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Vallavanema tervitus
Hea Sõmerpalu valla elanik! Olen uue vallavanemana ametis olnud peaaegu poolteist kuud. Olen
tundnud endal küsivaid
pilke, vallaelanikud ootavad mitmele küsimusele
vastust ja selgitusi.
Seda võin kohe kinnitada, et senise kauaaegse
vallavanema Lenhard Ermeli lahkumine polnud
mingi intriigi tagajärg,
vaid Lenhardi isiklik, pikalt
kaalutletud samm.
Tutvunud valla asjadega
saan praegu öelda, et kõik
vallaametnikud on tublid.
Nad tunnevad vastutust
ja muret oma valdkonna
kitsaskohtade pärast ning
on mind igati aidanud üles
kerkinud probleemide lahendamisel.
Poolteist kuud on
läinud lennates. Olen kohtunud paljude valla ettevõtjatega. Palun vabandust
neilt, kelle juurde pole veel
jõudnud. Heameelt teeb, et
meie ettevõtjad suudavad
majanduskriisist hoolimata optimistlikult tulevikku
vaadata.
Kevadine põud tekitas
põllumeestele muret, kuid
juuni alguse vihm tõi nende näole naeratuse tagasi.
Usun, et vallas tegutsevad
loomakasvatajad saavad
sel suvel järgmiseks talveks
korralikud söödavarud.
Vallas käib hoogne ehitus. Juulikuus peab Järveres valmima hooldekodu.
See kerkib endise vallamaja
asemele.
Uus hooldekodu tuleb
40kohaline ja lahendab pikaks ajaks nende valla vanurite probleemid, kes enam
iseseisvalt toime ei tule.
Samuti võimaldab uus
hooldekodu ka meie kõige
pisemate vallaelanike elu
paremaks muuta: praegused hooldekodu ruumid
lähevad lasteaia käsutusse.
Mai ja juuni on olnud
pingelised meie lauljatele
ja tantsijatele.
Toimus Sõmerpalu
valla 5.
laulu- ja
tantsupidu ning ka
maakondlik
laulu- ja tantsupidu. See oli meie
taidlejatele eelprooviks
enne Tallinnas toimu-

vat üldlaulu- ja tantsupidu.
Meie vallast pääses Tallinna sellele suurele peole viis
kollektiivi. Edu teile meie
valda esindades!
Juuni on meie koolides
lõpuaktuste kuu. Tänavu
lõpetab Osula põhikooli
16, Sõmerpalu põhikooli
10 õpilast. Põhikooli lõpetamine on noorte inimeste eluteel esimene tõsisem
katsumus. Neid katsumusi
tuleb veel ja veel.
Head lõpetajad! Te seisate ka valiku ees, mida
teha, sest üks eluetapp on
läbitud. Mõelge, arutage
ja langetage selline otsus,
mida te tulevikus kahetsema ei pea!
Poolteise kuu jooksul olen mitmel korral
kokku puutunud ka elu
pahupoolega. Probleemiks
on olnud koerad-kassid,
naabritevahelised suhted,
öine rahu jne.
Koputan kõigi südamele, et sellistest muredest
ülesaamiseks tuleb kõigepealt vaadata peeglisse ja
veenduda, et probleemi lahendamiseks on endal kõik
võimalik tehtud.
Vallavanem ei saa sellistes küsimustes kohtumõistja olla, need asjad on
vaja ikka naabrite ja oma
külarahvaga selgeks rääkida. Olge hoolivad ja mõistvad kaaskodanike suhtes,
austage üksteist!
Lähenevad võidupüha
ja jaanipäev. Otsige jaaniööl sõnajalaõit ja lootke, et
teie soovid täituvad!
KALMER KONGO,
Sõmerpalu vallavanem

Lastekaitsepäeva puhul korraldatud «Meie laste päevale» kogunes lustima palju valla lapsi ja noori.

«Meie laste päev» rõõmustas
nii lapsi kui ka suuri

MARGITA MUSTING,
Osula külaseltsi
juhatuse liige

Osula kooli mänguväljakul toimus 7. juunil
Sõmerpalu valla «Meie
laste päev».
Päeva juhtisid Tipp
(Martin Pihooja) ja
Täpp (Sigrid Habe),
kes maruliselt käruga
kohale tuiskasid, kogu
ürituse aja meeleolu
hoidsid ja komme jagasid.
Vahvaid tegevusi jätkus mitmeks tunniks:
jagati õhupalle, lapsed
said postkaarte meisterdada.
Pikk saba lookles
ürituse lõpuni näomaalingute juures, kus Kristiina Soon vapralt tüdrukutele lilli ja liblikaid
põsele maalis.
Üritusele olid kohale
lennanud ka Mesilane
(Aili Kase) ja Lepatriinu (Helena Helekivi),
kellega koos sai vahvasti tantsu lüüa. Nad õpetasid mesilaste meisterdamist ning popp oli ka

Lepatriinu «aardekott».
Tantsukavadega esinesid
Sõmerpalu ja Osula kooli lapsed. Ei puudunud ka
laste lemmik batuut. Hoolimata elektriviperustest
oli see kogu aeg hüppavaid
lapsi täis.
Mis on üks laste päev
ilma pannkookideta?! Ikka
koos pannkookidega! Neid
valmistasid Osula, Sulbi,
Sõmerpalu ja Järvere külaseltsi perenaised, igaüks
oma retsepti järgi.
Peale sai panna imehead
kodust moosi ja juua mahla. Pannkoogijärjekord ei
lõppenud enne, kui üritus
oli läbi.
Poistele pakkusid huvi
vibulaskmine, orienteerumine ja Sulbi motoklubi
rallivarustuse väljapanek
ning võimalus autoga paar
särtsakat tiiru teha.
Päeva erilisim aktraktsioon oli AHHAA teaduskeskuse füüsikateater ja
planetaarium.
Ürituse korraldajad ja
toetajad olid Sõmerpalu
vallavalitsus, Osula, Kurenurme, Sõmerpalu, Sulbi
ja Järvere külaselts, Osula
põhikool, lasteaed Lepa-

Tipp (Martin Pihooja) ja Täpp (Sigrid Habe).

Lepatriinu (Helena Helekivi) ja Mesilane (Aili Kase).

triinu, Kohaliku omaalgatuse programm, hasartmängumaksu
nõukogu,
A.Le Coqi Tartu õlletehas

ja Eesti Pagar.
Oodatud on põnevad
mõtted järgmiseks lastekaitsepäeva peoks!

Taotlege raha hajaasustuse veeprogrammist
30. juunini saab taotleda
tagastamatut abi puhta vee
kättesaadavuse parandamiseks hajaasustusega piirkondades.
Raha antakse kaevude
ja joogiveetorustike ehituseks; kaevude ja joogiveetorustike ehituseks vajalike
materjalide ja tarvikute;
veepumpamis- ja puhastusseadmete soetamiseks ning
paigaldamiseks; joogivee-

torustike teostusmõõdistamiseks; vee kvaliteedi
analüüside ning kaevude
tamponeerimise kulude
katteks.
Taotluse vorme saab
valla, maavalitsuse ja EASi
kodulehelt.
Olemasoleva kaevu vee
kvaliteedi või hulga parandamiseks tuleb koos avaldusega esitada ka vee kvaliteedi analüüs.

Torustike ja puurkaevu
ehitamisel teise inimese
maale tuleb sõlmida lihtkirjalik kokkulepe ja pärast
seada notari juures servituudid.
Riigile kuuluva maa puhul annab nõusoleku maavanem.
Kolmandik kuludest tuleb taotlejal endal maksta.
Taotleja ja kaastaotleja(d)
peavad olema Sõmerpalu

valla registris hiljemalt 1.
jaanuarist 2008 ning neil ei
tohi olla riiklike maksude
võlga.
Taotleja ehitised peavad
olema ehitiste registris arvel.
Enne avalduse toomist
palun helistada tel 506
3254.
AARE HOLLO,
asevallavanem
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Sotsiaaltöös ühesuguseid päevi ei ole
LIINA VALPER
Helen Metsma (40) töölaud Sõmerpalu vallavalitsuses asub ruumis,
mille uksel ripub silt
«Sotsiaaltöötajad». Septembri alguses saab tööletulekust kaks aastat.
Enne valda tööle tulekut
asus Helen Tallinna ülikooli Rakvere kolledžisse
sotsiaaltööd õppima.
Miks just seda ala?
Helen ütleb pikemalt
kaalumata, et sotsiaaltöö
huvitas teda. Ja ta ei ole
oma valikut kahetsenud.
Igapäevatöös leiab ta sellele üha enam kinnitust.
Helen Metsma on
valla lastekaitse ja sotsiaaltoetuste spetsialist.
Sõmerpalu vallas on 466
kuni 18aastast last või
noorukit – tööd jätkub.
Palju õppinud ja tuge
saanud on Helen kolleegilt, sotsiaaltöö spetsialistilt Hellen Danilsonilt.
«Lastega on nii, et nad
tikuvad vahel pahandust
tegema. Kui pahandus
on suureks paisunud ja
ees ootab alaealiste asjade komisjoni minek,
tuleb mul koju minna
ja pereülevaade koostada, minna koos vanemaga komisjoni ja seal
oma arvamust avaldada.
Sel aastal on viis sellist
juhtu olnud,» avab He-

Helen Metsma.
len Metsma ühe tahu oma
tööst.
Sotsiaaltöötaja tunnistab, et töömurede kõrval
saab ka heameelt tunda.
Oma töö võluks peab ta
ka seda, kui sotsiaaltöötaja
sekkumisel pere tõepoolest
muudab elustiili.
«Me ei peakski iga kord
karistama lapsi, vaid koolitama ja kasvatama vane-

maid. Tegelemine lastevanematega on osa minu tööst,»
ütleb Helen Metsma.
Ta räägib, et sageli ei
oska mures ema kuhugi pöörduda. «Koduvald
nõustamis- ja psühholoogi
teenust pakkuda ei saa. Küll
on võimalik lapsevanemat
suunata, kuhu vaja,» ütleb
sotsiaaltöötaja.
Vald toetab üle-eestilist

laste leinalaagrit. Vastav organisatsioon asub Tartus,
laager aga toimub kolmes
etapis Eesti eri kohtades.
«Kui seal olnud lapsed tagasi tulid, ütlesid, et ootavad
uut laagrit,» poetab ta veel
ühe näite igapäevatööst.
Jutt libiseb toetustele.
Neid on erinevaid, riiklike
kõrval ka niisuguseid, mida
omavalitsus jagab.
Sotsiaaltöötaja sõnul on
inimesed toetuse liikidest
varasemast teadlikumad.
Praeguses majanduslikus
olukorras tuntakse nende
vastu suuremat huvi.
Sotsiaaltöötajate ülesanne on elanikke teavitada.
«Vähe teati, et eriarsti juures käimisel väljaspool oma
maakonda kompenseerib
vald sõidukulud,» ütleb
Helen Metsma jututeema
jätkuks.
Rääkisime sotsiaaltöö
võludest ja valudest – ühtedeta ei oleks teisi. Kui valudest rääkida, siis inimese
meelest on sotsiaaltöötaja
sageli kõikides tema hädades süüdi. Aga kui ta on
sotsiaaltöötajaga silmast silma ja südamest südamesse
rääkinud, leiab, et maailm
ei olegi nii must.
«Tulgu ikka meie juurde! Tihti aitab ka rääkimisest, lahenduse leiab ikka,»
julgustab Helen Metsma.
Sotsiaaltöö eripära on
see, et ühesuguseid päevi
ei ole, ei saagi olla. Töö tu-

lemuski ei paista kohe
välja. Sõbranna küsinud
hiljuti Helenilt, mida
too hakkab tööle jõudes tegema. «Ega alati
tea. Planeeritud asjade
kõrval võib ette tulla ka
ettearvamatuid,» tunnistab Helen Metsma.
Tõsi, elu on alati rikkam
ja mitmepalgelisem kui
see, mis kirjas seisab.
Meie jutuajamise algul pani vestluskaaslane
paika piirid: rääkigem
tööst, mitte tema isikust.
Seda soovi tuleb austada.
Pealegi kinnitas Helen,
et talle tema töö tõepoolest meeldib ja ka sobib.
Ta ei unustanud kaaslasi,
tänu kellele töö laabub:
Hellen Danilson, alati abivalmis konstaabel
Meelis Tsopp, suurte kogemustega vallasekretär
Maia Müürsepp jpt.
Siiski tunduks asi
poolik, kui me ainult
tööjuttudega piirduksime. Nelja lapse ema,
edukad õpingud töö
kõrvalt – kõik see vääriks põhjalikumat pilguheitu. Hiljuti lõpetas ta
kolledžis 2. kursuse.
Ja veel: 7. juunil oli
Helen Metsmal 40.
sünnipäev.
Ehkki esimese juubelini on veel pikk samm,
olgu see väike juubelijutt
avansiks. Palju tegusaid
päevi edasiseks!

Kohtumine
presidendiprouaga
ENE KERGE,
naisettevõtjate võrgustiku
koordinaator

Terviserajal matkasid ka meie valla kolmikud Hardo, Rando ja Regina koos ema, õe
venna ja tädiga.

Tervisepäev Harjumäel
KERSTI KARU,
korraldaja
24. mail peeti Harjumäel
valla esimest tervisepäeva, mille korraldas tervisenõukogu.
Tervisesõpru oli esimese
korra kohta kohale tulnud

päris palju: nii mehi kui ka
naisi, nende seas jooksjaid,
kepikõndi harrastajaid jt.
Kohapeal oli võimalik
mõõta pulssi, vererõhku
enne ja pärast treeningut
ning soovijad said teada ka
oma kehamassiindeksi ja
rasvaprotsendi.
Kui
tervisenäitajad

mõõdetud, tegime väikese
soojenduse ja suundusime
terviserajale.
Rada oli kolm kilomeetrit pikk ja selle võis läbida
igaüks oma tempos.
Tervisepäeva korraldajad jäid üritusega rahule ja
kindlasti jätkame traditsiooni.

Räägiti senistest tegemistest, plaanidest ja koostöövõimalustest presidendikantseleiga.
19. mail toimus Võrus KaPresidendiproua oli hutariina kohvikus kohtumi- vitatud meie tegemistest ja
ne presidendiproua Evelin toetab igati mõtet, et meie
Ilvesega, millest võtsid naiste teod ka kaugemal
osa Võrumaa aktiivsed näha oleksid – nii majannaised.
duses, poliitikas kui ka
Eesmärgiks oli vahetada muudes eluvaldkondades.
Võrumaal on ettevõtlimõtteid, mis aitaksid kaasa
naiste ettevõtluse edenda- kud naised koondunud Võmisele ning eneseteostus- rumaa naiste ühendusse.
Tegemist ei ole feministvõimaluste avardamisele.
liku, vaid ettevõtlikkust
ning aktiivsust toetava
võrgustikuga.
Kel on selle võrgustiku
vastu suurem
huvi,
saab
lähemat infot
kodulehelt
www.fem.ee,
tel 78 68 367
Võrumaa naised kohtumisel Evelin Ilvese- või ene@vaa.
ee.
ga Võru linnas Katariina kohviku ees.

Muutused
sotsiaaltoetustes
(Sõmerpalu vallavolikogu
määrus nr 8)
Määrus muudab Sõmerpalu vallavolikogu määrust nr 7 «Sotsiaaltoetuste
maksmise tingimused ja
kord Sõmerpalu vallas»
(27.03.2008).
Määrus kehtestatakse
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse alusel
ning
sotsiaalkomisjoni
ettepanekul.
Määruses sisalduvad
muudatused:
1. Mitmikute toetust makstakse iga lapse eest kuni
laste kolmeaastaseks saamiseni.
2. sissetulekutest mittesõltuvate toetuste nimekirja
lisandub 1. klassi astuja
toetus.
1. klassi astuja toetust
makstakse Sõmerpalu valla
koolide või erivajadusega
laste koolide 1. klassi astuva
õpilase, kelle elukoht peab
rahvastikuregistris olema
Sõmerpalu vald, vanemale
või eestkostjale avalduse
alusel avalduses märgitud
isiku pangakontole.
1. klassi astuva õpilase
toetuse piirmäär on 500
krooni.
AIVAR ROSENBERG,
volikogu esimees

Valla laulu- ja
tantsupidu
MAARIKA ROSENBERG
30. mail toimus Osula
Harjumäel
Sõmerpalu
valla viies laulu- ja tantsupidu.
Üritusel osalesid valla lauljad, pillimehed ja tantsijad.
Peol osales ka Läti
Jaunanna
kultuurimaja
külaliskollektiiv.
Külaliste särav ja meeleolukas esinemine teenis
publikult suure aplausi.
Peale tantsu ja pillimängu õpetasid külalised savinõude meisterdamist.

Läti külalised tantsuhoos.
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Euroopa Liidu
viktoriin
26. märtsil korraldas Euroopa Liidu infobüroo Euroopa
Liidu viktoriini. Võru maakonnast võttis viktoriinist
osa kuus võistkonda. Meie
koolist osales kolm õpilast:
Triin Alter, Liina Hirv ja
Sander.
Kokku oli neli vooru,
igas voorus kindel teema:
Euroopa Liidu (EL) ajalugu,
laienemine, sümbolid; EL ja
noored; ELi institutsioonid;
töö ELi matrejalidega. Enne
iga vooru tuli õpilastel kõvasti pingutada, et ennast
ELi tegemistega kurssi viia.
Viimane voor toimus
Roosisaarel Kuninga talu
hubases õhkkonnas. Seal tuli
otsida õiged vastused kaasas
olevatest materjalidest.
Meie kooli võistkond jagas kuni kolmanda vooruni
esimest kohta Misso keskkooli võistkonnaga. Viimaks
õnnestus meie lastel Võru
maakonnas võitjaks tulla.
Roosisaarel toimus pidulik lõunasöök ja autasustamine. Iga võistleja sai auhinnaks 500kroonise kinkekaardi ja seljakoti.
Viktoriin lõppes 20. mail,
mil toimus kõigile viktoriinist osavõtjatele preemiareis
Tallinna teemal «Euroopa
Liit selgeks ühe päevaga».
Reisi jooksul külastasime
Euroopa Liidu maja, Stenbocki maja ning energiakeskust. Reis oli meeldejääv,
viktoriin silmaringi avardav.
Suur tänu õpilastele ja korraldajatele!
VIIA HALLER, õpetaja
Osula põhikooli lõpetajad
1. Eliis Ermel
2. Siim Jõgisuu
3. Taavi Kinna
4. Carmen Kivi
5. Laura Konnula
6. Mattias Loos
7. Ülvo Luuka
8. Tauri Maidla
9. Martin Pihooja
10. Silva Plakso
11. Kristel Rajatamm
12. Kerli Raudsepp
13. Henri Simson
14. Jaan Štubis
15. Kristjan Urm
16. Egle Veske

Sõmerpalu põhikooli
lõpetajad
1. Rašmus-Mer Allekõrs
2. Triin Alter
3. Liina Hirv
4. Gerli Jürgenson
5. Keijo Kapp
6. Taavi Leok
7. Rait Pettai
8. Tommy Potter
9. Marek Tobreluts
10. Kristjan Vill

Sõmerpalu kooli
perepäev
9. mail, päev enne emadepäeva, toimus Sõmerpalu koolis traditsiooniline
perepäev.
Päev algas näidendiga
«Roosalinde». Seejärel said
esinemisjärje meie väikesed
mudilased, kes laulsid vahvaid laule kodust ja emast.
Järgmisel
täistunnil
alustas aeroobikatreener
Eve Kirs oma treeningut,
erilist rõhku pani ta soojendusele ja venitusharjutustele.
Oma tantsuoskusi näitasid meile peotantsupaar
Heidi ja Andre Lainemaa.
Esines ka tantsutrupp Katariina, kus tantsib meie
kooli tüdruk Merit Väits.

Laulupeole
laulma ja kaasa
elama!
Peagi on taaskord Eesti rahva suur kokkutulek:
laulu- ja tantsupidu.
Seekordne
laulupidu
tuleb väärikas: 25. korda
tullakse kokku end ühe
rahvana tundma ning esimesest laulupeost möödub
140 aastat.

Preemiareis
Ida-Virumaale
20. mail sõitsid Sõmerpalu kooli paremad õppurid
preemiareisile Ida-Virumaale.
Külastasime
kaevandust, Valaste juga, Oru parki, kübarakoda ning nunnakloostrit.
Kaevanduses nägime
masinaid, millega varem
töötati, ning saime sõita
maa-aluse rongiga. Looduslik Valaste juga on 30,5
meetrit kõrge. Sealt avanes
ilus vaade merele.
Oru pargis nägime mitmesuguseid taimi, kokku
on sinna istutatud 258 taimeliiki.
Peale selle käisime kübaratöökojas, kus nägime
õlgedest kaunistusi, sõime
praetud leiba ja jõime teed.
Kuremäe
nunnakloostris räägiti meile nunnade
elust, nägime kirikut seest
ning saime juua püha vett.
MARIANNE HAUG,
7. klass

Kõrgemas
sõjakoolis
29. mail käisid 30 Sõmerpalu kooli õpilast tutvumas
Tartus asuva Eesti kõrgema
sõjakooliga.

Seejärel sai teha lillekimpe, värvida keraamilisi
kujusid, valmistada lillekaarte, teha liivatrükki ja
meisterdada iiritehnikas
õnnitluskaarte.
Toimusid ka spordivõistlused, täpsemad ja
osavamad said auhinna.
Kõigil oli võimalus külastada maniküürijat ja juuksurit, käia kohvikus, lasta
teha terviseuuringuid.
Kellel jagus mahti, said
teisel korrusel ilu- ja loodustooteid, puhastus- ja
koristusvahendeid osta või
kehamaalinguid teha.
MARJU SARAPUU,
õpetaja
Laulupeost saavad esmakordselt osa ka meie
kooli lauljad: peole pääses
laulma Sõmerpalu ja Osula kooli laululaste ühendkoor.
Laulud õpetasid lastele
selgeks Tiina Rõigas ja Ara
Bander.
Minge kõik peole oma
lastele kaasa elama!
MARJU SARAPUU,
õpetaja
Päev oli huvitav. Juba
vastuvõtt väärib tunnustust, sest me ei olnud veel
ust avanud, kui tuli kursant, kes teatas, et oleme
oodatud külalised.
Meid jagati kolme rühma, kooli tutvustasid kuus
kadetti. Meile tutvustati
sõjakooli ajalugu ja muuseumi, raamatukogu ja kadettide eluruume.
Saime teada, kui oluline
on kord tubades ja kuidas
peab olema üles tehtud
voodi.
Käisime kadettide kasiinos, mis on tegelikult
puhkesaal koos piljardi,
lauajalgpalli ja baariga, kus
kangeim alkohoolne jook
on lahja õlu. Enamasti
juuakse karastusjooke.
Tutvustati relvi, mida
oleme näinud ﬁlmides
kangelaste kasutuses. Saime teada Ameerika ja Vene
relvade erinevusest ja hoida käes püstoleid, mida kasutavad Eesti politseinikud
ja sõjaväelased.
Päeva tipp oli lahingusimulatsioon: kõik said
võitluses osaleda.
Iga õpilane sai 30 – 45
minuti jooksul kogemuse
vaenlase rünnakust, kuidas
sel puhul tegutseda ja teada,
kui täpne käsi tal on.
PILLE KULBERG,
õpetaja

Fotojaht
Sõmerpalus
16. mail toimus Sõmerpalus fotojaht teemal
«Sõmerpalu saladused».
Eesmärk oli oma
meeskonnaga üles leida
paberfotodelt nähtud
kohad ning teha samas
kohas koos oma meeskonna liikmetega võimalikult loominguline
foto.
Tänan neid tublisid osavõtjaid, kellel oli
mahti tulla fotosid taga
ajama ja oma päeva lõbusamaks muutma.
Ainus soov on, et
järgmine kord võtaksid
ka naaberküla noored
üritusest osa.
KERSTI KARU,
valla noorsootöö
korraldaja
Üks võistkonna Tibiland
fotojahil tehtud foto.

Tüdrukutenädal
4. – 8. maini oli Sõmerpalu koolis tüdrukutenädal.
Esmaspäeval olid perenaiste võistlused: pidi
oskama kiiresti mune
koorida, võileiba teha,

Traditsiooniline
looduslaager
Sõmerpalu kooli looduslaager oli tänavu 25.−26. mail
Vastseliina linnuses.
Saime teada rüütlite eluolust
ja linnuse ajaloost. Kirikumäele jõudes heiskasime
kooli lipu.
Esimene külaline oli
mägironija Alar Sikk, kes
rääkis meile oma matkadest mägedesse ja sealsetest
seiklustest.
Pärast lõunat tegelesime
tiigielustiku uurimisega Maris Kivistiku juhendamisel.
Kohtusime politseiga ja
vaatasime märulipolitsei

Teeääred
said korda
Sõmerpalu kooli lapsed
koristasid 6. mail teeääri.
Pärast tunde läksid kõik
5. –9. klassi õpilased välja,
tööriided seljas ja kindad
käes.
Siis jagati meile ka kollased vestid selga, et kõik autojuhid meid märkaksid.
Seejärel asusid kõik
klassid oma ala koristama.
Meie, 7. klass, pidime koristama teeääri Sõmerpalu
alevikus, 8. klass aga koristas Sõmerpalust kuni Järvereni. 5. ja 6. klass korjasid
prügi Soelt Järvereni ning

lõnga kerida ja pesu nöörile
riputada. Teisipäeval oli külas Terje Stalde, kes õpetas
martsipaniga torte kaunistama. Koos kaunistasime
tordi ja sõime ära. Kolmapäeval oli moedemonstratsioon teemal «Kevad ja lil-

led». Valiti iga klassi lilleneiu. Neljapäeval käisime ilusalongis. Reedel saime kätte
auhinnad. Emadele oli terve
nädal lahtiste uste päevad:
nad võisid tunde külastada.

rasket varustust.
Õhtune esinemine algas
õpetajate etteastega. Ülesannete lahendamise tulemusel selgitati välja lilletüdruk Liina Hirv ja lillepoiss
Kristjan Vill.
Teisel laagripäeval said
lapsed õppida esmaseid
joogaharjutusi ning teada
paastumise ja nälgimise erinevustest.
Kaitseliitlased tutvustasid lasketehnikat ja kõik
soovijad said püssist lasta.
Veevi Hõrak rääkis tervise hoidmisest. Seejärel
meisterdati
seinaplaate,
uuriti niidu ja järvetaimi.

Spordipäev

ANNELY KULL, õpetaja

THECLA REHKLI, 1. klass

26. mail läksime Osula
staadionile spordipäevale.
Võistlesid 1.- 5. klassi õpilased.
Algul toimus pendelteatejooks. Seejärel võtsime
paaridesse ja jooksime lühimaajooksu.
Pärast jooksu toimusid
pallivise ja kaugushüpe.
Viimaksjooksimestaadioniringi. See oli päikesepaisteline ja sportlik päev.
ANNABELL DONTSOV,
3. klass

Rahvuslikud
sportmängud

9. klass pidi puhtaks tegema teeääred Sõmerpalust
raudteejaamani.
Koristuse käigus leiti
igasuguseid asju: autorehve, saapaid, autokapotte ja
olmeprügi, mille inimesed
tegelikult peaksid viima
prügikonteineritesse, kuid
veavad selle hoopis tee äärde.
Prügi korjasime suurtesse mustadesse prügikottidesse, mille Kagu teedevalitsuse auto pärast ära
viis. Tubli töö eest jagati
kõikidele pudel limonaadi
ja tahvel šokolaadi.

21. mail toimus Sõmerpalu koolis spordipäev, millest võtsid osa 5. – 9. klassi
õpilased ja täiskasvanud:
mõned lastevanemad ja
meie kooli direktriss.
Riietus oli rahvuslik.
Võistlusaladeks oli ketivise, staadionijooks ja köievedu.
Kõige rahvuslikumalt
riietunud õpilased, Janeli
ja Kait, said ka eriauhinna.
Pärast võistlusi said
kõik osalejad tervisliku auhinna.

JOANNA TEEMANT,
7. klass

MARIETTE VUNDER,
6. klass
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Sõmerpalu Sõnumid

Sa sündisid ja valgus toas
lõi soojalt värelema ...

Jaanipäeva spordivõistlused 22. juunil
Spordivõistlused algavad kell 16.20 Osula Harjumäel
Kellaaeg
16.30
17.00
17.10
17.20
17.40
17.50

18.00
18.00
18.20
18.40

19.00
19.15
19.30
20.00

Spordiala
Reeglid
Võistlusaladele registreerimine
Lastejooks (kuni 6a)
jooks sirgel
Lastejooks (7–9a tüdrukud, 7–9a poisid)
jooks sirgel
Ümber Harjumäe jooks (10–12a tüdrukud, 10–12a poisid,
13–15a tüdrukud, 13–15a poisid)
1 ring
Ümber Harjumäe jooks (mehed, naised)
1 ring
Osavusvõistlused: herneste panek pudelisse
joogikõrrega (18–…a naised, 13–17a tüdrukud).
Hüppenööriga hüppamine (10–16a tüdrukud, 17–...a naised) aja peale
Kotipoks (18–...a mehed, 13–17a poisid)
kaotaja langeb välja
Mudilaste (koolieelikute) võistlused
laval ja murul, 2 võistlust
kaotaja langeb välja
Õllekasti hoidmine (mehed)
aja peale, 4 esimesele punktid
5kg turukoti hoidmine (naised)
aja peale, 4 esimesele punktid
Jalgpallilöögid väravasse
(–10a tüdrukud, –10a poisid, 11–18a tüdrukud,
11–18a poisid, mehed, naised
punktide peale
Sangpommi rebimine (32 kg, mehed)
kordade arv, 4 esimesele punktid
Kombineeritud võistlus peredele (mees, naine, laps)
Vägikaikavedu (mehed, naised, 13–17a poisid)
meestest 4 esimest saavad punkte
Köievedu (täiskasvanud: 3 meest, 2 naist; noored (14–17a): 3 noormeest, 2 neidu)

Valla spordimehe ja spordinaise selgitamine nelja ala kokkuvõttes. Osa tuleb võtta kõigist neljast alast.
Mehed: ümber Harjumäe jooks, õllekasti hoidmine, sangpommi rebimine, vägikaikavedu. Naised: ümber
Harjumäe jooks, turukoti hoidmine, osavusvõistlus, vägikaikavedu. Võitjatele auhinnad!
21.00
Jaanitule süütamine. Tantsuks mängib ansambel H.A.A.G.

Sõmerpalu valla suvised üritused
23. juunil jaanipidu Sulbis. Info: Airika Saamo, tel 5199 7981.
23. juunil jaanipidu Järveres. Info: Aimar Kreevald, tel 514 0594.
23. juunil jaanipidu Kurenurme külaseltsi platsil. Info: Laine Rehkli, tel 5349 8525.
25. juulil simman Harjumäel. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
1. augustil Maride tantsurühma 20. sünnipäev. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.

Vallavalitsuse Kalmistupäevad
kollektiivpuhkus Osula kalmistul on kalmistuVallavalitsuse ametnikud on
kollektiivpuhkusel 25. juunist 29. juulini, välja arvatud
vallavanem Kalmer Kongo.
Puhkuse ajal on teiste
vallaametnike vastuvõtupäevad 14. ja 21. juulil.
Toimetulekutoetuse taotlust saab esitada 14. juulil
kella 8–16 ja 21. juulil kella
8–10. Toetust makstakse 22.
juulil alates kella 10st.
Raamatupidajad on tööl
lisaks eeltoodule 1., 2., 3.,
15. ja 22. juulil. Siis saab teatada veenäitusid ja maksta
kommunaalmakse.
Surma ja lapse sündi saab
registreerida Võru maavalitsuse registrite osakonnas
Jüri 12, 1. korrusel (Hele
Mägi, tel 786 8348) või eelnimetatud vastuvõtupäevadel vallas. Surma registreerimisel palume võtta kaasa
kõik surnu kehtivad dokumendid (kui oli abielus, siis
ka abielutunnistus). Surma
saab registreerida surnu abikaasa, laps, vanem, sugulane
või hõimlane.
Lapse sünni registreerimisel palume võtta kaasa
mõlema vanema passid,
ID-kaardid (kui on, ka vanemate sünnitunnistused),
abielutunnistus ja lapse
sünnitõend. Valla toetuse
saamiseks pöörduge palun
tööpäevadel valda.

päevad 28. juunil ja 23.
augustil, algus on kell 11.
Palume korrastada omaste
kalmud.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Noortelaager
13.–17. juulini toimub Sulbis laager 13–16aastastele
noortele. Tegemist on ellujäämislaagriga, kus õpitakse toime tulema kriisisituatsioonides ja looduses.
Osavõtutasu on 250 krooni.
Registreerida tuleb hiljemalt
1. juulil. Info tel 525 3549,
kersti.karu.001@mail.ee.
KERSTI KARU,
valla noorsootöö korraldaja

Metsaspetsialistist
Sõmerpalu vallas ei ole metsaspetsialisti vastuvõttu 1.
juunist 31. augustini. Metsateatised palume esitada
Keskkonnaameti kontorisse
Võrus (Karja 17a). 1. septembrist võtab metsaspetsialist vastu Sõmerpalu vallas
iga kuu 1. ja 3. nädala teisipäeval kella 9–11.
JUHO JOONAS,
metsaspetsialist
(tel 529 8653, 786 8365)

Õppereis Järvamaale
Kurenurme külaselts korraldab 18. ja 19. juulil väljasõidu Türile.
Külastame jaanalinnutalu Imaveres, Eesti ringhäälingu muuseumi, Energia talu, Laupa ja Kolu mõisat,
tutvume Türi ilusamate aedadega ja teiste seltsidega.
Laupäevaõhtu veedame koos Türi kandi külaliigutajatega. Ööbimine on kas telkides või oma madratsiga
külalistemajas.
Kogu reisi toitlustus on korraldatud: laupäeval lõuna ja õhtusöök, pühapäeval hommikusöök ja lõuna,
lisaks kohvipausid. Kogu toitlustamine maksab 225
krooni. Lisanduvad veel aedade ja muuseumide piletid
ning kogu reisi maksumus on 385 krooni. Palun õppekäigule soovijail endast teada anda hiljemalt 1. juuliks.
Lisainfo tel 5349 8525.
LAINE REHKLI

Kirikuteated
Rõõmustage Issandas! Fl. 3:1

21. juunil kell 11 on Urvaste kirikus kuldleeripüha.
23. juunil kell 11 on Urvaste kirikus lasteristimispüha.
24. juunil kell 11 on Urvaste surnuaiapüha. Mängib
Antsla puhkpilliorkester. Kell 10 on Urvaste kirikus
armulaud.
28. juunil kell 11 on Osula surnuaiapüha. Mängib
Osula puhkpilliorkester. Kell 14 on Kraavi surnuaiapüha. Mängib Antsla puhkpilliorkester.
5. juulil kell 11 on jumalateenistus Urvaste kirikus.
12. juulil kell 11 on Antsla surnuaiapüha. Mängib
Antsla puhkpilliorkester. Kell 14 on Heimtali kirikus
leeriõnnistamise kontsertjumalateenistus. Esineb perekond Lau Saksamaalt.
19. juulil kell 11 on Urvaste kirikus noorteleeripüha.
26. juulil kell 11 on jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 14 Heimtali kirikus. Külalised Saksamaalt. Pärast
jumalateenistust kirikuesisel platsil piknik ja õnneloos. Buss Heimtalisse väljub Osulast kell 13.40.
2. augustil kell 11 on Urvaste teine surnuaiapüha.
9. augustil kell 11 on jumalateenistus Urvaste kirikus,
kell 14 Heimtali kirikus.
Info tel 511 8271.

ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Marelle ja Sukhwinder Singh
poeg DANIEL
Mariko Faster ja Evar Saar
poeg HINDRIK
Katrin ja Mihkel Soon
poeg JOONAS
Helen ja Mikk Kurrikoff
poeg STEN
Sirli Randva ja Karmo Sepp
tütar CARMEN

Palju õnne!
Hingele härmaõilmetest hellust,
silmisse suvist päikest ja kelmust.
Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu!

Juuli

August

Maria Raud 91

Olga Leim 91

Joosep Lutschan 87

Laine Luhaäär 86

Lonni Kerge 87

Elsa Leis 83

Edgar Kripp 86

Eldur Kähr 83

Helmi Oha 85

Leonid Junolainen 82

Milda Kõva 82

Herta Raag 81

Aleksander

Elfriede Valge 81

Kukumägi 81

Leida Rehkli 81

Olev Repp 80

Aino Käärike 80

Ago Pindis 70

Helle-Mall Kokaselts 75

Eha Tõugjas 70

Leili Kreitsberg 75
Rein Rehkli 65
On leinapisar kurb ja valus –
raskeim kõigest inimelus ...

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Aino Vuks
Sinaida Kõvatu
Ülo Parksepp
Leo Sarapuu
Ülo Kõva
Piletitega kontserdid Urvaste kirikus
11. juulil kell 20 Jassi Zahharov ja Margus Kappel «Nii algas see kõik».
18. juulil kell 20 Bonzo ja Ahti Bachblum «Ei saa mitte vaiki olla».
29. juulil kell 20 Margus Vaher «Oma laulu leidsin ma üles...».
17. juulil kell 19 Tallinna tuletõrjeühingu segakoor Sõprus ja ansambel
Peterburist.
Piletid müügil piletimüügikohtades üle Eesti ja tund enne kontserti kohapeal.

Mihklilaat Sulbis
26. septembril kell 10
Oodatud on isetegijad, isetootjad ja isetehtud kauba ostjad!
Tänavu ka lastelaat ja
vanakraamiturg!

30. juunil saab Sõmerpalu
krossirajal näha maailma
kiiremaid krossisõitjaid ja
nende meeskondi: toimub
teine staadionikross Väino
Leoki rändkarikale.

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

