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„Elasid kord lumekuningas ja lumekuninganna. Nad elasid lumekuningriigis“…
Nii algas lasteaia Lasva rühma jõulupidu
16.detsembril rahvamajas. Jõuluvana ootuses tantsisid laval uhketes kübarates
tuulepoisid ja küünaldega valged inglid.
Ühiseks läbivaks luuletuseks oli: „Teeme,
teeme lund…“, sest maa peal valitses lumepuudus.
Oli ilus muinasjutt, mille lõppedes jäi kõlama mõte, et üheskoos suudame kõike.
Häid mõtteid ja edukaid tegusid koduvallale!
Lasva Valla Lasteaia Lasva rühma suured
ja väikesed

Pilk möödunud 2008 aastale Tsolgo raamatukogus
Raamatukogu oli avatud möödunud aastal
192 päeval ja selle aja sees külastati raamatukogu 7205 korral.
Raamatukogu kasutajate arv aasta lõpu
seisuga 206, sellest laenajaid 201, nendest aga lapsi 38.
Raamatukogus on 8171 eksemplari raamatut ja 77 aastakäiku ajakirju, mis on
kõik varustatud vöötkoodiga, nii kohapeal
kasutuseks kui ka koju laenutuseks. Aasta
jooksul laenutati 8844 eksemplari raamatut, ajakirja ja ajalehte. RVLi kaudu sai
teistest kogudest 20 vaja minevat raamatut laenutatud.
Möödunud aastal on juurde ostetud 310
uut raamatut, annetusena saadud 56 raamatut.
Raamatute ja ajakirjade, -ajalehtede ostuks kulus 43,3 tuhat krooni, millest 30,3
tuhat tuli valla eelarvest ja riigilt 13 tuhat
krooni.

Laenutajate edetabel: Plakso Viivi-Ottilia-264, Mikson Esta-257, Laane Urmas-239, Orasson Rael-163, Juhkam
Aime-157, Pille Piret-141 ja Palgi Hans-121
raamatut, ajakirja, -ajalehtede laenutus
nendele numbritele veel lisaks.
Õpilastest olid agaramad lugejad Kassak
Maris -41 ja Plado Gerda-31, Olesk Kelly-24.
Õpilastele laenutus on võrreldes eelmise
aastaga tunduvalt vähenenud. Seda enam
rõõmustavad eelkooliealised lapsed, kellel
suur huvi raamatute vastu, neist parimad:
Nool Katre-106 ja Kaisa 104 ning Sander
Tähe-85 raamatuga.
Kõige rohkem on laenutatud ajakirju: Naised, Kodutohter, Tervendaja, Tervis Plus,
neile järgneb alles raamatute edetabel:
Olmedaamide Tallinn, Kogemata isaks,
Neliteist valget liiliat, Valgete liiliate võit,
Katrin Karisma - minu ilus elu, Südames

kantud sünnimaa, Rannal õitseb kibuvits,
Reet Linna, Helgi Sallo, Kaks väikest tüdrukut sinises jne.
Enim loetud autorid: Lii Tanner, Milvi Lembe, Erik Tohvri, Leelo Tungal, Walt Disney,
Rosamunde Pilcher, Ketlin Priilinn, Andrus
Kivirähk.
Raamatukogu juhataja läbis aasta jooksul
150 koolitustundi.
Oktoobrist alustas raamatukogu juures
tööd õpiring, kus Raeli juhendamisel õpime viltimist.
Samuti on välja pandud iga kuulised raamatu näitused.
Ootan ka sel aastal rohket raamatukogu
külastust ja muidugi ka uusi lugejaid.
Vaike Rätsepp
Tsolgo Raamatukogu juhataja:

Lasva raamatukogu tegemistest 2008.
Armastage raamatut kogu hingest.
Ta on mitte ainult teie sõber,
vaid ka lõpuni ustav teekaaslane.
(M.A. Šolohhov)

Tublit tööd on teinud Otsa laenutuspunkti
laenutaja Kaie Lehes, kes on sisestanud
enamuse raamatuid sealsest fondist elektroonilisse andmebaasi.

Lasva raamatukogu fondis on raamatuid
15 665 eksemplari.

Peale raamatute on raamatukogus lugejatele kättesaadaval avalikkusele suunatud
infomaterjalid: vallalehed, ajakirjad, ajalehed ja valla arengukava.

Aastas tuli juurde 388 uut raamatut.
Raamatukogu külastas 4 655 inimest, kojulaenutuste arv oli 3 256 .
Enim laenutati ilukirjandust, teatmeteoseid ja kohustuslikku koolikirjandust. Laenutati ajakirju ja ajalehti. Osalesin aasta
jooksul üheteistkümnel täiendkoolitusel.

Selleks, et raamatukogu olemasolu, selle
kogusid ja kasutusvõimalusi laiemalt teadvustada, olen korraldanud raamatunäitusi
ja üritusi. Raamatunäitusi ja väljapanekuid
oli 29.
Traditsiooniks on saanud oma lugejatega

ühine teatrikülastus Viljandisse.
14. märtsil 2008 toimus Lasva rahvamaja
sisetrepil trepikontsert. Lauldi isamaalisi
laule. Sellega tähistati Eesti Vabariigi 90.
sünniaastapäeva ja ka emakeelepäeva.
Kõik soovijad said kaasa laulda. Ka see
üritus saab iga-aastaseks traditsiooniks.
Igapäevatöös on kõige tähtsam klienditeenindus, abistada lugejat raamatute valikul,
info otsingul ja tutvustada uudiskirjandust.
Ootan endisi ja uusi raamatusõpru raamatukokku!
Ülle Jõõger
Lasva raamatukogu juhataja
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Noorte nurk: käisime Lätis.
Peale pikka koolinädalat oli tore näha, et
meil on 13 tublit noort, kes viitsivad ja
tahavad võtta ette 4-5 tunnise reisi Lätti.
Meie sihtmärk oli Aluksne laste- ja noortekeskus. Eesmärk luua sõprussuhted edaspidiseks koostööks ning ühiste projektiideede arutamine.
Kohale jõudes oli esimene emotsioon VAU,
sest meie kohtumine toimus vanas lossis,
kus asub osa laste- ja noortekeskusest.
Huviringide maja vms. Aga maja oli uhke
küll. Natuke küll vana ja tahaks renoveerimist, aga asi seegi.
Aluksnes võtsid meid vastu projektide läbiviimise ühenduses (või midagi sellist oli
selle ringi nimi) osalevad 9 noort ja nende
juht Kristine.
Alustuseks tutvustati meile keskust ning
selle tegemisi. Toimus "kohustuslik" tutvumisring.
Siis jaguneti gruppideks ning pandi kirja
enda koostöömõtted suveks. Kõlama jäid
laager, pidu, spordivõistlused, mõlema riigi vaatamisväärsused ja huvitavad kohad
ning reisid Jurmala veeparki ja Hiiumaale.
Edasi viis kohtumine õue, kust liikusime
Aluksne saarele. Sinna viis huvitavalt valgustatud sild, mis olevat saanud eelmisel
aastal Läti 80.juubeliaasta ürituste raames

korraldatud võistlusel "Kaunimad valgustatud objektid" 1. koha. Vohh. Tublid:)
Auhinnaks oli huvitav monument, selline
plekist, mosaiigid peal. Nagu teadetetahvel nägi välja.
Taas külma eest tuppa saanud jõime teed
ja sõime küpsist ning tegime mõned lõbusad ringmängud. "Kala, ahv, superman,
inimene", "Puuduta partneri jalga", "Lehm
ja Helikopter". Nalja sai palju.

tempokalt. Kui kell ei oleks halastamatult
õhtu poole liikunud, siis oleksime kauemgi
olnud.
Kati Jürs
Lasva valla noortejuht
MTÜ KATING NOORED
www.katingnoored.blogspot.com

Kokkusaamine möödus väga kiiresti ja

Kutsume osalema päästeala loominguvõistlusel
Päästeamet ja Lõuna-Eesti Päästekeskus
kutsuvad kõiki osalema päästeteemalisel
loominguvõistlusel. Konkursi eesmärk on
anda võimalus ennast väljendada päästeala teemadel ja populariseerida päästetöötaja elukutset ning sellele omaseid
väärtusi.

takse ning näiteid elust, kuidas inimeste
elusid on päästetud,“ ütleb päästeala loominguvõistluse projektijuht Janek Innos
Päästeametist. „Loominguvõistlus annab
päästeteenistuse ennetustöötajatele ka
palju ideid, kuidas ennetustööd elanikkonna hulgas paremini ellu viia”, lisas Innos.

»
»
»
»
»
»

Võisteldakse viies vanuseastmes: koolieelsed lasteasutused, algklasside, põhikooli
ja gümnaasiumi õpilased ning täiskasvanud.

Oma loomingutööd tuleb esmalt esitada
lähimasse päästekomandosse. Parimaid
töid tunnustatakse nii maakondlikult kui
üleriigiliselt. Päästealal loominguvõistlust
korraldatakse seitsmendat aastat. Eelmisel
aastal esitati üle Eesti ligi 6000 loometööd.

Võrumaal annab lisainfot ennetustöötaja
Maarika Loodus, tel. 518 2271, e-post:
maarika.loodus@rescue.ee

Võistlustöödeks võivad olla nii joonistused, maalid, kollaažid, esseed, luuletused,
meisterdused, videod kui ka helisalvestised.
„Läbi loometööde saame väga head tagasisidet, kas ja milliseid ohuallikaid märga-

Päästeala loominguvõistluse selleaastased
teemad on:
» Kujundan endale ägeda suitsuanduri
» Veeohud suvel ja talvel

Aurupritsist päästeautoni
Ka mina võin olla päästja
Kui pomm plahvatab on juba hilja
Miks ma helistan numbrile 112?
Tegime koos Nubluga…
Minu kodukoha riskid

Võistlustööd tuleb toimetada hiljemalt 16.
märtsiks lähimasse päästekomandosse.

Loominguvõistluse juhendi leiab LõunaEesti Päästekeskuse kodulehelt: http://
www.rescue.ee/20828
Evelin Uibokand
Lõuna-Eesti Päästekeskus

Puuetega inimeste töö- ja koolitusportaal
Praegusel raskel ajal, kui majandusraskustesse satub üha enam inimesi, tahaksime
omalt poolt aidata hättasattunuid.
Alates detsembrist on avatud uus puuetega inimeste töö- ja koolitusportaal, mis
asub aadressil http://www.edukas.invainfo.ee/
Portaal on suunatud: erivajadustega inimestele, kes otsivad uut põhitöökohta, lisateenistust või täiendkoolitust;
tööandjatele, kes otsivad lisatööjõudu;
koolitajatele, kelle poolt pakutavad koolitused sobivad ka puudega inimesele; lastevanematele, kes otsivad oma
erivajadustega lapsele sobivat kooli;

kõikidele teistele, kes leiavad, et portaalist
on neile kasu.
Portaali abil leiavad erivajadustega inimesed hõlpsamini endale sobiva töökoha või
täiendkoolituse, samuti on tööandjal nüüd
võimalik anda teada töökohast, mis sobiks ka puudega inimesele. Lisaks saavad
koolitusfirmad või teised asutused portaali
kaudu puuetega inimesi teavitada algavatest koolitustest.
Külliki Bode
MTÜ THINK Eesti
www.think.ee
think@think.ee
53478422

Teade Lasva valla aktiivsele
18- 26 aastasele noorele!
Kas sul on vahel kodukandis igav?
Kas sa tahaksid koos kodukandi noortega midagi huvitavat ette võtta?
Kas oled kuulnud, et läbi põnevate
ideede saab valmis projekt, millega
palju head ja põnevat saab teha?
Kirjuta katingnoored@gmail.com Võtame seltskonna kokku ja teeme midagi
ära!
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Võrumaa Partnerluskogu avab esimesed projektitoetuste taotlusvoorud:
Meede 2 Elanike oskuste ning
piirkonna ressursside rakendamine ettevõtluses

le eesmärgiks on koostöö ja omaalgatuse
suurendamine, kohaliku kultuuripärandi
säilitamine ja arendamine

Taotlusdokumendid on kättesaadavad
partnerluskogu kodulehel www.werro.ee/
partner alates 21.01.2009 a.

Alameede- Maapiirkonna ettevõtluse ja tugiinfrastruktuuri arendamise
toetus- taotlusvoor avatud 26.0109.03.2009

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas
tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused

Täpsem info ja tugi taotluse koostamise
kohta:
» ettevõtlus meetmete ekspert- Jako Jaago- jako@vkhk.ee
» elukeskkonna ja noorte meetmete ekspert- Kerli Kanger- kerli@mv.werrro.ee
» tegevjuht - Anneli Viitkin- annely@lasva.ee

Meede on suunatud ettevõtjate koostöö
suurendamisele läbi ühisturustuse ja ühise
tootearenduse. Samuti on toetavad infrastruktuuri investeeringud ettevõtluse seisukorra parandamiseks
Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas
tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
Alameede – Väiketootmisettevõtte
toetus- taotlusvoor avatud 09.0320.04.2009
Meede on suunatud konkurentsivõime
tõstmisele ja tootmisele lisandväärtuse
andmisele ( tootearendus, uute tehnoloogiate ja toodete kasutuselevõtt)
Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas
tegutsevad ettevõtjad

Meede 1 . Elukeskkonna parandamine
Alameede- Kohaliku kultuuripärandi säilitamine- taotlusvoor avatud
09.02.- 23.03.2009
Meetme raames toetatakse projekte mil-

Alameede – Külakogukondade algatusvõime tugevdamine elukeskkonna parandamisel- taotlusvoor avatud
09.03- 20.04.2009
Meetme raames toetatakse projekte, mis
aitavad tõsta kohalike kogukondade iseseisvat toimetulekut, algatusvõimet ja
suutlikkust oma elukeskkonda säilitada,
taastada ja arendada
Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas
tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused

Tel. 7868372, 5026632
Võrumaa Partnerluskogu kutsub osalema
jaanuaris ja veebruaris toimuvatele infopäevadele, kus tutvustatakse partnerluskogu 2009. aasta tegevusi ning taotlemisvõimalusi noortele, küladele, ettevõtjatele
ja kohalikele omavalitsustele.

Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ning kaasamine kogukonda- taotlusvoor avatud 09.0223.03.2009

INFOPÄEVADE TOIMUMISE
AJAD:

Meetme raames toetatakse tegevusi, mis
aitavad kaasa noorte aktiivsuse ja võimete
arengule, toetavad noorte suuremat sidusust kogukonnaga. Toetatakse koostöös
elluviidavate laagrite, spordivõistluste, õppereiside jms. korraldamist.

29.01.2009- Antslas algus kell 15.00

23.01.2009 - Rõuge vallamajas algus kell
15.00
02.02.2009 – Haanja rahvamajas algus
kell 15.00
06.02.2009- Urvaste seltsimajas algus kell
15.00

Toetust saavad taotleda tegevuspiirkonnas
tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused

Täiendkoolituskursused Vana- Antsla Kutsekeskkoolis:
Maamajandusliku väikeettevõtte raamatupidamine (tekkepõhine arvestus) 16 tundi
10.-20. veebruar, T kl 15.30-20.00, R kl
13.00-17.30

9-17.30 (Pokumaal)

Erivajadustega inimestele:

Koolitused on tasuta, toimuvad Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi
(EAFRD) toetuse abil

Eripuhastustööd (ehitusobjektide, garaažide jm koristamine) 40 tundi 16.-20. märts
kl 9-16

Maamajandusettevõtte turundus 20 tundi
3.-20. märts 2009 T, R kl 15.00-19.30

Lisainfo ja registreerumine tel. 5348 6443
või e-post ena@antsla.ee

Köögi abitöölise koolitus 40 tundi 16.-20.
märts 9-16

Maaettevõtluse mitmekesistamine (sh õppe-ekskursioon) 20 tundi 7.-21. aprill, T kl
15.00-19.30, L 18. aprill kl 9-17 (ekskurs.)
Aiakujunduse alused 20 tundi 14.-28.
veebruar, L kl 9-17
Haljastamine dekoratiivtaimedega 20 tundi 14.-28. märts, L kl 9-17
Püsililled aiakujunduses 16 tundi 11.-25.
aprill, L kl 9-15.00
Viljapuude lõikamine 8 tundi L, 4. aprill kl

Sadulsepatööd- pehme mööbli restaureerimine 80 tundi alates 26. jaanuarist E, K
kl 16-20 Vana- Antslas tallimajas
Vene keel klienditeenindajatele 40 tundi
alates 27. jaanuarist T, N kl 16.00-18.30
Vana- Antsla Kutsekeskkooli peahoones
Inglise keel (algajaile) 40 tundi alates 2.
veebruarist E, K kl 16.30-18.00 Lusti Lasteaia ruumides
Plaatimine 40 tundi alates 16. märtsist kl
15.00-19.15 Vana- Antsla Kutsekeskkooli
peahoones

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond:
Euroopa investeeringud maapiirkondadesse

Uued vahendid ja võtted puhastusteeninduses 8 tundi 4. aprillil kl 9-16 Vana- Antsla Kutsekeskkooli peahoones

Abiaedniku erialakoolitus 40 tundi 18.-22.
mai 9-16
Töötavatele isikutele on koolitused tasuta, finantseeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Sotsiaalfondi
vahenditest
Lisainfo ja registreerumine tel. 5348 6443
või e-post ena@antsla.ee
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Õnnitleme sünnipäevalapsi
Mati Treial

Maldus Sillaste

Ina Olesk

Viive Kristian

Lembit Parts

Eha Kivest

Aivar Viira

Iive Toots

ikka rõõmukuu ja õnnevalguse!

Uuno Pille

Krista Liivamägi

Lonni Hirv

Tõnu Huma

Laine Piho

Urve Trumm

Richard Part

Toivo Hani

Sündinud

Inimene ise loob päevade ilu

Sära ja julguse helki pisikese

hommiku, koidu ja valguse.

silmadesse, headust südamesse,

Töökus loob elule mõtte ja sisu,

väledust jalgadesse….
Sander Mägi
Eduard Punnar
Genert Saua

Helju Eiche

Mälestame
Lasva Maarahvaõpistus toimuvad 2009.a.
I poolaastal programmi 1.1.0603.08-0002
„Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes
koolituskeskustes“ raames järgmised kursused:
Portselanmaal -16 tundi
(algab 18. 01. kell 12)
Protsessid liikuma-motivatsioonist,
heast enesetundest – 16 tundi
(algab 15. 0.2 kell 12)
Dekoratiivsed tekstiilid tööruumi
kujunduses – 12 tundi
(algab 15. 03 kell 12)

Metsandusspetsialist

Jaan Jõgi
vastuvõtuaeg Lasva Vallavalitsuses
on iga kuu
esimesel kolmapäeval ja
kolmandal esmaspäeval
kell 9:00 - 11:00 Info 51 75 603

Kursused on tasuta ja suunatud töötavale
inimesele, et omandada lisaväärtusi tööjõuturul konkurentsis püsimiseks.

Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.
(V. Osila)
Aino Halop 19.12.2008
Nikolai Ojastik 20.12.2008
Liivia Salusaar 30.12.2008

SÕBRAPÄEVA PIDU!!!

Jekaterina Marimäe 09.01.2009

Kõik Lasva valla 13- 26 aastased noored!

Helene Järvpõld 20.01.2009

Pidu toimub laupäeval, 14. veebruaril algusega kell 18.00

21 veebruaril

Jälgi kuulutusi, lisainfo õige pea :=)

Lasva järve jääl (kui jää peab)

Vastlapidu

Eelregistreerimine õppekohtade täitumiseni tel 52 72 225

Volikogu teated

Kääpa küla järgmine koosolek toimub 15.
veebruar kell 17.00 Kääpa raamatukogus.
Arutlusele tuleb arengukava, vastlapäev
ja jooksvad küsimused.
Kääpa küla arengukava tööversiooni saab
vaadata ja kommenteerida küla raamatukogus ning internetist www.kaapakula.
blogspot.com
30.jaanuar kell 19.00
Lasva rahvamaja taidlejate uue-aasta
kontsert Kääpa aulas
12.veebruar kell 15.00
Sõbrapäev lastele Lasval
13. veebruar kell 15.00
Sõbrapäev lastele Tsolgos
13.veebruar Kell 20.00
Kohviõhtu Lasval, ansambel “Reede 13”

20.veebruar kell 16.00
EV aastapäev Tsolgos

kellel otsa saab aeg, see läheb.

Olete oodatud sõbrapäeva tähistama Tsolgo
rahvamajja.

Lilleseade – 20 tundi
(algab 8. 02 kell 12)

14.veebruar kell 13.00
Rahvateatri etendus Lasval

Mis tulema peab, see tuleb,

Lasva
2009.

Vallavolikogu

istungil

Võta kaasa tuulelohe või muud lendavat-libisevat staffi ja tule terve
kambaga

20.jaanuaril

Kinnitati:
» Lasva valla asutuste struktuur, ametikohad
ja palgamäärad;
» maamaksumäär 2009. aastaks;
» Lasva valla haridusasutuste pedagoogide
töötasustamise alused;
» Lasva valla ehitusmäärus;
» munitsipaaleluruumide üüri piirmäär;
Anti kooskõlastus:
» üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Pindi rabas ja Oleski uuringuruumis
» Võru maakonna teemaplaneeringule „Võru
maakonna sotsiaalne infrastruktuur 20082015”;
» Esitati maavanemale taotlus Lasval asuvate „Infotulba” ja „Veetorni” aluse maa ja
Otsal sauna aluse maa nimetusega ”Evi” munitsipaalomandisse saamiseks.

Lasva valla 2009.a. ürituste kava
kohta on ilmunud voldik. Küsige
raamatukogudest,
vallamajast,
rahvamajast ja suurematelt üritustelt

Järgmises lehes:
Külade arengukavadest
Valminud või valmimas on Nõnova
ja Kääpa küla arengukava. Millised
on nende külade suunad ja mida
külaelanikud oodata võivad loe
järgmisest lehest.

Lõpetati:
» Lasva valla 2009.aasta eelarve teine lugemine;
» koerte ja kasside pidamise eeskirja esimene lugemine;
» osalemine Kagu-Eesti Jäätmekeskuse ASis

24.veebruar kell 12.00
EV aastapäev Lasval
Lehte toimetasid: Lasva valla raamatukogude töötajad
Lehe trükk: AS MARKES-FIN. Artiklid ja kaastöö 20. kuupäevaks aadressil ajaleht@lasva.ee

