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PIKAKANNU – uut moodi, vana väärtustades
Pikakannu kool on erakoolina tegutsenud
juba pea kaks aastat. Hetkel õpitakse kolmes klassikomplektis, kokku 22 õpilasega.
Sellest õppeaastat on meil lisandunud nn
väike klass erivajadustega lastele.
Kool on säilitanud oma endisi traditsioone
ja on uued tavad.
Iga uus koolinädal algab hommikuringiga, kus tehakse ühiselt kokkuvõte eelmisest nädalast ja pannakse paika uue nädala
kava. Kõik õpetatavad ained on lõimitud
pärandkultuuriga, palju õpitakse ja kõneldakse võru keeles. Võimalusel toimub
õppetöö vabas looduses. Lapsed külvavad
kevadel kooli aia näidispeenrasse ravimtaimed ja Eestis kasvatatavad teraviljad.
Ühiselt korraldatakse mõnusaid silmaringi laiendavaid matku. Kord kuus on ühine
tordi söömine, tähistamaks tolle kuu sünnipäevi.
Pikakannu koolipere on väike, seega on
tore üheskoos väljasõite teha. Detsembris
oli võimalus kõigil lastel käia Viljandi Ugalas „Arabella“ etendust vaatamas. Märtsis
trotsiti lumepuudust ja käidi kahel korral

Kuutsemäel mäesuusatamist õppimas.
Pikakannu kooliga paraleelselt tegutseb
Pikakannu Huvikool. Tegutsevad teatristuudio, orienteerumis- ja keraamikaring,
võimalik on õppida väikekannelt, viiulit
ja plokkflööti. Teatristuudio on noppinud
preemiaid erinevatelt festivalidelt. Läinud
aasta oktoobris Kundas õpilaste teatrifestivalil Väike Lava osaleti juhendaja Kadi
Kronbergi kirjutatud etendusega „Kolm radokuu päiva“. Koju tuldi ühe peapreemia –
Suure Karuga, lisaks eriauhind lastele parima lavaeetika eest ja juhendaja Kadile parima lavastuse eest. Tänavu märtsis osaleti
Võrumaa Laste- ja noorte näitemängu päeval Varstus kahe etendusega. Nooremad võrukeelse näidendiga „Kolm radokuu päiva“
ja vanemad näidendiga „Sõnavabrik“ Mõlemad näidendid kirjutas ja lavastas juhendaja
Kadi. Vabariiklikule konkursile pääses edasi
„Sõnavabrik“. Märtsis käisid noored näitlejad veel Puigal XIV Võru-Seto näitemängupäeval, kus teeniti taas peapreemia.
Pere väiksematele on avatud kooli kõrval
seltsimajas lastehoid. Lapsi saab tuua siia

Pikakannu lapsed mäesuusatamisega tutvust tegemas

ka paariks tunniks või päevaks, kui vanematel on vaja oma täiskasvanute asju ajada.
Esmaspäeviti ja neljapäeviti on kella 8.30st
lastehoiu juures põngerjate hommikutund –
lauluring pere kõige pisematele, kuhu tullakse koos vanematega. Lasteaedade suvepuhkuse ajal on võimalik lapsed tuua Pikakannu lastehoidu.
10. mail kell 12 on Pikakannu koolis lahtiste uste päev.

Siis saavad kõik huvilised tulla tutvuma kooli, koolipere ja nende tegemistega.
Kontserdil on võimalik näha auhindadega
pärjatud teatristuudio etendusi.
Suvel on tulekul kitarri, trummi, puhkpilli
õppepäevad ja keraamika kursused (huvilistel jälgida: www.pikakannu.ee)
Kadri Visnap

ALEKSANDER ZUPSMANN 100 Lasva vallakodanike tunnustamine
6. aprill 1914–16. veebruar 2014

Üks veski seisab vete peal ja veski tööd ei
tehta seal,
sest veskimees on väsinud ja veskikivid
kulunud …
Veskimees Ale on väsinud, lõpetanud oma
tänuväärt, pika töö ja läinud sinna, kuhu
viib kord meie kõigi tee.
Napilt 50 päeva jäi puudu päevast, mil oleks
täitunud 100 aastat tema elutee algusest.
Meenutades Aleksandrit: ta oli täpne töömees, seltsiv, head huumorit austav, kogu
Noodasküla küla ja selle piirkonna rahva
poolt austatud inimene. Aleksander oli
väga abivalmis, korrektselt ja linnamehelikult riides, alati viisakas ja intriigidest
hoiduv inimene. Teda võis usaldada, teda
võis appi paluda, ta ise kutsus külalisi oma
koju, kus kostitas neid. Kuna Aleksander
oli poissmees, siis külalisi kostitama valis
ta nende endi seast naise või nooriku, kellele ladus kätte materjalid ülepannikookide
tegemiseks. Ja nii see seltskond sumises
tema kodus. Aleksander oli karske mees,
ei suitsetanud ega kasutanud suhtlemisel
solvavaid sõnu. Ale, nagu kõik teda kutsusid, oli Lasva valla piirkonda elama asunud

ligi 70 aastat tagasi, mil isa ostis talle Küti
mäeveski.
Tema töö veskimehena oli väga vajalik inimestele, nii lähedalt kui kaugemalt, erinevate riigikordade ajal. Ale jahvatas veskis
loomadele jahu, inimtoiduks püüli, mannat
ja tangu. Veskiõu oli pidevalt rahvast täis.
Kolhoosikorra kadumisel ja taasiseseisvumisaja algusaastatel jahvatati vilja peamiselt leivajahuks eraisikutele ja uutele talunikele. Nüüd, aastakümneid hiljem, jäi elu
veskiõues vaikseks, vaid aastas mõne korra
jahvatas ta jahu koeraomanikele.
Veski oli aga pidevalt töökorras ja kui valda saabusid külalised, siis oli Ale veski see,
mida uudistama sai viidud. Tema jaoks ei
olnud vaevarikas veskikivid tööle panna ja
huvilistele veskitöö põhimõtteid selgitada,
seda tegi ta alati suure rõõmu ja pühendumusega. Veski enda sisemus oli vapustavalt
tontlik – jahutolmust kootud võrgud seintel
ja masinatel, Ale ise kui juturaamatust välja
võlutud veskimees soojalt naeratamas. Lapsi sõidutas ta veskitõstukiga, samas seletades, milleks seda vaja oli. Nii see auväärt
veski ennast seestpoolt ilmutas, et külalised
said sellest kustumatu elamuse.

Eesti Vabariigi aastapäeval

24. veebruaril 2014. a Lasva Rahvamajas
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud
kontsert-aktusel autasustati Asta Kala
Lasva valla teenetemärgiga kohaliku kogukonna aktiivse toetamise ning paikkonna
ajaloo säilitamise eest.
Tänukirjaga tunnustati:
Lasva valla „Kaunid Kodud” konkursi laureaate – Miia Laksberg, Anneli Nool, Eve
ja Kuldar Jõgeva, Vaike ja Arvo Rätsepp
Kohaliku kogukonna toetajaid – Mart
Järvpõld, Kaja Viira, Margus ja Angela
Järvpõld, Jaan Rüüberg

Lasva Valla 2013 Aasta Tegu laureaati –
korteriühistu ANTS
Pikakannu Kooli näiteringi suurepäraste
tulemuste eest näitemängus, Rain Oha aktiivse kaasalöömise eest valla kultuurielus,
Lasva rahvamaja segarahvatantsurühma
pikaajalise ja silmapaistva tegevuse eest
omakultuuri hoidmisel, edendamisel ja
Lasva valla hea maine kujundamisel, Risto
Kahre’t 2013. aastal saavutatud väga heade tulemuste eest tuletõrjespordis, Airi
Grossberg’i tiitli Võrumaa Aasta Ema 2013
saamise eest.

Asta Kala autasustati valla kõrgeima autasu teenetemärgiga kohaliku kogukonna aktiivse
toetamise ning paikkonna ajaloo säilitamise eest.

TÄHELEPANU

Aleksanderit tuli 95. sünnipäeva puhul õnnitlema vallavanem Jüri Nassar 2009. a kevad

Lasva vallas tegutsevad ettevõtjad
Tuletan meelde, et kuni 15. aprillini on ettevõtjail kohustus kinnitada oma registreeringute õigsust majandustegevuse registris (MTR). Kinnitamata registreeringud peatatakse 1. mail. Ettevõtja, kelle registreeringud on peatatud, ei tohi vastaval tegevusalal tegutseda. Kinnitamata õigsusega registreeringud kustutatakse 1. novembril vastavalt majandustegevuse registri seaduse
§ 26 lõikele 5.
Registreeringute õigsuse kinnitamist võib teha iga ettevõtja ise interneti teel sisenedes MTR keskkonda aadressil: https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja, samuti pöördudes Lasva vallasekretäri poole, kus saab täita vastavasisulist taotlust ning vallasekretär edastab selle majandustegevuse
registrisse.
Valeria Litvinenko
Vallasekretär
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Lasva Vallavolikogus vastuvõetud otsustustest
24.01.2014
• Kinnitati Lasva vallaasutuste 2014. aasta struktuur, ametikohad ja töötasumäärad.
• Võeti vastu Lasva Vallavolikogu uuendatud töökord, mis oli tingitud 2013. aastal
kehtima hakanud seadusandluse muudatustest.
• Kehtestati puudega lapse hooldajale
hooldajatoetuse maksmise täiendatud kord.
• Otsustati kinnitada Kääpa Sotsiaalkeskuse hoolekogu järgmises koosseisus: Karin
Lepist – sotsiaalkeskuse hooldustöötaja; Riina Nassar – avahooldustöötaja; Tea
Kallaste – vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees.
• Nimetati vallavolikogu esindajana
Kääpa Põhikooli hoolekogusse vallavolikogu liige Margus Järvpõld.
• Kinnitati Lasva Vallavolikogu Sotsiaalja tervishoiukomisjoni liikmeteks Karin

Kinna, Marianne Hermann, Vaike Rätsepp, Siiri Kartsepp ja Üllar Lillo.
• Kinnitati Lasva Vallavolikogu hariduse-, kultuuri- ja spordikomisjoni uueks aseesimeheks Margus Järvpõld.
• Otsustati maksta mittetulundusühingule Kääpa küla investeeringutoetust summas 470,00 € (nelisada seitsekümmend eurot) projekti nimetusega „Heakorrastatud
Kääpa küla“ elluviimiseks.
• Kiideti heaks Lasva Vallavalitsuse
poolt 27. detsembril 2013. a mittetulundusühinguga Kodukant Otsa sõlmitud
vallale kuuluvate ruumide (Otsa külakeskus-noortetuba) tasuta avalikku kasutusse
andmise leping nr 19.03-15/77 tähtajaga
kuni 31.12.2023. a.
21.02.2014
• Võeti vastu Lasva valla 2014. aasta eelarve, millega saab tutvuda valla kodulehel

vald@lasva.ee.
• Kinnitati Lasva valla ametiasutuse
Lasva Vallavalitsuse palgajuhendi uus terviktekst.
• Kinnitati detailplaneering nimetusega
„Avatud tööabikeskus intellektipuudega
inimestele“, aadressiga Võrumaa, Lasva
vald, Nõnova küla, avalikul väljapanekul
esitatud kujul.
• Anti osaühingule Stairs üürile vallale
kuuluv mitteeluruum (garaaž), üldpinnaga
72 m2, mis paikneb Lasva vallamajas.
• Otsustati autasustada Asta Kala Lasva
valla teenetemärgiga kohaliku kogukonna
aktiivse toetamise ning paikkonna ajaloo
säilitamise eest.
• Kinnitati Lasva Vallavolikogu maaeluja keskkonnakomisjoni liikmeteks Ülo
Täht, Sten Maask, Kaia Kivi, Andres Sakk
ja Helger Hirv.

21.03.2014
• Anti Lasva Vallavalitsusele volitused
Jassi tee rekonstrueerimisega (tolmuvaba
katte paigaldamine Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri riigimaanteest Lasva küla
suunas kuni olemasoleva katteni) seotud
ehitustööde (maksumus – 29 900 eurot
ilma käibemaksuta) ja omanikujärelvalve
(maksumus – 2000 eurot ilma käibemaksuta) teostamise riigihangete läbiviimiseks
ja hankelepingute sõlmimiseks.
• Otsustati Lasva valla ametiisikute huvide deklaratsioonide kontrollimise õigus
delegeerida Lasva Vallavolikogu revisjonikomisjonile ja andmete registrisse kandmise volitatud isikuks määrati vallasekretär.
21.01.2014
• Määrusega kinnitati Lasva Valla Lasteaia Pargihaldjas 2014. aasta kohamaksuks
200,00 € kuus.

Lasva valla 2014. a. eelarve
Käesolev eelarveprojekt annab ülevaate
laekuvatest tuludest ja tehtavatest kuludest.
Kohaliku omavalitsuse finantskorralduse seaduse (KOFS) järgi on 2014.a. eelarve järgmine:
Põhitegevuse tulude eelarve
1 597 980 €
Põhitegevuse kulude eelarve
1 595 698 €
Investeerimistegevus
42 462 €
Finantseerimistegevus
54 587 €
Likviidsete varade muutus
14 407 €
2014. a. eelarve koostamisel on arvestatud
käesoleval ajal kehtivaid õigusakte ning võimalikult reaalseid tulude laekumise prognoose.
Vallavalitsuse eesmärgiks on tagada hallatavate asutuste finantseerimine 2013. a. tasemel,
planeerida vahendeid projektide omaosalusteks
ja investeeringuteks. Eelarveprojekti on planeeritud 5%-line palga tõus ja miinimumpalga
tõus, mis suurendab eelarve mahtu 40 864 €.
Eelarve tulud
Füüsilise isiku tulumaks oli 2013. a. eelarves 568  967 €, tegelikult laekus rohkem
49 429 €. 2014. a. eelarvesse on planeeritud
600 500 €. Füüsilise isiku tulumaksu laekumist
reguleerivad Tulumaksuseadus ja Füüsilise isiku tulumaksu kohalikele omavalitsustele eraldamise kord. Füüsilise isiku brutotulust laekub
2014. aastal kohaliku omavalitsuse eelarvesse
11,6 %.
Maamaks 2013. a. eelarves 45 271 €. 2014. a.
eelarvesse planeeritud samal tasemel.
Riigilõivud ehitusregistri ja majandusregistri
toimingute eest 2014. a. planeeritud 2 500 €.
2013. a. eelarves 2 000 €.
Kaupade ja teenuste müük planeeritud 2014. a.
eelarvesse 210 125 €. 2013. a.eelarves 209 682 €.
Siia kuuluvad: laekumised haridusasutuste majandustegevusest planeeritud 49 740 €.
Koosneb maksetest, mida lapsevanemad maksavad toidu- ja õppekulude katteks, laekumist
ruumide rendist ning arvlemisest kooli- ja lasteaia kohamaksu osas teiste kohalike omavalitsustega;
laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest planeeritud 7 000 €. Koosneb
rahvamaja ja veetorn-galerii tasulistest teenustest ning järvemuusika piletitulust;
laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest planeeritud 129 200 € Kääpa Sotsiaalkeskuse 25 kliendilt. Valla osalusega hooldusele paigutatud hoolealuste pensionitest 90 %
laekub valla eelarvesse ja puudujääv osa jääb
valla kanda;
laekumised elamu- ja kommunaalmajanduse
tegevusest planeeritud 24 185 €. Planeeritud
tulu ruumide üürist, rendist, transpordi kasutamisest. 2013. a. planeeringust väiksem veemüügi tulu võrra.
Sihtotstarbelised toetused planeeritud 2014. a.
eelarvesse 737 524 €. Tasandusfond lõige 1 riigipoolne eraldis vallaeelarve kulude katteks
340 879 €, toetusfond lõige 2 riigipoolne sihtotstarbeline eraldis haridus- ja sotsiaalkulude
katteks 327 169 €, Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks 4 406 €. Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi sihtotstarbeline eraldis vallateedele 62 200 €.
Muud tulud planeeritud 2014. a. eelarvesse
2 560 €. 2013. a. eelarves 34 460 €. Siia kuuluvad
maardlate kaevandamise, vee erikasutuse ja
saastetasud. 2014. a. eelarve planeering väiksem maardlate kaevandamistasu võrra, 2013.
a. laekumist polnud.
Eelarve kulud tegevusalade lõikes 2014. a.
eelarves
Üldised valitsussektori teenused
Vallavolikogu
Eelarve 12 240 €. 2013. a eelarve 12 000 €.
Personalikulud 10 365 € ja majandamiskulud
1 875 €.
Vallavalitsus
Eelarve 121 524 €. 2013. a. eelarve 114 034 €.
Personalikulud 93 476 € ja majandamiskulud
28 048 €. Majandamiskuludele lisatud arhiveerimiskulud, arvutite ost.

Reservfond
Moodustatud 2014. a. eelarves 7 000 €.
Muud üldised teenused
Eelarve 8 855 € 2013. a.tasemel Eraldised
8 419 € ja majandamiskulud 436 €. Eraldised
on Võrumaa Omavalitsuste Liidule, Maaomavalitsuste Liidule, MTÜ-le Terve Võrumaa ja
Võrumaa Partnerluskogule.
Valitsussektori võla teenindamine
Eelarve 3 284 €. 2013. a. eelarve 2 772 €. SEB
Pangast Kääpa-Lasva kergliiklustee ehitamise
omaosaluse eest tasumiseks võetud laenuintresside maksmine. Danske Bank Eesti filiaalist
KIK-i vee ja kanalisatsiooni projektide teostamiseks võetud laenuintresside maksmine.
Kavandatud on lasteaiahoone ehituse omaosaluse eest tasumiseks võetav laenuintress. Laenu
põhisumma planeeritakse eelarve finantseerimistehingute osas.
Majandus
Põllumajandus
Eelarve 1 592 € majandamiskulud. 2013. a.
eelarve 612 €. Majandamiskulude tõus maade
mõõdistamiskulude võrra.
Maanteetransport
Eelarve 116 931 €. 2013. a. eelarve 91 770 €.
Personalikulud 11 481 € ja majandamiskulud
23 250 € valla transpordile ja teede korrashoiule. Majandus-ja Kommunikatsiooni- ministeeriumi toetus vallateede korrashoiuks 62 200 €,
millest investeeringud 20 000 €.
Kaubandus ja laondus
Eelarve 665 € 2013. a. eelarve tasemel. Eraldis
kauplusauto tegevuse toetamiseks.
Turism
Eelarve 16 457 €. 2013. a. eelarve 21 579 €.
Personalikulud 9 552 € ja majandamiskulud
3 340 €. Investeeringud Riverways projekti omaosalus 3 565 €. Siia kuuluvad ka turismiinfokeskuse kulud.
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Eelarve 3 000 € 2013. a. eelarve tasemel.
Eraldised 3 000 € Kompetentsikeskusele.
Muu majandus
Eelarve 13 116 € 2013. a. eelarve tasemel.
Personalikulud 12 816 € ja majandamiskulud
300 €.
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus
Eelarve 853 €. 2013. a. eelarve 3 138 €.
Majandamiskulud prügiveol, jäätmejaama
majandamisel. Eelmisel eelarveaastal prügikonteinerid välja ostetud, mis tingis eelarve
vähenemise.
Heitveekäitlus
Eelarve 6 885 €. 2013. a. eelarve 11 988 €.
Majandamiskulud 1 885 € ja hajaasustuse
programmi investeeringud 5 000 €.
Bioloogiline mitmekesisuse kaitse
Eelarve 4 174 € 2013. a. eelarve 3 673 €. Eraldised
470 € Kääpa küla MTÜ projekti omaosalus,
personalikulud 2 854 € (hooajaline heakorratöötaja) ja majandamiskulud 850 €.
Elamu- ja kommunaalmajandus
Veevarustus
Eelarve 9 075 €. 2013. a. eelarve 397 957 €. Hajaasustuse programmi investeeringud 5 000 €,
personalikulud 3 264 €, majandamiskulud
811 €. Eelarve väheneb seoses osaliste kulude
üleminekuga vee-ettevõttele, ametikohtade
koondamisega ja eelmisel eelarveaastal projektide lõppemisega.
Tänavavalgustus
Eelarve 2 100 €. 2013. a eelarve 1 910 €.
Majandamiskulud 2 100 €.
Elamu-ja kommunaalmajandus
Eelarve 16 700 € 2013. a. eelarve tasemel.
Eraldised 2 800 €, personalikulud 5 531 € ja majandamiskulud 8 369 €.
Siia kuuluvad hulkuvate loomadega seotud kulud, kalmistud ja saunad. Eraldised on kalmistuvahi viie kuu palgavahendid.
Tervishoid
Üldmeditsiiniteenused

Eelarve 2 400 € 2013. a. eelarve tasemel.
Majandamiskulud Lasva Perearstikeskuse ruumidele.
Muu tervishoid
Eelarve 320 € 2013. a. eelarve tasemel. Kaetakse
ravikindlustusega hõlmamata isikute ravikulud.
Vaba aeg, kultuur
Sporditegevus
Eelarve 11 155 €. 2013. a. eelarve 10 168 €.
Eraldised 2 200 € ja majandamiskulud 8 955 €.
Eraldised on toetuseks spordiüritustele vastavalt MTÜ-de poolt esitatud taotlustele.
Majandamiskuludes õpilaste huvihariduse
kompenseerimine ja kohamaksu eest tasumine
teiste KOV-de munitsipaalkoolides käivate laste
eest 8 955 €.
Laste muusika- ja kunstikoolid
Eelarve 18 150 €. 2013. a. eelarve 14 040 €.
Kohamaksu eest tasumiseks teiste KOV-de
munitsipaalkoolides käivate laste eest.
Laste huvialamajad ja keskused
Eelarve 6 407 €. 2013. a. eelarve 7 347 €.
Huvihariduskulude katmine MTÜ-dele.
Noorsootöö ja noortekeskused
Eelarve 14 042 € 2013. a. eelarve tasemel.
Eraldised 1 703 € MTÜ Võru Noortekeskusele
261 € ja Otsa noortetoa LEADER projekti
omaosalus 1 442 €, personalikulud 8 699 € ja
majandamiskulud 3 640 €, sealhulgas Lasva
valla noortevolikogu tegevuseks 465 €.
Raamatukogud
Eelarve 35 184 €. 2013. a. eelarve 33 398 €.
Personalikulud 19 229 € ja majandamiskulud
15 955 €. Lasva raamatukogu eelarve 15 564 €,
Kääpa raamatukogu eelarve 10 197 € ja Tsolgo
raamatukogu eelarve 9 423 €.
Rahvamajad
Lasva rahvamaja eelarve 56 110 €. 2013. a.
eelarve 50 771 €. Personalikulud 32 310 € ja
majandamiskulud 23 800 €.
Kultuuriüritused
Eelarve 10 120 €. 2013. a. eelarve 9 660 €.
Eraldised 2 000 € ja majandamiskulud 8 120 €.
Projektidega taotletud üritused, ülevallalised
üritused, tantsu- ja laulupeo kulud.
Seltsitegevus
Eelarve 10 500 €. 2013. a. eelarve 12 753 €.
Eraldised 9 915 € ja majanduskulud 585 €.
Lasva Käsitööseltsile 1 000 €, Ühing Pikakannu
Kooli Arengule 500 €, Tsolgo Arendusühingule
9 000 €.
Ringhäälingu-ja kirjastamisteenused
Eelarve 2 556 € 2013. a. eelarve tasemel. Valla
ajalehe Lasva Sõnum kirjastamine ja kojukanne.
Haridus
Lasva valla lasteaed Pargihaldjas
Eelarve 214 860 €. 2013. a. eelarve 226 800 €.
Personalikulud 141 200 €, majandamiskulud
36 065 €, investeeringud 37 595 €. EAS-i toetus
31 946 € ja omaosalus 5 649 € Lasva lasteaia
mänguväljaku rajamiseks. Palgafond on arvestatud hetkel kehtivate koosseisudega, eelarvesse vahendeid asendusteks planeeritud ei ole.
Eelarve personalikuludesse on lisatud õppelaenude kustutamine 3 539 € ja tugispetsialisti
(logopeed) tööjõukulud, eelneval eelarveaastal
eraldiseisev tegevusala.
Teistele KOV-dele lasteaiakulud
Eelarve 33 120 €. 2013. a. eelarve 10 392 €.
Kohamaksu tasud 12 lapse eest, mis tingis eelarve suurenemise.
Ühing Pikakannu Kooli Areng
Eelarve 8 964 €. 2013. a. eelarve 8 500 €.
Kohamaksu tasud Pikakannu Koolile 18 õpilase eest.
Kääpa Põhikool
Eelarve 445 459 €. 2013. a. eelarve 403 347 €.
Riiklikud vahendid 250 831 €. Personalikulud
347 639 € ja majandamiskulud 97  820 €. Personalikuludes õppelaenude kustutamine 867 € ja
tugispetsialisti (logopeed ) tööjõukulud. Koolis
129 õpilast, eelmise aastaga võrreldes õpilaste
vähenemine.

Teistele KOV-idele hariduskulud
Eelarve 50 750 €. 2013. a. eelarve 43 802 €.
Kohamaksu tasud 12 omavalitsusele 55 õpilase eest. Võrreldes eelmise aastaga õpilaste arv
tõusnud.
Stipendiumid
Eelarve 1 300 €. 2013. a. eelarve 700 € ja eelarve
täitmine 1 317 €. 2014. a. Sotsiaaltoetused
1 300 €.
Koolitransport
Eelarve 22 050 €. 2013. a. eelarve 20 660 €.
Sotsiaaltoetused 5 000 € ja majandamiskulud
17 050 €. Sõidusoodustused õpilastele, AS SEBE
ja Pikakannu Kooli õpilaste transpordi- teenused, õpilasbussi kulud.
Koolitoit
Eelarve 41 275 €. 2013. a. eelarve 36 808 €.
Õpilaste koolitoitlustamise kulud. Riiklikud
vahendid 17 536 €. Personalikulud 19 389 € ja
majandamiskulud 21 886 €.
Öömaja
Eelarve 4 896 €. 2013. a. eelarves kulud puudusid. Koolituskulud õpilaskodudes viibivate
õpilaste eest.
Muu haridus
Eelarve 2013. a. 16 377 €. Logopeedi tööjõukulud. Kääpa Põhikoolis 1,0 ja Lasva lasteaias 0,5
ametikohta. 2014. a. eelarvest tegevusala välja
viidud, kulud lisatud lasteaia ja kooli eelarvesse.
Sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eelarve 45 644 €. 2013. a. eelarve 48 197 €.
Sotsiaaltoetused 25 700 €, personalikulud
16 466 € ja majandamiskulud 3 478 €. Suurenes
erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu maksumäär ja vähenes isikute arv, kelle eest makstakse sotsiaalmaksu. Hooldajatoetust makstakse
64 inimesele ja sotsiaalmaksu 4 inimese eest.
Personalikuludes kaks avahooldustöötajat ja
kaks tugiisikut. Sotsiaalteenused kolme vallaelaniku eest.
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused
Kääpa Sotsiaalkeskuse eelarve 145 351 €. 2013. a.
eelarve 139 279 €. Personalikulud 75 131 €
ja majandamiskulud 70 220 €. Suurenemise tingis toiduainete ja ravimite kallinemine.
Hooldusel 25 klienti, neist väljastpoolt 12.
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Eelarve 72 332 €. 2013. a. eelarve 61 020 €.
Sotsiaaltoetused 63 750 € ja majandamiskulud
8 582 €. Eelarves 2014. a. riiklikud vahendid
21 967 € ja eelmise eelarveaasta ületulevad jäägid 27 805 €. Sotsiaaltoetused samas mahus eelmise aastaga.
Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused
Otsa sotsiaalmaja eelarve 4 130 € 2013. a. eelarve tasemel. Majandamiskulud sotsiaalmaja
tegevuseks.
Riiklik toimetulekutoetus
Eelarve 44 872 €. 2013.a. eelarve 49 363 €. 2014. a.
riiklikud vahendid toimetulekutoetusteks
34 879 € ja toetuste korraldamise toetuseks
1 908 €. Lisatud 2013. a ületulevad jäägid toimetulekutoetusteks 6 920 € ja toetuste korraldamistoetusteks 1 165 €.
Muu sotsiaalne kaitse
Eelarve 24 244 € 2013. a. eelarve 22 115 €.
Personalikulud 22 592 € ja majandamiskulud
1 652 €. Sotsiaalosakonna tegevuskulud.
Finantseerimistegevus
Laenu taotlemisel jälgib Rahandusministeerium
tingimust, et jooksva aasta tulud kataksid
jooksvad kulud. Aasta alguse jääki võib kasutada laenude tasumiseks ja põhivara soetamiseks.
Lasva Vallavalitsuse laenukoormus on 186,3
tuh. eurot, mille tagasimaksmiseks kulub 2014.
aastal laenu põhiosa 25,4 tuh. eurot ja intressideks 2,9 tuh. eurot. Planeeritud on laenu võtmine 80 tuh. eurot, mis on vajalik lasteaiahoone
ehitamise projekti omaosaluseks.
Vaba jääk (raha jääk kassas ja arveldusarvetel
aastalõpu seisuga) on 400,5 tuh. eurot.
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Pensionid suurenevad
indekseerimisega 5,8 protsenti
Vabariigi Valitsus kinnitas 2014. aasta riikliku pensioni indeksi väärtuseks 1,058. See tagab alates 1. aprillist kõikide pensioniliikide
tõusu, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid. Pensioniindeksi arvestamise aluseks on 80 protsendi ulatuses eelmise aasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutus ja 20 protsendi
ulatuses eelmise aasta tarbijahinnaindeksi
muutus. Indeksiga korrutatakse riiklike
pensionide arvutamise aluseks olevaid
näitajaid – pensioni baasosa ja aastahinnet, samuti rahvapensioni määra.Pensioni
baasosa suurendatakse suhteliselt rohkem
kui aastahinnet. Selle eesmärk on kiiremini kasvatada just seda osa pensionist, mida
makstakse olenemata tööpanusest kõigile
pensionäridele võrdses suuruses ja mis aitab ka väikese pensioni saajatel paremini
toime tulla. Baasosa suurenes indekseerimisega 126,8183 eurolt 134,9093 euroni
ja aastahinne 4,718 eurolt 4,964 euroni.
Rahvapensioni määr kasvas 140,81 eurolt
148,98 euroni.
Sotsiaalkindlustusamet arvutas 1. aprilliks
uute väärtustega ümber kõik riiklikud pensionid, kasutades valemit B + S + K, kus:
B tähistab baasosa – kõigile pensionäridele võrdne osa; S on staažiosak, mille suuruse leidmiseks korrutatakse kuni 1998.
aasta lõpuni kogutud staažiaastate arvu
aastahindega; K on kindlustusosak, mille
suuruse leidmiseks liidetakse alates 1999.
aastast kogutud kõigi üksikute aastate koefitsiendid ja korrutatakse läbi aastahindega.
Ümberarvutuse tulemusena suurenevad
pensionid keskmiselt 20 € võrra kuus. Kuid
nii nagu ei ole olemas keskmist inimest, ei
ole ka keskmist pensioni. Igale inimesele
on arvutatud tema eelnevast tööpanusest
sõltuv individuaalne pension ning indekseerimise tulemusena suureneb see samuti
erinevalt, kellel rohkem, kellel vähem. Neile, kellele määrati pension enne 1. jaanuari
1999 ja kes pärast seda ei ole töötanud ega
saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat
tulu, kindlustusosakut (K) ei arvestata – sel
juhul koosneb pension baasosast ja staaźiosakust.
Näide 1. Vanaduspensioni arvutamine uute
väärtustega, kui pensioniõiguslikku staaži
on 30 aastat ja kindlustusosak puudub:
baasosa (B)
= 134,9093 €
staažiosak (S) - 30 a x 4,964 = 148,92 €
kokku
283,83 €
Samamoodi arvutades leiame, et pensionõigusliku staažiga 15 aastat on vanaduspension 209,37 eurot, 40-aastase pensioniõigusliku staažiga 333,47 eurot ja 44-aastase pensioniõigusliku staažiga 353,33 eurot.
Näide 2. Vanaduspensioni arvutamine, kui
pensioniõiguslikku staaži on 30 aastat ja
aastakoefitsientide summa on 10:

baasosa (B)
= 134,9093 €
staažiosak (S) - 30 a x 4,964 = 148,92 €
kindlustusosak (K) – 10 x 4,964 = 49,64 €
kokku
333,47 €
Pensionäridele, kes möödunud aastal töötasid ja said sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvutatakse pensionikindlustuse
registri andmete alusel isiklik aastakoefitsient ning sõltuvalt sellest suureneb lisaks
indekseerimisele ka igaühe kindlustusosak
ning seega kogu tema pension. Seejuures on
tähtsusetu, kas inimene töötas terve aasta
või üksnes paar kuud. Pension suureneb
vastavalt isiku palgalt või ettevõtlustulult arvestatud sotsiaalmaksu suurusele.
Riikliku pensionikindlustuse registri andmetel saab eelmise aasta eest koefitsiendi
1 see isik, kelle sotsiaalmaksuga maksustatav sissetulek 2013. aastal oli keskmiselt
849,65 eurot kuus (kui ta ei olnud liitunud pensioni II sambaga). Aastakoefitsient 1 on võrdne aastahindega 4,964 €.
Pension ja tulumaks
Tuletame meelde, et käesoleva aasta üldine maksuvaba tulu on 144 € kuus. Lisaks
sellele on pensionäridel õigus 210 eurole maksuvabale pensionile kuus. Seega
võib pensionär saada tulumaksuvabalt
kokku 354 € kuus, mis teeb 4248 € aastas.
Kui 210 eurone pension on tulumaksuvaba ja selle kohta avaldust tegema ei pea,
siis üldise maksuvaba tulu (144 €) arvesse
võtmiseks tuleb mittetöötaval pensionäril esitada avaldus Sotsiaalkindlustusametile. Blanketi leiab ameti kodulehelt
(http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
blanketid/), aga selle võib kirjutada ka vabas vormis valgele paberile ja saata postiga
või tuua ise klienditeenindusse. Samuti on
vastav äramärkimise võimalus pensionitaotluse blanketil, mille inimene esitab, kui
taotleb esmakordset pensioni määramist.
See avaldus esitatakse üks kord ja iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut
avaldust esitada ei ole vaja. Ent ühelgi inimesel ei ole kohustust esitada avaldust igakuiseks144 eurose üldise maksuvaba miinimumi arvestamiseks. Ta võib alati valida
ka tuludeklaratsiooni esitamise võimaluse
Maksu- ja Tolliametile üks kord aastas. Ja
küllap paljudele inimestele see sobibki. Tuludeklaratsioonide esitamisel kehtib pensionäridele kõik samamoodi kui tavalistele
palgatöötajatelegi. Abielupaar võib esitada
tuludeklaratsiooni ühiselt. Millal on kasulikum esitada ühisdeklaratsioon? Näiteks
siis, kui ühe abikaasa pension on alla maksuvaba miinimumi ja temalt ei ole tulumaksu kinni peetud ning teise abielupoole
pension on üle 354 € ja temalt on tulumaks
kinni peetud. Ühisdeklaratsiooni esitades
tekib võimalus tulumaksu tagasi saada.

Kulu põletamine on keelatud ja väga ohtlik
Kulu põletamine on Eestis aastaringselt
keelatud ning kulutuli on hävitav ja ohtlik. Igal kevadel saab inimeste hooletusest
alguse sadu kulupõlenguid, mis teevad
kahju keskkonnale ja elusloodusele, hävitavad inimeste vara ja tervist.
Sellel kevadel on olnud Lõuna-Eesti kuues
maakonnas kokku 35 kulupõlengut. Valdavalt põles kuluhein märtsi alguses, kui
ilmad muutusid soojaks ja maapinda kuivenes. Inimeste teadlikkus kulupõlengute
keelust on suurenenud ja seega jääb tahtlikku kulu süütamist järjest vähemaks. Maastikupõlenguid põhjustab eelkõige inimeste
hooletus – ohutusnõuetele mittevastav
lõkke tegemine või maha visatud hõõguv
tikk või suitsukoni. Viimastel aastatel on
olnud juhtumeid, kus mootorsõidukitega
ja ATV-dega heinamaal sõites on summutitorust lennanud säde süüdanud kuiva
heina.
Selleks, et kulupõlenguid vältida, peavad
maaomanikud sügisel oma valdustes heina ära niitma. Kulutuli võib levida loetud
minutitega üle põllulagendiku ja jõuda
metsatukka või hooneteni. Lõket on lu-

batud teha vaid nõrga tuulega – kui liiguvad peenikesed puud, puuoksad ja -lehed.
Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus
kauguses, sest hõõguvad sädemed võivad
tuulega lennata väga kaugele. Lõkkekoha
ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimestikust, okstest ning muust põlevmaterjalist.
Kasulik on ümbritsev süttimisohtlik kuiv
maapind märjaks kasta ning lõkkekoht
kivide või mittesüttiva pinnasega piirata.
Kõik põlevad lõkked peavad olema pideva
järelevalve all ning käepärast tuleb varuda
esmased tulekustutusvahendid – liiv, vesi
või pulberkustuti. Metsas tohib lõket teha
vaid selleks ettenähtud ja tähistatud kohas.
Lastele tuleb selgitada, millist kahju võib
kaasa tuua nalja pärast tiku viskamine kuiva kuluheina sisse. Lapsed ise ei oska oma
teo tagajärgi hinnata ning lapsevanema
ülesanne on sellise tegevuse ohtlikkusest
rääkida.
Astra Pintson-Käo
pressiesindaja
Lõuna päästekeskus Päästeamet
e-post: astra.pintson-kao@rescue.ee
tel. 5308 1211, 733 7326

Kui oma perearst pole kättesaadav, vali 1220
Üleriigiline perearsti
nõuandetelefon on
kättesaadav olnud
juba 8 aastat, ent siiski kõik ei ole endale
selle
meditsiinilise konsulteerimise
võimalust teadvustanud. Kui tööajal
eelistavad inimesed
võtta ühendust eelkõige omaenda perearstiga, siis töövälisel ajal ja nädalavahetustel
eelistatakse kutsuda kiirabi või pöörduda
erakorralise meditsiini osakonda. Üksnes
väike osa Eesti inimestest kasutab nõuandetelefonile 1220 helistamise võimalust.
2013. aastal helistati nõuandetelefonile üle
230 000 korra. 90 protsenti perearsti nõuandeliinile helistajatest saavad nõustajalt
juhiseid, kuidas end kodus ravida. 10 protsenti helistajatest suunatakse arsti vastuvõtule ning neist omakorda 0,3 protsenti on
kõige tõsisemad juhtumid, mil läheb tarvis
kiirabi.
Perearsti nõuandetelefonile helistab üle
600 inimese ööpäevas
Lühinumbrilt 1220 saab meditsiinilist nõustamist ja vajadusel teavet tervishoiu korralduslikes küsimustes. Telefonile vastavad ööpäev läbi kogemusega pereõed ja perearstid
nii eesti kui vene keeles ja helistada võivad
ka ravikindlustuseta inimesed. Infotelefonile vastavad meedikud jagavad helistajatele
kiiret teavet, mida teha tervisemure leevendamiseks.
Tänaseks on helistajate arv kasvanud ning
meedikud vastavad iga päev peaaegu 650-le
kõnele. Rohkem helistajaid ongi õhtuti, siis,
kui perearstikeskused on oma uksed sulge-

nud, samuti pühade ajal, kui oma perearst
ei ole kättesaadav. Päris ravimisele nõuandetelefon ei pretendeeri – eesmärk on anda
operatiivselt arstlikku nõu.
Sagedasemad mured, mille tõttu nõuandetelefonile helistatakse, on näiteks vanematel inimestel vererõhuprobleemid (kellel on
rõhk liiga kõrge, kellel madal) ning noortel
lapsevanematel mure väikelapse ootamatu
tervisemuutuse pärast. Keskmine helistaja
on keskealine eesti keelt kõnelev naisterahvas. Venekeelsete kõnede osakaal on kolmandik kõikidest kõnedest.
Helistamine võib olla abiks kui
• Teie perearst ei ole kättesaadav,
• arvate, et terviseprobleem ei vaja perearsti poole pöördumist,
• viibite Eestis mõnes teises maakonnas,
• olete välismaal ega saa kohe oma perearsti poole pöörduda (välismaalt helistades valige +372 630 4107),
• vajate konsultatsiooni kellegi teise
(lapse, lähedase) tervise asjus.
Nõuandetelefon on helistajale kas kohaliku
kõne hinnaga või mobiiltelefonilt helistades
lühinumbri paketipõhise minutihinnaga.
Kuna 1220 teenust rahastab haigekassa,
siis kulu inimesele on seotud vaid kõneteenuse maksumusega helistatavalt numbrilt
numbrile 1220.
Kui kahtled, kas valida 112, minna haigla
valvetuppa või valida 1220, siis vali viimane ning leia koos nõustajaga, mida oleks
konkreetse terviseprobleemi korral kõige
otstarbekam ette võtta. Kui olete helistanud 1220-le ja kõne käigus selgub, et Teie
tervislik seisund vajab vältimatut arstiabi,
suunatakse Teie kõne kohe edasi Häirekeskuse numbrile 112 kiirabi väljasaatmiseks.

Käivitub hajaasustuse programm
Võru Maavalitsus kuulutab avatuks hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru alates 7. aprillist 2014. Programmi
eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada
head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Võru maakonnas saavad taotlusi esitada
Võru, Rõuge, Sõmerpalu, Urvaste, Mõniste, Meremäe, Vastseliina, Antsla, Lasva,
Misso, Varstu, Haanja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri
alusel peab olema sama majapidamine,
millele toetust taotletakse ja registrikanne
ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Samuti
peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse
esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18aastane isik või kuni 35-aastane määratud
puudega isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele
toetust taotletakse ja registrikanne ei saa
olla hilisem kui 01.01.2014. Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18-aastase ja 35aastase määratud puudega isiku leibkonda
kuulumise nõue.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja
kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema
vähemalt 33,33 % ning toetus ei saa olla
suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest,
seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3
osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel
võetakse arvesse ka aastatel 2008–2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse
summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha
järgses kohalikus omavalitsuses. Taotluste
esitamise lõpptähtaeg on 9. juuni 2014. a.
Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta asub Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel
www.eas.ee.
Lisainfo: Kerli Kanger, Võru Maavalitsuse
arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist,
tel 786 8322, 5309 0923
kerli.kanger@voru.maavalitsus.ee

Lasva Vallavalitsus kuulutab
välja lihthanke

Tsolgo raamatukogu
suletud

„Lasva valla heakorratööd 2014“ kolmele
heakorratöö piirkonnale milledeks on
Otsa-, Lasva küla ja Lasva – Kääpa
kergliiklustee.
Hanke tingimused ja dokumendid on kättesaadavad Lasva valla veebilehel aadressil
www.lasva.ee –
„Ehitus ja planeerimine“ – „Hanked“.
Lisainformatsiooni saab telefonil 506 7842 või
martti@lasva.ee
Pakkumuste esitamise tähtajaks on
01.05.2014. aasta kell 15
Edukat pakkumist!

Piirkondlikud infopäevad toetuse taotlejatele:
21. 04 kell 18.00 Lasva vallamajas
22.04 kell 17.00 Võru vallamaja saalis
23.04 kell 17.00 Meremäe vallamajas
24.04 kell 17.00 Vastseliina vallamajas
25.04 kell 15.00 Haanja vallamajas
25.04 kell 17.00 Rõuge vallamajas
28.04 kell 17.00 Varstu kultuurikeskuses
29. 04 kell 17.00 Sõmerpalu vallamajas
30.04 kell 18.00 Uue-Antsla rahvamaja

28 aprillist–11 maini
Alates mai kuust on
raamatukogu avatud
E ja R 8–15
T ja N 12–18
K – suletud
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Tsolgo pakutavate teenuste valik
laienes veelgi
Tsolgo rahvamajas avatakse sel kevadel renoveeritud ja sisustatud rahvamaja II korrus, kus paiknevad seminariruum ja kolm
töökohta arvutiga töötajatele.
Tänapäeval on maal elamine järjest enam
suur luksus ja nõuab noortelt teadvustatud
otsust, miks just valida oma kodukohaks
näiteks mõni pisike Lõuna-Eesti küla. Samas tuleb maal elavatel peredel ja eakatel
järjest enam ise hakkama saada ja kohapealsed eluks vajalikud teenused ise korraldada.
Planeeritav haldusreform ja sellega kaasnev
väikeste valdade kadumine on selles osas
kindlasti külaelanikele kokkuhoidmise ja
üksteisest hoolimise ning mõistmise lakmuspaberiks. Tuleviku küla, kus elukvaliteet kasvab ja on hea elada ning teenused
on kättesadavad on küla, kus kogukond on
kokkuhoidev ja üksteistest hooliv. Tsolgo
piirkonna elanikud on Tsolgo Arendusühingu eestvedamisel juba 12 aastat järjepidevalt
tegelenud oma külas vajalike teenuste väljaarendamisega, et nii noortel kui ka eakatele
oleksid võimalikult paljud igapäevased teenused kättesaadavad oma kodu lähedal külas kohapeal. Olulist rolli küla arengus omab
kaupluse olemasolu, mis vaatamata pärast
mõneajast sulgemist on siiski kohaliku ettevõtja, Lasva Vallavalitsuse ja Tsolgo Arendusühingu toetusel täna Tsolgos avatud.
Igal tööpäeval on avatud külamaja (endine
koolimaja) kus asuvad raamatukogu, lugemissaal, avalik interneti punk, jõusaal, kaminasaal, on võimalik pesta pesu, käia dušši
all. Külamaja kaminasaal on hubane kööginurgaga kuni 25. inimest mahutav ruum,
mis on kooskäimise ja harjutamise kohaks

naiskoorile „Toomõpuukõ“ ja kohalikule
ansamblile „Omad poisid“.
Rahvamaja on seni olnud suuremate perekondlike tähtpäevade ja piirkonna pidude
korraldamise koht. Maaelu Arengukava
2007–2013 LEADER meetme ja Lasva Vallavalituse toel on nüüd renoveeritud ja sisustatud ka rahvamaja teine korrus. Samuti on
soetamisel teisele korrusele õhksoojuspumbad, mis annavad sügisest võimaluse maja
igapäevaseks kasutamiseks.
Teisel korrusel paiknevad Tsolgo Arendusühingu kontoriruum, kaugtöökoht ja avalik
interneti punkt. Piirkonna elanike kasutada
on seminariruum, koos seda teenindava pisikese köögi ja kohvi joomise nurgaga. Hubased ruumid annavad rahvamajale senisest oluliselt laiemad kasutamisvõimalused.
Maal elavatele inimestele on suureks mureks
transpordi korraldus ja sellest tulenevad
võimalused võtta osa huvipakkuvatest koolitustest, seminaridest või kultuuriüritustest. Valminud ruumid toovad võimalused
enesetäienduseks ja koolitustel osalemiseks
külla kohapeale.
Pingutame selle nime, et meie piirkonna elanikud oleksid rahul, elukvaliteet kasvaks ja
noored pered tahaksid meie külla elama tulla. Järjest laienev teenuste valikut täiendab
peagi Kohaliku Omaalgatuse Programmi
toel külamajas avatav massaažisalong.
Täpsemat infot meie kandi kohta leiad kodulehelt www.tsolgo.ee ja Facebooki Tsolgo
Arendusühingu fännilehelt.
Ilusat algavat kevadet,
Anneli Ott
Tsolgo Arendusühing
Juhtuse liige

TEADE
Lasva Vallavalitsuse 07.04.2014. a. määrusega nr. 2-1.5/2 kehtestati vaakumpüti
kasutamise tunnitasu 28 €
Reoveemahuti tühjendamise tellimiseks helistage telefonil 5299 561
Jaan Rüüberg

Vähese energiakasutusega Lasva
lasteaiahoone ehitamine
Lasva Vallavalitsus ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on sõlminud
Eesti – Šveitsi koostööprogrammi raames
toetuslepingu, mille kohaselt toetatakse vähese energiakasutusega Lasva lasteaiahoone ehitamist. Lepingu kohaselt on
maksimaalne toetuse summa 1 275 002
eurot. Ehitatava lasteaia asukoht on Lasva
küla, Pargi maaüksus (Rahvamaja vastas).
Projekti ajakava kohaselt peab uus hoone
valmima jaanuaris 2015. a. Läbi on viidud
riigihange projekteerimistööde teostaja
leidmiseks. Eduka pakkumuse esitas AS
Amhold ning tänaseks on valminud lasteaiahoone ehitusprojekt. Artikli ilmumise

ajaks on tööprojekt läbinud ekspertiisi ning
järgmise sammuna, peale hankedokumentide kooskõlastamist, saab ehitus – ja omanikujärelvalve hanked välja kuulutada.
Lasva Vallavalitsus esitas taotluse sihtasutus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele
toetuse saamiseks lasteaia mänguväljaku
rajamiseks, mille asukoht on uue lasteaiahoone vahetus läheduses samal maaüksusel. Esitatud taotlus on rahuldatud ning
praegu käib hankedokumentide koostamine ehitaja leidmiseks. Planeeritud mänguväljaku ehitamise algusajaks on juuni kuu
käesoleval aastal.

Osale Kütioru talgutel!
Talgud toimuvad 3. mai 2014 kell 10-18
Talgute eesmärk ja hüvang

Armas Lasva valla elanik ja ettevõtjad, mai esimene nädalavahetus on ülemaailmne
talgupäev. Teeme ka oma kodukohas midagi koos ära. Eriti häirivad on metsa alla veetud prügihunnikud. Kutsun Sind ülesse teada andma sellistest kohtadest looduses, et
siis koos need likvideerida!
Üritame loodusele midagi head teha ja veame prügi ära.
20
20
Hea tuju ja elementaarsed koristusvahendid. Kellel võimalik siis auto või atv koos haagisega, et saaks prügi vedada.
Talgujuht
Timo Merisalu
Talgujuhi telefon
522 0678
Talgujuhi e-post
xim83@hotmail.com
Keeled mida talgujuht räägib Eesti, Inglise
Kogunemine
Kell 10, Kütioru mäesuusakeskus
Lisainfo talgute või talguAnna teada prügimäest looduses!
objekti kohta
Talgukood
140401025

Talgutööd
Talguliste maksimumarv
Vabu kohti
Kaasa võtta

Lasva Vallavalitsus ootab elanike ettepanekuid
Lasva valla teede remontimise osas!
Koostamisel on Lasva valla teehoiukava aastateks 2014–2015 mille eesmärgiks on anda
avalikkusele – nii rahastajatele, tee omanikele, teehoiuga seotud isikutele kui ka tee
kasutajatele ülevaade Lasva valla kohalikel
avalikuks kasutamiseks määratud teedevõrgul kavandavatest töödest ja planeeritavatest
vahenditest ajavahemikul 2014–2015 aastal.
Teehoiukava loob eeldused teehoiu ressursside võimalikult optimaalseks ja otstarbekaks
planeerimiseks lähtuvalt avalikust huvist ja
teehoiu korraldamise spetsiifikast. Seoses
sellega ootab Lasva Vallavalitsus Lasva valla
elanike kirjalikke ettepanekuid valla teede
remondi vajalikkuse kohta. Ettepanekuid on
võimalik saata nii paberkandjal (vallavalitsuse postiaadressile) kui ka emailile:
martti@lasva.ee

Ettepanekus peaksid sisalduma:
1. remonditava tee asukoht, nimetus, teederegistri number (teederegistri kaart on
kättesaadav Lasva valla veebilehel „Ehitus ja
planeerimine“ – „Valla teede kaart“, kust on
võimalik vaadata nii tee asukohta, nime kui
ka registrinumbrit)
2. ettepanek teostatavateks töödeks (näiteks: aukude lappimine, pindamine, hööveldamine, tolmutõrje jne)
3. ettepaneku tegija kontaktandmed
Ettepanekute
esitamise
tähtaeg
on
15.05.2014. a.
Lisainformatsiooni saamiseks pöörduda
abivallavanem Martti Rõõm poole telefonil
506 7842 või martti@lasva.ee

Uusi raamatuid valla raamatukogudes
PEALKIRI

AUTOR

TUTVUSTUS

Aja jälg kivis

Erilaid Helgi

Ajaloo- ja kultuurimälestised

Kuhu sa küll kadusid,
Semple Maria
Bernadette?
Ane

Aksli Esta

Kõhklevad südamed
Lapsehoidja ja
kaksikud
Naine Pariisist
Peegeldused
Pundar valesid

Kelly Karla
McMahon
Barbara
Montefiore Santa
Roberts Nora
Roe Paula
Delinsky
Päikesepruun müstika
Barbara
Uudiste kütkeis
Myers Helen R.
Uus algus
Woods Sherryl
Vooruslik võrgutaja Heyer Georgette
Anderson
Mineviku varjud
Catherine
Mägilase võimuses
Brisbin Terri
Katkenud armastus Kullerkupp Ulvi
Jõuluingel
Ühel talveööl

Willett Marcia
Sebag
Montefiore
Simon
Reage Pauline
Thiery Danielle
Trotter William

Neiu O lugu
Okas südames
Jäine põrgu
Kuidas ma egost jagu
Ravic R. R
sain

Käed aitavad kõnelda Kukk Piret
Lugude jõud ja kasutamine
Meie aasta Siberis
Minu elu hetked
Minu Narva
Supilinna armastajad
Nõelad

Aedma Katrin
Roosma Tuuli
Pärn Malle
Raik Katri
Remsu Olev
Viiding, Elo

Petlik õnn

Piirsalu Merilin

Seotus

Maasik Jana

Üksinda paaris
Kütkestaja
Laululust 18
Surnud luuraja…
Südameasi
Elutarkuse terad

fil
Avestik Rait

Väljataga M-A

Agressiivsus

Juul Jesper

Eestimaa eeskujud
Idarinde relvad II
Läbimurdjad
Paberi võlumaailm
Taluperemeeste
hoidised

Piipuu Merilin
Õun Mati
Lääne Tiit
Paks Leelo

PEALKIRI

AUTOR

Kardemoni linna
rahvas
Lahkulööja
Lili Remma ja
purpurkuulsad
Lepatriinu ja
Pingviin
Ookeani kutse
Vahvlist südamed
Isa sokk on ufonaut
Jassi pass
Lotte ja kuukivi
Puust juust
Roosi ja emme
Viktor seiklemas
Päike südames
Siiri ja kolm Ottot
Kusso,Mosso ja
Hopso
Aatos ja Sofia

Erelt Pekka

KÄÄPA TSOLGO

LASVA

X
X

ajalooline
romaan
armastusromaan
armastusromaan
armastusromaan
armastusromaan
armastusromaan

X

X

X

X
X

armastusromaan
armastusromaan
armastusromaan
armastusromaan

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

kriminaalromaan
armastusromaan
armastsuromaan
Varraku a
javiiteromaan
ajalooline
romaan
romaan
kriminaalromaan
sõjaajalugu

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

meeli ja tajusid
arendavad
mängud
Soovitusi
esinajale
mälestused
mälestused
mälestused
mälestused
luuletused
truudusest ja
petmisest
perekonnaromaan
jutud
filmiajalugu
poliitiline ajalugu
60+terviseraamat
elufilosoofia
kasvatusnõustamine

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

talisport
meisterdamine
X

LASTELE JA NOORTELE
TUTVUSTUS

X

KÄÄPA TSOLGO

Egner Thorbjorn

X
LASVA

X

Roth Veronica

fantaasiaromaan

X

Raba Heidi

fantaasiaromaan

X

Saksatamm
Markus
Parr Maria

X
jutustused
jutustus

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Oili Tanninen

X

X

X

Riitta Jalonen

X

X

X

Petrone Epp
Põldma Janno
Jurin Artur
Vallik Aidi
Kivimaa Evelin
Tiina Nopola

mälestused
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Õppeaasta selgroog on murtud
Vanarahvas tavatses öelda, et küünlapäeval,
2. veebruaril, murtakse talve selgroog. Küünlapäeva seostati suvise ilma ja viljasaagiga.
Usuti, et selge küünlapäev toob ilusa suve,
sajune küünlapäev aga vihmase suve.
Koolielus võib öelda, et kolmanda õppeveerandi lõppedes on õppeaasta selgroog
murtud. Veerandi tulemusi analüüsides
saab ette ennustada kevadiste tasemetööde, uurimistööde, eksamite sooritust ja
aastahindeid. Õppetulemustest sõltub, kas
koolipoisil ja -tüdrukul on oodata „ilusat“
või „vihmast“ suve. Põhikooli lõpetajatele on väga olulise tähtsusega ka „sügisene
viljasaak“, st et õnnestub õpinguid jätkata
soovitud koolis.
Igapäevase õppetööga kõrvuti toimuvad
aineolümpiaadid ja konkursid. Osalejatel
tuleb eelnevat teha lisatööd õpetaja juhendamisel kui ka iseseisvalt – lugeda virnade
viisi raamatuid, teadusajakirju jm. Tulemused kõnelevad, et meil on tublid õppurid.
Vaatame tagasi üleriiklike olümpiaadide
Võru maakonna voorudele nende toimumise järjekorras.
Ilus algus tehti geograafiaolümpiaadiga. Seitsmenda klassi õpilastest saavutas
Raido Kiss 2. ja Lota Vana 5. koha. Head tulemused said ka Kaisa Kahre, Stella Ploom
ja Joonatan Huma.
Keemiaolümpiaadil sai kaheksanda klassi
õpilane Stella Ploom 3. koha. Tublid olid
Joonatan Huma ja Gaidleen Nedo.
Inglise keele viktoriinil esindasid kooli
6. kl õpilased Üllar Täht, Eva-Grete Huul
ja Mattias Riivik. Inglise keele tõlkevõistlusel pälvis Eger Pärna (8. kl) „hea tõlkija“
tiitli. Vene keele olümpiaadil näitas häid
keeleteadmisi Kristi Maask (8. kl). Emakeele olümpiaadist võtsid osa seitsmenda
klassi õpilased Kaisa Kahre ja Linda-Loora
Pruuli.
Bioloogiaolümpiaadil saavutas 2. koha
Raido Kiss (7. kl), 3. koha Lota Vana (7. kl).
5. koha Joonatan Huma (8. kl). Esikümnesse jõudsid Avelin Rätt (7. kl) ja Eveliis
Kallas (9. kl). Raido Kiss võttis osa ka üleriigilisest loodusteaduste olümpiaadist,
mille tulemusi pole veel teada.
Matemaatikaolümpiaadil sai Raido Kiss
taas 2. koha. Tublilt osalesid Lota Vana
(7. kl), viienda klassi õpilased Kerstin Rätt
ja Trevor Kinna ning neljandast klassist
Henry Ploom ja Patrik Huma. Nuputa konkursil võistles seitsmenda klassi võistkond

koosseisus Raido Kiss, Lota Vana ja Avelin
Rätt ning saavutas 18 võistkonna seas tubli
6. koha.
Kunstiolümpiaadist võttis osa 9. klassi õpilane Birgit Tull, kes pälvis žürii tunnustuse
„fantastiliselt ilusa maali“ ja töö tehnilise
teostuse eest.
Ajaloo-olümpiaadil näitasid õpilased väga
häid teadmisi ja said viis esikolmikukohta.
Võistlustulle astus ajaloos üksteist õpilast.
Millest nii suur ajaloohuvi? Ajaloo õpetaja
Merike Värs rääkis innustunult, et 6. klassi teemaks oli sellel aastal Vana-Egiptus.
Huvitav oli teada saada, miks mumifitseerimise käigus pandi surnukehale ninna piprateri ning miks palsameeriti kasse,
iibiseid, krokodille jm loomi. Selles vanuseklassis oli ka kõige rohkem osavõtjaid –
35. Suurepäraseid teadmisi näitasid Kertu
Hallik ja Jaanika Lindmets, kes jagasid 2.–4.
kohta. Edukas oli Jarko Nassar, saavutades
10. koha ning tublisti esinesid Hanna
Visnapuu ja Eliise-Mariin Sepp.
7. klassi õpilased avastasid araablaste ja islami kultuuri ajalugu. Põnev ja vajalik teema.
On oluline õppida tundma ja austama nii
suurearvulise rahva kultuuri, traditsioone
ning väärtushinnanguid. Võib nentida, et
parimad araablaste ajaloo tundjad tulevad Kääpa koolist, sest esimese 7.–8. seas
22-st osalenud lapsest oli lausa neli meie
kooli õpilast. Parima tulemuse maakonnas saavutas Raido Kiss – 1. koht. Temast
kaks astet allpool oli Lota Vana, kes jagas
3.–4. kohta. Kohe tema kannul 5. kohal oli
Avelin Rätt ning 7.–8. kohta jagas Kaisa
Kahre. Hästi esines Mattias Huma.
8. klass õppis põhjalikult tundma Inglismaa ajalugu Tudoritest kuni kuninganna
Victoria valitsusaja lõpuni. Häid teadmisi
selles valdkonnas demonstreeris Joonatan
Huma, kes saavutas 17 õpilase seas 3.–4.
koha.
Õpetaja Merike Värs tänab kõiki osalejaid
ning annab edasi Ajaloo ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi tänusõnad.
Kõik saab alguse innustunud õpetajast, kes
suudab oma vaimustuse aine vastu süstida
lastesse. Õpilaste olümpiaadidele viijad olid
õpetajad Aiva Ladva, Aiki Jõgeva, Lilian
Kuuse, Ülli Kelner, Alevtina Semenovsjaka,
Eva Liisa Mälksoo, Ülle Lepiku, Merike
Värs.
Mida põnevat kolmandasse veerandisse
veel mahtus? Küsida võib õpetajatelt.

Külaskäik riigikokku
Inge Järvpõld`i eestvedamisel külastasid
20. märtsil Lasva valla noored, lasteaia töötajad koos valla töötajatega riigikogu.
Toompea lossis võttis meid vastu riigikogu liige Inara Luigas ja SDE kommunikatsioonispetsialist Raigo Jahu. Kohale jõudes
kiirustasime riigikogu istungile, et näha
uue riigikogu juhatuse valimisi. Kui juhatus sai valitud läksime giidi saatel riigikogu
hoonesse põhjalikule ringkäigule, kes rääkis kõigest, mida me valitsuse hoone kohta
peaksime teadma. Peale ringkäiku toimus
kohtumine ministri kandidaatide Andres
Anvelt`i, Helmen Kütt`i ja riigikogu liikmete Kalvi Kõva, Rein Randviir`i ja Inara
Luigas`ega. Kohtumine oli hästi sisukas,
sõnavõtud meeleolukad ning esitatud küsimustele saime põhjaliku selgituse. Eriti
meeldis, et kõikides sõnavõttudes oli pearõhk asetatud noortele. Peale kohtumist
kutsus Inara Luigas meid maitsvale lõunasöögile. Kõhud täis, meel hea, suundusi-

me Pika Hermanni torni, et heita pilk alla
Tallinna vanalinnale ja kuulata torni ajalugu. Peale seda käisime veel korraks vaatamas riigikogu liikmete kabinette ja kuulasime selgitusi, kuidas toimub riigikogu
liikmete töö. Lahkudes jagas Inara Luigas
kõikidele temaatilisi meeneid. Tänusõnad edasi antud, asusime teele, et jõuda
Titanicu näitusele. Näituse külastus oli huvitav, samas ka mõtlema panev. Erinevate
tunnete ja emotsioonidega asusime koduteele. Kokkuvõtteks võib öelda, et saime
olla ajaloolise sündmuse tunnistajateks,
meeldiva elamuse ning paljud meist ka vastused oma küsimustele.
Siinkohal tahan tänada suurepärase vastuvõtu eest Inara Luigast, toredat ja kannatlikku bussijuhti Jaan Rüüberg`i ning väga
meeldivaid reisikaaslasi.
Lasva Valla Lasteaed Pargihaldjas
direktor Inge Järvpõld

Aiva Ladva: Osalesime üle-eestilisel geograafiaalasel õpilaskonkursil „Tule minuga
reisile ja avasta maailm uuesti“. Ülesanne oli tutvustada ühte Euroopa riiki 3–5
minutilise enda tehtud filmi abil. Õpilased Stella Ploom, Helina Hirv ja Kristjan
Vaarend valmistasid võrukeelse Portugali riiki tutvustava videofilmi ja see esitati
konkursile. Parimate tööde esitajad, sh ka
meie kooli võistkond, kutsuti Märjamaale geograafia festivalile. Festivalil esitleti
oma lühifilmi Portugalist ja tuli katta laud
selle riigi rahvustoitudega. Meie võistkonnal oli kaasas Helina küpsetatud Portugali
maisileib Broa ja kreemikoogid Pasteis de
Nata.
Anita Kikas: 1. klassil valmis veebruarikuu alguseks kaks plakatit. Maanteeameti
konkursile “Ohutu tee” saatsime liiklusteemalise plakati “Märka ohtu koolijuures”. Plakati valmimise käigus õpiti ohutut liiklemist kooli ümbruses. Arutasime,
miks peab bussi ootama kokkulepitud
kohas ja miks ei tohi bussile joosta. Juba
teist aastat järjest pandi sõbrapäeva eel
Maksimarketisse välja 1. klassi sõbrapäevateemalised plakatid. Meie klassi laste
ühistööna valmis sõbrapäeva plakat: kaunistasime värvilisest paberist südamed
heegeldatud kettidega
Piret Kahre: 2. klassi õpilased osalesid
Päästeameti, Võru Tarbijate Ühistu ja MTÜ
Võru Veri korraldatud projektis “Võrumaa lapsed õpivad ujuma”. Oktoobrist novembrini toimus ujuma õppimine Väimela
ujulas. Jaanuaris valmis õpilaste ühistööna
plakat, mis on Võru Maksimarketis näitusel. Kingituseks saadi suur maiustustekott.
2. klassi õpilased osalevad ka Haridus- ja
Teadusministeeriumi algatusest “Huvitav
kool” inspiratsiooni saanud Räpina Aianduskooli „Tomatiprojektis“. Klassi aknalaual on kaks kollase- ja kaks punaseviljalist tomatitaime, mida lapsed kasvatavad,
mõõdavad, vaatlevad, võrdlevad ja jagavad
oma tulemusi ka teiste 786 tomatikasvatajaga, kes projektis osalevad. Natuke võisteldakse ka – kes saab esimese õie ja kes esimese tomati. Peaauhinnaks on kevadel oma
kasvatatud tomatid.
Ülli Kelner: 4. klass lõi kaasa Eesti Vabariigi Presidendi joonistuskonkursil „Meie
Eesti head asjad”. Töid laekus konkursile üle 10 000. President Toomas Hendrik
Ilvese tänukirja said neli õpilast: Laura

Järvpõld, Kenno Kirsimägi, Liisbeth
Ossipova ja Roos Marleen Sibul.
Aiki Jõgeva: Ülemaailmse õpilaste keskkonnaprogrammi GLOBE raames toimub
Eestis juba teist aastat õhusaaste mõõtmise
kampaania, kus paarkümmend kooli Eesti
eri paigust koguvad õhust tahmaproove ja
mõõdavad saastegaaside sisaldust. Peamised saastegaasid on osoon, ammoniaak,
vääveltrioksiid ja lämmastikdioksiid. Saastegaasid ja tahm ohustavad inimese ja teiste
elusolendite tervist ja sellepärast on oluline
neist rohkem teada.
Kääpa kool on mõõtmistes osalenud mõlemal aastal. Kogutud andmete põhjal on
valminud juba üks uurimistöö ja plaanis
on veel uurimistöid koostada.
Käesoleval õppeaastal toimus neli kahenädalast mõõtmisperioodi ja tublid mõõtjad
olid Raido Kiss ning Alex Zernov, Henri
Hirv ja Jarko Nassar. Kiidan väga neid
poisse, sest nad pidasid filtri vahetamist iga
päev õigel kellaajal meeles ning tegutsesid
iseseisvalt, olles töö kiiresti selgeks õppinud. Kohusetundlik suhtumine ja vastutus
oma töö eest ei olegi nii igapäevased nähtused, sellepärast olen nende poiste üle eriti
rõõmus! Loodan, et nad osalevad mõõtmistes ka järgmisel õppeaastal, sest võin neid
usaldada.
See pole kaugeltki kõik. Rääkida võiks veel
meeleolurikkast vene keele peost, emakeele
päevast ja matemaatika „π – päevast koos
pirukatega“. Õppeaastat on rikastanud
põnevad ainenädalad, õppekäigud ja usinalt tegutsenud huviringid. Maakonnas
on tuntud meie kooli aktiivsed noorkotkad ja kodutütred. Ja lastekoor valmistub
suviseks laulupeoks. Sportlased kannavad
koju karikaid, neid antakse ju teadupärast
võitjatele. Viimased tublid saavutused olid
Eesti Koolispordiliidu Dumle rahvastepallivõistluste esikohad maakonnas ja Lõuna –
Eesti piirkonnas. Võistkonda kuulusid
2.–3. klassi poisid Cristofer Kaur, Andri
Adson, Kristo Vaarend, Karl Liping, Hanno
Utsal, Kalle Punnar, Markel Puusepp ja
Ragnar Ojaveer.
Vanarahva tarkusele tuginedes võib ennustada päikselist ja vihmata suve ning
viljarikast õppeaasta lõppu nii õpilastele
kui ka õpetajatele.
Helbe Kits

Eestimaa sünnipäev
Pargihaldaja lasteaias
Käesoleva aasta 25. veebruaril toimus Lasva Valla Lasteaias Pargihaldjas Linnuhaldja
rühma eestvedamisel Eestimaa 96. aastapäeva tähistamine.
Ettevalmistused sünnipäevaks algasid rühmades juba hommikul, mil lapsed koos
õpetajate abiga valmistasid maitsva küpsisetordi.
Seejärel oligi aeg seada sammud Lasva rahvamaja poole, kus lapsi, õpetajaid ja külalisi
ootasid lepatriinud Miia ja Tim.
Pidu algas uhke paraadiga Eesti kaitseväe
orkestri muusika saatel. Seejärel tervitasid ja õnnitlesid Lasva vallavanem Juris
Juhansoo ja lasteaia direktor Inge Järvpõld
kõiki koosolijaid Eestimaa sünnipäeva puhul.
Käes oligi esinemisjärg meie tublidel ja vapratel mudilastel. Peojuhtide Miia ja Timmi
juhendamisel esitasid lapsed kauneid luuletusi ja toredaid laule kodumaast.

Sünnipäeva pidu jätkus rühmades, kus
lapsed maiustasid oma tehtud tordiga.
Lepatriinud Miia Ja Tim tänavad kõiki, kes
andsid oma panuse toreda peo kordaminekuks.
Lõpetuseks killuke luuletusest ,,Kodumaa
kiitoses“, mille esitasid sellel sügisel kooliteed alustavad lapsed
Om illos kotus päälinn Tallinn,
peät ma siiski tõdema.
A ma panõ nii, et
asfalt rullin Võro poolõ punuma.
Sest siin om mu kodokotus,
Lastõaid ja kodokiil.
Arvu sait vist mu jutust,
et ka mu hing om siin.
Ilusat Eestimaa sünnipäeva!!!
Linnuhaldjarühma õpetaja
Liia Laanekivi

Isevärki vastlatrall
Selle aasta vastlatrall jääb ilmselt mitmeks
aastaks meelde. Õpetajatega koos tegime
juba mitu nädalat plaane, kuidas korraldada
selleaastane lõbus, huvitav ja sportlik vastlapäev. Kuna olime kindlad, et vastlapäeva
paiku jääb talv taeva ja lumi jääb kaugeks
unistuseks, tuli algselt plaanitu uuesti ümber
muuta, aga spontaansusel on oma võlu ning

lasteaednikud on ikka loova mõtlemisega
silma paistnud. Nii otsustasidki Lasva rühmade õpetajad vastlapäeva korraldada Palo
peal.
Vastlapäeva hommikul oli ilm nii palav,
et isegi Sajajalgne tuli üritusest osa saama.
Lastel oli lõbu laialt, sest Sajajalgse eestvedamisel said lapsed kätt proovida mitmetes

osavus- ja võistlusmängudes, nagu näiteks
pallide veeretamine, täpsusvise õhupallide
pihta, jooksuvõistlus jne. Vastlasõidule lisaks
laulis ja mängis muusikaõpetaja koos lastega
sellele päevale iseloomulikke rahvalaule-ja
mänge. Meie vastlatralli lõpetas imeheade
ubade söömine ja taimetee joomine. Rühmas
ootas aga hernesupp ja veel paremad vastla-

kuklid ning väike üllatus. Oi kui tühjad olid
laste kõhud, ja kui magus uni!!!!
Laste huvi ja aktiivsuse järgi otsustades läks
päev vaatamata ilmataadi kitsidusele igati
korda.
Uudistamas käis lasteaia direktor
Inge Järvpõld
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Kultuuri- ja spordiüritused aprill–juuli 2014
20. aprill kell 13 Kevadpüha üritus lastele
		
Lasva rahvamaja S. Kuuseorg, 5272 225
22. aprill
Terviseteisipäevak Kääpa raamatukogu K. Liping, 5269 399
29. aprill
Terviseteisipäevak Tsolgo raamatukogu V. Rätsepp, 5621 3180
30. aprill kell 20 Kohviõhtu
		
Tantsuks Mart Pokbinder. Naisansambel Vihmapiisad		
		Lasva rahvamaja S. Kuuseorg, 5272 225
3. mai 		
Teeme Ära talgud Otsa külas Lasva külas ja Paidra külas
		Ü. Rauk, 5662 2576; S. Vijar, 5340 2905; L. Riitsaar 5621 8662
6. mai		
Terviseteisipäevak Lasva raamatukogu
11. mai		
Emadepäeva tähistamine Otsa külas Ü. Rauk, 5662 2576
13. mai 		
Terviseteisipäevak Otsa raamatukogu K. Lehes, 735 0867
18. mai kell 12
Perepäev Kontsert Lasva rahvamaja taidlusringidelt
		Lasva rashvamaja S. Kuuseorg, 527 2225
20. mai		
Terviseteisipäevak Sookülas Vihumäe talu M. Krillo, 503 1040
27. mai		
Terviseteisipäevak Kääpa raamatukogu K. Liping, 526 9399
30. mai kell 10 3–7. aastaste laste spordipäev. Laste etendus
		
Lasva parkmets S. Kuuseorg, 527 2225

Õnnitleme!

Märts

Inimene ise loob päevade ilu
Hommiku, koidu ja valguse.
Töökus loob elule mõtte ja sisu,
Ikka rõõmukuu ja õnnevalguse!
Jaanuar

Hedvig Mett 91
Helju Eiche 85
Maldus Sillaste 80
Viive Kristian 75
Ülo Mõttus 75
Eha Kivest 75
Vello Parisalu 75
Iive Toots 70
Krista Liivamägi 65
Inga Org 60

Veebruar

Endla Kuur 85
Eha Vaglakes 80
Helgi Taavel 75
Ellen Treier 70
Uno Kaur 65
Mart Verst 65
Elmar Kuuseorg 60

Olga Hõimla 85
Estrid Pille 85
Mahta Pille 80
Aino Loos 80
Aliide Semmel 75
Raimond Pani 75
Helle Eensaar 75
Malle Kallaste 70
Viivi-Otilie Plakso 70
Aini Käärde 70
Tiina Kaiv 65
Mehik Rist 60
Liivi Liinamägi 60

RAAMATU JA ROOSI PÄEVAD
22.–24. aprillini Kääpa raamatukogus
22. aprill kell 16–18 Lillede meisterdamine Kääpa raamatukogus.
Osalustasu 1 euro
23. aprill kell 14.30–15.30
Juhan Liivi 150 sünniaastapäeva tähistamine.
Loetakse Juhan Liivi luulet.
Musitseerivad Anu Taul ja Egle Vodi
Raamatusõbra väljakuulutamine
24. aprill kell 12–15
Rooside meisterdamine Kääpa koolimajas.
Täiskasvanutele osalustasu 2 eurot.
Raamatukogu jagab
kasutatud raamatuid!
Olete oodatud osalema!!!

1. juuni		
Lastekaitsepäev Tsolgo külamajas Anneli Ott, 502 6632
3. juuni		
Terviseteisipäevak Tsolgo raamatukogu V. Rätsepp, 5621 3180
10. juuni		
Terviseteisipäevak Lasva raamatukogu
17. juuni
Terviseteisipäevak Otsa raamatukogu K. Lehes, 735 0867
20. juuni
Jaaniaja suvesimman Tsolgo välilava Anneli Ott, 502 6632
22. juuni
Jaaniõhtu Otsa külas Ü. Rauk, 5662 2576
22. juuni
Lasva valla laulu- ja tantsupidu. Jaanituli.
		
Kääpa lauluväljak S. Vijar, 5340 2905
24. juuni
Terviseteisipäevak Sookülas Vihumäe talus M. Krillo, 503 1040
26. juuni
Koolilõpetajate teelesaatmine Pindi kirik S. Vijar, 5340 2905
1. juuli 		
Terviseteisipäevak Kääpa Raamatukogu K. Liping, 526 9399
8. juuli		
Terviseteisipäevak Tsolgo Raamatukogu V. Rätsepp, 5621 3180
15. juuli		
Terviseteisipäevak Lasva Raamatukogu
14.–18. juuli
Laste käsitöö ja folkloorilaager
		Lasva Rahvamaja S. Kuuseorg, 527 2225
19. juuli		
Suvine rahvateatri etendus Palo Mägi S. Kuuseorg, 527 2225
22. juuli		
Terviseteisipäevak Otsa Raamatukogu K. Lehes, 735 0867
29. juuli		
Terviseteisipäevak Sookülas Vihumäe talus M. Krillo, 503 1040

Lasva rahvamaja
üritused
Kevadpüha üritus lastele
20. aprill kell 13

Mängime, meisterdame ja maiustame
üheskoos. Üritus on tasuta

Kohviõhtu 30. aprill kell 21

Tantsuks mängib Mart Pokbinder
Tantsuplokkide vaheaegadel esineb
ansambel Vihmapiisad
Pilet 5 eurot

Perepäev 18. mai kell 12

Esinevad rahvamaja kõik kollektiivid
Külalisesineja segakoor Hilaro esituses „Eesti koorimuusikat tutvustav
kontsert” juhendaja Silja Otsar
Tordi kaunistamise nipituba
Toimub tortide ja kookide näitus ja
degusteerimine
Ühislauale võta kaasa küpsetis
Üritus on tasuta

Väikelaste spordipäev
30. mail kell 10

Kavas lõbusad sportmängud

Lastele teatrietendus Pilli-Tiidu
30. mai kell 12

Kersti Merilaasi muinasjutt laulude
ja pillilugudega Teatrike esituses
Pilet 2 eurot

19. juuli Simman Lasval

Võru Folkloorifestivali külaliskollektiiv Rahvateatri etendus
Tantsuks Uma Poisi
Üritus on tasuta

Info ja registreerimine
tel: 526 9399; 782 8152
Sära ja julguse helki pisikese
silmadesse, headust südamesse,
väledust jalgadesse……

Õnnitleme!
Merli Toome ja Margus Ojaperve
pisitütre Melani sünni puhul
Maria Kirchi ja Arvo Kloorenit
pisipoja Lennoxi sünni puhul

AJAKAVA:
14.30
Kogunemine Kääpa kooli juurde ja
registreerumine;
15.00
Kõndijad alustavad Kääpa-LasvaKääpa kõndi;
16.00
Teatejooksu start Lasvalt Kääpale;
16.30
Lastejooksud kooli juures;
17.00
autasustamised ja loosimised.
Lühijuhend (täpsemalt all oleval lingil):
Teatejooks:
•
Distantsi pikkus kokku ca 4 km jaguneb
8 punkti vahel (200-800 m);
•
Võistkond 8 liikmeline (eelregistreerimine kuni 24. aprill kell 14 aadressil
volikogu@lasvanoored.ee, kohapeal
lõpeb 30 min enne starti). Liikmete arv
võib olla ka väiksem (mõni liige jookseb
mitu etappi järjest).
Kepikõnd:
•
Distantsi pikkus Kääpa kool-Kuustemäe teerist-Kääpa kool ca 9 km. Kõnni
jõuvarudele vastavalt – võib ka varem
tagasi pöörata;
•
Liikumine kergliiklusteel;
•
Käimiskepid tulevad kõndimisel kasuks.
Lastejooks:
•
Vanusegrupid on (lapsevanem võib
kaasa joosta):
•
sündinud 2011 ja hiljem,
•
sündinud 2009. a. ja 2010. a,
•
sündinud 2007. a. ja 2008. a,
•
sündinud 2005. a. ja 2004. a.
Tervisepiiksu jaoks võta kiipkaart kaasa
Juris 526 2886 (jooks),
Marianne 534 16254 (kõnd).

ka eeloleval suvel ootab Lasva Käsitööselts teid Huvilaagrisse!
Lasva Valla sünnipäevakontsert
emadepäeval,
11. mai kell 12
Pindi kirikus
Esineb ansambel Miinus Seitse
Kõik on oodatud,
kontsert on tasuta.

Kontserti toetavad:
Lasva Vallavalitsus,
Eesti Kultuurkapital,
Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp
Eesti Kontsert

Lasva vallavalitsus
Toimetaja: Silja Vijar,
tel. 789 8289, tel. 5193 6948

Pühapäeval, 27. aprill 2014. a
Kääpa kooli juures

Hei koolilapsed,

Inga Orgu ja Danel Jürgensoni
pisitütre Saara Isabella sünni puhul

LASVA SÕNUM

SPORTLIK
JÜRIPÄEV

vald@lasva.ee; silja@lasva.ee
Trükk: TT Print OÜ
Trükiarv 650

Laager toimub 14.–19. juuli kella 10–16
Uurime mida põnevat on teadusmaailmas – füüsika erinevatel elualadel,
teeme käsitööd ja veedame aktiivselt aega.

Osalustasu 18 eurot
Info tel 527 2225

Huvilaagrit toetavad:
Lasva vallavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp,
Haridus- ja Teadusministeerium,
SA Eesti Teadusagentuur

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein,
tõde valus on uskuda
raske kaotuse lein.

Mälestame
igavikuteele lahkunuid
Aleksander Zupsmann 06.04.1914–16.02.2014
Helve Lepp 25.08.1935–01.03.2014
Veera Savi 17.05.1933–11.03.2014
Ethel Peterson 01.04.1934–27.03.2014

