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Osula laululava avamine kevadpeoga
19. mail kell 14 avatakse
Osula Harjumäel laululava
üritusega «Üks kevadpäev
Harjumäel».
Pakume tegevust kõigile
mudilastest täiskasvanuteni. Igal täistunnil toimub
laululaval kontsert, kus esinevad mudilased ja täiskasvanute kollektiivid. Külalisesinejana on oodata Võru
puhkpilliorkestrit. Avatud
on töötoad, müügipunktid ning rohevahetus (saab
vahetada taimi, seemneid,
istikuid, mugulaid jne).
Korraldajad on mõelnud
ka tervislikule liikumisele.
Toimuvad lühimatkad ning
kanuusõit (laululava taga
asuval väiksel lõigul). Osavuse ja julguse saab proovile
panna kiikingus. Külaseltsid avavad kevadkohviku,

kus saab kehakinnitust.
Esimest korda selgitame
välja ka valla grillimeistri.
Võistlusel osalejatel tuleb
oma toodangut kohapeal
grillida ning see serveerida
(oma toodang on kodus
ette valmistatud liha või
juurviljad).
Valla grillimeistri võistlusele tuleb registreeruda
14. maiks tel 516 5751 või
maarika.rosenberg@gmail.
com. Grillkojas jagatakse
ka nõuandeid, kuidas grillroogi valmistada.
Korraldustoimkond jätab endale õiguse ajagraaﬁkus muudatusi teha. Päeva
aitavad korraldada valla
MTÜd, valla noortevolikogu ja vabatahtlikud.
MAARIKA ROSENBERG
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Avamine, mudilaste kontsert, tegevuste tutvustus
Rohevahetus, kiiking (piletiga)
Kohalike käsitöötegijate kaupade tutvustus,
müük ja õpitoad
Mudilaste telgi tegevused
Koolilaste kontsert
Valla grillimeistrite kandidaatide tutvustus
Kanuusõit, matk
Kohalike käsitöötegijate kaupade tutvustus,
müük ja õpitoad
Rohevahetus, kiiking (piletiga)
Võru puhkpillorkestri kontsert
Grillimine jätkub, kanuusõit, matk
Kohalike käsitöötegijate kaupade tutvustus,
müük ja õpitoad, kiiking (piletiga), rohevahetus
Täiskasvanute kollektiivide kontsert
Kohalike käsitöötegijate kaupade tutvustus,
müük ja õpitoad
Kiiking (piletiga), matk, mudilaste tegevused
Rohevahetus
Grillimeistrite roogade hindamine
Kevadpäeva lõpetamine, korraldajate tänamine,
valla grillmeistrite väljakuulutamine

Heakorrakonkurss «Kaunis kodu 2012»
Vallas on saanud traditsiooniks tunnustada igal aastal
kaunimaid kodusid. Nii on
ka tänavu.
Hindamisel on aluseks
heakord ja haljastus, hoonete korrastatus, teede seisund, muru, lilled, ilupuud
ja -põõsad, väikevormid,
piirded ja väravad, lipu
heiskamise koht. Piirete ja
väravate olemasolu ei ole
kohustuslik. 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). Konkursil
osalemiseks võib majaomanik registreeruda ka oma
algatusel.
Registreeruda saab telefonidel 5197 1490 (Maia) ja
516 5751 (Maarika).
Kandidaatide esitamise
viimane tähtaeg on 4. juuni. Konkursi «Kaunis kodu
2012» võitjate autasustamine toimub valla jaanipäevapeol 23. juunil Harjumäel.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Ilmataat soosis jüripäeva jooksu
MAARIKA ROSENBERG
23. aprillil tähistasid
valla spordihuvilised
jüripäeva traditsioonilise Sõmerpalu-Osula
teatejooksuga.
Jüripäeva
teatejooksu rändkarika viis taas
koju Sõmerpalu kooli I
võistkond. Võistkonnas
jooksid Andre Lainemaa,
Kelly Mekk, Kristen Parijõgi, Karoliine Palok,
Jaagup Traagel, Mariette
Vunder, Viktor Lindmets ja Hanna-Britt Allas.
Jüripäeva
teatevõistluse lühidistantsil
osalesid Osula mänguväljakul ka algklasside
võistkonnad. Lastel tuli
joosta looduslikul rajal,
jooks algas kohe mäkketõusuga. Vaatamata raskele algusele läbisid kõik
jooksjad raja.
Finišijoone
ületas
esimesena 1.–2. klassi
arvestuses Osula põ-

Heakorratalgud
Osula kalmistul
Vallavalitsus kutsub rahvast Osula kalmistule heakorratalgutele 5. mail algusega kell 10 (kogunemine
ülemises parklas).
Kaasa palume võtta rehad, muruluuad, oksakäärid jne. Ka külaseltsid plaanivad heakorratöid oma
piirkonnas. Nende kohta
saab infot seltsidest.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Osula saab
võrkpalliväljaku
Osula on üks 12 kohast,
kuhu tänavu Eesti võrkpalliliidu (EVF) toel volleplats
rajatakse.
Konkursile
«Võrguplatsid korda!» laekunud
taotluste seast valis žürii
välja kümme, kaks lisaväljakut selguvad rahvahääletuse tulemusena mai alguses.
WWW.VSPORT.EE

Osula kooli direktor Anti Ossis annab Jüriööjooksu rändkarika Sõmerpalu kooli I võistkonnale.

hikooli I võistkond (Kaur
Kreevald, Deivid Vunder,
Jürgen Lehepuu, Mihkel
Mürkhain, Lauren Jaanus,
Mari Hera, Kätlin Keem ja
Hanna-Lysette Täkker).
3.–4. klassi arvestuses võitis Osula põhikooli
I võistkond (Anette-Liis
Täkker, Jos Kristan Krevald,
Jane Paulus, Joosep Perv,
Henri Helekivi, Üllar Lehepuu, Annemari Bendi ja
Gerli Villakov).
Ka valla mudilased lõid

Jüripäeva teatejooksul kaasa. Kokku osales kümme
võistkonda.
Üksiküritajatest jooksis
Sõmerpalust Osulasse Allan
Terve. Allan on eeskujuks
paljudele noortele, kuna ta
on osalenud enamusel valla
Jüripäevajooksudest ning
korraldab ka ise terviseüritusi.
Pärast Jüripäeva teatejooksu toimusid teatevõistlused ja mängud, mida
korraldas valla noortevoli-

kogu.
Ka ilmataat oli korraldajate poolel ning asendas hommikuse vihma
mõnusa päikse ja kuiva
ilmaga.
Jüripäeva teatejooksu
korraldavad valla koolid
kordamööda koostöös
vallavalitsusega.
Seekordne korraldaja oli
Osula kool.
Vallavalitsus tänab
korraldajaid ja tunnustab tublisid jooksjaid.

Osulasse tuleb igal reedel taluturg
SÕMERPALU SÕNUMID
Et vallaelanikud saaksid
oma valla väiketootjate
käest värsket ja puhast
toidukraami osta, alustab
tegevust taluturg Osula
bussijaama platsil 18. mail
kell 18.
Taluturu avapäeval saab
osta Kärgula küla Loona
talu peremehe Allar Asi
käest mitmesugust jahu ja
helbeid. Vambola Saarme
Saarme talust müüb sõira
ja juustu. Istikuid müüvad
Meiki Kõva Meiki talust ja
Elgita Kender Tamme talust.
Taluturu mõtte käis
välja seltsing Kodokülä
Kärgula, Sõmerpalu vallavalitsus toetas mõtet ja
andis loa kaubelda Osula
bussijaama platsil.
Oma taluturg toob kasu
nii ostjatele kui ka müüjatele: vallaelanikud saavad
soodsalt koduvallas kasvatatud ja valmistatud värsket kraami osta ning müüjatel pole vaja kaugele oma

Kärgula talunikud Allar Asi (Loona talu) ja Elgita Kender
(Tamme talu) kutsuvad kõiki huvilisi 18. mail kell 18 Osulasse taluturule Sõmerpalu vallas kasvatatud-toodetud
kraami ostma ja müüma.

kaupa müüma sõita.
Taluturule on kauplema
oodatud kõik Sõmerpalu valla väiketootjad, tulla
võib juba esimesel kauplemispäeval.
Kauplemishuv ilistel
palutakse endast ette

teada anda hiljemalt 17.
maiks tel 5646 0708 või
kelgita@gmail.com.
Ostjad on oodatud turule 18. mail kell 18 ja
edaspidi igal reedel samal
ajal, niikaua kui huvilisi
jätkub.
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Rahvalauluga emakeelepäev Sulbis
MAARIKA
ROSENBERG
14. märtsil said Sulbi
Roosu talu vabaajakeskuses kokku keelehuvilised, et tähistada
emakeelepäeva. Emakeelepäeva teemaks oli
võru keele edendamine
vallas.
Ülevaate võru keele kõnelemisest tegid Merili
Küppar ja Evar Saar.
Osalejad said tutvuda
võrukeelsete trükistega
ning nautida Kärgula

Kärgula pärimusmuusikud emakeelepäeval Sulbis esinemas.
pärimusmuusikute esinemist.

Muusikute seas oli ka
mudilasi, kes tulid väike-

kandlel mängimisega hästi
toime.

Seni kuni täiskasvanud arutlesid keele tähtsuse ja selle kõnelemise
üle, mängisid lapsed
vanu rahvamänge.
Lõpuks jäi kõlama
mõte, et selline kohtumine võiks järgmine
kord toimuda mõnes
teises piirkonnas.
Emakeelepäeval jagati Põlva maakonnas
Oraval ka Hindätiidmise
auhindu.
Meie vallast said tunnustuse lasteaia Lepatriinu võru keele rühma
kasvatajad.

Ilmus raamat Osula kooli ajaloost
HELJO SAAR,
raamatu koostaja
Raamatusse «Sõmmõrpalu vallakoolid. Osula
kool» on tahetud paigutada kogu kooli auväärne
ajalugu ja see on pühendatud kooli 250. aastapäevale.
Kool saab koduseks ja
armsaks ning jääb alatiseks meelde, kui oskad jätta temasse pisutki endast.
Õpilasuurimused koolis on
andnud võimaluse suhtuda olnusse tõsisemalt ning
väärtustada kodu, kooli,
kodukoha ajaloo tundmist
ja talletamist.
Õpilastel on olnud võimalus realiseerida oma
ajaloohuvi
konkreetsete

kodu-uurimistööde kaudu. Nii ootaski järge Osula
kooli ajaloo koostamine,
mis kahjuks vahepeal jäi
seisma. Nüüd on raamat
lõpuks trükki jõudnud.
Praegune Osula kool
jätkab Sõmerpalu valla
väärikat hariduselu, püüdes hoida selle ajaloolisi
traditsioone, sest kooliharidust on lastele antud ju
väga pika aja jooksul.
Esimese, kõige pikemat
perioodi kajastava osa on
kirjutanud
kooliajaloo
uurija Uuno Ojala.
Hilisemast ajast ülevaate andmiseks on kasutatud
kooli direktorite Helgi Kuklase, Endel Rikkandi, Kalju
Kongo, Alfred Tammeti ja
Raivo Tamme koostatud
käskkirju ning täidetud

kooli kroonikaraamatuid,
õpilaste nimekirju ja kooli
personali toimikuid.
Lisaks on viimaste aastakümnete jooksul kogutud
palju õpetajate ja vilistlaste
mälestusi ning ajakirjanduses nende kohta ilmunut.
Fotod on pärit kooli
kroonikaalbumitest, õpetajate ja vilistlaste kogudest.
Palju on ka fotograaﬁde
Kaido Jakobi, Mati Pakleri,
Kalju Kuusiku ja Maidu
Jaasoni tehtud pilte.
Nimede kirjutamisel on
aluseks võetud õpilasraamatud (õpilaste edasijõudmise ja hinnangute raamatud).
Raamatu koostajale on
soovitusi jaganud ajaloolane Milvi Hirvlaane ja
Hella-Mare Männamaa.

Kaaned ja siselehed on kujundanud disainer Triinu
Sarv, kes on kasutanud ka
Epp Margna vinjette.
Raamat «Sõmmõrpalu
vallakoolid. Osula kool»
jõudis trükki tänu Eesti Kultuurkapitalile, Sõmerpalu vallavalitsusele ja
Osula põhikoolile.

Trükkimist on toetanud
veel AS Sebe, endised vilistlased Kaja Veske (Nõgel)
ASist Kitman, Ülo Hõrrak
OÜst Koduaken ja Kalev
Piirimägi ASist Lapi MT.
Raamatu on trükkinud
AS Võru Täht ja selle on
küljendanud Aime Sulg.
Kõik koolilood on omavahel natuke sarnased ja
ometi nii erinevad, just
nagu lapsedki kõikides
koolides eri aegadel.
Loodan, et pärast selle
raamatuga tutvumist väärtustavad paljud oma kodukooli ja kodupaika senisest
enam ning tunnevad edaspidigi huvi tema käekäigu
vastu.
Aitäh kõigile, kes raamatu ilmumiseks oma abikäe ulatasid!

Sulbi naisansambli Helin tormiline kevad

Vasakult paremale teine rida: Ingrid Allas, Margit Tappo,
Merle Konnula, Iines Urm, Kristi Serv, esimene rida: Külli
Štubis, Merili Küppar, Ly Pihkanen, Anneli Habe.

MERILI KÜPPAR
Sel kevadel otsustas naisansambel Helin võtta osa
maakondlikust
vokaalansamblite päevast Missos. Selleks oli vaja ära õppida üks saatega ning teine
a capella laul.
Nii lauljad kui ka juhendajad esialgu kahtlesid osavõtus, sest polnud ülevaadet

maakonna ansamblite tasemest. Missos aga selgus, et
meie tase on väga hea.
Märtsikuu viimasel päeval oli Misso rahvamajja kogunenud saalitäis rahvast.
Lauljaid tervitas väärikas
žürii: dirigent-muusikaõpetaja, Rapla laulustuudio juhataja ning juhendaja Thea
Paluoja, legendaarne Võru
folkloorifestivali korraldaja
Peeter Laurson ja Põlvamaa

tuntud lauluõpetaja ja dirigent Saidi Tammeorg.
Kõige arvukamalt olid
esindatud eakate ansamblid. Silma jäi koolinoorte
vähene ansamblilaulu huvi.
Laulupäeva lõpus selgus, et Sulbi vokaalansambel Helin on valitud
naisansamblite kategoorias
esindama Võru maakonda
Värskas.
Kõige tunnustavamad
olid Thea Paluoja sõnad. Ta
kiitis ansambli puhast kõla
ning hindas lauluvalikut
raskusastme poolest «krõbeda 10ga».
Järgmisel päeval, 1. aprillil astus meie ansambel
juba kõrgema lava laudadele ning suurema publiku
ette. Värska kultuurikeskuses toimus kolme maakonna (Põlva, Võru, Valga) vokaalansamblite festival.
Sellel üritusel võidutsesid küll Põlvamaa ja meie
eelmise päeva žüriiliige
Saidi Tammeorg koos oma
vahvate ja kõrgetasemeliste

ansamblitega, aga Helina
naised said hea esinemiskogemuse ning naudingu
puhtast ansamblilaulust.
Ürituse naelaks oli Pärnust
pärit vokaalansambli Greip
esinemine.
Mai 11. päeval peab
Sulbi naisansambel Helin
sünnipäevapidu. Ansambel
on tegutsenud kolme juhendaja käe all 15 aastat.

Kontserdikavas on laule
läbi aegade ja need peaksid
väljendama ansambli eri
etappe ning muusikalist ilmet.
Et sünnipäevapidu oleks
nooruslik ning lustakas,
selleks on külla kutsutud
ka Hauka Vägevad, Ruusa
meeste
šõutantsutrupp
ning ansambel HAAG. Üritus on kõigile tasuta.

Kodutoetus
lasterikastele
Sihtasutus KredEx võtab
lasterikaste perede kodutoetuse taotlusi vastu 20. maini.
Riiklik toetus on mõeldud peredele, kus kasvab
vähemalt neli kuni 19aastast
(k.a) last ning kelle sissetulek
ühe leibkonnaliikme kohta
ei ole kahe viimase kalendriaasta tuludeklaratsiooni alusel suurem 300 eurost kuus.
Toetussumma on ühe
projekti kohta kuni 6 500
eurot või kuni 13 000 eurot,
kui taotleja leibkonnas kasvab kaheksa või enam last.
Taotlejale, kes on enne
meetme raames toetust saanud, võib eraldada toetust
kuni 6 500 eurot. KredEx tasub toetuselt tulumaksu.
Toetust saavad taotleda
ka isikud, kellele on varem
KredExi lasterikaste perede
toetuse meetme raames toetust eraldatud. Teistkordse
toetuse taotlemiseks peab
eelmine toetus olema kasutatud sihtotstarbeliselt ja
projekt tähtajaks lõpetatud.
Samuti peab KredEx olema
aktsepteerinud toetuse kasutamise aruande.
Riik toetab eluasemetingimuste parandamise projekti
elluviimist 90-100% ulatuses selle maksumusest. Toetuskõlblikud tegevused:
• eluaseme püstitamine,
rekonstrueerimine või laiendamine, samuti eluaseme
tehnosüsteemide või võrkude rajamine, muutmine või
asendamine ehitusseaduse
tähenduses;
• eluaseme renoveerimine, mis ei ole ehitamine ehitusseaduse tähenduses;
• energiaauditi, projekti
elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega,
omanikujärelevalvega
ja
ehitusloa või ehitamiseks
kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega
seotud kulude katmine;
• kodumasinate ja -tehnika soetamisega seotud kulud
juhul, kui toetuse saaja tõendab, et vastavate kodumasinate või -tehnika ostmise
vajadus tuleneb taotleja leibkonna liikme(te) meditsiinilisest erivajadusest.
• eluaseme soetamine
leibkonnale;
• eluasemelaenu põhiosa
tagasimakse toetamine;
Taotlusvorm koos lisade
ja lisadokumentidega tuleb
esitada KredExile digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressil toetused@kredex.ee
või suletud ümbrikus tähitud kirjana aadressil Hobujaama 4, 10151 Tallinn.
Juhend, taotluse vorm ja
täpsem info:
www.kredex.ee/11857/.
SA KREDEX
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Tulge valla
perepäevale!

Osula laste muusikal «Punamütsike»

Traditsiooniline perepäev
toimub Sõmerpalu põhikoolis neljapäeval, 10. mail
algusega kell 17.
Üritus toimub juba
kümnendat aastat ja sellest
on saanud ülevallaline ettevõtmine.
Perepäeva aitavad korraldada Sõmerpalu põhikooli õpetajad, kaasatud
on Osula, Sulbi, Järvere ja
Sõmerpalu külaselts.
Nõu ja jõuga toetab Sõmerpalu põhikooli hoolekogu.
Sel aastal on ka uuendusi. Nimelt saavad perepäeva üritused hoo sisse
juba nädala alguses.
Esmaspäeva, teisipäeva
ja kolmapäeva õhtul kell
18 on kõik huvilised – eriti
lapsevanemad – oodatud
Sõmerpalu põhikooli.
Esmaspäeval
toimub
uudne ja huvitav sumba
tantsutund. Seda organiseerib õpetaja Tiia Linnas,
juhendaja on kooli vilistlane Liisi Leok.
Teisipäeval räägib õpetaja Viia Haller murdeeast
ja kolmapäeva õhtul korraldavad huvitava koolituse
õpetajad Marju Sarapuu
ja Kristi Pettai. Teema on
«Kuidas toetada last kodus».
Perepäev 10. mail algab
kontserdiga, kus esinevad
Sõmerpalu ja Osula põhikooli lapsed ning Sõmerpalu lasteaia laulu- ja tantsulapsed.
Õhtu jätkub töötubades.
Sel aastal on juba tuntud
ettevõtmiste kõrval plaanis ka uued kaasakiskuvad
tegevused, mida varasematel aastatel perepäeva kavas
pole olnud.
Peale isemeisterdamise on perepäeval võimalik
mitmesuguseid põnevaid
tooteid osta.
Nagu ikka toimub kohapeal toitlustamine.
Avatud on juba mitmel
aastal populaarsust kogunud välikohvik, kus pakutakse nii sooja toitu kui ka
suupisteid.
Täpsema info leiate
vahetult enne perepäeva
ilmuvatelt ﬂaieritelt.
Osalema ja kaasa lööma
on oodatud kogu valla rahvas!
PILLE KULBERG

TUULIKE MÖLDER

Sõmerpalu valla
karikavõistlused
võrkpallis

võrkpallis.
Mängiti kahes alagrupis:
naised ja mehed. Mehi oli
tänavu kohale tulnud kolm
ja naisi kaks võistkonda.
Esimese koha medali
sai meeste seas võistkond
koosseisus Tauri Maidla,
Virko Maidla, Veiko Maid-

14. aprillil toimusid Sõmerpalu põhikooli spordisaalis järjekordsed Sõmerpalu valla karikavõistlused

mõned näitlejad ja lavastaja nn greenroom’i, kus nendega tehti intervjuu, mida
saalis olijad said suurelt
ekraanilt vaadata.
Publiku häälte põhjal
sai eredalt esitatud rolli
preemia Annemari Bendi.
Mälestuseks saime ka etenduse salvestise.
Lapsed tahavad «Punamütsikesega» veel esineda
ja ka uutes lavastustes kaasa lüüa. «Karlsson» oleks
hea väljakutse, ainult seal
pole eriti tüdrukute osi.

Osula põhikoolis on saanud lavaküpseks muusikal «Punamütsike». Laulud on kirjutanud Janika
Sillamaa, dramatiseerinud Katre Jaani. Etenduses osaleb 24 algklassilast.
Muusikali lavastaja on artikli autor. Liikumist aitas seada Kristina Ermel,
laulud õpetas selgeks Ara
Bander. Kristina on meil
tavaliselt ka helitehnikuks.
Kostüümid lahendasime põhiliselt peakatetega. Õmblemises abistasid
mind Külvi Raudsepp
(Tauri ja Karina ema) ja
Kai Semjonov (Mari ema).
Nimiosas on Annemarii
Bendi. Proovi(esi)etendus
oma kooli rahvale oli 13.
märtsil. Suur tänu kõigile
toetajatele ja osalistele!

Punamütsike apteegist rohtu toomas.Vasakult: Eeva Varrik,Annemarii Bendi,Liilia Varrik,Gertin Aher.

Trupi liikmed ütlesid, et
15. märtsil Võrumaa laste
ja noorte näitemängupäeval oli natuke võõras laval
olla, sest harjutatud oli

kooli võimlas. Samas oli
laval palju toredam mängida, kuigi oli väga kitsas.
Tore oli vaadata ka teiste
etendusi: «Tulnukas tuleb

lasteaeda» (Meremäe) ja
«Tuhkatriinumäng» (Pikakannu).
Huvitav oli veel see, et
pärast etendust kutsuti

Etendused:
24. aprillil kell 10.20 toimus etendus lasteaialastele
Osula põhikooli võimlas.
3. mail kell 19.30 on etendus lastevanematele Osula
kooli väikeses saalis.
Mais külastame muusikaliga Erastvere hooldekodu.

Osula noored on
kutseoskustes edukad
MERILI KÜPPAR,
klassijuhataja
Soome
eeskujul
on
hakatud ka Eestis 9.
klasside õpilaste eelkutseoskuste võistlust pidama. Eesmärgiks on
olnud propageerida kutseharidust ning selgitada
välja parimate oskustega
noored.
Võrumaa kutsehariduskeskuses toimus 16. veebruaril «Oskaja 2012», mis
oli esmakordne Võru maakonnas. Seda korraldasid
Võrumaa karjäärikeskus ja
Võru noortekeskus.
Eelvoor koosnes kaheksast ülesandest, mille
lahendamine nõudis eri
teadmisvaldkondade ühendamist ning kiiret taipu.
Aja peale tuli määrata
taimi, viia kokku õige materjal ja puhastusvahend,
lahendada majandusülesanne, riietada imik, lahendada lünktekst Võrumaa
kohanimedega, anda esmaabi, pannajoonise järgi
kokku keeruliste kujunditega pusle jne.
Võrumaa
poolﬁnaa-

li võitis Osula põhikooli
võistkond koosseisus Karl
Kreevald, Kaili Kärssin ja
Piia Parker.
Edasi tuli Osula noortel võistelda Viljandis, kus
Viljandi haridusmessi raames toimus «Oskaja 2012»
ﬁnaal.
Finaalis olid vastamisi
Viljandi maagümnaasium
ja Osula põhikool.
Lahendada anti kolm
ülesannet, mille juures hinnati kiirust, loogilist töökäiku ja kvaliteeti. Määrata
tuli lõunamaised puuviljad, katta etiketi ja menüü
kohaselt laud, pumbata autorehv etteantud rõhuni.
Võitjaks osutus taas

Osula kooli 9. klassi võistkond.
Noored jäid võistlusega
rahule ning leidsid, et avastasid enda kohta mõndagi
kasulikku.
Ülesanded
nõudsid
head meeskonnatööd, kiiret tegutsemist ning tähelepanelikku jooniste ja juhendite lugemist. Samuti said
noored teada, kuidas paneb etteantud aeg proovile
nende närvi ning mõtlemisvõime.
Kutseoskusvõistlusel
osalemine andis õpilastele
oma sõnul võimaluse oma
teadmisi ja oskusi rakendada ning kinnituse, et kutseõpe on huvitav.

Õpitoas meisterdatud kingikotid ja karbid.

Valla noori oodatakse
käsitöö õpituppa
AIGE ULJAS,
noortetöö korraldaja
Hasar tmängumaksu
nõukogu koos Sõmerpalu
vallaga rahastasid projekti
«Kaheteistkümne
kuu erinevad mustrid».
Sõmerpalu valla noortel
on nüüd võimalik osaleda
12 õpitoas, mis toimuvad
kord kuus.

Kaili Kärssin, Piia Parker, ja Karl Kreevald Väimelas
eelkutsevõistlusel.

Eesmärk on arendada Sõmerpalu valla noorte käsitööoskusi eri valdkondades. Oluline teema on ka
taaskasutus: kasutatud asjadest tehakse uusi ja huvitavaid esemeid.
Ühtlasi võimaldab ettevõtmine mitmekesistada
noorte vaba aega Sõmerpalu vallas. Õpituba on
noortele tasuta.

la, Viktor Lindmets, Riho
Kreevald ja Velner Toom.
Naistest sai esimese
koha võistkond Nimetu.
Spordisaali tulid võistkonnad kohale kella kümneks. Mängimist alustasid
naised. Üks võistkond alistas teise kahe võiduga.

Kuigi välja olid kuulutatud Sõmerpalu valla karikavõistlused võrkpallis,
võtsid osa ka teise valla
noored.
Loodame, et selline traditsioon meie vallas jätkub
ja noored võtavad edaspidi võistlustest julgemini ja

Seejärel elati kaasa
meeste mängudele.
Eelmise aasta tiitlikaitsjad pidid sel korral leppima teise kohaga.
Täieõiguslik valla võistkond Sõmerpalu Sõõrikud
saavutas edu, võites mõlemad vastased.

Koolituse raames valmistatud tooted pannakse
näitusmüügile.
Esimene õpituba toimus 25. märtsil. Noored
said proovida kätt mitmesugustes lillede tegemise
tehnikates. Meisterdati eri
paberitest roose ja teisi lilli.
Teine õpituba toimus 8.
aprillil. Sedapuhku valmistati kingikotte ja karpe, mis
hiljem kaunistati esimeses
õpitoas meisterdatud lilledega.
Kolmas õpituba toimus
22. aprillil Osula põhikoolis, teemaks plastpudelist
lillede valmistamine.
Järgmiste
õpitubade
toimumisajad leiad http://
meienoored.wordpress.
com/. Jälgi reklaami ka
Facebookis!
aktiivsemalt osa.
ELINA LAKS
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Oh seda rõõmu, kisa, kära lapsuke teil sündis täna.
Magab palju, süüa nõuab,
nutujoru teha jõuab.
Olge tublid, isa-ema,
küll saab inimene temast!

Kulupõletamine on keelatud
Meelespea lõkke tegemisel ja grillimisel
• Lõket tohib teha mittesüttival alusel või pinnasel. Piira lõkkekoht kivide või pinnasevalliga, et
tuli mööda pinnast edasi
ei leviks ning lõkkest ei
saaks alguse kulupõleng.
• Metsas tee lõket vaid
selleks ette nähtud tähistatud kohas või omaniku
loal.
• Lõkkekoht vali nii,
et see oleks ohutus kauguses hoonetest, põlev- ja
küttematerjali hoiukohtadest ning tule tegemisega ei kaasneks tuleohtu
metsale või taimestikule.
Ohutu kaugus hoonest
on vähemalt 10 meetrit
ja metsast vähemalt 20
meetrit.
• Tule tegemisel jälgi
tuule tugevust ja suunda, et sädemed ei langeks
hoonele, metsale, kuiva-

Taotle isikut
tõendavat dokumenti aegsasti!
Aastail 2012-2014 mitmekordistub kodakondsus- ja
migratsioonibüroode teenindustes klientide arv ja
pikenevad ootejärjekorrad
seoses viie- ja kümneaastase
kehtivusega dokumentide
üheaegse aegumise tõttu.
Esitage taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti! Dokumendi saab kätte 30
päevaga. Kui oled 15aastane
või vanem Eesti kodanik,
kellele on varem välja antud

nud taimestikule või turbapinnasele.
• Lõkke ja grillimise juures tuleb hoida ka kustutusvahendeid. Selleks sobib kas
tulekustuti, ämber vee või
liivaga, veega täidetud aiavoolik või kululuud.
• Üle kolmemeetrise
läbimõõduga lõkked tuleb
kooskõlastada päästeameti
kohaliku päästeasutusega,
Lõuna-Eestis Lõuna päästekeskusega.
• Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, seda valvatakse 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.
• Grillseadet tuleb kasutada tasasel pinnal väljaspool siseruume ning seeEesti kodaniku pass või IDkaart, siis esita taotlus uue
ID-kaardi saamiseks posti
või e-posti teel. Dokumendi
kättesaamiseks pead pöörduma meie teenindusse.
ID-kaardi riigilõiv alla
15aastastele, Eesti vanaduspensioni eas isikutele, keskmise, raske või sügava puudega isikutele on 6,39 eurot
(99,98 krooni);15aastastele
ja vanematele isikutele 24,28
eurot (379,90 krooni).
Täpsem info: www.politsei.ee, teeninduskeskus@politsei.ee või tel 612 3000.
POLITSEI- JA
PIIRIVALVEAMET

juures juhinduda kasutusjuhendist. Rõdu peetakse
ehitise osaks ning söegrilliga seal toimetada ei tohi.
• Grillsöega grillimisel
on ohutu kaugus hoonest
kaks meetrit, muu küttematerjali kasutamisel viis
meetrit.
Lisainfot saab päästeala
infotelefonil 1524.
Meelespea, mida teha, kui
leiad lõhkekeha
Kevadiste põllutööde või
kaevetööde käigus, metsas
liikudes või muu tegevuse juures tuleb ikka ja jälle
päevavalgele vana lahingumoona (mürsk, granaat)
ja muid plahvatusohtlikke
esemeid.
Kui oled leidnud ohtliku
eseme, toimi nii:
• Ära puutu leidu!
• Ära kasuta lahtist tuld
leiu lähedal!
• Leitud eset ei tohi en-

Haigekassa
lahkus Võrust
Võru maavalitsuse koostööleping Eesti Haigekassaga
on lõppenud.
Inimesed peavad oma
hambaravi/proteesi hüvitise
avaldused, meditsiiniseadme kaardi avaldused, ravimihüvitise avaldused, Euroopa ravikindlustuskaardi
avaldused jt dokumendid
postitama ise aadressil: Eesti
Haigekassa Tartu osakond,
Põllu 1a, Tartu.
Haigekassa
blankette
saab www.haigekassa.ee/

daga kaasa võtta.
Märgista selle asukoht ja eemaldu ohtlikust kohast!
• Informeeri leitud esemest kohe
häirekeskust telefonil
112: kirjelda leidu,
anna selle täpne asukoht ja oma kontaktandmed, et vajaduse
korral saaks lisateavet
küsida.
• Helista alati,
kui arvad, et tegu
võib olla lõhkekehaga. Isegi kui leid ei
osutu lõhkekehaks,
ei järgne teatamisele karistust. Traagilised tagajärjed on
siis, kui proovitakse
iseseisvalt lõhkekeha
kuhugi viia või seda
kahjutuks teha. Kui
lõhkekeha liigutada või transportida,
võib see plahvatada.
PÄÄSTEAMET
blanketid ja infot haigekassa kliendiinfo numbril 16363.
Isikliku abivahendi
kaarti väljastab ikkagi
maavalitsus vastavalt sotsiaalministri määrusele
«Tehniliste abivahendite
taotlemise ja soodustingimustel eraldamise
tingimused ja kord» abivahendi soodustusega
ostuks või laenutuseks.
Info tel 786 8340.
HELBE MUNSKI, Võru
maavalitsuse haridus- ja
sotsiaalosakonna
peaspetsialist

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Monika Sepp ja Sulev Mäesaar
tütar KERTU
Laura Ojaots ja Tauno Sõrmus
poeg KRISTOFER
Maili Uusaed ja Ain Arulepp
tütar ELISABET
Karoline Urb ja Alla Laidoner
poeg KENNET
Kadri-Liisa Kostabi ja Marnel Vumba
tütar ANNI

Õnne sünnipäevaks!
Sinilillede sinist muretust,
kullerkuppude kuldset rõõmu
pikkadeks päevadeks, paljudeks aastateks!

Mai

Hellar Sarv 70

Urve Hausman 70
Regina Liping 75
Ülo Kamber 80
Erich Käremägi 85
Irene Saavel 91
Elvi Duberg 87
Hilda Provotorova 84
Eha Neemre 82
Roland-Raimond Hausman 82

Helmut Mõts 70
Aita Vaher 70
Enno Saaremõts 70
Mait Martins 75
Mare-Marie Orti 80
Erich-Johannes Oda 80
Maria Leius 85
Rosine Reedi 90
Ina Pähna 88

Juuni

Asta Veri 86

Maie Konnula 70

Erna Reiljan 84

Muld vaikne, sügav süli
sind kutsus puhkama.

Mälestame meie hulgast
lahkunut
Virve Varrik

Lähiaja üritused Sõmerpalu vallas
10. mail perepäev Sõmerpalu põhikoolis. Info: Kristi Pettai, tel 5341 4706.
12. mail kohviõhtu Sõmerpalu klubis. Info: Vambola Saarme, tel 5345 0199.
19. mail «Üks kevadpäev Osula Harjumäel». Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
26. mail Võrumaa memme-taadi rahvapidu Osula Harjumäel. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
3. juunil «Meie laste päev» Harjumäel. Info: Maret Soon, tel 5907 9222.
22. juunil jaanituli Sulbis. Info: Airika Saamo, tel 5199 7981.
23. juunil valla jaanipidu Harjumäel (kell 17 rahvaspordipäev, kell 21 simman ansambliga Mesipuu).
Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
7. juulil «65 aastat rahvatantsu Osulas» Harjumäel. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 5751.
11. juulil Sõmerpalu staadionimotokross Väino Leoki rändkarikale Sõmerpalus.
Esmaspäeval, 30. aprillil kell 19 Sulbis
Roosu talu vabaajakeskuses

volbrirokk
•volbrirokkari valimine
•rokkarite etteasted
•tants ja tagaajamine
Ansamel C o s m o
Sissepääsuks toidupoolis ühislauale.
Riietus pungilik või rokilik
(auhind kõige-kõige…).
Korraldaja Sulbi Maarahva selts
Toetajad Sõmerpalu vallavalitsus, Roosu talu

Lastevanemate
üldkoosolek
Osulas
Neljapäeval, 3. mail kella
18-19.30 on Osula koolis
lastevanemate üldkoosolek
teemal «Lapse käitumis- ja
mõtlemismustrid. Kes ja
kuidas saab muuta lapse
käitumist?». Lektor Angela
Jakobson.
Pärast koosolekut kell
19.30 Osula põhikooli algklasside näiteringide esituses
«Punamütsike».

On avatud ka väike
õpilastööde näitus.
OSULA PÕHIKOOL

Abipalve
Lastekodust iseseisvasse
ellu astunud noormees
palub abi.
Kellel on ära anda
töökorras väiksem külmkapp ja kaks kardinapuud (2.50 ja 2 m), palun võtke ühendust tel
5637 2072.

Kirikuteated
Jumalateenistused
29. aprillil kell 11 Urvaste kirikus, kell 16 Antsla palvemajas, kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
6. mail kell 11 Urvaste kirikus.
13. mail kell 11 Urvaste kirikus emadepäeva perejumalateenistus. Esinevad pühapäevakooli lapsed. Pärast toimub
perepäev. Kell 14 jumalateenistus Heimtali kirikus.
17. mail kell 17 taevaminemispüha jumalateenistus Urvaste kirikus. Jutlustab Karula koguduse diakon Enno Tanilas.
Kaetud on armulaud. Pärast on koosviibimine pastoraadis.
20. mail kell 11 Urvaste kirikus.
27. mail kell 11 nelipüha jumalateenistus Urvaste kirikus.
Kaetud on armulaud, laulab koguduse naiskoor. Pärast jumalateenistust algab Urvaste koguduse leerikool. Kell 14
jumalateenistus Heimtali kirikus.
28. mail kell 16 teise nelipüha jumalateenistus Antsla
surnuaia kabelis.
Urvaste kiriku ümbruse koristustalgud on 28. aprillil
algusega kell 10.
Suvised kalmistupühad: 24. juunil kell 11 Urvastes; 1. juulil kell 11 Osulas ja kell 14 Kraavil; 8. juulil kell 11 Antslas.
Info tel 511 8271.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja
Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

