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Heakorrakonkurss «Kaunis kodu»
Vallas on saanud traditsiooniks tunnustada igal aastal
kaunimaid kodusid. Nii toimub see ka tänavu.
Hindamisel on aluseks
hoonete korrastatus, heakord ja haljastus (muru,
lilled, ilupuud ja -põõsad),
teede seisund, väikevormid,
piirded ja väravad, lipu
heiskamise koha olemasolu.
Piirded ja väravad ei ole
kohustuslikud. 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 telefonidel 5197 1490 (Maia) ja
516 5751 (Maarika). Kandidaatide esitamise viimane
päev on 1. juuni. Konkursi
«Kaunis kodu 2015» võitjaid autasustatakse valla
jaanipäeval Harjumäel.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Hajaasustuse programmi taotlusi
oodatakse kuni 18. maini
Juba kaheksandat aastat
võetakse Eesti kõikides maapiirkondades hajaasustuse
programmi raames vastu
taotlusi, mis puudutavad
majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede
ning autonoomsete elektrisüsteemide arendamist.
Eesmärgiks on tagada
hajaasustusega maapiirkondade peredele head elutingimused ning aidata kaasa
elanike püsimisele maal.
Maksimaalne toetus ühe
majapidamise kohta on 6500
eurot, taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasﬁnantseering
peavad kokku moodustama
vähemalt 33,33% projekti
abikõlblikest kuludest.
Taotlejaks saavad olla
füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

• taotleja alaline elukoht
on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine,
mille tarvis projektiga toetust taotletakse;
• taotleja elukoht on
rahvastikuregistri andmete
kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni
toetuslepingu sõlmimiseni
majapidamine, mille tarvis
toetust taotletakse.
Sõmerpalu vallas tegeleb
programmi ja taotlustega
arendus- ja majandusspetsialist Ene Kerge (tel 529
9550, ene@spalu.ee).
Taotlused võib tuua vallasekretäri kätte või saata digitaalselt allkirjastatuna eposti aadressil maia@spalu.
ee või ene@spalu.ee.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Uuest tehasest
Kohtumine
Sõmerpalu valla Sõmerpalu vallas
ettevõtjatega 2014. aasta varakevadel
6. mail algusega kell 17
korraldame Varese külalistemajas kohtumise ettevõtjatega, et kuulda, milliseid teenuseid pakub maakondlik
arenduskeskus,
saada ülevaade erinevatest
ettevõtluse tarvis mõeldud
toetustest ning selgitada
välja meie piirkonna ettevõtjate ootused ja vajadused.
Kohtumise kohta leiab
täpsema info Sõmerpalu
valla kodulehelt. Osalemine eelregistreerimisega.
Täpsem info tel 529 9550,
ene@spalu.ee.
ENE KERGE

alustas ASi Graanul Invest
tütarettevõte OÜ Osula
Graanul Balti riikide suurima pelletitehase ehitust
Sõmerpalu valda.
Eesmärgiks on toota ning
tarnida loodussäästlikke ja
kõrge kvaliteediga puidugraanuleid.
Praeguseks on tehas
käivitusfaasis ning ajutistest
ebameeldivustest hoolimata on Graanul Investi juhatuse esimehe Raul Kirjaneni
sõnul nii kohalike inimeste
kui ka keskkonna jaoks tegu
kasuliku projektiga.
Uues tehases on nüüdseks tööd saanud 33 inimest, neist umbes pooled

Jüriööjooks avas sportlaste hooaja
MAARIKA ROSENBERG
Sõmerpalu valla Jüriööjooksul 23. aprillil osales
üle 100 jooksja erinevates vanuseklassides.
Jooks toimus uuel distantsil ja meelitas osalema varasemast rohkem
jooksuhuvilisi.
Uudsena olid seekord
rajal kepikõndijad ning
distantsi läbis ka üks ema
lapsevankriga.
Kõik osalejad märgiti
ära ja ka auhindu jagus

Jüriööjooks tõi kokku üle saja jooksuhuvilise.

kõigile.
Jüriööjooksu korraldasid

Osula ja Sõmerpalu kooli
õpetajad ja vallavalitsus.

Reimo Randlo foto

Valla sportlaste teiste
saavutuste kohta loe lk 2.

Kalev Zimmermanni foto

Osula kool tähistas 250. aastapäeva. 25. aprillil oli koolis aastapäevapidu, kuhu tuli kokku üle 200 vilistlase ja hulk endisi töötajad. Kuldlennust, kel möödus 50 aastat lõpetamisest, oli kohal kuus inimest, hõbelennust (25 aastat lõpetamisest) seitse vilistlast.
Endised klassikaaslased tundsid rõõmu kokkusaamisest. Kiita sai Evar Saare aastapäevanäidend «Pealuu koolimaja kapis».

on pärit Sõmerpalu vallast
ning ülejäänud ümbruskonna valdadest. Pikaajaline
meeskond on komplekteeritud ning töötajatega ollakse
igatpidi rahul. Kohaliku elu
arendamise eest pälvis tehas
sel aastal ka siseministeeriumi regionaalarengut toetava
algatuse auhinna «Regionaalmaasikas».
Tehas on kasulik ka Lõuna-Eesti puidutöötlejatele ja metsaomanikele, sest
võimaldab neil transpordikulusid kokku hoida ning
müüa tootmise kõrvalprodukte ja madalama kvaliteediga ümarpuitu kohalikele tootjatele.
Lisaks parandati tehase
tarvis rajatava elektrivõrgu
ehitamisel oluliselt kogu
piirkonna elektrivarustu-

se kvaliteeti ning tugevdati
eraettevõtteid puudutavaid
elektriühendusi.
Kuna puidugraanulite
puhul on tegu soodsa hinna
ja keskkonnasäästliku kodumaise taastuvkütusega, siis
on tehase rajamist tööstusinvesteeringute toetamise
programmi kaudu toetanud
ka Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus.
Käsil puidu kuivatamine
Rangete keskkonnanormide järgi ehitatud kõrgtehnoloogiline tehas on praegu
käivitusfaasis, mille käigus
tegeldakse puidu kuivatamisega ja mille tagajärjel
eritub korstnast sinise alatooniga auru ja põlemissuitsu segu.
Selles suitsus ei ole siiski

mitte ühtegi teist keemilist
ühendit peale puidu põlemisel ja kuivatamisel tekkinud gaaside. Kuna suits
satub ka elupiirkondadesse,
on see kohalike seas arusaadavalt pahameelt tekitanud.
OÜ Osula Graanul tegeleb aktiivselt probleemi
kõrvaldamisega ning on
häiriva suitsu tõttu oma
tootmismahtu
oluliselt
vähendanud.
Et probleem lõplikult lahendada, on plaanis järgmise kuue kuu jooksul korstnaid kõrgemaks ehitada.
See peaks tagama, et sealt
tulev suits enam elanikke ei
häiri.
Terviseohtu ei ole
Tõenäoliselt häirivad korstnast eralduvate gaaside

puhul kõige enam puidu
kuivatamise käigus lenduvad orgaanilised ühendid,
mille kontsentratsiooni on
Tallinna
tehnikaülikooli
spetsialistid nüüdseks küll
mõõtnud.
Mõõtmistulemuste põhjal võib öelda, et kahjulike
ainete osakaal heitmetes on
ligi 10 korda madalam riiklikest normidest ja tervisele
need kahjulikku mõju ei
põhjusta.
Kirjaneni sõnul on siiski
arusaadav, et vallaelanikele pole suits meeltmööda.
Seega tegeldakse probleemi
likvideerimisega ja lahendus leitakse kindlasti juba
lähiajal.
MARGUS MILK,
OÜ Osula Graanul
tehase juht
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Kes teeb ratsuga häid käike, pole veel ratsasportlane
RAIN EPLER
Juba mitmendat kuud
käib Sulbi külakeskuses
teispäevaõhtuti
koos
täiskasvanutele mõeldud malering. Ei ole
teada ega ole ka oluline,
kas keegi malehuvilistest on ratsasportlane,
aga malelaual tulevad
ratsukäigud kõigil juba
palju paremini välja kui
esimesel kohtumisel.
«Milleks malering täiskasvanutele?» võib nii
mõnigi küsida, taipamata, et õige küsimus oleks:
«Miks ma ise ei osale?»
Iga uue oskuse omandamine või vahepeal
ununenu meeldetuletamine on alati kasulik ja
teeb rõõmu. Olgu tegemist kudumise, korvpalli
või malega.
Lisaks sellele ilmselgele tõsiasjale võib male
õppimise puhul välja
tuua veel mitu olulist ja

Osula noorgiidid enne ekspeditsiooni: (vasakult) Kaisa-Sandra Kari, Elian Laks, Elina Laks, Piret Rummi ja Karin Kalk Antsla Gümnaasiumist, kes lõi kaasa abilisena.
Malesõbrad teevad Sulbis pingsat mõttetööd.

kasulikku aspekti.
Meie aju on ehitatud
nii, et kui ta piisavalt koormust ja uusi väljakutseid ei
saa, siis ta heas vormis ka
ei püsi. Male aitab kaasa

aju paremale funktsioneerimisele, parandab inimese
mälu ning suurendab strateegilise mõtlemise oskust.
Malemäng treenib aju mõlemat poolkera.

On allikaid, mis väidavad, et male aitab ennetada
Alzheimeri tõbe, tulla toime
skisofreeniaga ning suurendada enesekindlust. Lühidalt öeldes on tegu harras-

Valla sportlaste
saavutused

Sõmerpalu valla lauatenniseturniirist osavõtjad.

Sõmerpalu valla lauatenniseturniir
ROOSU TALU
5. aprillil toimusid Sulbis
Roosu talu vabaajakeskuses juba teist korda lauatennisevõistlused Roosu
talu karikale.
Üritust toetas ja abistas ka
sel aastal Järvere külaselts.
Päev kujunes väga huvitavaks ja mängijatele päris
pingeliseks. Võistlejaid oli
igas klassis tunduvalt rohkem kui eelmisel aastal ja

mängiti lausa kolmel laual.
Külaliskohtunik
oli
nagu eelmisel korralgi Taso
Vahl tenniseklubist VSOP.
Võistluste auhinnalised
kohad jagunesid järgmiselt:
meesteklassis: 1. Timo
Tammik, 2. Rain Epler, 3.
Lenhard Ermel;
naisteklassis: 1. Valli Lukin, 2. Tiivi Otsus, 3.
Kati Rästa;
noorteklassis: 1. Romert
Rehe, 2. Rauno Kahre, 3.

Laura Baranov.
Kehakinnituseks pakuti
seekord Järvere külaseltsi kokkade valmistatud
maitsvat seljankat ja kohvi
ning Roosu talus küpsetatud vaniljesaiakesi.
Kuna huvi sellise spordiürituse vastu on järjest kasvanud, siis loodame sellest
kujundada iga-aastase traditsiooni. Suur tänu kõigile
osalejatele ja kaasaelajatele! Kohtumiseni järgmisel
aastal!

Spordisõprade
matk
3. aprillil toimus Osula
trennisõprade igakevadine matk, mis sel korral
toimus Sõmerpalu vallas,
Varese kandis.

Matkaseltskond Tinnipalu rändrahnu juures.

Matkasõbrad
kogunesid
Varese külalistemajas ning
kahe ja poole tunnine matk
võis alata. Matkatee kulges Vareselt Harjumäele ja

Suusahüpetes
saavutas
Annemarii Bendi Norras
rahvusvahelisel kahevõistlusel kuuenda koha.
Hooaja lõpus saavutas
Joosep Perv laskesuusatamise Eesti meistrivõistlustel noorteklassis sprindis
esikoha, kokkuvõttes on ta
seitsmekordne Eesti meister
oma vanuseklassis.
Meelis Kanep saavutas
teise koha Põlvas peetud kevadisel maleturniiril. Siim
Kanep oli seitsmes. Kokku
osales 60 maletajat.
Autospordi jäärajasõitudes silma paistnud Alar
Rosenberg sai Eesti karikavõistlustel nelikveoliste klassis üldkokkuvõttes esikoha.
Kergejõustikualadel on
silma paistnud ning väärivad heade tulemuste eest
tunnustust meie koolide
õpilased, kes osalevad TV10
Olümpiastardi võistlustel.
Reio Metsla saavutas oma
vanuseklassis kaugushüppes esimese koha.
sealt edasi Helsekivini ning
Tinnipalu rändrahnuni. Tee
peal tehti spordimeestele
kohaselt jooksutõuse, takistushüppeid ja muid toredaid vahepalasid. Seisakud
sisustasime Sõmerpalu valla
kultuurilooga.
Õhtusel koosviibimisel
korraldas treener Annika
Johanson viktoriini, mille
küsimused olid enamasti
seotud meie kandi lugude
ning faktidega.

tusega, mis ei nõua palju
raha ega kalleid eritingimusi ja -vahendeid, kuid
ometi arendab inimest
oluliselt.
Kõige tähtsam on vahest siiski see, et malet
on lõbus ja huvitav mängida. Tore on korra nädalas külarahvaga kokku
saada ning üksteisega
mõõtu võtta.
Kui esimesel kohtumisel oli osalejate oskuste tase väga erinev – oli
neid, kes pidid õppima,
kuidas malendid lauale
paigutada, ja ka neid, kes
mängust üht-teist teadsid –, siis nüüdseks on
tase ühtlustunud ja käib
pingeline turniir.
Kevad jõuab kätte ja
malering teeb mõneks
ajaks pausi. Aga kui põllutööd sügisel jälle tehtud on ning vili salves,
tuleme kindlasti kokku
ja jätkame maleõppimist. Kõik huvilised on
siis oodatud liituma.
Võrumaa meeste korvpallimeistrivõistluste põhiturniiril jõudis Osula ﬁnaali. 25. aprillil toimunud
ﬁnaalvõistlusel selgus Võrumaa meister – selle tiitli sai
Osula korvpallimeeskond.
SK Roosu jalgpallurid
alustasid Eesti meistrivõistluste IV liiga lõunatsooni
esimeset vooru võiduga
(2:1). Mäng peeti Osula
staadionil. Järgmine liigamäng toimub 9. mail Osula
staadionil.
Jõutõstmisel
saavutas
Eesti meistri tiitli 93 kilo kaaluvate meeste seas Rait Veski.
Adrenalin Arenas toimunud laste ja noorte
motospordi karikavõistlustel saavutas noorimate seas
50cm³ masinaklassis esikoha
Sebastian Leok.
Kokkuvõte on tehtud
Võrumaa spordi kodulehe
www.vsport.ee põhjal. Kutsume saatma Sõmerpalu
Sõnumitele infot ja fotosid
valla sportlaste saavutuste
ning rahvaspordiürituste
kohta.
MAARIKA ROSENBERG
Matkast erinevate kultuurilooliste objektide juurde
ning sellega kaasnevast giidituurist on saanud Osula
külaseltsi uus teenus. Lisaks
on Osula külaseltsil veel
kaks paketti – Fotosessioon
ja sportlik sünnipäev. Meid
leiab sooduskupongidega
Lõuna-Eesti lugude ja heade pakkumiste raamatust!
Kohtume Osulas!
ENE KERGE,
Osula Külaseltsi juhatuse liige

Kaitseväe
suurim õppus
Kaitsevägi korraldab l4.–15.
maini üle Eesti läbi aastate
suurima õppuse Siil.
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Riho Terrase sõnul on paljud eestimaalased
juba harjunud, et kaitsevägi
korraldab igal kevadel õppuse Kevadtorm. «Sel aastal
korraldab kaitsevägi Kevadtormi asemel õppuse Siil,
mis on suurim õppus pärast
Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. Siilil osaleb peaaegu
13 000 inimest, neist enam
kui 7000 on reservväelased,»
ütles kindralleitnant Riho
Terras. «Suurim erinevus
tänavusel õppusel võrreldes
varasematega on see, et kui
igakevadisel Kevadtormil
on kokku harjutanud üks
pataljon, siis Siili puhul on
põhirõhk terve jalaväebrigaadi väljaõppel.»
Õppus Siil hõlmab kogu
Eesti territooriumi, kuid
suurem osa tegevusest
koondub Lääne- ja Ida-Virumaale. Õppuse eesmärk
on harjutada 1. jalaväebrigaadi formeerimist. Selle
käigus kontrollitakse kaitseväe ja Kaitseliidu sõjalist
valmisolekut kiirreageerida,
üksusi moodustada, kokku
harjutada jne. Ühtlasi on
õppus Siil lõpueksam ajateenijatest jalaväepataljonile, mis tegutseb 1. jalaväebrigaadi koosseisus. Pärast
õppust lähevad ajateenijad
reservi. Õppus Siil toob tänavu kokku lisaks ajateenijatele, reservväelastele, kaitseliitlastele ka meie NATO
liitlased Ameerika Ühendriikidest, Ühendkuningriigist, Belgiast, Saksamaalt,
Poolast, Leedust ja Lätist.

Kärgula pärimusring Võrumaa
laste folklooripäeval
26. veebruaril kogunesid
Kärgula pärimusringi lapsed ja täiskasvanud juba
südapäeval, et sõita Kuldresse, kus toimus Võrumaa
laste folklooripäev.
Kuldre koolimaja suures
saalis said kokku Võrumaal
pärimusmuusika ja rahvatantsuga tegelevad lasterühmad, kokku rohkem
kui 140 last. Tantsiti, lauldi,
mängiti pilli ja ringmänge
ning vaadati üksteise esinemist. Iga laps sai endale
meisterdada rätinuku.
Pärimusringi lapsed tegid tutvust ka Rõuge kooli folklooriringiga, kellele
plaanime maikuus külla
sõita, et üksteiselt uusi laule ja mänge õppida.
KATRIN SOON
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HELJO SAAR
Osula kooli 98 õpilase seas
on praegu ainult 11 õpilast,
kelle vanemad või vanavanemad on õppinud Osula
koolis (end Sõmerpalu).
Palusin neil kirjutada oma
kooliajast. Lõpuklassis õppiv Brändon Müürsepp kirjutab, et tal on head ja sõbralikud klassikaaslased. Juba
enne kooli tulekut teadis ta,
et see on hea kool ja siin
õpetatakse hästi. Talle meeldivad kooli üritused, eriti
ekskursioonid. Ka vanemad
vennad Timo ja Mairo on
Osula kooli lõpetanud.
Osula koolis on õppinud
tema isa. Mauno Müürsepale meeldisid väga klassiõhtud ning kehalise kasvatuse
tunnid, kui sõideti suuskadega Harjumäele, et ise rajad sisse ajada. Tema pinginaaber oli Tiit Konnula.
Pikemalt kirjutab oma
kooliajast Brändoni vanaema Maia Müürsepp
(Kreevald), kes õppis Osula
vanas koolimajas ja alustas
oma kooliteed 1953. aastal.
«Enne esimesse klassi minekut teadsin Osula kooli,
kuna minu õed õppisid seal.
Kooli läksin koos vanemate
õdede Evi ja Mallega. Mäletan, et esimesel koolipäeval
sadas kõvasti vihma ja me
jäime kooli hiljaks. Koolimaja II korruse koridoris
tuli meile vastu direktor Õie
Vill ja viis mu käekõrval esimesse klassi, kus mind võttis
vastu Luule Ruuda (Sikk).
Kooliajast on meelde
jäänud internaadiaeg. Minu
kooliajal jäid kaugemate
piirkondade lapsed talveperioodil kooli internaati terveks nädalaks (koolinädal
oli siis kuuepäevane). Esmaspäeva hommikul kogunesid Mustja küla lapsed
talli juurde, kust nad toodi
saaniga kooli ja laupäeval
tuldi järele. Ema pani söögikoti kaasa (lõunasöök oli
kooli sööklas) ja tavaliselt
tõi isa veel nädala keskel
sööki juurde.
Kui õppetükid olid tehtud, oli internaadis õhtuti
vaba aeg. Siis korraldas kasvataja meile mänge, tantsisime ja laulsime. Eriti põnevad olid need õhtud, kui
koolimaja saalis toimusid
täiskasvanute puhkpilli-,
laulu-, tantsu- ja näiteringi
proovid.
Minu pinginaaber oli
Liivi Ots (Hõim). Ta elab
praegu Tallinnas. Temaga
kohtume harva: kord aastas
Osula kalmistupäeval või
kooli kokkutulekutel. Aga
siis on palju, mida meenutada ja millest rääkida.
Õpetajatest on jäänud kõi-

ge eredamalt meelde lauluõpetaja ja 5. klassi juhataja
Aksel Mändmets, vene keele
õpetaja Elfriede Kostabi,
eesti keele õpetaja ja klassijuhataja Helju Zirk. Ja muidugi direktor Helgi Kuklase
(Koppel), kes oli meil ka internaadikasvataja. Kaasõpilastest on rohkem meelde
jäänud need, kellega koos
internaadis olime: Mustja
ja Lilli-Anne küla tüdrukud
Liivi, Maimu, Tiiu, Meeri,
Luule, Ene, Külli. Oli tore
aeg see kooliaeg!»
8. klassi õpilasele Keiu
Kinnale meeldib samuti
oma kool. Ta kirjutab: «Kõige esimese asjana tulevad
koolist meelde ikka spordisaal ja suurejoonelised
pidustused, mis seal on toimunud. Minule on alati sellised asjad meeldinud, kuna
ise tegelen ka spordiga.
Enne kooli tulekut ei
teadnud ma Osula ja Sõmerpalu koolist suurt midagi. Vaid niipalju, mis mu
vennad olid mulle rääkinud.
Teadsin direktorist, kooli
toitudest ja õpetajatest.
Ootusärevus oli enne
esimesse klassi astumist
muidugi suur. Esimesest
õpetajast Kristi Servast
(Kask) on mul kõige paremini meelde jäänud tema
heasüdamlikkus. Hiljem oli
Tuulike Mölder minu klassijuhataja. Ta oli range, kuid
aus. Praegune klassijuhataja
on Marianne Kanep. Tänu
temale on minu vene keele
hinne alati viis.
Pinginaabrid on hetkel
Andra ja Airis. Nad on toredad klassikaaslased, kes
viskavad palju nalja ja on
enamasti heas tujus. Tervele
meie klassile meeldib teha
sporti. See on ilmselt tekkinud poiste spordilembuse
tõttu. Minu klassivennad
Henrik, Tanel ja Airis mängivad korvpalli. Henrik ja
Tanel on väga targad. Nad
on osalenud paljudel olümpiaadidel ja saavutanud
väga häid kohti. Minu tore
ja rõõmsameelne klassiõde
Laura on kraps sõber, kes on
väga loominguline ja omamoodi. Sirli on meie klassi
tubli korvpallur ja andekas
joonistaja. Ta võitis esimese
koha, kavandades parima
vihiku kaane. Mul on veel
klassiõde Sandra. Ta on küll
vaikne, aga saab endaga
väga hästi hakkama. Mulle
on kõige paremini meelde
jäänud üheksanda klassi
tutipäevad, jõulupeod, ekskursioonid. Need on olnud
alati toredad.»
Keiu Kinna isa Oleg
Kinna peab eredamateks
sündmusteks Osula kooli
päevilt klassiõhtuid, ekskursioone,
kooriproove,
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Müürseppade perekond.

koolikino ning orkestriga
esinemist, kui orkestrit juhatasid Helmut Kostabi ja
tema poeg Aigar Kostabi.
Kõige toredamad olid aga
lõpureis ja laulupidu. Lõpuekskursioon oli Sotši, kus
külastati ka Novõi Afoni
koopaid. Kooliajal käidi
veel Moskvas ja Leningradis. Keiu Kinna vanaisa Avo
Kinna lõpetas Osula kooli
1960. aastal. Ema Annika
Kinna (Parman) on samuti
lõpetanud selle kooli: «Esimesest klassist jäi meelde
lugemaõppimine. Algul oli
tähtede kokkuveerimine nii
keeruline, et tundus lausa
raske tööna. Muud ained
ei valmistanud raskusi ja
said lennult selgeks. Meie
esimene õpetaja Taimi Vanaase oli nõudlik ja väga
range. Kooliajast meenuvad
ka talispordinädalad. Siis
sai nädal aega sporti teha,
viktoriinides osaleda ja
hobustega sõita. Vastupidi
tänapäeva lastele ootasime
väga klassiga ühiseid teatrikülastusi. Klassiõhtutel oli
alati kohal terve klass. Sügismatkad olid huvitavad.
Vaieldamatu elamus igal suvel oli klassiekskursioon. Sai
plaane tehtud, kuhu minna
ja kust midagi head osta.»
Vanaema Luule Parman
(Abel) (1951–1984) lõpetas
Osula kooli 1967. aastal.
Oma koolimälestustes
kirjutab tema pinginaaber
Ingrid Oja (Russ): «Meenub vana, armas, auväärne
koolimaja mäekünkal. Siiani on kõrvus koolikella kaja.
Meeles on sõbralikud koolikaaslased, toredad õpetajad.
Meil oli üksmeelne klass.
Olid toredad klassiõhtud,
luuremängud, koolipeod.
Osula kool oli mulle juba
varasemast tuttav. Elasin
Osula veskimaja esimesel
korrusel. Minu isa oli mölder. Minu mängukohad
olid koolimaja ümbruses
ja mäenõlvadel. Suvel tulid
Tartust oma vanaema, õpetaja Elfriede Kostabi juurde tema pojatütred Lehti
ja Maie, kes olidki minu
mängukaaslased.

Urve Kaseleht klassikaaslastega.

Osula koolist on jäänud
palju helgeid ja ilusaid mälestusi. Õpetajatest on kõige
eredamalt meeles esimene
õpetaja Eha Leidus. Ta püüdis iga õpilasega tegelda.»
Vello Eleranda meenutab Ingrid Oja kui üht sihikindlamat meest, keda
ta oma elus on kohanud.
Õpetaja Elerand tegi kõik,
et oma tahtmist saada. Selline sihikindlus tuli kasuks
staadioni ehitamisel. Veel
on meeles, et tihti esineti
kooli nääripeol võimlemiskavade ja püramiididega.
Kehalise kasvatuse tunnis
oli alati hästi palju tegemist.
Rööbaspuudel tuli harjutusi teha ja üle kitse hüpata.
Ingrid Oja kirjutab: «Ta oli
meeldejääv inimene. Direktor ja ajalooõpetaja Helgi
Kuklase aga oli heasüdamlik, mõistev ja õiglane. Huvi
ajaloo ja poliitika vastu on
jäänud siiani. Kooliaeg oli
imetore aeg.»
Ingrid Oja tütar Marika
Paulus (Oja) lõpetas siin
kooli 1989. aastal ja tütretütar Eliis Paulus 2010. aastal.
7. klassis õpib praegu teine
tütretütar Jane Paulus. Nende isa Janek Paulus on ka
Osula kooli lõpetanud.
Juss Riiviku (7. kl) ja Liisi Riiviku (3. kl) isa Uuno
Riivik lõpetas kooli 1982.
aastal. Aadu Riivik, nende
vanaisa, on samuti Osula
koolis käinud.
Gerli Villakovi (7. kl)
ema Ulvi Uder on ka Osula
koolis käinud, samuti vanaisa Taivo Uder (1938–1996).

Osula kooli on lõpetanud
ka tema õed Ülle, Pille ja
Katrin.
Kaur Kreevaldi (5. kl)
isa Kristo Kreevald lõpetas
kooli 1986. aastal ja vanaisa
Kalle Kreevald 1964. aastal.
Tema ema Kaire Kreevald
(Kaseleht) lõpetas Osula
kooli 1992. aastal ja vanaema Urve Kaseleht (Lees)
1972. aastal.
Allpool ongi tema mälestused oma kooliajast: «Kool
asus 5 km minu kodust ja
bussiliiklus oli nigel. Kooli
sain hommikul kell 5 või
siis Järvere tööliste bussiga.
Kuna vend Kalle Lees õppis
juba seal, siis natuke teadsin ka õpetajatest. Kui ma
Osulasse 5. klassi tulin, siis
oli koolis palju noori õpetajaid: klassijuhataja Maria
Pilt, õpetajad Aleksandra
Suurkõiv, Ruth Mändik,
hiljem tuli ka saksa keele
õpetaja Riina Ermel. Kõige
eredamalt mäletan koorilaulutunde, kust ei tohtinud
puududa ja kuna need tunnid olid viimased, siis juhtus, et jäin maha pool neli
Võrru sõitvast bussist ja pidin koju minema jalgsi.
Kooliajale mõeldes meenuvad kõigepealt suur kahekorruseline maja mäe peal
ning tuledesäras kalmistu
jõulude ajal. Meenuvad talved internaadis ning hommikul pärast ärkamist jooks
ümber koolimaja. Tore oli
ka õhtuti Harjumäel suusatamas käia.
Minu pinginaaber oli
Elviira Junolainen, kuid

meid pandi 5. klassis eraldi,
et saaksime aidata kahte vanemat tüdrukut (kaksikud),
kes ei tulnud õppimisega
toime. Järgmistel aastatel
istusime küll koos, kuid
minu parimaks sõbrannaks
sai Miia Saarik, kes on seda
ka praegu. Elviiraga kohtudes räägime ka oma elust ja
möödunud ajast. Koos õppisime veel keskkoolis.
Meie klass oli küllaltki suur ja sinna lisandusid
kolm istuma jäänud noormeest, keda me kutsusime
vanaisadeks. Üldiselt oli
klass sõbralik. Kooli koridoris oli ahi, mille taha sai peitu minna. Veel mäletan, et
poisid panid plastiliini sisse
tinti ja viskasid nendega või
panid istumise alla. Vahetundide ajal käidi apteegis
ja osteti glükoosipulbrit.
Vahetasime
tüdrukutega
ühel poisil selle soola vastu
ja kui ta tuli seda sööma,
siis viskas ehmatusega koti
aknast välja.»
Annabel Kipasto (2. kl) ja
Maibel Kipasto (4. kl) ema
Margita Kipasto (Musting)
lõpetas Osula kooli 1993.
aastal ja vanaisa Aarne
Musting 1973. aastal.
Riho Parkeri (2. kl) isa
Arvo Parker lõpetas Osula
kooli 1983. aastal ja vanaema Elviira Parker (Russ)
(1935–2007) 1953. aastal.
Lõpuklassis
õppiva
Sirle Kivi vanaema Malle
Kivi (Vaal) (1941) lõpetas kooli 1955. aastal. Ta
rääkis, et elas lapsepõlves
Sõmerpalus, koolist 4 km
kaugusel. Sõmerpalu mittetäielik keskkool (nii kooli
tollal nimetati) asus Osulas.
Koolitee võeti ette hulgakesi ja see oli tore. Ükskord,
kui see lõbus seltskond oli
jõudnud Osulasse, ütlesid
internaadilapsed, et on külmapüha. Ruttu pöörati ümber ja alustati hommikusel
kõige külmemal päiksetõusu ajal tagasiteed Sõmerpallu. Malle Kivi arvab, et
tänapäeva lapsevanemad,
kes sõidutavad oma lapsi
kooli ja koolist koju autoga,
oleks kohe õpetajate peale
kaebama läinud – kaheksa
kilomeetrit j a l g s i! Õpetajatest meenutab Malle Kivi
kõigepealt
klassijuhataja
Helju Zirku, ka ajalooõpetaja Helgi Kuklast, hilisemat direktorit. Kuna ta oli
sporditüdruk, on talle hästi
meelde jäänud kehalise kasvatuse õpetaja Asta Tagel
(Stalde). Klassikaaslastest
meenuvad pinginaaber Valentina Varik (Tootsman)
ja Helge Juhkam (Vaab), ka
Helve Voolas.
Sirle Kivi ema Karin Kivi
viimane koolipäev Osula
koolis oli 1984. aastal.
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Märts-aprill Osula põhikoolis ehk kevade ootel
TUULIKE MÖLDER
Teisel trimestril juhtus
Osula kooli õpilastel
üht-teist huvitavat.
Parima õppeedukusega
klassiks osutus 5. klass
(klassijuhataja
Kaja
Parker). Nad said auhinnaks tasuta õppekäigu AHHAA-keskusse.
3. märtsil külastas
kooli ja lasteaeda mobiilne 3D-planetaarium.
Suures võimlas puhuti
täis suur kuppel ja trobikond lapsi pidi sinna
sisse mahtuma, et teada
saada, mis maailmaruumis õigupoolest toimub.
4. märtsil jagus Haanjas parasjagu veel niipalju lund, et sai maha pidada Eesti Koolispordi
Liidu suusavõistlused.
Loomulikult osales seal
ka meie kool.
Märtsis-aprillis käisid Osula kooli õpilased
hoolega olümpiaadidel:
käsitöö-, kodundus- ja
te h n o l o o g i a õ p e t u s e
ning maakondlikul matemaatikaolümpiaadil
4.–6. klassile, rahvusvahelisel veebipõhisel
matemaatikavõistlusel
Känguru; maakondlikul
4. ja 5. klassi õpioskuste olümpiaadil. Lisaks
toimusid veebipõhised
inimese- ja ühiskonnaõpetuse olümpiaadid.
Ka spordivõistlusi on

olnud palju:
8. märtsil Eesti Koolispordi Liidu rahvastepallivõistlused 1.–3. klassile
Põlvas; 12. märtsil «Tähelepanu, start!» ﬁnaal Võru
spordikeskuses (III koht);
24. märtsil TV 10 Olümpiastarti maakondlik III
etapp Võru spordikeskuses ja üleriigiline III etapp
28. märtsil; 9. aprillil Võru
maakonna
koolinoorte
korvpallimeistrivõistlused 6.–9. klassile Antslas
ja Kuldres; 18. aprillil malepäev Kuldres; 21. aprillil
Võru maakonna koolinoorte korvpallimeistrivõistlused 7. klassile.
Teatrit sai tehtud ise ja
ka vaatamas käidud.
10. märtsil käisid vanemate klasside õpilased
Ugala teatris vaatamas
etendust «Amalia».
12. märtsil osales algklasside näitering Jaan
Rannapi ainetel lavastatud
«Spordimuinasjutu» ja 8.
klassi tüdrukute loovtööna
Andrus Kivirähki näidendi põhjal valminud «Kakand ja kakandiga» Haanjas maakondlikul laste ja
noorte näitemängupäeval.
Kaheksandike
Laura
Hainase, Andra Põhjala
ja Sirli Plakso loovtöös oli
seatud eesmärk korraldada vähemalt viis etendust.
Kaks korda on esitatud
seda kodus ja külalisetendusena Soodoma külakeskuses ja Valgjärve valla
avatud noortekeskuses.

Osula kooli õpilased kehastusid naljapäeval kellegi teisikuks.

13. märts lõpetas emakeelenädala ja lubas kõiki koolivaheajale. Toimus
isetegevuskonkurss: igale
klassile määrati sel aastal
kohustuslikus
lugemisvaras olev teos ja loosiga
tõmmati žanr, milles lugu
tuli esitada.
Unustamatuid
hetki
pakkusid 1. klassi tragöödia «Jussikese seitse sõpra»
ja 2. klassi ballett «Kakuke».
Ka teiste klasside etteasted
olid huvitavad, eelkõige
seetõttu, kuidas oli oma
ülesandele lähenetud.
31. märtsil käisid 6.–
7.klassid õpilased Tartus
Sadamateatris vaatamas
lavastust «Tappa laulurästast».

1. aprilli naljapäeval tuli
end riietada kellegi teisikuks. Sai hääletada kõige
vahvama teisiku poolt. Parimad teisikud olid HannaLysette Täkker (Eeva Talsi
Curly Stringsist), Saamuel
Erik Saatmann (Legomees)
ja Hipp Saar (Kihnu Virve).
10. aprillil võeti osa Võrumaa keskraamatukogu
Tooliteatri päevast, mis on
6.–9. klassi õpilastele mõeldud ettelugemiskonkurss.
Praegu on ärev proovide aeg, sest lavastame kooli
aastapäevaks Evar Saare
kirjutatud
näitemängu
«Pealuu koolimaja kapis».
Selle esmaettekanne toimus laupäeval, 25. aprillil.
Osaleme RMK loodus-

õppeprogrammis. 3. klass
käis õppematkal Piusa jõe
ürgorus, 4.–6. klass õppisid
Siksalis metsast kadunud
inimesi otsima, 7.–8. klass
vaatlesid loodust samuti
Piusa jõe ürgorus.
Igal õppekäigul on oma
õpetlik iva, kuidas looduses hakkama saada, loodust
vaadelda jne. Õppekäigud
jätkuvad mais. 6.–7. klass
osalesid 10. märtsil loodusprogrammis «Põnevad
linnud».
Veel huvitavaid sündmusi:
6. märtsil õppis 9. klass
elustama ja 9. märtsil käis
neil külas Võru gümnaasiumi esindaja. 31. märtsil
oli töötukassa karjääri-

õppepäev. Sel aastal on
KEAT-programmi kaasatud 6.–7. klass, on toimunud õppepäev «Tuli
ja vesi».
27. märtsil toimus
Võru muusikakooli õpilaste kontsert, kus esinesid meie vallast pärit
õpilased ja mille juhatas
sisse Sõmerpalu lasteaia
orkester. Lugemishullud
3. ja 4. klassist said oma
teadmisi proovile panna
lasteraamatukogus 31.
märtsil. Tublid lugejad
ja lugemisvõistluse võitjad Maia Serv ja Maibel
Kipasto olid kutsutud ka
28. aprillil lasteraamatukokku kohtuma lastekirjanikega.
8. aprillil ületati riigipiir ja käidi oskusainete päeval Apes. Jätkus
rahvakalendri tähtpäevi tutvustav ﬁlmisari
(paastumaarjapäev ja
jüripäev).
Õpetajad koolitasid
end väärtusi hindama
ja toimus lastevanemate
koosolek, kus olid külalistena spetsialistid Rajaleidja keskusest, tutvustati kooli aastapäevaga
seonduvat ning arutleti
hindamissüsteemi üle.
Loomulikult osalesime valla Jüriööjooksul.
Tegevuskava on tihe,
kuid meil on väga tublid
abilised ja hea koostöö
lastevanemate, vilistlaste
ja paljude valla ühendustega. Aitäh teile!

Osula kodutütred ja noorkotkad on endiselt aktiivsed
KAJA PARKER,
rühmajuht
Kodutütarde ja noorkotkaste uute liikmete vastuvõtt toimus 26. veebruaril
Krabi koolis.

Uued kodutütred Osula
rühmas on Ugne Hain,
Sandra Kallion, Grete
Rodima, Sandra Tiganik ja
Erna-Heleene Mölder. Sõmerpalu rühma noorkot-

kaste ridadesse lisandusid
Karl-August Jeedas ja RonMattias Vähi.
28. veebruaril toimus
Sännas rännak 13–18aastastele ja matk 7–12aas-

Kai Kahre, Signe Kallion, Uku Hain, Juss Riivik, ees Kaili Terve, Maia Serv, Deivid Vunder
ja Riho Parker Krabi koolis.

tastele kodutütardele ja
noorkotkastele. Sõmerpalu
koolimajas koguneti juba
eelmisel õhtul. Motoriseeritud teekond stardipaika
algas kell 5 hommikul ning
esimesed võistkonnad alustasid oma teekonda kell 6.
Rännaku pikkus oli ligikaudu 22 km ning matka
pikkus umbes 10 km. Rajal
olid kontrollpunktid, kus
tuli täita mitmesuguseid
ülesandeid.
Osula rühmast osalesid
matkal Ugne Hain, Riho
Parker, Jete Marie Helekivi ja Kaili Terve. Rännakul
osalesid Henri Helekivi,
Hipp Saar ja Signe Kallion.
Kodutütarde ja noorkotkaste piirkondlik laager toimus 6.–7. märtsil Osula koolis. Osales 160 õpilast. Reede
õhtul toimusid õpitoad, kus
omandati teadmisi taimede
istutamise, sõlmede, morse, tantsu, kuuldekoodide,
luure, meeskonnatöö, loomade ja riviõppuse kohta.
Meisterdati pääsukesi ja

käepaelu ning lauldi. Õhtul
toimusid luuremäng ning
disko. Laupäeval toimus esmaabiõppus ning õues sai
proovida nii vibulaskmist,
õhupüssist tulistamist kui
ka täpsusviskeid. Osavust
sai treenida köierajal.
Maakondlik kodutütarde ja noorkotkaste oskuste võistlus toimus 27.–28.
märtsil Krabi koolis. Osula
rühmast osalesid kodutütred Maia Serv, Kaili Terve,
Signe Kallion ja Kai Kahre,
noorkotkastest Riho Parker,
Deivid Vunder, Uku Hain ja
Juss Riivik. Reedel toimus
võistlus majas. Tuli osata
kasutada arvutit, laulda,
panna selga vorm, teada
seadusi, tunda maitsetaimi.
Õhtul anti loovusülesanne:
tuli välja mõelda meediaga seotud ese või seadeldis.
Toimus viktoriin. Laupäeval
ootas ees 5 km matk Paganamaal. Matkarajal ja kooli
ümbruses tuli jällegi oma
oskusi ja teadmisi näidata.
Tuli lasta vibu ja õhupüssi,

püstitada telk, kasutada teemärke, tunda puuliike, teha
lõket, keeta katelokiga vett,
tunda rahvusparke ja maavarasid, saagida puid, teha
sõlmesid jne. Oli lihtsamaid
ja keerulisemaid ülesandeid, mis näitasid, kui hästi
olid liikmed laagrites, õppustel ja koondustel oskusi
omandanud ja teadmisi kogunud.
Osula rühma kodutütred saavutasid tasavägises
võistluses 1. koha Antsla ja
Kreutzwaldi kooli rühma ees,
noorkotkad said 5. koha.
Malepäev toimus 18.
aprillil Kuldres koos sealse
kooli lastega. Kokku tuli 15
malehuvilist poissi ja tüdrukut. Soojenduseks mängisid
juhendajad lastega simultaani. Seejärel toimus turniir vanemate ja nooremate
osalejate vahel. Päeva lõpuks
lahendati ülesandeid. Kõik
osavõtjad said mälestuseks
auhinna ja tänukaardi, turniiride parimad diplomid.
Lastele päev meeldis.
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Näitemängupäev Haanjas
12. märtsil toimus Haanja
rahvamajas Võrumaa laste ja noorte näitemängupäev. Sõmerpalu põhikool
osales nooremas vanuserühmas
näitemänguga
«Petistest rebased saavad
õppetunni» ja vanemas
vanuserühmas näitemänguga «Kalasupp».
«Kalasupis» astusid näitlejana üles Ida Pinte, Karina
Vestmann,
Karmo-Kris
Reintamm ja Annabell
Dontsov ning näidendis
«Petistest rebased saavad
õppetunni» Karl August
Jeedas, Reena Kamberg,
Anete Kuuskla, Anita Laanejõe ja Marju Vestmann.
Näidendi «Kalasupp»
tunnistas žürii oma vanuserühmas parimaks.
Sõmerpalu kool osales
selle näidendiga ka üleriigilisel konkursil Narvas

Sõmerpalu lapsed Kurgjärvel laagris
SÕMERPALU KOOLI
3. KLASS
12.–13. märtsil toimus
meil koos 4. ja 5. klassiga kevadlaager. Sõitsime bussiga Kurgjärvele.
Meid jagati tubadesse,
selle järgi moodustati ka
võistkonnad. Kahel päeval
toimusid põnevad võistlused ja mängud. Tegime
võistkonda
tutvustava
plakati, orienteerusime
kaardi järgi ja lahendasime ülesandeid. Siis läksime lund otsima, kuid
leidsime ainult jäämäe.
Suusatada eriti ei
saanud, aga tore oli hul24.–25. aprillil.
MAARJA TAMRA,
ESTER ALLAS

Vasakult Ida Pinte, Marju Vestmann, Karmo-Kris Reintamm ja Annabell Dontsov.

gakesi jääl lustida. Õhtul
laulsime karaoket ning disko ajal esinesime lauluga
«Kauges külas».
Enne öörahu vaatasime
telekat, mängisime toas pisut padjasõda ja lobisesime
niisama – tore oli koos olla.
Hommikul karastasime end
õues jooksuga. Tervislikust
eluviisist käis meile rääkimas Kertu Ränkel. Seejärel
suundusime matkale, tegime vabaõhunäitemängu ja
mängisime palli.
NB! Ja oh imet – laagripäevad olid telefonivabad. Saime väga hästi hakkama!
Õpetajad Tiia Linnas ja
Anneli Jõeloo

Sõmerpalu kooli õpilased Kurgjärvel laagris.

Sõmerpalu õpilased ökoloogilisel kokkutulekul
15.–18. märtsini olid Sõmerpalu kooli õpilased
ökoloogiateemalisel kokkutulekul Narva-Jõesuus.
15. märtsil sõitsime Sõmerpalust koos Karmo-Kris
Reintamme, õpetaja Viia
Halleri ning nelja Vastseliina gümnaasiumi ja kahe
Osula põhikooli õpilasega
Narva-Jõesuu sanatooriumi.
Kohapeal ootasid meid
juba Narva keeltelütseumi
õpilased ja õpetajad. Seal
toimus neljapäevane ökoloogiline kokkutulek «Sinu
jälg planeedil».
Esimesel päeval tutvustati meile keskkonnakaitseprogrammi, seda, kus
me käime ja mis me teeme

Narvas. Kätte jagati ajakava, mille järgi kogu üritus
toimuski.
Alguses tutvusime teiste
õpilaste ja õpetajatega ning
pärast seda oli esimene pikem esitlus õpetaja Viia
Hallerilt. Ta kõneles LõunaEesti keskkonnategemistest
ja looduse säästmisest. Pärast õhtusööki oli võimalik
jalutada mere ääres ning
nautida sanatooriumis pakutavaid veemõnusid.
Teisel päeval olime konverentsisaalis, sest toimusid
õpilaste ettekanded, rühmatööd ja vestlusringid. Ma
ise rääkisin müra mõjust
inimese tervisele ja looduse
hoidmisest.
Kolmandal päeval pärast

ettekannete kuulamist külastasime Narva veehoidlat,
kuhu jooksevad kokku kõik
Narva linna veed, et need
ümber töötada.
Hais oli seal ebameeldiv, kuid käib tööga kaasas.
See on nüüdisaegne ja väga
võimas veepuhastusjaam.
Hiljem saime vaadata ka
puhast tulemust.
Neljandal päeval pärast
hommikueinet
sõitsime
Narva sanatooriumist ekskursioonile.
Meid viidi Kohtla kaevandusparki kaevandusmuuseumi. Allmaamuuseum on põnev atraktsioon,
mille moodustavad endised
kaevanduskäigud kogupikkusega üks kilomeeter.

Ekskursiooni
käigus
astu?sime tõeliste kaevurite jalajälgedes ja saime osa
nende igapäevasest tööelust
rõsketes pimedates kaevanduskäikudes, mõistes
seeläbi paremini põlevkivi
kaevandamise ja tööstuse
toimimise tagamaid ning
arengut.
Allmaaretke
jooksul
astusime läbi kaevurite
maa-alustest töö- ja puhkepaikadest ning lõhkeaineladudest, sõitsime maaaluse kaevuriterongiga ja
tutvusime
mitmesuguse
maa-aluse tehnika ning
kaevandustehnoloogiatega.
RAUNO KAHRE
9. klass

Sõmerpalu valla 2015. aasta eelarve
Tulud

Kulud

Laenude võtmine muudelt residentidelt 135 000
Füüsilise isiku tulumaks 935 000
Maamaks 50 479
Riigilõivud 5 000
Kaupade ja teenuste müük
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 44 099
Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste maj. 5 779
Laekumised sotsiaalasutuste maj.tegevusest 259 840
Laekumised üldvalitsemisasutuste maj.tegevusest 600
Üüri- ja renditulud 77 983
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks
Põllumajandusministeerium 3 200
Rahandusministeerium 3 460
Muudelt residentidelt 1 140
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks
Haridusministeeriumilt 10 000
Siseministeeriumilt 23 000
Kohaliku omavalitsuse üksustelt ja ov.asutustelt 3 123
Valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasutustelt 363 857
Mittesihtotstarbelised toetused
Tasandusfond 244 672
Toetusfond 591 867
Muud tulud
Intressitulud 100
Kohaliku tähtsusega maardlad 12 000
Tasu vee erikasutusest 4 000

Valla- ja linnavolikogu 15 000
Valla- ja linnavalitsus 150 000
Reservfond 22 000
Muud üldised valitsussektori teenused 14 000
Valitsussektori võla teenindamine 7 500
Majandus
Elektrienergia 2 500
Muu energia- ja soojamajandus 1 500
Maanteetransport 475 485
Ühistranspordikorraldus 3 500
Kaubandus ja laondus 1 600
Turism 5 000
Üldmajanduslikud arendusprojektid 45 000
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 8 000
Heitveekäitlus (kanalisatsioon) 12 000
Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajanduse arendamine (üür) 45 417
Veevarustus (kommunaal) 22 000
Tänavavalgustus 10 000
Muud elamu- ja kommunaalmaj.tegevused 83 000
Tervishoid
Üldmeditsiiniteenused 1 000
Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 120
Vaba aeg, kultuur, religioon
Sporditegevus 37 000
Laste muusika- ja kunstikoolid 28 000
Laste huvimajad ja -keskused 4 000

Tulud kokku 2 774 199

Noorsootöö ja noortekeskuse jooksvad kulud 3 000
Raamatukogud 44 000
Kultuuriüritused 30 000
Seltsitegevus 47 581
Laululavad 700
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 3 500
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 2 000
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 21 000
Haridus
Eelharidus – lasteaiad 274 000
Põhihariduse otsekulud 817 983
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud 40 000
Õpilasveo eriliinid 61 000
Koolitoit 46 000
Sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 51 800
Sõmerpalu hooldekodu 255 000
Eakate sotsiaalne kaitse 13 550
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 45 205,80
Riiklik toimetulekutoetus 34 246,88
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus 20 000
Laenude tasumine 55 200
Kulud kokku 2 859 388,68

Kulud ületavad tulusid 85 189,68 euro võrra. Need kulud
on planeeritud 2014. aasta jääkide arvel.
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Sõmerpalu Sõnumid

Kaks naerusaart, kaks nutusaart,
kaks oma lapse silma halli,
mis olla võikski veel teil kallim.

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas

Õnnitleme lapse sünni puhul!

7. mail Sõmerpalu põhikoolis perepäev. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646, tiia@spalu.edu.ee.
16. maill Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199 vambola.saarme@mail.ee.
11.–12. mail Osula staadionil spordipäev Osula ja Sõmerpalu õpilastele. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646,
tiia@spalu.edu.ee.
24. mail kell 12 Sõmerpalu valla rattamatk. Info: Allan Terve, tel 5340 0815.
1. juunil Osula Harjumäel «Meie laste päev». Info: Maret Soon, tel 5907 9222, osula.kulaselts@gmail.com.
13. juunil Osula põhikooli lõpupidu. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.
13. juunil Sõmerpalu põhikooli lõpupidu. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.
23. juunil Osula Harjumäel jaanipidu ja rahvaspordipäev. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751 maarika.
rosenberg@gmail.com.
23. juunil Sulbi jaanituli. Info: Airika Saamo, tel 5199 7981, airikasaamo@gmail.com.
24. juunil Järvere jaanituli. Info: Valli Lukin, tel 5199 0363.

Meie laste päev 10
1. juunil kell 17–20 Osula Harjumäel

Sõmerpalu valla beebipidu
Etendused
Sportlikud mängud kogu perele
Vibulaskmine, näomaalingud, meisterdamine
Taaskasutuse moe-show
«Kleidid ja kübarad, vestid ja kaabud»

Kaiti Lutsar ja Ilmar Kurvits
tütar KERTTU
Rebeka Vähi ja Rait Käär
tütar MARLEEN
Iida-Leena Allik ja Marek Kukk
poeg MARU AARON
Egle Vill ja Marti Pungits
poeg MAIRON

Perepäev

Õnne sünnipäevaks!

Sõmerpalu põhikoolis
7. mail kella 17–20

Et teil oleks elus päikest, siis on teil valgust.
Et teil oleks laulu, siis on teil lusti.
Et teil oleks sõpru, siis on teil soojust.
Et teil oleks tervis, siis on teil kõike.

Aila
Kontsert
Töötoad:
Näpu stuudios
Välikohvik
ilutuba
meisterdamine
Mängunurk meistrituba
1,5 eurot.
robootika
Õues täpsusvisked korvpallis
ja vigursõit rattaga.
Osalema ja kaasa lööma
on oodatud
kõik huvilised!

Pannkoogid
ja sünnipäevatort!
Tule, osale
lastekaitsepäeval
kogu perega!

Mai

Juuni

Elvi Duberg 90

Hell Punnison 80

Eha Neemre 85

Ants Pakler 75

Kalju Tsilmer 80

Rein Sonne 70

Irene Saavel 94

Viivi Pakler 70

Jevdokia Teder 82

Rosine Reedi 93

Edda-Maija Lokk 81

Asta Veri 89
Erich-Johannes Oda 83

Lisainfo: Osula külaselts,
tel 528 4848

Kalju Kelp 82

Suveniirikonkursi
tähtaeg läheneb
MTÜ Osula Külaselts ja
Sõmerpalu vallavalitsus
on kuulutanud välja konkursi
«Sõmerpalu valla suveniir 2015».
Eesmärgiks on leida Sõmerpalu vallale
iseloomulikke suveniire ja meeneid,
mis tooksid esile piirkonna eripära ja
aitaksid piirkonda turundada.
Kategooriad:

* kinkekomplekt * kodukohameene
(Osula, Sõmerpalu, Sulbi, Järvere, Kurenurme)
* turismiobjekt

Tööde esitamise tähtaeg on 29. mai.

Töödest koostatakse näitus Varese külalistemajas ja Roosu
vabaajakeskuses. Parimate tööde autoreid auhinnatakse 23.
juunil Harjumäel toimuval valla jaanipeol.
Konkurss on avalik ja töid oodatakse nii era- kui ka juriidilistelt
isikutelt. Lisainfo www.osula.eu ja www.somerpalu.ee.

Teated ja kuulutused
Teade loodusliku kruusa
veo kohta
Sõmerpalu
vallavalitsus
eraldab ka sel aastal vallas
elavatele elanikele erateede
parandustöödeks looduslikku kruusa.
Sulbi karjäärist kaevandatav kruus ja selle laadimine on elanikule tasuta,
maksma peab transpordi
eest.
Huvilistel palun end
registreerida, öeldes tellija
nime, koha, kuhu kruusa
vajatakse, ning planeeritud
koguse. Kontakt ja lisainfo tel 786 8800 või e-posti
aadressil maia@spalu.ee.

Taluturg
alustab jälle
Taluturg saab sel aastal alguse 15. mail kell 18 Osula
bussijaamas.
Taimeturg
toimub 19. mail Kurenurmes kell 11 ja 19. mail
Järveres kell 18. Kõik meie
valla tootjad on oodatud
müüma ja tarbijad ostma!
Tel 5646 0708.
Müüa lihaveise sõnnikut
Kärgulas. Transport peab
endal olema. Tel 5646 0708.
Küttepuude müük. Tel 504
5266. Janek Paulus.

Veel kord
korraldatud
jäätmeveost
Meie vallas on veel üksikud
kinnistud, mille kohta ei
ole sõlmitud korraldatud
jäätmeveo lepingut ning
nõuetekohast jäätmevedu
ei toimu.
Tuletan veel kord meelde, et korraldatud jäätmeveo hanke tulemusel on
kõikidel kinnistuomanikel
kohustus sõlmida kas leping või taotleda kohaliku
omavalitsuse kaudu vabastust või ühisvedu.
Vabastuse saab vallavalitsus anda ainult neile
kinnistuomanikele, kelle
kinnistul ei ole elutegevust.
Praegu on Sõmerpalu
vallas vabastusi antud 69,

ühisveotaotlus on rahuldatud 112 taotlejal ning
perioodiline vabastus on
antud neljale kinnistule.
Ühisveovabastus
tähendab
kinnistuomanike vahelist kokkulepet, kus üks osapooltest kinnitab, et teine
osapool on pidanud
läbirääkimisi
ühiseks
jäätmeveoks.
Selline
kokkulepe
on märgitud taotlustele
ning sealt on näha, kes
taotleb vabastust ning
millise kinnistu kaudu
jäätmevedu toimub.
Kellel on veel probleeme jäätmemajandusega,
palun võtta ühendust
Eesti Keskkonnateenuste ASi või minuga.
ENE KERGE, arendus- ja
majandusspetsialist

112 – kiirabi, päästeteenistus, politsei
Eestis on nüüd kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks üks hädaabinumber – 112. Kui vajad kiiret abi,
helista hädaabinumbril 112 häirekeskusse.
Eesti läks 11.02.2015 üle ühele hädaabinumbrile
112. Alates 11. veebruarist saab numbril 112 kutsuda
kiirabi, päästjaid ja ka politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise
lihtsamaks: meeles on vaja pidada üht numbrit ning
kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist
abi ja milliselt numbrilt kutsuda.
Üleminekuperioodil suunatakse numbril 110 helistajad numbrile 112. Number 110 kaob kasutusest,
kui selle kasutus on jõudnud miinimumini.
POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Lea Tiganik
Eldur Kähr
Toivo Hõrrak

Vee hinna muutusest
Vastavalt Sõmerpalu vallavalitsuse 29.01.2015 määrusele nr
1 muutuvad alates 1. maist ASi
Võru Vesi tegevuspiirkondades
Sõmerpalu vallas veevarustuse
ja reovee ärajuhtimise teenuse
hinnad.
Alates 1.05. kehtivad hinnad
koos käibemaksuga: veevarustus – 1,32 eurot/m³; reovee ärajuhtimine – 1,32 eurot/m³.
Seoses teenuste tariiﬁde
muutumisega palume kõikidel
klientidel ﬁkseerida veearvesti näit seisuga 30.04.2015 ning
teatada see hiljemalt 8.05.2015
vee-ettevõtjale.
Veearvesti näit tuleb ﬁkseerida ja teatada ka siis, kui ASi
Võru Vesi ja kliendi vahel ei ole
teenuslepingut (ASile Võru Vesi

peab olema esitatud avaldus
teenuslepingu sõlmimiseks).
Ainult nendele klientidele, kes on veearvesti näidu
teatanud ja esitanud avalduse teenuslepingu sõlmimiseks kokkulepitud tähtajaks, rakenduvad teenuste
hinnad, mis kehtivad kuni
30.04.2015. Näidu esitamisel pärast 8. maid arveldame
klientidega juba alates maist.
kehtivate hindade alusel.
Veearvesti näitu saab teavitada ASi Võru Vesi klienditeeninduse telefonidel 782
1779 ja 522 1779, e-posti
aadressil naidud@voruvesi.
ee või meie kodulehel www.
voruvesi.ee.
AS VÕRU VESI

Tänan usalduse eest
kõiki vallaelanikke, kes
hääletasid minu poolt
Riigikogu valimistel!
AIVAR ROSENBERG
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

