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Viimast korda jagatakse
puhta joogivee toetust
Juba kuuendat korda saavad vallaelanikud esitada
hajaasustuse veeprogrammi
taotluse, et puhta joogivee
kättesaadavust parandada.
Toetust on võimalik
saada 66,67% kogu projekti abikõlblikest kuludest.
2011. aasta on viimane võimalus taotlus esitada.
Praegu on aga viimane

aeg teha hinnakalkulatsioone, võtta pakkumisi. Avalduste vastuvõtmise kuupäevad ei ole küll paigas, aga
tõenäoliselt alustame mai
keskpaigas. Kellel on kindel
soov toetust taotleda, palun
kindlasti ühendust võtta tel
506 3254.
AARE HOLLO,vallavanem

Ohtlike jäätmete kogumisering
Ka sel aastal korraldab vallavalitsus ohtlike jäätmete kogumise.
Võtame vallarahva käest
vastu järgmisi ohtlikke jäätmeid: vanu akusid, patareisid, värve, lakke, televiisoreid, külmkappe, arvuteid,
lampe jne.
Kellel on neid jäätmeid
ära anda, andke sellest vallavalitsusse teada. Kirja pannakse nimi ja koht, kus jäätmed asuvad.
Valla kulul korjame
jäätmed kokku ja saadame
Tartusse ohtlike jäätmete
kogumise punkti. Valla ko-

danikele on jäätmete äraandmine tasuta. Äraviimist
vajavatest jäätmetest teatage
vallavalitsusse 16. maini telefonil 786 8800, 506 3254.
Vallavalitsus kutsub vallaelanikke kevadisele suurkoristusele oma kodu ümber.
Majanduslik olukord ei
luba küll paljudel oma elukeskkonna parandamisse
rahalist panust teha, kuid
koristustööks piisab heast
tahtest.
Ilusat kevadet kõigile kodukorrastajatele!
AARE HOLLO,vallavanem

Heakorrapäev Osula kalmistul
Vallavalitsus kutsub vallarahvast ja omakseid 14. mail
Osula kalmistu heakorrapäevale.
Eelmisel kevadel oli selline koristuspäev ja õhtuks oli
pilt kalmistul hoopis teine.
Võtame tööriistad kaasa ja

kohtume kell 10 kalmistul!
Lisainfot saab kalmistuvaht Aita Kängsepalt (tel
5191 2395, 789 5251) ja
maakorraldaja Aleks Pailt
(tel 507 8412, 786 8803).

Jüriööjooks Osulast Sõmerpallu
TIIA LINNAS
21. aprillil toimus Sõmerpalu valla traditsiooniline Jüriööjooks.
Osula staadionil alustasid jooksu mudilased,
järgnes 1.-2. klasside
õpilaste teatejooks.
Esimese koha saavutas Sõmerpalu kooli võistkond (Gerli
Saarme, Robyn-Marcos
Vähi, Anita Laanejõe,
Riky Leok, Janeli Kallas, Alex Allas, Lilian
Kreevald ja Risto Hellamaa).
Teise koha sai Osula
1. klassi võistkond
(Gertin Aher, Lauren
Jaanus,
Anna-Liisa
Variko, Hanna-Lysette
Täkker, Deivid Vunder,
Jürgen Lehepuu, Taavi
Arulepp, Kaur Kreevald)
ja III koha Osula segavõistkond
(Herberth
Puura, Mihkel Matto,
Rait Pommer, Üllar
Lehepuu, Liilia Varrik,
Eeva Varrik, ErnaHeleene Mölder).
Osulast Sõmerpallu alustas jooksu kuus
võistkonda ja kaks üksikvõistlejat.
Esimesena jõudis ﬁnišisse Sõmerpalu kooli

vilistlaste võistkond (Rivo
Mängli, Kristi Pärt, Martin Kulberg, Aiki Solondin,
Genri Petrov, Terli Linnas,
Kristjan Kurrikoff ja Raili
Pärt). Vilistlaste võistkond
kordas eelmise aasta võitu ja rändkarikas jäi nende
kätte.
Koolide arvestuses sai
taas rändkarika Sõmerpalu kooli võistkond (Lauri
Petrov, Kelly Mekk, Robert
Ojaots, Karoliine Palok,
Enari Ojaots, Hanna-Britt
Allas, Viktor Lindmets ja
Marianne Haug).
Teise koha saavutas
Osula kooli esimene võistkond (Kevin Ojaots, Fredi
Parker, Veiko Maidla, Hendrik Variko, Sirelyn Pommer,
Marianne Kasak, Merlin
Ojaots, Pille Villakov) ja
kolmanda koha Osula kooli teine võistkond (Maicel
Varblane, Raino Käär, Henri
Variko, Rasmus Varrik, Ülle
Villakov, Kaili Lindmets,
Kelly Linnas, Piia Parker).
Üksikvõistlejatest oli
kiireim Allan Terve, teine
Ragnar Rosenberg, kes süütas ka Sõmerpalus jüritule.
Jüriööjooksust osavõtjaid autasustati ning õhtu
jätkus
teatevõistlustega,
mida korraldasid valla
noortevolikogu
liikmed
koos noorsootöötajaga.

Kõige kiirem üksikvõistleja Sõmerpalu valla Jüriööjooksul
oli Allan Terve.

ALEKS PAI

Perepäev
Sõmerpalus

Sõmerpalu vallavalitsus on väga tänulik vihjete eest,
mis aitavad tabada vandaalid, kes lõhkusid kuupoolteist tagasi Sõmerpalu bussijaama taga oleva
puude varjualuse.
VALLAVALITSUS

Emadepäeva eel, 5. mail
toimub Sõmerpalu põhikoolis valla kahe kooli, lasteaia ja vallavalitsuse koostöös taas perepäev. Oodatud on kogu valla rahvas.
Perepäev algab kell 17
kontserdiga. Esinevad ka
lasteaialapsed.
Pärast kontserti on võimalik töötubades meisterdada, tervist kontrollida,
mitmesuguseid
tooteid
osta, külastada leiutuba,
välikohvikus einestada.
Kellel on jäänud üle
riideid, jalatseid, suuski ja
muud, mida ise enam ei
vaja, aga mida teised saaksid veel kasutada, saab need
ära anda või neid kohapeal
müüa (sellest soovist tuleks
kindlasti kooli teavitada, et
oskaksime ruumi jagada).

Ootame rohket osavõttu!
KÜLLI KARRO

Koristustalgud
Osulas ja Sulbis
Laupäeval, 7. mail tulevad
Osulas ja Sulbis koristustalgud. Kogunemine kell
10 Roosu talu vabaajakeskuses ja kell 11 Osula bussijaamas. Kaasa töökindad ja
rõõmus meel!

Reis Jõgevale ja
Elistverre
Osula külaseltsi reis viib 21.
mail Jõgevamaale Kalevipoja radadele ja Elistvere
loomaparki. Väljasõit Osulast kell 9. Reisi hind on
umbes 10 eurot (sisaldab
lõunasööki). Info: Kristelle
Korstnik, tel 5349 8881.
OSULA KÜLASELTS

Heakorrakonkurss
«Kaunis kodu»
Valla heakorrakonkursil on
kaunite kodude hindamisel aluseks: heakord ja haljastus, hoonete korrastus,
teede seisund, muru, lilled,
ilupuud ja põõsad, väikevormid ja sobivus, piirded
ja väravad, lipuvarras või
lipu heiskamise koht.
Piirete ja väravate olemasolu ei ole kohustuslik.
Oluline on tehtu kvaliteet ja
üldmulje.
Hindamine
toimub
kahes kategoorias: individuaalelamud (sh talumajad) ja mitmekorterilised
elamud.
Konkursil osalemiseks
võib majaomanik registreeruda ka omal algatusel.
Samuti võivad kandidaate
esitada kõik vallaelanikud
(eeldusel, et majaomanik on
sellega nõus). Registreeruda

saab vallasekretäri juures
või tel 5197 1490 (Maia) ja
516 5751 (Maarika).
Kauni kodu kandidaatide esitamise viimane tähtaeg on 10. juuni.
«Kauni kodu» konkursi võitjate autasustamine
toimub Sõmerpalu valla
jaanipäevapeol 23. juunil
Harjumäel.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Lasteaeda
lustima!
Sõmerpalu lasteaed Lepatriinu kutsub kõiki valla
5-7aastasi lapsi koos vanematega 17. mail kell 10
Putukate olümpiale.
Lapsed saavad oma oskusi proovile panna jooksus, hüppamises, ronimises, viskamises. Info tel 509
0294 (Kadi Pakler).
SÕMERPALU LASTEAED
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Elviira Inno kooliaastad Osulas
ELVIIRA INNO
(JUNOLAINEN), Osula
kooli vilistlane (1972)
Oma mälestustes kasutan kallitest õpetajatest
pajatades neile ammu
enne mind antud hüüdnimesid, lootes, et keegi
neist seda mulle pahaks
ei pane...
Sõmerpalust Osula kooli hakkasin käima 1968.
aasta sügisel, pea õpetaja
Kongo tarkustest pakitsemas.
Klassiruumid paiknesid maja teisel korrusel,
V-VIII kõik parempoolses tiivas. Vasakpoolsesse
jäid algklassid, õpetajate
tuba, pioneeride tuba
ja kurikuulus aknasein,
mida patustanud olid
põrnitsenud juba aastaid
enne mind ja põrnitsesid
ilmselt ka pärast mind.
Koolimaja välisukse
vastas uksel rippus silt
«Söökla», pahemat kätt
jäi õpetaja Eduard Lehiste
poiste tööõpetuse maailm
ja paremale koridori lõppu salapärane, pühalik ja
ootusärevust tekitav saal.
Tollest uksest pahemat
kätt jäi õpetaja Helmut
Kostabi helide maailm,
mis kandis nimetust
«Muusikaklass».
Väikese inimese jaoks
tohutuna tunduv saal
koos sadade toolide ja
lavaga oli imede maailm, kus esimesest koolipäevast peale toimus pal-

Elviira Innot (paremal) õnnitleb direktor Kuklase.
ju põnevat ja salapärast.
1. september 1968. Saali
esimesed tooliread olid reserveeritud kooliteed alustavatele tirtsudele-jutsidele.
Tagumises reas seisid püsti
endast lugupidavad, aga
uues majas veidi kohmetuna olukorda uurivad teistest
koolidest tulnud viiendikud.
Direktor Helgi Kuklase pidas sooja avakõne, tutvustas
õpetajaid, jagas uutele koolilastele välja õpilaspiletid.
Järgnes väike kontsert ja
läkski lahti!
Meie V klass asetses
maanteepoolses otsas. See
oli koolis saali ja söökla järel suuruselt kolmas ruum,
üsna tühi ja kõle. Aga asunikke oli ka rohkem kui mujal – umbes 30 ringis. Nn
ülekasvanud suunati peagi
Linnamäe kooli, kusjuures
teistel oli kahju neist lahku-

da, sest enamasti olid need
mõnusad, rahulikud, lahkelt
elutarkusi jagavad lapsed.
Nii mõnigi neist omandas
hiljem keskhariduse. Mäletan ühte Soe kandi pikakasvulist poissi, kes aastaid
hiljem oli EPA haridusega
meie majandisse praktikale
suunatud spetsialist.
Emalikku hellust ja hoolt
jagas meile klassijuhataja Pildi Mari. Tüdrukute vorme
voolis ta kehalise kasvatuse
tunnis, lõpuklassis õpetas ka
bioloogiat.
Kõige vanematele õpilastele jagas hirmu ja armu
Zirgu Helju, suur asjatundja
emakeele ja kirjanduse vallas, hiljem ka tütarlaste käsitööõpetaja, kui Pada (Eisen) mujale kolis. Zirgu ees
tundis aukartust iga õpilane
ja ilmselt kolleegki, sest otsekohese ja range inimesena

ei teinud ta oma nõudmistes
hinnaalandust kellelegi.
Minu enda puhul osutus
selline õppe- ja kasvatustöö
vorm vägagi tulemuslikuks:
keskkooli lõpu- ja ülikooli
sisseastumiskirjandi kirjutasin hindele 5. Aitäh, õpetaja
Helju Zirk! Direktrissiametit
pidav Kuklase Helgi nakatas
mind ka teatripisikuga.
Näärinäidendis «Kuldvokk» mängisin tujukat
printsessi Irjat, keda kerjuseks maskeerunud prints
Yrjo (kolleeg Kalle Lees VII
klassist) oskuslikult vaguraks talleks taltsutas.
Hästi läks rekvisiitide ja
tualettidega «Tuhkatriinut»
mängides, sest üks Eti-Marje
Ranniti tuttav või sugulane
töötas Vanemuises ning kõigi asjaosaliste suureks rõõmuks saadi peaaegu kogu
vajaminev garderoob teatrist. Selle viimase kooliaasta
tähttüki lavastajaks oligi EtiMarje Rannit, kes ise mängis
Printsi rolli. Suur tänu teatripisiku eest!
Näitlemise kõrval on mul
peaaegu sünnist saadik veres armastus muusika vastu.
Seda kirge aitas süvendada
ja vokaalseid võimeid lihvida Vana Kõbi ise. Polnud
ta tollal kuigi vana, oli tükk
maad noorem ja mehisem
kui toonase V klassi õpilased
praegu. Minu arust pani ta
laulma, vilistama või pasunat puhuma ka pealtnäha
täiesti ebamusikaalse inimese, kellele oli n-ö karu kõrva
peale astunud.
Must endast «pillipiina-

jat» ei saanud, kuid tütarlaste ansamblis soleerisin
uljalt mitu aastat.
Tänu Kõbi järjekindlusele õnnestus mul ja
ka paljudel teistel esimest
korda Tallinnas käia, sest
meie kooli lastekoorile
sai osaks au osaleda 1972.
aasta suvel koolinoorte
üleriigilisel laulu- ja tantsupeol. On raske leida
väärilisi tänusõnu õpetaja
Helmut Kostabile mind
kogu elu saatnud muusikaarmastuse eest.
Õppetöö kõrval pöörati tollal suurt tähelepanu pioneeri- ja komsomolitööle.
Malevakoonduseks
õppisime rivisammu ja
raporteerimist. Õpilasaktiiv omandas eluks vajalikke teadmisi (salakirjad,
teemärgid, ravimtaimede
tundmine, sõlmed jne)
väsimatu pioneerijuhi
Saare Heljo juhendusel.
Klasside vahel käis
pingeline võistlus õppeedukuses. Kokkuvõtteid
sellest tehti iga nädal.
Seinalehe jaoks joonistasime karikatuure ja
tegime luuletusi, taidlesime
kõikvõimalikel
kontsertidel ja aktustel,
kogusime vanapaberit ja
ravimtaimi, pidasime vahetundidel korda, olime
kirjavahetuses sõpruskoolide ja sõjas langenute
omastega jne.
Meie ümber ja meis
endis pulbitses elu. Olime
rahul ja õnnelikud.

Südamenädal Lepatriinu lasteaias
HELENA HELEKIVI,
liikumisõpetaja
Traditsiooniliselt tähistasime ka sel aastal oma lasteaias südamenädalat.
Tervisenädal algas 11. aprilli hommikul lasteaia
spordiväljakul, kus kõik
lapsed ja töötajad Rõõmsa Südame (Kadi Pakler)
eestvõttel lustides hommikuvõimlemist tegid ja südametarkusi kogusid.
Lapsed õppisid, kus
süda asub, milleks ta vajalik
on ning kuidas teda hoida.
Samuti räägiti tervislikust
toitumisest ja tervislikest
eluviisidest.
Teisipäev oli tervisliku toidu päev. Väikesed
triinud olid lausa meisterkokad ise: tehti tervislikke
võileibu, toorsalateid, puuviljasalatit, tikusuupisteid.
Lisaks andsid lapsed intervjuu oma toidueelistuste kohta. Ka lapsevanemad

Are Uder pärast etenduse lõppu koos austajatega.

Lasteaialapsed südamenädalal tervislikult aega veetmas.
said toitlustamise teemal
sõna sekka öelda ja koguni soovitada lasteaiale häid
retsepte. Neid me võimalusel ka arvestame.
Kolmapäev
möödus
vaikuse ja linnulaulu kuulamisega. Neljapäev oli
hambapäev. Kõikides rühmades sai näha, katsuda ja
koguni pesta suu maketti ning vaadelda ka oma

hambaid. Lapsi külastas
Nipitiri lasteteater etendusega «Piimahaldja saladus». Seda tulid vaatama
ka Sõmerpalu koolilapsed.
Nädal kulmineerus reedel matkaga, mille liikumisõpetaja Helena Helekivi kogu lasteaiale korraldas. Kõik rühmad ja töötajad asusid teele eri aegadel.
Õige tee leiti seekord piltide

ja kaardi abil ning matkaid
vaimustasid nii esimesed
sinililled, tõusud ja laskumised kui ka soe päikseline ilm. Lõpp-punktis said
kõik meisterdada ning piknikut pidada.
18. aprilli perepäeval
«Heategu sinu südamele»
tundsid vanemad rõõmu
laste etendusest «Kuidas
tuli kevad». Hiljem mindi

rühmade kaupa lasteaia
ümbrusse maastikumängule. Lapsed olid nii innustunud ja tublid lapsevanemad elasid kaasa nii laste
kui ka omaenda saavutustele. Mängiti Aliase mängu,
tantsiti tibutantsu, roniti,
tõmmati köit, kanti «tooreid» mune lusikal, sõideti hulgakesi kepphobustel
mäest üles-alla ning mängiti mängu «Süda rõõmustab». Lusti kui palju!
Lõpuks avati tervisekohvik, kus puu- ja köögiviljade kõrval sai maitsta
kaeraküpsiseid ja teraleiba
ning juua astelpaju- ja kasemahla.
Vanematega koos veedetud aeg tegi lapsed
rõõmsaks. Aitäh kõigile
osavõtjatele ning õla alla
panijatele!
20. aprillil osales Põnnikeste rühm tervist edendavate lasteaedade tervisehommikul Väimela lasteaia
loodusrajal.

Sulbis lustiti
vastlapäeval
KRISTEL LALL
12. märtsil toimus Sulbis
Melgamäel Osula ja Sulbi
külaseltsi koostöös lustakas vastlapäev. Osalejaid
oli üllatavalt palju – üle 70.
Esimene võistlusala oli pikima liu sõit. Eraldi klassides
sõitsid eelkooliealised, kelle
seas võitis Kaili Terve, ning
kooliealised ja täiskasvanud,
kelle seas sai võidu Merle
Parksepp. Vahva oli vaadata
ka vanemaid inimesi mäest
alla tuhisemas.
Järgmisena said jõudu
katsuda noored teatevõistluses, otsides pallimerest
palle, suusatades minisuuskadel ja püüdes lumeaugust
kala. Noortevõistlust korraldas Sõmerpalu noortevolikogu. Võitjaks osutusid
naiskonnana
Kristel-Liis
Jõendi ja Maria Kängsep.
Eraldi toimus teatevõistlus. Võitis meeskond
Tüdrukud koosseisus Kai
Kahre, Hanna-Liis Täkker,
Anette-Liis Täkker ja Merlin
Ojaots.
Lastevõistlus oli samuti
teatevõistluse laadis: palli
hokikepiga kurikatest möödaajamine, kurikate palliga
pikaliviskamine. Võistluse
võitis Hanna-Liis Täkker.
Lõbusaimaks võistluseks
kujunes bobirajal aja peale
allalaskmine. Võitjaks tuli
Ulvi Parker. Päeva lõpus
valmistati
lumememmi,
neid hindasid vastlalised ise.
Kõige ilusamaks lumememmeks tunnistati memm Linda. Selle tegid Allan Terve,
Raili Parker, Helen Parker,
Ellen Runtal.
Sulbi külaselts kostitas
vastlapäevalisi Roosu talu
vabaajakeskuses hernesupi,
vastlakuklite ja teega. Osula
külaselts pani välja auhinnad – savimedalid ja lastele
pulgakommid.
Suur tänu perekond
�Štubisele, kelle maal üritus
toimus, kes valmistas bobiraja, lõkke ja aitas liumäge
ette valmistada. Tänu ka
Ermo Sisaskile, Roosu talu
kollektiivile ja vallavalitsusele ürituse toetamise eest.

Pikima liu laskis Merle
Parksepp.
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Öö täis lugusid
20.-21. aprillil toimus Sõmerpalu koolimajas 5.
klassi kirjanduslik öö «Lugeda on mõnus».
Kogu tegevus leidis aset
selleks õhtuks kujundatud
kirjanduslikus kohvikus. 5.
klassi õpilased tutvustasid
oma lemmikteoste tegelasi,
olles nendeks kostümeerinud, ja lugesid oma raamatust ette kõige põnevama
katkendi.
Ka õpilaste vanemad
rääkisid oma lapsepõlveraamatutest. Nad jutustasid, kuidas need raamatud on neid mõjutanud ja
sellest, miks neile meeldis
lugeda ning missugused
väärtused on nad lugedes
eluks kaasa saanud.
Toimus mitu kirjanduslikku arvamismängu. Põnevaks ettevõtmiseks kujunes alusteksti põhjal kirjutamine, kus iga õpilane sai
mitmel eri viisil uut teksti
konstrueerida.
Meeliülendav oli lastevanemate etteaste. Niikaua kui lapsed kirjutasid
alusteksti põhjal uut lugu,
said vanemad ülesandeks
selgeks õppida kooliteemaline näidend. See tuli ka
kohapeal ette kanda. Laste
rõõm oli suur, sest nüüd
olid nende vanemad õpilaste rollis.
Ühest kohvikust ei puudu ka elav muusika: Annabelli isa Vaino mängis kitarri ja laulis.
Raamatutega on ikka
nii, et mõnda tuleb lehitseda, teist üle ridade lugeda,
mõnes lihtsalt pilte vaadata, aga mõnda tuleb seedida ja seedida ja taas kätte
võtta ning ikka on midagi
uut avastada.
KRISTI PETTAI,
Sõmerpalu põhikooli
5. klassi eesti keele ja
kirjanduse õpetaja

Sõmerpalus tegutsevad taas
noorkotkad ja kodutütred
MARIANNE HAUG
Sõmerpalu kooli IX klass
31. märtsil käisid Sõmerpalu põhikooli õpilased
Kääpal, kus toimus uute
linnalähedaste kodutütarde ja noorkotkaste
pidulik organisatsiooni
vastuvõtt.
Vastuvõtt algas Eesti lipu
sissetoomise ja lipulauluga, järgnes hümn ning
seejärel süüdati küünlad.
Kõlas avakõne.
Vastuvõtul järgitakse
kindlaid reegleid. Näiteks
on laual sinine lina, küünlaalus kolme küünlaga,
ja lipualus, kus seisavad
Eesti, Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde lipp.
Uued liikmed said
liikmekaardi. Neid tuli
Sõmerpalu valla poolt
õnnitlema Maarika Rosenberg, kingiks kaasas valla

Sõmerpalu noorkotkad ja kodutütred (vasakult): Robert Palok, Andi Suuder, Günter-Duncan Mandli, Rednar
Vunder, Gerhard Mandli, Hanna-Britt Allas, Karoliine
Palok, Kristel Nõmmik, Marianne Haug koos juhendaja
Aige Uljasega (vasakul).

loodud noortele, kes tahavad hoida ja kaitsta oma kodumaad.
Nende organisatsioonide
tunnuseks on kotkamärk.
Kotkamärgil on kujutatud
põhjakotkas, kelle turjal jõudis Kalev Eesti randa.
Kotka silm on tähelepa-

ANTI OSSIS
Jaanuaris toimusid Võru
maakonna karikavõistlused korvpallis, mille võitis
taas – seekord juba ülekaalukalt – Osula põhikooli
võistkond. Võiduga tagati edasipääs üleriigilisele
maapõhikoolide ﬁnaalturniirile Tormas.
Finaalis osales kaheksa kooli. Kahel päeval toimunud
turniiril võideti alagrupimängudes Sürgavere, VasteKuuste, Kihelkonna, poolﬁnaalis Kuldre ja ﬁnaalis
turniiri korraldanud Torma
võistkond.
Kui alagrupimängud ja
poolﬁnaal võideti ülekaalu-

Sõmerpalu põhikooli tänavune sõbrapäev möödus
lõbusalt. 9. klass koos õpilasesindusega korraldasid
meeldejääva päeva.
Enne koolipäeva algust
võtsid 9. klassi tüdrukud
õpilasi ja õpetajaid uksel
vastu kallistuse ja südamekleepsudega. Jätkati sõbrapäeva väikese esitlusega
kooli saalis.
Pärast esimest tundi
toimus aulas disko, teise
vahetunni ajal lahendati
viktoriini ning pärast kolmandat tundi toimusid
lõbusad mängud. Kõige
sõbralikumateks
tüdrukuteks valiti Merit Väits ja
Mariette Vunder, poisteks

Võistkonda kuulusid Fredi Parker, Veiko Maidla, Hendrik Variko, Raigo Põhjala, Rasmus Varrik, Jaan Tappo,
Kevin Ojaots, Andreas Habe, Karl Kreevald ja õpetaja
Anti Ossis.
ga, siis ﬁnaal osutus põnevaks heitluseks. Hoolimata
kodupubliku
marulisest

toetusest saavutas kümnepunktise võidu 53:43 Osula
põhikooli võistkond.

Kaspar Lindmets ja Robert Palok ning õpetajateks Marju Sarapuu ja Kati
Leis. MARIANNE HAUG,

ti presidendi ja sihtasutuse Noored Kooli koostöös
käivitatud algatus, mille eesmärk on tugevdada
Eesti koolide ja ühiskonna
koostööd. Üritus toimub
tavapäraselt oktoobris, kuid
meie koolis on traditsiooniks saanud, et 23. veebruaril käivad külas ja tunde
andmas eri eluvaldkondade
esindajad ja arvamusliidrid.
Tunni teema said esinejad ise valida ja tulemuseks oli mitmekesine valik:
kuidas toimub kuritegude
uurimine ja sõrmejälgede võtmine, kuidas käib
elu riigiasutustes, põnevad
teadmised loomadest ja lindudest, sõjaväeteenistusest
ja käsitööst.

9. klass

Vabariigi
aastapäev
23. veebruaril tähistasime
oma kodumaa sünnipäeva
aktusega. Külalisesinejaks
oli kaitseväeleitnant Mika
Raudvassar.
Nii mudilaskoor kui ka
lastekoor esinesid võimsalt isamaaliste lauludega,
poiste esituses kuuldud
luulepõimik pani mõtlema
Eestist ja eestlusest. Väikese kava lõpetasid 4. klassi
tantsulapsed.
«Tagasi kooli!» on Ees-

TANEL KERGE,
Osula põhikooli IV klass
Noorkotkaks
saamisele
hakkasin mõtlema paar
aastat tagasi. Soovisin saada
uusi sõpru, käia laagrites.

Osula korvipoisid tegid ajalugu

Sõbrapäev

Annabell Dontsov oma
raamatut esitlemas.

vapiga märgid.
Tublimaid liikmeid tunnustati erialamärgiga. Ka kodutütardele antakse erialamärke, aga need peab välja
teenima. Sellel üritusel anti
välja 44 märki. Erialamärgid
on laste endi kujundatud.
Noorkotkaste ja kodutütarde rühm loodi Sõmerpalus juba kolmandat korda.
Eelmine rühm tegutses viis
aastat. Seekord kuuluvad
uute liikmete hulka Marianne Haug, Karoliine Palok,
Kristel Nõmmik, HannaBritt Allas, Gerhard Mandli, Günter-Duncan Mandli, Rednar Vunder, Robert
Palok ja Andi Suuder. Rühma juhendab Aige Uljas.
Edaspidi saame koos
teiste rühmadega huvitavates laagrites käia ning teiste
omavanustega teadmistes ja
oskustes mõõtu võtta.
Kodutütarde ja Noorte
Kotkaste organisatsioon on

Kuidas minust
sai noorkotkas

MARJU SARAPUU

nelik − samasugune peab
olema ka organisatsiooni
kuuluv noor. Märgil olev
liiliaõis tähendab puhtust
ja korralikkust. Tema kolm
haru märgivad noorkotka
ja kodutütre tõotuse kolme
osa: isamaa-armastust, ligimese aitamist, seaduste ja

Keelelaager
Sõmerpalus
14.-15. aprillil toimus Sõmerpalu põhikoolis Võrumaa noorte keelehuviliste
laager.
Esimesel päeval rääkis
Metsamoor (Irje Karjus)
noortele, kuidas saab sõnadega loodust mõjutada. Ta
jutustas huvitavaid lugusid,
kuidas inimesed on loitsu
abil ilma muutnud ja loodusest abi saanud.
Kirjandustudeng Kadi
Soop pidas huvitava ettekande teemal «Kuidas rääkida raamatutest, mida sa
lugenud ei ole».
Varstu õpetaja Lea
Mändmets rääkis sõnadest
ja nende jõust, headest ja
halbadest sõnadest meie
ümber. Evar Saar kõneles
Urvaste kohanimede ajaloost. Loengute vahel lahendasid õpilased rühmatööna praktilisi ülesandeid,
mida juhendasid õpetajad
Kristi Pettai ja Mirli Isak.
Esimene päev lõppes
luuletajate
esinemisega.
Aapo Ilves esitas kitarri
saatel oma laule, mis võeti

Peastarvutamisvõistlus
1. märtsil toimus ülemaailmne peastarvutamisvõistlus, kus igal mängijal oli
võimalik mängida 48 tunni
jooksul kuni sada mängu.
Üks mäng kestis ühe minuti ja iga õige vastus andis
ühe punkti. Veebruarist ala-

Ootasin pikkisilmi uute liikmete vastuvõtu päeva, mis
toimus 31. märtsil Kääpa
põhikoolis.
Noorkotkaks olemise aja
jooksul olen käinud ühel üritusel: Antsla gümnaasiumis
toimunud laskevõistlusel.
Muljed olid head, ainult et
ootama pidi kaua. Loodan,
et ees on veel palju toredaid
ettevõtmisi.

Laskevõistlus
gümnaasiumis.

Antsla

suure vaimustusega vastu.
Mõned viisijupid jäid veel
mitmeks päevaks kummitama. Hilisõhtul luges
Hänilane oma võrukeelset
luulet.
Teise päeva hommikul
tehti Ester Allase ettenäitamisel virgutusvõimlemist.
Pärast hommikusööki
rääkis Võru täiskasvanute
gümnaasiumi õpetaja Ester Allas korrektsest kirjakeelest, Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumi abiturient
Birgit Pettai tutvustas oma
uurimistööd õpilaskeelest
ning luuletaja Hänilane luges kooliteemalisi luuletusi. Pärast ettekandeid tegid
noored rühmades praktilisi ülesandeid ning esitasid
neid.
Laagri lõpusõnad ütles
Sõmerpalu põhikooli direktor Kristi Pettai. Laager
oli ühtaegu hariv ja lõbus.
Seda toetasid Võrumaa
omavalitsuste liit, Eesti
Kultuurkapital ja Sõmerpalu põhikool.
HELEENE HOLLAS
SIGRID MALVA
MAARJA-LIIS JÄNES
tes oli võimalik harjutada.
Võistlusel osales küll
vähem õpilasi kui eelmisel
aastal.
Meie kooli parim oli
Marianne Haug 9. klassist,
talle järgnesid Liis Lindsalu
4. klassist ja Anita Laanejõe
1. klassist ning Jenny Rehkli
4. klassist.
KÜLLI KARRO, õpetaja
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Sõmerpalu Sõnumid

Laps tilluke, nii armas, väike koos sinuga tuli ka päike.

Sõmerpalu valla 2011. aasta eelarve
Tulud
Füüsilise isiku tulumaks 600 000
Maamaks 45 000
Riigilõivud 3 200
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest 56 596
Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste maj. 2 237
Laekumised sotsiaalasutuste maj. 200 171
Laekumised üldvalitsemisasutuste maj. 1 750
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt 100 967
Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 7 185
Rahandusministeerium 6 162
Valitsussektori avalik-õiguslikelt organisatsioonidelt 1 023
Mittesihtotstarbelised toetused 721 648
Vabariigi Valitsus 721 648
§ 5 lg 1 322 815
§5 lg 2 398 833
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 320
Kohaliku tähtsusega maardlatest 8 300
Tasu vee erikasutusest 2 600
Saastetasud 640
Tulud kokku 1 750 614
Kulud
Üldised valitsussektori teenused
Vallavolikogu 15 994
Vallavalitsus 98 622
Reservfond 67 024
Muud üldised valitsussektori teenused 8 020
Valitsussektori võla teenindamine 15 829
Avalik kord ja julgeolek
Avalik kord ja julgeolek, sh haldus 1 342
Majandus
Maakorraldus 16 367
Elektrienergia 2 500
Muu energia- ja soojamajandus 1 600
Maanteetransport 28 345
Kaubandus ja laondus
1 598
Turism 4 140
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (sh prügivedu) 7 990

Osalege
tervisemõjurite
uuringus!
2011. aastal korraldab Tervise Arengu Instituut üleriigilise paikkonna tervisemõjurite uuringu.
Kokku pöördutakse posti teel 10 000 elaniku poole

vanuses 15-70 eluaastat.
Uuringu põhjal saavad kohalikud omavalitsused ette
võtta elanike vajadustest tulenevaid tegevusi, luua uusi
teenuseid ning prognoosida
tulevikus esile kerkivaid riske ja vajadusi.
Mida suurem on vastajate arv, seda täielikumalt
kirjeldavad tulemused olu-

Heitveekäitlus 17 130
Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajanduse arendamine (üür) 32 865
Veevarustus 50 795
Tänavavalgustus 10 865
Elamu-ja kommunaalmajandus 32 400
Kalmistud 7 073
Hulkuvate loomadega seotud tegevus 1 150
Muu elamu- ja kommunaalmajandustegevus 11 505
Tervishoid
Üldmeditsiiniteenused 959
Muu tervishoid, sh tervishoiu haldamine 77
Vaba aeg, kultuur, religioon
Spordikoolid 22 308
Sporditegevus (va spordikoolid) 11 910
Laste muusika- ja kunstikoolid 13 837
Laste huvialamajad ja keskused 4 794
Noorsootöö ja noortekeskused 6 457
Täiskasvanute huvialaasutused 1 080
Raamatukogud 24 081
Kultuuriüritused 17 000
Seltsitegevus 43 282
Laululavad 978
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 2 742
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused 2 000
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus 14 512
Haridus
Lasteaed 197 947
Põhikoolid 590 135
Gümnaasiumid 34 454
Täiskasvanute gümnaasiumid 7 578
Õpilasveo eriliinid 50 965
Sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 67 639
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused 213 643
Eakate sotsiaalne kaitse 13 312
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 35 213
Riiklik toimetulekutoetus 49 062
Muu sotsiaalne kaitse, sh haldus 18 242
Kulud kokku 1 877 362
korda ja seda rohkem infot
tervise valdkonnas otsuste
langetamiseks saame.
Uuringut toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavast programmist «Tervislikke valikuid toetavad
meetmed 2010-2011».

kaasa rääkida, palume
kõigil küsimustiku saanutel see kindlasti täita
ning tagastada ümbrikus
oleval aadressil.

Et saaksite oma valla tervise valdkonna planeerimisel

SÕMERPALU VALLA
TERVISENÕUKOGU

Info: Helen Metsma,
tel 786 8807, 5656 1655.

Lühike tuleohutuse meelespea
• Metsas tee lõket vaid selleks ette nähtud kohas või
omaniku loal.
• Lõke tee selleks ette valmistatud
mittepõlevale
alusele või kuivanud taimestikust puhastatud mittesüttivale pinnasele nii, et
see ei kujuta ohtu hoonetele, puuriidale, metsale,
taimestikule ega turbapinnasele.
• Lõkkeaseme või grilli

ümbrus hoia poole meetri ulatuses puhas süttivast
materjalist, et lahtine leek,
kõrge temperatuur või sädemed seda ei süütaks.
• Tule tegemisel jälgi tuule
tugevust ja suunda, et sädemed ei langeks hoonele,
metsale, kuivanud taimestikule, turbapinnasele või
muule kergesti süttivale
materjalile.
• Tee lõket, kui tuule kiirus

Laupäeval, 30. aprillil kell 19 Sulbis
Roosu talu vabaajakeskuses

Volbri perepidu tantsuga
•volbrinõidade valimine •nõiaellade ja nõialaste etteasted
•nõiajookide mekkimine •tants ja tagaajamine
Ansambel Onupoeg •Nõiamaks •toidupoolis ühislauakesele
Korraldaja: Sulbi Maarahva Selts

on alla 5,4 meetri sekundis,
mis liigutab ainult peenemaid puid ja puuoksi.
• Hoia käepärast pulberkustuti, ämber veega või
aiakastmisvoolik.
• Kasta enne tule tegemist
kuiv lõkkekoht ja selle
ümbrus veega märjaks.
• Piira lõkkekoht kivide või
pinnasevalliga.
• Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, seda valva-

takse kuni lõpuni põlemiseni ja kustutatakse
veega või summutatakse
liivaga.
• Enne lõkke tegemist
uuri kohaliku omavalitsuse õigusakte. Tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või
siis on määratud, mida
lõkkes põletada tohib.
PÄÄSTEAMET

Pensionäri tulumaksuvabastusest
Pensionäri tulumaksuvaba tulu on 2011. aastal kõige
rohkem 336 eurot kuus.
Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni
maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk 192 eurot kuus.
Lisateavet saab www.ensib.ee või sotsiaalkindlustusameti büroodest.
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Kaie Rehe ja
Timo Tammik
poeg TRAVIS

Õnne sünnipäevaks!
Hingele härmaõilmetest hellust,
silmisse kevadist päikest ja kelmust.
Kõike kaunist, mis armsaks teeb elu!

Mai

Juuni

Elenora Vorms 70
Lembit Neve 70

Helvi Kikkas 75

Malle Kivi 70

Asta Veri 85

Valve Aripman 75

Erna Reiljan 83

Roland-Raimund Hausman 81
Eha Neemre 81
Hilda Provotorova 83
Erich Käremägi 84

Maria Leius 84
Ina Pähna 87
Reedi Rosine 89

Elvi Duberg 86
Irene Saavel 90
Päike paitagu te kalmu,
kuu ja tähed valvaku!

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Alvar Tuunas
Tõnis Muru
Harri Kikkas
Olga Vaab
Marta Raudsepp

Kirikuteated
1. mai kell 11 jumalateenistus Urvaste kirikus. Kaetud on
armulaud ja mälestatakse aprillikuus lahkunuid.
Kell 17.30 jumalateenistus Sõmerpalu hooldekodus.
8. mail kell 11 emadepäeva jumalateenistus Urvaste kirikus. Esinevad pühapäevakoolilapsed. Pärast kirikukohv
pastoraadis. Kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus.
15. mail kell 10 jumalateenistus Urvaste kirikus. Kell
11 sõidame ekskursioonile Hallistesse. Võtame osa kell
12.30 algavast jumalateenistusest Halliste kirikus. Külastame kalmistut ja käime Urvaste koguduse õpetaja Paul
Uibopuu haual. Tagasiteel tutvume vaatamisväärsustega.
Vajalik eelregistreerimine.
Kell 16 Antsla palvemajas jumalateenistust ei toimu.
22. mail kell 11 kontsert-jumalateenistus Urvaste kirikus.
Osaleb segakoor Baltika.
27. mail kell 18 õhtu Uhtjärve ääres koos kirikulauludega. Kaasa lauluraamat ja midagi piknikulauale!
28. mail kell 8 Urvaste kirikus urbanipäeva hommikupalvus.
29. mail kell 11 Urvaste kirikus kevadleeripüha.
1. aprillil algusega kell 10 Urvaste pargi ja kiriku ümbruse koristamise talgud.
1. juunil kell 17 algab Urvaste koguduse noorteleerikursus.
Kogunemine kirikus. Leerikursus lõpeb 17. juulil.
23. juunil kell 11 ristimispüha Urvaste kirikus.
Surnuaiapühad
Urvastes 24.06. kell 11. Osulas 26.06. kell 11.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

