi lapsed looga «Kardoka Polli» (autor
Henn Rahman).
Täiskasvanute žürii andis veel välja auhinnad:
«Parim poiss» – Henn
Rahman vanamehe osas
lavaloos «Kardoka Polli»;
«Parim tüdruk» – Elo Rahman vanamuti osas lavaloos
«Kardoka Polli». Eriauhinna vääriliseks peeti Oskar
Ermelit vanamehe osas lavaloos «Kardoka Polli».
9. klassi õpilaste žürii andis välja järgmised
preemiad: «Hea võru keel»
– Oskar Ermel, kes mängis
Jussi lavaloos «Jussikõsõ 7
sõpra»; «Kõige naljakam
osatäitja» – Henn Rahman,
kes mängis vanameest lavaloos «Kardoka Polli».
Osula põhikooli 6.–9.
klassi õpilased tõid uues
kuues lavale algklassiõpilastena mängitud muusikali
«Punamütsike» – «Punamütsike viis aastat hiljem».
Küsisime toetust Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupilt
(helitehnika
rent), väljasõitude toetus
tuli Sõmerpalu ja Valgjärve
vallavalitsuselt, Kaitseliidu
Võru maleva noortelt.
Kostüümid saime-leiutasime MTÜ Maana abiga
ja lavakujunduse tegime
ise Tiina Männelt saadud
kuubikute peale. Laule aitas
õpetada Sirli Hellamaa ja
helitehnik oli Oleg Aarna.
Esinesime mitmel korral
vallarahvale, noorkotkastele
ja kodutütardele, Nõuni ja
Põlvamaa noortele, Antsla
gümnaasiumi lastele ning
osalesime Võrumaa laste ja
noorte teatripäeval.
TUULIKE MÖLDER

Kodutütarde ja noorkotkaste tegemisi
KRISTELLE TERVE,
Osula rühmavanem
Osula rühma kodutütardel
ja noorkotkastel on olnud
tegusad talv ja kevad.
5. veebruaril toimusid Otepääl Kaitseliidu meistrivõistlused murdmaasuusatamises. Võrumaa malev
saavutas I koha. Meie rühmast osalesid võistkonna
koosseisus Joosep ja Taavi
Perv.
10.–11. veebruaril toimus Antsla-Varstu jaoskonna laager, kus osales meie
rühmast 25 õpilast. Reedel
korrati õpitubades üle sõlmede tegemine, vormiriietuse elemendid, matkakoti
pakkimine, kompassi ja
kaardi kasutamine, valmistati värsked salatid õhtusöögi kõrvale ja kaunistati
purke. Laupäeval olid kavas
telgi püstitamine, orienteerumine, riviõppus, kateloki
kasutamine ja õhupüssist
laskmine.
17.–18. veebruaril Sännas toimunud 10 km pikkusel matkal osales 20
õpilast ja 20 km pikkusel
rännakul üheksa õpilast.
Osalejad pidid kontrollpunktides tundma toidu- ja
maitseaineid, liikluseeskirju
ning puid, laskma õhupüssiga täpsust, tegema sõlmi,
mõõtma kaugust, panema
kokku Võrumaa pusle, läbima takistusraja ning keetma
katelokiga vett.
22. veebruaril võeti Mõniste rahvamajas vastu uusi
liikmeid, tunnustati noorkotkaid ja tähistati Mõniste
rühma 20 aasta juubelit.
Osula rühma uued liikmed on Joonas Soon, Kätlin
Männik, Karl Sepp, Annabel
Kipasto, Katrin Kaarna, Helen Vogt, Age-Anett Laanejõe ning Andre Antsov.
Noorkotkaste erialamärgi said: «Sportlane» – Juss
Riivik, Henri Helekivi,
Sander Hera, Kaspar Savi;
«Matkaja» – Jos Kristian
Krevald, Henri Helekivi,
Joosep Perv, Riho Parker;
«Pioneer» – Taavi Perv.

Nooremate kodutütarde ja noorkotkaste matkamängul. Pildil vasakult Maia Serv, Jete Marie Helekivi, Elo Rahman, Kaili Terve, Reio Metsla, Kaspar Savi, Sander Hera ja Riho Parker.

Noorhauka hoolsuspaela teenis välja Riho Parker
ja noorkotka hoolsuspaela
Joosep Perv.
25. märtsil osales Võrumaa esindus kodutütarde
85. aastapäeva kontsertaktusel rahvusooperis Estonia. Meie rühmast olid
kutsutud Signe Kallion, Kai
Kahre, Maia Serv, Kaili Terve ja Birgit Schmeimann.
31. märtsist 1. aprillini
toimus Antslas kodutütarde ja noorkotkaste oskuste
võistlus. Meie rühma võistkonnas olid Maia Serv, Kai
Kahre, Kaspar Savi ja Joosep
Perv. Reedel läbiti kümme
punkti, kus oli vaja teadmisi looduse, kodutütre ja
noorkotka vormi, laulude,
pühade ja salakirja kohta.
Kokku pidi panema hakklihamasina ja marjade läbiajamise masina, erinevad
pusled ning tähtedest sõnu,
mis on seotud kodutütarde
ja noorkotkaste organisatsiooniga. Õhtul toimus veel
mälumäng ning loovtööna
tuli koostada pressiteade.
Laupäeval jätkus võistlus
õues. Vaja oli lasta õhupüssist, tunda erinevaid tööriistu, sõlmi, toiduaineid,
keeta katelokiga vett, visata
nooltega täpsust ja arvata
lippudega tähti näidates ära
sõna. Meie võistkond võitis.
30. ja 31. märtsil korraldasime Kaitseliidu abil
vanapaberi kogumise: kok-

Osula rühma uued noorkotkad ja kodutütred.

ku toodi 5344,6 kg vanapaberit.
Suur tänu abi eest Merle Konnulale, kes terve
neljapäevase päeva ja reede
hommiku vanapaberit vastu
võttis ja kaalus, ning Vaido
Ermelile ja Raili Parkerile,
kes samuti pakkida, tassida
ja kaaluda aitasid! Autojuht Kaimar Ploomile aitäh
transpordi ja abi eest pealeja mahalaadimisel!
Suur tänu ka 8. klassi
õpilastele (sealhulgas kaks
külalisõpilast Narva keeltelütseumist), kes reede hommikul suurema osa vanapaberist auto peale aitasid
laadida. Õpilastest tegi suurima töö ära Kevyn-Marcus
Räst, kes läks Räpinasse kaasa ja aitas seda suurt kogust
maha laadida.
Vastutasuks saime Räpina paberivabrikust mitut
sorti paberit, mida saame
kasutada meisterdamiseks

ja kunstiõpetuse tundides.
7.–9. aprillini toimus
Hiiumaal üleriigiline noorkotkaste matkamäng. Võrumaa võistkonnas oli kaks
Mõniste ja kaks Osula rühma noorkotkast (Adrian
Randlo ja Henn Rahman).
Võistkonnad kogunesid Kärdla põhikooli Kõpu
õppekohta juba reede õhtul.
Matkamäng avati laupäeva
hommikul kell 9.30, igale
võistkonnale anti kaart ja
jagati juhised. Edasi läksid kõik võistkonnad oma
alguspunktidesse, et sealt
ringiratast liikuma hakata. Meie võistkonna alguspunkt oli kohe koolimaja
taga ja esimeseks alaks oli
vibulaskmine. Igas punktis
oli tegevuse jaoks aega 10
minutit. Järgmisse punkti
pidi jõudma täpselt juhises
märgitud kellaajaks. Punktides oli nii füüsilist tegevust
kui ka teadmisi nõudvaid

ülesandeid. Võistkonnad
pidid oskama anda esmaabi, tundma rahvuspühi,
organisatsiooniga seotud
tähtsamaid isikuid, ilmakaari, hümni, Eesti kaarti ja
noorkotkaste vormi. Ühes
punktis tuli saada vesi kateloki kaane sees keema kolme tiku ning metsast leitava
kuivmaterjali abil.
Mäng kestis 5 tundi,
kokku läbiti umbes 7 km.
Pärast võistlust oli lõunasöök ning siis külastasime
uuesti Kõpu tuletorni. Üks
punkt oli ka matkamängu
ajal seal, aga siis pidid kaks
poissi jääma alla ülesandeid
lahendama ja teised kaks
ronisid üles ilmakaari ja
vahemaad määrama.
Kokkuvõttes
saavutas
Võrumaa esindus 10. koha.
Tulemused olid väga tasavägised, aga seekord läks
siis nii. Pärast matkamängu
lõppu käisime Ristna rannakaitsepatarei ja tuletorni
juures, vaatasime üle ka
kuulsa surﬁparadiisi ning
Hiiumaa kohaliku külamehe ehitatud puidust Eiffeli
torni.
Teise öö veetsime Kärdla Kaitseliidu staabis ning
tagasiteed alustasime pühapäeva varahommikul. Saime sõita uhiuue parvlaevaga Tiiu, mis ristiti laupäeval
ja tegi meiega oma esimese
reisi.
21. aprillil toimunud
nooremate kodutütarde ja
noorkotkaste matkamängul
saavutas Osula kodutütarde võistkond I koha, noorkotkaste võistkond II koha.
Rühmadevahelises arvestuses saavutasime I koha.
Kontrollpunktides oli
seekord vaja saada katelokiga vesi keema, tunda ilmakaari, sõita paadiga, visata
korvpalliga vabaviskeid ja
väikese palliga läbi aukude,
teha sõlmi, tunda naaberriikide lippe, sõita jalgrattaga, rippuda võimalikult
kaua, vastata küsimustele
kodutütarde ja noorkotkaste organisatsiooni, jüripäeva
ja Tamula järve kohta ning
laulda hümni.

Hei Sõmerpalu valla noor − pakkumine sinule!
Oled lõpetanud kooli, kuid
pole endale sobivat töökohta leidnud? Või hoopis
alles otsid eriala, mida õppida? Sul jäi kool pooleli ja
sa ei leia motivatsiooni tagasi minna? Ootad hoopis
uusi väljakutseid?
Kui Sa oled vanuses 15–
26 eluaastat, ei tööta ega
õpi, siis julgustame Sind
ühendust võtma Rõuge
noorte tugila spetsialistide

Angelika ja Kätliniga või
Sõmerpalu noorsootöötaja
Lisannaga, et üheskoos leida parim lahendus, kuidas
edasi tegutseda.
Lapsevanemad, naabrid, sõbrad, märgake noori, kes ei õpi ega tööta ning
jagage nendega meie tugila
kontakti. Ühendust võivad võtta ka töötu staatuses noored ning kodused
emad.

Tugila spetsialist saab
aidata nii kontaktide leidmisel kui ka loomisel.
Meie
kontaktid:
raugeank@gmail.com, telefon 5340 3309. Külasta
ka Rõuge avatud noortekeskuse lehte Facebookis.
Rõuge avatud noortekeskus on Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse
(Eesti ANK) partner programmis «Noorsootööasu-

tuste kaudu raskemates
oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja
rakendamise programm».
Eesmärgiks on pakkuda 2016–2018 lisatuge ligi
8800-le
15–26aastasele
noorele.
Rõuge noorte tugila
spetsialistid viivad programmi ellu Sõmerpalu,
Haanja, Rõuge, Mõniste,
Varstu vallas.

Noorte tugila tegevusi
rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud
ja Eesti Noorsootöö Keskuse ellu viidava ning ESFi
kaasrahastatava programmi «Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine» raames.
RÕUGE AVATUD
NOORTEKESKUS
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Sõmerpalu Sõnumid

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

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Liisi

ja Enri Himma
poeg BRENT

Õnne sünnipäevaks!
Et aastad üle elusilla
ikka rohkelt rõõme pillaks.
Et ka argipäevas hallis
kestma jääks kõik hea ja kallis.

Kuulutused
Teostame elektritöid.
Tel 520 5016.

Tasuta kruus
teeparanduseks
Sõmerpalu
vallavalitsus
annab valla elanikele erateede
parandustöödeks

XI urbanipäeva laat –
kihelkonnarahva
kohtumispaik
Ootame urbanipäeva laadale taas kauplema talutoodete valmistajaid, istikukasvatajaid, käsitöömeistreid!
Laat toimub 20. mail kell 8
Urvaste kiriku pargis.
Müügiplatsi eest ei pea
raha maksma, küll aga soovime iga müüja käest üht
toodet laadaloteriisse. Väga
tähtis on eelregistreerimine,

Taluturg alustab
Taluturg 12. mail kell 18
Osula bussijaamas. Taimeauto tuleb Sulpi 12. mail kell
19, Järverre 15. mail kell 18.
Maist saab Kärgula külast Tamme talu kasvuhoonest nii lilli kui ka tomati-,
kurgi- ja paprikataimi. Teata oma tulekust ette tel 5646
0708. FB «Elgita taimed».
ELGITA KENDER

Müüa lõhutud küttepuud. Tel 504 5266.
Pakutakse kopateenust:
15- ja 2,5tonnine kopp.
Info tel 504 5266.

looduslikku kruusa.
Kruusaveo aeg on mai
lõpus või juunis. Looduslik kruus on kampaaniapäevadel elanikele tasuta,
maksab vaid transport.
Kruusa tellimiseks esita-

da vallale avaldus hiljemalt
10. maiks.
Avaldusse märkida tellija nimi, kontaktid, teenimi
ja number, soovitav kruusakogus.
Lisainfot saab: einar

@spalu.ee, tel 5648
2500 ning vald@spalu.
ee, 786 8800.

siis teame laadaplatsi suurust paremini kavandada.
Toimub traditsiooniline
koduveinikonkurss. Võitja saab auhinnaks meene
ja kõik osalejad saavad suu
magusaks.
Õpitubades saab sel
aastal teha käsitöönukke
ja villatöid. Lihtsate traditsiooniliste nukkude tegemist õpetab Udmurdimaalt
pärit Zoja Lebedeva, kelle
arhailise lõikega käsitsi õmmeldud kleidid löövad laineid paljudes maades. Villatööd näitab Lilian Freiberg

Karula Maavillastest – iga
huviline peaks ka voki peal
jala valgeks saama.
Esinejate hulgas on Urvaste külakapell ja rahvatantsijad. Kell 11 on oodata
muusikalist üllatust ja seejärel on peaesineja Svjata
Vatra kord.
Laadaplatsil kogume annetusi – ilma selleta ei saaks
me kutsuda nii häid ansambleid! Soovi korral võite
laadaannetuse teha hoopis
Urvaste külade seltsi kontole EE051010402016676003,
lisades selgituseks «Annetus

laada heaks».
Panuse laada õnnestumisse on andnud Urvaste vald ja Kultuurkapital.
Laadakulude
katteks läheb ka Urvaste
külade seltsi loterii- ja
pannkoogimüügi tulu.
Täname kõiki abilisi ja
Urvaste kogudust armsa
koostöö eest.
Info: uks@urvasteseltsimaja.ee, tel 520
6001.
AIRI HALLIKKONNULA
Urvaste külade seltsist

«Teeme ära!»
Sõmerpalu vallas

korda seltsimaja ümbruse ja koristame küla keskuse teeääred. Infot saab:
kurenurmeks@hot.ee, tel
5349 8525 (Laine Rehkli).

tel 554 3549 (Anne Reiljan).

29. aprillil kella 10−15 talgud Osulas. Eesmärgiks on
teha küla ja selle lähiümbrus korda. Infot saab: ene.
kerge@gmail.com, tel 529
9550 (Ene Kerge).
6. mail kella 10−16 talgud Kurenurmes. Teeme

6. mail kella 11−16 talgud
Järveres. Plaan on korrastada Vagula randa külaelanikele suvitamiseks, teha
heakorratöid puhkekohas
ja pargis.
Info: anne@vip.edu.ee,

SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

6. mail kella 10−16
talgud «Sulbiliina eeslinnade heakord».
Kavas on koristada prügi maanteede
äärest ja teha korda
puhkepaik. Infot saab:
aivarrosenberg@gmail.
com, tel 505 5707 (Aivar
Rosenberg).

Mai

Juuni

Maie Käst 70
Aime Olesk 70
Arvo Jaanimägi 70
Ingrid Mõts 70
Urve Hausman 75
Valve Aripman 81
Kalju Tsilmer 82
Edda-Maija Lokk 83
Jevdokia Teder 84
Eha Neemre 87
Elvi Duberg 86

Hellar Sarv 75
Aita Vaher 75
Helmut Mõts 75
Enno Saaremõts 75
Mait Martins 80
Erich-Johannes Oda 85
Kalju Kelp 84
Asta Veri 91

Elu on tundmatu tee, keegi ei tea,
millal ja kuidas lõpeb see…

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
ELVIRA ROSEN
OLGA-ADELE HÕIM
SULEV VÄRNIK
TIEDRICH RAIDMA
KALJU KÄNGSEP

Käivitus hajaasustuse programm
Võru maavalitsus kuulutas 10.
aprillil avatuks hajaasustuse
programmi tänavuse taotlusvooru. Eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi
kaasa elanike püsimisele maal.
Võru maakonnas saavad
taotlusi esitada Võru, Rõuge,
Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste,
Meremäe, Vastseliina, Antsla,
Lasva, Misso, Varstu, Haanja
valla hajaasustusega piirkondade majapidamiste alalised
elanikud. Taotleja elukoht
peab rahvastikuregistri alusel
olema sama majapidamine,
mille tarvis toetust taotletakse,
ja registrikanne ei või olla hilisem kui 1.01.2017.
Programmist
toetatakse
järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid,
juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid.
Toetuse maksimaalne suu-

rus on 6500 eurot ühe
majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasﬁnantseering peab olema vähemalt
33,33% ning toetus ei saa
olla suurem kui 2/3 projekti
üldmaksumusest.
Taotlusi võetakse vastu
alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg
on 12. juuni 2017.
Täpsem info toetatavate tegevuste ja abikõlblike
kulude kohta on kodulehel
http://voru.maavalitsus.ee/
hajaasutuse-programm ja
www.eas.ee.
Lisainfo: Aigi Young,
Võru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, tel
786 8322, 5309 0923, aigi.
young@voru.maavalitsus.
ee; Aare Hollo, Sõmerpalu
vallavanem, tel 506 3254,
aare@spalu.ee.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

