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Eesti põllumajandus on tõusuteel
2007. aasta oli taasiseseisvunud Eesti kõige
edukam põllumajandusaasta. Arvutused näitavad, et
põllumees sai kuni kolme aasta kasumi. Eesti teravilja toodang ulatus 905 000 tonnini 2006. aasta 680 000 tonniga
võrreldes. Teravilja kokkuostuhinnad on 60-100% kõrgemad kui mullu. Ka piima kokkuostu hind on keskmiselt
1-krooni võrra kõrgem. Kokkuostuhindade reaalkasv ületab
inflatsiooni ja selle põhjuseks on maailma rahvastiku jätkuv
suurenemine koos toidupuudusega kolmandates riikides,
üleujutused, ikaldused ja põuad tööstusriikides ning bioenergia sektori täiendav nõudlus taastuvatele toormetele.
Mõnevõrra keerulisem on olukord sea- ja linnuliha tootjatel,
kes kasutavad teravilja söödaks, sest liha kokkuostuhinnad
ei ole tõusnud.
Rõõmustav on see, et Euroopa põllumajanduspoliitika toob Eesti põllumajandusse aastatel 2007-2013 ca 30
miljardit krooni abirahasid: sellest 13,5 miljardit krooni otsetoetusi, 14,4 miljardit krooni maaelu arengukava (MAK)
raames jagatavaid toetusi ja 1,662 miljardit krooni kalandustoetusi. Põllumajandus ja maaelu on Isamaa ja Res
Publica Liidu üks prioriteete ning seepärast on järgmise
aasta eelarves suurendatud EL-i otsetoetuste kaasfinantseerimist Eesti riigi eelarvest koguni 250 miljoni krooni võrra - s.o. liitumislepingus lubatud maksimumini.
Maaelu ja maaettevõtluse mitmekesistamise meetmete raames jõuab Eesti küladesse järgmisel aastal ca 860
mln krooni MAK-i toetusi. Koos LEADER programmiga isegi

rohkem. Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu on lisaks
võimalik teenindada maaettevõtlust kuni 600 miljoni kroonise laenude ja 1,5 miljardi kroonise riiklike garantiide portfelliga.
Põllumajandusministeeriumi kaasabil loodame järgmisel aastal saada suuremat selgust ka maareformi lõpetamise osas. Hetkel on põllumajanduses ligemale 140 000 ha
sellist põllumaad, mis on koormatud kas ajutiste maakasutuslepingute, ajutiste rendilepingute või kasutusvaldustega.
Novembri lõpus andis Euroopa Komisjon heakskiidu
Eesti maaelu arengukavale, mille rakendamiseks peab põllumajandusministeerium välja töötama üle kolmekümne
erineva määruse. Need meetmed ja abirahad ei suunata
ainult põllumajanduse konkurentsivõime tõstmiseks vaid on
mõeldud kogu maaelu arendamiseks.
Kurtmise ja hädaldamisega loome maaelule negatiivse maine ning peletame noored maalt eemale. Seepärast
on põllumajandusministeerium orienteeritud lahenduste
otsimisele ning soovime Eesti maaelule anda optimistlikuma
ja nooruslikuma näo. Olen kindel, et koostöös põllumeeste
ja maarahvaga suudame Eesti maaelu pöörata
tõusuteele. Loodan, et 2007. aasta oli Eesti põllumajanduse
„kuldajastu“ esimene aasta ning meil on põhjust rõõmustada ka järgmistel aastatel.
Teguderohket uut aastat kõikidele peredele.
Helir-Valdor Seeder
põllumajandusminister

Lasva valla jäätmemajanduse korraldusest
Uus aasta on toonud olulisi muudatusi jäätmete käitlemisel
Lasva vallas.
Käesoleva aasta jooksul läheb vald üle korraldatud olmejäätmeveole, mis omakorda tähendab, et valla kodanikel ja
ka ettevõtetel lasub kohustus liituda sellega. Korraldatud
olmejäätmeveoga liitumisest ja sellega seonduvast anname
teada edaspidi.
Alates 1. jaanuarist rakendus jäätmete liigiti kogumise
nõue, mille kohaselt tuleb eraldi koguda:
•
Paber, papp, kartong
•
Pakend
•
Biolagunevad
aia
ja
haljastusjäätmed
(puulehed, oksad, rohi jne)
•
Ohtlikud jäätmed
Jäätmete liigiti kogumise nõude täitmiseks on enamlevinud
3 konteineri tüüpi: olmejäätmetekonteiner, pakendikonteiner ja paberi-papi jaoks eraldi konteiner.
Tähelepanu tuleks pöörata kirjele konteineri seinal, et
liigiti kogumine oleks igati ootuspärane.
Jäätmete liigiti kogumise eesmärgiks on vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete hulka, suunates neist olulise
osa taaskasutusse. Oluline on, et kõik valla elanikud teeksid
liigiti kogumist võimalikult suures ulatuses.
Selleks on hetkel loodud järgmised võimalused: Lasva, Kääpa, Otsa, Sooküla ja Tsolgo külakeskustes asuvad pakendikonteinerid, kuhu saavad valla elanikud oma pakendijäät-

med tasuta panna.
Lahti seletamist vajab ilmselt pakendi mõiste. Laias laastus
on tegemist mingi kauba pakendamiseks ettenähtud taaraga. Siinjuures on tähtis, et pakend, mis kõlbab panemiseks
pakendikonteinerisse, peab olema puhas pudel, purk, karp
jne olenemata materjalist - klaas, metall, plastmass, papp,
kile jne.
Paberit ja pappi saab hetkel ära tuua Lasva, Kääpa ja Otsa
külakeskustes asuvatesse paberi-papi konteineritesse. Sinna võib panna kuivad ajalehed, raamatud, kataloogid, samuti ka paberist pakend. Vältida tuleb kile ja olmejäätmete sattumist konteinerisse.
Biolagunevad aia ja haljastusjäätmed tuleb komposteerida
omal kinnistul.
Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmed, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad jms. tuleb üle anda tootja esindajatele, kes turustavad vastavat liiki kodumajapidamise elektrija elektroonikaseadmeid, viia Võru linna keskkonnajaama
(Lühike tn 1) või tuua Lasva külas asuvasse ohtlike jäätmete konteinerisse (endise Mahta tankla territooriumil
tel.5299561).
Valla jäätmealase seadusandlike dokumentidega saab tutvuda Lasva valla kodulehel ja valla raamatukogudes. Info
tel. 52 99561 Jaan Rüüberg
NB! Vaata ka jäätmete sorteerimisjuhendit.
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Vallavolikogu ja -valitsuse tegevus
Volikogu 22. jaanuaril 2008
Kinnitati:
+ maamaksumäär 2008. aastaks
+ valla 2008.aasta eelarve
+ jäätmehoolduseeskiri
Määrati
+ katastriüksuste sihtotstarbed
+ audiitor 2007.a. majandusaasta aruande auditi läbiviijaks
Vallavalitsus 14. jaanuaril 2008. otsustas:
+ muuta 2007.a. eelarvet
+ kinnitada ebatõenäolised nõuded
+ kinnitada vaba põllumajandusmaa kasutusvaldus
+ anda nõusolek vaba maa erastamiseks
+ lõpetada täiskasvanute hoolekande komisjoni tegevus
+ lahendada vallaelanike poolt esitatud avaldusi
+ väljastada ehitusload kahele taotlejale
+ toetada rändkaupluse tegevust
Võrumaa Partnerluskogu võtab vastu taotlusi messitoetuse
ja koolitustoetuse taotlejatelt. Taotlusvoorud on avatud
22.jaanuarist 19.veebruarini. Projektide elluviimise aeg on
25.veebruarist 13.maini 2008. Info ja taotlusdokumendid
www.werro.ee/partner. Telefon 502 6632, 786 8372
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Perearstikeskusest
Seoses perearsti Ene Kuusiku lahkumisega Lasvast ja uue
perearsti konkursi tulemuste selgumiseni, teenindab meie
haigeid Väimela Tervisekeskuse majas (Matussaare tee1,
ujula maja) perearst Valentiina Kesper. (Vastuvõtuajad: E,
T, K, R 8-12 ja N 14-18. tel. 78-28-045)
Lasval võtab vastu pereõde Mae Krillo E, T, K, R 9-13 ja N
13-18, Tel. 78-98-226
Enne Dr. Kesperi vastuvõtule minekut palun võtta ühendust
pereõega Lasval, sest annan teile kaasa vajaliku informatsiooni (tervisekaardi) arsti juurde minekuks.
Väimelasse saab Võrust iga täistunni järel marsruuttaksoga.
Alati saab nõu küsida ööpäevaringselt perearsti nõuande
telefonilt 1220 või pöörduda Haigla vastuvõtu osakonda.
Vabandame ebamugavuste pärast.
Nii kauaks tervist ja mõistvat suhtumist teile!
Pereõde Mae Krillo

Lasva rahvamaja sõber 2008
Viiendat aastat valib Lasva rahvamaja kollektiiv sõpra. Tänavu tunnustame Aigi Mäesaart, kes on aktiivselt ja abivalmilt
kaasa löönud rahvamaja tegemistes ning paljudele meelde
jäänud eredate rollitäitmistega näidendites „Polkovniku lesk"
ja „Pulmatragöödia". Suur aitäh sulle, Aigi!

Uusaasta tervitused Otsa rahvalt teistesse meie valla nurkadesse!
Veel ei ole hilja kõike kõige parimat soovida, sest Eesti rahvakalendris on jõulud toomapäevast (21.dets) nuudipäevani (7.jaan).
Kuidas siis aasta tähtsamat püha Otsal tähistati? Kas toodi
õled- heinad tuppa ning viidi läbi õnne ja sigimist taotlevad
toimingud? Kas ennustati? Vastus on, et kindlasti, arvatavasti, tahaks loota.
Aga üks asi on kindlamast kindel - Otsal ei olnud sel aastal
isegi jõulukuuske. Eelmisel aastal oli üks raagus puu ära
ehitud jõulutuledega - seegi vahva, tagant järele mõeldes.
Te mõtlete küll, oh, mis sa targutad, toonud siis ja ehtinud,
kuid vastus on, et ei ole mul metsa, mida raiuda. Tekib
küsimus, kas tõesti vald ei saanud ühte puud Otsa rahva

rõõmustamiseks kohale vedada? Kuid vaatamata kõigele,
säras Otsa taevas raketisadu ja kõlasid rõõmsad noorte
hõiked koos paukudega.
Aastad tulevad ja lähevad, meie koos nendega… Otsigem ja
leidkem iseenda tõeline mina, tehkem teoks oma unistused,
sest aeg on paraku piiratud.
Palju õnne, tervist, raha, huumorimeelt ja lustituju järjekordse roti aasta alguse tähistamiseks.
Jääme siis ootama uut eesti rahvuspäeva - vastlapäeva.
Toogu veebruarikuu pehmet värsket lund, päikest ja
HERNESUPPI vastlapäevaks!
Kastehelm Bürkland

Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu teated

13. märtsil VILJANDI TEATRIS UGALA

ESF meede 1.1. EVHL-i ÕPE (Õppimine parandab elukvaliteeti) projekti raames toimuvad järgmised kursused:
Kodaniku koolitus
Haljastus kodu-ja töökoha visiitkaart 9. märts ja 20. aprill
Käsitööalane koolitus
Loodusmaal loob meeleolu tegijale ja vaatajale
portselanmaal 27. jaanuar
akrüülmaal 2. märts
akvarellmaal 30. märts
õlimaal 6. ja 13. aprill
Sobilikke kaunistusi töökeskkonna ilmestamiseks
klaasvitraaž 9. ja 10. veebruar
klaasvitraaž 16. ja 17. veebruar
lilleseade 15. ja 16. märts
lilleseade 22. ja 23. märts
Täiendav info ja registreerimine kursustele telefonil
5272225

Vello Piirisild tänab ausat leidjat, kes tagastas
kaotatud rahakoti koos rahaga

„Börs ja Börsitar“
Pileteid saab broneerida kõigis valla raamatukogudes või
telefonil 78 28 152

Lasva rahvamaja annab teada
Reedel, 8. veebruaril kell 20.00 Lasva rahvamajas
TERVITAME ALANUD ROTI AASTAT
Saatesarja „Maamees otsib naist" telgitagustest räägib maamees KOIT
Tantsuks mängib ansambel „MESIKÄPP "
Pilet 60 krooni
Eesti vabariigi 90.aastapäevale pühendatud
PIDULIK KONTSERT-AKTUS
Lasva rahvamajas 22. veebruaril kell 12.00
Päevakohased sõnavõtud
Esinevad valla lasteaia ja koolide õpilased ning
rahvamaja isetegevuslased
Kontserti ilmestavad külalisesinejad.

Lehte toimetasid: Lasva valla raamatukogude töötajad
Lehe trükk: Lasva Vallavalitsus. Artiklid ja kaastöö 20. kuupäevaks aadressil ajaleht@lasva.ee

