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Palju õnne meie vallale 25-ndaks juubeliks!
See aasta saab Lasva valla jaoks olema märgilise tähendusega. Kevadel tähistab vald
oma 25-ndat juubelit ja sügisel toimuvate
valimiste järel sünnib Lasva valla, Võru valla ja Sõmerpalu valla ühinemise tulemusel
uus omavalitsusüksus – Võhandu vald.

Kuhu on meie vald oma 25-ndaks
juubeliks jõudnud?

“Lasva vald on kasvava elanikkonnaga, tasakaalustatult arenenud, konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik vald, mis on säilitanud
oma maalähedase ja keskkonnasõbraliku
omapära. Lasva vald on koduks ja puhkekohaks inimestele, kes väärtustavad haridust,
kultuuri, tervislikke eluviise, ettevõtlikkust,
ümbritsevat elukeskkonda ja maalähedust.
Lasva vallas on välja arendatud kaasaegne
tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, mis
tagab kvaliteetse
elu, töö- ja puhkekeskkonna.”
Selliselt sai 2011.

aastal arengukavasse kirja
pandud Lasva valla visioon
aastani 2020, mis kehtib tänaseni. Esikohale sai seatud
eesmärk saavutada elanikkonna kasv. Seda siis aastaks
2020. Kõik muud tegevused
pidid ja peavad ka täna toetama ja teenima seda eesmärki.
Elanikkonna kasvu saavutamiseks ei ole
me kasutanud populaarseid meetodeid
ja hakanud erinevate võtetega (reklaam,
soodustused ja kingitused uutele elanike-

le jmt) elanikke juurde meelitama. Oleme
lähtunud põhimõttest, et praeguste elanike
elu peab olema sedavõrd hea, et elanikud
ise reklaamivad oma elukohta. Selleks tuleb kogu
tähelepanu
keskendada
oma praegustele elanikele,
mitte uute meelitamisele.
Visiooni saavutamiseks
oleme valda viimase viie
aastaga investeerinud üle 3 miljoni euro.
Enamuse sellest oleme saanud täiendava
toetusena erinevatest programmidest. Tänu
sellele võime rõõmustada, et me ei ole teinud
kulutusi
laenuga tuleviku arvelt
ning vallal on ka
täna investeerimisvõimekus olemas.
Plaanitud
tegevustest on õnnestunud teostada järgmised:
• ehitatud uus energiasäästlik lasteaiahoone koos selle juurde kuuluva mänguväljakuga. Tänu sellele on lasteaiakoht tagatud kõigile soovijatele. Euroopa Sotsiaalfondi
toetusega on lasteaias avatud
ka sobitusrühm, et seda vajavad lapsed saaksid samuti
käia oma kodukoha lasteaias. Taoliste erirühmade
järele on vajadus kogu maakonnas ning võibolla on just
see meie lasteaia tuleviku
suund, et meie lasteaia rühmad oleks maksimaalselt täidetud;
• huvi- ja vabahariduse omandamist on
järjepidevalt toetatud ning võimalusi laiendatud. Täna kompenseerib vald huviha-

ridust kõigile kuni 19-aastastele lastele ja
noortele. Varasemaga võrreldes ei ole enam
alumist vanuse piiri ehk ka beebikooli kulusid kompenseeritakse. Samuti
on loodud juurde huviringe
lasteaeda ja kooli;
•
noortekeskuse hoone on
valmis ehitatud ja loodud noorsootöötaja koht, et noorsootöö tegevus oleks järjepidev;
• MTÜ Kodukant Otsa eestvedamisel remonditud Otsa küla- ja noortetuba;
• mittetulundusühingutega on tehtud
head koostööd ning läbi teenuste delegeerimise ja toetuste andmise kordade loodud
selged reeglid valdkonna rahastamiseks;
• küladesse on rajatud mänguväljakud;
• alates 2016. aastast makstakse vanaduspensionäridele hooldekodu kohamaksu tasumiseks toetust, mille määra sellest
aastast tõstetakse. See on vaid väike samm
lähemale meie visioonile, kus vanaduspõlve pidavad inimesed elavad niivõrd hästi,
et täna tööd rabavad inimesed tunnetavad
kindlalt, et pensionile jäämine on privileeg
mitte karistus;
• iga-aastaselt on toetatud perearstikeskust;
• rajatud Kääpa külas Laululava tee ja
Kooli tee mustkate;
• rajatud Pässä tee mustkate;
• ehitatud Lasva-Kääpa kergtee;
• rekonstrueeritud ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemid;
• ehitatud Lasva rahvamaja, Otsa raamatukogu hoone, Otsa sotsiaalmaja,
Kääpa koolimaja, Tsolgo seltsimaja ja
Kääpa sotsiaalkeskuse hoone katlamajad ümber pelletiküttele. Sellega on saa-

Lasva valla ametnikud ja asutuste juhid 2017. a

vutatud tuntav küttekulude kokkuhoid;
• vallamaja kolitud rahvamaja hoonesse,
millega saavutatud halduskulude kokkuhoid;
• paigaldatud Lasva järve ja Võhandu jõele
sillad;
• toetatud Tsolgo rahvamaja ja seltsimaja
rekonstrueerimist. Hoonete rekonstrueerimist on eest vedanud ja haldamisega tegeleb
MTÜ Tsolgo Arendusühing;
• toetatud Pikakannu seltsimaja rekonstrueerimist. Hoonete rekonstrueerimist on
eest vedanud ja haldamisega tegeleb MTÜ
Ühing Pikakannu kooli areng;
• koostöös Maanteeametiga on alustatud
Lasva küla sisese kergliiklustee rajamist,
mis peaks valmima 2017. aastal. Maanteeamet rahastab tee ehitust ja valla rahastusega
rajatakse tänavavalgustus;
• iga-aastaselt on rahastatud hajaasustuse programmi, millest toetatakse joogi- ja
reoveesüsteemide ning juurdepääsuteede
rajamist. Täna hajaasustuses joogivee kättesaadavuse probleem veel lahendatud ei ole.
Loodetavasti õnnestub programmi jätkata
ka järgnevatel aastatel;
• alates 2017. aastast toetatakse valla poolt
elamute ja kortermajade katuste, küttesüsteemide ja elektrisüsteemide rekonstrueerimist. Kindlasti on ka see valdkond tulevikus võtmetähtsusega.
Plaanitud investeeringutest ei ole veel õnnestunud:
• rajada uut mänguväljakut Kääpa lasteaiarühmale. Samas on rajatud mänguväljak
noortekeskuse juurde, mida saab kasutada
ka lasteaed;
• lõpuni rekonstrueerida kooli staadionit.
Sellega on algust tehtud ning staadion on
juba kasutuskõlblik, kuid ideaalis võiks selle
kasutusvõimalusi laiendada;
• rekonstrueerida Kääpa sotsiaalkeskuse
hoonet, mis hõlmaks hoone soojustamist,
ventilatsiooni rajamist ja võimalusel ka
laiendamist. Ühinemislepingus on sätestatud, et see investeering teostatakse ühinemistoetusest;
• ehitada Võru-Kääpa kergliiklusteed. Selleks oleme toetust taotlenud kahel korral,
kuid rahastust ei ole veel saanud;
• ehitada Lasva rahvamaja hoonele ventilatsioonisüsteemi.
Nimetatud tegevused on lisatud prioriteetsete tegevustena Lasva valla, Võru valla ja
Sõmerpalu valla ühinemislepingusse, mis
tähendab, et nende teostamine on uuele
omavalitsusele kohustuseks. See loetelu
vajalikest tegevustest ei ole ega saagi olla
lõplik. Mida rohkem uuele omavalitsusele
lepinguga kohustusi seada, seda vähem jäetakse vabadust uuele volikogule otsustamiseks. Uue omavalitsuse esimene ülesanne
peaks olema uue arengukava koostamine,
mis on avalik protsess ja selles saavad kõik
soovijad kaasa rääkida. Seetõttu ei tohiks
ühinemislepinguga seada niivõrd suuri ...

→

Esimene rida vasakult: Esme Mõtsar – Pikakannu Kooli direktor; Rait Laatsit – Kääpa Põhikooli direktor; Juris Juhansoo – vallavanem;
Argo Olesk – Pindi koguduse õpetaja; Ülo Täht – elektriinsener, Angela Järvpõld – sotsiaalosakonna juhataja; Anne Trumm – sekretärregistripidaja; Teine rida vasakult: Sirle Muiste – haridus- ja noorsootöö spetsialist; Karmen Liping – Kääpa Raamatukogu juhataja; Inge
Järvpõld – Lasteaia Pargihaldjas direktor; Riina Nassar – avahooldustöötaja; Sirje Kuuseorg – Lasva rahvamaja juhataja; Karmen Kelp –
vanemraamatupidaja; Kadri Truija – sotsiaaltöö spetsialist; Krista Lepp – maa- ja arendusspetsialist; Hiie Soome – pearaamatupidaja;
Kolmas rida vasakult: Siiri Kartsepp – Kääpa Sotsiaalkeskuse juhataja; Vaike Rätsepp – Tsolgo Raamatukogu juhataja; Kaie Lehes – Lasva
raamatukogu Otsa laenutuspunkti juhataja; Tiina Pettai – abivallavanem, Jaan Rüüberg – majandusosakonna juhataja; Valeria Litvinenko –
vallasekretär; Tea Kallaste – Lasva Raamatukogu juhataja; Silja Vijar – kultuuri- ja turismispetsialist. Foto: Maidu Jaason

Tunnustame
Lasva vallale olulisi
tegijaid
Lasva Vallavalitsus ootab kirjalikke
ettepanekuid valla teenetemärgi ja
tänukirja saajate kohta 3. veebruariks.
Valla tunnustused antakse üle Eesti
Vabariigi 99. aastapäeval Lasva Rahvamajas 24. veebruaril.

Lehekülg 2

LASVA SÕNUM jaanuar 2017

→ ... kohustusi, et uue arengukava koostamine muutuks sisuliselt mõttetuks, kuna
kõik vahendid kuluksid ühinemislepingust
tulenevate kohustuste täitmiseks.
Visiooni sõnastamise ajal 2011. aastal oli
Lasva valla elanike arv 1749. Aastaks 2015
oli elanike arvuks vaid 1685. Selle aasta alguse seisuga on elanike arvuks 1726. Ei ole
õige väita, et elanike arv on stabiliseerunud
või tõusnud vaid tänu ülalnimetatud tegevustele. Elanike arvu muutus sõltub lugematul hulgal
erinevatest asjaoludest, millest paljusid ei olegi võibolla
võimalik mõjutada. Oleme
veendunud ja usume siiralt,
et isegi kui nimetatud tegevused ei too kaasa elanike
arvu tõusu, siis ei saa need
olema ka vähenemise põhjustajaks. Piiratud ressursside tingimustes on alati küsimus prioriteetides. Seetõttu on oluline olla
veendunud, et valitud tegevused on antud
ajahetkel ja olukorras parimad võimalikud.
Halvim võimalik on teada, selleks on mitte
midagi tegemine.

küla sisene kergliiklustee koos valgustusega.
Maanteeamet rahastab tee ehitust ja vald
valgustuse rajamist;
• paigaldada valla objektidele videovalve
kaamerad;
• esitada projekttaotlus Kääpa Sotsiaalkeskuse hoonele
ventilatsiooni rajamiseks toetuse saamiseks. Toetuse saamisel alustada ehitusega;
• toetada
elamute ja kortermajade katuste, küttesüsteemide ja elektrisüsteemide
rekonstrueerimist. Selleks on
eelarves planeeritud vahendid summas 10 000 eurot;
• rajada Lasva külas Tööstuse teele mustkate;
• jätkata hajaasustuse programmis osalemist, milleks on eelarves planeeritud vahendid summas 20 000 eurot;
• esitada rahastustaotlus Kääpa-Võru
kergliiklustee rajamiseks. Võimalusel esitame vastava taotluse koos Võru linna ja Võru
vallaga, et tagada terviklikum lahendus.

Plaanid 2017. aastaks

Elu peale ühinemist ehk kuidas
edasi?

Sellel aastal plaanime:
• alustada bussijaamadesse päikesepaneelidega valgustite paigaldamist, et suurendada liiklusohutust. Sellel aastal loodame
paigaldada viis valgustit;
• tähistada 20. mail 2017 valla 25-ndat juubelit toreda kogu perele mõeldud päevaga;
• koostöös Maanteeametiga rajada Lasva

Lasva, Võru ja Sõmerpalu valdade ühinemise on tinginud haldusreformi seadus,
mille peamine eesmärk on võimekate omavalitsuste teke, et suudetaks oma ülesandeid täita. Sellest võiks järeldada, et ühinema peavad need, kes täna ei suuda oma
ülesandeid täita. Ma ei arva, et Lasva valla

Üleskutse
Äri edu ei saa rajaneda toetustele, kõige
tähtsam on ikka ettevõtja või MTÜ juhi
soov ja tahe ennast teostada ja pakkuda toodet ja teenust, mida vajatakse. Võrumaa on
selles mõttes rikas maa, et siin on selliseid
ärksaid, julgeid, jonnakaid, „vihaseid“ mehi
ja naisi, kes paistavad oma ettevõtmistega
Eesti tasandil silma ja ei karda minna näiteks oma innovaatilise teenusega vallutama
Skandinaavia turgu. Või kuipalju ideid suhteliselt esitatakse Võrumaalt Ajujahi konkursile.
Võrumaa toodete ja teenuste suuremale
läbimüügile aitaks kindlasti kaasa Võrumaanime kasutamine, sest Võrumaa nimel
on eriline ligitõmbav lahe sümbolväärtus
Eestis (nagu saaremaine).
Kutsun teid siinjuures kõiki kasutusele võtma uut Võrumaa tunnusmärki, mida saab

igaüks vabalt alla laadida ja kasutusele võtta
meie kodulehelt: http://www.vaa.ee! Võrumaa bussifirma, Hansa Liinid seda juba kasutavad.
Kanname ühiselt
oma identiteeti
VÕROMAA
VUNKI
OM ja
näitame koos väljapoole, et oleme nii lahedast kohast pärit.

VÕROMAA VUNKI OM

ETTEVÕTLIKKU VAIMU uude aastasse!
Taivo Tali
SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja

puhul on tegemist sellise vallaga. Sellegipoolest usun, et nende kolme valla ühinemise tulemusel läheb elu pigem paremaks.
Lasva valla, Võru valla ja Sõmerpalu valla
ühiseks omaduseks on see,
et üheski neist
ei ole ühte keskust. Selle asemel on mitu tiheda asustusega
keskust, mida
tuleb arendada. Ühe keskusega omavalitsustes ei teki eriti küsimust, kuhu midagi
ehitada (näiteks lasteaeda). Mitme võrdväärse keskusega omavalitsuses algab taolise ülesande lahendamine alati küsimusega
kuhu ja alles siis tulevad muud küsimused.
Puhtalt ühinemise tulemusel muutuvad
vaid kolm asja, milleks on valla nimi, vallamaja asukoht ja ametiasutuse struktuur.
Ühinemislepinguga on kokku lepitud, et
vallamaja hakkab paiknema tänases Võru
vallamajas.
Mitte
kõigile
valla elanikele
ei tähenda see
vallamaja kodust kaugemale
kolimist. Paljudele tähendab see hoopis vallamaja kodule
lähemale tulemist. Kindel on see, et enamus
valla elanikke peavad ka täna vallamajja
jõudmiseks kasutama transporti. Võru vallamaja paikneb näiteks Võru bussijaamast
500 meetri kaugusel. Bussiga on kindlas-

ti lihtsam jõuda
Võru bussijaama
kui Lasva külla.
Kõik allasutused
(lasteaed, kool,
ra a mat u kog ud ,
rahvamaja, hooldekodu, noortekeskus) jätkavad
tööd. Toetused ja
teenused loomulikult tuleb ühtlustada, kuna need on täna
erinevad. Ühtlustamisel järgitakse põhimõtet, et kellegi olukord võrreldes tänasega ei
halveneks.
Kokkuvõttes usume, et vald võib uhkelt
tähistada oma 25-ndat juubelit. Selle ajaga

on saavutatud nii mõndagi, mille üle on
põhjust vaid rõõmu tunda. Siinkohal täname volikogu ja komisjonide liikmeid, valla
ametiasutuse ja allasutuse töötajaid ja kõiki
neid, kes on muretsenud valla hea käekäigu
pärast.
Soovime kõigile head alanud aastat!
Juris Juhansoo
vallavanem
Heino Ojaperv
vallavolikogu esimees

Igaüks saab tulevase Uma
Pido laulukava tegemises
osaleda
Viies võrukeelne laulu- ja rahvapidu toimub 2. juunil 2018
Võru Kubija laululaval. Koos
võrokeste peo väikese juubeliga tähistatakse siis ka Eesti
Vabariigi suurt – V Uma Pido on
kingitus 100-aastasele Eestile.
Üks õige Võromaa juubel tähendab laulu, tantsu ja nalja. Seda peab ka V Umal Pidol
saama! Korraldajad tahavad, et lauldavad laulud oleksid just need, mida peolised kõige
enam ootavad.
Seepärast tuleb veebruari alguses Internetti koduleht, kus igaüks saab varasemate Uma
Pidode laule kuulata ja panna kokku endale meelepärane peokava – päris oma Uma Pido.
Kõige rohkem valituks osutunud laulud saavad kindlasti peole!
Laulude valimise kampaania kestab veebruar–märts 2017. Kae www.umapido.ee!
Uma Pido om mi kõiki pido. Teemi tuud kõik kuun!
Triinu Laan
Uma Pido korralduse vedaja

Lasva Vallavolikogus ja Vallavalitsuses vastuvõetud otsustustest
21. oktoobril 2016.a toimunud vallavolikogu istungil:
• Võeti vastu otsus Lasva valla Noortekeskuse mittetulundusühingu Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus liikmeks astumise kohta.
• Majanduskomisjoni esimehe Ain Lõivi
ettepanekul muudeti volikogu esimehele,
volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu
ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest tasu suuruse ja maksmise korra
§2 sõnastus alljärgnevalt:
1. § 2 lõike 2 uus sõnastus: „Vallavolikogu
liikmele (v.a volikogu esimees) makstakse
tasu 45,00€ volikogu istungist osavõtmise
eest ja volikogu eelistungil osalemise eest –
20,00€.“
2. § 2 lõike 3 uus sõnastus; „Vallavolikogu alatise komisjoni esimehele (või tema
äraolekul aseesimehele) makstakse tasu
35,00 € komisjoni koosoleku kohta, selle ettevalmistamise ja läbiviimise eest.“
3. § 2 lõike 4 uus sõnastus: „Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele (v.a vallavolikogu esimees ja komisjonide esimehed)
makstakse tasu 20,00€ komisjoni koosolekust osavõtmise eest.“
4. § 2 lõike 5 uus sõnastus: „Vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollimise eest makstakse tasu 15,00€.“
5. § 2 lisada lõike 6 (endine lõike 5) ja sel-

le uus sõnastus on: „Vallavolikogu liikmetele (v.a volikogu esimees), kes osalevad Lasva
valla esindajatena Võrumaa Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekul ja/või juhatuse koosolekul makstakse tasu summas 30,00€.“
6. Muudatused rakendada alates 1. jaanuarist 2017. a.
25. novembri 2016.a vallavolikogu istungil
• Võeti vastu otsus Lasva valla elanike küsitluse tulemuste kinnitamise kohta. Lasva
valla 1405 küsitluses osalemise õigusega
elanikust küsitluses osales – 63. Küsitluslehel oli üks küsimus „Kas toetate Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemist
üheks omavalitsusüksuseks?“ jaatava ja eitava vastusevariandiga. Küstluses osalenutest 52 inimest vastasid püstitatud küsimusele jaatavalt. 11 inimest vastasid küsitluslehes püstitatud küsimusele eitavalt. 82,5%
küsitlusest osalenutest toetavad Lasva valla,
Sõmerpalu valla ja Võru valla ühinemist
üheks omavalitsusüksuseks.
• Võeti vastu otsus Lasva valla, Sõmerpalu
valla ja Võru valla ühinemislepingu kinnitamise ja haldusterritoriaalse korralduse
muutmise taotlemise kohta.
• Kinnitati Lasva valla ametiasutuse 2017.
aasta struktuur, teenistuskohtade koosseis
ja palgamäärad.
• Kehtestati Lasva valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ja Lasva

valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri.
• Võeti vastu määrus, millega kehtestati
elamu rekonstrueerimise toetuse maksmise korda. Määruse kohaselt elamu rekonstrueerimiseks saab toetust taotleda kuni
90% abikõlblike kulude maksumusest, kuid
mitte rohkem kui 500 eurot; kortermaja
rekonstrueerimiseks saab toetust taotleda
kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest,
kuid mitte rohkem kui 2000 eurot. Abikõlblikeks kuludeks on kulutused: elamu
ja kortermaja katusekatte vahetus; elamu ja
kortermaja küttesüsteemide rekonstrueerimine; elamu ja kortermaja elektrisüsteemide rekonstrueerimine ning mis on tehtud
peale taotlusele positiivse otsuse saamist.
• Toimus Lasva valla 2017. aasta eelarve
esimene lugemine;
• Võeti vastu Lasva valla 2016.aasta kolmas lisaeelarve;
• Kinnitati Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas põhimääruse uus redaktsioon.
• Otsustati rahuldada Võrumaa Kutsehariduskeskuse juurde loodud Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse
TSENTER taotlus 2017. aasta tegevuste
sihtfinantseerimise kohta elanikupõhise arvestusega 0,43€ Lasva valla elaniku kohta.
23. detsembri 2016. a vallavolikogu istungil:

• Võeti vastu otsus, millega kinnitati Lasva vallaasutuste 2017. aasta struktuur, ametikohad ja töötasumäärad.
• Muudeti Lasva valla eelarvest toetuse
maksmise korra § 10 lõike 1 sõnastus ning
alates 1. jaanuarist 2017. a kehtiva sätte sõnastus on järgmine: „Toetus määratakse
pensionärile hooldekodusse elama asumisel
kohamaksu tasumiseks:
1) määraga 30,00 eurot kuus isikule, kes
rahvastikuregistri andmetel on Lasva valla
elanik kuni 5 aastat;
2) määraga 50,00 eurot kuus isikule, kes
rahvastikuregistri andmetel on Lasva valla
elanik 5 ja enam aastat.“. Muus osas määrus
kehtib endise sõnastusega.
• Võeti vastu otsus puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määra kehtestamise
kohta 2017. aastaks.
• Toimus Lasva valla 2017. aasta eelarve
teine lugemine;
• Otsustati toetada Võrumaa Omavalitsuste Liidu pöördumises nimetatud Kubija
Laululava lavahoone taguse varjualuse rekonstrueerimise sihtfinantseerimist summas 500,00€.
Lasva Vallavalitsuse
24. oktoobri 2016. a määrusega nr 2-1.5/4
kehtestati Kääpa Sotsiaalkeskuse kohamaksumuseks kuus 595,00€.
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MEIE TEGUS POOLAASTA
PIKAKANNU KOOLIS
Pikakannu Kooli õppeaasta algas hoogsalt.
Kooliperre lisandus 8 õpilast, vahetusid
koolijuht ja ajalooõpetaja. Aktiivse kehalise kasvatuse õpetaja eestvõttel panime juba
esimesel koolinädalal paika spordipäeva
kava. Õpilasi ootas ees elamusspordipäev 8
kilomeetrisel, maastiku poolest keerulisel
ja vaheldusrikkal Piusa jõe ürgoru matkarajal. Pisikesed ja suured üheskoos, mõnus
ilm ja hea tuju - mida oskaks veel soovida?
Ehk seda, et selliseid matku tihedamini ette
võetaks.
Oktoobris käisime iga nädal Väimela tervisekeskuses ujumas ning november viis II ja
III kooliastme Tallinnasse riigikogu tööga
tutvuma. Reisil külastasime ka lennusadamat. Õppekäik sai teoks tänu riigkogu
liikme Arno Silla toetusele. 18.novembril
oli võimalik kõigil ümberkaudsetel elanikel
ja ka kaugemalt tulijatel külastada koolis
Mardi-ja Kadrilaata. Maja oli rahvast täis
ja müük edenes, terve ettevõtmise vältel oli
võimalik osaleda õnneloosis ja külastada
teatrikohvikut.
Aasta sündmusterohkeimaks päevaks kujunes 22. detsember. Kogu ümberkaudne
kogukond, sõbrad ja õpilaste lähedased olid
kooli kutsutud osa võtma erinevatest töötubadest. Meisterdada sai jõulukaarte, õp-

pida erinevaid kingipakkimise tehnikaid,
valmistada rahvuslikke paelu, lüüa kaasa
laulu- ja liikumismängudes. Avatud oli jõulukohvik. Toimus ülekooliline kabeturniir.
Traditsiooniline jõululõuna tõi ühise laua
taha kokku kogu koolipere, külalisena ütles
jõulutervituse Pindi koguduse õpetaja Argo
Olesk. Õhtul peeti maha vägev jõulupidu,
kus oli võimalik osa saada humoorikast
jõulunäidendist. Jõuluvana oli parim ja kingikotid prisked.
Need olid vaid eredamad hetked, mis said
teoks tänu õpetajate ettevõtlikkusele ning
õpilaste ja lastevanemate toele. Spordipäeva
ja jõuluürituste läbiviimist toetas ka Lasva
vald.
Õppeaasta esimene pool on lõppenud, ees
ootab veel palju toredat ja head. Parim
meiega aga ei pruugi sündida sugugi mitte säravatel tähthetkedel, vaid igapäevases
märkamatus töös, mille viljad avalduvad
alles ajaproovis. Need hetked ei leidnud siin
ära märkimist, kuid nad on kusagil katkematu ja vastupidava ahelana olemas. Suur
tänu kõigile, kes on andnud kooli ja õpilaste
toetamisel oma panuse!
Ilusat uut aastat!
Tervitustega Pikakannu koolipere

Tugiisikuteenus
asendushoolduselt elluastujatele
Sotsiaalkindlustusamet alustas sel aastal
uue projektiga „Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujatele“, mida rahastatakse ESF- projekti raames. Selle projekti
käigus saavad tuge oma elu alustamiseks
noored, kes lahkuvad asenduskodudest,
hooldusperest või eestkosteperest ja vajavad
täiendavat abi iseseisvuse suurendamiseks
ning oma elu sisse seadmiseks.
Alustades iseseisvat elu, puutuvad noored
tihti kokku teistsuguste teemadega kui varem. Elukorralduse muutus võib olla üsna
järsk ning üksinda võib uue olukorraga kohanemine olla raske ja aeganõudev. Et selliste muutustega sujuvamalt harjuda ning
õppida ise oma elu korraldama, ongi ellu
kutsutud tugiisikuteenus.
Tugiisik saab aidata noorel suhelda erinevate ametiasutustega (nt kohalik omavalitsus, pank, Maksu- ja tolliamet, Töötukassa,
Sotsiaalkindlustusamet vms); tutvustada,
millised õigused ja võimalused on tal erinevate toetuste ja teenuste saamiseks; kuidas
erinevaid avaldusi ja taotlusi vormistada
vms. Tugiisik võib aidata rahaasju planeerida ning koostada kulude-tulude eelarvet ja
õpetada igapäevaseid kulutusi kontrolli all
hoidma, et raha harjumatusest kiiresti käest
ei libiseks. Tugiisik saab juhendada ka igapäevaelu küsimustes (nt majapidamistööd,

toiduvalmistamine). Samuti saab tugiisik
aidata leida sobivaid võimalusi karjäärinõustamiseks, õppimiseks või töötamiseks,
anda nõu tööle kandideerimisel, töökoha
hoidmisel jms. Iga noore puhul seatakse just
tema vajadustest lähtuvad eesmärgid.
Kui noor, kes on kasvanud asendushooldusel, saab varakult lapsevanemaks, saab
tugiisik ka siin toeks olla – nt aidates suhelda arstidega ning jälgides, et vanem ja laps
kokkulepitud ajal arsti juurde jõuaksid; hoides silma peal, et noor saaks lapse eest hoolitsemisega hakkama ning vajadusel otsides
koostöös kohaliku omavalitsusega noorele
perele vajalikke tugiteenuseid.
Tugiisikuteenus on mõeldud nii neile noortele, kes on just iseseisvat elu alustamas, kui
ka neile, kes on juba mõnda aega tagasi iseseisvalt elama asunud, kuid kellel on tekkinud probleeme toimetulemisega ning oleks
vaja tuge. Kui hoolduspere (kel on sõlmitud
KOViga lapse perekonnas hooldamise leping) või pere, kelle juures on kasvanud ja
täiskasvanuks saanud eestkostel olev laps
(nt vanavanemate juures) leiab, et noorele
oleks kasuks tugiisikuteenus, peaks pöörduma selleks kohaliku omavalitsuse poole.
Kohalik omavalitsus leiab tugiisiku koostöös teenuse korraldajaga, OÜga Keerub
(kontaktisik Ivika, ivika@keerub.eu).

Igaühele midagi

Üritused Lasva Rahvamajas
Pikakannu Kooli lapsed Toompeal Pika Hermanni tornis. Foto: Kert Kikkas

EELK Pindi koguduse nõukogu valimised
Täname kõiki EELK Pindi koguduse liikmeid ja hea tahtega inimesi, kes on läinud
aastal kogudust toetanud oma palvete, annetuste või vabatahtliku tööga kiriku ja pastoraadi juures.
Ühtlasi anname teada, et pühapäeval, 19.
veebruaril 2017, toimuvad peale jumalateenistust Pindi koguduse pastoraadis koguduse nõukogu valimised. Nõukogu ülesanded EELK põhikirja järgi on:
1. olla koguduse vaimulikele toeks koguduse usulisel ja kõlbelisel ülesehitamisel ja edendada koguduse tegevust;
2. koguduse juhatuse liikmete ning sinodisaadikute ja nende asendusliikmete
valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;
3. järelevalve koguduse majandustegevuse ja raamatupidamise üle;
4. vajadusel audiitori nimetamine;
5. koguduse majandusaasta aruande kinnitamine ja eelarve vastuvõtmine;
6. koguduseliikme maksude ja nende tasumise tähtpäevade kinnitamine;
7. muud kirikuseaduses ettenähtud ülesanded ja kohustused.
EELK kirikuseadustik ütleb, et koguduse
juhtimisorgani või ametiisiku valimistel
saab osaleda vähemalt 18-aastane konfirmeeritud koguduseliige, kes samas või mõ-

nes teises EELK koguduses on eelmisel või
jooksval kalendriaastal käinud armulaual
ning tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse ning kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.
Kutsume üles kõiki koguduse liikmeid, kes
pole jõudnud või on unustanud teha oma
2016 aasta liikmeannetuse või pole käinud
armulaual, seda tegema, et saaksite kaasa aidata koguduse toimimises. Liikmeannetuse
suuruseks on EELK-s soovitavalt 1% inimese sissetulekust, kuid arvestades paljude
inimeste ja perede tagasihoidlikku majanduslikku toimetulekut, ei ole annetuse suurus oluline. Oluline on, et soovitakse kasvõi
piskuga oma kodukirikut ja kogudust toetada. EELK Pindi koguduse arvenumber on
EE441010402007473008 (SEB Pank).
Kasutan veel võimalust ja tänan kahte noort
neidu, kes tulid jõuluõhtul käärkambrisse ja
palusid luba kirikus olev jõulukuusk omatehtud ehetega ehtida. Kahjuks jäi see neil
mingil põhjusel tegemata. Sellest on tõeliselt
kahju!
Kuna kirjutan seda kolmekuningapäeval,
siis soovin veel kõigile Kõigeväelise hoidmist ja õnnistust alanud aastaks.
Argo Olesk
EELK Pindi koguduse õpetaja

Kogu perega loodusesse!
„JÄLJED LUMEL”12. veebruaril kell 13
Ürituse toimumine oleneb lumeoludest!

Jaanuar

Laupäeval, 28. jaanuaril kell 19
Lasva rahvamajas
LASVA MEESKOORI 5. AASTA
JUUBELIKONTSERT
Kaasa teevad ansambel S.E.K.S.,
naiskoor Tempera ja naisansambel
Jubilate. Järgneb pidu südaööni
ansambliga S.E.K.S. Pilet 5 eurot

Veebruar

Pühapäeval, 5. veebruaril kell 12
Lasva rahvamajas TEATRIPÄEV
Vilde Teatri esituses etendus
„Minejad“. Kirjutanud ja lavastanud
J. Puusepp
Lasva rahvamaja näitetrupi Näitelust
esituses H. Raudsepa etendus
„Noorsulane Ilmar“,
Lavastanud K. Kirch
Pilet 5 eurot

Reedel, 10. veebruaril kell 20
Lasva rahvamajas KOHVIÕHTU
Tantsuks ansambel KTK
Vaheajad sisustab Inga Antsoni
tantsutrupp. Pilet 7 eurot

Reedel, 24. veebruaril kell 12
Lasva rahvamajas EESTI
VABARIIGI ISESEISVUSPÄEVA
KONTSERT – AKTUS

*Vallakodanike tunnustamine
Esinevad valla isetegevuskollektiivid:
segarahvatantsurühm, naisrahvatantsurühm Vurr, Lasva meeskoor,
ansambel Toomepuuke, Lasva lasteaia
lapsed, Kääpa kooli õpilased
Üritus on tasuta

Märts

Reedel, 3. märts kell 20
Lasva rahvamajas KOHVIÕHTU

Lasva rahvamaja näitetrupi Häänali
esituses etendus „Löön kampa küll„
lavastanud K. Kirch
Tantsuks mängib ansambel Shock
Naistepäeva tervitus Lasva rahvamaja
meeskoorilt.
Pilet 10 eurot

Pühapäeval, 12. märtsil kella 9–18
Lasva rahvamajas
VÕRUMAA XIV MAATEATRIPÄEV
Üles astuvad maakonna
näitetrupid.
Pilet 3 eurot

Aprill

Reedel, 7 aprillil kell 20
Lasva rahvamajas KOHVIÕHTU
Tantsuks mängib Veskikivi
Tantsuvahed sisustab LendTeater
etendusega „Palk silmas”
Pilet 8 eurot.

Pühapäeval 23. aprillil kell 12
Lasva rahvamajas TEATRIPÄEV
Allesaija teatrstuudio esituses
N. Gogoli „Surnud Hinged“
Rahvamaja näitering Häänali
etendusega „Löön kampa küll„
Lavastanud K.Kirch
Pilet 5 eurot

Info tel. 789 8291, 527 2225 või
sirje@lasva.ee

Täpsemalt: marianne@lasva.ee

Vastlapäevad

25. veebruaril kell 12 Otsa külas. Info: Ülle Rauk 5662 2576
26. veebruaril kell 12 Kääpal Tuulemäel. Info: Marju Parv 5552 3375
26. veebruaril kell 12 Paidras Oinamäel. Info: Kairi Aaspere 5344 5056

Jüripäev Kääpal 21. aprillil kell 18
Info: Sirle Muiste 53422390, Marju Parv 55523375

Jälgige jooksvat reklaami!
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Omavalitsuse poole pöördudes:
Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond

Sotsiaaltoetused

•

Saad tasuta nõustamist valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöötajalt, samuti esitada taotluse sotsiaalteenuste ja -toetuste saamiseks.

•

Taotluse esitamise järel hindab KOV Sinu abivajadust (iseseisvat ja majanduslikku toimetulekuvõimet) ning omavahelises koostöös püütakse leida Sulle sobivaim lahendus.
Abivajaduse hindamine on alus, millest lähtuvalt tehakse
otsus sotsiaalteenuse või –toetuse määramise kohta.

Eesti
tuleviku heaks

•

Sotsiaalteenuse või –toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta koostab KOV kirjaliku otsuse, milles
selgitatakse määramise aluseid või keeldumise põhjuseid.

Sotsiaalteenused

Kohalike omavalitsuste
sotsiaaltoetused ja
-teenused

TOETUS

SIHTRÜHM

Toimetulekutoetus

Üksi elav inimene või perekond,
kelle kuusissetulek on pärast
eluasemekulude tasumist alla
kehtestatud toimetulekupiiri

Vajaduspõhine
peretoetus

Lapsetoetust saav lastega pere, kelle
sissetulek on alla vajaduspõhise
peretoetuse sissetulekupiiri või
kellele on määratud eelmise kuu eest
toimetulekutoetus

Täiendavad
sotsiaaltoetused

Täiendavate sotsiaaltoetuste
maksmise tingimused ja korra,
sealhulgas sihtrühma, kehtestab
kohalik omavalitsus

TEENUS

KELLELE?

Lapsehoiuteenus

Lapsevanemale, kes vajab tööl
käimiseks oma raske või sügava
puudega lapsele lapsehoiuteenust

Täpsemat infot sotsiaalteenuste- ja toetuste kohta leiad oma
elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest või selle kodulehelt.

Koduteenus

Inimesele, kes vajab abi igapäevaste
toimingute tegemisel

KOV otsusega mittenõustumisel võid esitada 30 päeva jooksul
vaide kohaliku omavalitsuse kaudu maavanemale. Samuti võid
pöörduda kaebusega halduskohtu poole.

Väljaspool
kodu osutatav
üldhooldusteenus

Täiskasvanule, kellel on ööpäevaringne
hooldusvajadus, mida kodustes
tingimustes ei ole võimalik tagada

Pea meeles!
•

Valla- ja linnavalitsused on reeglina avatud E-R kella 8–17.
Üldjuhul on sotsiaaltöötajatel vastuvõtuajad, seega soovitame kohtumise eelnevalt kokku leppida.

Tugiisik

Inimesele, kes vajab juhendamist
igapäevaelu toimingutes

•

Isiklik
abistaja

Täiskasvanule, kes oma puude tõttu
vajab iseseisvaks toimetulekuks
füüsilist kõrvalabi

Abi igapäevaeluks ja töötamiseks

Sotsiaaltransport

Inimesele, kes vajab oma puudest
tulenevalt eritransporti

Võlanõustamine

Inimesele, kes vajab abi võlgadega
seotud probleemide lahendamisel

Kui oled tööealine ja vajad abi eelkõige töö leidmiseks või töötamise jätkamiseks, siis pöördu Eesti Töötukassa poole. Kui
vajad abi eelkõige igapäevaeluga toimetulekul, võta ühendust
Sotsiaalkindlustusametiga.

Täisealise isiku
hooldus

Inimesele, kes vaimse või kehalise
puude tõttu vajab hooldamist

Eluruumi tagamine Abivajavale Inimesele, kes vajab eluaset
Turvakodu

Lapsele, lastega perele või
täiskasvanule, kes ajutiselt vajab
turvalist elukohta

Varjupaik

Täiskasvanule, kellel ei ole ööbimiskohta

Muud
sotsiaalteenused

Küsi täpsemalt kohalikust
omavalitsusest

2016. aastast pakuvad Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet erivajadustega inimestele uusi ja uuenenud teenuseid.

Eesti Töötukassa

Sotsiaalkindlustusamet

Infotelefon: 15501
(E-N 8.30–16.45; R 8.30–15.30;
lauatelefonilt tasuta, mobiililt
operaatori hinnakirjapõhine tariif)
Skype: tootukassa (tasuta)
info@tootukassa.ee
www.tootukassa.ee/
toovoimereform
Esindused kõigis maakondades
(kontaktid leiate kodulehelt või
helistades infotelefonile)

Infotelefon: 612 1360
(E-R 9–17, erandina iga kuu
viimane reede 9–13; operaatori
hinnakirjapõhine tariif)
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
toovoimereform
Klienditeenindused kõigis
maakondades (kontaktid
leiate kodulehelt või helistades
infotelefonile)
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Õnnitleme!

Milda Juhkam 100
Kalle Klooren 75
Õie Leis 75
Milvi Puusepp 75
Vilve Kattel 75
Mart Juhkam 70
Vello Värs 70

Detsember

Kaks siidpehmet käekest ja süütut särasilma,
üks väike süda, mis ei tunne kurja ilma...
Jäi kitsaks südame all, valuga koos tuli ilmale
väike-väike inimene. Suurim õnn ta emale-isale!

Heino Klaus 75
Aare Hark 70
Hendrik-Tõnu Melts 70
Aleksander Semmel 70

Metsakeskus.ee

Ostame

Mälestame igavikuteele lahkunuid
02.04.1932 – 25.10.2016

Helga Rüüberg 85
Helju Tammet 85
Koidu Kindsiveer 85
Taivo Kokk 80
Tiina Kuljus 70
Miia Laksberg 70
Hildegard Plado 70

Oktoober

Kärt Ottot ja Sander Haukamägi pisipoja Hannese sünni puhul
Kristel Viini ja Andres Vaarendit pisipoja Andero sünni puhul
Egle Aidi ja Rein Posti pisitütre Mari-Liisi sünni puhul
Kadri Pütseppa ja Ain Banderit pisitütre Mia Marleeni sünni puhul
Kerli Puraskit ja Kuido Sumerkinit pisipoja Robini sünni puhul

Voldemar Lepp

November

Et päevade lennus
jääks püsima kevad,
et päike jääks põsele särama.
Et õnne ja tervist oleks veelgi enam rõõm ootaks sind koduväraval!

METSAKINNISTUID
JA RAIEÕIGUST

Tel 507 2544. info@erametsa.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Salme-Agneta Pindis 28.051930 – 30.11.2016
Mis tulema peab - see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Lehte Helleste

08.12.1937 – 13.12.2016

Jaanus Ilves

28.01.1971 – 23.12.2016

Elsa Timofejeva

10.09.1929 – 03.01.2017

LASVA SÕNUM

Lasva vallavalitsus
Toimetaja: Silja Vijar
tel. 7355 062,

tel. 5340 2905
vald@lasva.ee
silja@lasva.ee

Trükk: TT Print OÜ
Trükiarv 650

