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Hea Sõmerpalu valla rahvas!
Meie riigil on sünnipäev,
täitub 97. aasta.
Riik − see oleme kõik meie
koos oma tegemiste ja
toimetamistega. Õnnitlu-

sed kõigile Eesti Vabariigi
sünnipäeva puhul!
SÕMERPALU
VALLAVOLIKOGU
JA VALLAVALITSUS

Korraldatud jäätmeveost
Sõmerpalu vallas
Kohe saab läbi esimene
kuu, kui meie vallas toimib
jäätmevedu, mida korraldab lepingupartnerina AS
Eesti Keskkonnateenused.
Lepingute ja vabastustega on meie valla elanikud
tegelnud nüüd juba paar
kuud ja kokkuvõttes võib
öelda, et teenuse osutamine läheb tasapisi õigetesse
rööbastesse.
Eesti Keskkonnateenused saatis Sõmerpalu valla
elanikele välja 508 lepingut.
Vabastusi ja ühisveotaotlusi,
mida saab teha ainult vallavalitsuse kaudu, on nüüdseks sõlmitud 126. Vallavalitsuse kaudu on läinud
Eesti Keskkonnateenustele
tagasi 53 lepingut.
Teadaolevalt on suur
hulk inimesi tagastanud lepingu otse teisele osapoolele Tartusse.
Paraku ei saa ma täna
väita, et meie vallas on jäät-

meveo korraldaja ja elanike
vahel kõik 100% korras. Iga
päev saan infot selle kohta,
et kellelgi on leping puudu,
kinnistutel on veel puudu
konteinerid ja ikka veel on
inimesi, kes väidavad, et
neil ei teki olmejäätmeid.
Loodan, et paari lähima kuu
jooksul saab kõik korda.
Palun veel kord, et kõik
elanikud vaataksid saadud
lepingud läbi, täidaksid
need ja saadaksid Tartusse
Eesti Keskkonnateenustele.
Kel on vaja vabastust
(majapidamine on tühi),
ühisveovabastust (jäätmevedu korraldatakse kellegagi kahasse) või perioodilist
vabastust (elutegevus toimub ainult kindlal perioodil, näiteks suvekuudel),
siis palun kiiremas korras
minuga ühendust võtta, et
täita vajalikud taotlused.
ENE KERGE

Meie valla inimesi tunnustati
Valla aukodanik on Aleksandra Kerge
Tänavuseks Sõmerpalu valla aukodanikuks valiti Aleksandra
Kerge Kurnurme kandist Udsali külast.
Aleksandra Kerge on
töötanud Kurenurme
põhikoolis ja hiljem
2000. aastani Kurenurme algkoolis.
Õpetajana töötades pälvis Aleksandra kolleegide ja lastevanemate

lugupidamise.
2001. aastast on Aleksandra Kerge juhendanud
Kurepesa tantsurühma, samuti on ta aktiivne kaasalööja Kurenurme külaseltsi
tegemistes.
Aleksandra on tegelnud
pidevalt enesetäiendamisega ning paistab silma entusiastlike ideedega, mõjutades ka kogukonna tegemisi.
Nii on ta aidanud kujundada Sõmerpalu valla

Kalle Kreevald − parim koolibussijuht
24. jaanuaril tunnustas
Eesti
Maanteemuuseum seitset Eesti paremat koolibussijuhti,

nende seas Sõmerpalu valla
bussijuhti Kalle Kreevaldit
(66). Tunnustamiseks esitati 48 bussijuhti.

Kalle Kreevald Osula kooli lapsi bussi peale ootamas.

mainet, eriti kultuurimaastikul.
Aleksandra osaleb aktiivselt paljudes valla ettevõtmistes. Tema perest on
sirgunud andekas muusikkoorijuht Kuno Kerge.
Valla aukodaniku tiitel antakse pidulikult üle
23. veebruaril kell 17 Eesti
Vabariigi aastapäevapeol
Osula koolimajas.
MAARIKA
ROSENBERG

Kaidi Järvpõld – Võru maakonna
aasta omavalitsusametnik
Võru maavalitsus tunnustas Sõmerpalu vallavalitsuse raamatupidajat
Kaidi Järvpõldu tiitliga
«Võrumaa omavalitsuse
ametnik 2014».

preemiale
Sõmerpalu
vallavalitsus.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Kaidi on Sõmerpalu vallavalitsuses töötanud 1990.
aastast
raamatupidajana
ja1996. aastast pearaamatupidajana. Kaidil on pikaajaline kogemus omavalitsuse
töötajana, eelkõige ﬁnantsküsimustes.
Kaidi Järvpõllu esitas

Aprillist korraldab Sõmerpalu valla veemajandust AS Võru Vesi
Sõmerpalu vallas korraldas
senini veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise teenust vallavalitsus. Kuna kohaliku omavalitsuse ülesannete hulka
see ei kuulu ning kohalik
omavalitsus ei saa ka enam
SAlt
Keskkonnainvesteeringute Keskus vastavatele
projektidele toetust küsida,
siis otsustaski Sõmerpalu
vallavolikogu määrata alates
1. aprillist Sõmerpalu valla vee-ettevõtteks ASi Võru
Vesi.
ASi Võru Vesi tegevuspiirkondadele (Võru linn,
Võru vald, Antsla ja Mõniste
vald) lisanduvad aprillist Sõmerpalu alevik ning Osula,
Järvere, Hänike, Kurenurme
ja Linnamäe küla.
Aprillist ei saa enam Sõmerpalu
vallavalitsusele
teatada veearvesti näitu ega
maksta veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse eest
valla raamatupidajale.
Sõmerpalu vallavalitsus
annab vee-ettevõttele üle
klientide nimekirja koos vii-

mase teatatud näiduga ning
olemasolevad teenuslepingud. Seoses sellega palume
kõikidel klientidel ﬁkseerida ja teatada oma veearvesti
näidud seisuga 31.03.2015
Sõmerpalu vallavalitsusele.
Juhul kui kliendi ja vallavalitsuse vahel ei ole sõlmitud kirjalikku lepingut, tuleb
kliendil see sõlmida ASiga
Võru Vesi. Teenuslepingu
sõlmimiseks tuleb kliendil
ühendust võtta ASi Võru
Vesi klienditeenindusega või
esitada taotlus ASi Võru Vesi
kodulehe kaudu.
Kui klient ei ole sõlminud vee-ettevõtjaga teenuslepingut enne 1.07.2015, siis
on ASil Võru Vesi õigus katkestada teenuse osutamine
kliendile.
Üks vee-ettevõtja olulisemaid tegevusi on üle vaadata
veearvestid ja veemõõdusõlmed. Külmaveearvestitel,
mille näitude alusel toimub
vee-ettevõtja ja tema kliendi
vaheline tehing, on taatluse
kehtimise aeg kaks aastat.

Seega on vaja välja vahetada
kõik arvestid, mis on taatlustähtaja ületanud.
Samuti peab arvesti vastama mõõteseadusest tulenevatele nõuetele. Seega
ei ole lubatud mõõta vett
plastkorpusega nn korteriarvestitega.
Veearvesti näitusid peab
klient teatama vee-ettevõtjale teenuslepingus märgitud tähtajaks kas iga kuu või
kvartal.
Veenäitu on võimalik teada anda ööpäev ringi www.
voruvesi.ee, e-posti teel aadressil naidud@voruvesi.ee
või helistades telefonil 782
1779 või 522 1779. Vastavalt
näitudele väljastab AS Võru
Vesi arve, mis saadetakse
kliendile kokkulepitult kas
posti või e-posti teel.
Kliendil on võimalik
arveid tasuda ülekandega
pangas, internetipangas, püsimaksekorraldusega või sularahas ASi Võru Vesi klienditeeninduses Võru linnas
Lembitu 2a. Kõige mugavam

ja lihtsam moodus arvet tasuda on sõlmida pangas püsimakseleping.
Et Sõmerpalu valla klientidel oleks muutustega lihtsam toime tulla, siis on AS
Võru Vesi klienditeenindus
avatud kuni 1.06.2015 Sõmerpalu vallavalitsuse hoones kaks korda kuus.
Sel perioodil on Sõmerpalu vallavalitsuses võimalik
esitada veearvesti näite, avaldusi ning dokumente, sõlmida lepinguid, küsida nõu
ASi Võru Vesi klienditeenindajatelt jne. Samuti on uutel
liitujatel võimalik esitada liitumistaotlusi ja sõlmida liitumislepinguid. Kõiki neid
toiminguid on võimalik teha
ka ASi Võru Vesi kodulehel
www.voruvesi.ee.
Vee- ja kanalisatsiooniavariidest või muudest süsteemiga seotud probleemidest on võimalik teavitada
ASi Võru Vesi avariitelefonidel 782 2111 ja 515 0315.
AS Võru Vesi korraldab
koostöös Sõmerpalu valla-

valitsusega klientidele ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteemalise kliendipäeva,
kus selgitatakse vee-ettevõtja muutusega kaasnevaid
muudatusi. Kliendipäevad
toimuvad 2. märtsil kell 17
Sõmerpalu põhikooli saalis
ja 4. märtsil kell 17 Osula
põhikooli väikses saalis.
AS VÕRU VESI
Uued investeeringud tingivad vee hinnatõusu
Vanaviisi jätkates ei olnuks
võimalik enam teha investeeringuid, et tagada elanikele kvaliteetne vee- ja kanalisatsiooniteenus.
Kohalik omavalitsus ei
saa enam olla investeeringuprojektide elluviija, seda
peab tegema vee-ettevõtja.
Nüüd, kui vallas pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust AS Võru Vesi, on
meil võimalus saada osa
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) projektitoetustest.

«Sõmerpalu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava 2012–2024»
kohaselt on näiteks Järvere
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise projekti maksumus ligi 1,4 miljonit
eurot. Ilma vee-ettevõtjata ei
oleks meil võimalik sellises
mahus töid ette võtta ja praeguseks juba hädavajalikku investeeringut teha.
Johtuvalt investeeringuvajadustest oleme sunnitud
tõstma ka vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinda. Viimane
vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hinna tõus oli 2012. aastal.
Alates 1.05.2015 on volikogu otsusega määratud
uueks vee ja kanalisatsiooni
m³ hinnaks 1,32 eurot (sisaldab käibemaksu).
Kui varem kehtisid Sõmerpalu vallas vee- ja kanalisatsiooniteenusele erinevad
hinnad, siis uuendusena on
mõlema teenuse hind sama.
ENE KERGE
Pikemalt saab vee-teema
kohta lugeda valla kodulehelt
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Lasteaialapsed said rahvariided
HELENA HELEKIVI,
projektijuht
Juba aastates Sõmerpalu lasteaed sai lõpuks laste
piirkondlikud rahvariided.
Urvaste kihelkonna rahvarõivakomplektide soetamine kaheksale poisile ja tüdrukule sai võimalikuks tänu
kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi ja Sõmerpalu
vallavalitsuse toetusele.
Rahvariidekomplektid valmistas Reelika Käär osaühingust Villakiri. Eriline tänu Maarika Rosenbergile,
kes nõu ja jõuga abiks oli.
Rahvarõivais mudilaste esinemisi saab näha juba
23. veebruaril vabariigi aastapäeva kontserdil Osulas,
25. veebruaril lasteaias ja 4. märtsil Võrumaa mudilaste folklooripäeval Võrus.
Rahvariietes Sõmerpalu lasteaia Lepatriinu 5–7aastased mudilased ning õpetajad
Eha Haak ja Helena Helekivi.

Konkurss «Sõmerpalu valla suveniir 2015»
Konkursiga «Sõmerpalu
valla suveniir 2015» soovitakse leida Sõmerpalule
iseloomulikke meeneidtooteid, mis aitavad piirkonda tutvustada.
Konkursile oodatakse
meeneid-tooteid, mis toovad esile piirkonna omapära ja unikaalsust, on huvitavad, silmatorkavad ja
esteetilised.
Samuti peaks olema
meenet realistlik toota.
Konkursile
esitatud
töödes peab olema originaalsust kui ka isikupära
(sealhulgas pakend, etikett), need võiksid olla seotud meie piirkonna ajaloo,
kultuuri, traditsioonide või
legendidega.
Konkurssi
korraldab
Osula külaselts koostöös
Sõmerpalu vallavalitsusega.
Konkurss on avalik ja
sellel võivad osaleda nii
juriidilised kui füüsilised

isikud. Mitu isikut võivad
esitada ka ühise töö.
Kategooriad:
kinkekomplekt,
kodukoha
meene, turismiobjekt, erikategooria – Osula, Järvere,
Sõmerpalu, Kurenurme,
Sulbi kandi meene.
Konkursile esitatavad
tööd peavad olema nõuetekohaselt vormistatud.
Need peavad vastama
alljärgnevatele tingimustele:
originaalmõõtmetes meene, töö kirjeldus,
info valmistamise kohta
ja otstarve ning valmistaja
kontaktandmed, hinnakalkulatsioon ja planeeritud
müügihind.
Tööde esitamise tähtaeg
on 29.05.2015.
Tööd tuleb esitada Sõmerpalu vallavalitsuse vallasekretäri kätte (Sõmerpalu alevik, Võrumaa).
Töö ja selle juurde kuuluvad materjalid peavad

olema esitatud kinnises
läbipaistmatus pakendis,
millel on märge «Sõmerpalu valla suveniir 2015» ja
kategooria.
Töid hindab komisjon,
mille koosseisu kuuluvad
Osula külaseltsi ja vallavalitsuse esindajad ning nende koostööpartnerid.
Kõrgemalt hinnatakse töid, mis toovad esile
piirkonna omapära ja unikaalsust (sh kasutatakse
Sõmerpalu valla sümboolikat); on seotud legendide, lugude või ajalooga; on
piirkonda tutvustavad ja
esteetilised; on atraktiivsed; on atraktiivselt, kvaliteetselt ja esteetiliselt pakendatud ning varustatud
isikupärase etiketiga; tootmine on teostatav ja tegijal
on ka valmidus meeneid
toota.
Komisjoni töö lõpeb
pärast võidutöö väljaselgitamist ja otsuse ﬁkseeri-

mist lõpp-protokollis.
Vajaduse korral esitatakse ka märkused võidutöö edasise täiendamise
kohta.
Kõikidest töödest koostatakse avalik väljapanek.
Hindamisnäitus tuleb
juunikuu alguses Varese
külalistemajas ja Roosu
talu vabaajakeskuses, kus
kõikidel inimestel on võimalus valida enda lemmikmeene.
Võitjad avalikustatakse
Osula külaseltsi ja Sõmerpalu vallavalitsuse kodulehel ning sotsiaalmeedias
(Facebook).
Laekunud tööd pannakse ühtsesse virtuaalsesse turundusalbumisse, kus
on kvaliteetne tootefoto ja
ettevõtja kontaktid.
Albumit konkursitöödega levitatakse potentsiaalsete klientide seas (ettevõtted, valla allasutused,
külaseltsid jne).

Konkursi auhindadeks on
kinkekaardid väärtuses:
I koht 300 eurot,
II koht 150 eurot,
III koht 100 eurot.
Auhinnafondi jagunemise otsustab komisjon
tekkiva pingerea alusel ning
komisjonil on õigus anda
välja eriauhindu.
Hindamiskomisjonil on
õigus teha konkursi korraldajale ka ettepanek jätta
preemia välja andmata, kui
auhinnaväärilist tööd ei esitata.
Auhinnad antakse üle 23.
juunil Harjumäel toimuval
Sõmerpalu valla jaanitulel.
Konkursi tingimused on
kättesaadavad Sõmerpalu
vallavalitsuse kodulehel.
Kõik küsimused konkursi kohta saab esitada
kirjalikult
meiliaadressil
ene@spalu.ee.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Valla meistrivõistlused
lauatennises
5. aprillil ootame kõiki valla lauatennisehuvilisi Sulbi
Roosu talu puhkekeskusse
järjekordsele lauatenniseturniirile, et pidada maha
korralikud pinksilahingud
nii meeste-naiste kui ka
poiste-tüdrukute
üksikmängus.
Võistlused algavad kell
11. Eelregistreerimine toimub kuni 1. aprillini meili
teel timo@umavara.ee või
telefonil 5559 6894.
Osavõtutasu täiskasvanutele 3 eurot, noortele 1
euro. Tasumine kohapeal.
Turniiril soovitakse välja
selgitada Sõmerpalu valla
parimad lauatennisistid.
Autasustatakse
oma
võistlusklassi kolme paremat.

Kohapeal toimub ka
toitlustamine.
Võisteldakse kahel või
kolmel laual ja mängitakse
kõik kõigiga läbi oma võistlusklassides, kus võitjale läheb kaks punkti ja kaotajale
üks punkt.
Kui kahel mängijal on
võrdne punktisumma, siis
läheb arvesse omavahelise
mängu võitja.
Kolme või enama mängija samaväärsete punktide
korral selgitatakse parimad
välja võidetud ja kaotatud
settide suhte järgi.
Peakohtunik on Taso
Vahl.
Võistlust korraldavad
Roosu talu ja Järvere külaselts.
VALLI LUKIN

7. veebruaril osales Osula segatantsurühm Kohtla-Nõmmel Ida-Virumaa tuhamägede
tantsupeol. Tuhamägede tantsupidu peeti juba 11. korda, meie tantsijad on osalenud
kahel peol.

Maana ootab
tutvuma
Veebruar on MTÜ Maana
ruumides avatud uste kuu.
Kuna meie ruumid pole nii
suured, et korraga palju rahvast mahutada, oleme kutsunud koostööpartnereid ja
muidu huvilisi eri päevadel
oma ruumide ja teenustega
tutvuma.
MTÜ Maana ruumides
saab pesu pesta ja triikida.
Selleks oleme soetanud 7
kg mahutava pesumasina ja
triikimissüsteemi. Seadmete
ostu rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi summadest.
On avatud taaskasutustuba,
kust leiab soodsalt või tasuta korralikke riideid,
jalanõusid, kodutekstiili.
Eriti palju on väikelaste ja
neidude riideid. Nõutud on
meeste rõivad ja jalanõud
ning suuremate inimeste riided. Jagamiseks võib
tuua peale rõivaste kodutehnikat, mööblit jne. Asjad
peavad olema kasutuskõlblikud. Märtsis korraldame
taaskasutus-vahetuslaada
(kirbuturu).
Meie üks eesmärke on
hajaasustuses elavate inimeste töövõimaluste parandamine ja tööturule aitamine. See tähendab, et tegeleme sotsiaalse ettevõtlusega.
Selleks pakume koostöös
töötukassaga mitmesuguseid teenuseid eakate abistamiseks.
Üheks teenuseks on
küttepuude valmistamine.
Meie kaudu saab tellida
töömehe küttepuude tükeldamiseks või halgude lõhkumiseks. Tööotsijad saavad meie juures tasuta kasutada arvutit ja internetti
tööpakkumiste vaatamiseks
ja kandideerimisdokumentide koostamiseks. Vajaduse
korral saab meilt nõu ja abi.
Nende teenuste pakkumise
oleme käima lükanud siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna sihtkapitali toel.
MTÜ Maana ruumid on
avatud esmaspäevast reedeni kella 10–15. Veebruaris
oleme avatud ka pühapäeviti kella 10–12, mil saab
kasutada meie teenuseid
ning tutvuda taaskasutustoas olevaga. Kui pühapäev
osutub rahva hulgas populaarseks ning külastajaid
on, siis hoiame edaspidigi
pühapäeviti uksed lahti.
MTÜ Maana ruumid
asuvad Osula külas bussijaama kõrval kivikorstnaga
kortermaja teises trepikojas
esimesel korrusel. Nõu võib
küsida ka telefonil 5300
7038. Meie koduleht on
www.maana.ee, samuti leiate meid Facebookist.
REET KÄÄR
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Valla sportlaste
saavutused
Suusahüpetes
saavutas
Annemarii Bendi 2014. aastal
Eesti meistri tiitli ja tema nimel on ka Eesti naiste suusahüpperekord (83 m).
Eesti
meistrivõistlustel
suusaorienteerumises Haanjas sai naisjuunioride seas esikoha Marianne Haug.
Joosep Perv saavutas Eesti
noorte meistrivõistlustel laskesuusatamise sprindis esikoha,
samal alal jäi Taavi Perv üheksandaks.
Mäesuusatamisega tegelev
Jane Paulus osales võistlustel
Andorras. Eesti noorte meistrivõistlustel suurslaalomis ja
slaalomis sai Jane pronksmedali.
Judokas Tarmo Habe
saavutas Eesti täiskasvanute
meistrivõistlustel meeste kehakaalus kuni 90 kg hõbemedali
ja Merlin Ojaots (-63 kg) sai
Eesti A-klassi meistrivõistlustel samuti hõbemedali.
Sügisel Sulbis toimunud
kiirmaleturniiri «Šahh ja
matt» ning ühtlasi Võrumaa
lahtised meistrivõistlused, kus
osales 63 mängijat, võitis Meelis Kanep. Väga hästi mängisid
ka Kaja Parker ja Siim Kanep.
Meelis Kanep saavutas veel
Tallinnas jaanuaris toimunud
rahvusvahelisel kiirmaleturniiril «Meenutades Paul Kerest» parima Eesti maletajana
viienda koha.
Autospordi jäärajasõitudes
on silma paistnud Alar Rosenberg, saavutades Eesti karikavõistluste avaetapil 4WD-klassis I koha. Jörgen Štubis sai
Piiroja karikaetapil II koha.
Kergejõustikualadel on
silma paistnud ning väärivad
heade tulemuste eest tunnustust TV 10 Olümpiastardi
võistlustel osalejad. Reio Metsla saavutas tõkkesprindis
I koha ja kõrgushüppes III
koha.
Kristel-Liis Jõendi saavutas Eesti noorsoo ja juunioride talvistel meistrivõistlustel
300 meetri jooksus VI koha ja
Võrumaa koolinoorte talvistel
meistrivõistlustel I koha.
Tublilt tõukas kuuli Osula
kooli tüdruk Keiu Kinna.
Korvpallis on erinevatel
võistlustel võidukalt mänginud Osula korvpallivõistkond.
Rahvaspordi tegijatest on
Allan Terve oma perega osalenud aktiivselt nii Võrumaa
mängudel kui ka maratonidel
ning orienteerumisüritustel.
SK Roosu jalgpallurid võitsid Valgas saalijalgpalli Warrior
Cupi rahvaliigaturniiri.
Sõmerpalu
motoklubi
enduuromeeskond
pälvis
Võrumaa aasta sportlase 2014
võistkondliku tiitli.
Kokkuvõte on tehtud Võrumaa spordi kodulehelt www.
vsport.ee.
Kutsume saatma Sõmerpalu Sõnumitele infot ja fotosid
valla sportlaste saavutuste ning
rahvaspordiürituste
kohta.
Ootame infot kõikide spordialade kohta.

MAARIKA ROSENBERG

Võidukad noorkotkad ja kodutütred
KAJA PARKER,
rühmajuht
Osula kodutütarde rühma
2015. aasta algas 19. jaanuaril organisatsiooni 83.
aastapäeva tähistamisega.
Kõik kodutütred ja suur osa
noorkotkaid kandsid kogu
koolipäeva vormi, toimus
aktus ja söödi kringlit.
22. jaanuaril toimus
suusavõistlus Haanja radadel. Võisteldi nii individuaalselt kui ka rühmadena,
lisaks oli teatevõistlus.
Kodutütardest võistlesid
Kaili Terve, Jete Marie Helekivi, Hipp Saar, Jane Paulus ja Kristel-Liis Jõendi.
Noorkotkastest osalesid

Joosep Perv (I koht), Henri
Helekivi, Brändon Müürsepp ja Taavi Perv (I koht).
Teatevõistluses saavutati
III koht ja üldarvestuses
samuti III koht.
Taavi tõi 31. jaanuaril
Käärikul toimunud Kaitseliidu meistrivõistlustelt
koju II koha samas klassis.
Varstus toimus laager
neile, kes tahavad organisatsiooni liikmeks astuda.
Seal tutvuti kodutütarde ja noorkotkaste seadustega, tehti sporti, vaadati
ﬁlmi, osaleti õpitubades.
Vastlapäeva tähistasime
10. veebruaril tõukekelgumatkaga Taevaskojas.
Ilm oli suurepärane,
kelgud libisesid hästi, mat-

Osula kooli noorkotkad ja kodutütred tähistasid vastlapäeva tõukekelgumatkaga.

kajuht oli väga tore. Osalejad pidasid vapralt vastu.
Oli ilus talvepäev.
Veebruaris tähistame
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva.

Uute liikmete vastuvõtt
ja tublide liikmete tunnustamine toimub 26. veebruaril Krabi koolis.
Veebruari lõpus toimub
Sänna-rännak. Nooremad

liikmed matkavad 10 km,
vanemad 20 km.
Rajal läbitakse erinevaid tegevuspunkte, kus
lahendatakse mitmesuguseid ülesandeid.

Osula kooli õpilaste talvisest huvitegevusest
TUULIKE MÖLDER,
Osula kooli huvijuht
Osula kooli õpilaste talvine huvitegevus algas 14.
jaanuaril 5.–9. klasside
mälumänguga, päev hiljem
toimus algklasside Nupula
võistlus.
Mälumängu võitis üldkokkuvõttes 7. klass ja algklasside Nupulas korjas enim
punkte võistkond Hullumeelsed.
Jätkasime rahvakalendri
tähtpäevi tutvustavate ﬁlmi-

de vaatamist: 16. jaanuaril
oli ﬁlm tõnisepäevast ja 2.
veebruaril küünlapäevast.
Jaanuarikuise klassidevahelise vanapaberi kogumise võistluse võitis 1. klass,
kus ühe õpilase kohta toodi
üle 300 kg vanapaberit. 1.
klassi jäi ka absoluutne võitja Kätlin Männik, kes tõi üle
900 kg vanapaberit.
28. jaanuaril oli TV 10
Olümpiastardi maakondlik
teine etapp, millele järgnes
kaks päeva hiljem üleriigiline etapp Lasnamäe spordihallis. Reio Metsla võitis oma

vanuseklassis tõkkejooksu
ning tuli kõrgushüppes kolmandaks. Reiolt ja Sõmerpalu-Osula ühisvõistkonna
treenerilt Aive Pähnalt võeti
ka intervjuu, mida sai näha
1. veebruari saates ETV2s.
Võistkond on väikekoolide
seas tublil kolmandal kohal.
5. veebruaril prooviti
jõudu Võru maakonna koolinoorte
meistrivõistlustel
sisekergejõustikus; 10. veebruaril 3 x 3 korvpallivõistlustel 4.–5. klassidele Puigal,
18. veebruaril 1.–3.klasside
võistlusel rahvastepallis, 19.

Matemaatikanädal Sõmerpalus
19.–23. jaanuarini toimus
koolis matemaatikanädal,
mille teemaks olid matemaatika ja raha.
Võisteldi peastarvutamises, sudokude lahendamises, rahamängudes ja nuputamises – kõik ülesanded
olid seotud rahaga.

Oksjonil sai osta nädala
jooksul kogutud matemaatilise raha – sigmade eest
koolitarbeid ja maiustusi.
Karjääriõppe
raames
rääkis ASi Toftan pearaamatupidaja Triin Ivask õpilastele, milliseid matemaatikateadmisi läheb tarvis

raamatupidamises.
Anita Laanejõe 5. klassist tutvustas oma loovtööd
Eestis aastatel 1918–2015
käibel olnud rahadest ning
näitas vanaaegseid rahatähti
ja oma euromüntide kogu.
KRISTINA HAUG
8. klass

Sõmerpalu kooli karnevalil «Klounide paraad» lasid õpilased fantaasial lennata.

Karneval «Klounide paraad»
ANETE KUUSKLA,
AGE-ANETT LAANEJÕE
2. klass
29. jaanuaril toimus
Sõmerpalu koolis karneval «Klounide paraad».
Pidime kõik olema klounid. Ka õpetajad olid klou-

nid.
Kõikide kostüümid olid
väga lahedad. Meile tuli
külla kloun Ummi. Ta näitas meile trikke, žongleeris
ja ajas meid naerma.
Tore trikk oli, kui meie
õpetajale pandi pähe kast
ja kloun hakkas kasti pulki

torkama. Kloun kutsus ka
lapsi appi trikke tegema.
See oli väga lõbus.
Me mängisime koos ja
võistlesime, kes suudab
pulka kauem ühe näpu
peal hoida.
Lõpuks saime kommi ja
läksime koju.

veebruaril Võru spordikooli
sisekergejõustikuvõistlustel.
Maakondlikud
aineolümpiaadid: 30. jaanuaril
oli bioloogia- ja 6. veebruaril emakeeleolümpiaad, 14.
veebruaril oli olümpiaad
loodusteadustes ja ühiskonnaõpetuses, 18. veebruaril
toimus matemaatikavõistlus
Nuputa.
5. veebruaril olid 4.–5.
klassi õpilased oskusainete
päeval Vastseliinas, kus sai
osaleda õpitubades: pulbervärvimine, klaasitöö, masintikkimine, liivakaardid, IT.

6. veebruaril said robootikahuvilised tegelda oma
hobiga Väimelas.
16. veebruaril tähistasime vastlapäeva Veemäel
tuubitamise ja Haanjas suusatamisega.
9. klassil tuleb hakata tõsisemalt kaaluma oma valikuid edaspidiseks. 19. veebruaril on neil külas Parksepa
keskkooli esindajad.
23. veebruaril toimub
Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud aktus ja projekt
«Tagasi kooli» toob õpilaste
ette taas põnevaid inimesi.

Osula õpilase pilt
jõuab vihikukaanele
AIRE PERK,
Osula kooli kunstiõpetaja
Jaanuaris saatsid Osula
kooli õpilased oma tööd
ASi Rimi Eesti Food kunstikonkursile «Minu uus
vihik». 5.–9. klasside arvestuses valiti Osula kooli 8. klassi
õpilase Sirli
Plakso kujundus kolme parema
hulka.

ja teostustega kavandite eest
ka Osula kooli õpilastele
Jürgen Lehepuule ja ErnaHeleene Mölderile (5. klass),
Tuuli Põdrale ja Liisbet
Inger Saatmannile (7. klass)
ning Laura Hainasele (8.
klass).

Vihikukujundusi saadeti
konkursile ligi
900, arvestus
oli kolmes vanuseklassis.
R ahalise le preemiale
lisaks jõuavad paremate
kujundajate
pildid vihikukaantele juba
uueks õppeaastaks.
Kiitus eri- Osula kooli 8. klassi õpilase Sirli Plakso kupäraste ideede jundatud vihikuid saab varsti poest osta.
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Sõmerpalu Sõnumid

Ootus sai otsa ja valu läks üle,
nüüd ta siis ongi juba teil süles.
Poisipõnn, nöpsnina, varbad kui herned.
Soovime sulle, et oleksid terve.

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas
23. veebruaril Sõmerpalu koolis Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646, tiia.linnas@mail.ee.
23. veebruaril Osula koolis Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Info: Osula kooli sekretär, tel 5373 8100.
23. veebruaril kell 17 Osula koolis Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine – ülevallaline pereüritus.
Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.rosenberg@mail.ee.
24. veebruaril Sõmerpalu tervisekilomeetrite kogumise päev. Info: Allan Terve, tel 5340 0815.
14. märtsil Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199, maria@spalu.werro.ee.
27. märtsil Osula koolis muusikakooli õpilaste kontsert. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.
rosenberg@mail.ee.
11. aprillil Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199, maria@spalu.werro.ee.
21. aprillil Sõmerpalu-Osula Jüriöö jooks. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.rosenberg@mail.ee.
25. aprillil Osula koolis kuld- ja hõbelennu kokkutulek, kooli sünnipäev. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.
28. aprillil Sõmerpalu koolis õpilaskonverents. Info: Sõmerpalu kool, tel 789 6331, 5333 2273.
29. aprillil Sõmerpalu koolis lauluvõistlus. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, maarika.rosenberg@mail.ee.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Urve Kallas ja Romet Sõnna
poeg SANDER
Kerli ja Rano Vals
poeg ROBIN
Aleksandra ja Ranno Rosen
tütar ANELLA-MIRELL
Aire Torp ja Madis Naudi
poeg MEELIS

Õnne sünnipäevaks!
Aastatele terviserikkust,
päevadele topeltpikkust,
et aeg liialt kiirelt ei kaoks,
et õnnesepp teie jaoks
igal hetkel midagi taoks.

Märts

Oma valla
mees
riigikokku!

Aivar Rosenberg

Kodusoojust, koolivalgust
inimlapsel vaja.
Kodusoojus, koolivalgus –
valgus läbi aja…
Ootame teid
laupäeval, 25. aprillil

OSULA KOOLI
250. SÜNNIPÄEVAPEOLE!
Registreerimine kell 15.
Aktus kella 16–18.
Puhkeõhtu kell 19.
Meeldivate kohtumisteni!
Osula koolipere

Küsimustik majandisööklatest
Eesti Põllumajandusmuuseum kogub meenutusi kolhoosisööklate kohta, et koostada sel teemal näitus.
Oodatud on ka fotod, menüüd jne. Tulemused kuulutatakse välja 10. oktoobril.

23. veebruaril kell 17 Osula koolis

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
Kontsert, valla aukodaniku tunnustamine
Oodatud on kõik Sõmerpalu valla inimesed

Suunavad küsimused: Kus asus söökla, mida kirjeldate?
Mis aastatel te seal käisite? Kas see oli ühendatud kaupluse, (suuremates majandites) restoraniga vms? Kuidas
vaatas rahvas sööklas söömisele (luksus, igapäevane asi
vms)? Kui taskukohased olid hinnad? Kas söökla tõttu
oli võimalik kodus mõni söögikord päevas valmistamata jätta? Mida arvati söökla hügieenist, teenindusest? Kirjeldage mõnda paremat/halvemat toiduelamust
sööklas. Millised olid suhted söökla töötajatega? Kuidas
kasutasid töötajad toodangu ülejääke? Kas kohalikud
inimesed olid oma söökla üle uhked? Kas majandi juhtkond, külanõukogu jms viis sinna tähtsaid külalisi? Kas
inimesed võrdlesid sööklat teiste majandite omadega?
Mis sai sööklast pärast põllumajandusreformi?
Vastused palume saata aadressil: Eesti Põllumajandusmuuseum, Pargi 4, Ülenurme, 61714 Tartu maakond
või aadressil kaarel.vissel@epm.ee.

Vilve Saaremets 90
Salme Täht 85
Senta Värtun 85
Laine Tannenberg 75
Kalju Haljend 75
Siina Kasvand 70
Tuljo Puusepp 70
Virve Kuddu 70
Salme Puura 93
Olga-Adele Hõim 92
Lehte Viin 81
Olga Nurmetalu 87
Koidula Uder 86
Helgi Olinde Otto 82

Ada Kängsep 84
Helma Kongo 93
Lea Tiganik 92

Aprill
Elsa Reedi 90
Ilme Nõmmik 70
Maia Ivask 70
Lehte Reis 93
Vaike Pärn 87
Helju Dontsova 86
Eha Urm 84
Leida Villakov 82
Elvira Rosen 89

Elu ei peatu, ei küsi,
ta käib omaenese teed.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Vello SAKS
Milvi KAELEP
Paul MATTIS
Peeter PIHLAKAS
Mati VAHL
Hele-Mall ILVES

Vaikne laupäev Kurenurmes
Kurenurme külaseltsi saalis toimub vaiksel laupäeval, 4.
aprillil väike kontsert ja esinema tulevad Võru adventkoguduse liikmed.
Esitatakse mõtisklusi sõnas ja muusikas. Kontsert algab
kell 15 ja kaetud on ka väike kohvilaud. Üritus on kõikidele
tasuta, aga soovitatav on eelregistreerimine 1. aprilliks tel
5349 8252 (Laine) või 5332 4890 (Mari).
LAINE REHKLI Kurenurme külaseltsist
KairiKati OÜ õmblustuba
pakub individuaal- ja rõivaste parandamise teenust, seda nii era- kui ka ärikliendile. Lisaks pakun kodutekstiili- ja
eritellimustöid. Õmblustuba on avatud
kella 9−18. Kokkuleppel võimalikud
ka muud ajad. Olete oodatud! Kairi
Mikson, Jaanimäe, Osula küla. Tel 5341
8677, e-post kairi.mikson@mail.ee.
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

