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Valla 2009. aasta eelarvest
2009. aastal on Sõmerpalu vallal rahaga kitsas nagu
kõigil teistelgi omavalitsustel: üksikisiku tulumaksust
saadavast tulust kärbib riik
olulise summa, mille suurus ei ole hetkel veel täpselt
teada.
Võrreldes 2008. aastaga
planeerib vallavalitsus valla
eelarvesse tänavu tulumaksust saadava tulu umbes
kümme protsenti väiksema.
See tähendab, et kulutusi
tuleb pidevalt jälgida, kuid
valla elurütmi raha vähenemine sel aastal veel oluliselt
ei mõjuta.
Tänavu muutsime valla
hallatavate asutuste eelarve
rahastamise süsteemi: pea-

rahasüsteemilt on mindud
üle kulupõhisele eelarvele. Õpilaste arv valla kahes
koolis on erinev, kuid hoone ülalpidamiskulud ühesugused.
Valla eelarvest palka saavatel inimestel töötasu ei vähendata. Jätkub ka veeprogrammi rahastamine.
Oluliselt on vähendatud
riigi rahaeraldusi teede remondiks ja korrashoiuks.
See tähendab, et teede
parandamisel tuleb läbi
ajada peamiselt loodusliku kruusaga, purustatud
kruusa suudame vähem
osta.
LENHARD ERMEL,
vallavanem

Teistmoodi tunnid Sõmerpalu koolis
Esmaspäeval, 23. veebruaril
ei alga kolmas tund Sõmerpalu põhikoolis sugugi
harjumuspäraselt.
Kooli
õpetajate asemel seisavad
klassi ees hoopis külalisõpetajad, nii Lõuna-Eesti kui
ka meie oma valla tuntud ja
tegusad inimesed: koorijuht
Tõnu Vaask, kooli vilistlane Toomas Lokk, ettevõtja
Jaak Traagel, külakogukonna hoidja Aimar Kreevald,
Leokite krossidünastia esindaja Arvo Leok, kirjanik
Jan Rahman, matemaatikadoktor Rainis Haller, õigusteaduse tudeng Angelika Sarapuu, setu keele ja kultuuri
tundja Anita Punamäe ja
valla registripidaja Maria
Saarme.
Kooli direktori Kristi Pettai sõnul võeti kuulda Eesti
presidendi Toomas Ilvese
üleskutset projektis «Tagasi
kooli!», mis innustab koole
kutsuma külalisõpetajaid
tunde pidama.
«Nad ei anna ainetunde,»
selgitas Kristi Pettai. «Iga
külaline räägib lastele omaenda tegemistest, et lapsed
saaks teada, mis ümberringi
toimub, samuti seda, millega tegelevad meie kooli
vilistlased ning et koduvalla inimesed on aktiivsed ja
tunnustatud spetsialistid.»
Et koolil pole see esimene kord külalisi oma tundidesse kutsuda, on teada, et
sedalaadi üritused meeldivad lastele väga ning «asendusõpetajad» saavad alati
suure tähelepanu osaliseks.
«Inimesed olid meeleldi
nõus tulema ühte tundi läbi

viima ning oma kogemusi
jagama,» lausus direktor.
Et külalistund toimub
vahetult vabariigi aastapäeva eel, on terve see koolipäev pühendatud isamaalisusele ja oma kodukandi
hoidmisele.
Kristi Pettai leiab, et
väärtushinnangute kujundajaks on kool ja kodu üheskoos. «Peab tundma uhkust
oma maa, keele ja kultuuri
üle,» rõhutas direktor isamaalise kasvatuse tähtsust.
«Kujundades lapses kodukohaarmastust läbi koolitundide, kasvatame ka laiemas tähenduses kodumaaarmastust.»
Sestap polegi 23. veebruaril
külalisõpetajatega
sisustatud päev sugugi ainus vabariigi aastapäeva
tähistamisega seotud üritus
Sõmerpalu koolis.
19. veebruaril hõljub
koolis muistsete aegade
hõngu. Ajalooõpetaja Elmi
Mürkhain koos viienda
klassi tüdrukutega tutvustab kõikidele õpilastele
kooli muuseumitoas vana
aja toidukombeid. Selle eest,
et iga laps ka endisaegset
toitu maitsta saaks, hoolitseb kooli kokk, kes pakub
kõigile omaküpsetatud karaskit külma piimaga.
«Niimoodi ühiselt avastades jõuda otsitud küsimuste vastusteni ongi õppimisprotsessi võlu ning teadmisi koguma ei pea sugugi
vaid koolitunnis,» märkis
Kristi Pettai.
KRISTIINA VIIRON
(Eesti Päevaleht)

Asta Veri ütleb, et on oma õpetajatööst palju rõõmu tundnud.

Valla aukodanik on Asta Veri

LIINA VALPER

Sel aastal pälvis Sõmerpalu valla aukodaniku
nimetuse Asta Veri (82)
Kurenurmest. Ta on
seal sündinud, koolis
käinud ja oma kodukoolis üle poole sajandi
lapsi õpetanud.
«Vähemalt kolm põlvkonda kurenurmelasi
on minult kooliõpetust
saanud,» ütleb põline
koolmeister. «Õpetaja
sai minust 1947. aastal,
pärast keskkooli lõpetamist. Olud ei lubanud
kodunt ära minna. Tookord oli suur puudus
õpetajatest, minagi läksin õpetajaks.»
Aastatel 1947–2001
õpetas Asta Veri (Ahman) Kurenurme koolis, kus töötas algklasside, geograaﬁa-, bioloogia-, kunsti- ja tütarlaste
tööõpetuse õpetajana.
2000/2001. õppeaastal
oli ta tööl nii Kurenurmes kui ka naabruses

LENHARD ERMEL,
vallavanem

Osulas. 2001. aastal Kurenurme kool suleti, veel ühe
aasta andis ta Osula põhikoolis kunstiõpetust.
Kaugõppijana lõpetas ta
1955. aastal Tartu Õpetajate
Instituudi loodus- ja maateaduse osakonna. Kaua oli
ta endas kandnud salasoovi
õppida kunsti. 1970. aastal
tema suur unistus täitus:
kunstiõpetuse kursuse lõpetamise järel sai ta kunstiõpetaja kutse.
Pikki aastaid oli Asta Veri
hoolel kooli katseaed, mis
tõi Kurenurmele ja ka talle
kuulsust lähedal ja kaugel
kuni Moskva põllumajandusnäituseni välja. Ka Asta Veri
õpilaste kunsti- ja käsitööd
äratasid tähelepanu.
Hea tundega mõtleb Asta
Veri tagasi oma õpilastele,
kolleegidele, koolijuhtidele.
Kui ta koolis käis, oli koolijuhataja Eduard Aarna.
Töötamise ajal juhtisid Kurenurme kooli Arkadi Reigo,
Vaike Kähr, Nordon Antons
ning Anti Ossis. Asta Veri
lisab, et kõik nad hoolisid
oma koolist.

«Aga kõige armsam on
ikka mu esimene klass, kellega koos alustasin. Mu esimeste õpilaste hulka kuulub
kasvatusteaduste
doktor,
professor Taimi Tulva (Saarniit). Õpetajatöö valisid
Neidi Savi (Kets) ja Tiiu Kabun (Pijon). Kokku oleme
saanud kooli kokkutulekutel, kodukandipäevadel ja
sünnipäevadel. Neid kohata
on alati suur rõõm,» tunnistab auväärses eas õpetaja.
Õpetaja Asta Veri tööd
on pikkade aastate jooksul
tunnustatud, suurimaks tunnustuseks peab ta seda, kui
ta õpilastel hästi läheb.
Mida on talle andnud 55
aastat kestnud õpetajatöö?
«Olen oma tööst saanud rahuldust ja tundnud rõõmu,»
kostab Asta Veri vastuseks.
Need Kurenurme
armsad kooliajad
ei unune mu meelest iialgi.
Kui kuulen oma kooli
kauget kutset,
siis tulen jälle siia tagasi.
(Asta Veri loodud lauluteksti
«Mälestusi koolist» algus)

Endised õpilased oma
õpetajast:
Neidi Savi (Kets) Võrust:
«Mina alustasin kooliteed
küll Siberis, aga Eestis pani
ema mu uuesti 1. klassi.
Hiljem olime Kurenurmes
kolleegid.
Asta Veri püüab igas
inimeses head leida. Talle
on omased töökus, ausus,
abivalmidus. Neid omadusi
on ta sisendanud ka õpilastesse.»
Endla Allas (Piho) Võrust:
«Olin 2. või 3. klassis, kui
Asta Veri tuli joonistamist
andma. Joonistamine oli
mu lemmikaine. Mäletan
siiani, kuidas ta meid astreid joonistama ja värvima
õpetas. Kui ma ise Võru 1.
põhikoolis õpetaja olin,
käis ta mu õpilaste joonistusi vaatamas ega ei jätnud kunagi arvamust avaldamata.
Erksa huviga enesetäiendamise vastu. Võttis
lastega
kõikvõimalikest
kunstikonkurssidest osa,
viljeles paljusid tehnikaid.
Astat mäletavad kõik!»
Asta Sibul (Rauba) Tartust:
«Kena inimene, heatahtlik
ja südamlik. Ta oskas meid
katseaias tööle panna.»

Hooldekodu valmib suve lõpul

5. jaanuaril hakkas riigihanke võitnud AS Semuehitus vana vallamaja hoonet hooldekoduks ümber
ehitama.
40 eakale mõeldud hooldekodu peaks valmima juuli lõpus või augusti alguses.
Hooldekodu ehitamist

rahastab ettevõtluse arendamise sihtasutus (EAS).
See läheb koos projekteerimisega maksma ligikaudu
10,1 miljonit krooni, millest
20 protsenti on valla oma
osa.
Praegu asub hooldekodu lasteaiaga samas hoones.
Kui hooldekodu elanikud
välja kolitakse, saab lasteaed
ruumi juurde.
Plaanis on renoveerida

vabanevad ruumid lasteaia
vajadusi arvestades. Raha
ümberehitusprojekti jaoks
on valla eelarvesse planeeritud. Kui kõik sujub plaa-

nipäraselt, saab 2010. aasta
alguses ümberehitustööd
alustada. Nii pääseb lasteaed
ruumikitsikusest. Rühmade
arv lasteaias jääb samaks.

Vanast vallamajast saab 40 eakale mõeldud hooldekodu.
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Noorte sõbrapäevapidu Sulbis

Apelsinijooksu võitjad Lauri Sisask ja Mattias Loos.

KERSTI KARU,
Sõmerpalu valla
noorsootöö korraldaja
14. veebruaril tähistasid
valla noored Sulbis sõbrapäeva.
Tantsulõvi Marleen Ojaots
ja parim sõber Maris Räis.

Peo korraldasid Sõmerpalu
valla noorte ümarlaua liikmed eesotsas Sigrid Habe,
Laura Konnula ja Carmen
Kiviga. See üritus oli üks
nende esimesi suuremaid
ettevõtmisi.
Tüdrukud mõtlesid välja
tegevused, kaunistasid saali, kutsusid diskorid – Ahto

ja Aimari.
Minu ülesanne oli
tüdrukuid vajaduse korral aidata ja peo ﬁnantsküsimustega tegeleda.
Peol valiti tantsulõvi,
kelleks sai Marleen
Ojaots ja parim sõber,
kelleks tunnistati Maris Räis. Apelsinijooksu
võitjaks tulid Mattias
Loos ja Lauri Sisask.
Kuna noored pidasid
ennast peol hästi üleval,
võib arvata, et järgmist
üritust on oodata aprilli lõpus või mai alguses.
Seekord Sõmerpalus, et
ka sealsed noored tuleksid tantsima ja mõnusalt
aega veetma.
Järgmine kord ootame rohkem osalejaid:
suuremale publikule on
mõtet suuremaid üritusi
korraldada.

Aabitsalood juhivad lapsi kodukoha radadel
LIINA VALPER
Trükikojasoojana on valmis värvikirev ja kõvade
kaantega raamat «Kodukotus». Väiksemas kirjas
saab esikaanelt lugeda:
Sõmerpalu valla aabitsalood.
Sellise aabitsa mõtte käis
välja õpetaja Heljo Saar.
Pikki aastaid on ta õpilastega kogunud, uurinud ja
talletanud kodukoha lugusid.
«Eesti Vabariigi juubeliaastal, mullu, oli kodukoha väärtustamine haridusprioriteet. Osula kooli
kodu-uurijate ja noorgiidide töö tulemusena on
valminud voldik kohapäri-

musest. Sealt arenes edasi
aabitsa idee,» ütles Osula
põhikooli direktor Anti
Ossis.
Kogutud
materjalide
põhjal
kirjutas Sõmerpalu lasteaia juhataja asetäitja
õppe-kasvatustöö
alal Kersti Ots aabitsajutud. Sissejuhatuses innustab autor väikest lugejat:
«See kodukoha aabits on
sulle teejuhiks, et anda
ülevaade Sõmerpalu valla
vaatamisväärsustest ja nendega seotud põnevatest
legendidest ning kuulsatest inimestest. Toredatesse paikadesse satud sa läbi
selle raamatu koos väikese
tüdruku Katre ja tema vanaemaga.»
Sel rännul, mis algab

pajatusega ammustest aegadest, on iga jutukese juures kirjatäht – A-st alates ja
Ü-ga lõpetades. «Tähti saab
mujaltki õppida, aga oma
kodukoha lugusid mitte,»
arvab Kersti Ots.

Aabitsalood on kirjutanud Kersti Ots.

Sõmerpalus tuleb muusikalaat
20. märtsil toimub Sõmerpalu klubis suur muusikalaat, kus valitakse Sõmerpalu valla 2009. aasta muusik ja kevadekuulutaja.
Eesmärk on tähistada
kevade algust, kuulata ja
nautida Sõmerpalu valla
muusikute ja lauljate esinemist.
Laadast osa võtma on
oodatud vokaalansamblid, solistid, pillimuusikaga tegelevad kollektiivid ja
üksikisikud.
Võistlusel tuleb esitada
kaks numbrit: üks kevadeteemaline, teine vabal valikul. Esinemisnumbri pikkus võib olla kuni kolm
minutit.
Laulude saateks võib ka-

sutada kas elavat muusikat
või fonogrammi.
Esinejaid hindab žürii,
kuhu kuuluvad professionaalsed muusikud ja lauluõpetajad.
Hindamisel kasutatakse
punktisüsteemi ühest kümneni. Hinnatakse intonatsiooni, diktsiooni, emotsionaalsust, pala raskusastet,
sisulist väärtust, repertuaari sobivust artistile või ansamblile, esinemiskultuuri.
Kategooriad: 1.–4. klass,
5.–9. klass, 10.–12. klass,
täiskasvanud.
Pillimängijate seast valitakse «Sõmerpalu valla
muusik 2009» ning vokaalansamblite
ja solistide
seast «Sõmerpalu valla ke-

vadekuulutaja 2009». Žürii
võib välja anda ka lisapreemiaid.
Osavõtumaksuks toob
osaleja 25 krooni väärtuses
kingikoti, et keegi ei peaks
minema koju autasuta.
Registreerimise tähtaeg
on 16. märts. Registreerimislehed palun tuua või saata
aadressil: Sõmerpalu postkontor, Sõmerpalu vald,
66604 Võrumaa.
Teave: Maarika Rosenberg, tel 516 5751, 786
8805 (T,K), e-post: maarika.rosenberg@gmail.com
või Kersti Karu, tel 525
3549, 786 8812 (T), e-post:
kersti.karu.001@mail.ee.
MAARIKA ROSENBERG

Lugeja leiab ka võrukeelseid tekste. Võru keel
on kodukandi keel, Lepatriinu lasteaiaski kõlab see
tegevuses, pidudel ja muudel üritustel.
«Suur väärtus on see, et
lapsed ise on oma aabitsa
tegemisel kaasa aidanud,»
rõhutab Kersti Ots väikeste kunstnike osa. Piltide
autoriteks on need lapsed,
kes käivad praegu Sõmerpalu ja Osula põhikooli 1.
klassis. Laste kunstitööd
juhendasid Kersti Ots, lasteaiaõpetaja Aili Kase ning
Heljo Saar.
Aabitsa andis välja Osula põhikool tihedas koostöös Sõmerpalu lasteaiaga
Lepatriinu, toetasid Sõmerpalu vallavalitsus, kul-

tuuriministeerium ja kultuurkapital.
Kujundaja oli Triinu
Sarv Kanepist, võru keele
konsultant Jüvä Sullõv, fotograaf Maidu Jaason. Raamatus leidub ka ajaloolisi
fotosid. Aabitsa lehekülgedel on nüüdisaeg ja minevik oskuslikult põimitud.
Eesti riigi sünnipäeva
tähistab Osula kool vastilmunud aabitsa esitlusega 23. veebruaril kell 12.
Kohale on palutud aabitsa
valmimisega seotud inimesed, samuti toetajad ning
lasteaia vanema rühma ja
valla koolide 1. klasside
õpetajad. Aabitsa saavad
kingiks kõik 1. klasside
õpilased ja lasteaia vanema
rühma mudilased.

Tänu abivalmis
lastevanematele

vanematel lastele oma töid
ja tegemisi tutvustada. Nii
oleme külastanud talupidamist, puiduettevõtet, teinud tutvust metsaülema
tööga. Samuti oleme kuulanud huvitavat loengut
ökotoodete teemal.
Selle õppeaasta alguses
tegid lastevanemad ettepaneku, et korraldavad iga
kuu lastele ise ühe toreda
ürituse.
Pidasime sügise sünnipäeva, külastasime vanemate töökohti, tegime
küpsisetorti, valmistasime
sõbrapäevaks vahva kingituse ja veel palju muud.
Koos vanematega pidasime
ka toreda jõulu- ja aastalõpupeo.

Õpetaja töö sujub hästi,
kui talle on toeks õpilaste
vanemad.
Igal lapsel on elus kolm
suurt kasvatajat, kes tema
arengut kujundavad: kodu,
kool ja lai maailm. Laiast
maailmast tuleb nii head
kui ka halba. Kui aga kool
ja kodu käsikäes tegutsevad, siis õpib laps võtma
maailmast head ja jätma
kõrvale halva.
Tore, kui on vanemaid,
kellele saab toetuda, kellelt
abi paluda ja kes on nõus
koolielus kaasa lööma.
Minu klassi laste vanemad
on just sellised. Klassikoosolekutel olen palunud

MARJU SARAPUU,
õpetaja

Uut tervise ja
töö ning sotsiaalvaldkonnas
2009. aastast on Eesti sotsiaal-, tervise ja töö valdkonnas mitmed uuendused.
Käivitunud on üleriigiline lasteabi infotelefon 116
111.
Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi ja puudega lapse
hooldaja toetust maksavad
1. märtsist kohalikud omavalitsused.
Isapuhkuse eest ei maksta
enam hüvitist riigieelarvest,
isadele jääb kümnepäevase
tasustamata puhkuse saamise võimalus.
Lõpetatakse lapsehooldustasu maksmine vanemahüvitist saavale vanemale.
Lapsetoetust ja teisi peretoetusi, millele lapsel on
õigus, makstakse samal ajal
vanemahüvitisega.
Jaanuarist
jõustusid
muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades.
Soodusravimite loetellu lisandus kuus 50% soodustusega ravimit (toimeainetega
paroksetiin, venlafaksiin,
tolterodiin, klaritromütsiin,
nebivolool ja eksenatiid); viis
75% soodustusega ravimit
(toimeainetega amlodipiin,
risedroonhape, enalapriil,
omeprasool ja montelukast)
ja kolm 100% soodustusega ravimit (toimeainetega
beetaepoetiin, anastrosool
ja pramipeksool). Soodusmäära tõstetakse 50 protsendilt 100 protsendile ühel
ravimil (toimeainega bikalutamiid).
Tööealised inimesed, kes
on käinud hambaarsti juures
pärast 1. jaanuari, ei saa enam
taotleda hambaravihüvitist.
Kuni 19aastased lapsed ja
noored saavad hambaravi
endiselt tasuta. Hambaravihüvitist saavad rasedad
ja kuni aastaste laste emad
(450 krooni aastas) ning
pensionärid ja töövõimetuspensionärid (300 krooni
aastas).
Laste koolitoetuse (450
krooni aastas) maksmine
lõpetatakse.
Pensionide ja toetuste kojukanne asendati
kandega pangakontole, teise isiku pangakontole või
kojukandega inimese enda
kulul. Teatud inimestele jäi
võimalus saada toetusi posti kaudu kojukandega ning
seda riigi kulul.
Uus töölepinguseadus
jõustub 1. juulist 2009.
Hoolekandeprogrammi
raames on plaanis LõunaEestis avada nõustamiskeskus, mis annab tööhõive
alast infot nii füüsiliste,
vaimsete kui ka sotsiaalsete
erivajadustega inimestele.
SOTSIAALMINISTEERIUM
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Sõmerpalu kooli
tegemistest
Kool püüab õpikeskkonda
hubaseks ja lapsesõbralikumaks muuta, luues sellega õppijakeskse ja positiivset mõttelaadi kujundava
usaldusliku õhkkonna.
Valla toetusega on
Sõmerpalu koolis sel aastal
vahetatud aknad ja täiustatud saali ventilatsiooni.
Sügisel paigaldati koridori ripplagi koos uute
valgustitega. Aasta lõpus
tellis kool elektri- ja valgustusprojekti, mille alusel
saavad klassiruumid nüüdisaegse ja nõuetekohase
valgustuse.
Detsembrikuus
said
algklassid uue mööbli, 4.7. klass uued pingid ning
aasta algul hakatakse vahetama klassiuksi.
Koolis pole tähtsad ainult majandusküsimused.
Põhirõhk on siiski õpilaste igakülgsel arendamisel,
püüdes luua neile arenguks
soodsad tingimused.
Meie kooli õpetajad on
aktiivsed projektides osalejad ja varmad ise ka projekte kirjutama.
Õpilased on sel õppeaastal
osalenud
juba
keskkonnakaitsealases KIKi
projektis: lapsed käisid
looduslaagrites, mille eesmärk oli tõsta keskkonnateadlikkust.
Huvitavaid kohtumisi
on kaasa toonud narkomaania- ja HIV-teemalised
maakonnaprojektid.
Ka haridus- ja teadusministeeriumi pikapäevakooli
projekti raames kogevad
meie õpilased avastamis- ja
tegutsemisrõõmu.
Tiigrihüppe projektiga
«Sülearvuti õpetajale» sai
kool hiljuti neli arvutit.
Lisaks paigaldasime nelja klassi videoprojektorid,
mis võimaldavad õpetajal
tunni elavamaks muuta.
KRISTI PETTAI,
Sõmerpalu kooli direktor

Osula korvipoisid
ﬁnaalis
Osula kooli poisid (kuni 7.
klassini) osalesid Eesti koolispordi liidu korraldatud
võistlusel Nike Cup (Võru,
Põlva, ja Valga maakond) ja
jõudsid ﬁnaali. Võistlused
toimusid Valga spordihallis.
Kahjuks tuli meie poistel pingelises seisus VastseKuuste poistele alla vanduda. Viis sekundit enne lõppu
juhtis Osula veel 19:18, kuid
vastaste täpne vise keskpositsioonilt tõi neile võidu
19:20.
Hoolimata teisest kohast
turniiril, sai Osula võist-

Osula kool võistlussarjas 10 Olümpiastarti
AIVE PÄHN, Osula kooli
kehalise kasvatuse õpetaja
10–14aastaste kergejõustiklaste võistlussari TV
10 Olümpiastarti alustas
2009. aastal 38. hooaega.
Eelvõistlused toimuvad 14
maakonnas, neljast üleeestilisest etapist ja mitmevõistlusest teeb ETV erisaated.
Ka Osula kooli õpilased
osalevad võistlussarja teises, väikeste koolide grupis (koolis 249 või vähem
õpilast). Esimene etapp

möödus edukalt. Maakonna võistlustest võttis osa
18 õpilast, nendest üheksa
parimat osales üleriigilisel
etapil.
38. hooaja 38. koha eripreemia saavutas Randel
Konnula nooremate poiste kuulitõukes tulemusega
6,97 m. Noorematest poistest osalesid veel Atso Tappo ja Aleksander Promvalds
(60 m jooks ja kuulitõuge).
Vanematest tüdrukutest
võistlesid Sirelyn Pommer ja
Kaili Lindmets (60 m jooks,
kaugushüpe). Noorematest
Maria Kängsep ja Kristel-

Liis Jõendi (60m jooks).
Vanematest poistest esindasid kooli Hendrik Variko
ja Raigo Põhjala. Hendrik
Variko sai 60 m jooksus 76
võistleja seas 20. koha (aeg
8,51).Kaugushüppes oldi ka
tublid.
Üldkokkuvõttes saavutas
Osula kool väikeste koolide
grupis esimesel etapil 12.
koha.
Et Osula kool konkurentsis püsiks, tuleks osaleda kõikidel etappidel. Selleks vajavad lapsed kooli ja
vanemate toetust. Pöidlad
pihku!

Osula kooli õpilased 10. Olümpiastardi võistlusel.

Laululaager Sulbis

kooli õpilaste ka Parksepa
keskkooli ja Tarvastu gümnaasiumi laululapsed.
Roosu talu saal sai pilgeni lapsi täis, sest ka kaks
Võru põhikooli koori,
Rõuge ja Varstu koor ning
hulgaliselt lauluõpetajaid
tahtsid saada teadmisi-kogemusi, kuidas minna vastu suvisele üldlaulupeole.
Kohal oli mentor ja üks

üldlaulupeo korraldajaid
Maarja Soone.
M. Siimeri «Taevateel»
on küll väga ilus laul, kuid
ka tõeline pähkel peaaegu
kõigile lastekooride dirigentidele. Sellepärast kuluski laulule ligi pool harjutusajast. Edasi läks juba
libedamalt. Olav Ehala
«Oma tuba, oma luba» on
ka tehniliselt raske, kuid
lastele see meeldib kui
hoogne ja ilusa meloodiaga
laul.
Väike hingetõmme ja
siis lihtsamad laulud, nagu
Valter Ojakääru «Mu ema»,
siis lõõgastuseks eesti rahvalaul «Ringmängulaul» ja
lõpetuseks
Erkki-Sven
Tüüri «Väike eestimaine
laul». Nii lauldes ja puhates
jõudis päev märkamatult
õhtusse ning mõned koorid asusid koduteele.

Õhtu nael oli karneval,
mida juhtisid nukuke Malviina ja majesteetlik, kuid
hakkaja Mery Poppins. Kohale olid tulnud pöialpoisid, lõbusad lapsed, jänkud,
klounid ja vanaemad oma
lastelastega. Karneval kestis
hiliste õhtutundideni.
Järgmine hommik oli
õues karge, kuid laagris
unine. Kell 10 oldi jälle
saalis ja laulud võisid alata.
Aeg läks nii märkamatult,
et ei saanud arugi, kui dirigent kuulutas järjekordse
laululaagri lõppenuks.
Suur tänu Sõmerpalu
vallavalitsusele ning Roosu
talu toredale ja sõbralikule
perele, kes aitasid kaasa, et
meie lastel oleks laululaagris hea ja mõnus olla.
Tänan ka lastevanemaid,
kes ei pidanud paljuks oma
last laululaagrisse saata.

mina olin sinna kutsutud.
Kohtumisel pakuti noortele võimalust oma küsimused ja probleemid vahetult ministrile esitada ja
koos ehk lahenduski leida.
23. jaanuaril toimus Tallinna ülikoolis Eesti noorte
foorum, kus esinesid sel-

lised tuntud inimesed nagu
Kristiina Ojuland, Aivar
Pohlak, Mart Laar, Aarne
Saluveer jne.
Foorumi teemad olid
edasijõudmine, saamaks
heaks juhiks, eesmärkide elluviimine ja edukuse
võti.

Eespool nimetatud juhid jagasid noortega oma
kogemusi, arvamusi ja arusaamu, mille järgi on nemad oma elu seadnud.
Minule jäid kõlama
Kristiina Ojulandi sõnad:
«Ehkki ema keelas mul valida liiga kõrgeid eesmär-

ke, sest kukkumine olevat
kõrgelt valusam, ma ometi
valisin kõrged eesmärgid,
et kukkumised paremini
meelde jääksid.»

Selles tükis mängis Gerda rolli minu klassiõde
Merit Väits. Minu meelest
oli teater huvitav ja lõbus.

usinalt valmistama meeneid, et neid laadal müüa.
Laadal osales kuus meie
maakonna kooli. Meenete
müügi, õnneloosi ja oksjoniga koguti loomade varjupaigale üle 9000 krooni.
Sõmerpalu kooli õpilastest osalesid selles ettevõtmises Gerli Jürgenson, Kristi
Pärt, Therese-Eliise Allekõrs, Aiky Solondin, Eda
Salmus, Mariette Vunder,
Kelly Mekk, Marianne Haug
ja Annemai Harak.
Meie koolilaste meened
olid valitud ka oksjonile.
Kõik esemed leidsid endale
omaniku.
Suur aitäh Sõmerpalu
kooli lastele selle väikese

heateo eest!

Õpilased on saanud oma
võimeid proovida peastarvutamises, matemaatiliste
mõistete tundmises, sudoku
lahendamises. Enim tekitas elevust arvude otsimise
mäng, kus kahe minuti jooksul tuli mängualuselt arvud
õiges järjekorras üles leida.
Kahe esimese mängu
tulemused on juba teada ja
protokollidest leiab esikolmikust ka meie kooli õpilaste nimesid. Loodan, et
toredad võistlusmängud aitavad süvendada positiivset
suhtumist matemaatikasse
ja toovad matemaatikatundidesse rõõmu.

Laululaagrilised lustimas.

TIINA RÕIGAS,
Sõmerpalu põhikooli
muusikaõpetaja
30.–31. jaanuaril kaikus
Roosu talu laste laulust:
toimus järjekordne laululaager.
See oli juba teine Sõmerpalu laululaager, kus osalesid
peale Osula ja Sõmerpalu

Õpilasesindajate põnev elu
16. jaanuaril toimus kultuurimajas Kannel aktiivsemate
õpilasesindajate
kohtumine
haridusminister Tõnis Lukasega. Ka
kond üleriigilisse ﬁnaali.
Võistluste vaheajal selgitati
välja osavaimad korvpallurid. Neist üks oli Osula võistkonna liige Fredi Parker
harjutusega «Süstik».
Osula võistkonnas mängisid Fredi Parker, Raigo
Põhjala, Hendrik Variko,
Veiko Maidla, Henri Variko,
Rasmus Varrik, Kevin Ojaots, Andreas Habe ja Karl
Kreevald.
ANTI OSSIS

Teatriskäik
Käisime Võru kultuurimajas Kannel vaatamas etendust «Lumekuninganna».

Matemaatikanädal

LIIS LINDSALU, Sõmerpalu kooli 2. klassi õpilane

Toetus kodututele loomadele
Eelmise aasta lõpus toimus
Võru linnas laat, kus koguti
annetusi kodutute loomade
varjupaigas olevatele koertele, et ehitada neile korralik
aedik.
Juba varem olid Sõmerpalu kooli lapsed sellest üritusest kuulnud ja hakkasid

TIINA RÕIGAS, õpetaja

Viie kooli võistlus
Sellel õppeaastal võtavad
Sõmerpalu kooli õpilased
osa viie kooli matemaatika
õppemängude võistlusest.
Peale meie kooli osalevad
võistlusel Mõniste, Tali ja
Mikitamäe põhikool ning
Mustvee gümnaasium.
Võistlust korraldab Mõniste kooli õpetaja Eda Tuvikene hasartmängumaksu nõukogu toel. Õppeaasta jooksul
on üheksa võistlust. Iga võistluse paremaid autasustatakse
diplomi ja meenega.

19. – 23. jaanuarini oli Sõmerpalu koolis matemaatikanädal.
Iga päev anti kolmele paremale matemaatilist raha
ehk sigmasid, mille eest sai
reedesel oksjonil auhindu.
Esmaspäeval valmistasime
matemaatilisi kujundeid.
Sudokude lahendamine oli
teisipäeval, peastarvutamine kolmapäeval, võistkondlik nuputamisvõistlus neljapäeval. Reedel oli labürintide lahendamine ja päeva lõpus oksjon.
80 sigmat – kõige rohkem – teenisid Annabell (3.
klass), Mailiis (5. klass) ja
Marianne (7. klass). 1. klassi
Kevin sai 60 sigmat. Auhinnaks olid šokolaad, vihikud,
pliiatsid jne.
MARIETTE VUNDER, 6. klass

LIINA HIRV, Sõmerpalu
kooli 9. klassi õpilane

TIIU ALTER, õpetaja

4

Sõmerpalu Sõnumid

Päike sind hellalt iga päev paitagu...

Valla toetuste eraldamise kord
Sõmerpalu vallavolikogu võttis vastu määruse, millega kehtestatakse
valla eelarvest kultuuri-,
haridus-, spordi-, noorsootööks ja külaliikumiseks ning üritusteks toetuse andmise kord.
Toetust on õigus
taotleda vallas tegutsevatel inimestel, kultuuri-, spordi- ja külakollektiividel ning õigusaktidega sätestatud korras
registreeritud kultuuriühingutel, noorteühendustel, mittetulundusühingutel,
spordiklubidel ja koolidel, mis
pakuvad vallaelanikele
huvitegevust ning meelelahutust.
Taotlus peab mahtuma ühte järgnevatest
valdkondadest: kultuur,
haridus, sport, noorsootöö, külaliikumine,
muud mittetulundusühingute või üksikisikute tegevused.
Vallavalitsus annab
toetusi igal kalendriaas-

tal vastavalt vallaeelarvele.
Toetuse
taotlemise
aluseks on vormikohane
avaldus, mis esitatakse vallavalitsusele jooksva aasta 1. oktoobriks. Toetus
eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks.
Lisaks on võimalik
taotleda toetust jooksval
eelarveaastal ettenägematute kulude katmiseks.
Toetuse liigid on tegevustoetus ja ürituste korraldamise toetus.
Tegevustoetust antakse
taotleja igapäevase tegevuse toetamiseks ja selle alla kuulvad: majanduslik
toetus (milles arvestatakse liikmete või tegevusega
hõlmatud isikute arvu,
harjutusruumide majanduskulusid jne); toetus
aktiivse
kultuurilise,
sportliku ja külaliikumise
tegevuse eest vallas; ühekordne toetus lastele koolispordis ja huvitegevuses
osalemiseks väljaspool
valda.

Ürituste korraldamise toetus on ühekordsena eraldatav toetus.
Selle määramisel arvestatakse ürituse seotust
traditsioonidega ja jätkusuutlikust, suunatust erinevatele elanikerühmadele, uudsust ja võimalust üritusega valla mainet tõsta.
Vallavalitsuse ametnik
kontrollib viie tööpäeva
jooksul esitatud dokumentide vastavust käesoleva
korra nõuetele. Puuduste
esinemisel teatab ametnik
sellest toetuse taotlejale
ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis
on kuni kümme tööpäeva.
Kui taotleja ei kõrvalda puudusi tähtajaks, tagastatakse talle esitatud
dokumendid ning toetuse
andmise menetlus lõpetatakse.
Toetuste taotlused vaatab läbi vallavolikogu kultuurikomisjon, kes teeb
vallavalitsusele ettepaneku
konkreetsed eraldised valla
eelarvesse lisada.

Veebruari ja märtsi üritused vallas

22. veebruaril Sulbis vastlapäev. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 575, maarika.rosenberg@gmail.com.
22. veebruaril Sulbis jäärajavõistlus. Info: Aivar Rosenberg, tel 505 5707.
23. veebruaril Osula kooli võimlas vabariigi aastapäeva tähistamine.
Info: Maarika Rosenberg, tel 516 575, maarika.rosenberg@gmail.com.

28. veebruaril Kurenurmes vastlatrall. Info: Laine Rehkli, tel 5349 8525.
5. märtsil Sõmerpalu koolis karneval «Ajas tagasi». Info: Elmi Mürkhain, tel 5330 8353, elmi14@hot.ee.
9.–13. märtsini Sõmerpalu koolis emakeele nädal. Info: Pille Kulberg, tel 527 5354, pille.kulberg@mail.ee.
14. märtsil Sõmerpalu klubis kohviõhtu. Info: Vambola Saarme, tel 5392 1403 maria@spalu.werro.ee.
18. märtsil Osulas lauamängude turniir 7–12aastastele lastele. Info: Kersti Karu, tel 525 354.
20. märtsil Sõmerpalu klubis muusikalaat. Info: Maarika Rosenberg, tel 516 575, maarika.rosenberg@gmail.com.
Märtsis Sõmerpalu klubis külateatri etendus. Info: Maarika Rosenberg.
Märtsis Sõmerpalu klubis mõttespordimängud noortele. Info: Kersti Karu, tel 525 354.
23.veebruaril kell 18 Osula kooli võimlas

iseseisvuspäeva peoõhtu
• Kontsert valla täiskasvanute isetegevuskollektiividelt • Valla aukodaniku nimetamine
• Tsooru külateatri etendus «Laip sahvris» • Tantsuks ansambel PARTY
NB! Peolaua eest tuleb ise hoolitseda, puhvetit ei ole (nõud ise kaasa).
Korraldajate poolt sünnipäevatort.
Info ja kohtade broneerimine tel 786 8804, 5332 4890 (Maria).

Haigekassa kasutab rahvastikuregistri aadresse
1. jaanuarist saadab haigekassa kõik kirjad ja muud
dokumendid vaid inimese
rahvastikuregistris märgitud aadressil. Oma aadressi
muutumisest ei saa haigekassale enam eraldi teada
anda, piisab vaid rahvastikuregistri teavitamisest.
Haigekassa saadab inimestele teateid kindlustuskaitse lõppemise, Euroopa ravikindlustuskaardi ja
asendussertiﬁkaadi kohta,
vähiskriiningu kutse jne.
Kui inimene eraldi soovi
avaldab, saadab haigekassa
näiteks Euroopa ravikindlustuskaardi tema põhielukohast erineval aadressil.
Teated kindlustuskaitse

lõppemise kohta ja vähiskriiningu kutsed saadetakse
inimese rahvastikuregistris
märgitud aadressil. Seega
on väga oluline, et inimeste aadressid rahvastikuregistris oleksid õiged. Muidu
ei pruugi olulisi teateid kätte
saada.
Inimene on kohustatud
teatama oma elukoha andmed rahvastikuregistrisse,
kui ta kolib uuele aadressile, andmed on egaõiged või
puuduvad. Andmete õigsust
saab kontrollida kohalikus
omavalitsuses avalduse alusel või riigiportaalis www.
eesti.ee.
Elukohaandmete registrisse kandmiseks või muut-

miseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele
elukohateade. Seda on
võimalik teha omavalitsuses kohapeal, posti või
digiallkirjaga e-meili teel
või riigiportaalis www.
eesti.ee.
Lisainfot
elukoha
registreerimise kohta saab
kodulehelt http://www.siseministeerium.ee/13615.
Elukohaandmete õigsuse
kontrollimiseks ja parandamiseks võtke ühendust
vallavalitsuse registripidaja Maria Saarmega tel 786
8804, 5332 4890; e-post
maria@spalu.werro.ee.
SÕMERPALU
VALLAVALITSUS

Mittetulundusühingute
põhitegevuse toetamisel
arvestatakse ühingu liikmete arvul ning tegevusvaldkonna mitmekesisusel.
Toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus
hiljemalt ühe kuu jooksul
pärast vallaeelarve vastuvõtmist.
Mittetulundusühinguga toetuse kasutamise lepingu sõlmimise, toetuse
maksmise ja kontrolli toetuse sihipärase kasutamise
üle korraldab vallavalitsus.
Toetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase
aruande toetuse kasutamise kohta lepingus ettenähtud tähtajaks.
Vallavalitsusel on õigus
nõuda toetus tagasi juhul,
kui seda ei kasutatud sihtotstarbeliselt või ei peetud
kinni lepingus määratud
kohustustest.
Määrus rakendub 1.
jaanuarist 2009.
AIVAR ROSENBERG,
volikogu esimees

21. veebruaril

suur vastlatrall
Sulbis
Koguneme kell 12
koolimaja juures.
• Liulaskmine
• Lumejalgpall
(võistkonnas 5 liiget)
• Meeskondlikud
teatevõistlused
• Mudilaste võistlused
• Suusatamine (oma
suusad kaasa!)

Õnnitleme lapse sünni puhul!
Agnes ja Leo Palm
poeg RUUDI

Palju õnne!
Tuues ja viies, nii möödub aeg,
andes ja võttes, kuis tahad!
Ning tema teele tänagi
rõõmu ja kurbust jääb maha.
Märts

Lehte Viin
Jaan Konnula

Pärja Markvart

Elmar Rehe

Artur Reiljan

Enno Lokk

Salme Puura

Aprill

Valdeko-Friedebert Uder
Helma Kongo
Lea Tiganik

Alide Unt

Eha Antons

Lehte Reis

Endla Täht

Elsa Reedi

Voldemar Savel

Elvira Rosen

Vilve Saaremets

Helju Taplas
Vaike Pärn

Olga Nurmetalu
Salme-Rosalie Rehkli

Helju Dontsova

Luise Kuzmina

Maie Nõgel
Mati Vahl

Koidula Uder

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

Juba kell 10 saab
kaasa elada autode
jäärajasõidule!
Kella 13–15 supp ja
vastlakukkel (10 krooni).
Tule ja naudi
vastlamelu koos
perega!

Info: Maret, tel 5907 922;
Reet tel 5620 8739.

Sõidusoodustus
pensionäridele

Mälestame meie hulgast lahkunuid
Inndo Junolainen
Raivo Liiber
Mihhail Jevpsihejev

Kirikuteated

Alates veebruarist on
ASi Sebe liinibussides
üle 60aastastel inimestel teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval
bussisõit kuni 60
protsenti odavam.
Soodustus kehtib
ettevõtte kõigil Eestisisestel kaugbussiliinidel.
Teistel nädalapäevadel kehtib pensionäridele senine 10protsendine sõidusoodustus.

Üles tõuseb see, kes on vaba oma isekusest ja tõstab oma hinge
üles sinu poole. See saab tiivad, et lennata end tõeliselt priiks.

AS SEBE

Väljaandja: Sõmerpalu Vallavalitsus, Trükk: AS Võru Täht

22. veebruaril kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis.
24. veebruaril kell 11 Eesti vabariigi aastapäeva
jumalateenistus Urvaste kirikus.
25. veebruaril kell 17 palvepäev Urvaste pastoraadis.
1. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis,
kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.
8. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis,
kell 14 Heimtali kirikus.
15. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis,
kell 14 Kraavi kirikus.
22. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis.
29. märtsil kell 11 jumalateenistus Urvaste pastoraadis.
ÜLLAR SALUMETS, Urvaste koguduse õpetaja

