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Sõmerpalu valla hariduselust
13. veebruaril otsustas
Sõmerpalu vallavolikogu, et
alates 1. septembrist 2014 on
valla põhikoolid ühtse juhtimise all.
Veel otsustas volikogu, et
nii Osula kui Sõmerpalu põhikool jätkavad 2014/2015.
õppeaastal eraldi koolina.
Mõlemad otsused tulenevad haridus- ja teadusministeeriumilt koolidele 2014.
aastaks antavast palgarahast.
Rahaeraldus selgus veebruari alguses. Õpetajate palgaraha eraldamise valem soosib
vähemalt järgmisel õppeaastal hoidma vallas alles
kaht kooli. Koolide liitmisel
kaotaks vald umbes 120 000
eurot õpetajate palgaraha.
Põhjus on selles, et ministeerium arvestab hariduse
rahastamisel praegu veel nii
õpilaste arvu koolis kui ka
koolimajade arvu.
Küll on vaja kokku hoida
Sõmerpalu valla koolide juhtimiskuludelt. Ministeeriumi rahastusest ei piisa kahe
direktori ja kahe õppealajuhataja palga maksmiseks.
Aastas jääb puudu 10 000
euro ringis.
Kui kahe kooli peale jääb
üks direktor ja mõlemale
koolile oma õppealajuhataja,
siis see probleem laheneb.
Lisaks võib loota, et uue
töökorraldusega saab paremini jagada õpetajate töökoormust. Kui praegu on
näiteks Osula kooli võetud
aineõpetaja tööle poole
koormusega ja Sõmerpalu
kooli teine sama aine õpetaja ka poole koormusega,
siis tulevikus saab üks õpetaja täiskoormuse, töötades
mõlemas koolis.
Arutlusel oli ka mõte, et
kõigil kolmel valla haridusasutusel (lisaks lasteaed)
võiks olla ühine juht. Valla-

volikogu otsustas, et lasteaial peaks olema siiski eraldi juht, sest kooli ja lasteaia
juhtimisel on omad eripärad. Seetõttu tuleb kevadel
lasteaia juhataja koha täitmiseks konkurss.
Mis saab edasi? Haridus- ja teadusministeeriumi
õpetajate palgaraha jaotamise skeem võib lähiaastatel
muutuda selliselt, et vald ei
jõua enam kaht kooli üleval
pidada. Siis tuleb koolide
liitmise teema uuesti arutlusele võtta.
Kas Sõmerpalu ja Osula
kool liidetakse, oleneb eelkõige koolilaste arvust. Vallas
sündinud laste arv ei anna
põhjust suureks optimismiks. Järgmisel õppeaastal
läheb kooli 14 ja ülejärgmisel kuus last. Needki arvud
on arvestuslikud, sest pered
võivad vallast ära kolida,
mõni laps teise omavalitsusse kooli minna jne.
Seni pole Sõmerpalu vallavalitsus ja volikogu tegelnud aktiivselt valda uute elanike kutsumisega. Kuna valda rajatakse kaks uut puidugraanulite tehast ja luuakse
kümneid uusi töökohti, on
selleks võimalus tekkinud.
Kavatseme seda võimalust kasutada ja tehasejuhtidega pidevalt suhelda. Kui
leidub töötajaid, kel on soov
meie valda elama asuda, toetame neid niipalju kui võimalik.
Samuti ootame vallaelanikelt aktiivset kaasamõtlemist valla põhikoolide tuleviku teemal. Kõik mõtted ja
ettepanekud on oodatud.
Head vabariigi aastapäeva kõigile vallaelanikele!
AARE HOLLO, vallavanem
AIVAR ROSENBERG,
volikogu esimees

Liikumisaasta on vallas hoos

Taaskasutus.

Matkajad on jõudnud Harjumäele.

MAARIKA
ROSENBERG

16 veebruaril ligi kümnekilomeetrine jalgsimatk.

Tänavune aasta on
Eestis liikumisaasta.
Seda tähistab aktiivselt
ka Sõmerpalu vald: 25.
jaanuaril toimus ligi
60 osavõtjaga uisuöö,

16.
veebruaril
võtsid
33 matkaselli ette retke
Osulast Tinnipalu rändrahnu juurde ning sealt
edasi Harjumäele. Laululava juures oli väike puhke-

«Kas mu vanast naasõst
kah vahtsõnõ tetäs?» küsisid külamehed, kui taaskasutuspäeva kuulutused
välja said riputatud. Lubasime, et päris uut ei saa, aga
pisut «tuunitud» võib-olla
saab ikka.
Nii käis ajalehtedest vaagna punumine.

Taaskasutuspäeva idee tekkis vajadusest jagada oma-

dasid.
Suur tänu Allan Tervele, kes matka eest võttis ja vallaelanikke matkama ärgitas.
Liikumisaasta raames
on tänavu plaanis ka
ratta- ja kanuumatkad.
Täpsem info kevadel.

Valla aukodanikuks valiti Maia Müürsepp
Sõmerpalu vallavolikogu
valis tänavuseks valla aukodanikuks
Sõmerpalu
vallasekretäri Maia Müürsepa (67).
«Püüan olla tunnustuse vääriline,» ütles Maia aunimetuse kohta tagasihoidlikult.
Lisaks heale tööle tunnustas vallavolikogu Maiat
kui tegusat kogukonnaliiget:
ta on vallas pikima staažiga
rahvatantsija (1964. aastast,
praegu tantsib seltskonna-

tantsurühmas), laulab Osula
segakooris ja osaleb aktiivselt vallaelus.
Võru maakonna staažikaim vallasekretär Maia
Müürsepp on omavalitsuses
töötanud 1971. aastast järjepidevalt sekretärina.
Võru maavalitsus on
tunnustanud teda 2009. aasta Võru maakonna parima
omavalitsusametniku tiitliga.
SÕMERPALU SÕNUMID
Maia Müürsepp tööpostil.

Sulbis toimus esimene taaskasutuspäev
SULBI
MAARAHVA SELTS

paus. Söödi ning keedeti
vaarikavarre- ja piparmünditeed, mis maitses meega
eriti hästi.
Matkaliste seas oli 11
Osula rühma kodutütart
ja noorkotkast, kes peaaegu kümnekilomeetrise
teekonna vapralt vastu pi-

vahel mõtteid ja nippe,
kuidas juba kasutusel olnud
esemeid taas elule turgutada. Internet ja ajakirjandus
on täis tuhandeid ideid,
kuid tihtipeale on juhendid
keerulised.
Meie päev algas 15. veebruaril Roosu talu vabaajakeskuses taaskasutuslaadaga. Müüjaid oli omajagu,
ostjaid aga vähe. Sellegipoolest käis laudade ümber
elav kauplemine – müüjad

kauplesid omavahel!
Õpitubades sai juhendajate Reet ja Rita Kääri käe
all tutvuda mitme tehnikaga. Reet õpetas meile vanadest ajalehtedest vaagna
punumist, Rita aga papist
karpidele erilise värvitehnikaga antiikse väljanägemise
andmist. Vaagnad ja karbid
said imeilusad. Täname juhendajaid ja osalejaid! Juba
märtsis ootame kõiki tervislikke toite valmistama.

Aidake küüditatute nimekirju
täiendada!
25. märtsil möödub 65 aastat
1949. aasta märtsiküüditamisest. Seda traagilist päeva
tähistatakse maakondades 14.
juunil mälestusrinnamärkide
kätteandmisega 1949. aasta
küüditatutele ja Siberis sündinutele.
Meie soov on Võrus toimuval küüditatute kokkutulekul rinnamärgiga meeles

pidada kõiki küüditamise
ohvreid. Rinnamärgid annetatakse vaid Memento liikmetele. Memento Võrumaa
ühenduse nimekirjas on praegu 94 küüditatut, kuid maakonnas elab neid rohkem.
1. märtsini saab täiendada
küüditatute ja Siberis sündinute nimekirju. Andmed
edastage silver.sild.002@mail.
ee või tel 510 2242.
SILVER SILD,
Memento Võrumaa
ühenduse juhatuse esimees
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Hea tegu
lastele
Täname ASi Toftan Sõmerpalu lasteaia
lastele tähelepanu pööramise ja rõõmu
valmistamise eest.
AS Toftan kinkis Sõmerpalu lasteaiale
saali varbseinad, kaldtee ja -redeli ning
projektorikomplekti.
Kingitus pakub lastele palju
tegustemislusti.
SÕMERPALU LASTEAED LEPATRIINU

Sõmerpalu lasteaia lapsed rõõmustavad
ASi Toftan kingitud varbseina üle.

Järvere külaselts tegutseb aktiivselt
Järvere külaselts on tegutsenud alates 2007. aastast.
Nende kuue ja poole aasta
jooksul on olnud mitmesuguseid ettevõtmisi, kuid
püsivate ruumide puudumine on tegevust kindlasti
piiranud ja raskendanud.
Nüüd on see mure minevik.
2013. aasta augustis
toimunud Järvere küla kodukandipäeval avas valla-

vanem Aare Hollo pidulikult Järvere külaseltsi ruumid. Pind, mille külaselts
rendile sai, oli väga halvas
seisus ning vajas remonti.
Lammutus- ja koristustöödega tegelesid tublid ja
tegusad Järvere küla elanikud, nõu ja jõuga aitas palju Peeter Pettai.
Nüüd on meil ruumid,
kus saame korraldada õppepäevi, tähtpäevi, kohtu-

misi huvitavate inimestega, mängida lauatennist,
koroonat, lauajalgpalli, piljardit ja palju muud.
On toimunud külarahva
kohtumine vallavanemaga.
Külas käis juuksur-stilist
Taso Vahl, kes jagas näpunäiteid juustehoolduses.
Enne aastavahetust toimus
meeleolukas aastalõpupidu, kus peotuju hoidsid
üleval pillimehed Harri

Lindmets ja Tõnu Vaask.
Suur tänu Sõmerpalu
vallavalitsusele, kes on alati
abikäe ulatanud ning meie
tegemisi toetanud. Suur
aitäh ka tublidele külaelanikele ja kõigile, kes on
meid aidanud. Eriline tänu
Urmas Plangile ja Urmas
Rehele.
Külaseltsi ruumid on
avatud igal reedel alates
kella 18st. Soovi korral on

võimalik ruume kasutada
iga päev. Selleks võta ühendust külaseltsi ruumide
perenaise Valliga telefonil
5199 0363.
Kaugel pole enam vastlapäev. Ootame kõiki küla
lapsi ja täiskasvanuid ning
ka külalisi teistest külaseltsidest 2. märtsil kell 14
Järverre Saunamäele.
JÄRVERE KÜLASELTS

Urvaste kogudus Issanda aastal 2013
Urvaste koguduse tegemised
hõlmavad kihelkonda, millest Sõmerpalu vallas on Sõmerpalu, Alakülä, Alapõdra,
Haava, Haidaku, Haamaste,
Hargi, Heeska, Horma,
Hutita, Hänike, Järvere,
Keema, Kärgula, Lakovitsa,

Leiso, Liiva, Lilli-Anne, Linnamäe, Majala, Mustassaare,
Mustja, Mäeküla, Osula,
Pritsi, Pulli, Punakülä,
Rauskapalu, Rummi, Sulbi,
Sõmerpalu, Udsali ja Varese.
Ajalooliselt on nendest
küladest käidud Urvaste kiri-

Kirikuteated
23. veebruaril kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis,
kell 16 Antsla palvemajas, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
24. veebruaril kell 11 Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistus Urvaste kirikus.
Kell 10.30 küünalde süütamine Urvaste kalmistul.
2. märtsil kell 11 perejumalateenistus Urvaste pastoraadis,
pärast perepäev (olümpiamängud). Jumalateenistus kell
16 Antsla palvemajas, kell 17.30 Antsla tervisekeskuses.
5. märtsil kell 17 palvepäev Urvaste pastoraadis.
9. märtsil kell 11 paastuaja 1. pühapäeva jumalateenistus
Urvaste pastoraadis. Pärast jumalateenistust kell 12 algab
kevadleeri kursus. Kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus.
13. märtsil kell 18 piiblitund Urvaste pastoraadis.
16. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis,
kell 16 Antsla palvemajas.
20. märtsil kell 18 piiblitund Urvaste pastoraadis.
23. märtsil kell 11 kirikuvanemate päev Urvaste pastoraadis, kell 16 Antsla palvemajas.
27. märtsil kell 18 piiblitund Urvaste pastoraadis.
30. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis,
kell 16 Antsla palvemajas.
Koguduse kantselei, raamatukogu ja arhiiv on avatud T,
K, R ja P kella 9–11. Muudel aegadel tuleb õpetajaga kokkusaamine kokku leppida tel 511 8271. Kodulehekülg:
urvaste.eelk.ee.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

kus ja omakseid on maetud
Urvaste kalmistule. Pika
maa tõttu Urvastesse on
inimesed näinud vajadust
rajada Sõmerpalu kanti
kalmistu ja kirik. Osula kalmistu asutati mõisa antud
maa-alale, Prassipalu mäele
1883. aastal. Kiriku ehitus
sai teoks eelmise sajandi alguses, kui Sõmerpalu mõisnik andis loa Volõõniast
tulevatele saksa soost asunikele Peetrimõisasse kirik
rajada. 1938. aastal asusid
nad Heimtali kirikut ehitama, see jäi aga pooleli ja sai
valmis alles 2012. aastal.
Kogudusel on arhiiv ja
kirikuraamatud. Nendesse
kantakse kõik perekonnad
ja inimesed, kes ristimise
kaudu kogudusse vastu on
võetud. Sinna kantakse ka
need, kes on tulnud meie kihelkonda mujalt ja on kohaliku kogudusega ühendust
võtnud. Kirikuraamatus on
üle 4000 nime ehk koguduse liikme, kellest Sõmerpalu
vallas elab ligemale 800.
Viimase rahvaloenduse
andmetel on end luterlaseks
tunnistanud 255 Sõmerpalu valla elanikku − alla 14%
vallaelanikest. Siit on näha,
et lastakse küll end ristida,
kuid ei teadvustata endale
ristimise tähendust. Võib
ka välja lugeda, et kogudu-

se tegevus oma kihelkonnas
on nõrk.
Mida kogudus omalt
poolt pakub? Kogudusel on
põhikohaga õpetaja. Õpetaja teenib kogudust: viib läbi
jumalateenistusi Urvaste ja
Heimtali kirikus, hooldekodudes Sõmerpalus ja Antslas, käib ka Võru haiglas.
Ristib, õpetab noori leerikursusel, laulatab, matab ja
teeb viimset võidmist, peab
hingehoidlikke vestlusi, võtab vastu pihti ja annab armulauda.
Nimelise annetuse tegid
Sõmerpalu vallast 110 koguduse liiget ja neist on 50
on täieõiguslikud koguduse
liikmed, kes käivad aastas
korra ka armulaual.
Lastele on Urvastes pühapäevakool ja suvel laager.
Koguduse juhid soovivad
teha suuremat koostööd
koolidega.
Koguduse muusikatööga
tegeleb organist-koorijuht.
Kogudusel on 12 lauljaga
koor, kes laulab tähtsamatel
jumalateenistustel. Möödunud aastal toimus Urvaste
kirikus selle 600. aastapäeva
raames Võru praostkonna
vaimulik laulupäev, millest
võttis osa ka Osula segakoor
(15 lauljat) koos koorijuht
Tõnu Vaaskiga. Ühendkooride dirigendina astus üles

ka Sõmerpalu vallast pärit
Kuno Kerge.
Koguduse juhtimisel on
tähtis roll kanda koguduse
juhatusel ja nõukogul. Mullu
valiti koguduse 12liikmelisse
nõukokku Helve Arro, Erma
Kallasse, Aivar Kroonmäe,
Ülle Muru, Leelo Naaber,
Milvi Nummert, Aimar Salumets, Taavi Serv, Evi Tiisler,
Kalle Uiboleht, Hanno
Uppin, Virge Ventsel.
Apostel Paulus kutsub
meid oma kirjas korintlastele üles mõtlema Jumalale,
öeldes: «... nõnda siis peetagu meid Kristuse sulaseiks
ja Jumala saladuste majapidajaiks. Ent majapidajalt
nõutakse, et nad oleksid ustavad.» (1Kr. 4:1,2)
Avaldan tänu kõigile, kes
Urvaste kogudusele mõtlevad, kogudust toetavad ja
oma ajast panuse annavad.
Urvaste koguduse statistika 2013. aastal
Jumalateenistusi peeti 143.
Keskmiselt võttis jumalateenistustest osa 30 inimest.
Ristiti 63, leeritati 57,
maeti 60 inimest. Laulatati
koos abielu registreerimisega viis paari. Annetajaliikmeid oli 549.
ÜLLAR SALUMETS,
Urvaste koguduse õpetaja

Märkame enne,
kui on liiga hilja
Kohe loo alguses tuleb mul
oma pealkirja pandud sõnu
süüa, sest oleme juba hiljaks
jäänud. Kolm inimest on
elu kaotanud …
Jah, jutt käib veebruari
alguses toimunud traagilisest tuleõnnetusest, mis
nõudis kolme inimese elu.
Vaid veidi enne seda põles lähedal, põhimõtteliselt
kõrval asuv mõisahoone.
Kas keegi kohalikest võttis
juhtunut hoiatusena? Kas
keegi kontrollis pärast seda
oma suitsuanduri töökorras
olekut? Kas võttis sahtlisse
ununenud anduri, pani sellele uued patareid ja asetas
oma kohale lakke? Kas mõtles ahju küttes sellele, millal
viimati korstnat sai puhastatud või kas naabrimees
on lõpuks toas suitsetamise
lõpetanud?
Mina mõtlesin, helistasin emale ja kordasin
üle pähekulunud ohutusmantra. Mõtlen ja tegutsen
sündmustest
olenemata,
sest see ongi minu töö, ent
kahjuks ei jõua mu mõtted
alati sinna, kus vaja. Aga kui
me kõik mõtleksime, kas
või natukene, vaataksime
üle olukorra oma kodus ja
nende lähedaste juures, kes
võib-olla ise enam ei jõua,
ei saa või ei oska märgata.
Märkaksime ka naabreid,
juhiksime tähelepanu, kui
nende tegevus kujutab kellelegi ohtu. Kui me natuke
rohkem märkaksime… Ja
tunneksime end puudutatuna, sest sedasi oleme valvsad ja valmis õnnetusi ära
hoidma.
Kui kaugel või lähedal
peavad juhtuma õnnetused,
et need meid puudutaksid?
Olen oma elu jooksul rännanud Sõmerpalust eemale,
kuid see ei tähenda, et mind
seal toimuv ei puudutaks.
Kuidas veel tunnevad end
inimesed, kes elavad kohapeal? Sõmerpalus on kõik
lähedal, kõik tunnevad kõiki, iga inimese surm puudutab korraga kõiki. Leinajate koorem on raske, aga
tahame või mitte, elu läheb
edasi. Me igaüks ise valime,
kuidas edasi minna, kas õppida juhtunust või jätkata
vanaviisi.
Tundkem end ohutult.
Ohutus eluviisis pole midagi väga keerulist – ohte tuleb
tunda, tuleb teatud asjad ära
teha ja teised tegemata jätta.
Elu annab meile võimaluse
õppida teiste vigadest, teha
parandusi oma tegevuses ja
hoida ära hullem.
KIIRA UDU,
endine Sõmerpalu elanik
(päästeameti ennetustöö
osakonna ekspert)
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Terviseaasta
Osula põhikoolis
Sõmerpalu vald on kuulutanud 2014. aasta terviseaastaks. Kogu Eestis tähistatakse liikumisaastat. Osula
koolis otsustasime juba sügisel siduda enamiku sündmustest terviseteemadega.
Oleme juba kajastanud
sügissaaduste laata, kus
pöörasime tähelepanu tervislikule toidule. Isadepäev
oli pühendatud talvemasenduse vältimisele.
Kolm 8. klassi tüdrukut
(allakirjutanud) valisid oma
loovtöö teemaks «Terviseedenduslikud sündmused
Osula põhikoolis».
Kooli
koduleheküljel
avati ka blogi «Sibulad või
�šokolaad» (Leiad «Tervist
edendava kooli» lingi alt).
Sel aastal on juba toimunud termodünaamika
seaduste teemaline loeng
ehk kuidas külmal talvepäeval ellu jääda. Metsas
ellujäämist õpetas 20aastase
sõjaväekogemusega Kalev
Kleinert.
Sõbrapäev «Kus on sõbra õlg?» oli pühendatud sotsiaalsele tervisele. On äärmiselt oluline märgata teisi
inimesi enda kõrval, olla
hea kaaslane.
Iga koolipere liige viis
kaasa plüüsist südame, mille
olid meisterdanud algklasside näiteringi,tüdrukute käsitööringi ja taaskasutusringi
lapsed ja juhendajad. Ees
ootab vastlapäev ja 1. aprillil ravime end naeruteraapiaga. Rohkem infot: http://
tervistedendavkoolosula.
blogspot.com/
SIGNE KALLION, LAURAANETT KREVALD, SIRLE
KIVI, juhendaja TUULIKE
MÖLDER

Sõbrapäev Sõmerpalu põhikoolis
SÕMERPALU KOOLI
9. KLASSI ÕPILASED
14. veebruaril tähistasime koolis sõbrapäeva.
Kooli tulles tervitas kõiki
kallistusega kõige suurem
sõber Leopold. Igaüks sai
endale kingiks südamekleepsu.
Õpilased olid end riietanud
punastesse-roosadesse toonidesse. Soovituslikud oli
poistel punane lips ja tüdrukutel punupatsid.
Sõbrapäev algas aktusega, mille korraldasid 9.
klassi õpilased. Kuulati
koolikaaslaste mõtteid ja
luuletusi sõprusest.
Sõbrapäevaks selgitati
välja kõikide klasside kõige
sõbralikum õpilane ning
kooli kõige sõbralikum
õpetaja. Neid tunnustati
suure südamemedaliga.

Vasakult: Age-Anett Laanejõe, Airis Piigli, Daniel Kreevald, Anita Laanejõe, Lilian Kreevald,
Kätleen Kahre, Raido Vestmann, Silleriin Simm. Tagumises reas õpetaja Anneli Jõeloo.

Kõige
sõbralikumad
klassikaaslased on: 1. klassist Age-Anett Laanejõe,
2. klassist Airis Piigli, 3.
klassist Daniel Kreevald, 4.
klassist Anita Laanejõe, 5.
klassist Lilian Kreevald, 6.

klassist Kätleen Kahre, 7.
klassist Raido Vestmann,
8. klassist Marti Meier ja 9.
klassist Silleriin Simm.
Kõige sõbralikuma õpetaja tiitli pälvis õpetaja Anneli Jõeloo.

Aktuse lõpus sõime
kogu kooliperega südamekujulist
sõbrapäevatorti, mille olid valmistanud Kristel Nõmmik ja
Karoliine Palok 9. klassist
koos õpetaja Tiiu Alteriga.

Matemaatikanädal Sõmerpalu
põhikoolis
Matemaatikanädal
on
muutunud Sõmerpalu põhikoolis traditsiooniks.
20.–24. jaanuarini selgitati välja kõigi klasside
parimad peastarvutajad ja
sudokulahendajad, toimus
nuputamisvõistlus algklassidele ja vanematele õpilastele.
Näitusel sai vaadata
huvitavaid mosaiiktehnikas pilte ja kujusid.
Nädala jooksul koguti matemaatilist raha
– sigmasid, mille eest sai
oksjonil koolitarbeid osta.
Tublimad matemaatikud olid Age-Anett Laanejõe 1. klassist, Anita
Laanejõe 4. klassist, Thecla
Rehkli 7. klassist ja Airis
Piigli 2. klassist.
TIIU ALTER, õpetaja

Sõmerpalus toimus karneval «Idamaa kalendri valitsejad»
SÕMERPALU KOOLI
3. KLASSI ÕPILASED
30. jaanuaril tähistasid
Sõmerpalu
põhikooli
1.–6. klassi õpilased sinise
puuhobuse aasta algust
karnevaliga.
Karnevali teemaks olid 12
Hiina kalendriaasta looma:
rott, härg, tiiger, küülik,
draakon, madu, hobune,
lammas, ahv, kukk, koer,
siga.
Kostüümide valmistamisega oli palju vaeva nähtud ning parimate hulka
valiti peaaegu pooled osavõtjad. Palju lusti ja rõõmu
pakkusid teatevõistlused,

kus tuli pliiatsitega ube
ühest anumast teise tõsta,
joonistatud lambale villa
selga kleepida või hobuse
moodi kapata.
Julius Pinte: Mina olin
karnevalil draakon. Isa tegi
selleks mulle suure draakonipea. Esitasime oma klassiga näidendi «Tuli meelde
küll». Karnevalil mängisime erinevaid mänge, võistlesime ja tantsisime. Võistlustest meeldisid mulle
kõige rohkem ahvide jooks
ja hobusõit.
Reno Kivi: Mina olin karnevalil koer. Kõik kostüümid olid vahvad. Karnevalil
olid põnevad mängud.

Kristlin Leotoots: Mina
olin karnevalil jänes. Me
esinesime näidendiga, teine
klass aga esitas hobuselaulu.
Pidime joonistama seda
looma, kelle aastal oleme
sündinud. Meie joonistasime lamba.
Marju Vestmann: Mina
olin karnevalil must kass.
Tegime palju võistlusi:hobuste
võidujooksu,
ubade nokkimist, lambale
villa liimimist, ahvide ja
koerte võidujooksu, rottide
paberirebimist, draakonite
tulepurskamist.
Mängisime ka ringmänge ja lõpuks tantsisime. Oli
väga vahva karneval.

Sõmerpalu kooli õpilased karnevalil võistlushoos.

Osulas mängivad korvpalli ka tüdrukud
ANTI OSSIS
Jaanuaris toimus Eesti
Koolispordi Liidu korraldusel
korvpallisarja
Sportland 3x3 Võrumaa
etapp 4.–7. klassi poistele
ja tüdrukutele, Osula kooli
võistkonnad said 2. koha.

Poiste võistkonnaga on
Osula kool osalenud kõikidel maakonnas toimuvatel
korvpallivõistlustel.
Sel korral otsustati esimest korda välja minna ka
tüdrukutega, sest üks aktiivsemaid pallipatsutajaid on
7. klassi tüdruk Sirli Plakso.

Poiste arvestuses osales
üheksa võistkonda, kes olid
jagatud kolme alagruppi.
Alagrupimängudes alistati Kreutzwaldi gümnaasium 15:3 ja Antsla gümnaasiumi II võistkond 9:2.
Kohamängudes (1.–3.
koht) saavutati võit Antsla

Auhinnatud korvpallipoisid, paremalt Osula koolistTanel Haavapuu, Tanel Kerge, Airis Kasak.

gümnaasiumi I võistkonna
üle 15:3, kuid kaotati esikohamängus Kuldre koolile
9:15. Tasuks said Osula kooli poisid turniirilt II koha.
Võistkonnas mängisid Airis
Kasak, Tanel Kerge ja Tanel
Haavapuu.
Tüdrukute võistkondi

osales turniiril neli. Osula
põhikooli tüdrukud võitsid
Parksepa keskkooli 5:4 ja
Puiga põhikooli 15:1.
Nagu poistel, tuli ka tüdrukutel alla vanduda Kuldre
koolile 6:10 ja vastu võtta II
koht. Tüdrukute võistkonnas mängisid Sirli Plakso,

Keiu Kinna ja Anette-Liis
Täkker.
Mõlema võistlusklassi
kaks paremat võistkonda
said õiguse osaleda maikuus
toimuval võistlussarja ﬁnaalturniiril. Kui poisid-tüdrukud hoolsasti treenivad, võtame sellest kindlasti osa.

Auhinnatud korvpallitüdrukud, vasakult Osula koolist Keiu Kinna, Sirli Plakso, Anette-Liis Täkker.
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Sõmerpalu Sõnumid

On siia ilma jõudnud nüüd see ime,
kes kannab kaunist lapsenime.
Need väiksed pihud, nöpsnina, pruntis suu,
ei kaunimat tea neist keegi ju.

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas
21. veebruaril Sõmerpalu põhikoolis Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Info: Tiia Linnas, tel 516 5646.
21. veebruaril Osula põhikoolis Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Info: Kristelle Terve, tel 5349 8881.
23. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, valla aukodaniku nimetamine (Osula põhikoolis). Info:
Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
24. veebruaril Sõmerpalus tervisekilomeetrite kogumise päev. Info: Allan Terve, tel 5340 0815.
2. märtsil Sulbis üritus «Tervislik eluviis / vastlapäevale mõeldes». Info: Reet Käär, tel 5620 8739 ja Maarika
Rosenberg, tel 516 5751.
15. märtsil Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
22. märtsil Sulbis mänguõhtu. Info: Aige Uljas, tel 505 3832.
22. aprillil Sõmerpalu–Osula Jüriöö jooks ja teatevõistlused noortelt noortele. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735,
Aige Uljas, tel 505 3832.
Aprillis Osula koolis kuld-ja hõbelennu kokkutulek, kooli sünnipäev. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.
Aprillis Sõmerpalu spordisaalis valla karikavõistlused korvpallis. Info: Anti Ossis, tel 5645 5735.
Aprillis Osula külaseltsi üldkoosolek. Info: Ene Kerge, tel 529 9550.
Võrumaa 2014. aasta meistrivõistlused korvpallis Sõmerpalu spordisaalis:
2. märtsil kell 16 Enerel ARTMEL – Kuperjanovi JP
9. märtsil kell 15 Osula – Enerel ARTMEL
16. märtsil kell 14.30 Osula – Antsla, kell 16 Enerel ARTMEL – Kuldre kool

Vallavalitsuse teated
Valla teenuste
uued hinnad

Maamõõdutööd Järveres

Traktoriteenuse
hin- Head Järvere elaninad alates 1. jaanuarist kud! OÜ Maamõõdu ja
Arhitektuuribüroo teeb
2014:
fekaalivedu – 30 eurot/
tund.

1. aprillist 2014 jõustub
veevarustuse ja reovee
ärajuhtimise
teenuse
uus hind:
vesi – eratarbijatel 1,2 eurot/
m³ koos käibemaksuga; vesi
– juriidilistel isikutel 1,2 eurot/m³ koos käibemaksuga;
reovesi – 1,2 eurot/m³.

Reklaam

veebruarikuu jooksul
Järvere külas maamõõdutöid.
Töö on tarvilik selleks, et Järvere asula
kanalisatsioonija veetorustike rekonstrueerimiseprojekt
koostada.
Palume
kinnistuomanikel võimaldada
mõõdistajatele selleks
tööks vajalikud juurdepääsud.

Omaaegse Osula koolijuhi mälestuseks

ENDEL RIKKAND (31. august 1941 – 25. jaanuar 2014)
Endel Rikkand sündis Võrumaal Mäe-Väiso külas. Oli raske sõjajärgne aeg ja ta sai lapsepõlvemaal elada ainult mõned aastad. Tema isa vabadussõdalasena arvas, et tal lihtsalt ei sobi loodavasse kolhoosi astuda. Pere asus elama Loosi külla, kus 1. septembril
1949 avati uus kolmekorruseline koolimaja. Isa töötas seal kütja-majahoidjana ja Endel
Rikkand alustas oma kooliteed. Suviti käis ta karjas, sealt sai poiss külge loodusearmastuse. Alates 3. klassist õppis ta klaverimängu ja üks tema klaveriõpetaja oli Osula kooli
vilistlane Asta Meister, hilisem Kõrveküla kooli direktor. Nad elasid koolimajas, seetõttu
olid spordivahendid alati käepärast ja nii veedeti naabripoistega palju aega spordiplatsil.
Eriti meeldisid neile kuulitõuge, kettaheide, odavise.
Pärast Loosi kooli lõpetamist jätkas Endel Rikkand õpinguid Võrus keskkoolis. Endistele klassikaaslastele meenuvad eelkõige tema ääretu heatahtlikkus ja huumorimeel.
Seejärel läks ta sõjaväkke. Pärast töötas veidi aega Võru gaasianalüsaatorite tehases ja siis
lõi välja tema enda sõnul huvi ja armastus kooli ning koolitöö vastu ning ta hakkas tööle
Meremäe keskkoolis. Edasi tulid üsna rasked aastad, sest koolitöö tuli korras hoida ja
TRÜs eesti keele ja kirjanduse erialal edasiõppimisega oli ka parasjagu tegemist. Sellesse
aega jääb ka pereloomine: Meremäel abiellus ta ajalooõpetaja Luule Krusenvaldiga.
Aastatel 1973–1977 töötas Endel Rikkand Sõmerpalu 8klassilise kooli (praegune
Osula põhikool) direktorina. Põhiline rõhk oli asetatud kooli majanduselu parandamisele – koolimaja sai veevarustuse. Pärast Osulast lahkumist viis elutee Tõrva. Kuigi ta
elas Tõrvas peaaegu nelikümmend aastat, jälgis ta pingsalt elu Võrumaal, oli ajakirjanduse kaudu kursis kõige Osulas toimuvaga. Ise ütles ta selle kohta, et Osulale mõeldes
tuleb hinge alati soe tunne.
Endised töökaaslased Osula koolist jäävad meenutama Endel Rikkandit kui rahulikku ja sõbralikku ning head inimest, kellega oli mõnus suhelda ka aastakümnete järel.

HELJO SAAR

Ostan selle aasta kinniseid
männikäbisid. Tel 584 50278.

Pildimeenutus Osula koolielust Endel Rikkandi juhtimisel. Osula kooli õpetajad
1974/75. Ees (vasakult) Sirje
Parv, Endel Rikkand, Luule
Rikkand, Eti-Marje Rannit,
taga Mai Heinsoo, Heljo
Saar, Maimu Mürk, Kaidi
Järvpõld, Tatjana Fedorina,
Aimi Kostabi.

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Aiky Solondin ja Andre Kinna
tütar GRETE
Tiina Männe ja Andrus Ladva
poeg OLLE KAAREL
Ülle Villakov ja Janar Jaaska
poeg AIVAR
Merli Kiilo ja Alo Kipasto
tütar KETLIN

Õnne sünnipäevaks!
Me soovime teile väikseid õnnehetki, mille põhjuseks on:
tassike teed armsa sõbra seltsis;
taimed, mis ootamatult võrsuvad ja õide puhkevad;
värske tuuleiil lämmataval suvepäeval;
leevike õunapuu otsas;
õnnestav vaikusehetk;
väike kleepuv musi;
silitust luniv kass.
Sõna, mida olete igatsenud kuulda.

Märts
Eha Antons 90
Koidula Uder 85
Lehte Viin 80
Jaan Konnula 75
Enno Lokk 75
Helgi Olinde Otto 81
Olga Nurmetalu 86
Lea Tiganik 91
Ada Kängsep 83
Senta Värtun 84
Salme Täht 84

Vilve Saaremets 89
Helma Kongo 92
Salme Puura 92

Aprill
Helju Dontsova 85
Mati Vahl 70
Leida Villakov 81
Eha Urm 83
Vaike Pärn 86
Elvira Rosen 88
Elsa Reedi 89
Lehte Reis 92

On leinapisar kurb ja valus,
raskeim kõigest inimelus ...

Mälestame meie hulgast
lahkunuid
Mart Mõttus
Einar Vaher
Alar Valli
Urmas Valli
Frieda Ossul

Sõmerpalu valla fotokonkurss
Kutsume vallaelanikke osalema fotokonkursil, et
jäädvustada 2014. aastal vallas toimuvat
(loodus, objektid, sündmused jne)
Konkursi tingimused:
• Arvutitöötlus on hea maitse piires lubatud.
• Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame.
• Korraldajatel on õigus nõudmistele mittevastavad fotod
võistluselt eemaldada.
• Iga foto edastamisel tuleb kindlasti lisada võistleja kontaktandmed (nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) ja koht,
kus pilt tehtud on.
• Fotode arv ei ole piiratud.
• Võistlusel võivad osaleda kõik, v.a konkursi korraldamisega seotud isikud.
Autori vastutus: osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile
saadetud piltide autor.
Fotod tuleb saata vallamajja plaadil või e-postiga aige.
uljas@gmail.com.
Paremate fotode esitajaid tunnustatakse ning konkursile
esitatud fotosid kasutatakse trükiste koostamisel.
Fotosid ootame:
31. märts
30. juuni
30. september
28. november
Info: Aige Uljas, 505 3832, aige.uljas@gmail.com

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

