Number 1(34)

100 päeva koolitee algusest

Lasva valla
teenetemärk

Lasva Vallavalitsus ootab
kandidaate valla teenetemärgi
saamiseks 1. veebruariks 2011.a.
Teenetemärk antakse füüsilisele
isikule erilise auavaldusena väljapaistvate teenete või pikaajalise töö
ning loomingu eest, mis on andnud
püsiva ja olulise panuse kultuuri,
majanduse või muu valdkonna
arendamisele Lasva vallas.
Taotluses palume näidata ära
isiku olulised eluloolised andmed
ning põhjendus, miks isik võiks
saada teenetemärgi.

POSTIBUSS LASVAL Poe juures
igal tööpäeval 2 tundi
E 11.15 - 13.15
T 12.40 - 14.40
K 10.30 - 12.30
igal teisel kolmapäeval
13.15 - 15.15
N 9.30 - 11.30
R 11.20 - 13.20
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I klasside õpilased vallavanema Juris Juhansoo vastuvõtul
9. detsembril kihas vallamaja väikelaste küsimustest,
arvamustest ja uudistamisest. Nimelt olid I klasside õpilased
kutsutud vallavanema vastuvõtule seoses 100 päeva möödumisega koolitee algusest. Kokku oli valla kahest koolist kohal
21 poissi -tüdrukut.
Vallavanem Juris Juhansoo tutvustas vallamajas kõiki töökabinette ja nendes töötajaid. Sekretär Anne näitas lastele faksiaparaati ja üks lastest sai ka selle õiguse, et saatis maavalitsusse
faksi, kust see ka koos õnnitlustega tagasi saadeti. Maakorraldaja
Krista juhatas lapsi kaarti lugema. Vallavanem oma kabinetis
küsis lastelt, kes on seinal oleval pildil. Kohe oli vastus valmis
Patrikul, kes teatas, et pildil on president Toomas- Hendrik Ilves.
Patrik sai esimesena õiguse istuda ka vallavanema toolil. Kõik
lapsed said õiguse tänasele postile alla panna pitsati KINNITAN.
Raamatukogu saalis tehti kõigepealt ühispilt ning lapsed
esitasid vallavanemale oma esimese õpitud loo. Seejärel näitas
vallavanem lastele suures plaanis pilte, mis tehtud valla allasutuste majadest. Hätta ei jäädud ka siin, kõige paremini teati
siiski oma koolimaja, vallamaja ja Lasva rahvamaja. Nüüd aga
läks omavaheliseks tutvustamiseks. Juris Juhansoo rääkis oma

unistusest lapsena ja lapsed teatasid nime ja oma esialgse soovi
kelleks saada suurena. Laste soovid olid väga erinevad. Küll
taheti saada korv-, jalg- ja võrkpalluriks. Unistati saada leiutajaks, teede parandajaks, punaseristi töötajaks ja kirjanikuks.
Kõige enam meeldisid lastele kehalise kasvatuse ja kunstitunnid.
Nüüd jagas vallavanem igale lapsele nimelise väikese albumi,
kuhu sisse koguda pilte alanud kooliajast. Hakatuseks oli albumis
pilt lapse esimesest koolimajast, seega Pikakannu ja Kääpa
koolimajast ning klassi pilt 1. septembrist 2010.a.
Seejärel asuti joonistama pilti sellest, mis kellelegi kõige
rohkem meeldis koolis esimese 100 päeva jooksul või kelleks ta
tahtis saada. Nii valmis pilt Eesti kindlusest ja sini- must - valgest
lipust. Selle pildi joonistas Joosep, kes soovis saada kodumaa
kaitsjaks.
Koos klassijuhatajate Anneli Nageli ja Ülli Kelneri ja Kai
Järvpõlluga tänati vallavanemat ning lubati taas külla tulla kui
kutsutakse. Laste joonistustest on väljapanek vallamajas.
Silja Vijar

Kääpa Põhikool sai kuldõuna
SA Archimedes andis 10. detsembril Tallinnas Kääpa
koolile üle Koostöö Kuld-õuna tänukirja ja rahalise
preemia haridus-alase rahvusvahelise koostöö väärtustamise, edendamise ja silmapaistvate tulemuste saavutamise eest.
Rahvusvahelisi suhteid oleme arendanud juba üksteist
aastat. Meie koolil on pikaajalised koostöösuhted Vaala
kooliga Soomes ja Friedrich-von-Spee kooliga
Saksamaal, samuti Arpad Vezeri kooliga Ungaris. Lisaks
sellele lisavad vaheldust meie igapäevasesse kooliellu
lühemad kohalikud ja rahvusvahelised projektid. Mõned
huvitavad näited meie viimastest ettevõtmistest
rahvusvahelise koostöö vallas on sellised:
In Darwin's Footprints (Darwini Jälgedes) 2009
Väliuuringute Nõukogu Suurbritannias Shropshire's (The
Field Studies Council) korraldas rahvusvahelise projekti
kuulsa loodusuurija Charles Darwini 200. sünniaastapäeva tähistamiseks. Õpilased tegelesid bioloogilise
mitmekesisuse uurimisega oma kooli ümbruses, käisid
õppekäikudel ja saatsid infot partnerkoolile Inglismaal.
Meie kooli partneriks oli Whittington Primary School.
Pärast projekti lõppu külastas meie kooli C. Darwini
pojatütre pojapoeg, looduskaitsja ja kirjanik Randal
Keynes ja meie tegemiste vastu tundis huvi BBC. Nende
kodulehel kirjutati seitsmest maailma koolist, meie nende
hulgas. (http://www.bbc.co.uk/worldclass/your_stories/
20090911_darwin_kaapa.shtml)
20 aastat Berliini müüri langemisest 2009
Projekti korraldaja oli Prantsusmaal tegutsev Euroopa
Animatsiooniühing (Association European Cartoon
Animation). Igast Euroopa riigist osales üks või mitu
kooli ja igas riigis lasti 9.novembril 2009.a. lendu 99 sinist

õhupalli, millel küljes kirjakesed kooli kontaktandmetega ja mis sümboliseerisid piirideta Euroopat.
Meie kool esindas Eestit. Kõigepealt tegi ajalooõpetaja
Merike Värs ettekande Berliini müürist ja Euroopa
ajaloost, siis läks kogu kool õhupalle lennutama. Kahjuks
ei saanud me oma kirjadele vastuseid. Projekti aruannet
saab lugeda http://www.asso-eca.org/index.php?page=
accueil? =en
Sellel õppeaastal teeme koos soomlastega Nordplus
projekti.
Põhja- ja Baltimaid hõlmava Nordplus programmi
eesmärgiks on tugevdada ja arendada Põhjamaade
hariduskoostööd. See on Euroopa elukestva õppe

programmi osa. Koos oma partnerkooliga Soomest
Vaalast (Vaalan Yhtenäiskoulu) toimub projekt "Rahus
loodusega", mille käigus õpitakse paremini tundma meid
ümbritsevat looduskeskkonda ja tervislikku ning
looduslähedast eluviisi. Septembri alguses käis 15 Kääpa
kooli õpilast ja kolm õpetajat Soomes Lapimaal, kus
nautisime imekaunist ruska – aega, matkasime värviküllases looduses, õppisime tundma sealset loodust ja
saamide-põhjapõdrakasvatajate looduslähedast elu. Mais
on oodata sama suure soomlaste grupi vastukülaskäiku.
Siis tutvume looduse ja eluga meie kandis.
Rahvusvaheline koostöö on osa meie koolielust, mis
annab õpilastele ja õpetajatele võimaluse ennast
arendada.
Aiki Jõgeva

Kääpa kooli õpilased Nordplus projekti raames
tutvumas Soomes põhjapõtradega
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Võrumaa parimateks 2010. a
nimetati Lasva vallast
• parimaks noorsportlaseks
judokas KRISTINA TREIER
• parimaks naissportlaseks
orienteerumises
ELERI HIRV
• aasta kodutütreks
EILIKA BENDI
Kääpa Põhikoolist

Aasta kodutütre tiitel
tuli Kääpa rühma

Eilika Bendi
29. detsembril toimus Võru Kubija
hotellis Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde maleva tublimate tunnustamisüritus. Kuulutati välja aktiivsemad rühmad ning aasta kodutütar ja noorkotkas.
Selleks, et välja teenida selline austav tiitel, peab olema aktiivne, tubli, teistele
eeskujuks, olema silma paistnud rühma ja
maleva tegevuses.
Rõõm on teatada, et Võrumaa 2010.
aasta kodutütreks valiti Kääpa rühma
kodutütar Eilika Bendi. Lisaks tiitlile anti
võitjale ka sellekohane tunnistus ja rändkarikas, kuhu igal aastal graveeritakse ka
võitja nimi. Rändkarikas jääb aastaks võitja valdusesse ning antakse järgmisel aastal
edasi uuele tiitliomanikule.
Eilika astus Kääpa rühma 26. 02. 2007.
Alates 2008. aasta teisest poolest tegutseb
ta Kääpa kodutütarde salgajuhina. Eilika
on vastutustundlik ja hoolikas tüdruk, kes
aitab hädasolijaid ja toetab igati oma kaaslasi, ta täidab kohusetundlikult ülesandeid.
Eilika osaleb aktiivselt rühma- ja malevaüritustel. Eilikal on olemas kogemus laagris noorte juhendajana.
Palju õnne ja hoogsat tegutsemist
edaspidiseks!
Jana Kähr
Noorkotkaste ja kodutütarde Kääpa
rühma juht

Lasva valla parim
sportlane on
Tamar Nassar

Tamar on mänginud 7 aastat (2003- 2010)
Scenkeri Liigas Võru Võrkpalliklubi
meeskonnas. 2009.a. suvel osales Euroopa
Meistrivõistlusteks valmistuvas Eesti
võrkpallikoondise treeninglaagris.
Noorteklassides kuulus Eesti Noortekoondisesse. Käesoleval hooajal
(2010/2011) siirdus Pärnu Võrkpalliklubisse, kus tuli Eesti Karikavõistlustel 2.
kohale. Schenkeri Liigas (Eesti- Läti_
Vene) on Pärnu hetkel 3. kohal.
Marko Mett
Vallavolikogu kultuuri, -hariduse ja
spordikomisjoni esimees

HUVITAVATEST JA AKTIIVSETEST
Intervjuu Aita Kaaveriga
Oled sündinud ja kasvanud Pärnus,
räägi kuidas Sa muusika ja laulmise
juurde jõudsid?
Sündisin Pärnus 1960-ndate keskpaigas. Ema õppis pärast sõda muusikakoolis akordionit. Ta soovis armastust
muusika vastu ka minule edasi anda ning
nii hakkasin Pärnu lastemuusikakoolis
klaverit õppima. Koidula-koolis oli ka
väga aktiivne muusikaelu – tegutsesid
koorid ja puhkpilliorkester ning tuntud
Eesti muusikud ja muusikakollektiivid
käisid koolis kontserte andmas. Siiani on
meeles „Hortus Musicuse“ kontsert ja
kuidas Rein Rannap võlus meie kooli
vanast klaverist välja midagi sellist, mis jäi
hinge pikaks ajaks.
Mul on vedanud muusikaõpetajatega,
kes tegid oma tööd südamega ja kes õpetasid muusikasse süvitsi minema. Laulsin
kooli kooris ja segaansamblis. See oli veel
selline aeg kui ühislaulmine oli täiesti
loomulik osa elust. Ilmselt seetõttu, et ei
olnud veel kõikvõimalikku muusika kuulamise tehnikat - muusikat tuli ise teha!
Matkadel ja klassiõhtutel laulsime alati
väga palju rahvalauludest poplauludeni.
Pärast keskkooli lõpetamist läksin
laulma Pärnu KEK-i kammerkoori
Mattone. Tollane dirigent Toomas Voll
soovitas mul laulmisega tõsisemalt edasi
tegeleda ja see andis julgust minna
Tallinna Riiklikku Konservatooriumi
klassikalist laulu õppima.
Õppisid Konservatooriumis 7 aastat, kaks nendest ettevalmistusosakonnas. Kuidas iseloomustaksid oma
õpetajaid?
Minu esimeseks õpetajaks konservatooriumis oli dotsent Linda Saul. Ta oli
väga kogenud ja lugupeetud vokaalpedagoog. Tema õpilased olid tol ajal juba
kuulsad lauljad - Margarita Voites, Heli
Lääts, Taisto Noor, Helvi Raamat. Kuna
tal olid jalad tol ajal juba väga haiged, siis
käisin erialatunnis tema kodus Mustamäel. Ta oli mulle nagu hea vanaema,
püüdis anda edasi kõike, mida ta ise oma
pika elu jooksul oli omandanud. Kuulasime koos plaatidelt kuulsate lauljate
interpretatsioone. Pärast laulutundi kostitas ta mind näiteks endatehtud pannkookidega. Meenutan seda kõike suure südamesoojuse ja tänutundega.
1986-ndal aastal siirdus Linda Saul

pensionile ja tema asemele tuli õpetajaks
Leili Tammel. Ta oli väga karismaatiline ja
temperamentne isiksus. „Estonia“ teatris
olid tema kanda suured mezzosoprani
rollid, lisaks oli ta ka armastatud kammerlaulja. Tal oli omapärane ja põnev
lähenemine laulmisele ning tema tunnid
venisid alati pikemaks kui ette nähtud.
Tavaline oli see, et kui oma tunniks kooli
läksid, siis alles üle-eelmine õpilane
lõpetas oma tundi. Niisiis oli klassis alati
palju rahvast kuulamas ja õppimas.
Konservatooriumis õppimise ajal
õnnestus Sul laulda mitmeid rolle teater
„Estonias“. Kuidas selline võimalus
tekkis?
Kolmandast kursusest alates algas
konservatooriumis ooperistuudio ja meid
hakkas juhendama Estonia teatri lavastaja
Neeme Kuningas. Ooperistuudio tõi välja
W.A.Mozarti ooperi Figaro pulm ja meie
etendus oli Estonia mängukavas üle aasta.
Minul oli õnn laulda selles ooperis kahte
rolli - Marcellinat ja Cherubinot. Need
rollid pakkusid noorele lauljale hea
võimaluse ümberkehastumiseks - ühel
õhtul olin küpses eas proua ja teisel õhtul
murdeeas noormees.
Järgmiseks lavastas Neeme Kuningas
Estonias G. Donizettti ooperi Armujook,
milles laulsin Giannetta partiid. 1990.
aastal lõpetasin konservatooriumi Tatjana
rolliga P. Tðaikovski ooperis Jevgeni
Onegin.
Meeldejääv oli osalemine J.nBocki
muusikalis „Viiuldaja katusel“ Tzeiteli
rollis 1989. aastal. See oli Rootsi lavataja
Georg Malviuse esimene muusikal Eestisvärske ja uudne.
1992. aastal asusid elama Soome.
Millega seal tegelesid?
Soome minnes oli meil kaasas kaks
väikest last: 5-aastane Greete ja 9-kuune
Karel. 1993. a sügisel sündis seal poeg
Tanel, nii et esialgu olin lastega kodus. Siis
aga hakkas vähehaaval tekkima töökohustusi eelkõige vokaalpedagoogina.
Õpetasin laulmist mitmetes õppeasutustes, aga 1998. aastal alustasin põhikohaga tööd Rauma Muusikakoolis soololaulu õpetajana, kus töötasin kuni Eestisse
tagasitulekuni 2010. a suvel. Erinevate
projektide ja koolituste raames olen
vokaaltehnikat õpetanud sadadele inimestele. Õpetajatöö kõrvalt tegutsesin vaba-

Minu lugu orienteerumisest
Orienteerumisega puutusin esmakordselt kokku aastal 1999, kui kehalise
kasvatuse õpetaja Ülle Rauk mu maakonna meistrivõistlustele saatis. Sellest
esimesest stardist jäid väga head mälestused. Järgmisel sügisel, kui Katri soovis
trenni minna soovitasin tal valida orienteerumine. Ei tahtnud olla jälle ebasportlik
õde ning mõne nädala pärast liitusin isegi
treeningutega.
Sellest ajast peale kui noorte ning
juunioride klassist välja kasvasin, pean
ennast pigem harrastussportlaseks. Ei
ütleks, et nüüd vähem trenni teen, kuid
suhtumine on teine ja spordist tähtsamaks
pean õpinguid Tartu Ülikoolis. Aprillist
oktoobrini veedan siiski enamiku nädalavahetusi kaardiga metsas joostes ning
võimaluse korral teen ka nädala sees mõne
orienteerumistreeningu või -stardi. Võistlustel üritan ikka anda endast maksimumi,
ükskõik kui tugevad vastased stardis on.
Lisaks käin muidugi jooksmas ja püüan
igal muul moel vaba aega sportlikult veeta.
Viimastel aastatel olen avastanud enda
jaoks veel seiklusspordi, mis on täis üllatusi ja põnevust, pikkadel võistlustel ka
võitlust iseenda ning unega.
Võib öelda, et aasta 2010 oli sportliku
poole pealt üsna edukas. Augustis sain
kaela oma esimese Eesti Meistrivõistluste
medali põhiklassis, võites öise tavaraja
(http://www.vsport.ee/?p=5109). Eesti
Meistrivõistluste tavarajal, mis on mu
lemmikdistants, olin viies. Sügisel kaitsesin Võrumaa meistritiitlit ning tulin Eesti
ü l i õ p i l a s m e i s t r i k s
(http://www.vsport.ee/?p=8223). Neist

Aita Kaaver pisitütatr Carolaga
kutselise lauljana.
2010. suvel tulid tagasi Eestisse. Mis
Sind siia tõi ja miks asusid elama Lasva
valda?
2004. a sündis tütar Camilla ja 2006. a
Carola. Kuna olin läinud Soome ajutiselt,
mõttega kunagi tagasi tulla, siis mõistsin,
et on viimane aeg tagasi tulla, et lapsed
saaksid oma kooliteed Eestis alustada.
Minu Võrus sündinud ja kasvanud abikaasa veetis suure osa oma lapsepõlvest
vanaema juures Mõrgi külas. See koht on
talle väga südamelähedane ja meiegi lastega oleme seda kohta armastama hakanud.
Meie unistus on see vana talukoht uuesti
üles ehitada.
Kuidas Sa ennast siin Võrumaal
tunned?
Väga hästi. Noorena arvasin, et ma ei
suuda elada sellises kohas, kus ei ole merd,
aga nüüd ma enam nii ei arva. Siin ümbruskonnas on nii palju armsaid järvi, et vee
järele igatsust ei saa tekkida. Selle suve
peaaegu, et elasime Paidra järve ääres. Ja
Võrumaa oma kuppelmaastikuga on
võrratult ilus. Ka on siinkandis hästi
toredad inimesed. Olen ise ka üllatunud
kui paljude uute inimestega olen selle
poole aasta jooksul juba tuttavaks saanud
ja kui südamlikud, lahked ja sõbralikud
nad kõik on.
Minul on õnnestunud kuulda Aita laulu
Lasva rahvamajas isadepäeval, Tsolgo
rahvamajas advendipäeval ja Tsolgo külamaja avamisel. Super!
Silja Vijar

Tänuavaldus
Lasva sõpradele
Tule võta mu aega, sest aega mul on,
tule vaatame taeva – seal midagi on!
Palju muud mul ei ole,
kuid aega mul on,
tõesti aega mul Sinu jaoks on.
(J.Tätte “Sõprade laul nr. 6”)

tulemustest pean ise tähtsamaks osalemist
Eesti pikimal seiklusspordivõistlusel
Mountain Loghome 48h. Nii pikal
võistlusel polnud ma varem käinud. Koos
suurepäraste kaaslastega Medisoft Adventure Teamist õnnestus meil see võistlus
segavõistkondade arvestuses võita. Nii
pikkadel seiklustel on võitjad tegelikult
kõik , kes selle läbi teevad.
Ka edaspidi on plaanis orieteerumisega
samas mahus jätkata, võimalusel käiksin
veelgi rohkem metsas. Sel aastal tuuakse
kaks orienteerumisklubi Võru kolmapäevakut kohe koju kätte, mis annab hea
võimaluse kõigil kohalikel elanikel selle
spordialaga tutvust teha. Meelde tasuks
jätta kaks kuupäeva: 27. aprill- kolmapäevak Kääpal ja 14. september- kolmapäevak Pikakannul. Täiendavat infot saab
nende kohta orienteerumisklubi Võru
kodulehelt http://www.okvoru.ee. Sinna
pannakse üles päevakule eelneval nädalal
täiendav informatsioon stardiasukoha
kohta.
Kõike paremat
Eleri Hirv

Kallid Lasva rahvamaja töötajad,
näiteringi liikmed ja teised head
inimesed!
Suur tänu sooja vastuvõtu eest! Meil
on siiralt hea meel, et leidsite koosolemiseks nii palju aega. Paljud vaatasid hiidlaste näiteringi esinemist lausa
kaks korda! Teile oli hea esineda, oli
tunda üheshingamist ja sai näha
lustakat tantsulöömist Iiukala pilli
järgi. Sellised kohtumised soojendavat
südant ja annavad uut energiat edasisteks näitemängudeks.
Laupäeva keskööks jõudsime ilma
viperusteta koju tagasi. Väsinud, aga
õnnelikud!
Ilmad on vihmased, hallid, päevad
aasta lühimad. Aga meile annab valgust ja soojendab südant väike küünlake kasekännul, millel kiri LASVA
RAHVAMAJA!
Rõõmsate kohtumisteni!
Siira tänu ja lugupidamisega
näitering EMSI nimel Aimi Pruul
Hiiumaalt Emmastest
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VALLAVANEMA VEERG
Hea vallakodanik!
Alanud on uus aasta, mis annab võimaluse teha
kokkuvõtteid eelmise 2010. aasta kohta.
Valmis on saanud uus valla arengukava eelnõu, mis
suunatakse avalikule väljapanekule. Tuleb tunnistada, et
arengukava koostamine on võtnud plaanitust tunduvalt
kauem aega. Põhjuseks on asjaolu, et algselt oli plaanis
arengukava koostamine tellida vastavalt ettevõttelt, kuid
rahaliste vahendite kokkuhoiuks õnnestus see koostada
Tartu Ülikooli tudengite kaasabil.
Eelmine aasta oli vallale rahaliste vahendite nappuse
tõttu keeruline aasta. Seetõttu on tulnud nii mõnedki
vajalikud tegevused edasi lükata ja teha raskeid otsuseid.
Eelmise aasta üks raskemaid otsuseid oli kindlasti
vallavalitsuse töötajate koondamine, mis oli ühelt poolt
tingitud vajadusest vähendada kulusid ja teisalt ka
muutunud vajadustest. Selleks, et leida valla arengukavas
seatud eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste
jaoks vahendid, on hädavajalik optimeerida kulusid.
Suurimad investeeringud, milleks tuleb rahalised
vahendid leida, on lasteaia ehitus Lasva külla ning ühisvee
ja -kanalisatsiooni süsteemide rekonstrueerimine Tsolgo,
Kääpa, Lasva, Pässä, Otsa, Sooküla ja Pikakannu külades.
Mõlemad tegevused on valla jätkusuutlikkusele ja
arengule üliolulised. Nendele lisandub hulk tegevusi, mis
võib-olla ei ole nii kallid, kuid kindlasti ei ole vähem
olulised.
2010. a on õnnestunud teostada järgmised suuremad
investeeringud:
• Lasva lasteaiarühma ruumide remont ja soojustamine;
• Pikakannu kooli ahjude remont;
• Pikakannu koolimaja klassiruumi remont, mille
vajadus tekkis ootamatult seoses majavammi avastamisega hoones;
• Ühisvee ja -kanalisatsiooni trasside rekonstrueerimise
eelprojekti koostamine Tsolgo, Kääpa, Lasva, Pässä,
Otsa, Sooküla ja Pikakannu külades;
• Hajaasustuse veeprogrammi valla poolne osalus;
• Kääpa vana kooli rekonstrueerimine noortekeskuseks (I
etapp). Vastava projekttaotluse esitas PRIA’ sse MTÜ
Kating Noored ning on saanud toetust;
• Noortetubade avamine külades. Vastava projektiga
tegeleb MTÜ Kating Noored;
• Tsolgo külamaja (vana koolimaja) energiasäästlikkuse
parandamine. Vastava projekttaotluse esitas PRIA’ sse
MTÜ Tsolgo Arendusühing ning sai toetust;
• Tsolgo külamaja akende vahetus. Vastava projekttaotluse esitas PRIA’ sse MTÜ Tsolgo Arendusühing ning
sai toetust;
• Tsolgo rahvamaja 2. korruse ehitamine. Vastava
projekttaotluse esitas PRIA’ sse MTÜ Tsolgo Arendusühing ning sai toetust;
• Pikakannu seltsimaja 2. korruse ehitamine. Vastava
projekttaotluse esitas PRIA’ sse MTÜ Pikakannu Kooli
areng ning sai toetust.
Rahaliste vahendite osas ei tule ka see aasta kergem,
kuna valla tulud ei ole suurenenud. Ka sel aastal tuleb
langetada raskeid, kuid vajalikke otsuseid. Vaatamata
raskustele tuleb säilitada meelekindlus ja optimism ning
püüelda seatud eemärkide saavutamise poole. Peamine
on, et kõigil oleks siin hea ja turvaline elada.
Eelmisel aastal toimus palju sellist, mida ei saa mõõta
rahas ning mille üle on seda enam põhjust meie vallal
uhkust tunda. Kõrgel tasemel on olnud meie valla
sportlased, saavutades häid tulemusi erinevatel võistlustel. Teeme ära talgute käigus heakorrastasid meie valda
inimesed aktiivselt Otsa, Tsolgo, Kääpa, Lasva, Paidra ja
Pindi piirkonnas.
Valla üritusi on abistanud korraldada paljud abivalmid
inimesed. Samuti on valla üritusi aidanud korraldada
Lasva valla noored. Spordiüritusi meie tervise edendamiseks on korraldanud MTÜ Lasva Tervisespordi Selts ja
Lasva Valla Kepikõndijate Seltsing. Koolitusi ja muid
üritusi on korraldanud MTÜ Lasva Käsitööselts, MTÜ
Pikakannu Kooli areng, MTÜ Tsolgo Arendusühing ja
MTÜ Kating Noored. Aktiivsemateks piirkondadeks
valla ja oma piirkonna tegemiste planeerimisel olid
eelmisel aastal Otsa, Kääpa ja Tsolgo.
Täname kõiki aktiivseid valla elu edendajaid ja sellele
kaasaaitajaid ning soovime ka kõigile teistele julgust
ja pealehakkamist selleks aastaks.
Vallavalitsuse ja volikogu poolt soovime teile
tervist, hoolivust ja optimismi alanud aastaks!
Juris Juhansoo
Lasva vallavanem

Ave Tamra
Lasva Vallavolikogu esimees
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Intervjuu riigikokku kandideeriva Anneli Viitkiniga
Anneli, oled meie valla nö oma inimene, kes kandideerib 6. märtsil
Riigikokku. Miks oled otsustanud
kandideerida?
Peale Tartu Ülikooli lõpetamist
tegin teadlikult valiku, tulla tagasi
Võrumaale. Oli ka teisi võimalusi ja
pakkumusi, aga minule maaelu meeldib ja pean Eesti riigi tuleviku seisukohalt väga oluliseks, et maaelu oleks
elamisväärne. Olles töötanud Lasva
vallas abivallavanemana ja Võru
linnapeana näen, kui raske on omavalitsustel tagada järjepidevalt hea
kvaliteediga teenuste pakkumine ja
atraktiivse ettevõtluskeskkonna loomine maal.
Kandideerin, kuna maal elades
tean, millistes tingimustes elavad
paljud lapsed, kelle vanematel pole
tööd või on alkoholiga liialt suures
sõpruses, kuidas maapiirkondade
elujõulisust tagavate investeeringute
vähesus pärsib ettevõtluse arengut ja
töökohtade vähenemist. On mitmeid
Euroopa Liidu toetusprogramme,
kuid olles kümme aastat neist toetuste
taotlemisega tegelenud, tean, millised
on kitsaskohad, mis maainimesele
need toetused raskesti kättesaadavaks
teevad.
Millised on peamised valdkonnad, millega kavatsed riigikogulasena tegeleda?
Peamisteks valdkondadeks,
millesse soovin enam panustada on
regionaalarengut, haridust ja kultuuri
ning sotsiaalküsimusi reguleerivad
otsused. Ligi pooled Eesti omavalitsused on ääremaalised ja seal elab
ligikaudu 140 000 inimest. Ääremaad
on meil aga väga kehvas seisus. Paljud

teenused on viidud suurtesse maakonnakeskustesse, koole suletakse ja
töökohti pole. Lasva vald on nii Võru
kui ka Põlva maakonna suhtes ääremaa, kuid oleme siiski küllalt tugev
ettevõtluspiirkond. Siiski ei näita ka
meie valla iive positiivset suunda ja
noored lahkuvad suurematesse linnadesse, kuna tasuvaid töökohti pole.
Elades ise igapäevaselt kõigi
nende probleemide keskel, tundes ja
teades meie inimeste muresid, tahan
oma kogemused viia Tallinna, et
otsustajate ringis oleks ka neid, kes
teavad, kuidas maal tegelikult elatakse.
Oled juba üheksa aastat tegelenud Tsolgo Arendusühingus projektide kirjutamisega, millised
probleemid vajavad selles valdkonnas lahendamist?
Need meetmed, mis maaelu arengu parandamiseks vajalikud, on väga
hästi välja toodud meie erakonna
(SDE) 2011. aasta Riigikogu valimiste programmis. Peame tähtsaks
inimeste aktiivsemat kaasamist ja
järjest rohkemate tegevuste suunamist läbi LEADER-laadese otsustusprotsessi. Laiendamist vajavad erinevad maainfrastruktuuri rajamist toetavad programmid. Lähiaja oluliseks
teemaks kujuneb kindlasti uue Euroopa Liidu finantsperioodi põllumajandustoetuste maksmise süsteem, kus
toetame toetuste ühtlustamist vanade
ja uute liikmesriikide vahel. Samuti
on oluliseks teemaks kohaliku toidutootja võimalus oma kaupa müüa ja
meie inimestel kohalikku toitu tarbida. Selleks oleme võtnud eesmärgiks
langetada toiduainete käibemaksu

5%-ni, mis jätab põllumajandustootjate käibesse lisaraha.
Kuidas kavatsed korraldada
pereelu , kui osutud valituks?
Kui osutun valituks, siis pereelus
kuni sügiseni ei juhtu suuri muudatusi. Sügisest tuleks siis mõelda,
kuidas seda küsimust kõigile pereliikmetele võimalikult sobivalt korraldada. Meie kodu jääb kindlasti
Tsolgosse ja selles osas ei muutu
midagi.
See, et üks vanematest käib kodukohast kaugemal töö, on tänapäeval
üsna tavaline ja mobiilne maailm
annab palju võimalusi omavaheliseks
suhtlemiseks igal hetkel. Need küsimused lahendame lõplikult siis, kui
selleks vajadus tuleb.
Kuidas möödusid jõulud ja
mida ootad alanud aastalt?
Jõulud veedame traditsiooniliselt
perega kodus olles, ka minu venna
pere on siis alati meie juures. Alanud
aastalt soovin, et Eesti inimesed
oleksid julged tuleviku suhtes ja me
oskaksime euro endi kasuks tööle
panna, mitte vastupidi. Soovin kõigile
usku iseendasse, sest ainult nii usuvad
meisse ka teised! Ilusat ja õnnelikku
alanud 2011. aastat Teile kõigile!
Küsitluse viis läbi Silja Vijar

Maja kogu Tsolgo piirkonnale

Tsolgo külamaja (vana koolihoone) rekonstrueerimistööd jõudsid lõpusirgele. EASi Regionaalsete investeeringutoetuste programmi toel soojustati maja seinad ja
vahetati välisvooder, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu toetas Leader programmi kaudu maja akende vahetust.
Tsolgo külamaja on soe ja hubane teenindushoone

kogu piirkonnale, kus tegutseb raamatukogu, väike
spordisaal, noortekeskus. Lisaks on avatud soovijatele
kasutamiseks kaminasaal, kus võimalik väiksema
seltskonnaga koos tähtpäevi tähistada ja niisama aega
veeta.
MTÜ Tsolgo Arendusühingu eestvedamisel on viidud
ellu mitmeid projekte, mis kõik toetavad Tsolgo küla
elukeskkonna parandamist. Eurotoetused on suuresti
kaasa aidanud Tsolgo piirkonna inimeste aktiivsuse
kasvule, kuna korras hooneid on mugav kasutada ja siis
tullakse ka parema meelega kodust välja. Samuti on
viimastel aastatel valinud meie kandi kodukohaks mitu
noort peret väljastpoolt Võrumaad.
Tsolgo piirkonna rahvas on tänulik Lasva Vallavalitsusele, kellega koostöös planeeritakse piirkonna arengut
ja vaadatakse julget tulevikku.
Parimate soovidega
Anneli Viitkin

Pikakannu Seltsimajas
Ajaloolises Pindi Vallamajas,
praeguses Pikakannu Seltsimajas,
on Pikakannu Lastehoid tegutsenud
juba 2010.a. kevadest saadik.
Selleks on sisse seatud kaasaegsetele nõuetele vastavad ruumid.
Tegutseb üks rühm segarühma
põhimõttel, praegu on rühmas 9 last.
Lastehoid on avatud 5 päeva nädalas, pakume hommiku- ja lõunasööki ning õhtuoodet. Lastega tegelevad 2 kasvatajat ning muusikakasvataja. Töötab logopeed.
Kokkuleppel ja kohtade olemasolul
saab lapsi meile tuua ka mõneks
tunniks päevas. Võimalusel võtame
hoida ka puuetega lapsi.
Pikakannu Lastehoiu õppe-ja
kasvatustöö aluseks on õppekava,
mis omakorda lähtub riiklikust
alushariduse raamõppekavast.
Koostöös lastevanematega ning
Pika-kannu Põhikooliga loome
lastele avatud kasvukeskkonna, kus
nende loomupärased anded saavad
tähele pandud ning hoole ja
armastusega hoitud.
Õhtuti ja nädalavahetustel pakume Pikakannu Seltsimaja ruume
sünnipäevade või muude tähtsate
päevade tähistamiseks. Soovi korral
katame ka laua mudilasesõbraliku
menüüga ning aitame sündmust
mängujuhiga meeldejäävamaks

Jõulupidu Pikakannul
muuta. Tänu suurepärasele talvele
saab ette võtta ka suusamatka või
soojal aastaajal tutvuda kõige põnevaga, mida ümberkaudne loodus
pakub.
Pikakannu Seltsimajas toimus
2010. a hulgaliselt huvitavaid
kohtumisõhtuid ning koolituspäevi.
Ka 2011. a on plaanis jätkata.
Kevadeks saab valmis uuenenud
sisuga muuseumituba ning muuseumitundide külalisteks on oodata
Marje Metsurit, Siiri Toomikut ning
Uuno Ojalat.
Pööningul on sisse seatud
õmblustuba ning sügisest ootavad

kangasteljed kudujaid. Kellel soov
ise mõni tore riideese valmis teha,
aga pole näiteks õmblusmasinat ,
overlokk-masinat või suure lapiteki
õmblemiseks ruumi, on oodatud
Pikakannule!
Kõikide tegemiste kohta leiad
infot meie koduleheküljelt
www.pikakannu.ee
Tegusate kohtumisteni alanud
aastal!
Peeter Viiard
-MTÜ Pikakannu Kooli Areng
juhatuse esimees
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LASVA SÕNUM jaanuar 2011

Et päevade lennus jääks püsima kevad,
et päike jääks põsele särama.
Et õnne ja tervist oleks veelgi enam rõõm ootaks sind koduväraval!
September
Heli Pille 60
Oktoober
Elmar Viira 80
Madis Havakats 70
Tiina Astla 70
Arvo Eensalu 65
Aavo Liiv 60

November
Madis Riitsaar 65
Mati Viljaste 65
Paul Liinamägi 60
Leili Sibul 60
Viive Väär 60
Ülle Raal 60

Detsember
Anna Liiv 90
November
Elli Parts 75
Siira Kaur 80
Vello Aselmaa 75
Jevdokia Prihodko 75 Luule Hallik 70
Endla Nool 75
Kalju Mõtsar 60
Valeri Saveljev 70
Enn Reilson 60

Väike käsi, mis Su pihku poetus
täna kõiges veel on alustaja.
Sinu mõistvat sõna, mõttetoetust
on tal tulevikus väga vaja.
Elu ütleb: aitäh aitamast
tubliks inimeseks saada last!

Kuidas küll süttivad kustuvad tähed õhus ja nimedes,
otsekui ohe sa lendu lähed
liuglevas pimedas...
Mälestame igavikuteele
lahkunuid:
Ekaterina Piller
25.08.1921 – 25.09.2010

Annika ja Livio Varikut
pisipoegade
Silveri ja Oliveri sünni puhul

Kati ja Ingmar Oravat
pisipoja Samueli sünni puhul

Ida Piho
24.01.1920 – 28.09.2010

Hele Otsa ja Taavi Aidmad
pisitütre Birgiti sünni puhul

Ülle ja Aare Punnarit
pisitütre Anna-Mari
sünni puhul

Meinhard Kuur
26.11.1947 – 13.10.2010

Karmen ja Lauri Lipingut
pisitütre Mirteli sünni puhul

Marju Ellisaart ja Martin Preid
pisitütre Marioni sünni puhul

(vanametalli ja likvideerimistöödega tegelev ettevõte)

OSTAB
vanametalli, vanametalli
sisaldavaid seadmeid/tööstushooneid,
endiseid kütuse/jäätmete hoidlaid.
Vajadusel meiepoolne vanametalli lõikus,
transport, hoonete lammutus/likvideerimine.
Võtame vastu kõik pakkumised.
(+372) 51 80 207
info@sira.ee, www.sira.ee

Tantsime talveõhtud mõnusaks Lasva rahvamajas!
KOHVIÕHTUD algavad kell 20, tantsuks mängivad
11. veebruaril S.E.K.S. pilet 4 €
11. märtsil Tiigrikutsu, pilet 8 €
1. aprillil Hea Story, pilet 4 €
29. aprillil Švips, pilet 4 €
13. mail Reede 13, pilet 4 €
LASVA RAHVAMAJAS
24. veebruaril kell 12
VABARIIGI AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD KONTSERT
Esineb Põlva tütarlastekoor E Stuudio, koorijuht Külli Lokko.
Tantsivad rahvamaja rahvatantsijad.Tasuta.
KEVADKONTSERT 27. märtsil kell 12
Esinevad Võru kellade ansambel, ansambel Toomõpuukõ ja
rahvamaja näitlejad. Pääse 2.5 €

Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu kutsub
kõiki täiskasvanuid tasuta kursustele!
Programmi 11.0603.08-0002 „Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes“ raames toimuvad
järgmised kursused:
Rahvuslikud motiivid kaasaegses käsitöös
9. jaanuar - 27. veebruar (kolmel päeval)
Lilleseade 23. jaanuar -22. mai (kord kuus)
Eesti rahvuslik köök – traditsioonilised talutoidud uues kuues
6. ja 20. veebruar
Kõrgkuumusahju kasutamise võimalused piirkonna
huvihariduses 4. märts - 29. aprill (kuuel päeval)
Lava- ja fotojumestus, näomaalingud 5. ja 6. märts
Projekti kirjutamine ja juhtimine 19. ja 26. märts
Kodukandi kultuuriloo uurimine 20. ja 27. märts
Haljastus 3. ja 10. aprill
Soovituslikud sihtrühmad loe kodulehelt kts.lasva.ee
Eelregistreerimine ja info tel 527 2225 või sirje@lasva.ee
Kohvipausi maksumus 1 €.

Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu kutsub täiskasvanuid

tasulistele kursustele:
Käsitöökursused:
VILTIMINE – 30. jaanuar
PAKUTRÜKK – 27. veebruar
PORTSELANMAAL – 6., 13., 20. ja 27. märts
SEEBI VALMISTAMINE – 15. mai
Loengu vormis kursused:
Lilled ruumikujunduselemendina 13. veebruar
Traditsioonilised talutoidud 24. aprill
Seitse võimalust enese motivatsiooniks 1.mai
Ühe kursusepäeva maksumus 4 € + materjali maksumus
Eelregistreerimine ja info: tel.527 2225 või sirje@lasva.ee
Kursusi toetavad Lasva vald ja Kohaliku omaalgatuse programm

Valla raamatukogude lahtioleku ajad
LASVA RAAMATUKOGU
Esmaspäeval 9.00 - 17.00
Teisipäeval 13.00 - 19.00
Kolmapäeval 9.00 - 17.00
Neljapäeval 9.00 - 19.00
Reedel 8.00 - 16.00
Iga kuu teisel teisipäeval kell
11 muinasjututund lastele
Saab lugeda ajalehti:
Postimees, Õhtuleht, Maaleht,
Võrumaa Teataja, Uma Leht
ning ajakirju Elukiri, Kodukiri,
Eesti Naine ja Saladused
TSOLGO RAAMATUKOGU
Esmaspäeval 8.00 - 13.00
Teisipäeval 12.00 - 17.00
Kolmapäeval 9.00 - 14.00
Neljapäeval 12.00 - 17.00
Reedel 11.00 - 16.00
Saab lugeda ajalehti
Postimees, Õhtuleht, Võrumaa
Teataja, Uma Leht, Maaleht
ning ajakirju Eesti Naine,
Kodutohter, Maakodu,
Tervendaja, Rahvaravitseja,
Naisteleht ja Naistelehe
Nipiraamat.
Tasulised teenused:
Pesupesemine - 1,30 €
duðði kasutamine - 0,65 €
vererõhu mõõtmine - 0,06 €
printimine, paljundamine
1lk A4 - 0,06 €

OTSA RAAMATUKOGU
Teisipäevast – reedeni
12.00 -18.00
Laupäeval 12.00 -19.00
Saab lugeda ajalehti.
Tasulised teenused:
Otsa saun laupäeviti
mehed 14.00 – 16.00
naised 16.00 – 19.00
Täiskasvanud 1.60 €
Pensionärid 1.15 €
Lapsed 0.96 €
Saab ka pesu pesta,
masinatäis 0.64 €
KÄÄPA RAAMATUKOGU
Esmaspäeval 9.00 – 17.00
Teisipäeval 9.00 – 17.00
Kolmapäeval 9.00 – 17.00
Neljapäeval 9.00 – 18.00
Reedel 9.00 – 16.00
Reedeti mudilasring
9.30 – 10.00
Saab lugeda ajalehti Maaleht ja
Õhtuleht ning ajakirjuTervis
Pluss, Eesti Naine, Elukiri,
Kodu ja Aed, Kodutohter,
Maakodu, Minu käsitööd,
Naised, Pere ja Kodu ja
Saladused
Kõik raamatukogud on
suletud
iga kuu 1. kolmapäeval seminar Keskraamatukogus!

Helle Kuuseorg
26.09.1961 – 20.10.2010
Mall-Reet Torop
24.07.1937 – 29.10.2010
Maimu Pille
09.10.1915 – 04.11.2010
Aare Nool
26.02.1970 – 26.10.2010
Ülo Pille
16.05.1938 – 22.12.2010
Uuno Pindis
14.01.1956 – 02.01.2011
Veata Sarv
10.12.1921 - 07.01.2011

Üritused Tsolgos
11. veebruaril kell 15
Tsolgo külamajas
tähistame sõbrapäeva
huviringis käivate
lastega
13. veebruaril kell 13
Tsolgo rahvamajas
"Eakad tähistavad
sõbrapäeva”
22. veebruaril kell 15
Tähistame Vabariigi
aastapäeva, külamaja
kaminasaalis
5. märtsil kell 13
Tsolgo piirkonna
vastlapäev Mustjärve
ääres
11. märtsil kell 20
Tsolgo rahvamajas
KOHVIÕHTU
Jalakeerutuse eest
hoolitseb
ansambel MaMa
(info 5381 7746 või
Tsolgo raamatukogust
787 6432)
Laste huviringid ja
õpiring "Näpukas"
käivad koos ikka
endiselt korra kuus
(täpsemalt teavitame
kuulutuse kaudu
koha peal)

