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Eesti vabariigi 95. aastapäev Sõmerpalu vallas
MAARIKA
ROSENBERG
Eesti vabariigi 95. aastapäeval asetasid valla
noorkotkad ja kodutütred lillepärjad vabadusvõitluses langenute mälestuskivi juurde Osulas ja Määritsa talus.
Süüdati küünlad.
Vabariigi
aastapäeva tähistamine tipnes
kontsertaktusega Osula
kooli spordihoones.
Sõmerpalu vald tunnustas kontsertaktusel
tänukirjaga: ASi Toftan
valla hariduselu toetamise eest, Osula külaseltsi koostöö eest piir-

konna
atraktiivsemaks
muutmisel, Sulbi ja Kurenurme külaseltsi aktiivse tegevuse eest, Roosu
spordiklubi jalgpallimeeskonda eduka osalemise
eest Eesti jalgpalli rahvaliigas, Helmut Kostabit
kauaaegse kultuuritegevuse eest, Taso Vahli valla
noortevolikogu tegevuse
toetamise eest, Allan Tervet
tervisespordi edendamise
eest, Hebo Rahmanit väga
heade saavutuste eest maakondlikel olümpiaadidel
(esikoht bioloogia, geograaﬁa ja võru keele olümpiaadil ning inglise keele
tõlkevõistlusel), Silleriin
Simmi(esikoht maakondlikul keemiaolümpiaadil),

Annabell Dontsovit (2.
koht maakondlikul matemaatikaolümpiaadil),
Margot Loosi aktiivse töö
eest Osula põhikooli õpilasesinduse presidendina.
Loomingulisi tervitusi
tõid aastapäevapeole koolid, lasteaed ja valla isetegevuslased. Pärast kontserti
jätkus peoõhtu ansambliga, noortele oli disko.
Eesti vabariigi aastapäeval kogus sportlik vallarahvas ka tervisekilomeetreid,
nii suusarajal kui uisuväljakul. Tervisekilomeetreid
sai kokku 261. Eest võtsid
Allan Terve ja MTÜ Ossi
Tare.

Maidu Jaasoni foto Tunnustatud: Hebo Rahman (vasakul), Aivar Leok, Avo Leok, Taso Vahl ja Margot Loos.

Valla aukodanik – Aivar Leok, Aasta inimene – Avo Leok
Sõmerpalu vallavolikogu
otsustas anda aasta aukodaniku nimetuse motospordi
eestvedajale Aivar Leokile
ja aasta inimese tiitli motosporditreenerile ja ettevõtjale Avo Leokile.
Aivar Leoki aasta aukodanikuks esitajad rõhutasid,
et ta on tuntud ja tunnustatud motospordi eestvõtja,

kes jätkab oma isa Väino
Leoki elutööd. Leokite peres
on mitu tuntud sportlast,
kelle arendamisel on Aivar
Leok suurt tööd teinud.
Ta on toetanud ka Sõmerpalu põhikooli ja olnud
abiks Heimtali kiriku taastamisel.
Kiriku tugevdamine lõpetati 2012. aastal Aivar

Leoki annetatud ehitusmaterjalidega.
Avo Leoki valimisel aasta inimeseks sai otsustavaks
tema positiivne eeskuju
raskes olukorras olevatele
inimestele: pärast õnnetust
ratastooli jäänud endine
tippportlane annab oma
parima, treenides noori
motosportlasi.

Lisaks on Avo Leok edukas ettevõtja, kes alustas
mõni aasta tagasi eksootilise angersäga kasvatamisega.
Kalatoodete müük liigub
tõusujoones ja Paadi talu
kalakasvatus pakub tööd
juba mitmele inimesele.
SÕMERPALU SÕNUMID

2012. aastal sündinud laste vastuvõtt
PIRET VAHER,
valla lastekaitse- ja
sotsiaaltöötaja
17. veebruaril võtsid
Sõmerpalu vallavolikogu
esimees ja vallavanem vastu 2012. aastal sündinud
väikseid vallakodanikke
koos oma vanematega.
Lastele kingiti õnnelaegas
koos raamatuga, kuhu saab
koguda mälestused lapse

esimesest eluaastast, lisaks
kena ühispilt.
Eelmisel aastal sündis
Sõmerpalu vallas 21 last:
10 poissi ja 11 tüdrukut.
Üle poole neist said vastuvõtule tulla.
Suur tänu Helen Adamsonile, kes aitas päeva kaunimaks muuta südamlike
ballaadidega, ning Riivo
Jõele, kes teda klaveril saatis, samuti teile, kallid lapsevanemad!

Monika ja Sulev Mäesaar tütre Kertu ja vallavanemaga.

Suurem osa Sõmerpalu vallas 2012. aastal sündinud lastest koos vanematega.

Maidu Jaasoni fotod

Kultuuripärandihõnguline
«Tagasi kooli!» Osulas
Reedel, 22. veebruaril tähistasime Osula koolis Eesti
Vabariigi 95. aastapäeva ettevõtmisega «Tagasi kooli!».
Püüdsime seekord rõhku
panna võru keele ja kultuuri tutvustamisele.
2013. aasta on Eestis
pühendatud kultuuripärandi hoidmisele. Eesmärk
on teadvustada kultuuripärandit enda ümber ning
mõista, et seda tuleb ühiselt
hoida.
Igas Eesti nurgas on oma
ehe kultuur. Võrumaal on
selleks võru keel ja omapärane maalähedane elulaad.
On tähtis, et ka noored
võrokesed seda ise tunneksid.
Võrumaa tuntud inimesed rääkisid oma tööst ja
mõttemaailmast.
Evar Saar kõneles Võru-

maa talunimedest ja nende
kogumisest, Rainer Kuuba metsakultuurist ja selle
hoidmisest.
Epp Margna kõneles
kunstist ja kunstnikuks
olemisest, Tarmo Tagamets
võrukeelsest teatrist ja teleseriaalist «Tagamõtsa» ning
Katrin Soon rahvapillidest.
Algklassidega meisterdas
rahvusvärvides helkurlilli
MTÜ Aila Näpustuudio.
7.-9. klassi õpilased vaatasid ka Theodor Lutsu ﬁlmi «Noored kotkad», mis
räägib võitlusest vaenlasega
Eesti iseseisvuse eest Vabadussõjas.
Osula kool tänab kõiki
külalisõpetajaid ja soovib huvitavaid elamusi
kultuuripärandi aastal.
KRISTELLE KORSTNIK

«Tagasi kooli!» Sõmerpalus
22. veebruaril tähistasime
Sõmerpalu koolis Eesti sünnipäeva südamliku
aktusega. Külalisesinejaks
oli aktusel Tarvo Planken
Kaitseväe ühendatud õppeasutustest.
Meie koolis on traditsiooniks, et Eesti Vabariigi
sünnipäeva eel käivad tunde andmas eri eluvaldkondade esindajad ja arvamusliidrid.
Sel korral olid meil esinejateks-õpetajateks endi-

ne sõjaväelane ja politseinik
Vladimir Klimušev, metsamees Rein Lepp, kandleõpetaja Katrin Soon, Kuperjanovi jalaväepataljoni
vanemveebel Tõnu Tuul,
PPA Lõuna prefektuuri
korruptsioonikuritegude
teenistuse vanem Anti Paap
ja Haanja vallavanem Juri
Gotmans.
Loodan, et esinejate räägitu innustas meie õpilasi.
MARJU SARAPUU
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Valla vanim elanik Elfriede Arro − 102
27. jaanuaril sai Sõmerpalus elav valla vanim elanik
Elfriede Arro 102-aastaseks.
Sünnipäevakuul sai Elfriede rõõmsa teate: 8.
jaanuaril sündis lapselapse
lapselaps.
Selles lehes on ka õnnitlus Elfriede tütre Eha tütre
Pireti vanemale tütrele Signele, kellel sündis 8. jaanuaElfriede Arro koos väikese
Lisannega.

ril tütar Lisanne. Elfriede
Arro sai oma sünnipäevapeol väikest Lisannet ka
süles hoida. Nüüd on selles
suures peres viis põlvkonda naisi.
Elfriede Arro on üles
kasvatanud seitse last, tal
on 16 lapselast, 30 lapselapselast ja nüüd siis ka
lapselapse lapselaps.
Elfriede Arro elab koos
oma tütre Eha Kariga. Eha
sõnul on ema veel päris hea
tervisega. «Vallavanemale
ütles, et seepärast ta ongi

nii kaua elanud, et ei ole
haige olnud,» muheles
Eha.
Silmanägemine
ja
kõrvakuulmine
on
Elfriedel siiski kehvavõitu, see ei takista tal aga
Vikerraadiot kuulata ja
telekat vaadata.
Elfriede Arro lemmiksaated on ETV «Perepidu» ja TV3 «Õhtusöök
viiele».
SÕMERPALU
SÕNUMID

Muusikalaat «Pärimusmuusikast levimuusikani»
16. märtsil toimub Sõmerpalu vallas Osula koolimajas muusikalaat «Pärimusmuusikast levimuusikani».
Muusikalaat annab osalejatele võimaluse maakonna teiste muusikute ja muusikast huvitatutega tutvuda
ja koos musitseerida. Laadal tutvustatakse kohalikel
traditsioonidel põhinevat
rahvamuusikat, rahvapille,
rahvalaule ning uuemat, tänapäevast muusikat.
Samalaadne üritus on
toimunud Sõmerpalu vallas
edukalt juba 2009. ja 2010.
aastal. Ettevõtmine on saanud ka maakonnas positiivset vastukaja.
Muusikalaada raames
toimuvad õpitoad, kus on
võimalus proovida mitmesuguseid muusikainstrumente. Päeva raames astuvad muusikud üles kontserdiga. Kohal on pillimüüjad
oma infolettide ja pillidega,
samas on võimalik ostamüüa-vahetada seisma jäänud muusikariistu.
Päeva lõpetab konkurss
«Muusik 2013», kus selgi-

tatakse välja Võrumaa parimad üksikpillimehed ja
pillimuusikaga tegelevad
kollektiivid. Antakse välja
eriauhinnad
tublimatele
pillimeestele ja kollektiividele. Auhinnaks on pillipoodide kinkekaardid.
Õpitoad
Pärimusmuusika toas tutvustatakse kohalikel traditsioonidel põhinevat rahvamuusikat, rahvapille ja
rahvalaule. Kandletoas saab
teha tutvust väikekandlega.
Õpetajad on Milja Udras ja
Kersti Kamberg. Torupille,
lõõtspille ja regilaule tutvustab Katrin Soon.
Laste ja beebide muusikatoas saab kasutada rütmipille ja nendega muusikat
teha. Pillid on maheda kõlaga ning beebidele ja väikelastele jõukohased.
Rütmipillidega saab laps
oma esimese kogemuse
muusikamaailmas. Rütmipillid arendavad koordinatsiooni, see tuleb aga kasuks
kas või lugema ja kirjutama
õppimisel. Õpetajad on He-

lena Helekivi ja Eha Haak.
Meisterdamistoas saab
teada, kuidas endale käepäraste vahenditega lihtne
rütmipill teha. Juhendaja
on Helle Laanpere.
Puhkpillitoas saab teha
tutvust puhkpillidega ning
proovida ise pillist lihtsamat viisi puhuda. Samas on
võimalik kuulata ja vaadata
puhkpilliorkestrite esinemisi DVD-lt. Õpetaja on Tõnu
Vaask.
Muusikalises muinasjututoas õpetatakse muinasjuttude kaudu muusikat
kuulama. Õpetaja on Tiina
Rõigas.
Levimuusikatoas on võimalik kuulata oma lemmiklauljaid ja nende lugusid
karaokena orkestri saatel
laulda. Kõigile tutvumiseks
on väljas levimuusikapillid.
Toimub rahvamuusikute
mentorkoolitus: rahvamuusikud saavad mentori õpetusel harjutada koosmängu,
panna pillid kõlama Lõuna-Eesti memme-taadi ja
Võrumaa tantsupeo repertuaari esitamisel.

Osula kooli spordihoones saab teha kangitrenni

Osulas saab teha kangitrenni Annika Johansoni (ees)
juhendusel.

Alates veebruarikuust on
kõikidel
spordisõpradel
võimalik Osulas kangitrenni teha. Tegu on lihastreeninguga. Abivahenditena
on kasutusel stepp-pingid,

hantlid, kangid ja selle trenni «kommid» ehk libistamislapikesed.
Bodyﬁt- ja bodypumptreeningud on kõikjal suurt
tähelepanu ja populaar-

sust kogunud. Huvi Osulas
toimuva trenni vastu on
ka suur: esimesed korrad
on kohale toonud terved
saalitäied. Trenn toimub
eelregistreerimisega, et tagada osalejatele kõik abivahendid.
Kutsume trennist osa
võtma ka mehi. Raskusastet
saab ise vastavate raskustega reguleerida.
Trenn maksab 3 eurot
ja kestab poolteist tundi.
Juhendab meie kauaaegne
proﬁtreener Annika Johanson. Treeninguhinna sees
on ka duši ja sauna kasutus.
Esimest korda tulijale on
trenn tasuta. Infot saab Annika käest tel 522 5492 või
a.anniluce@gmail.com.
ENE KERGE

Kava:
11-11.30 avamine, registreerimine (võimla)
11.30-14.30 meisterdamine (võimla)
11-15 muusikaline kohvik
(söökla)
12-14.45 rahvamuusikute
mentorkoolitus (väike saal)
15 kontsert/võistumängimine/lõpetamine (võimla)
Kandletuba
12 -12.45
13 -13.45
14 -14.45
9. klass ja selle eesruum
Milja Udras, Kersti Kamberg
Beebide muusikatuba
12 -12.45
13 -13.45
14 -14.45
1. klass
Helena Helekivi
3-6aastaste muusikatuba
12 -12.45
13 -13.45
14 -14.45
7. klass
Eha Haak

Puhkpillituba
12 -12.45
13 -13.45
14 -14.45
4. klass
Tõnu Vaask
Pärimusmuusikatuba
12 -12.45
13 -13.45
14 -14.45
5. klass
Katrin Soon
Harri Lindmets

25. jaanuaril toimus Osulas
uisuöö. Rada oli tähistatud küünaldega ja mängis
muusika.
Külma peletamiseks pakuti sooja jooki. Eesti Pagar
sponsis üritust saiakestega.
Kel uiske kaasas polnud,

Uisuööl osalejad.

Bussitäis Osula kandi rahvast läks sel aastal vastlapäeval hoopis naabervalda,
et uudistada, kuidas seal
seda rahvakalendri tähtpäeva tähistatakse.
Külastasime 10. veebruaril Urvaste vallas asuvat Uhtjärve Nõiariiki, kus
veetsime toredad tunnid
kelgusõitu tehes. Lisaks
sai võistelda suusatamises,
luuaviskes, Soome kelgu
rallis ja juurviljakasti hoidmises.
Sõmerpalu valla rahvas
võttis võistlustest aktiivselt osa ning Osula ja Sulbi
kandi peale kokku saavutati
peaaegu igas võistluses koht
esikolmikus.
Vastlapäevale kohaselt
oli võistlus ka vastlakukli
söömises kiiruse peale ning
meeste arvestuses võitis
Ergo Krevald, kellel õnnestus ühekorraga terve kukkel
suhu pista ja ära süüa…
MARGITA KIPASTO
Osula külaselts

Muinasjutt muusikas
12 -12.45
13 -13.45
14 -14.45
8. klass
Tiina Rõigas
Levimuusikatuba
12 -12.45
13 -13.45
14 -14.45
Võimla kõrval
Aare Hollo
Info ja registreerimine:
Maarika Rosenberg,
tel 786 8805, 516 5751
maarika.rosenberg@gmail.com

Uisuöö Osulas
KRISTELLE KORSTNIK

Vastlapidu
Nõiariigis

sai neid kohapeal laenata.
Nii mõnigi oli uiskudel esimest korda ja mõni üle mitmekümne aasta.
Üritusel osales umbes 50
inimest. Suur tänu ürituse
toetajatele MTÜle Ossi Tare
ja Maarika Rosenbergile!
Uisuväljakut saab kasutada, kuniks ilm külm on.
Info tel 5340 0815 (Allan).

Vastlapeolised Nõiariigis.

Konkurss
«Muusik 2013»
16. märtsil kell 15 toimub
Osula kooli spordisaalis
konkurss «Muusik 2013».
Eesmärk on kuulata ja
nautida erinevate muusikute ja muusikakollektiivide
etteasteid, pakkuda võimalust ennast teistele kuuldavaks ja nähtavaks teha.
Osalema on oodatud
pillimuusikaga tegelevad
kollektiivid ja üksikisikud.
Osalemistingimuste
kohta saab infot valla kodulehelt. Registreerimise
viimane tähtaeg on 1. märts
2013. Registreerimislehed
tuua või saata aadressil:
Sõmerpalu postkontor, Sõmerpalu vald, 66604 Võrumaa või e-posti aadressil
maarika.rosenberg@gmail.
com.
MAARIKA ROSENBERG
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Pommiohu
ennetus koolis
Lapsevanemate, noorsootöötajate ning pedagoogide hinnangul on kasvavaks
probleemiks
noorukite
ümberehitatud või valesti
kasutatav pürotehnika ning
kodukeemiast valmistatud
plahvatusohtlikud ained ja
segud, mis võivad tekitada
raskeid või koguni surmavaid vigastusi.
Veel tänapäevalgi leitakse lahingumoona, mis pärineb I maailmasõjast ning
Vabadussõjast. Tavapärased
on II maailmasõja ning
vastupanuliikumise-metsavendluse aegsed leiud.
Kahjuks ei ole harvad juhud, kui mürsu või granaadi leidnud isik on plahvatusohtlikku eset transportides
pannud ohtu iseenda ja
oma kaaslased, andmata
aru, et lisaks on tegu tõsise
õigusrikkumise – lõhkematerjali ebaseadusliku käitlemisega.
Et ka Sõmerpalu kooli
õpilased ja õpetajad oleksid
pommiohu olukordadest
teadlikumad, kutsuti kooli
selleteemalist koolitust tegema pommiennetusrühma
spetsialist Võrust.
Olen veendunud, et pärast koolitust on paranenud
oskus edastada hädaabinumbril vajalikku infot
ning reageerida, tegutseda
pommiohu korral; samuti
ette näha õnnetuste tagajärgi ja neid vältida.

Lilled sõbrale – Osula kooli kunstiprojekt
AIRE PERK, Osula
põhikooli kunstiõpetaja
Nüüdisaegsest kontseptuaalsest ehk ideekunstist
tegime Osula õpilastega
juttu juba eelmisel õppeaastal, sel õppeaastal jätkasime
kunstiprojektidega «Sügise kompott» ja
«Lilled sõbrale».
Selle õppeaasta kunstiprojekti pealkiri põhikooli vanemas astmes kõlas üsna
traditsiooniliselt – «Sügise
kompott». Minult kui õpetajalt olid algatus, üldkontseptsioon ja fotoaparaat
õpilaste installatsioonide,
performance’ide jäädvustamiseks. Lahenduse otsimine
jäi õpilaste ülesandeks.
Pakutud ülesanne aitas
laste loovust ärgitada, suunas mõtlema veidi teistmoodi, esitades lahenduste
otsijatele küsimusi, mida
mõelda sõnade «sügis» ja
«kompott» all. Kas purk
kompoti kajastamisel on
üldse vajalik? Mis assotsieerub sõnaga »sügis», on need
esemed, inimesed, tunded
või värvid? Või sootuks
hääled? Tulemuseks olid
imetabased lahendused, mis
said jäädvustatud fotodele

Osula kooli õpilaste kunstiprojekti «Lilled sõbrale» lõpplahendus.

ja installatsioonidena.
Sel talvel kogu Osula
kooliperet hõlmanud projekt «Lilled sõbrale» sai alguse eelmisel suvel, kui algklassiõpetaja Kristina Ermel
praak-katuselaaste pakkus.
Kunstiõpetajad ja lasteaednikud on tuntud
jäätmematerjalide kasutamise ideede poolest – kõigest saab kunsti teha. Seda
enam, et katuselaastud võivad lausa paberit asendada.
Mõte küpses koos huvijuht
Kristelle Korstnikuga ja viimaks olid juhtnöörid tegutsemiseks kokku räägitud.
Veebruari algusest pea-

le maalisid õpilased kunstitundides laastudele lilli,
mõeldes seda tehes oma
sõbrale või sõpradele. Maalides proovisime kõiki oma
kalleid sõpru meeles pidada ja parimad soovid oma
pintslitõmmetesse panna.
Sõbrapäeva hommikul
olid kõigi klasside õpilased
kutsutud saali ühisele sõbrapäeva tervitusele.
Head soovid, soojad
naeratused, kallistused – oh
kui paljutõotav algus ühele
koolipäevale!
Kunstitunnid olid seotud õues ühise «lillede
istutamisega» ja lustlike

Teadmised Antsla
gümnaasiumist

HEINAR KOOL,
Antsla gümnaaasiumi direktor

siooni pealkirja – «Lilled
sõbrale».
Mis edasi? Loodame et
teos püsib päikseliste kevadilmadeni, kuni viimaks
loodus oma vesise pintsliga
meie kaunistatud laastudele
uusi kujundeid teeb. Küllap
siis õitsevad sõpradele kinkimiseks juba tõelised õied.
Meie tabatud kaadreid
lumiselt mäenõlvalt ja lillelisest südamest saavad kõik
vaadata kooli kodulehel lingi «Huvitegevus» all.
Vaata lisaks ka http://
www.tar t mus.e e/e t/
naitused/ar tistkukunu.
html.

Vastlapäev
maanteemuuseumis

VIIA HALLER

Antsla gümnaasium valmistub juba uueks õppeaastaks.
2013/14. õppeaastal võtame
uusi õpilasi 10. klassi kolmel
õppesuunal: keeleõpe koos
meediakoolitusega; reaalainete õpe koos ettevõtluskoolitusega ja loodusõpe
koos giidikoolitusega.
Uued õpilaskandidaadid
selgitatakse välja 9. klassi
tunnistuse keskmiste hinnete ja vestluse/testi alusel aprillis-mais 2013.
10. klassi vastu võetud
õpilastele
korraldatakse
2013. aasta augustis sissejuhatav laager. Kool võimaldab
õppijatele soodustingimustel majutuse vast valminud
õpilaskodus ühe- ja kahekohalistes tubades.
Ootame huvilisi 9. klassi noori kooli tutvustavale
päevale Antsla gümnaasiumi
12. märtsil. Õppesuundadega saab tutvuda Antsla gümnaasiumi veebilehel www.
antslakk.edu.ee.

valentinipäevakaadrite otsimisega lumisel mäenõlval.
Ei unustatud teha ka ühispilte koolimaja trepil, kõigil
maalitud laastud käes.
Istutusalaks oli planeeritud mälestusmärgi taha jääv
mäekülg seni puutumata
lumevaibaga.
Ühisele suurele lillesülemile südamekuju andmise
idee tuli esimeses tunnis
õpilastega arutelu põhjal.
Mõte võeti üksmeelselt
omaks, nii kasvas meie sõpruse märk tund-tunnilt aina
värvilisemaks.
Lillesüdame kõrvale lisasime laastudel oma installat-

Sõmerpalu kooli 9. klassi õpilased sõbrapäeval.

Tund
kunstnikuga
Neljapäeval, 24. jaanuaril
käis Sõmerpalu koolis külas
kunstnik Evelyn Müürsepp.
Ta rääkis meile oma tegemistest ja ettevõtmistest,
näitas enda töid ja seletas,
millises tehnikas ta on neid
teinud.
Kõige huvitavamad olid
minu arvates täispikkuses
joonistused inimestest ja
nende auradest. Kunstnik
lasi ka meil pilte valmistada.
Kasutasime sama tehnikat,
milles olid tehtud tema näitusepildid.
Töökäik oli huvitav:
pidime paberile teed tilgutama ja seejärel sellele pliiat-

siga joonistama. Tööd tehti
paaris, kuid igaüks võis
teeplekile joonistada seda,
mida arvas end sealt nägevat. Tunnist võtsid osa 7.–9.
klassi õpilased. Nende käe
all valmisid väga mitmekülgsed tööd, kõik said oma
fantaasial lennata lasta. Oli
meeldejääv ja huvitav tund.
HEIDI LAINEMAA
9. klass

PrügiVaheTund
Jaanuari keskel osalesid Sõmerpalu kooli 4. ja 5. klassi
õpilased
keskkonnahariduslikus projektis PrügiVaheTund, kus räägiti sellest,
kuidas prügi sorditakse.
Toodi palju näiteid, kui-

das on võimalik elada nii, et
prügi vähem tekiks.
Näiteks võiksime poes
käies osta kahe väikese pudeli asemel ühe suure pudeli jooki.
Kaubanduskeskusi külastades peaks kaasas olema riidest kott, kuhu ostud
panna.
Veel saime teada, millest
valmistatakse paberit ja jalanõude taldu.
Lõpuks küsisid õpetajad,
mida saame teha, et mitte
loodust reostada.
Väga oluline on hoida
loodust puhtana. Kõik õpilased said aktiivselt kaasa
rääkida ja oma arvamust
avaldada.
JANELI KALLAS, 4. klass

Seekord said Sõmerpalu
kooli algklasside õpilased
pidada vastlapäeva kaks
korda: kõigepealt oma
koolis ja paar päeva hiljem
maanteemuuseumis.
Koolis olid meil segavõistkonnad, kus kapteniks
9. klassi õpilased ja liikmeks
kõik ülejäänud.
Kavas oli neli ala: lumepalli täpsusvisked, kelgusõit, «lumekorvpall» ja
köievedu.
Mulle meeldis kõige rohkem see, et ühes võistkonnas võistlesid koos pisikesed
ja suured.
Ka maanteemuuseumis

oli tore: meile tutvustati
vastlapäeva kombestikku,
proovisime
näpuosavust
vurri valmistamisel, lasime
vastlaliugu ja maiustasime
vahukoorekukliga.
Giid Neidi Ulst rääkis
meile taliteedest, talvistest
liikumisviisidest ja -vahenditest.
Saime teada, mis on lumeväravad ja kõndisime
räätsadega.
Kõige rohkem meeldis
mulle siiski lumelinnas lõbutseda.
ANDRE PIIGLI
3. klass

Lilian Kreevald (vasakul) ja Anita Laanejõe maanteemuuseumi lumelinnas lustimas.
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Sõmerpalu Sõnumid

Kaks siidpehmet käekest ja süütut särasilma,
üks väike süda, mis ei tunne kurja ilma...
Jäi kitsaks all südame, valuga koos tuli ilmale
väike-väike inimene.
Suurim õnn ta emale-isale!

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas
9. märtsil Sõmerpalus pushpalli võistlus. Info: Aige Uljas, tel 505 3832.
11.-15. märtsini Sõmerpalu koolis emakeelenädal. Info: Kristi Pettai, tel 5341 4706.
24. märtsil Kurenurme seltsimajas tervisepäev ja kevade alguse pidu. Info: Laine Rehkli, tel 5349 8525.
16. märtsil Osulas muusikalaat. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
22. märtsil Sulbis «Noored ja poliitika». Info: Aige Uljas, tel 505 3832.
16. märtsil Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
27. aprillil Sõmerpalu spordisaalis valla karikavõistlused korvpallis. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646.
22. aprillil Sõmerpalu-Osula jüripäeva jooks ja teatevõistlused. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646.
Aprillis Osula põhikooli kuld-ja hõbelennu kokkutulek / kooli sünnipäev. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Marlen Plesch ja Meelis Saarme
tütar MARELLE
Laura Solondin ja Karl Mägi
poeg KRISTOFER
Signe Palok ja Rene Reest
tütar LISANNE

Registreeringu õigsust tuleb kinnitada
Tuletame meelde, et alates
15.01.2013 algas majandustegevuse registris (MTR)
registreeringute
õigsuse
kinnitamise uus periood.
15. aprilliks kinnitamata
jäänud registreeringud peatatakse 1. maist.
Majandustegevuse registri
seaduse § 26 sätestab ettevõtja registreeringu õigsuse kinnitamise kohustuse MTRis.
Viidatud seadusesätte lõike 3
kohaselt peatab haldusorgan

kinnitamata registreeringud
15 päeva möödumisel lõikes
1 nimetatud tähtpäevast (s.o
1. mai).
Ettevõtja, kelle registreeringud on peatatud, ei tohi
vastaval tegevusalal tegutseda.
Ettevõtjad, kes on taotlenud registreeringu muutmist või uusi registreeringuid alates 15.01.2013, ei
pea sel aastal andmete õigsust eraldi kinnitama.
Registreeringu muutmise

Kirikuteated
Jumalateenistused Urvaste kihelkonnas
3. märtsil kell 11 paastuaja kolmanda pühapäeva jumalateenistus «Jeesus – kurjuse võimu võitja». Kaetud
on armulaud.
10. märtsil kell 11 paastuaja neljanda pühapäeva jumalateenistus «Elu leib» Urvaste pastoraadis, kell 14
Heimtali kirikus.
17. märtsil kell 11 paastuaja viienda pühapäeva jumalateenistus «Kannatuste pühapäev» Urvaste pastoraadis.
24. märtsil kell 11 palmipuudepüha jumalateenistus Urvaste pastoraadis, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
28. märtsil kell 17 suure neljapäeva jumalateenistus ja
püha armulaud Urvaste pastoraadis.
29. märtsil kell 11 suure reede jumalateenistus Urvaste kirikus. Laulab koguduse naiskoor. Buss Urvastesse
väljub Antsla kesklinnast kell 10.15.
Kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus.
31. märtsil kell 11 Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus Urvaste kirikus. Laulab koguduse naiskoor.
Buss Urvastesse väljub Antslast kell 10.15.
Kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus, kell 16 Antsla palvemajas.
1. aprillil kell 16 teise ülestõusmispüha jumalateenistus Antsla surnuaia kabelis.
14. aprillil kell 14 ülestõusmisaja kolmanda pühapäeva jumalateenistus «Hea karjane» Heimtali kirikus.

Muud teated
10. märtsil pärast jumalateenistust algab Urvaste
pastoraadis leerikool. Leerikooli on oodatud noored
alates 15. eluaastast, samuti need, kes soovivad sellel
suvel lapsi ristida või ristivanemaks saada. Leerikool
lõpeb nelipühapäeval, 19. mail Urvaste kirikus piduliku leeripüha jumalateenistusega. Küsimustega võib
pöörduda koguduse õpetaja poole tel 511 8271.
Augustis plaanime sõita külla sõpruskogudusele
Saksamaal. Kui keegi soovib kaasa tulla, palume sellest koguduse õpetajale teada anda.
Koguduse kantselei ja raamatukogu Urvaste pastoraadis on avatud T, K, R ja P kella 9–11.
Koguduse arvelduskonto, kuhu saab tasuda
liikmemaksu või teha annetuse, on Swedbankis
221010554707 ja SEBis 10402011463004.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

ja õigsuse kinnitamise eest ei
tule riigilõivu tasuda.
Palume ettevõtjatel kasutada kiiret ja mugavat
võimalust kinnitada registreeringute õigsust elektrooniliselt, kasutades portaali
Eesti.ee (e-teenused – ettevõtjale). Vastava juhendi leiate MTRi veebilehelt
www.mkm.ee/mtr.
Teine võimalus on esitada õigsuse kinnitus paberkandjal, vormi leiate samalt

veebilehelt taotlusvormide alt (nimekirjas 18.
vorm).
Kui andmed vajavad
muutmist, tuleb esitada
muutmise taotlus (nimekirjas 17. vorm). Muutmine kinnitab ühtlasi
registreeringuandmete
õigsust.
MALLE PORT
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Ettevõtjad saavad nõu
Võrumaa Arenguagentuur
pakub Sõmerpalu vallas tasuta nõu nii alustavale kui
ka tegutsevale ettevõtjale.
Nõustamine toimub iga
kuu teisel kolmapäeval kella
9-12 Sõmerpalu vallamaja
nõupidamiste ruumis.
Esmane infopäring mis
tahes küsimuses on ettevõtjale tasuta. Alustavale ettevõtjale on nõustamine tasuta.
Nõustamisele on oodatud kõik, kellel on idee, millega võiks tegelema hakata.
Koos konsultandiga saab
läbi mõelda, kas tasub selle
ideega edasi minna. Konsultant aitab alustavaid ettevõtjaid nii ettevõtte asutamisel kui ka sobivaima ettevõtlusvormi valimisel (kas
registreerida end FIEks või
asutada hoopis osaühing).
Alustavatele ettevõtjatele
on mõeldud EASi toetusprogrammid «Starditoetus»
ja «Kasvutoetus». Starditoetust on võimalik taotleda
kuni 5 000 eurot, kasvutoetust kuni 32 000 eurot.
Alustavad ettevõtjad saavad
toetust taotledes nõu äriplaani ja ﬁnantsprognooside
koostamisel, samuti toetus-

te ning taotlusvormide
koostamisel ja saatmisel
EASi.
Lisaks
nõustatakse
alustavaid
ettevõtjaid
ettevõtte juhtimise, personalijuhtimise, töölepingute sõlmimise, turundus- ja müügitegevuste ning maksunduse
ja aruandluse teemal. Abi
pakutakse ka koostööpartnerite ning sobivate
koolituste leidmisel.
Tegutsevale ettevõtjale pakume kuni nelja
tunni ulatuses tasuta nõu
järgmistes küsimustes:
ettevõtte kitsaskohtade
hindamine ja likvideerimine, ettevõtte arendusplaanide
elluviimine,
riiklikud toetusprogrammid, äriplaani koostamine ja elluviimine, projektitaotluste koostamine, abi
koostööpartnerite leidmisel.
Info ja eelregistreerimine (NB! kohustuslik):
Ivi Martens, SA Võrumaa
Arenguagentuur
ettevõtluskonsultant,
tel 786 8367, 5349 7303,
ivi@vaa.ee.

Therese-Eliise Allekõrs
tütar MAIBEL

Õnne sünnipäevaks!
Õnne soovida oleks vähe,
midagi suurt soovida on tahe,
kuhu õnn, rõõm ja tervis mahuks,
muudaks südamesoojuse rahuks,
et elada nii lõputult hea
ja aastad arvet ei peaks.

Märts
Lea Tiganik 90
Olga Nurmetalu 85
Helgi Olinde Otto 80
Vaike-Laine Plangi 75
Helgi Markvart 75
Anu Mänd 70
Villu Hera 70
Ada Kängsep 82
Garonne Ots 83
Senta Värtun 83
Salme Täht 83
Koidula Uder 84
Vilve Saaremets 88
Eha Antons 89

Helma Kongo 91
Salme Puura 91

Aprill
Vaike Pärn 85
Leida Villakov 80
Otto Riivik 75
Aadu Riivik 75
Nelli Danilson 75
Aini Neve 70
Vaike Pindis 70
Eha Urm 82
Helju Dontsova 84
Elvira Rosen 87
Elsa Reedi 88

Surm päeva ümber
tõmbas musta vöödi.
Nüüd hõljub igavik
su jäätund laugel.

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Aivar Hoole
Heldur Ivvan
Einar Kuur
Ellen Tiisler
Ülo Pommer
Roland-Raimund
Hausman
Leida Täht

Erateede omanikele pakutakse teeparanduseks kruusa
Kui lumetõrjet teeb vallavalitsus kõigil teedel, siis
suvist remonti ja hooldust
on vallavalitsusel lubatud
teha ainult nendel erateedel, mille volikogu on
määranud avalikuks kasutuseks.
Erateid, mida ei ole
avalikuks kasutuseks määratud, on vallas ligi 70 km.
Nende korrashoiu peavad

tagama omanikud.
Et erateede omanike
ebavõrdset olukorda leevendada, pakub vallavalitsus neile sel kevadel enne
ja pärast kevadkülvi Sulbi
karjäärist kruusa.
Vald tasub riigile maavaramaksu ja organiseerib
tasuta pealelaadimise.
Omanikel tuleb leida
vahendid kruusa veoks ja

laialiajamiseks. Loomulikult on kruus mõeldud ainult teedele.
Huvilistel palume märtsikuu jooksul ühendust
võtta valla maakorralduse
spetsialisti Aleks Paiga, kes
annab vajaduse korral infot ka selle kohta, kas tee

on avalikult kasutatavaks
määratud või mitte.
Kontakti saab e-posti
aadressil aleks@spalu.werro.ee, telefonidel 786 8803
ja 507 8412.
ALEKS PAI

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

