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Vallakodanike tunnustamine
Eesti Vabariigi aastapäeval
Valla teenetemärgiga autasustati
Mae Krillot ja Kalle Arumäed kogukonna hüvanguks tehtud töö eest
Tänukirjaga tunnustati aktiivse ühiskondliku tegevuse eest: Klarika Hirv
Vabatahtliku tegevuse eest kogukonna
hüvanguks: Peedu Piirisild, Aivar Kartsepp, Ülo Täht, Toomas Maask, Vaike
Rätsepp, Madis Riitsaar, Mart Kallaste,
Helger Hirv, Ahti Treier, Arno Ploom
Tervisespordi aktiivse arendamise
eest: Marianne Hermann, Lasva Tervisespordi Selts
Väljapaistvate sportlike saavutuste

eest: Eleri Hirv, Tamar Nassar, Kristina
Treier, Lasva võrkpalli naiskond, Lasva
võrkpalli meeskond
Tiitli „Aasta kodutütar“ saamise eest:
Eilika Bendi
Kogukonna elu edendamise eest:
MTÜ Tsolgo Arendusühing, MTÜ Pikakannu Kooli Areng, MTÜ Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu, MTÜ Kating
Noored
Kodanikualgatuse eest: Karmen
Liping, Rain Kuuseorg, Laine Riitsaar
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Valla teenetemärgiga
autasustatud Mae Krillo:
Töö, mida tehes saan hingerahu!

Eesti kultuuripärandi
väärtustamine lasteaias
Lasteaia elurütm kulgeb läbi Eesti
rahvuskultuuri ja tähtpäevade tähistamise.
Rahvariided ja kandlemuusika aitavad
muuta taolise õpiprotsessi loomulikumaks
ja elamuslikumaks. On palju toredaid
üritusi, kus oleks võimalik lasteaialastel
esineda rahvariietes.
Lasva valla lasteaia koolieelikute rühm
on traditsiooniliselt olnud valla lasteaia
esindaja nii Lasva vallas kui ka Võru
maakonnas toimuvatel laulu- ja tantsupidudel.
Lasteaial puudusid seni rahvariided,
mis aitaksid tunda end koos teistega ehtsa
rahvatantsija või -lauljana. Seetõttu
taotleti 2010. aastal Võrumaa Partnerluskogu toetusel Maaelu Arengukava Leader
meetmest projektitoetust 89 703 krooni.
Sellele lisandus valla omaosalus 9 967
krooni.
Käesoleva projekti üldiseks eesmärgiks on kohaliku kultuuripärandi säilitamine ja arendamine läbi lasteaias toimuvate õpitegevuste ja sise- ning välisürituste. Projekti üheks investeeringu eesmärgiks oligi muretseda rühmajagu laste
rahvariideid, samuti rahvariided lasteaia
viiele õpetajale.
Teise eesmärgina taotleti lasteaiale viis
väikekannelt ning viidi õpetajatele läbi
kandlekoolitus, et seda oskust ka edaspidi
oma töös kasutada. On teada, et rahvamuusika ja -laul mõjuvad lapse arengule
soodustavalt.

Tänu antud projektile, saame nüüd
võtta osa ka naabermaakondades pakutavatest folklooriüritustest ja kanda ühtset
riietust. Omandatud kandlemängu oskus
võimaldab aga lapsi esinemistel saata.
Õpetajate esimene proovikivi oli juba
möödunud kevadel, kui valla laulu- ja
tantsupeol kandlemänguga esineti.
Praeguseks on oskusi tublisti juurde
tulnud.
14. märtsil, emakeelepäeval, toimuski
meie uute riiete ja kannelde sisseõnnistamine. Esmalt esinesid oma uhiuutes
rahvariietes koolieelikute rühma lapsed
ning seejärel ka väiksemad. Kõiki lugusid
saatsid kanneldel rühmade õpetajad.
Et oli emakeelepäev ja sellega seoses
toimus ka traditsiooniline trepikontsert,
siis oli võimalus kõigepealt suurematel
inimestel vaadata väiksemate etteasteid
ning pärast jälle vastupidi. Nii sai kokku
üks ilus ja asjalik ühisüritus.
Oleme väga tänulikud, et Võrumaa
Partnerluskogu, PRIA Leader-programmi
ning Lasva Vallavalitsuse abil tehtud
uuenduste toel saame nüüd atraktiivsemalt
viia lasteni kultuuripärandit ning aidata
kaasa ka eesti üldisele rahvakultuuri
säilimisele ja kodukandi traditsioonide
püsimisele.
Evi Ivanova
Lasteaia Lasva rühma õpetaja

Lasva valla esimese teenetemärgi sai
pereõde Mae Krillo. Teda tunnustasid
Lasva vallavanem Juris Juhansoo ja
vallavolikogu esimees Ave Tamra Eesti
iseseisvuspäeva puhul korraldatud
pidulikul kontsertaktusel Lasva rahvamajas. Augustis 2010 täitus Mae Krillol
pereõe ametis 25 aastat. Mae ja Evald
Krillo kodu tunnustati esimesena vallas
1999. a peaministri tunnuskirja ja
mastivimpliga.

Mis Sind suunas seda elukutset
õppima? Mängisid ehk juba lapsena
arstitädi?
Väiksena olin veendumusel, et tahan
saada õpetajaks. Arstimängu ma kindlasti
ei mänginud, aga raamatuid lugesin küll,
neid, mis puudutasid tervist, inimest kui
tervikut. Psühholoogia ja filosoofia meeldivad mulle praeguseni.
Räägi oma perest.
Mul on 3 last: Kadri, Martin ja Kristjan. Vanemad lapsed on juba suured, ja
saavad ise kenasti oma eluga hakkama.
Noorim, Kristjan, õpib Kääpa koolis 7.
klassis. Kõige toredam on see, et mul on 2
mõnusat lapselast Karl Kristen ja Karoliine, kes hüüavad mind armsalt Kütioru
vanaemaks. Mainimata ei saa jätta ma oma
suurimat aitajat ja igati toetajat, minu
lohutajat – see on minu abikaasa Evald, kes
pole mind veel kordagi hätta jätnud tööl,
kodustes või muude ürituste korraldamisel, vaid võtab seda kui ühte osa oma elust.
Ise olen oma perega väga rahul ja see annab
mulle positiivset energiat igapäevasel
töötegemisel. Saan ju ka oma tööd paremini
teha, kui tean, et kodune elu on joone peal.
Arvan ise, et mis teiste aitaja ma olen, kui
tegelen töö ajal oma probleemidega.
Mis Sinu hobideks on?
Mulle meeldib käsitöö. Meeledi ma
koon, tikin, õmblen ja heegeldan. Armastan veel küpsetada. Lemmikuks paigaks on
mul oma lilleaed ja tegelemine muude
aiatöödega. Minu kodu, koduaed, kõnnirajad Kütioru veerel on need, mis mind
köidavad ja maandavad. Siit saan jõu ja
energia oma elule ja tööle.
Tundub, et oled õnnelik inimene,
kuna töö sobib ja meeldib, huvitegevusega saad tegeleda, omad tervet
perekonda ja lööd kaasa ka vabatahtlikus tegevuses?
Kuna mul on puudu kõige rohkem ajast,
siis tunnen, et ei saa aktiivselt osa võtta ja
kaasa lüüa kõiges pakutavas. Püüan olla
abiks kepikõnniürituste läbiviimisel. Kõige
enam valutab süda Kütioruplatsil ürituste
soiku jäämise üle.
Olen osalenud Lasva vallavolikogu
liikmena volikogutöös ja mitmeid aastaid
sotsiaalkomisjoni liikmena. Ka selles töös
sain hea kogemuse. Sain kogeda ka seda, et
see töö on suur ja vastutusrikas, nõuab
rohkem aega, uurimist, professionaalsust.
Aga peamine – üksteisemõistmist, koostööd ning suurt tahtmist ja indu, et midagi
head ja suurt korda saata oma valla ja rahva
hüvanguks.

Kuidas võtsid vastu teate teenetemärgiga autasustamise kohta?
Olin väga üllatunud, kuid samas jäin
mõtlema, kas mina ikka olen see õige, keda
sellise märgiga tunnustada? Tõelist headmeelt aga tundsin, kui sain teada, et
teenetemärgi omanikuks sai ka Kalle Arumäe, sest teda tean pikki aastaid kui igati
väga tublit tegijat nii kohaliku elu aktivistina kui kodutütarde ja noorkotkaste
tegevuse taaselustamisel Kääpa Põhikoolis
ja veel paljudes muudes ettevõtmistes.
Kas töötamine pereõena on Sinu
kutsumus või teed seda paratamatusest?
Mulle meeldib mu töö. Tunnen head
meelt ja rahulolu, kui kõik on korda läinud.
Eks see tahe inimesi aidata on mul ka üks
kaasasündinud iseloomujooni. Mulle meeldib inimestega suhelda.
Mis Sind selles töös köidab? Millised
on unistused sellel alal?
Olen siin vallas töötanud õena kokku 25
aastat. Ei oska öelda, kas see aeg on pikk või
lühike olnud. Aja kiiret edasiminekut näen
oma patsientide/klientide pealt. Alles olid
nad koolilapsed, kui neid koolis süstimas
käisin aga nüüd juba ise emad ja isad, kes
toovad oma pisikesi pesamunasid mulle
vaktsineerimiseks. Aeg on tõesti kiiresti
läinud ja kõiki unistusi ei ole veel oma töös
kasutada saanudki. Nende aastate jooksul
olen püüdnud igati aidata ja toeks olla 4-le
arstile, kellega olen koos töötanud. Eks
igale tulijale on algus raske, on ju neile koht,
inimesed ja nende probleemid võõrad.
Seega on olnud need tööaastad väga töökad
ja kogemusterikkad. Olen püüdnud anda
endast parima, et erinevate arstidega
tulemuslikku koostööd teha. Koostöö arsti
ja õe vahel on nagu orkestri õigesse häälde
sättimine.
Küsimusele, millisena ma tahaksin näha
unistuste perearstikeskust, siis ikka tahan, et
see oleks uus, kaasaegne, hästivalgustatud
ja igati mugavates ruumides. Kvaliteetsema
abi pakkumiseks võiks kindlasti perearstil
suurem meeskond olla. Esmalt vajaksime
juurde ühte õde ja õnneks on selle peale
mõtlema hakanud ka riigiisad. Pole veel
maha matnud ka mõtet, et ehk ehitatakse Küsitles Silja Vijar
veel uus perearstikeskus.
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TEADE
Arvete tasumist ja rahade väljamaksmist sularahas on Lasva Vallavalitsuse raamatupidamises võimalik
teostada vaid kodanike vastuvõtuaegadel: teisipäeval ja neljapäeval
kella 9 – 12 ja 13 – 15.
Muudel aegadel sularahatehinguid
raamatupidamises teostada ei ole
võimalik.
Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast ja palume suhtuda
mõistvalt.

Uued töötajad
Mina olen
Martti Zeiger,
Lasva valla
abivallavanem
alates 1. veebruarist 2011.
Minu tööülesanneteks on valla ehitus-,
keskkonnakaitse- ja planeerimistegevuse
koordineerimine ning teostamine. Valla
tehnilise infrastruktuuri, jäätmemajanduse ning muude strateegiliste dokumentide koostamise ja täitmise korraldamine.
Mina olen
Karin Lätting,
Lasva valla
maakorraldaja
alates 1. märtsist
2011. a.
Minu tööpäevad vallamajas on esmaspäeviti. Tegelen maaga seotud probleemidega, pean maamaksu arvestust ja
korraldan maa- ning omandireformi
läbiviimist. Kuna olen sellel alal uus ja
palju on veel õppida, siis loodetavasti
vastastikuse mõistva suhtumisega saavad
kõik probleemid lahendatud.

HAJAASUSTUSE
VEEPROGRAMM
2011. a taotlusvooru
kohta saab infot
valla kodulehelt
aprilli- või maikuu jooksul!

Ettevaatust,
kevadine suurvesi!
Päästeamet palub täiskasvanutel hoida lastel veekogude
juures silma peal ja hoiatada lapsi veekogudele minemise
eest.
Jääolud üle Eesti on väga erinevad, kui mõnd sissevooluta
tiiki või järve katab ligi poolemeetrine kindel jääkiht, siis osad
vooluveekogud ja nende suudmed on jäävabad või ilma kindla
jääkatteta. Päästeamet palub eriti veekogude läheduses elavaid
lapsevanemaid lastele selgitada kevadise jää ohtlikkust.
"Lapsi ei tohi jätta veekogu juures järelevalveta või lubada
lastel üksi kevadise veekogu äärde minna," ütles Päästeameti
ennetustöö osakonna juht Indrek Ints. Tema sõnul peavad eriti
tähelepanelikud olema kuni viieaastaste laste vanemad, sest nii
väikeste laste liikumine võib olla ootamatu ja laps võib hetkega
kadunud olla. Väikelaps ei tee ka vette kukkudes häält.
Külma vette kukkumisel on inimese vastupanuvõime
vähendatud, täiskasvanu võib kaotada teadvuse minutitega.
Hädasolija märkamisel tuleb helistada 112, teavitada
juhtunust ning hädasolija asukohast. Appi minnes tuleb tagada
enese ohutus ja liikuda hädasolija teekonda pidi. Hätta sattunule
ei tohi ulatada kätt vaid mõni läheduses asunud roigas või jope.
Nõrga jää peal tuleb liikuda roomates või rulludes.
Video ja nõudanded talvisest veeohutusest on saadaval ka
aadressil http://www.veeohutus.ee/et/Veeohutus/VeeohutusTalvel/Tegutsemine-onnetuse-korral.

Kulu ei tohi põletada!
Väljas tule tegemise kohta on kaks olulist reeglit: kulu ei
tohi põletada ning lõket tuleb teha nii, et sellest tulekahju
algust ei saaks!
Üldjuhul on okste või lehtede põletamine lõkkes lubatud,
tingimusel, et lõkke tegemisel peetakse kinni tuleohutusnõuetest.
Väljaspool oma krundi piire tohib lõket teha ainult maaomaniku
poolt eelnevalt ette valmistatud ja tähistatud lõkkeplatsil.
Sellisteks kohtadeks on riigi maal RMK lõkkekohad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kulu põletada ei tohi
lõket tohib teha oma krundi piires, tuulevaikse ilmaga
lõke peab asuma ohutus kauguses nii ehitistest kui metsast,
hoonetest vähemalt 15 meetrit ja metsast 30 meetrit
lõkke ümbrus tuleb puhastada kuluheinast ja muust põlevast
materjalist
lõkke tegijal peavad käeulatuses olema esmased kustutusvahendid (luud, ämber veega, märjad oksad)
lõket ei tohi järelvalveta jätta
lõkke põlemisjäägid tuleb kustutada veega
lõkkes ei tohi põletada olmeprahti
lõkke tegemisest ei ole vaja teavitada häirekeskust või
päästeteenistust

Jaan Rüüberg
Majandusosakonna juhataja

Martin Vallimäe,
Päästeameti pressiesindaja
tel +372 628 2067

Miks naised käivad tantsimas?
Praegu sellepärast, et suvel toimub Jõgeval esimene naiste
tantsupidu? Aga muidu vist sellepärast, et ... noh, et on naised, et
edevad, et tahavad ...
“Seekord on kõik teisiti. Naised ei oota algatust meestelt,
vaid teevad ise. See saab olema hingeliigutav NaiseLugu, kui
2882 ema, tütart, vanaema seda tantsukeeles jutustavad. ... aga
naine ilma meheta on kui lill ilma leheta ..., sestap on 240 isa ning
poega oma- ja koostantsimisega toetamas lugu, kuidas on
õnnestunud siin tuulte tallermaal lapsed ikka eestlasteks
kasvatada,” rääkis pealavastaja Ülo Luht.
Pidu tuleb. Kokku on registreerinud üle Eestimaa 253
tantsurühma 3122 tantsijaga. Esindatud on kõik maakonnad,
soovijaid on ka Rootsist, Leedust ja Ameerikast.
Lasva vallast osaleb Eesti I Naiste Tantsupeol Lasva
naisrühm VURR Ulvi Toomiku juhendamisel. On ütlemata
tore, et kahe meestepeo järel ka lõpuks naistepidu tuleb, aeg
selleks on juba ammu küps.
Vurri naised loodavad, et korraldus tuleb ladus, ilm tuleb
ilus, et naaberrühmad oleksid sõbralikud ning et kogu pidu oleks
hinge- ja meeldejääv. Rühma lemmiktantsuks aga sel peol on
proovides kujunenud ”Kodu”. Meestele ütlevad Vurri tantsijad
aga: Tulge vaatama!
”Praegu on kõik peale päevatööd pingeliselt treenimas, sest
12. märtsist algasid tantsupeo eelproovid ja ülevaatused
maakondades. Ainult hästi selgeks õpitud-harjutatud tantsudest
küpseb tantsupeo etendus ”NaiseLugu” !

Naisrühm VURR tantsuhoos

Pidu läheb käima 12. juunil Jõgeva linna
staadionil ja lugu jutustatakse kaks korda:
kell 15.00 ja kell 19.00
Pääsu peole saab Piletilevist lunastada
juba praegu. Kohtade arv on piiratud, vaid
2000.
Lisainfo: www.naistetantsupidu.ee

Lapsed ja loomad
Uusi käsiraamatuid
Tsolgo raamatukogus
Tsolgo raamatukogus on saadaval
lisaks ilukirjandusele ka viimasel ajal
ilmunud käsiraamatud:
1. Aed ja ruum - terrassid, väliköögid,
mänguplatsid koduaias
2. Õmblemine - põhjalik teejuht sammsammuliste õpetustega
3. Näputööd-heegeldatud äärepitsid, I-IV
osa
4. Tekstiilid - tänapäeva käsitöö
5. Vanaemade vaibad - tee järgi ja katseta
omamoodi
6. Daaliad aeda -soovitusi ja nõuandeid
daaliate kasvatamiseks
7. Terrassi ja rõdutaimede leksikonhuvitavad kujundused ja sobivad taimed
8. Kaunistamine decoupage tehnikas
9. Ravimtaimla - kodutohtri raamat
10. Keskonnasõbralik käsitöö
11. Praktilised kudumid
12. 1000 kudumismotiivi
13. Kampsunikirurgia
14. Ajahõngulised heegeldused
15. Muhu tikand
16. Vesi, mille järele su keha hüüab
17. Elujõud meie ümber
18. Häid mõtteid talviseks meisterdamiseks

Eelmise aasta maikuust käivitus Lasva lasteaias KIK-i
rahastatud projekt “Eestimaa loomad omas kodus”. Projekti
eesmärgiks on edendada lasteaialaste ja nende vanemate loodust
hoidvat suhtumist läbi erinevate tegevuste ning neist saadavate
isiklike kogemuste. Lapsi õpetatakse väärtustama keskkonda.
Vanem, tegutsedes koos lapsega, muutub keskkonda säästvamaks ja hoolivamaks lapsevanemaks. Esimese tegevusena
käisime Pikakannu lähistele metsa istutamas.
Projektirahade eest on ostetud lasteaiale avastusõppe
vahendeid, millega saab õuestegevusi mitmekesisemaks muuta.
Neid vahendeid saime kasutada juba septembrikuus, kui käisime
lastega Karli ja Kristjani vanaisa tiigi ääres uurimas, kes seal
elavad ja missugused taimed seal kasvavad. Mõõtsime tiigivee
temperatuuri, uurisime luupidega tiigimuda ja vett. Kahjuks ei
õnnestunud meil püüda ühtegi kala. Lasteaeda kaasa tõime
tiigivett, et seda võrrelda kraanist tuleva veega.

Eelmise aasta september oli pühendatud veeloomadele ja
nende elupaikade uurimisele. 16. septembril käisime 4-6-aastaste
lastega Võrtsjärve järvemuuseumis, kus lapsed tutvusid kaladega,
kes elavad meie veekogudes. Kõige rohkem meeldis lastele
akvaarium, mis oli põranda sees ja mille klaasi peale võis ka jalaga
astuda. Lapsed said sõita Võrtsjärvel puupurjeka ehk kalega, mille
nimeks on Paula. Päeva lõpetasime ühise mulgipudru söömisega.
Selle aasta veebruaris käisid lapsed Pähni looduskeskuses, kus
tutvuti loomade talviste tegevusjälgedega, erinevate metsloomade nahkade ja sekrementidega, mängiti mänge ja tehti plastiliinist
loomajälgi.
Aprillis soovime valmistada koos laste ja lapsevanematega
lindudele pesakaste ning ootame külla onu, kes õpetab meid
vaatlema ja määrama linde erinevate tunnuste põhjal.
Mais-juunis uurime putukaid ning plaanime sõita Karula
Rahvuspargi looduskeskusesse teada saama putukatest, nende
elupaikadest ja vajalikkusest. Samuti püüame ka sel kevadel oma
käed metsaistutusel külge panna.Loodame, et kui suvehakul oma
projektitegevustega lõpetame, oleme valmis saanud ka
mitmesuguseid õppematerjale, mida edaspidi töös lastega
kasutada.
Ootame endiselt oma lapsevanemate abi, kes sügisel said
teabelehed, kus lisaks meie projektitegevustele olid toodud ka
lasteaia soovid selle kohta, mida lapsevanematelt projekti raames
ootame.
Täname Keskkonnainvesteeringute
keskust, kelle abil saime palju huvitavaid
avastusõppevahendeid ning võimaluse
sõita erinevatesse kohtadesse loomariigiga
lähemalt tutvuma.
Kääpa rühma õpetajad
Siret Väär ja Maire Juhkam
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Veoautoralli korraldas
MTÜ Antsumäe motospordiklubi

Vaat mis juhtus!
Lasva rahvamaja näitetrupp, kes kuulutati Kagu-Eesti laureaadiks

Vastlaliug Otsal

Just sellist pealkirja kannab etendus, millega Pikakannu kooli õpilased Laura
Hõimla, Katre Plakso, Kristina Vaarend, Jaan Reilson, Jane Pelska, Kristjan Leonov,
Kert Kikkas, Kevin Kikkas ja Gerli Reilson esindavad Võrumaad algklasside
teatritruppide riigifestivalil Kohtla-Järvel.
Vabariikliku kooliteatri riigifestivalile eelnevad maakondlikud voorud, kust
valitakse välja üks trupp, kes maakonda esindab. Pikakannu kooli suurematel lastel on
olnud võimalus kahel korral Võrumaad esindada ja Kärdlas toimunud kooliteatrite
festivalilt tulid meie lapsed tagasi laureaadi tiitliga. Algklasside näiteringil on selle
saavutuseni veel pikk tee, kuid praeguste väikeste näitlejate mängulusti ja töötahet
hinnates võib öelda, et soodsate asjaolude kokkulangemisel teeksid nad varsti
suurematele silmad ette.
Algklasside näitering on tegutsenud vaevalt aasta, kuid lapsed on tõestanud, et neil
on esinemisnärvi ja sära, mis on olulisem kui korralikult pähe õpitud tekst. Sügisel osales
Pikakannu kooli algklasside näitering IV Väikese Lava festivalil Kundas. Olime
esimesed Võrumaa esindajad ja saime palju positiivseid elamusi. Festival oma paljude
etendustega, sadade võõraste lastega, õhtuse diskoga, ööbimisega koolimajas ja
varahommikuse rongkäiguga Kunda linnas oli meie lastele esmakordne kogemus.
Festivalidel osalemine on eelkõige õppimise koht. Õpivad nii lapsed, aga veelgi
rohkem juhendajad. Iga etendust analüüsib žürii, kellelt võib kuulda väga teravat
kriitikat, mis võib võtta igasuguse teatritegemise isu, aga ka häid nõuandeid ja soovitusi.
Tänu vabariiklikele ja maakondlikele festivalidele, Väikese Lava festivalile ja
Lõunafestivalile on meie lapsed kohtunud mitmete huvitavate inimestega: Taago Tubin,
Tarmo Tagamets, Andrus Vaarik, Wimberg, Contra, Toomas Lõhmuste, Leila Säälik,
Karol Kuntsel, Taavi Tõnisson jpt. Lapsed pole mitte ainult näinud kooliteatrite
paremikku, vaid õppinud etendusi analüüsima, märkama vigu ja tunnustama originaalseid ideid.
Meie väikestele näitlejatele on näiteringis osalemine mäng, festivalid tore seiklus,
aga tegelikult õpivad lapsed meeskonnatööd, kuulamisoskust, arendavad distsipliini ja
väljendusoskust. Mina aga pean veelgi olulisemaks tulevase teatripubliku kasvatamist.
Meie lapsed teavad, et etenduse ajal on mobiilid välja lülitatud ja saalist sisse-välja ei
käida. Paljud täiskasvanud seda kahjuks ei tea.
Vaat sellised lood on Pikakannu näiteringiga. Seda, mis tegelikult juhtuma hakkab,
saame teada maikuus Kohtla-Järvel.
Õpetaja Kadi

Hoiame,
mida armastame

Vastlapäev Lasval

Liupäev Kääpal

Pärimuskultuur ei ole ainult pillimäng, laul ja tants, vaid meie elulaad ja suhtumine
sellesse, mida meie esivanemad on meile pärandanud ning kuidas meie anname seda
edasi tulevastele põlvedele nii, et säiliks kultuuri side ja põlvkondade side.
Selliselt räägiti pärimuskultuurist Pikakannu kooli emakeelepäeva üritusel, kus
külalisesinejaks oli folklorist proua Ingrid Rüütel. Oma ettekandes rääkis kõneleja
huvitavalt ja südamesoojalt meie oma kultuuri väärtustest ja sellest, kuidas need
mõjutavad meie tänast ja tuleviku elu. Pildi ja heli vahendusel tutvustas ta Kihnu
kadrikombeid. Koolile aga kinkis proua Ingrid Rüütel oma mahuka uurimuste ja
ettekannete raamatu “Muutudes endaks jääda”. Õpilased esinesid luuletuste, laulude ja
võrukeelsete kirjatööde ettelugemisega. Meeleolukas oli õpilaste ja õpetajate
kandleansambli mängimine. Elevust pakkus ka Orava kooli folklooriansambli
“Käopojad” esinemine laulude, pillimängu ja näidendiga.
Pärast üritust saalis jätkus vestlus ümarlauas, kus proua Ingrid Rüütel jagas mõtteid
pärimuskultuurialase õppe korraldamise võimaluste kohta väikeses koolis. Vestlusringis
osalesid esindajad Võru Instituudist, Orava koolist, Obinitsa külast ning meie oma kooli
õpetajad. Üheskoos mõisteti, et pärimuskultuuri on vaja lastele õpetada, sest oma juurte
tundmine annab neile tänapäeva maailmas kindlustunde. Hoida tuleb kõike, mida
armastame.
Astrid Hurt
emakeeleõpetaja

Tänu!

20. veebruaril korraldas Kääpa küla varajase vastlapäeva ehk Liupäeva. Sellel ajal olid
ilmad küll krõbedad, kuid väga lumerohked. Ilm siiski soosis meid ja päike paitas
osalejaid terve päev. Kavas oli pikima liu võistlus ning võistlused kõige pisematele.
Lisahoogu liulaskmisel jagasid vallavanem Juris Juhansoo ja abivallavanem Martti
Zeiger. Sooja saamiseks oli süüdatud lõke ja pakuti sooja suppi pirukatega.
Liupäeval sai ka kiipkaarte piiksutada. Lisaks kohalikele inimestele olid meile külla
tulnud Otsa noored ja lusti jagus kõigile. Kohtumiseni juba järgmisel aastal!
Kati Orav
MTÜ Kating Noored juhatuse esimees

Nagu kõik teavad, oli tänavu
erakordselt lumerohke talv. Tänu
sellele ka lume lükkajatel käedjalad tööd täis. Nii ka meil. Meil on
maja juurest suurele teele umbes
300 meetrit. Tee oli sellel aastal
ühte lugu täis tuisanud ja oleks
olnud võimatu läbi pääseda.
Pean kiitma valla töötajat
Raini, kes oli kohusetundlikult
alati platsis. Isegi veel märtsikuus.
Kui ka vahel tundus lükkamine
lootusetuna ja teed ei õnnestunud
lahti saada, tuli ta kohe järgmine
päev uuesti tagasi ja tegi oma tööd
nii, et kõik lõpuks õnnestus. Tänud.

Pilt on tehtud 01.04.2011
Tiiu Hirv
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Lasva valla eelarve 2011

Kepikõndijate seltsing annab teada …

Sinimägedes
Kokkuvõtte oma tegemistest teevad
kõndijad traditsiooniliselt jaanuaris. 2010.
aastal käis meie seltsingu kalendris olnud
25 üritusel 105 oma valla inimest 531
korral ning ühiselt läbiti ligi 3000 km.
Lisaks käis sellel aastal meie korraldatud
üritustel ka 117 inimest üle kogu vabariigi,
millest põhiline oli osavõtt Kirikumäe
retkest.
Igal aastal lisandub üha uusi aktiivseid
käijaid, kes leiavad, et lisaks sellele, et
kepikõnd annab väga hea füüsilise
koormuse, tõstab liikumine seltskonnas ka
tuju. Staažikamad kõndijad aga tunnistavad, et kõndimine võib tekitada sõltuvuse ja nii kiputakse käimisradadele igal
valgel võimalusel. Kõndima minnakse
tavaliselt mõne hea kaaslasega, olgu see
või oma koer. Aga vahel võivad parimaks
kaaslaseks olla ka omaenda mõtted.

Lisaks on avastatud, et Eestimaa
loodus on imeline, olgu see siis oma vallas
või kusagil kaugemal. Kodus oli enamuse
jaoks meeldivaim mälestus retkest ümber
Kalijärve, aga ka lähinaabruses olevad
Valge- ja Mustjärv ning Meenikunnu raba
pakkusid meeldiva üllatuse.
Kaugematest sõitudest jäid kõige
rohkem meelde Sinimäed ning rahvusvaheline käimisfestival Tallinna Valged
Ööd. Viimase raames jättis kustumatu
mulje võimlemispidu, aga ka matkad
Naissaarel ja Aegnal ning vanalinnas ja
päikeseloojangulisel Pirita mererannal.
Üha rohkem koguvad meie harrastajate
seas populaarsust laagrid Jõulumäel, olgu
siis suvel või talvel. Välisreisidel käisid
Piret ja Jana Venemaal ning Helle, Triinu ja
Marianne Bulgaarias.
Uus suvi on tulemas mitte vähem
huvitav. Kuna ja kuhu – saate vaadata meie
kalendrist, mille leiate raamatukogudest ja
internetist www.lasvasport.ee Hooaja
lõpetab meie 8-liikmeline esindus aga
oktoobri teisel poolel Türgis XII rahvusvahelisel tervisespordi olümpiaadil.
Kuigi kõndijaid näeb meie teedel ja
metsaradadel aastaringselt, loetakse põhihooaja alguseks ikkagi aprilli, kas siis
Võru-Väimela maakondliku kõnni (tänavu
17. aprillil), Lasva-Kääpa jüriööjooksu või
valla kõnnisarja etapiga. Pole erandiks
seegi aasta, kuigi kaks viimast üritust
viiakse läbi MTÜ LaVaNo ja kepikõnni
seltsingu poolt ühise sportliku jüripäeva
raames 23. aprillil. Jälgige informatsiooni
internetis ja kuulutusetahvlitel!

TULUD
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Majandustegevuse registri toimingud
Ehitusloa väljastamise riigilõiv
Kasutusloa väljastamise riigilõiv
Vallasekretäri toimingutelt riigilõiv
Laekumised haridusasutuste maj.tegev.
Laekumised kultuuri maj.tegev.
Laekumised sotsiaalasutuste maj.tegev.
Laekumised elamu-ja komm.maj.tegev.
Laekumised transpordi maj.tegev.
Üüri- ja rendi tulud
Muu kaupade ja teenuste müük
Koolipiim
Õppelaenu kustutamine
Tasandusfond lõige 1
Tasandusfond lõige 2
Majandus-ja Kommunikatsiooni MN
Muud tulud
Üleriigilise tähtsusega maardlate kae
Kohaliku tähtsusega maardlate kae
Laekumine vee erikasutusest
Saastetasud
Vaba jääk
Kohustuste vähenemine
KOKKU:

Eurodes
483 492
41 543
64
959
64
64
43 818
5 113
105 531
16 617
2 557
2 045
639
1 982
8 542
339 172
361 820
32 173
320
959
639
959
320
121 208
-33 681
1 536 919

KULUD

Eurodes

Valla-ja linnavolikogu
Valla-ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Muu avalik kord

12 142
113 146
8 971
8 564
908
639

Maakorraldus
Maanteetransport
Kaubandus ja laondus
Turism
Üldmajanduslikud arendusprojek
Muu majandus

6 749
73 864
671
12 233
11 664
13 223

Jäätmekäitlus
Heitveekäitlus
Bioloogilise mitmekesisuse kait
Veevarustus
Tänavavalgustus
Elamu-ja komm.majandus
Kalmistud
Hulkuvate loomadega seotud tegev

4 671
6 908
4 505
20 623
1 598
22 810
2 301
2 237

Marianne Hermann

Saunad
Üldmeditsiiniteenused
Muu tervishoid

Terviseteisipäevakud
Üks võimalus elada kaua tervena ja õnnelikuna, on olla kehaliselt aktiivne. Paljud
peavad selleks muutma oma hoiakuid ja väärtushinnanguid, tõstma oma teadlikkust ja
motivatsiooni.
Aktiivset liikumist on teadvustanud ja motiveerinud juba 3 aastat Võrumaa Mängud.
TERVISEPIIKS on osaluse registreerimine Võrumaa Mängude kalendrisse kantud
üritustel. Tervisepiiksu saamiseks on vaja omada SI-kaarti ja minna sellega väljavalitud
üritusele. SI-kaart maksab 1,6 eurot ning tema kasutusiga on vähemalt 5 aastat. Küsi SIkaarti meie raamatukogude juhatajate käest. Enne rajale minekut tuleb SI-kaardiga
jaamahoidja juurde minna, seal "piiksutada" ja sinu osalus on registreeritud. Oma osalust
saad vaadata juba järgmisel õhtul Võrumaa Mängude kodust www.werro.ee/sport .
2011. aastast on võimalik rohkem tervisepiiksusid koguda ka oma koduvallas. Juba
veebruaris algas terviseteisipäevakute sari, mis toimub aastaringselt ja valla erinevates
piirkondades. Kevadest sügiseni saab kõndida, joosta ja jalgrattaga sõita. Jälgi kalendrit!
Veebruaris-märtsis meie rahvas ei olnud just aldis suusatama, kuigi Kääpal ja Pikakannul
seda võimalust pakuti. Aga kõnniti küll, sõltumata ilmast ja kohast. Kaheksal teisipäeval
käis tervisepiiksu tegemas 27 inimest. Kõikides kantides ei pakutud veel võimalust
(Sooküla) ja igal pool ei saadud veel hoogu sisse (Otsa), aga väga positiivselt tuleb ära
märkida Tsolgo inimesi, kes nullist alustades jäid osalejate arvu poolest alla ainult Kääpa
piirkonnale.
Võrumaa Mängude suurest kalendrist www.werro.ee/sport leiate kindlasti rohkesti
ka teisi alasid, mis teile huvi võivad pakkuda. Päris palju meie inimesi käis eelmisel aastal
ka orienteerumas, mis sest et osadele neist kaardi lugemine alati joosta ei võimaldanud.
Sellest tulenevalt pakutakse sellel aastal tavaradade kõrval uudisena ka nn nööriradasid
algajatele. See on valdavalt kaardi järgi liikumine mööda teid ning seega eksimine viidud
miinimumini. Tulge proovima! Meie inimesi osales ka rattakrossidel. Aga see arv võiks
olla palju suurem, kui arvestada ratastel liikujate hulka …
Kohtumiseni looduses teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval …
Marianne Hermann

Spordikoolid
Sporditegevus
Laste muusika-ja kunstikoolid
Laste huvimajad ja keskused
Noorsootöö ja noortekeskused
Lasva raamatukogu
Kääpa raamatukogu
Tsolgo raamatukogu
Lasva rahvamaja
Tsolgo rahvamaja
Kultuuriüritused
Lasva Käsitööselts
Pikakannu Kooli Areng
Tsolgo Arendusühing
Laululavad
Ringhäälingu-ja kirjastamisteenus

1 278
2 237
320
4 154
2 972
17 173
2 397
11 329
20 040
11 135
8 737
47 525
1 470
8 884
959
1 598
7 030
192
2 556

Eelharidus-lasteaed
Teistele OMV lasteaiakulud
Kääpa Põhikool
Pikakannu Põhikool
Teistele OMV hariduskulud
Stipendiumid
Õpilasveo eriliinid
Muud hariduse abiteenused
Muu haridus

111 276
20 196
399 959
142 075
56 837
639
29 080
2 125
19 986

Muu puuetega inimeste sots.kai
Eakate sotsiaalhoolekandeasutused
Muu perekondade ja laste sots
Riskirühmade sotsiaalhoolekandeasutused
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalne kaitse

44 322
121 696
41 856
3 771
40 277
22 411

KOKKU:

1 536 919
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VALLAVANEMA VEERG
Tere hea vallakodanik!
Veebruarikuu volikogu istungil kinnitati Lasva valla
2011. aasta eelarve. Võrreldes eelmise aastaga on eelarve
tulud taaskord vähenenud. Kõige enam vähenesid riigi
eelarvest eraldatavad tasandusfondi vahendid. Võrreldes
eelmise aastaga eraldatakse Lasva vallale tasandusfondi
vahendeid 29 151 euro võrra vähem. Nii eelmise kui ka
selle aasta eelarve koostamisel oli peamiseks eesmärgiks
hoida eelarve tasakaalus.
Samas tuleb eelarvete koostamisel vaadata mitu aastat
ette, kuna on esitatud taotlused lasteaia rahastamiseks
Šveitsi programmi ja tänaseks ka kergliiklustee rahastamiseks Siseministeeriumile. Plaanis on sellel aastal
lisaks esitada taotlus vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise rahastamiseks.
Lasteaia rahastamise taotlemisega Šveitsi programmist on jõutud niikaugele, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on esitanud Lasva vallale eelnõu
lasteaia rahastamise eeltaotluse rahuldamiseks, mille vald
kooskõlastas. Eeldatavalt on põhitaotluse esitamise ajaks
selle aasta november kuni järgmise aasta veebruar. Tulenevalt sellest selguvad projekti rahastamine ja täpsed
tingimused alles järgmisel aastal.
Kergliiklustee rajamiseks on esitatud Siseministeeriumile rahastamise taotlus. Vastavalt Lasva valla
kehtivale arengukavale on kergliiklusteede võrgustiku
rajamine valla prioriteetne tegevus. Taotletav kergliiklustee on ligikaudu 4 kilomeetrine lõik Lasva ja Kääpa
külade ühendamiseks. Vastav lõik on valitud seetõttu, et
see sobib kõige enam Siseministeeriumi kergliiklusteede
toetusskeemi tingimustega. Teiseks alternatiiviks oleks
olnud Kääpa küla ja Võru linna vaheline lõik, kuid kuna
sellel lõigul ei olnud võimalik lahendada maade
omandiküsimust ehk sõlmida maaomanikega vastavaid
lepinguid (probleem jätkuvalt riigi omandis olevate
maadega) ja Võru-Kääpa tee rekonstrueerimise käigus on
juba plaanis rajada meetrine tee laiendus kergliikluse
jaoks Võru ristmikust kuni Kääpa bussijaamani (mis
Maanteeameti seisukohast tagab piisava liiklusohutuse),
siis seda lõiku ei olnud võimalik taotleda.
Lisaks nimetatud suurematele projektidele, mille osas
rahastamise otsustamine vastavates programmides võtab
aega ja seetõttu ei ole võimalik teostada ühe aastaga, on
sellel aastal plaanis teostada järgmised investeeringud:
• Üldplaneeringu koostamine, mille rahastamine on
plaanitud mitmele eelarveaastale;
• Vee- ja kanalisatsiooni süsteemide etapiline rekonstrueerimine;
• Ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide teostatavuse ja
tasuvuse analüüsi koostamine, mis on vajalik müüdava
vee ja ärajuhitava reovee hinna korrigeerimiseks. Samas
on see vajalik ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimiseks suuremate summade taotlemisel;
• Lasva rahvamaja rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamine;
• Perearsti ruumide remont;
• Energiasäästu maakondlikus projektis osalemine, kus
on nõutud vallapoolne rahaline osalus. Vastava projekti
eesmärk on analüüsida energiasäästu võimalusi Võru
maakonnas (sh Lasva vallas);
• Hajaasustuse veeprogrammi vallapoolne osalus;
• Kääpa noortekeskuse rekonstrueerimine. Projekti
eestvedajaks on MTÜ Kating Noored.
Lasva Vallavalitsuse poolt tänan kõiki maaomanikke,
kelle maad jäävad Lasva ja Kääpa küla vahele taotletud
kergliiklustee alla, meeldiva koostöö ja abivalmiduse
eest. Võib-olla ei saa me kergliiklusteele rahastust, kuid
tänu abivalmis maaomanikele me vähemalt suutsime
esitada vastava taotluse. See on järjekordne näide sellest,
et koostöös on paljud algul võimatuna näivad asjad siiski
võimalikud.
Juris Juhansoo
Lasva vallavanem

Maamaksust vabastamise
taotlemine
Vastavalt Lasva Vallavolikogu 20.01.2009.a määrusele nr
2 saavad maamaksust vabastust taotleda:
1) Riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni
saavad pensionärid, nende kasutuses olevalt elamumaalt 1 ha
osas. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et
maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel
rendi- või üüritulu.
2) represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud
okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse
mõistes tema kasutuses oleva elamumaa 1 ha osas, kui isik ei
saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Maamaksust vabastamine toimub isikliku kirjaliku
avalduse alusel, mis esitatakse Lasva Vallavalitsusele
ning avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja pensionitunnistuse
või represseeritu tunnistuse number;
2) alalise elukoha aadress;
3) maksustatava maa asukoht;
4) maakasutusõiguse ulatus;
5) taotleja kinnitus , et ei saa maalt rendi- või üüritulu.
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Vallavolikogus ja vallavalitsuses
vastuvõetud otsustustest
Vallavolikogu, 21.01.2011
Muudeti huvitegevuse ja -hariduse kompenseerimise
korda; Delegeeriti mittetulundusühingule Kating Noored
Lasva valla noorsootöö korraldamise teenuse osutamine ;
Toimus Lasva valla 2011 aasta eelarve teine lugemine;
Määrati maaüksuse sihtotstarvet; Pikendati mittetulundusühinguga Tsolgo Arendusühing sõlmitud ruumide
(Tsolgo Rahvamaja ja Tsolgo koolimajas) tasuta
kasutamise lepingud, mis on sõlmitud 01.03.2004.a.
tähtajaga kuni 15. märts 2018.a.; Muudeti Lasva
Vallavalitsuse koosseisu; Nimetati Lasva valimisjaoskonnakomisjonide liikmed ja esimehed; Suunati Lasva
valla arengukava avalikule väljapanekule
Vallavolikogu,18.02.2011
Kinnitati katastriüksuste nimed ja sihtotstarbed; Kinnitati
Lasva valla 2011 aasta eelarve; Kinnitati Lasva Vallavalitsuse allasutuste struktuur ja töötasud; Kinnitati
Kääpa Põhikooli põhimäärus; Otsustati reaalservituudi
seadmise notariaalse lepingu sõlmimist Pikakannu kooli
kinnistul veetorustiku rajamiseks ja hooldamiseks;
Kehtestati Lasva valla arengukava; Kehtestati korraldatud jäätmeveo piirhinnad; Otsustati autasustada Lasva
valla teenetemärgiga Mae Krillo ja Kalle Arumäe

1) kui kuulutuse esitajaks on eraisik, kes ei ole valla
elanike registris, FIE või äriühing kelle, tegutsemine ei
ole majandustegevuse registris (MTR) registreeritud
valla territooriumil esmakordse kuulutuse avaldamise
hinnaks on 20 eurot; korduvkuulutuse hinnaks – 10 eurot.
2) kui kuulutuse esitajaks on eraisik, kes on valla
elanike registris, FIE või äriühing, kelle tegutsemine
on majandustegevuse registris (MTR) registreeritud
valla territooriumil esmakordse kuulutuse avaldamise
hinnaks on 10 eurot, korduvkuulutuse hinnaks – 5 eurot.
Tööotsimise ja tööpakkumise kuulutuste eest aga tasu ei
võeta.
14. jaanuari 2011.a. määrusega nr 2-1.5/3 kehtestati
teenustasude hinnad, mille hulka kuuluvad paljundustööd, printimine, faksi väljasaatmine, faksi vastuvõtmine,
arhiivitõendite väljastamine.

26. jaanuari 2011.a. määrusega nr 2-1.5/4 kinnitati
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad, mille
kohaselt Lasva vallas ühisveevärgist kliendile müüdava
vee hinnaks on 0,55 € /m3 ja ühiskanalisatsiooni kaudu
reovee ärajuhtimise hinnaks on 0,55 €/ m3.
Sama määrusega kinnitati veenäitude kontrollimise ja
arvete korteriomandite vahel jagamise hinda, mille
suuruseks on 3,00 eurot korteriomandilt kuus.
Vallavolikogu,17.03.2011
Toimus erakorraline vallavolikogu istung kus otsustati Hinnad hakkavad kehtima alates 01. juunist 2011.a.
garanteerida Lasva-Kääpa 4 - 5 km pikkuse kergliiklustee
11. veebruari 2011.a. nr 2-1.5/5 määrusega kinnitati
ehitamise omafinantseerimist.
Kääpa Põhikooli 2011. - 2013.a. arengukava
Vallavolikogu, 01.04.2011
Nimetati Lasva valla poolt esitatavaid rahvakohtuniku- 11. märtsi 2011.a. määrusega nr 2-1.5/6 kehtestati tasuta
kandidaate; Kinnitati hangete läbiviimise korda; Muudeti sõidulimiidid (kilomeetrid) Lasva vallas valla bussidel
Lasva valla koolide õpetajatele ja õpilastele stipendiumi 2011. aastaks:
6 600
määramise korda; Kinnitati katastriüksuse jagamine; 1. Kääpa Põhikool
4 500
Kinnitati koduteenuste osutamise tingimusi ja korda 2. Pikakannu Põhikool
3. Lasteaed 3 rühma
1 500
Lasva vallas
4. Kultuuriosakond
1 900
5. Lasva rahvamaja
4 000
VALLAVALITSUS
07. jaanuari 2011.a. määrusega nr 2-1.5/2 kinnitati 6. Kääpa Sotsiaalkeskus 900
4 300
Lasva vallalehes Lasva Sõnum avaldatavate ärikuulutuste 7. Sporditegevus
8. Noorsootöö
450
hinnad, mille kohaselt :

Ühisveevärgist müüdava vee ja
ühiskanalisatsiooni kaudu
reovee ärajuhtimise hindade
kehtestamine
Lasva Vallavalitsuse 26.01.2011.a määrusega nr 21.5/4 on alates 01. juunist 2011.a Lasva vallas kehtestatud
ühisveevärgist müüdava vee hinnaks 0,55 €/m3 ja
ühiskanalisatsiooni kaudu reovee ärajuhtimise hinnaks
0,55 €/m3.
Kortermajades, mille kaasomandi valitsemiseks ja
kommunaalteenuste ostmiseks vajalike lepingute sõlmimiseks ei ole määratud volitatud isikut ning seetõttu on
ühisveevärgist vee ostmiseks ja ühiskanalisatsiooniseadmete kaudu reovee ärajuhtimiseks Lasva Vallavalitsusega sõlmitava lepingu osapoolteks kõigi korteriomandite omanikud eraldi, lisandub vee hinnale tasu
veenäitude kontrollimise ja arvete korteriomandite vahel
jagamise eest summas 3 € korteriomandilt kuus.
Selgitus veenäitude kontrollimise ja
arvete korteriomandite vahel jagamise tasu kohta
Vastav tasu (3 € korteriomandilt kuus) lisandub
nendes kortermajades paiknevatele korteriomanditele,
kus ei ole moodustatud korteriühistut (vastavalt korteriühistuseadusele) ega määratud maja esindamiseks
(kaasomandi valitsemiseks) valitsejat (vastavalt korteriomandiseadusele) ning seetõttu ei ole võimalik vee
müümiseks ja reovee ärajuhtimiseks lepingut sõlmida
kogu kortermajale ühiselt.
Kortermajal ühise lepingu puudumisel on senini
sõlmitud lepingud kõigi korteriomanikega eraldi ning
sellega on kaasnenud lisakulud. Lisakulud tulenevad
sellest, et vee tarbimise ja reovee ärajuhtimise eest tuleb
igale korterile esitada eraldi arve ning pisteliselt tuleb
kontrollida korterite veemõõtjate näite.

Majandustegevuse
registreeringute õigsuse
kinnitamisest
Registreeringuid, mille andmeid ei ole 15. aprilliks
2011. a kinnitatud peatatakse 01. mail 2011. a.
Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringu andmete
õigsuse kohta, taastatakse registreering 5 tööpäeva
jooksul ja kinnitatakse selle õigsus. Seda võib teha kuni
31. oktoobrini 2011. a. Peatatud (kinnitamata) registreeringud kustutatakse automaatselt 01. novembril 2011. a
ning tegevuse jätkamiseks ettevõtjal tuleb uuesti taotleda
majandustegevuse registrisse (MTR) kandmist koos
riigilõivu (19,17 eurot) tasumisega.
Et sellist olukorda vältida palun Lasva vallas
tegutsevad ettevõtjad, kes seni ei ole kinnitanud oma
registreeringu õigsust esitada sellekohane taotlus
vallavalitsuse kantseleisse või digitaalselt allkirjastatuna vallasekretäri e-postile. Äriregistris registreeritud ettevõtjal on võimalus registreeringu õigsust
kinnitada ja registreeringu andmeid muuta ka
elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu
(https://portaal.riik.ee/x/eit/). Registreeringu õigsuse
kinnitamise eest riigilõivu ei ole vaja tasuda.
PALUN MEELES PIDADA, ET ETTEVÕTJA
ON KOHUSTATUD OMA TEGEVUSE REGISTREERINGU ÕIGSUST KINNITAMA IGA AASTA
15. APRILLIKS.
Täiendava info saamiseks palun võtta ühendust
telefonidel 789 8289 või e-posti aadressil
valeria@lasva.ee.
Lugupidamisega
Valeria Litvinenko
Vallasekretär

24. aprillil kell 13.00
Lasva rahvamajas

23.aprillil kell 16

ARSISE KELLADE
ANSAMBLI KONTSERT

SUUR JÜRIÖÖJOOKS JA
KÕND LASVA - KÄÄPA

dirigent AIVAR MÄE
pilet täiskasvanule 3€
pilet põhikooliõpilasele 1€

Jälgi infot www.lasvanoored.ee
ja www.lasvasport.ee
ning külade stendidelt.
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LASVA SÕNUM aprill 2011

Lasva vallas aprillis, mais, juunis, juulis
19. aprill kell 13-19
23. aprill kell 16
24. aprillil kell 13
26. aprill kell 13-19
29. aprill kell 20
01. mai kell 10

Astuda eilsesse päeva ei saa,
möödunut miski ei taasta,
mõtetes ainult sa tagasi saad
kõik oma elatud aastad.
Neist leiad edasiminekuks toe,
neis on kõik teada ja tuttav veel on ju su süda elus ja soe,
kui uude homsesse ruttad!
Jaanuar
Davet Viljamaa 96
August Nool 80
Valter Kala 80
Tiina Viitkin 75
Tõnis Saarnits 70
Kalle Kõiv 65
Vahur Pääsuke 65
Lembit Vider 65
Tamara Toots 65
Peeter Laas 60
Ellika Laats 60
Veebruar
Verner Venne 70
Avo Soodla 65
Liidia Brauer 65
Aado Vaarend 65
Tõnu Hein 60
Kaja Järvpõld 60
Märts
Richard Toom 90
Albert Kindsiveer 85
Adolf Meos 85
Valdur Sari 80
Tiiu Juhkam 70
Taimi Kauts 65
Rein Vals 65
Uno Tähe 65
Emilie Põldes 60
Helbe Sarapuu 60
Ahti Saarniit 60
Lea Saar 60

03.mai kell 16-19
07. mai
10. mai kell 13-19
13. mai kell 20
15. mai kell 11-16

17. mai kell 13-19
21. mai
22. mai kell 10-14
22. mai kell 11
24. mail kell 13-19
27. mai kell 10-13
28. mai kell 18-24
31. mai kell 13-19
07. juuni kell 16-19
11. juuni kell 11
14. juuni kell 13-19
18.-19. juuni
21. juuni kell 13-19
23. juuni kell 21

Loominguvõistlus
"Õnnetus hüüab tulles!”
Algas tänavuaastane päästeala
loomingukonkurss "Õnnetus
hüüab tulles!", kuhu oodatakse
karikatuure-koomikseid ja animatsioone. Konkurss toimub kahes
vanuserühmas, alates 16. eluaastast saab esitada karikatuure
teemal: "Õnnetus hüüab tulles!"
ning alates 6. eluaastast saab
esitada õpetlikke koomikseid ja
animatsioone teemal: "Mina õnnetuste ennetaja".
Konkursi patroon on Heinz
Valk, kelle arvates võimaldab
karikatuur elu valupunkte rõhutada
kujutades olukorda võimendatult.
"Inimeste elus käivad traagika ja
huumor sageli käsikäes ning ka
selline tõsine asi, nagu õnnetuste
ennetamine saab käia läbi absurdi
ja koomika", arvab vanameister.
Parimad tööd kuulutatakse välja
27. mail Tartus, uues Ahhaa
keskuses. Võitjatele jagatakse
hinnalisi auhindu.
Võistlustöid oodatakse hiljemalt 6. maiks 2011 e-posti
aadressil rescue@rescue.ee või
tuua Päästeametisse aadressil
Tallinn, Raua 2, võib ka viia
lähimasse päästekomandosse.
Täpsem info ja reeglid:
www.rescue.ee.
Lisainformatsioon kodulehel
http://www.rescue.ee/35777
Indrek Ints

27. juuni- 01. juuli
28. juuni kell 11
28. juuni kell 13-19
5. juuli kell 13-19
7. juuli kell 11
12. juuli kell 16-19
16. juuli kell 20
19.juuli kell 13-19
26. juuli kell 13- 17

Terviseteisipäevak Tsolgos
Vaike Rätsepp 5621 3180
Jüriööjooks ja kõnd Lasva-Kääpa,
Kati Orav 5649 8816
Arsise kellade kontsert Lasva rahvamajas, Sirje Kuuseorg 527 2225
Terviseteisipäevak Otsal,
Kaie Lehes 5396 8921
Kohviõhtu Lasva rahvamajas –
ans. Svips, breikarid, Tõnu Aav,
Sirje Kuuseorg 527 2225
Heakorrapäev Kääpal
Kati Orav 5649 8816
Terviseteisipäevak Sookülas
Mae Krillo 503 1040
Kepikõnnipäev Pärnu sildadel
Marianne Hermann 5341 6254
Terviseteisipäevak Kääpal
Siiri Kartsepp 5624 1218
Kohviõhtu Lasva rahvamajas,
ans. Reede 13. Sirje Kuuseorg 527 2225
PEREPÄEV
Kepikõnni retk metsa, Veetorni Galerii
avamine, seebi valmistamine käsitööseltsi majas, kultuuriprogramm Lasval.
Silja Vijar 5340 2905,
Sirje Kuuseorg 527 2225
Marianne Hermann 5341 6254
Terviseteisipäevak Lasval
Ülle Jõõger 5615 9095
Kepikõnnipäev Ligatnes (Läti)
Marianne Hermann 5341 6254
Lilleseadekursus Lasva rahvamajas
Sirje Kuuseorg 527 2225
Külade kohtumistund Pikakannu
Seltsimajas, Kati Orav 5649 8816
Terviseteisipäevak Tsolgos
Vaike Rätsepp 5621 3180
3-7 aastaste laste spordipäev (ETENDUS) Lasva parkmetsas ja rahvamajas,
Sirje Kuuseorg 527 2225
Valla laulu- ja tantsupidu ning
suvesimman Kääpa lauluväljakul
Silja Vijar 5340 2905
Terviseteisipäevak Otsal
Kaie Lehes 5396 8921
Terviseteisipäevak Sookülas
Mae Krillo 5031 040
Kepikõnnipäev Kääpal
Marianne Hermann 5341 6254
Terviseteisipäevak Kääpal
Siiri Kartsepp 5624 1218
Noorte suvepäevad Tamme
Puhkemajas, Kati Orav 5649 8816
Terviseteisipäevak Lasval
Ülle Jõõger 5615 9095
Jaanituled Kääpal,
Kati Orav 5649 8816,
Otsal, Rain Kuuseorg 5344 9377
Paidras Oinamäel
Laine Riitsaar 5621 8662
Laste folkloorilaager Lasval
Sirje Kuuseorg 527 2225
Koolilõpetajate vastuvõtt
Lasva rahvamajas, Silja Vijar
5340 2905
Terviseteisipäevak Tsolgos
Vaike Rätsepp 5621 3180
Terviseteisipäevak Otsal
Kaie Lehes 5396 8921
Kolhoosiesimeeste kogunemine
Lasva rahvamajas
Silja Vijar 5340 2905
Terviseteisipäevak Sookülas
Mae Krillo 5031040
Kolhoositöötajate kokkutulek
Tsolgo töökojas
Piret Pille 5381 7746
Terviseteisipäevak Kääpal
Siiri Kartsepp5624 1218
Terviseteisipäevak Lasval
Ülle Jõõger 5615 9095

Pisikesed roosad sõrmed
silitavad emme põske
Suured selged särasilmad
uudistavad seda ilmakuhu täna sündis temakõige armsam, kõige kenam!

Aire Jõgedat ja Andres Kinnat pisipoja Marteni sünni puhul
Karin Randa ja Aigar Kalnapenkist pisitütre Miia sünni puhul
Ilma Savi pisipoja Martini sünni puhul
Svetlana Berjozkinat ja Allan Rohtlat pisitütre Kertu
sünni puhul
Tuuli Kinsiveeri ja Mihkel Luigat pisitütre Elli sünni puhul
Airi Grossbergi pisipoja Johannese sünni puhul
Margarita Ugodnikovat pisipoja Karl-Mattiase sünni puhul
Kadri Visnapit ja Ain Ruthet pisitütre Marta sünni puhul
Inga Orgu ja Danel Jürgensoni pisipoja Devini sünni puhul
Tööpakkumine
Lasva vallavalitsus sõlmib
lepingu veetorni galerii
tutvustamiseks algaval
hooajal.
Veetorni galerii on avatud
K-R kell 13-17
ja L-P 12-18.
Tasustamisel lähtutakse
miinimumpalgamäärast.
Tööperiood
01.06-01.09.2011.
Töö sobib gümnaasiumi
õpilastele või tudengitele
suvevaheajaks.
Ootame pakkumisi
sõbralikult, väga hea
suhtlemisoskusega ja
usaldusväärselt inimeselt
kuni 6. maini.
Kasuks tuleb vene ja inglise
keele oskus.
Rohkem infot silja@lasva.ee
või telefonil 5340 2905.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb …
Mälestame igavikuteele
lahkunuid:
Herta Mõttus
09.09.1926 – 21.01.2011
Valdur Nool
30.01.1937 – 24.01.2011
Lehte Krutto
13.06.1923 – 24.02.2011
Erika Vago
04.04.1929 – 28.02.2011
Taimo Korving
12.03.1950 – 08.03.2011
Aivo Kõivsaar
29.08.1949 - 08.03.2011

Rahvusvaheline PEREPÄEV 15. mail
Kell 11 kepikõnnihuvilistele matk metsa Lasva rahvamaja
juurest Veetorni Galerii juurde; Kell 12 Veetorni Galerii uue hooaja
avamine üllatusega. Pääs torni on tasuta kuni kella17ni. Kell 12
Seebivalmistamise kursus Lasva rahvamaja rõdul (osavõtutasu 4€)
Kell 13 Kultuuriprogramm Lasva rahvamajas: •Lasva täiskasvanute näiteringide etendused "Buss" ja "Konnakosjad" , •Lasva
laste tantsu- ja näiteringi etendus "Metsarahva spordipäev", •Kääpa
PK väikesed näitlejad ja tantsijad, •Lasva Lasteaia kasvatajate
kandleansambel, • üllatusesinejad!
Perepäev lõpeb orienteeruvalt kell 15.30. Koju saab valla
bussiga. Bussisoovist andke teada: Otsa rmk. 5396 8921, Tsolgo
rmk. 787 6432, Lasva rmk. 5615 9095, Kääpa rmk. 5624 1218
kuni 9.maini
Müüa 1-toaline 43m2 keskküttega korter paneelmajas (3/3). Korter on
läbi majaplaneeringu, maja haldab korteriühistu. WC ja dušinurk (boileriga)
ühes ruumis, köögis on sahver, koridoris panipaik, rõdu 7m2. Vahetatud on
aknad, rõdu-, välis- ja 3 siseust. Torustikud on pesumasinale ja nõudepesumasinale, veemõõtja. Keldriboksi ja aiamaa kasutamise võimalus. Parkla asub
maja ees. Korter asub looduskaunis kohas. 0,5km raadiuses on kauplus,
rahvamaja, raamatukogu, vallavalitsus, bussipeatus, perearstikeskus ja järve
supluskoht. 0,9km - luteri kirik, 12km - Võru. Müügihind kokkuleppel.
Müüjaks on korteriomanik. Info: Helje Huma tel 5663 1267

Eelteade Lasva Tulemuusika vaatemängu kohta
* Suvekontserdiga meeleolukatsest eesti lauludest ujuvparvel esineb NELE-LIIS VAIKSOO
* Järve kaunistamine ujuvküünaldega ja värvilise purskkaevuga toimub torupillimuusika saatel.
* Vahepalaks esineb rannal Ly Berišvili tantsutrupp „KATARIINA“
* Kontserdi lõpetab ü l l a t u s e t t e a s t e järvelt.
Põlevate küünaldega kaunistatud Eesti rahvussümbol kaheksakand libistatakse järvele
kontserdi ajal. Sissepääs on tasuta
Publikul on võimalus osta oma küünal ja see paigutada õnnetähele- kaheksakannale,
toomaks talle järgmisel aastal kindlat soovide täitumist! Küünal maksab 1€.
Samal õhtul on võimalus külastada ka veetorni galeriid (klavertrepiga torni) kell 18-24,
Sissepääs a`2 € , eakatel ja üliõpilastel 1 €, õpilastel 0.60€. Grupp (11-20 inimest )20€.
Koolieelikuid (sissepääs tasuta) lubatakse torni ainult koos vanematega.
Lasva valla registris olevatel kodanikel sissepääs tasuta

