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Lasva valla parimaid tegijaid 2012.a. spordi vallas
Marianne Hermann - Lasva valla
spordiaktivist, Eestimaa spordiliit JÕUD
nimetas Võrumaa aasta tegijaks kohaliku
spordielu edendamisel.
Risto Kahre – Kääpa Põhikooli IX
klassi õpilane, jõudis Võrumaa mängude
raames noorte arvestuses II kohale ja
Noorte MMil tuletõrjespordis esikümnesse.
Martin Kammer - Audentese Spordikooli X klassi õpilane Võru Spordikooli
koosseisus saavutas Baltimaade klubide ja
spordikoolide karikavõistlustel 3. koha.
Tamar Nassar - Pässä küla elanik, sai
2012. aasta Eesti Meistrivõistlustel Pärnu
Võrkpalliklubi koosseisus 3. koha märtsis
ja detsembris tuli Eesti 2012. aasta
karikavõitjaks.
Ülle Rauk – Otsa küla elanik, sai
Võrumaa Mängude raames naiste arvestuses III koha.
Eleri Hirv - elab Lasva külas ja töötab
Tartu Maa-ametis kartograafia osakonnas.
Enamasti võistleb ta orienteerumisklubi
Võru eest. Lasva valla eest võistles ta Eesti
valdade suvemängudel 2012 Pärnumaal,
kus ta orienteerumisjooksus naiste põhiklassis ka võitis. Eleri aasta jooksul
saavutatud tulemused:
Orienteerumisjooks:
Balti meistrivõistlused 13. koht
Eesti meistrivõistlused lühirada 2. koht
Eesti meistrivõistlused teade 3. koht
Eesti meistrivõistlused pikk rada 4. koht
Eesti meistrivõistlused tavarada 6. koht
Eesti meistrivõistlused sprint 7. koht
(Eesti orienteerumisjooksu edetabelis
naiste arvestuses 4. koht)
Rattaorienteerumine:
Eesti meistrivõistlused lühirada 3. koht
Eesti meistrivõistlused tavarada 3. koht
MK-etapp Värskas tavarada 27. koht
MK-etapp Räpinas sprint 29. koht
Eesti pikimal seiklusspordivõistlusel
Estonian XT-Adventure Race 48h
(EXTAR 48h) segavõistkondade arvestuses 3. koht
Võrumaa parimaks kooliks 6-9.kl II
grupis osutus Kääpa Põhikool III

kohaga.
Võrumaa Mängudel sai edukama
väikevalla tiitli Lasva vald (1380 osalemiskorda)
Võrumaa tervisenõukogu autasustas Lasva valda tänukirja ja mälestusmeenega kogukonna liikumis-harrastuse
jätkusuutliku toetamise eest aastatel 20062012.
Lasva vallas on enamgi edukaid
sportlasi ja tervisesportlasi. Nendest saab
lugeda juba järgnevatest lehenumbritest.
Seniks soovime kõikidele palju kordaminekuid ja head tervist uuel 2013. aastal.

Füüsiline aktiivsus on võtmesõna
paljude terviseprobleemide
tekkes, haiguste ennetamises ja
ravis.
Füüsiline tegevus ei ole ainult

sporditegemine!Sport on mängulist laadi
võistluslik kehaline tegevus. Füüsiline
aktiivsus on igasugune kehaline liikumine, mida tekitavad energiat kasutavad
skeletilihased. Sinna hulka kuulub ka
kõndimine, kodutööde või aiatööde
tegemine, aktiivne mängimine, aga ka
teadlik treenimine ja spordi tegemine.
Tervise säilitamiseks on kriitiline
kehaline koormus täiskasvanud isikul
vähemalt 30 minutit mõõdukat tegevust
viis korda nädalas. Ühe korrana läheb kirja
vähemalt 30-minutiline füüsiline pingutus, mille tulemusel hakkab inimene
kergelt higistama ja nahk läheb soojaks.
Energiakulutuseks ja südameveresoonkonna tugevdamiseks on vaja
teha aeroobset treeningut (seda nimetatakse ka vastupidavustreeninguks või
kestustreeninguks). Aeroobseks treeninguks peetakse tegevust, mille sooritamisel

saavad lihased vajaliku energia rasvade ja
süsivesikute "põletamisest" lihasrakkudes. Aeroobse treeningu hulka
kuuluvad mõõduka intensiivsusega
ujumine, suusatamine, rulluisutamine,
rattasõit, vesivõimlemine, kepikõnd,
uisutamine, jooksmine; elulistes tegevustes kõnd, puude ladumine, lehtede
riisumine, akende pesemine, koristamine,
lapsega õues müttamine, tantsimine.
Aeroobseid ja anaeroobseid harjutusi
eristab intensiivsus. Aeroobne treening on
tervise tugevdamiseks ja säilitamiseks
parim viis. Aeroobset treeningut tuleks
teha vähemalt viiel päeval nädalas korraga
vähemalt pool tundi.
Liikumist on vaja igas vanuses. Lapsed
ja noored tahavad liikuda. See on vajalik
tugevate luude, lihaste ja südame
arenguks. Lapse- ja noorukipõlves
arendatud kehaline tervis hoiab meid
tervemana pika elu jooksul. Noorena
väljakujunenud liikumisarmastus ja harjumus aitab täiskasvanul kiirel eluperioodil kehalist aktiivsust säilitada.
Vanuse kasvades muutub ainevahetus
aeglasemaks ja lihased hakkavad kõhetuma. Selle vastu aitab liikumine.
Uuringud on näidanud, et liikumist
harrastavad eakad on tervemad ja tulevad
oma eluga paremini toime.
Liikumisega alustamiseks, aga ka muu
spordiga seotud infoga tutvumiseks
külasta veebilehte trimm.ee. Seal saad
teha ka huvitavaid teste ja leida endale
sobiva spordiala.

Kääpa Raamatukogu 95

Kääpa Haridusseltsi raamatukogu
asutati 7. jaanuaril 1917. aastal. Esimene
raamatukogu juhataja oli Osvald Kääpakaust. 1920.a. oli raamatukogus 201
raamatut, valdavalt ilukirjandus.
1925 aastal, mil jõustus „Avalikkude
raamatukogude seadus“ algas rahvaraamatukogudel uus ajajärk. Nõuti, et
raamatukogu oleks kättesaadav kõigile
kogukonna elanikele ja vallavalitsus

toetaks raamatute muretsemist. Kääpa
algkoolis asunud raamatukogu sai omavalitsuselt majanduskuludeks ja kirjanduse soetamiseks 2000 marka. 1932.
aastal oli raamatute arv kasvanud 1000-ni.
Sõja-aastatel suutis raamatukoguhoidja
Eduard Loos säilitada suurema osa
raamatutest.
Oktoobris 1944, kui raamatukogu
esimeste seas Võrumaal taas uksed avas,
oli kogus 1123 raamatut. Raamatukogu
asus 1939. aastal valminud koolimajas ja
oli avatud iga päev. Kord kuus pidi esitama
aruande, pidevalt saabusid käskkirjad n-ö
mittesobiva kirjanduse hävitamise kohta.
Selle tulemusena oli 1948. aasta alguseks
sõja üle elanud kogust järel vaid 200
raamatut.
1952. aastal tuli raamatukokku tööle
Erna Kaljuvald. Ta kujundas loosungeid ja
plakateid, koostas soovitusnimekirju ning
korraldas kirjandusõhtuid. Kasvas nii
lugejate kui ka laenutuste arv.
1958. aastal alustas tööd Juta Külaots.
1962. aastal koliti kontorihoonesse. Seal
saadi juurde uusi riiuleid, mistõttu alustati
ühena esimestest Võru rajoonis kujundama avakogu. Menukad olid raamatuarutelud.

1980. aastal kolis raamatukogu äsja
valminud kaubandus-ja teenindushoonesse. Sealsetes raamatukogule sobivates ruumides kujundati mõnusad
lugemiskohad ja lastenurgake.
Juta Külaots töötas Kääpa Raamatukogus 42 aastat. Aastast 2000 on
juhatajaks Karmen Liping. 2002. aasta
jõululaupäevaks sai raamatukogu uue
kodu Kääpa Sotsiaalkeskuses. Raamatukogule osteti kaasaegne mööbel, 3 arvutit,
paljundus-ja printimisaparaat.
2004. a sai raamatukogu internetiühenduse ning samal aastal võeti kasutusele raamatukoguprogamm RIKS. Algas
raamatute sisestamine andmebaasi ja
vöötkoodide kleepimine raamatutele.
2005. a juunist alustati raamatukogus
elektroonilist laenutust.
2007. aastal tehti pihuarvuti abil
inventuur, mille tulemusena sai kogu
raamatufond lõplikult korda. 2012. a.
seisuga on raamatukogus üle 10 000
teaviku.
5.detsembril tähistas Kääpa Raamatukogu oma 95. tegevusaastat.
Muusikalist elamust pakkusid Annika
Eliste ja Milja Udras. Kuldre Raamatukogu juhataja Riina Ermel ja Parksepa

Raamatukogu juhataja Elvi Määr esitasid
omaloomingulise näidendi.
Tunnustati endist raamatukoguhoidjat
Juta Külaotsa ja tublimaid lugejaid. Hea
koostöö eest tänati Lasva Vallavalitsust,
Kääpa lasteaiarühma töötajaid, sotsiaalkeskuse kollektiivi ning Võrumaa Keskraamatukogu. Kohalolijad said vaadata
raamatukogu kroonikaid.
Pärast eeskava jätkus juubelipidu
kandlehelide saatel üheskoos torti süües ja
kohvi juues.
Tänan südamest kõiki juubelipeo
külalisi, esinejaid, abilisi, kolleege ning
Lasva Vallavalitsust õnnesoovide ja
kaunite kingituste eest!
Soovin kõigile aastaringselt meeldivat
ajaveetmist raamatute seltsis.
Karmen Liping
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
vastuvõetud otsustest
Vallavolikogu
26.10.2012
Arutati vallavara (vallale kuuluv
kinnistu, mille pindala on 0,51 ha ning
sihtotstarve - 100% tootmismaa) võõrandamise küsimust kirjaliku enampakkumise korras. Protokolliliselt otsustati
võõrandamise küsimus lükata edasi järgmisele vallavolikogu istungile ning välja
selgitada kinnistu otsustuskorras võõrandamise võimalus.
Võeti vastu määrus, millega muudeti
Lasva valla Lasteaia ja Kääpa Põhikooli
struktuur, ametikohad ja palgamäärad.
Kehtestati määruse uus terviktekst
koolitoidu ja töövihikute kompenseerimise kohta Lasva valla õpilastele.
23.11.2012
Kinnitati Lasva Noortevolikogu liikmeskonna muudatused. Lasva Vallavolikogu otsustas kinnitada noortevolikogu
järgmises koosseisus: Aveli Ladva, Kadi
Kelp, Marili Juhkam, Kadi Hirv, Pille
Kõivsaar, Martin Kallas, Rain Lõiv ja
Maarja Kaiv.
Noortevolikogu liikmeskonnast arvati
välja Reijo Mälton tema poolt esitatud
sooviavalduse alusel.
Otsustati katastriüksuse jagamisel
tekkivate uute katastriüksuste sihtotstarbed ja nimed ning määrati ühele
maaüksusele uus nimetus.
Tunnistati kehtetuks Lasva Vallavolikogu 20. mai 2008.a otsus nr 16,
millega oli otsustatud võõrandada vallale
kuuluv kinnistu enampakkumise korras.
Võeti vastu määrus, millega kinnitati
Lasva valla lasteaia Pargihaldjas uus
põhimäärus.
Otsustati teha osaühingule Polarson
ettepanek kinnistu nimetusega Kuivati
võõrandamiseks hinnaga 2000 (kaks
tuhat) eurot. Kui äriühing kinnistu pakutud hinnaga ostmisega nõus, vallavara
otsustuskorras võõrandamise otsus teha
vallavolikogu detsembrikuu istungil.
Kooskõlastati Võru Maavalitsuse
poolt esitatud Võrumaa energiamajanduse
strateegia 2012-2030 eelnõu.
Arutati Lasva valla 2013. aasta eelarvet.

21.12.2012
Võeti vastu hooldajatoetuse maksmise
korra puudega lapse hooldajale uus
terviktekst ning kehtestati puudega lapse
hooldajale hooldajatoetuse määr 2013.
aastaks.
Kehtestati toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks võetavate eluruumi alaliste
kulude piirmäärad Lasva vallas.
Maakorraldusega seotud küsimuste all
otsustati katastriüksuse jagamisel tekkivate uute katastriüksuste sihtotstarbed ja
nimed ning määrati nimed tänavatele
Lasva, Kääpa ja Pässa külades.
Arutati Lasva valla 2013. aasta
eelarvet ning otsustati arutelu jätkata
vallavolikogu jaanuarikuu istungil.
Kinnitati Lasva valla 2012. aasta viies
lisaeelarve.
Vallavalitsus
22. oktoobri 2012.a määrusega nr 21.5/2 kehtestati transporditeenuse osutamise hinda. Määruse kohaselt tasulist
transporditeenust osutatakse Lasva vallas
elavale isikule või perele, kes ei oma
isiklikku transpordivahendit, eelneva
kokkuleppe alusel sotsiaaltöötaja või
avahooldustöötaja ja kliendi vahel.
Transporditeenuse hinnaks kinnitati 0,13
€/km.
05. novembri 2012.a. määrusega nr 21.5/3 kehtestati Kääpa Sotsiaalkeskuse
kohamaksud 2013. aastaks, mille kohaselt
kohamaksud jagunevad järgmiselt: kliendile, kes ei vaja inkontinentsi abivahendeid - 450,00 eurot kuus; kliendile, kes
kasutab inkontinentsi abivahendeid 480,00 eurot kuus.
26. novembri 2012.a määrusega nr 21.5/4 kinnitati Lasva valla munitsipaalasutuste kohamaksud 2013. aastaks
järgmiselt: Lasva valla Lasteaed 211,55
eurot kuus; Kääpa Põhikool 105,25 eurot
kuus.
03. detsembri 2012.a määrusega nr 21.5/5 kinnitati Lasva valla lasteaia
Pargihaldjas muude kulude (lasteasutuse
majandamiskulud, personali töötasu ja
sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud)
vanemate poolt kaetava osa (õppekulu)
suurust ja maksmise korda.

Tsolgo raamatukogu sai jõuluks “koju“

Kui 2.augustil raamatukogu ühte ruumi kokku kolisin, siis hakkasin lugema
nädalaid, millal raamatukogu korda saab. Nädalatest said kuud ja pika ootamise järel saigi
kolimine uutesse renoveeritud ruumidesse teoks 5. detsembril.
Tänan ehitajaid, kes teostasid remondi. Kõige suurem tänu aga tublidele abilistele,
kes selle raske töö ära aitasid teha: väikesed Melissa ja Sandro, Kaja, Kaie, Liilija, Hele ja
Paavo - teile suured tänud abi eest. Terve päev raamatuid ja riiuleid ühest ruumist teise
vedada oli suhteliselt raske töö. Raamatud said küll liigi ja tähestiku järgi riiulisse kantud,
aga et nad ka kõik õiges kohas ja käepärast võtta oleks, sain neid ise veel terve nädala ringi
tõsta. Veel tänusõnad Arvole, uute ruloode ja Ülole signalisatsiooni paigaldamise eest.
Raamatukogul on olemas ka oma „haldjas-Mart“, kes pikkade pühade ajal aitab
ruumid soojad hoida. Ja kui arvutiga probleemid, siis Elvo on ikka abistamas käinud.
Veelkord tänan kõiki oma abilisi!
Remondi ajal langes küll raamatukogu külastatavus oluliselt ja arvuti kasutamise
võimalus puudus täiesti. Aga uuel aastal, uue hooga - ootan kõiki endisi ja uusi lugejaid!
Nüüd on teie käsutuses uus ja avar ruum, samuti kaks arvutit, hulgaliselt uusi raamatuid,
mis remondi ajal mõnelegi kahe silma vahele jäid.
Vaike Rätsepp
raamatukogu juhataja

Head alanud 2013. aastat!
Uut aastat oleme alustanud väga
positiivse ja rõõmu toova uudisega.
Erinevalt eelnevatest aastatest on selle
2013. aasta alguse seisuga Lasva valla
rahvaarv võrreldes eelmise 2012. aasta
alguse seisuga suurenenud. See uudis
peaks andma meile kõigile optimismi ja
julgust juurde, et jätkata valla arengukava
elluviimist.
Seoses uue aasta algusega on hea
võimalus teha kokkuvõtteid eelmise 2012.
aasta kohta. Lühiülevaade 2012. aastal
teostatud Lasva valla arengukavas ettenähtud tegevustest:
• Lasva rahvamajas said 2012. aasta
lõpus valmis uued lasteaia rühmaruumid,
et oleks ka kuni uue lasteaiahoone valmimiseni kohad lasteaias olemas kõigile, kes
seda vajavad;
• Alustatud on Šveitsi programmi
projekti elluviimist, mille lõpptulemusena
peab Lasva vald valmima uus energiasäästlik lasteaiahoone;
• Noortekeskuse rekonstrueerimisel
jõuti niikaugele, et vajalik on veel teostada
sisetööd, milleks esitati ka rahastamistaotlus, kuid kahjuks ei saadud positiivset
otsust;
• Lasva rahvamaja sai tänu Kultuuriministeeriumi toetusele uue põranda saali;
Leader meetmesse sai esitatud rahastamistaotlus Lasva suvelaat ürituse korraldamiseks. Vastav taotlus on saanud positiivse otsuse ning üritus on plaanis
korraldada selle 2013. aasta 17. augustil.
Suvelaat lõpeb traditsioonilise Lasva
Järvemuusika üritusega, mis toimub sama
päeva õhtul;
• Teostatud said 2012. aastal plaanitud
remonditööd Lasva Perearstikeskuses;
• Valmis on saanud Lasva-Kääpa kergliiklustee, mille ehitamist rahastati regionaalministri poolt kinnitatud Kergliiklusteede toetusskeemist;
• Lasva, Pässä, Kääpa, Sooküla, Pikakannu, Otsa ja Tsolgo ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks
sai esitatud rahastamistaotlused Keskkonnainvesteeringute Keskusele. Tänaseks on kõik projektid saanud positiivse
rahastamise otsuse;
• Leader meetmesse sai esitatud rahastamistaotlus turismikaartide paigaldamiseks infotulba ja veetorni juurde, mis on
saanud positiivse rahastamise otsuse;
• Leader meetmesse sai esitatud rahastamistaotlus ujumissilla paigaldamiseks
Lasva järve randa, mis on saanud positiivse rahastamise otsuse;
• Vallale on saadud riigi poolt tasuta
kaks elektriautot, mis parendavad sotsiaaltranspordi teenuse kättesaadavust;
• Riigi poolt teostatud projekti raames
on Lasva valla territooriumile rajatud
valguskaabli põhivõrk, mis parendab
sideteenuseid;
• Valmis sai Võru-Räpina maantee
Lasva valda läbiv lõik ning sellega koos
said tolmuvaba katte järgmised teelõigud:
Paidra-Tsolgo lõik, Tsolgo-Vana-Koiola
lõik, Tsolgo-Joosu lõik osaliselt, Pikakannu kooli esine lõik, Sooküla sisene
lõik;
• Vallas sai läbiviidud noorsootöö
kvaliteedi hindamine, mis andis ülevaate
noorsootöö olukorrast Lasva vallas ja
mille alusel on määratletud edasised
tegevused;
• Töötukassa eestvedamisel ja koos-

töös teostati töötute tööharjutusprojekt,
mille eesmärgiks on tööotsijatel aidata
leida töökoht;
• Valmis sai Lasva valla uus kodulehekülg.
Lühiülevaade sellel 2013. aastal
planeeritud arengukavas ettenähtud
tegevustest:
• Lasva valla ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine.
Peale rekonstrueerimistööde teostamist
peab vald andma joogiveega varustamise
ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamise
üle eraõiguslikule juriidilisele isikule,
kuna seda nõuab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ning vastava tingimuse
on rahastamisel seadnud ka Keskkonnainvesteeringute Keskus. Selleks on vallavolikogu otsustanud asutada kommunaalteenuseid osutava osaühingu;
• Turismikaartide paigaldamine infotulba ja veetorni juurde. Eesmärgiks on
parendada Lasva vallas paiknevate
turismiobjektide leitavust;
• Juba mitu aastat on tegeldud Lasva
valla üldplaneeringu koostamisega. 2012.
aastal on jõutud niikaugele, et planeeringu
eskiis on valmis ja saadetud kooskõlastusringile. See tähendab, et selle 2013.
aasta esimesel poolel peaks kooskõlastusring saama läbitud ning on võimalik
planeering vastu võtta, suunata avalikustamisele ning loodetavasti kehtestada;
• Šveitsi programmi projekti elluviimine. Aasta alguses kuulutatakse välja
hange energiasäästliku lasteaiahoone
ehitamise projekteerimiseks. Projekteerija
leidmisel hakatakse projekti koostama
ning selle valmimisel kuulutatakse välja
hange lasteaiahoone ehitamiseks. Kuna
hangete läbiviimist ja tulemusi ei ole
võimalik ette ennustada, siis ei ole hetkel
teada, millal saab alustada ehitustöödega.
Kindlasti on soov ehitusega alustada juba
sel aastal;
• Kääpa Põhikooli staadioni rekonstrueerimiseks otsime sel aastal rahastamisvõimalusi erinevatest programmidest;
• Kääpa noortekeskuse rekonstrueerimise viimase etapi teostamiseks
otsime võimalusi ja rahastust erinevatest
programmidest;
• Otsa noortetoa-külakeskuse ruumide
rekonstrueerimiseks otsime rahastust
erinevatest programmidest;
• Lasva suvelaat ürituse korraldamine
17. augustil 2013;
• Jätkame remonditöödega Lasva
Perearstikeskuses.
Eelmise aasta kohta võib kokkuvõtvalt
öelda, et see oli üle ootuste hea. Lasva
valla poolt erinevatesse programmidesse
esitatud projekttaotlustest on suurem
enamus saanud positiivse rahastamise
otsuse. Tahaks loota, et kõik alustatud
projektid suudame ellu viia ja vähemalt
sama edukalt suudame alustada uute
ettevõtmistega.
Lasva Vallavalitsuse ja Vallavolikogu
poolt soovime Teile tervist, hoolivust ja
optimismi alanud aastaks.
Juris Juhansoo
Vallavanem
Ain Lõiv
Vallavolikogu esimees

Tunnustame
Lasva vallale olulisi tegijaid!
Lasva Vallavalitsus ootab 01. veebruariks 2013.a.
kirjalikke ettepanekuid
Lasva valla tänukirja ja teenetemärgi saajate kohta
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JÕULUKUU TEGEMISED OTSA KÜLAS
Jõulukuu toimetamised algasid juba 1.
detsembril, kui külla toodi jõulukuusk.
Seekordki toodi kuusk talunik Peep
Rauk´i metsast. Kümnemeetrise kuuse
püstisaamiseks läks vaja peale tehnika ka
noorte meeste jõudu. Aitäh Revo, Rain,
Margus, Peep, Martin, Veiko, Risto,
Sander, Aldo ja Maario. Daisi muretsetud
tuled said tehnika abil kenasti kuusele
seatud ja jäid ootama advendihommikut,
et siis süttida.

Pühapäeval, 2. detsembril alustasime juba kell 10 hommikul jõulukuusele ehete meisterdamisega.
Meisterdajaid oli nii suuri kui väikeseid.
Varem valmiskorjatud kuusekäbid said
külge punased lehvid ja kinnitused ja
riputati laste abiga kuusele. Korrastamist
vajasid ka vanad ehted. Õpetaja Kersti
juhendamisel said needki uuema välimuse
ja riputati meie jõulu-puud ehtima. Aitäh
kõikidele meistrimeestele! Ja siis oligi aeg
süüdata ehitud jõulupuul tuled. Piduliku
sündmuse juurde kuulus ka väike
piparkoogiamps ja isevalmistatud glögi.
Neljapäeval, 6. detsembril oli
raamatukogus jälle tavapärasest
rohkem rahvast. Jõulukuu toob ju endaga
kaasa ka kingituste tegemise ja üks
kingikott pole kunagi liiast. Õpetaja Kersti
juhendamisel õppisime koduste (käepäraste) vahenditega tegema kingikotti.
Virgemad jõudsid ka kaunistuse ajalehepaberist valmis meisterdada.
Kui kõik kingikotid näituselauale üles
rivistati, oli võimatu aru saada, milline on
kaubandusvõrgust ostetud, milline enda
kätega tehtud.

Jõulukuu tegemised jätkusid juba
9. detsembril piduliku advendiküünla
süütamisega. Külas olid Pindi koguduse
õpetaja Argo Olesk ja organist Anne
Trumm. Istusime advendilaua ümber,
õpetaja Argo Olesk süütas advendiküünla
ja laulsime jõululaule. Jututeemadki olid
valdavalt kiriku- ja advenditeemalised.
Paar tundi möödus märkamatult. Suur,
suur aitäh Anne, et muutsid meie advendilõuna oma muusikaga rõõmsaks ja
meeldejäävaks!

Suur, suur aitäh kõikidele, kes osalesid
ja andsid oma panuse külaelu edendamisse, kas kaasalöömise või osalemisega,
hea nõu ja kriitikaga. Ühtsuses peitub
jõud! Mis läks halvasti, teeme järgmisel
aastal paremini!
JA ET UUS AASTA ÜLE AJASILLA
IKKA ROHKEM RÕÕMU PILLAKS!
Ülle Rauk

Tulevikuvalla mäng ja jõulumeeleolu
15. detsembril kogunesid kõik Lasva
valla noored ja täiskasvanud, kes hoolivad
meie valla minevikust, olevikust ja
tulevikust Tsolgo rahvamajja, et maha
pidada üks vahva ja intigreeriv ideelahing
„Tulevikuvalla mäng“.
„Tulevikuvalla mängu“ põhimõte seisneb selles, et luuakse kohaliku vallaga
sarnane utoopiline vald ning osalejatele
jaotatakse juhuse alusel erinevad vallaelanike rollid (vallavanem, valla esimees,
kohalik noor, vanur, kohalik poepidaja
jne.) Mängu eesmärk on leida kõige
parem idee kohaliku elu kvaliteedi
tõstmiseks. Oma rollist lähtuvalt püüavad
osalejad leida lahendusi just nende
valdkonda puudutavatele kitsaskohtadele,
olgu need siis keskkonda, majandust,
sotsiaal- või kultuurivaldkonda puudutavad.
Selle aasta „Tulevikuvalla mäng“ oli
edukas ning peale arutelu ning mõningat
rikastavat vaidlust jõudsime konsensusele ning töötasime kõik koos välja
konkreetse idee 2013 aastaks, mida Lasva
valla noortevolikogu koostöös volikoguga
saab hakata ellu viima.
Idee nimeks sai „Kodust välja“, mille
peamisteks eesmärkideks on:
• Lasva valla ühte vanusegruppi kuuluvate
inimeste liitmine
• Lasva valla Noortevolikogu saab valla
elanikelt heakskiidu
• Vanemad saavad rutiinist välja
Leidsime ühiselt, et valla elanikel
puuduvad võimalused ühisteks tegevusteks ja koosviibimisteks, mis annaksid
võimaluse üksteist rohkem tundma õppida
ning vaba aega meeldivalt veeta. Meile
kõigile oli meeltmööda mõte ühistest
väljasõitudest ja ühisüritustest (küla kino,

kontserdid, teatrid, laadad, messid jne.).
Kindlasti on oluline korraldada üritusi
kogu vallale ühiselt ning ka vanusegrupiti.
Aitäh Võru Maavalitsusele, Lasva
Vallavalitsusele ja Tsolgo rahvamaja
juhatajale, kes meie üritust toetasid ning
meil ürituse korraldamiseks hubase
jõulueelse meeleolu aitasid luua.
Peale edukat ideede genereerimist ja
plaani välja töötamist oli aeg jagada
jõulukingitusi ja kostidada end maitsva
jõuluroogadega, mida me ise koos
noortega valmistasime.
Meil oli väga tore õhtupoolik, mis
andis palju uusi ideid uueks aastaks, mida
kindlasti soovime ellu viia!
Kohtume uuel aastal!
Sandra Jürs
noortejuht

Lasva rahvamaja rühma avamine
Lasva valla Lasteaed Pargihaldjas elu-olu edenes sel sügisel tublisti. Lasva
Rahvamaja II korruse ruumide ümberehitamise ja kujundamisega loodi rühm 4- 5 aastaste
laste. Uutes ruumides said lapsed omale eraldi toad mängimiseks, õppimiseks ja
magamiseks. Mänguruumi ja -asju on lastel piisavalt
Aasta tagasi jõulude ajal, kui Jõulumaal tina valasime arvasid enamus lastest, et
saadud kuju on meie uus lasteaed. Ei julgenud küll keegi loota, et aasta pärast oleme
vähemalt ühe rühmaga uutes ruumides. Oleme õnnelikud, et meil on olemas moodne, ilus
ja avar rühm, kus on lastel palju erinevaid võimalusi tegutsemiseks.
Lasteaia uued ruumid õnnistas sisse Pindi koguduse õpetaja Argo Olesk. Avamispeole
tulid õnnitlema vallavanem Juris Juhansoo, volikogu esimees Ain Lõiv, sponsorid, samuti
kolleegid teistest rühmadest, vallavalitsuse töötajad, rahvamaja pere ja lapsevanemad
ning tõid kaasa hulgaliselt häid soove ja üllatuskingitusi.
On miski, mis ei kasva puu otsas, millest me ei loe koolis ja mida ei saa raha eest osta.
See on kunst näha elu läbi oma südame. Südamlikud tänusõnad tahame öelda
Krediidipangale, mööbliettevõttele AS Suwemile ja AS Võru Empakile, põllumajandustehnika müügiga tegelevale AS Dotnuvos Projektaile ja perekond Sepale, Kokale,
Hirvele, Kondile ja Toomas Järvpõld`ile. Samuti täname remonditöid teostanud Võru
ehitusfirma OÜ Maximum Ehitusgruppi. Toetajate abiga on ostetud lasteaia uutesse
ruumidesse mööbel ja vaibad, rulood ja mänguasju.
Enne uue lasteaia valmimist aitavad Rahvamaja teisel korrusel remonditud ruumid
leevendada ruumikitsikust. Uuendustöid Lasva valla Lasteaias Pargihaldjas on plaanis
veelgi. Sellest aga juba järgmises lehes.
Inge Järvpõld
Lasva valla lasteaia Pargihaldjas direktor

Elläv Kiräkotus
Kas olete vahel mõelnud, et kui te
oleksite raamat, siis missugune raamat?
Seiklus-, armastus-või kriminaalromaan?
Võibolla elulooraamat? Aga miks mitte
proovida olla üheks päevaks raamat oma
elukutse kohta? Nii on juba kaks aastat
järjest kõlanud meie üleskutse erinevate
elukutse esindajatele, et osaleda Võrumaa
noorte karjäärivalikupäeval “Elläv“, mis
sellel aastal toimus 18. oktoobril Võru
Kultuurimajas Kannel.
Eelmise aastaga võrreldes oli
edusamm selles, et leidsime omale
partneri Võru Maavalitsuse näol, kelle
esindaja Pille Liblik vastutas õppeinfo osa
eest.
Õppeinfopäev oli Võrumaa 9.
klasside õpilastele, kus Võrumaa 5
gümnaasiumi ja Kagu-Eesti 3 kutsekooli
tutvustasid edasiõppimisvõimalusi nende
koolides.
Päeva teine osa - "Elläv Kiräkotus" oli
taaskord ülesehitatud Elava Raamatukogu
põhimõttel. See on meetod, mis võimaldab
inimestel seista vastakuti oma eelarvamustega. Kuid me ei seisnud silmitsi
eelarvamustega, vaid seisime silmitsi oma
unistuste ja ootustega tuleviku elukutse
valikul. Elav Raamatukogu toimib
samadel alustel kui tavaline raamatukogu
– selles on raamatute kataloog, raamatukoguhoidjad, lugejakaart ning raamatud.
Ainult et raamatute asemel saad teatud
ajaks laenutada rääkiva raamatu, inimese
– Elava Raamatu. Elavas Raamatukogus
ei ole näitlejaid ega matkijaid, raamatud
on tõelised – iga Elav Raamat räägib
etteantud pealkirja all lugejaile oma
isiklikust kogemusest.

Karjäärivalikupäeva Elläv Kiräkotus
etteantud teema oli "elukutse". Meie
Elavad Raamatud olid erinevate elukutsete esindajad. Neid oli kohale tulnud
30. Sellel aastal panime rõhku just
sellistele elukutsetele, mida konkreetselt
koolis õppida ei saa ning inimestele, kes
on teinud oma hobist endale töö. Noorte
karjäärivalikule läheneti teistmoodi. Alati
ei pea olema suur mess, kus jagatakse hulk
flaireid ja voldikuid. Silmast silma
kohtumine ja omavahel rääkimine võib
anda märksa parema tulemuse. Päeva
peakorraldaja oli Lasva valla noortejuht
Kati Orav koos Lasva valla noortevolikogu liikmetega. Projektijuhi abid olid
Kristina Kraani ning Sandra Jürs.
Päeva iseloomustab hästi tagasiside
meie noortelt.
“Minu arvates oli järjekordselt väga
põnev päev. Sain näiteks kasulikke näpunäiteid metsas ellu jäämiseks, seda, et
ettevõtet polegi väga raske alustada.
Kõige rohkem meeldis mulle rääkida
joogaõpetajaga, sest ta oli nii rõõmsameelne ja sõbralik. Temalt sain innustust
palju õppida ning mitte karta väljakutseid
ja välismaal reisimist. Ootan väga järgmist
aastat, et uuesti inimestega vestelda.” Kadi
Kelp
“Väga vägev üritus nagu ka eelmisel
aastal. Käisin vestlemas loodusturismi
ettevõtjaga, tarkvara arendajaga ja
personalijuhiga. Kõige rohkem pakkus
huvi vestlus tarkvara arendajaga. See
tekitas endas ka huvi sellega tegelema
hakata, eriti pärast seda kui öeldi, et
naisprogrammeerijad on praegu väga
hinnas. Natukene kahju oli sellest, et osad
noored, kes käisid koolide tutvustusi
kuulamas, lahkusid ilma, et oleksid mingi
ametiga lähemalt tutvunud. Aga selllegi
poolest oli tore üritus ja loodan, et see on
nii ka järgmisel aastal.” Aveli Ladva
Kati Orav
Noorsootöö spetsialist
MTÜ Kating Noored
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Sündis maailma väikene ime,
sai endale päris nime,
oma päikese, tähe ja tee,
paikse paiga kahe südame sees.

Kai Pindist pisipoja Tauri sünni puhul
Margot Kinnat ja Anti Kaljumäed
pisipoja Hendriku sünni puhul
Aastad ja noorus nad luba ei küsi.
lilled vaasis ei lõputa püsi.
Aastad las lähevad,
noorus las jääb nii kaunina näib iga sünnipäev.

Õnnitleme!
Oktoober
Aldur Liiv 95
Alfred Kannik 70
Eve Pill 65
November
Elfriide Lokk 90
Asta-Ressia Kala 80
Aino Järvpõld 75
Inge Hütt 75
Uno Sikk 75
Ilme Lumi 70
Ülo Melts 65
Enn Viitkin 65
Marianne Hermann 60
Andu-Priit Kõiveer 60
Detsember
Magda Kinsigo 93
Anna Liiv 92
Elvi Hein 85
Nikolai Parts 80
Lehte Helleste 75
Tiiu Jõe 75
Omar Vähi 60

Kati ja Ingmar Oravat
pisipoja Rubeni sünni puhul
Kairi Lilleaeda ja Juris Juhansood
pisitütre Scarleti sünni puhul
Kadri Pütseppa ja Ain Banderit
pisipoja Karl Martini sünni puhul
Kairi ja Joel Leppa
pisipoja Raneti sünni puhul
Mari-Lii Alekaske ja Janek Jägerit
pisipoja Jan`i sünni puhul

Meeldetuletuseks!
Kõigile, kes on korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitunuks loetud (vabastatud), on
kohustus esitada iga järgmise aasta 20. jaanuariks
Lasva Vallavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul
ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole
kasutatud. Vastasel korral loetakse jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21.
jaanuarist arvates. Vastava kinnituse blanketi leiate
valla kodulehelt www.lasva.ee

27. jaanuar kell 12.00
Teatripäev. Näitelust etendusega „Kohe käib
pauk“ ja Heanali etendusega „Mikumärdi“
Külalisetendus naabervallast.
Lasva rahvamaja, S. Kuuseorg Tel. 527 2225
8. veebruar kell 20.00
Kohviõhtu. Tantsuks RAUL KIVI ; Pilet 5€
Lasva rahvamaja, S. Kuuseorg Tel. 527 2225
9. veebruar
Vastlapäev (ülevallaline) Kääpal
Kati Orav, 5649 8816
23. veebruar kell 12.00
EV 95 aastapäeva aktus-kontsert Tsolgo
rahvamajas, A. Ott , Tel 502 6632
S. Vijar, tel 5340 2905
08. märts
Naistepäeva kohviõhtu. Tantsuks UNTSAKAD.
Pilet 10€ Lasva rahvamaja, S. Kuuseorg,
tel. 527 2225
24. märts kell 12.00
Kevadkontsert teelauas, Lasva rahvamajas.
Pilet 3€ S. Kuuseorg, tel. 527 2225
05. aprill kell 20.00
Kohviõhtu . Tantsuks RAEN VÄIKENE
Pilet 5€. Lasva rahvamaja, S. Kuuseorg,
tel. 527 2225
23. aprill
Kergliiklustee avamine kell 16.00. Rulluisu ja -suusa
koolitustreening kell 16.00-18.00 kergliiklusteel.
Jüripäeva teatejooks kell 18.00
Silja Vijar , 5340 2905, Kati Orav, 5649 8816
03. mai kell 20.00
Kohviõhtu. Tantsuks ans. HOIA ja KEELA. Pilet 5€
Lasva rahvamaja, S. Kuuseorg, tel. 527 2225
19. mai kell 10.00
Perepäev „Pärijata pole pärandit“ – pühendatud
pärandkultuuri aastale. Esinevad kõik rahvamaja
kollektiivid. Tasuta. Lasva rahvamaja, S. Kuuseorg,
tel. 527 2225
30. mai kell 10.00
3-7.a laste spordipäev Lasva rahvamaja,
S. Kuuseorg, tel. 527 2225

Pildikesi aastalõpu tegemistest

Ostame
kasvavat metsa,
põllumaad ja
metsakinnistuid
hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla
tehtud raietega või
asetseda piiranguvööndis.
Tel 55 40 150

Lasva jahimehed

Jõulurahu väljakuulutamine Kotkapalus Lasva jahimeeste ja kepikõndijate
seltsingu poolt

Sõnad liigsed kõik
ainult vaikida võib.
Mälestame
igavikuteele lahkunuid:

Mudilaste jõulud Tsolgo rahvamajas.

Leida Moor
20.08.1911 – 14.11.2012
Anna Savi
27.10.1926 - 29.12.2012

LASVA SÕNUM
Lasva vallavalitsus
Toimetaja: Silja Vijar,
tel. 789 8289, tel. 5193 6948
vald@lasva.ee; silja@lasva.ee
Trükk: TT Print OÜ
Trükiarv 650

I klassi õpilaste vastuvõtt vallavanema juures seoses 100 päeva
möödumisega koolitee algusest.

Jõuluetendus Lasva rahvamajas.

