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Vabariigi aastapäevale pühendatud
talvekontsert

Lasva vallakodanike
tunnustamine
Eesti Vabariigi
aastapäeval
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1
punktide 2 ja 3, § 31; Lasva Vallavolikogu 18. 06.2009.a.
määrusega nr 14 kehtestatud Lasva valla tunnustuse
avaldamise korra § 3 alusel
annab Lasva Vallavalitsus korralduse:
1. Esitada Lasva Vallavolikogule taotlus teenetemärgi
andmise kohta Aleksander Zupsmann’ile kogukonna
hüvanguks tehtud töö eest.

Kahekümne teisel veebruarikuu päeval toimus Lasva
rahvamajas valla lasteaia Eesti Vabariigi sünnipäevale
pühendatud talvekontsert. Pidu algas eesti hümni
kuulamise ja kaasalaulmisega, mille eel kolm kaunites
rahvariietes last tõid saali trikoloori. Seinu ehtisid laste
meisterdused rahvuslike motiividega.
Lapsed laulsid kodust ja kodumaast, emast ja isast,
järvedest ja jõgedest. Suuremate laste esituses kõlasid
palad Eesti erinevatest maakondadest ja naljakatest
kohanimedest. Toredate liigutuste saatel lauldud regilauludega ühinesid ka pealtvaatajad koos vallavanemaga
ning koos lauldes oli lugudes ka vägi sees.
Kuna eelmisel päeval oli vastlapäev ei puudunud

kontserdilt ka talvised esitused. Tantsis lumepilv,
mängiti lumesõda, ehitati lumelinna ja kelgutati.
Üllatusena sõitis peo lõpus saali riidega kaetud käru.
Nähtavale ilmus loss, mille ees seisis habemega mees ja
kass. Need tegelased on lastele armsaks saanud tuntud
laulumängust „šokolaadilinnas.“ Nagu ikka sünnipäevadel, ei puudunud ka sellelt peolt kommid ja
limonaad, mis kõigi väikeste külaliste poolt sõbralikult
ära jagati.
See oli meiepoolne kingitus Eesti riigi sünnipäevaks.
Loo panid kirja
õpetaja Jana Kammer ja Annika Eliste

Orioni talus Voki- Tamme külas
... elab talupidaja Hanno Kõrbe, perenaine Maire ja
nende lapsed Erki, Kristiina ja Kaspar. Talupidamist
alustas Hanno 1998. a. Maad on kokku 76 hektarit koos
metsa, karja- ja haritava maaga. 2004. aastal alustati
mahetootmisega. Tegeldakse teraviljakasvatusega,
Orioni talu vili on tunnustatud mahepõllumajanduslikuks tooteks. Mahetootmise puhul on põllult ära
toodud väärtus vaja ka asendada ning selleks sobib kõige
paremini põhusõnnik. Siit hakkas hargnema mõte mingi
kõrvaltootmisharu arendamiseks. Et loomad ka pere
lastele huvi pakkusid, siis oli vaja valik teha. Tol ajal
hakati maarahvale ja talupidajatele soovitama taas
väikeloomakasvatust. Orioni talus otsustati kitsede
kasuks, sest lastele need pisikesed ja armsad talled väga
meeldisid.
Esimesed 5 emaslooma saadi maaelu toetavast
MTÜst HEIFER ESTONIA tasuta tingimusel, et nendelt
loomadelt saadud emased noorloomad antakse edasi
järgmisse talusse.
Mittetulundusühing Heifer Estonia on eraomandi ja
ühistegevuse põhimõtetest lähtuv omaalgatuslik vabatahtlik ning heategevuslik ühing, mis tegutseb avalikes
huvides ning ühendab maaelu ja ühistegevuse edendamisest huvitatud inimesi, kes tunnustavad põhikirja ja
soovivad teha koostööd maaelu arendamisel.
Praeguseks on talus 27 looma. Siin on neid imetillukestest kuni suurte ohtlike sarvedega isasloomadeni.
Kitsed olid igati rahumeelsed ja uudishimulikud nagu
väikesed kutsikad, kes ootamatu külalise üle rõõmsasti
mökitasid, näksisid jopehõlmast ja külalise kummardudes tast lihtsalt üle hüppasid. Loomakesed näksisid
sügavallapanuga talulaudas süüa ja ootasid peremehelt
vaid paitusi.
Kitsi kasvatatakse talus mahedalt ja see on tunnustatud ka Põllumajandusameti poolt. Hea kuiv põlluhein
karjamaalt ja vili põllult ongi nende toiduks. Vajalikke
mineraalaineid ja vitamiine saavad loomad võsastikust
korjatud kõiksugu erinevatest taimedest. Teatavasti
mahetootmisel ei ole lubatud loomi ühegi rohu ega
vaktsiiniga süstida ilma vajaduseta. Kõik tervisliku leiab
kits endale ise.
Miks just kitsi kasvatatakse?

Kits kodustati Lähis- Idas umbes 10 000 aastat tagasi.
See sai alguse tavalisest uluki hooldest ning tänu sellele
sobib kits ideaalselt mahe tootmisse. Kits on üks esimesi
kodustatud loomi, kellest on inimesele kasu. Kitsede
piima ja liha väärtused on jäädvustatud paljudes
legendides. Juba Vana- Kreeka mütoloogias on kitsedel
auväärne koht. Peajumal Zeus toitus algselt kitsepiimast.
Kits on erinevates kultuurides kõrgelt austatud
koduloom. Temast saab valmistada väga palju erinevaid
tooteid.
Eestimaal on kitsi peetud ammustest aegadest.
Viimastel aastatel on kitsede pidamine jõudsalt
arenenud. Keskmine kits lüpsab 1,5-2,5 liitrit päevas.
Mida vähem kits piima annab, seda toitaineterikkam on
piim. Oluline on kitsepiimas valkude sisaldus. Ehkki
paljud usuvad, et kitsepiim on erakordselt rasvane, pole
see tegelikkuses nii, sest selle piima rasvasus jääb
vahemikku 2,5…7,0%. Kitsepiimas sisaldub ka alkoholi, ligi 10 mg 100 g piimaportsus. Kitsepiimas on palju
vitamiine ja mineraalaineid. Piima tähtsaimaks tervislikuks omaduseks loetakse tema suhteliselt vähest
allergeensust. Kitsepiim moodustab mao happelises
keskkonnas peenema kalgendi ja hästi kalgendunud
valgud segunevad kiiremini ja lõplikult. Just tänu
paremale biokeemilisele omastamisele soovitatakse
kitsepiima joomist erinevate kosutusdieetide korral.
Kitsepiimast saab valmistada hapupiima, jogurtit, võid,
kohupiima, jäätist, erinevaid nahahooldusvahendeid,
paljusid erinevaid juustuliike ning juustuteost järgi
jäänud vadakust vadakujuustu. Lihast saab valmistada
kõiki delikatesstooteid. Oma omadustelt on kitseliha
väga tervislik ja maitsev, sobib suurepäraselt dieettoiduks. Selles peres on tehtud nii juustu kui ka
suitsuvorsti. Piimaandjateks on emaskitsed pärast
imetamis periooodi ja isased loomad on suitsuliha ja
vorsti tegemise allikateks.
Talus on valmistatud erinevaid tooteid kitsepiimast:
kohupiima, juustu, sõira ja jäätist. Kitselihast on
valmistatud suitsuvorsti ja grill-liha. Nendest toodetest
on esialgu jätkunud vaid oma pere tarbeks. Kitsedega on
käidud erinevatel näitustel.
Talus käis uudistamas Silja Vijar

2. Tunnustada Lasva valla tänukirjaga Eesti Vabariigi
aastapäeval alljärgnevaid vallakodanikke ja organisatsioone:
Daisi Kaaristo - aktiivse vabatahtliku tegevuse eest
Otsa küla hüvanguks
Kati Orav - aktiivse vabatahtliku tegevuse eest
Kääpa küla hüvanguks
Diana Krebetsk - aktiivse vabatahtliku tegevuse
eest Lasva Käsitööseltsis
Vaike Maask – aktiivse vabatahtliku tegevuse eest
Tsolgo piirkonna eakate heaks
Sirje Kuuseorg – eduka tegevuse eest Lasva
Maarahva Õpistu eestvedamisel
Anneli Viitkin - aktiivse vabatahtliku tegevuse eest
Tsolgo küla hüvanguks
Asta Tammsalu – omakultuuri hoidmise ja
edasikandmise eest
Lasva Rahvamaja näitering NÄITELUST –
silmapaistva tegevuse eest omakultuuri edendamisel
ja valla hea maine kujundamisel.

Võru Maavalitsus ootab
Võrumaa aasta ema
kandidaate
Läheneva emadepäeva eel kutsub
Võru Maavalitsus esitama kandidaate
Võrumaa aasta ema tiitlile.
Kandidaate võivad esitada kohalikud omavalitsused,
organisatsioonid kui ka üksikisikud.
Võrumaa aasta ema kandidaadiks võib üles seada
Võrumaal elava ema, kelle perekonnas kasvab
või on üles kasvanud vähemalt kaks tublit last,
kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui ka
perekonna väärtustamisel ja kes on ühiskonnale heaks
eeskujuks ka väljaspool oma pereringi.
Tiitlit on välja antud alates 2002. aastast, 2011. aastal
pälvis Võrumaa Aasta Ema tiitli Klarika Hirv. Võrumaa
Aasta Ema avalikustatakse emadepäeval, 13. mail Võru
kultuurimajas Kannel toimuval emadepäeva kontserdil.
Ettepanekuid koos kandidaadi lähema tutvustamise ja
selle valiku põhjendustega ootab Võru Maavalitsus
25. aprilliks 2012. a.
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Vallavolikogus ja
vallavalitsuses
vastuvõetud otsustest
Vallavolikogu
20.01.2012
Lasva valla konstaabel Tarmo Tammesoo andis
volikogu liikmetele statistilise ülevaate süütegudest
Võrumaal ja Lasva vallas 2011.a.
Vallavolikogu komisjonide esimehed andsid ülevaate nende poolt juhitud komisjonide tööst 2011.aastal
Võeti vastu määrus maamaksu määra kinnitamise ja
maamaksust vabastamise rakendamise kohta Lasva
vallas, mille kohaselt üldine maamaksumääraks on
2,0 % maa maksustamishinnast ja haritava-loodusliku
rohumaa maamaksumääraks on 1,2 % maa maksustamishinnast.
Võeti vastu määrus millega vallavolikogu kehtestas
Lasva valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2012-2023.
Kiideti heaks Lasva Vallavalitsuse poolt Kääpa ja
Lasva vahelise jalgtee ja jalgrattatee ehituse projekti
raames sõlmitud lepingud.
Võeti vastu määrus millega kinnitati Lasva valla
muudatustega arengukava aastateks 2011-2020+.
Määruse kinnitamisele eelnes 16 ettepaneku arutelu ja
hääletamine. Iga ettepaneku osas toimus eraldi hääletamine.
Muudeti Lasva Vallavalitsuse koosseis ja kinnitati
see viieliikmelisena: Juris Juhansoo, Martti Zeiger, Jaan
Rüüberg, Hiie Soome, Angela Järvpõld.
Nimetati Lasva valla esindajad Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhtorganitesse.
Delegeeriti mittetulundusühingule Kating Noored
Lasva valla noorsootöö korraldamise teenuse osutamine.
17.02.2012
Otsustati lõpetada Pikakannu Põhikooli tegevus
31. juulil 2012.a.
Kinnitati Lasva valla riigihangete korraldamise
korra uus terviktekst.
Kooskõlastati Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegia 2011-2019 eelnõu.
Määrati ostueesõigusega erastatava maaüksuse
sihtotstarvet ja nime.
Anti Lasva Vallavalitsusele volitused Kääpa ja Lasva
vahelise kergliiklustee, Lasva valla lasteaiahoone ja
Lasva valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise rahastamise projektidega seotud toimingute
teostamiseks.
Garanteeriti Lasva valla omaosalus Lasva valla
lasteaiahoone ehitusel ja Lasva valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimisel.
Otsustati autasustada Aleksander Zupsmanni Lasva
valla teenetemärgiga kogukonna hüvanguks tehtud töö
eest.
Kinnitati Lasva Vallavolikogu maaelu- ja keskkonnakomisjoni uus koosseis.
Võeti vastu Lasva valla 2012. aasta eelarve.
Garanteeriti vallale kuuluva kinnistu nimetusega
Pikakannu Põhikool, asukohaga Pikakannu küla, Lasva
vald koos kinnistul paiknevate ehitistega (välja arvatud
puurkaev) tasuta rendile andmise mittetulundusühingule
Ühing Pikakannu kooli areng peale Pikakannu Põhikooli
tegevuse lõpetamist.
23.03.2012
Kuue poolthäälega otsustati Lasva Vallavolikogu
maaelu-keskkonnakomisjoni esimehe Ave Tamra umbusaldus. Nimetatud komisjoni uue esimehe valimine
toimub vallavolikogu aprillikuu istungil. Komisjoni
esimehe kohustusi täidab aseesimees Ülo Täht.
Kinnitati riigi omandisse taotletud maade ja katastriüksuse jagamisel tekkivate uute katastriüksuste sihtotstarbed ning nimed. Kehtestati Väike-Lauga detailplaneering.
Kinnitati Lasva Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseis järgmiselt: Anne Mägi – esimees,
Margus Küppas, Kersti Aasa, Krista Fjodorova, Karin
Kinna
Vallavalitsus
05. märtsi 2012.a määrusega nr 2-1.5/1 kinnitati
Lasva valla lasteaeda laste vastuvõtu, sealt väljaarvamise ja lasteaiakoha kasutamise kord.

TEEME ÄRA TALGUPÄEV
Tänavune ühine talgupäev peetakse maikuu
esimesel laupäeval, 5. mail.
Kogu info talgupäeva kohta on veebilehel
www.teemeara.ee .
Talgupäeva koordinaatorid:
Aado Kuhlap - Võrumaa koordinaator
tel 514 0920, aado.kuhlap@kodukant.ee
Ene Tarmo - Võrumaa koordinaatori abikäsi
tel 5614 1640, ene.tarmo@mail.ee
Kutsume üles kõiki osalema talgupäeval
Lasva valla territooriumil!

Teatrikuu täis teatrit

Pikakannu Põhikooli näitering
tegutseb täie hooga. Märtsis said
Pikakannu näiteringi õpilased tervelt
kolm teatrialast võitu.
Maakondlikul näitemängupäeval
võitis noorema vanuseastme arvestuses Pikakannu näitering etendusega
„Tuhkatriinumäng“. Vanemas astmes
tuli võit Pikakannu näiteringi vanematele õpilastele etenduse "Naasevõtt olõ'i nalaasi" eest ning parima
osatäitja auhind Koit Rootsile. Mõlemad etendused lähevad esindama
Võrumaad vabariiklikule kooliteatrite festivalile. Vanemate laste
rühm võistleb 27.-28. aprillil Kuusalus ja nooremad lapsed saavad
esineda 11.-12. mail Paides.
Võrukeelsete etendustega löödi
laineid ka Puigal võrukeelsel näitemängupäeval. Sealgi sai esimese
koha Pikakannu Põhikooli vanemate
õpilaste etendus "Naasevõtt olõ'i
nalaasi". Kiideti laste head võru keelt,
loomulikkust laval ja suurepärast
teksti.
Parimateks poisteks valiti Puigal
Kristjan Leonov, kes mängis haanjameest lavaloos „Üts vahtsõnõ mäng”.

UUED TÖÖTAJAD

Samuti sai parima poisi tiitli Koit
Roots etenduses „Naasõvõtt olõ-õi
nallaasi” Antsu osatäitja eest. Parima
tüdruku tiitli sai Jane Pelska „Üts
vahtsõnõ mäng” perenaise osa eest.
Teravmeelsed, põnevad, humoorikad ja nauditavad etendused on
jäänud silma ka teistele ning seetõttu
oodatakse Pikakannu lapsi esinema
ka mitmele teisele kirjanduslikule
üritusele Võrumaal.
Kõige suurema töö selliste erakordsete lavateoste valmimisel on
kahtlemata teinud andekas ja töökas
juhendaja ning õpetaja Kadi Kronberg, kes on suutnud kirjutada elulähedasi lapsi (ja ka täiskasvanuid)
kõnetavaid näidendeid ning andnud
lastele edasi laval olemise julguse,
näitlejameisterlikkuse, pannud lapsi
lava armastama ning esinemisest
rõõmu tundma.
Loodame, et need mõned kuud,
mil lapsed saavad veel esineda Pikakannu Põhikooli nime all, on nende
jaoks sama edukad, rõõmurohked ja
kodusoojad kui siiani.
Liina Vagula
Pikakannu Põhikooli direktor

Segarühm Viljandi talvisel tantsupeol

4.veebruaril käis Lasva segarahvatantsurühma viis tantsupaari Viljandis 14.
talvisel tantsupeol. Sõitsime Viljandisse Merling Reiside bussiga koos Osula
segaühma ja Sulbi naisrühm Mariga. Meil näitas hommikul termomeeter 32
külmakraadi. Bussijuht ütles, et temal näitas koguni -36 ja ausalt öeldes tuli
meil korraks küll pähe mõte, et ehk siiski jätaks minemata. Eriti kõhedaks
võttis, kui buss Lasva-Kääpa vahemaad vaid 30-40 km/h sõita sai. Tasapisi
kogus buss hoogu. Otsustasime, et Osulas vaatame, kas sõidame edasi või
tantsime oma tantsud ära Võrus. Kõik läks hästi. Tee Viljandisse kulges lõbusas
meeleolus ja ootamatute vahejuhtumiteta.
Pärast tantsuansambel Tarbatu kontserti Pärimusmuusika aida saalis,
süüdati tantsupeotuli ning algas rongkäik Viljandi Vabaduse platsile, kus
toimuski suur ühistantsimine. Et tänavu möödus 110 aastat tantsutaat Ullo
Toomi sünnist, siis oli ühistantsimise repertuaar valitud tema 1953. aastal
ilmunud raamatust „Eesti rahvatantsud“ (Oige ja vasema, Kägara, Jakk,
Labajalg, Koigi polka, Puuratas, Varas, Vändra polka, Jämaja labajalg, Mulgi
polka, Karutants, Muhu kannanöör, Savikoja venelane, Kükitamistants).
Kuna külma kaitseks olime end korralikult riidesse pakkinud, siis oli raske
ja väga palav tantsida. Ka tantsuplats oli väga libe. Sellele vaatamata oli meil
ülivahva ühistantsimine.
Viljandi talvist tantsupidu korraldas tantsurühm Vabajalg. Nende esinemisega algas pärast ühistantsimist ja maitsva mulgipudru söömist Pärimusmuusika aida saalis simman . Tantsuks mängis ansambel Kihnu Poisid. Kaua
me lustida ei saanud, sest ees ootas pikk tagasitee ning käre pakane polnud
sugugi järele andnud. Minu ja kogu meie seltskonna jaoks oli talvisel tantsupeol
osalemine esmakordne kogemus. Oli erakordselt külm ilm, aga meie külma ei
tajunud. Meil oli üheskoos hea ja soe olla. Kogu rühm oli üksmeelne ja sõbralik,
tundsin kirjeldamatut ühtekuuluvustunnet. Suur tänu Ulvile, kes seekord
kahjuks meiega kaasa tulla ei saanud, kuid kes paari prooviga meile need 14
tantsu selgeks õpetas, meisse uskus ja hulljulget ideed toetas! Suur tänu
kaastantsijatele meeldejääva päeva eest!
Piret Kahre

Kersti Soomuste
Töötan alates veebruari algusest
Lasva Vallavalitsuses abivallavanemana.
Olen pärit Kesk-Eestist ja täpsemalt Põltsamaa vallast. Kasvasin ja
käisin seal põhikoolis ning edasi
suundusin õppima Noarootsi Gümnaasiumisse. Kõrghariduse omandasin Eesti Maaülikoolis ning
erialaks oli kinnisvara planeerimine.
Lasva abivallavanemana saan
rakendada ülikoolis õpitud teadmisi
ja omandan suurepärased kogemused antud valdkonnas. Lisaks on
hea võimalus õppida tundma kohalikku kultuuri ja eluolu.

Ain Lõiv
Olen 2011. aasta 23. detsembrist
valitud Lasva vallavolikogu esimeheks.
Olen talupidaja ja elan Pille külas.
Lasva valla suuremaks ettevõtmiseks on tõenäoliselt veel sellel
aastal toimuv kergliiklustee ehitus.
See ühendab Lasva küla Pässä küla
kaudu Kääpa põhikooliga. Uus kergliiklustee võimaldab kõigepealt õpilastel Lasvalt transpordivabalt kooli
ja koolist koju naasta kas jalgsi,
jalgrattaga või mõnel muul liiklusvahendil.
Suuremad investeeringud on
plaanis puhta joogivee trasside ja reoveetrasside osalisel rekonstrueerimisel valla suuremates külades. Samaaegselt toimub valla osadele puurkaevudele veepuhastusseadmete paigaldamine. Selleks on esitatud KIKi
investeeringutoetuse taotlus.
Lasva küla suurimaks probleemiks on kõige noorematele vallakodanikele heade lasteaiatingimuste
loomine. Selleks toimub rahastuse
otsimine uue lasteaia ehituseks Lasva
külla.

Tarmo Tammesoo
Olen sündinud 1978. a. ja lõpetanud 1996. a. Parksepa Keskkooli.
Kohe peale sõjaväge läksin õppima
Politseikooli, mille lõpetasin 2000.a.
2003-2005.a. töötasin Võru Politseiprefektuuris patrullpolitseinikuna. 2005-2010 töötasin Võru kriminaalpolitseis, seejärel ühe aasta
Maksu- ja Tolliametis ning 2011.a.
novembrist Lasva ja osaliselt ka Võru
valla piirkonnapolitseinikuna.
Olen abielus, peres kasvab kaks
poega.
Kodanike vastuvõtuaeg on:
Esmaspäeviti kell 10.00- 11.00 Lasva
vallamajas, II korrusel
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Võrumaa laste ja noorte näitemängupäev

Tüdrukute nädal lasteaias

Märtsikuu kolmandal nädalal toimus
Lasva rühmas tüdrukute nädal. Oli väga
huvitav ja kogemusterikas nädal, mis
andis lastele eluks hulgaliselt teadmisi,
samuti ideid loovmänguks. Nädal algas
lemmikraamatu päevaga, iga laps võttis
kaasa oma lemmikraamatu ning koos
õpetaja Eeviga tutvustati neid rühmakaaslastele. Teisipäev oli meisterdamise ja
kokanduse päev. Õpetaja Heli juhendamisel meisterdasid tüdrukud endale
kroonid ja poisid üllatuskingituse tüdrukutele. Samuti said poisid võimaluse
valmistada tüdrukutele koogi, mida said
hiljem kõik maitsta.
Neljapäeval oli rühmas külaliste päev.
Külalisteks olid Steveni ja Annabelli ema

koos titadega. Tüdrukute nädala kõige
erilisemaks päevaks kujunes päev, mil
toimus popp tüdruku valimine. Põnevaid
tegemisi jätkus terveks hommikupoolikuks. Tüdrukud ehiti punaste sitside
ja satsidega ning pead ehtisid punased
kroonid. Kõik tüdrukud olid elevil ja
ootasid põnevusega finaali. Rühma poisid
otsustasid seekord valida Popp tüdrukuks
Liis- Loreeni.
Selline nädal saab teoks heale koostööle lastevanematega. Arvan, et see nädal
ei rikastanud ainult lapsi vaid ka lapsevanemaid ja meid – lasteaia personali.
Tänud korraldajatele.

Lasva vald hindab
oma noorsootöö
kvaliteeti

Sinasõprus keemiaga
aitab elada tervislikult
ja keskkonda säästvalt

Tänavu võtab ligi nelikümmend
omavalitsust luubi alla oma noorsootöö
kvaliteedi, teiste seas ka Lasva vald.
“Peamine eesmärk on analüüsida
praegust noorsootöö olukorda vallas, et
oleks võimalik määrata tegevused noorsootöö arendamiseks järgmistel aastatel,”
selgitas noorsootöö kvaliteedi hindamise
vajalikkust Lasva valla noorsootöö juht
Kati Orav.
Noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli töötas välja koos noortevaldkonna
partneritega Eesti Noorsootöö Keskus,
mis ühtlasi ka koordineerib hindamisi üle
Eesti. “Hindamismudeli alusel saab
kohalik omavalitsus kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid
valdkondi, tulemuste põhjal planeerida
edasist arengut ning jälgida edusamme,”
selgitas projektijuht Kaisa Orunuk.
“Noored on erinevad, on vaja tagada, et
igale noorele on noorsootöös kättesaadavad mitmekülgsed isiksuse arengu võimalused – see on ka kvaliteedi hindamise
visiooniks. Hindamisega uurimegi kui
mitmekülgsed ja kättesaadavad need
arenguvõimalused on, mida noortele ühes
omavalitsuses pakutakse,” lisas Orunuk.
Lasva hindamistulemustest tehakse
kokkuvõtted juunis.
Noorsootöö kvaliteedi hindamist toetatakse riikliku programmi „Noorsootöö
kvaliteedi arendamine“ raames. Programm on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi
2007-2013 vahenditest.

Just sellise nimega projekt toimus
Kääpa koolis, et tähistada rahvusvahelist
keemia aastat (2011) ja teadusaastat
(2011-2012). Rahvusvahelist PISA testi
analüüsides toodi välja fakt, et Eesti
õpilaste teadmised loodusainetest on väga
head, aga suhtumine nende ainete
õppimisse üsna kehv. Keemiat peetakse
raskeks õppeaineks. Püüdsime selle projekti üritustega suhtumist keemiasse pisut
parandada – korraldasime looduslaagri,
vaatasime teadusteatri etendusi, kuulasime loenguid, tegime keemialaboris katseid, koostasime stende ja korraldasime
viktoriine, käisime geoloogiamuuseumis,
küpsetasime leiba...
Keemia on meie igapäevaelus sageli
selline sõna, millega saab inimesi kollitada ja vahel ka lollitada: Ära seda söö –
see on keemiat täis! Põldudele pannakse
nii palju keemiat! Ostke loodustooteid,
nendes ei ole keemiat!
Tegelikult on sellega nii nagu ikka. Kui
natuke rohkem teadmisi koguda, siis
keemia ei olegi koll, vaid osa meist endast.
Kogu meid ümbritsev maailm koosneb
paljudest ainetest. Elusolendite, seega ka
meie enda sees, toimuvad kogu aeg keemilised reaktsioonid. Ilma keemiata ei oleks
elu. Ka kõige looduslikum toit on tegelikult keemiline. Puude põlemine ahjus,
auto roostetamine, leiva küpsemine, lehtede kõdunemine kompostihunnikus ...
keemia on kõikjal meie ümber.
Inimesed on õppinud keemiat enda
huvides kasutama ja hakanud tootma
selliseid aineid, mida looduses ei esine. On
vaja teadmisi ja vastutustunnet, et
keemiaga hästi läbi saada – keemia võib
rumalate ja ahnete käes tõesti vaenlaseks
muutuda. Paljud ravimid, kosmeetikatooted, plastmassid, toiduvärvid, säilitusained, pesupulbrid, liimid, värvid, taimekaitsevahendid ja muu seesugune võivad
liigsel kasutamisel meie tervist rikkuda ja
loodust saastada. Mõned kahjulikud ained
võivad loodusesse jääda sadadeks aastateks, sest loodus ei oska inimese loodud
ainete ja materjalidega midagi peale
hakata.
Kui me keemiat paremini tunneme, siis
loodetavasti elame tervislikumalt ja keskkonnasõbralikumalt.
Aiki Jõgeva
Kääpa kooli õpetaja
projekti juht

Tööpakkumine
Lasva Vallavalitsus sõlmib lepingu
veetorni galerii tutvustamiseks
algaval hooajal.
Tasustamine toimub miinimumpalgast
lähtudes tunnitasu alusel
Tööperiood 01.06 – 31.08. 2012.a.
Ootame pakkumisi
vähemalt 18-aastaselt sõbralikult,
väga hea suhtlemisoskusega ja
usaldusväärselt inimeselt kuni
07. maini 2012.a.
Rohkem infot.
silja@lasva.ee
5340 2905

Inge Järvpõld

Neljapäeval, 15. märtsil toimus Lasva
Rahvamajas Võrumaa laste ja noorte
näitemängupäev, millest võttis osa 9 näitetruppi, 78 näitlejaga Võrumaa eri paigust.
Esinejad jagunesid kolme gruppi, I - algklasside arvestus, II - põhikooli arvestus ja
III - noorte arvestus.
Näitemängupäeva alustas algklasside
arvestuses Osula Põhikooli muusikal „Punamütsike”, mille oli Vennad Grimmide
ainetel dramatiseerinud Katre Jaani ja
muusika seadnud Janika Sillamaa. Lavastasid Tuulike Mölder, Ara Bander ja Kristina
Ermel. Hoogne lauludega põimitud tuttava süžeega etendus pani publiku kaasa elama ja
plaksutama. Järgmisena astus vaatajate ette Meremäe Kool Aino Perviku ja Markus
Saksatamme tekstide järgi seatud etendusega „Tulnukas läheb lasteaeda” lavastaja Hele
Verrev. Algklasside vanuseastme viimane esineja oli Pikakannu Põhikool etendusega
„Tuhkatriinumäng” autor ja lavastaja Kadi Kronberg. Tõetruult edasi antud lugu sellest,
kuidas lapsed täiskasvanute elu kõrvalt näevad. Seejärel oli aeg teha žüriil kokkuvõtteid
ja anda juhendajatele tagasisidet. Ajal, mil žürii aru pidas, sisustasid saalis publiku aega
külalisesinejad - Kääpa kooli tantsulapsed juhendaja Aiva Ladva.
Lõunasöök söödud, läks järg üle põhikoolide näitetruppidele. Otsa tegi lahti Lasva
rahvamaja laste näite- ja tantsuring etendusega „Pöial-Liisi” H.Ch. Anderseni ainetel,
juhendajad Sirje Kuuseorg ja Pille Täht. Imeilusaks tervikuks köitsid etenduse kostüümid. Nunnumeetri lõi põhja Pöial-Liisi osatäitja Helena Täht, kes käib veel lasteaias.
Järgmisena oli lava Pikakannu Põhikooli päralt, kes esitas etenduse „Naasõvõtt olõ-i nala
asi” autor ja lavastaja Kadi Kronberg. Hiiu kandle mänguga põimitud etendust jälgis
publik hiirvaikselt. Seejärel sai vaadata Vastseliina Noorte Näitetrupi esituses Ondrej
Sekora etendust "Sipelgad ei alistu", mille lavastajaks Anu Kommer.Põhikooli
vanuseastme viimane esineja Varstu Keskkooli näitetrupp Kõgõkogo esitas Kersti
Kivirüüti ainetel seatud lavastuse "Okultismiklubi", juhendaja Lea Mändmets.
Peale väikest žürii arupidamise pausi oli kord gümnaasiumite ehk noorte vanuseastme
käes ja laval taas Vastseliina Noorte Näitetrupp etendusega "Võim" (näidendi autor ja
lavastaja Anu Kommer). Etendus rääkis sellest, et rahal on võim igas eas inimeste üle.
Pika teatripäeva lõpetas Varstu Keskkooli Kõgõkogo näitetrupi ühisloominguline
lavastus „Felicidade”, juhendaja Lea Mändmetsa. Näidendis oli tunda väga head
meeskonnatööd ja meeskonnavaimu.
Aja, mil näitetrupid end lavale valmis seadsid, ajasime nn greenruumis juttu esinenud
laste ja nende juhendajatega. Videokaamera vahendusel sai vestlust vaadata ja kuulata
teatripublik saalis olevast telekast. Pealtvaatajatena said näitemängupäeva
hommikupoolsetest etendustest osa ka Lasva lasteaia lapsed ja õpetajad. Ühtekokku
vaatas päeva jooksul etendusi 60 piletiostjat. Ostetud pilet andis õiguse kaasa rääkida
publiku lemmiku valimisel.

KUIDAS IT KAUDU ELU KOOLIS PÕNEVAMAKS MUUTA?
30.-31. märts 2012 toimus üle-Eestiline IT ÖÖ, kus noored kogunesid noortekeskustesse ja mõtlesid seal välja suuri, uusi ja lahedaid ideid – KUIDAS IT KAUDU
ELU KOOLIS PÕNEVAMAKS MUUTA. IT-öö üheks korraldajaks oli ka Misso
noorteklubi ja meie Lasva noored otsustasid just neile külla sõita.
Reede õhtul asusime Gerli, Kaisa ja Katiga Misso poole teele. Kui kohale jõudsime,
viidi meid kohe sööma, sest õhtu tõotas tulla pikk. Kui saime söömast tuldud, panime
oma magamisasjad paika juhuks, kui peaks uni peale tulema.
Seni kuni rahvas kogunes, õpetasid Misso noored koos noortejuhi Birgitiga mängima
meid Xbox Kiencti. Kella poole 8 ajal oli rahvas kohal ning alustasime enda
tutvustamisega. Samuti viisime läbi mõned Icebreaker-mängud, mis on eesti keeli
jäämurdjad, et kõik omavahel sõbruneksid. Kokku saabus Missosse 21 noort. Interneti
vahendusel öeldi tere ka teistele noortekeskustele üle Eesti.
Lõpuks tuli esimene ülesanne: pidime meeskonnad moodustama ja 15minuti jooksul
mõtlema välja võimalikult palju IT ja kooliga seotuid asju. Näiteks e-kool, dataprojektorid jne. See ülesanne oli aga alles soojenduseks, sest lõpuks läks lahti ideede
genereerimine. Ajuragistamise käigus saime abi ka IT- spetsialistitelt, kes olid kohal
nõustamas. Pool neli öösel, kui ideed paberil, kogunesid kõik üle Eestimaa osalevad
noortekeskused kaamera ja arvuti ette, et näha-kuulda teiste meeskondade projektide
ideid. Hommikuni oli aega ka oma projekti ideid täiustada ja parandada, sest hommikul
kandsime oma ideed ka žüriile ette ning valiti välja võitja, kes läheb võistlema üle Eesti
600 euro nimel. Meie meeskond saavutas Missos auväärse teise koha. Kella 8 paiku
hakkasime ka asju kokku panema ja kinoööd lõpetama. Ideed said valmis ja öö läbi üleval
olemine koos mõnusa seltskonnaga oli seda väärt. Igati õnnestunud üritus ja ma loodan,et
mujal Eestis oli ka sama põnev kui Missos.
Pille Kõivsaar
Lasva valla noortevolikogu aseesinaine
ÜRITUSED LASVA VALLA XX SÜNNIPÄEVANÄDALA RAAMES
20.05

Kell 10.00- 16.00 Maalikunsti näitus vallamajas- Enn Puhmas
Perepäev Lasval
10.00-12.00 -Kepikõnni jalutusretk läbi valla
12.00 - kontsert Lasva rahvamajas
14.00- Käsitöö töötoad (viltimine, siidist roosid, lilleseade) Lasva
rahvamajas. Silja Vijar, 5340 2905; Sirje Kuuseorg, 527 2225

21.05

Kell 15.00 Lasva valla 20. sünnipäeva kontsert- jumalateenistus
Pindi Kirikus
Kell 17.00 Vallavanema vastuvõtt Lasva rahvamajas
Anne Trumm, 789 8289; Angela Järvpõld, 5326 8740

22.05 – 25.05
Kell 8.00-14.00 avatud uste päev valla põhikoolides,
õpilaste käsitöönäitus. Enn Viitkin 787 5524; Liina Vagula 789 8288
24.05

Kell 11- 15.00 Ulevallaline koristuspäev, Ain Lõiv 5649 3180

25.05

Kell 21.00 ülevallaline tantsuöö kõikidele huvilistele Lasva
rahvamajas, TAURI ANNI. Sirje Kuuseorg 527 2225

26. 05 Kell 14.00 Lasva valla XIV Laulu- ja tantsupidu Kääpal,
Sirje Kuuseorg 527 2225
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Lõpeb programm „Täiskasvanute koolitus
vabahariduslikes koolituskeskustes“

Aeg toob rõõme
aeg toob muret
aeg toob kurde põsele
ajal varuks õnnerõõmud
kuulugu need Sinule.

Õnnitleme!
Jaanuar
Mary-Fringilla Oha 85
Heli Rästa 75
Ülo Pill 75
Leili Ansumäe 75
Reet Kaiv 60
Urve Venne 60
Sirje Rauba 60
Veebruar
Irene Lehes 85
Valdur Visse 80
Tiiu Pani 75
Kalle Kaiv 65
Viive Ojaperv 60
Kalju Maadla 60
Agur Külaots 60

2008. aasta teisel poolel alugas Haridus- ja Teadusministeeriumi
programm „Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes“, mille tähtsam eesmärk oli anda täiskasvanutele üle kogu
Eesti võimalus osaleda koolitustel. See aitaks neil olla edukamad tööl
ja annaks tunde, et õppimine on vajalik ja mõnus. Programmiga seotud
48 koolituskeskuse tegevust koordineeris Eesti Vabaharidusliit. Lasva
Käsitööseltsi erakool Lasva Maarahvaõpistu on programmis osalenud algusest peale. Viie aasta jooksul (august 2008 - aprill 2011)
korraldasime programmi raames 51 kursust. Kursuste korraldamisel
tuli järgida programmi reegleid ja etteantud prioriteete, mis määrasid
paljuski kursuse valiku. Esmane eesmärk oli tuua koolituse juurde
neid, kes varem olid kursuste kõrge hinna või mõnel muu põhjuse tõttu
õppimisest kõrvale jäänud. Teiseks eesmärgiks oli, et kursustel
omandatud oskused oleks abiks töö säilimisel või tööjõuturule
naasmisel.
Nii mõnedki kursused: ühiskondlike ja tootmishoonete haljastus,
avalik esinemine ja etikett, lilleseade, lava grimm-jumestus ja dekoratsioonid ruumikujunduses said plaani võetud oma vajadustest. Väiksel
uurimisel selgus, et nimetatud kursused pakuvad huvi teistelegi. Nii
saidki kursused plaani võetud ning täituvuse üle kurta ei tulnud. Igal
kursusel olid olulised põhjused, miks just neid korraldada.
Järgnevalt kuus näidet:
1. Lavagrimm ja -jumestus, eriefektid. Külateatrid ju eraldi jumestajat palgata ei jaksa, aga rolli sisenemiseks on grimm tähtis.
Professionaalse grimmi- ja jumestuskoolituse järgi oli Lõuna-Eestis
suur nõudlus, kuna enamasti toimuvad sedalaadi koolitused Tallinnas
õhtusel ajal ja on harrastajate jaoks väga kallid.

Pikk koolituspäev hakkab seljataha jääma. Peale tutvustusringi
kuidas keegi toidud valmistas, jääb tähelepanelikult kuulata ja
vaadata serveerimisõpetus, et siis näitlik vabariigi aastapäeva
suupistelaud maitsmiseks avatuks kuulutada. Valge kokamütsiga
kursuse juhendaja Silvi Pihlakas.

Märts
Richard Toom 91
Liidia Rinne 85
Silvia Külaots 85
Veera Meos 80
Leida Saare 80
Malle Valm 75
Heino Kinsigo 70
Helja Valt 65
Õdede liit kutsub
terve südame ja naha infopäevale
Reedel, 27. aprillil kell 13-16
korraldab Eesti Õdede Liit Võrus,
Võro Instituudi saalis (Tartu 48)
terviseinfopäeva
„Tervest südamest terve nahani”.
Osalemine on tasuta, soovijatel
mõõdetakse viit tervisenäitajat
ning antakse personaalset
tervisenõu.

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

Õnneks on see ainult grimm ja nii järsku vananemist kartma ei pea.
Keskel juhendaja Kaia Pihlak
2. Dekoratsioonid ruumikujunduses, lilleseade. Kultuuritöötaja tööülesannete hulka kuulub ruumide (saal, fuajee) kaunistamine tähtpäevadeks (jõulud, vabariigi aastapäev, naistepäev, lihavõtted, emadepäev jne). Ole algaja või seda aastaid teinud, ikka vajad hädasti ideid,
et nappide vahenditega jälle originaalne tulemus saada. Õpiti valmistama erinevaid (madal, kõrge) seadeid presiidiumi-, suupiste-,
vastuvõtulauale ja kõnepuldile.
3. Projekti kirjutamine ja juhtimine. Niivõrd aktiivseks on muutunud
elu külades, et kursus täitus paari päevaga peale väljakuulutamist.
Tundub, et alustajad on rahajagajate juures eelisolukorras ja seepärast
kasutasid ka vilunud projektikirjutajad usinasti kursusel osalemist
kordamisvõimalusena.
4. Ühiskondlike ja tootmishoonete haljastus. Töökorraldus maal on
nõnda palju muutunud, et maakodudest on saanud peredele

Ma sündisin ilmale täna, ma eilset päeva ei tea.
Ma lille seest sündisin täna, see päev on imehea.

Mälestame
igavikuteele lahkunuid:
Ülo Pindis
26 .08.1949 – 17.01.2012
Kalju Anton
12.04.1935 – 05.02.2012
Anna Hõimla
11.11.1919 – 17.02.2012
Voldemar Ilumets
17.02.1924 – 20.02.2012
Viivi Juhkam
26.05.1943 – 06.03.2012
Kalista Hark
24.12.1921 – 19.03.2012
Heino Maask
08.05.1945 – 17.03.2012
Innar Kendaru
25.02.1965 – 17.03.2012
Hilja Hein
08.11.1929 – 01.04.2012
Ilmar Laas
11.06.1956 – 03.04.2012

Hedy Kruusi ja Ailer Kohki
pisitütre Roberta sünni puhul
Kerli Tigasood
pisitütre Caroline sünni puhul
Kerli Plaksot ja Argo Kassakut
pisitütre Mirtel-Anelle sünni puhul
Marju Noolt ja Ago Paringut
pisitütre Marili sünni puhul

Lasva valla raamatukogud on avatud uutel aegadel
KÄÄPA raamatukogu
E, K, N, R 9-14
T 12-19
Info: 782 8152
Tsolgo raamatukogu
E 8-13; T 13-18; K 9-14;
N 13-18; R 11-16
Info 787 6432

Ostame:

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

samaaegselt ka töökohad. See eeldab muutusi ka talumajapidamiste
haljastuses. Tavaliselt oli nii, et kursusepäeva lõpus tuli lektoril vastata
veel tunnike individuaalsetele küsimustele.
5. Käsitöö kui sissetulekuallikas. On ju käsitöö sobiv ettevõtluse
vorm maainimesele, mis võimaldab kodustöötamist, ei pea kuhugi
kaugele tööle käima. Kursuse ülesandeks oli siin aga käsitöönduse
juurde pakkuda teadmisi ettevõtluse, turundamise ja tootearenduse
poole pealt.
6. Eesti rahvuslik köök - traditsioonilised talutoidud uues kuues.
Kursuse läbiviimiseks kasutasime Väimela Kutsehariduskeskuse
õppekööki. Kursus oli julgustuseks neile, kellele toitlustamine ei ole
põhitööks (näit. turismitalud, -objektid), vaid pigem on toidu pakkumine lisandväärtus e. peibutustoode, et veelgi efektsemana välja
paista.

* METSAMAAD
* KASVAVAT METSA
* METSAMATERJALI
Transpordi võimalus
Info tel 551 9478

Lasva raamatukogu
E,T,K,N 13-19; R 9-15
Iga kuu esimene kolmapäev- seminaride päev

Info 735 0875
Otsa raamatukogu
E, K, N, R 13-17
T 15-19
Info 735 0867

Programmis osalemine tuli kasuks Lasva Maarahvaõpistule kui ka
maakonna elanikkonnale. Päris kindlasti muutsid tasuta kursused
mitmekesisemaks õpistus pakutavate kursuste valikut, suurenes
koolitusasutuse tuntus ja seeläbi ka tasulistest kursustest osavõtt.
Käsitööseltsil valmis uus interneti kodulehekülg. Kursuse korraldajatele oli omaette kogemus kirjutada koolitusplaani, aruandeid
sealjuures hakkama saada peensusteni määratletud, kammitseva ja
ahistava Euroopa Liidu bürokraatiaga. Pidevalt tegelesime õppekavade arendusega, õppekavad muutusid väljundipõhiseks. Selles osas
olid suureks abiks programmi partneritele Vabaharidusliidu
korraldatud koolitused. Õpistu hetkeseisu ja arengu võimalusi aitasid
analüüsida läbiviidud sisehindamised. Kokkuvõte näitab, et meie
õpistu keskmine õppija oli kõrgharidust omav, keskeas vanuses 35 – 44
naine, kes sisustas oma vaba aega ennast täiendades, et omandada
lisaoskusi mis aitaksid konkurentsis püsida tööturul.
Lõpetuseks tänan Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud programmi eest, Eesti riiki ja Euroopa Sotsiaalfondi programmi rahastamise eest ning Eesti Vabaharidusliitu programmi elluviijate ohjes
hoidmise eest. Tänu Eesti Vabaharidusliidu perele Tiinale, Mairele,
Tiinale, Viivele ja Tuulile. Meil sujus kõik hästi. Saime pakkuda
paikkonna inimestele vabahariduskoolitust, mis võimaldas osavõtnutele paremat eneseteostust.
Sirje Kuuseorg
Lasva Käsitööseltsi Maarahvaõpistu juhataja

MAI
01.05

Suveüritused vallas

Kell 10.00 Kääpa küla koristustalgud,
Marko Mett 526 4784
05. 05 Kell 10.00 Heakorrapäev Otsal Ülle Rauk
11.05 Kell 11.00 Emadepäeva meisterdamised,
Kati Orav 5649 8816
13.05 Kell 12.00 Emadepäev Otsal, Ülle Rauk 5662 2576
JUUNI
22.06 Kell 21.00 Jaanipidu Tsolgos,
Anneli Viitkin 502 6632
23. 06 Kell 21.00 Ülevallaline jaanipidu Kääpa Tornimäel,
Marko Mett 526 4784
23. 06 Kell 20.00 Jaanituli Otsa külas,
Ülle Rauk 5662 2576
23. 06 Kell 21.00 Jaanituli Paidra külas Oinamäel,
Laine Riitsaar 5621 8662
26. 06 Kell 12.00 Koolilõpetajate vastuvõtt Pindi kirikus,
Silja Vijar 5340 2905
JUULI
9-13.07 Kell 10 Laste Teaduslaager,
Sirje Kuuseorg 527 2225
15.07 Kell 18.00 Rahvateatri etendus ja Suvesimman,
Sirje Kuuseorg 527 2225
AUGUST
11.08 Kell 16.00 Külateatrite päev,Tsolgos
Anneli Viitkin 502 6632
17.08 Kell 20.30 Lasva Järvemuusika vaatemäng,
Silja Vijar 5340 2905

