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Et kastepiisas ikka päike säraks ja õnne jätkuks iga päeva jaoks!
Kõik rõõmud olgu täna teie päralt ja kõik te soovid saagu teoks!
Lasva vallas lõpetasid 2011. aasta kevadel põhikooli, gümnaasiumi ning põhikooli baasil kutseõppeasutuse 47 noormeest ja neidu.
Kääpa Põhikooli lõpetasid: Frederik Põldsaar, Kaarel Kaust, Art Piirisild, Martin Kammer, Talis Tigasoo, Sivert Tähe, Martin Lukka, Sander
Jänes, Lauri Lindmets, Justus Ploom, Siim-Sander Järvpõld, Johanna Riivik, Janeli Juhkam, Katrin Kivest, Katre Helde, Signe Ploom, Kairi
Ojaveer, Margot Kinna, Kelly Torop, Reelika Mälton ja Kaia Hirv. Lõputunnistuse kiitusega said Signe Ploom ja Kaia Hirv.
Pikakannu Põhikooli lõpetasid: Maario Hõimla, Marili Hõimla, Ardi Kaaristo, Siim Pallo, Andres Vaarend ja Jane- Ly Vago.

Lasva lasteaia lõpetajad

Võrumaa Aasta Ema 2011
on KLARIKA HIRV
Tammsaare külast
Elu suurte ja säravate tulede seas on igaühel oma tilluke südameleek. Südametuli
saadakse kaasa kodukoldest. Kodust oleneb, kas see tuli põleb suure lahvatusena kiiresti
tuhaks, vilgub tasakesi või põleb ja kiirgab soojust kogu elu, kandudes põlvest põlve.
Kuue lapse ema Klarika Hirv särab ise, sütitab teisi ja tema süüdatud elutuld
kannavad lapsed edasi!
Väljavõte Lasva vallavalitsuse poolt esitatud taotlusest Aasta Ema kandidaadiks

Lasva lasteaia lõpetasid:
Laur Joonas Järvpõld, Cristofer Kaur, Marit Kindsiveer,
Angela Lindmets, Ragnar Ojaveer, Marcus Ojaperv, Rasmus Olesk,
Kertu Pallo, Urmet Pihus, Kalle Punnar, Markel Puusepp,
Romer Raamat, Steven Smorodin, Karmen Tobreluts, Hanno Utsal
Ja nüüd algab koolitee … !
Maavanem Andres Kõiv annab kätte Aasta Ema tiitlit kultuurimajas Kannel
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Haanja
looduspargi
kaitsekorralduskava
koostamine
Aprillikuiste algatuskoosolekutega sai
alguse Haanja looduspargi kaitsekorralduskava koostamine, tänaseks tegeletakse
juba inventuuride ja uuringutega. Kava
tellijaks on Keskkonnaamet ning koostajateks osutusid läbiviidud riigihanke tulemusena aktsiaselts Kobras ja Eesti Maaülikool. Kevade jooksul viidi läbi ettevalmistavad tegevused, suvel erinevate inventuuride jaoks tarvilikud välitööd ning sügistalvel pannakse kokku kaitsekorralduskava ise, mis peale avalikku väljapanekut
ja arutelusid peaks lõplikult valmima
tuleva aasta alguses.
Kuna kaitsekorralduskava alusel hakkab
edaspidi toimuma paljudele inimestele
koduks oleva looduspargi kaitsetegevus, siis
pööratakse tellija soovil kava koostamise
jooksul suurt tähele-panu sellele, et elanikud
ja kõik teised asjast huvitatud oleksid
toimuvaga kursis ja saaksid ka oma arvamuse
välja öelda. Esimene võimalus selleks li
algatuskoosolekutel Võrus, Haanjas ja
Rõuges. Kaitsekorralduskava koostamise
eestvedajad tutvustasid kava koostamist ning
kohal olid ka Keskkonnaameti esindajad.
Peale suviste uuringute ja inventuuride
lõppemist korraldatakse ekspertarutelud.
Ekspertaruteludel on soovi korral võimalik osaleda kõigil asjassepuutuvatel ametkondadel ja organisatsioonidel, samuti
aktiivsematel piirkonna kodanikuühendustel,
ettevõtetel, maaomanikel ja elanikel. Kaitsekorralduskava eelnõu valmib plaanide
kohaselt tänavuse aasta lõpus ning ka siis
tutvustatakse seda avalike väljapanekute ja
avalikustamiskoosolekute kaudu huvilistele,
oodatakse loomulikult ka ettepanekuid ja
arvamusi.
Kaitsekorralduskava koostajad loodavad,
et asjatundjate ning kohaliku kogukonna
aktiivses koostöös valmib dokument, milles
kavandatud tegevused säilitavad looduspargi
sealsetele elanikele ja külalistele väärtusliku
elu- ja looduskeskkonna.
Kellel pole võimalik koosolekutele tulla,
saavad infot Keskkonnaameti Põlva-ValgaVõru regiooni kaitse planeerimise spetsialistilt Jaanus Tanilsoolt (jaanus.tanilsoo@keskkonnaamet.ee, telefon: 5322 9241) ja AS
Kobras keskkonnaekperdilt Kadi Kukelt
(kadi@kobras.ee, telefon: 7300 316) ning
Keskkonnaameti kodulehelt
http://www.keskkonnaamet.ee/?lang=haanja

Killukesi Otsa küla tegemistest
7. mail koristasime Otsa külas ära kõik, mis jäi jalgu ja riivas
silma, lisaks erinevad koristus- ja ehitustööd külaplatsil. Teeme
Ära talgutöödeks olid: heki pügamine, võsa lõikamine, vanade ja
ohtlike puude langetamine, tee- äärte ja ühiskondlike objektide
koristus, vanade mahajäetud küünide ja karjaaedade jms.
lammutamine, prahi põletamine lõkkes, külaplatsi koristus,
istepinkide ehitamine külaplatsile, mõttetalgud raamatukogus kõik see võttis tubli 6 tundi. Samal päeval toimunud kepikõnni
üritus Pärnus pani meid töötama n.n. kahes vahetuses: kõndijad
panustasid oma osa juba neljapäeval. Maitsva talgutoidu
valmistas Riina.
Jäime tehtuga väga rahule: küla sai hoopis ilmekama ja
hoolitsetuma ilme. Suur aitäh kõikidele talgulistele!
Metsakülvipäev
Ühel külakoosolekul tegi talunik Teemar Kallaste meile ettepaneku minna tema juurde metsa külvama. Üleskutse meeldis
paljudele ja nii otsustasimegi 14. mai varahommikul metsalangile männiseemneid külvama minna: Daisi, Aldo, Risto,
Lembit, Kristine, Silver ja Mario. Üsna esimeste seemnete
maharaputamise käigus sai metsa külvamisest seemendamine, ja
nii see ka jäi. Hea lihtne ja kenasti kõlav sõna, mis sest, et hoopis
teise tähendusega. Kolme tunniga seemendasime ära üle hektari
suuruse langi. Nii mõnigi meist sai esimest korda männimetsa
külvata ning tulevikus saab kindlasti ka uhkust tunda, et
seemned, millest kasvab noor mets, on meie oma kätega mulda
poetatud. Teemari sõnul võib juba sügisel märgata tärganud
mände. Suve lõpus on tarvis noorte männipuude ümbrust rohida,
loodetavasti saame ka selle töö juures oma abi pakkuda ning veel
rohkem külaelanike kaasa haarata.

Mängudepäev
21. mai laupäeva pärastlõunaks olime Otsale kutsunud Lasva
valla inimesi naaberküladest, sest kavas oli mängida üks põnev
orienteerumismäng. Mäng sisaldas kaheksat kontrollpunkti, kuhu
jõudes pidi meeskond ära lahendama etteantud ülesande: panema
kokku Eesti puzzle, pesukäsnaga vett vedama 1,5 liitrilisse plastpudelisse, õhupüssiga purgile pihta laskma, lendavaid taldrikuid
pesukaussi lennutama, kartuleid koorima, paku sisse naelu lööma,
õhupalli täis puhuma, selle oksa külge riputama ja noolega puruks
laskma, ajalehtedest pallikesed tegema ja neid ämbrisse viskama,
vastama mälumängu küsimustele Otsa küla ajaloost. Nende
küsimustega saab tutvuda meie blogis: http://otsakyla.blogspot.com/. Parimad vastajad olid Paid Parved Kääpa külast.
Aitäh Aimi Puistaja, Viivi Kaselaan, Karmen Rapp, Kersti
Aasa, Anneli Nagel, Liisi Lehes, Risto Prei, Rain Kuuseorg, Anne
Mägi, Riina Nool. Aitäh, väsimatu Daisi Kaaristo!
Jaanipäev
Nagu suurem osa Eestimaast, pidasime ka meie 23. juunil
jaanilaupäeva: jaanisöögid ja -joogid, muusika ja jaanilõke ei
puudunud ka meie õhtust. Enne seda olime korrastanud meie
külaplatsi: rinnuni kasvanud hein oli niidetud, talgupäevast oli
lõkkematerjal olemas, varjualusele korralik katus peale ja õhtu
õnnestumiseks oli ainult ilusat ilma vaja. Seegi ei vedanud meid
alt!
Hea lasvakas! Kui tahad olla kursis meie küla tegemistega, siis
kõige parema informatsiooni ja pildimaterjali leiad:
http://otsakyla.blogspot.com/ . Uuri meie tegemisi ise!

Kääpa jaanipäev 2011

Liivavollet mängima!

Jaanipäevaüritused Kääpal algasid juba keskpäeval, kui pandi
pall mängu võrkpalliturniiril. Kokku võttis võistlusest osa 24
võrkpallisõpra – 10 meespaari ning 3 kolmikut. Lisaks samapalju
pealtvaatajaid. Mängude vahepeal said kõik maitsta staarkokkade Üllari valmistatud pannkooke, Kati seljankat ning Kaja
tädi pirukaid.
Tulises võrkpallifinaalis alistasid Kaspar Maila ja Robert Täht
tulemusega 22:20 Marko Meti ja Hardi Kuimetsa.
Kell 18 hakati välja selgitama rammumeest. Võistlustele
registreerus 6 jõumeest: Erkko Ilves, Toomas Tammsaar, Raivo
Hallik, Kalmer Kivi, Ingmar Juur ning Andres Pokk. Võisteldi
viiel erineval alal: õllekasti hoidmine, 32 kilose sangpommi
tõstmine, Kirovitši rehvi kantimine, naisekandmine ning
„üllatusala“. Rammumeheks krooniti Toomas, kes napilt, ühe
punktiga, oli parem Erkkost.
Samaaegselt jõumeeste etteastetega toimusid Marju Parve
eestvedamisel mängud väikestele mudilastele, lisaks pakkusid
tantsulist vahepala kohalikud tantsutüdrukud Aveli ja Marili.
Pidu sai õiged tuurid ülesse kell 21, kui lavale astus ansambel
Hoia ja Keela. Kell 22 süüdati ka Kääpa jaanipäevade ajaloo
suurim jaanituli. Tants ja trall lõppes alles paar tundi peale
südaööd…
Kääpa külaaktiiv tänab kõiki osalejaid ja abimehi!

Lasva Võrkpallinaiste Selts on tegutsenud peaaegu aasta.
Seltsi tegevus pakub head võimalust ise rohkem panustada ja
tutvustada oma valda läbi võrkpalli. Saalihooaja lõppedes leiti, et
tore oleks suvel koos võrkpalli nautida ja nii tekkis idee
rannavõrkpalli turniiri korraldamiseks. Hea võimaluse selleks
pakkus Kohaliku omaalgatuse programm, kuhu kirjutati koos
projekt, mis heakskiidu leidis. Lisaks turniiri korraldamisele
soetatakse Lasva võrkpallinaiskonnale uus võistlusvorm, mis
peaks valmima augustiks. Turniiri, „Lasva Liivavolle“,
eesmärgiks on julgustada ja innustada maapiirkonna naisi ja
neide võrkpalli mängima ning ühtlasi juhtida tähelepanu
tervislikele ja sportlikele eluviisidele. Läbi turniiri korraldamise
loodab Lasva Võrkpallinaiste Selts saada naiskonna ridadesse
uusi ja aktiivseid mängijaid, kes oleksid sügisel saalihooaja
avamisel valmis trenni tulema, et koos võrkpallist rõõmu tunda ja
oma valla au kaitsta. Kogu projekti läbiviimist toetab Kohaliku
Omaalgatuse Programm (KOP). Siinkohal on hea võimalus
tänada Lasva vallavalitsust ja KOPi, kes innustab ja toetab meie
tegevust.
KOPi toel toimubki Kääpal Lasva Võrkpallinaiste Seltsi
eestvedamisel kolmeetapiline rannavõrkpalli turniir „Lasva
Liivavolle“. Võistluspäevadeks on pühapäevad 24. juuli ja 7.
august. Rannavõrkpalli oodatakse mängima kõiki võrkpallihuvilisi neide ja naisi. Võistkonda kuulub kaks mängijat.
Registreerides tuleb oma võistkond määratleda algajate või
edasijõudnute gruppi. Mängitakse rahvusvaheliste rannavõrkpalli reeglite järgi, vajadusel muudatused selgitatakse ja lepitakse
kokku enne mängude algust. Iga etapi kolm paremat võistkonda
mõlemas tugevusgrupis autasustatakse ja kolme etapi kokkuvõttes autasustatakse mõlema tugevusgrupi kolme paremat
võistkonda eriauhindadega. Võistluste algus kõikidel etappidel
kell 11. Info ja registreerimine tel: 5813 3613 või 5668 6065
Registreerimine lõpeb 15 min enne võistluste algust.
Osavõtutasu: õpilastele 1€ ja täiskasvanutele 2€
Esimene etapp toimus 19. juunil. Osales neli võistkonda. Päev
oli mängimiseks ideaalne ja võrkpallist tundsid rõõmu kõik
osavõtjad ja pealtvaatajad. Paremusjärjestus kujunes
edasijõudnute alagrupis järgmiseks: 1. Ave Saaremägi - Anu
Raag; 2. Ande Aagver - Aire Akkerman; 3. Grete Saarniit - Pille
Saare. Algajate grupis võitsid tubli mänguga õed Kristiina ja
Anna-Maria Toome.
Järgmine etapp toimub 24. juulil. Oodatud on kõik võistlejad
ja kaasaelajad!
Merike Värs ja Grete Saarniit

Rattasõit Lätis

3. juulil käisid Haanja Rattaklubi
liikmed Randel Päästel, Albert Hurt ja
Margo Hurt Lätimaal rattavõistlustel.
Võistluskoht oli Talsi linna lähistel. Talsi
asub Riiast pisut üle 100 km lääne pool.
Tegemist oli Trek-Philips MTB rattamaratonide sarja osavõistlusega. Randel (9 a) osales lastesõidus, mis koosnes kahest 500 m
pikkusest ringist. Tulemuseks 3. koht oma
vanuseklassis. Albert (12 a) sõitis nii lastesõidu kui poolmaratoni. Poolmaratoni pikkus
oli 25 km, sellest suur osa raskel maastikul.
Mõlemast sõidust tuli esikoht oma vanuseklassis. Albertil oli selles võistlussarjas juba
kolmas võistlus ning eesmärgiks on sarja
üldesikoht. Margo sõitis täismaratoni (50 km)
ning oli oma vanuseklassis (mehed 30-40 a)
27. lõpetaja.
Võistlustrass oli raske, kuid väga huvitaval
ja looduskaunil maastikul.
Margo Hurt

Vähem kui aasta pärast saab valdade taasmoodustamisest 20
aastat. Sama palju aega on möödunud ka endise kolhoosikorra
lagunemisest.
9. juulil toimus S. M. Kirovi nim. kolhoosi töötajate
kokkutulek, mis viidi läbi Tsolgos. Kokku oli tulnud 122
osalejat. Alustati registreerimislaua juures, külamajas sai
vaadata väljapanekut albumitest ja kolhoosiaegsetest
piltidest, turgutada end tassi kohviga.
Toomas Paur, kes oli ürituse päevajuht, intervjueeris kohale
tulnuid, meelsasti meenutati endisi aegu. Kell 16.30 heiskasid
Valter Kala ja Arno Sild lipud. Ansamblilt "Toomõpuukõ“ kõlas
lipulaul. Edasi siirduti rahvamaja saali, kus sai keha kinnitada,
kuulata sõnavõtte, naiste laulu ja meeleolukat pillimängu
"Tamula" meestelt. Tänati ka korraldustoimkonda. Õhtu lõppes
ühise simmaniga välilaval, kus tantsumuusikat pakkus Mini
MTJ.
Ürituse toimumist toetas Lasva Vallavalitsus ja Kohaliku
Omaalgatuse Programm
V. Rätsepp

Aasta Küla nominendiks Võrumaalt
on Tsolgo küla
Vallavolikogu
21.04.2011
Muudeti valla eelarvest eraldatavate
sotsiaaltoetuste taotlemise määramise ja
maksmise korda, mille tulemusel eurosendid ümmardati täiseurodeks ning
suurendati põhikoolijärgse õppeasutuse
lõpetajale makstava toetuse summa.
Väljavõte eelpool nimetatud määruse
paragrahvist 3:
§ 3. Toetuse liigid
(1) Kindlaksmääratud toetused:
1) sünnitoetus (vastavalt sünnitoetuse
maksmise korrale);
2) matusetoetus (enne 95,87€) 96,00€ .
Makstakse Lasva valla elanikeregistrisse
kantud isiku surmatunnistuse alusel;
3) kooli lõpetamise toetus. Makstakse
põhikooli lõpetajale (enne 19,17) 20,00€
ja põhikoolijärgse õppeasutuse lõpetajale
(enne 31,96) 35,00€;
4) aabitsatoetus. Makstakse I klassi
minevatele lastele (enne 63,91) 64,00€;
5) jõulupakitoetus. Jõulupaki saajate arvu
ja paki hinna kinnitab vallavalitsus igal
jooksval eelarveaastal.“
Anti mittetulundusühingule Kodukant
Otsa tasuta rendile tähtajaga 30. aprill
2021.a. vallale kuuluv ruum ehitises
nimetusega saun-raamatukogu. Mittetulundusühingu tegevuse eesmärgiks on
koduküla elu edendamine ja kodanikualgatuse arendamine.
Muudeti vallavolikogu esimehele,
vallavolikogu liikmetele volikogu tööst
osavõtu ja vallavolikogu ülesannete
täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse
suuruse ja maksmise korra § 2 lõike 2,
mille uus sõnastus on järgmine: „(2)
Vallavolikogu liikmele (v.a volikogu
esimees) makstakse hüvitust 25,00 eurot
(enne 390 krooni) volikogu istungist
osavõtmise eest ja pool sellest summast
volikogu eelistungil osalemise eest.“
20.05.2011
Toimus lapsehoiuteenuse rahastamise
ning osutamise korra muutmise määruse
teine lugemine. Protokollilise otsusega
lõpetati määruse eelnõu teine lugemine ja
lükati selle vastuvõtmine järgmisse volikokku.
Määrati katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed
Muudeti munitsipaaleluruumide üüri
piirmäära kehtestamise määrus seoses
kroonide muutmisega eurodeks. Piirmäär
on jäetud samaks.
Kinnitati Lasva valla jäätmehoolduseeskiri .
Vaadati läbi MTÜ Tsolgo Arendusühingu poolt volikogule esitatud avaldus
Lasva valla eelarvest investeeringutoetuse saamise kohta. Protokollilise
otsusega suunati avaldus vallavolikogu
majandus komisjonile ja hariduse-,
kultuuri-ja spordikomisjonile ettepanekute tegemiseks.
17.06.2011
Määrati katastriüksuste nimed ja
sihtotstarbed.
Kinnitati Lasva Vallavalitsuse koosseis, millega nimetati vallavalitsuse
liikmeks abivallavanem Martti Zeiger
Otsustati toetada mittetulundusühingu
Tsolgo Arendusühing tegevust valla
reservfondist.
Muudeti lapsehoiuteenuse rahastamise ning osutamise korda Lasva vallas
ning kinnitati määruse uus terviktekst.
Kinnitati Lasva valla 2010. majandusaasta aruanne.
Algatati detailplaneering maaüksusel
KODU ning otsustati kavandatavas
detailplaneeringus jätta algatamata
keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Kinnitati Lasva valla eelarve esimene
muutmine.
Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Lasva vallale kuuluv
kinnistu, asukohaga Võrumaa, Lasva
vald, Tohkri küla, millel paiknevad
hooned (elumaja koos abihoonetega),
alghinnaga 6500 (kuus tuhat viissada)
eurot.

Kinnitati vallavolikogu II poolaasta
tööplaan.
Vallavalitsus
08. aprilli 2011.a. määrusega nr 21.5/7 kehtestati Lasva Veetorni Galerii
piletihinnad, mille kohaselt rahvastikuregistri järgi Lasva valla elanikele on
Veetorni Galerii külastus tasuta ja piletite
hinnad on järgmised: täiskasvanu - 2,00
eurot; pensionär ja üliõpilane - 1,00
eurot; õpilane - 0,60 eurot; grupp (11-20
inimest) - 20,00 eurot.
08. aprilli 2011.a. määrusega nr 21.5/8 kehtestati Kääpa vabaõhulava
rendihinnad, mille kohaselt tunnihindadeks on: pereüritused valla elanikele - 3,20 eurot; muud üritused - 20,00
eurot.
08. aprilli 2011.a. määrusega nr 21.5/9 kehtestati Lasva valla tehnika
kasutamise hinnatariifid ning määruse §
1 on sõnastatud järgmiselt:
(1) Kehtestada Lasva valla tehnika
kasutamise tunnitasud alljärgnevalt:
1) traktor MT3-80 – 21,00 eurot
2)vaakumpütt koos traktoriga –
23,50 eurot
3) käru koos traktoriga – 23,50 eurot
4)lume lükkamine traktoriga –
22,50 eurot
4) höövel koos traktoriga MT3-80 –
24,00 eurot
5)ekskavaator 3O-2621 – 23,00 eurot
(2) Kehtestada Lasva valla tehnika kasutamise 1 km hind alljärgnevalt:
1) veoauto Ford Transit 0,55 eurot;
2) Bova buss (valla asutused, elanikud) – 0,70 eurot
3)Bova buss (muud sõidud) – 0,80
eurot
4) buss Ford Transit (valla asutused,
elanikud) – 0,50 eurot
5) buss Ford Transit (muud sõidud)
– 0,60 eurot
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud
tehnika kasutamisel ooteaja hind on
2,60 eurot.“
08. aprilli 2011.a. määrusega nr 21.5/10 kehtestati Kääpa Põhikooli
ruumide rendihinnad alljärgnevalt:
spordisaali väljarentimise hinnad treeninguteks (90 minutit) - 13,00
eurot;
võistlusteks (60 minutit) - 16,00
eurot;
söökla väljarentimise tunnihinnad –
peielaud - 16,00 eurot;
muud üritused - 23,00 eurot;
sauna väljarentimise tunnihinnaks on
7,00 eurot;
ruumide nõupidamisteks, konverentsideks väljarentimise tunnihinnaks on
7,00 eurot.
10. juuni 2011.a. määrusega nr 21.5/11 on kehtestatud Lasva Rahvamaja
ruumide rendihinnad , mis on sõnastatud
määruse paragrahvis 1 alljärgneva
sõnastusega:
„(1) Kehtestada Lasva Rahvamaja
ruumide väljarentimise tunnihinnad
alljärgnevalt:
1) müügi korraldamise eesmärgil – 5,00
eurot;
2) seminarideks – 5,00 eurot;
3) matusteks (5 tundi) – 5,00 eurot, iga
järgnev tund 3,00 eurot;
4) sünnipäevadeks (12 tundi) – 50,00
eurot, iga järgnev tund 6,00 eurot;
5) pulmadeks (24 tundi) – 100,00 eurot,
iga järgnev tund 10,00 eurot;
6) asutuste pidudeks (12 tundi) – 100,00
eurot, iga järgnev tund 10,00 eurot;
7) ürituste korraldamiseks paikkonna
rahvale – 3,00 eurot;
8) ürituste korraldamiseks lastele ja noortele – 2,00 eurot;
9) muud kokkuleppelised üritused – 2,00
eurot.
(2) Renditavate ruumide nimetused,
kasutamise aja ja rendi tasumise
tingimused fikseeritakse vastavasisulises
lepingus.“
Valeria Litvinenko
Vallasekretär

6. juulil 2011 külastas Aasta
Küla hindamiskomisjon Tsolgo
küla. Tsolgo on valitud Võru
maakonna Aasta Külaks 2011 ja
on seega ka üleriikliku Aasta Küla
nominent. Tsolgos tervitas külalisi
esmalt lauluansambel Toomõpuukõ,
seejärel istuti ühiseks õhtusöögiks
lauda. Külalistega olid kohtuma
tulnud Tsolgo Arendusühingu liikmed ja teised aktiivsed külaelanikud. Pärast õhtusööki tutvuti koolimaja ja rahvamajaga ning tehti
meeleolukas jalutuskäik külas.
Komisjon, kuhu kuuluvad Riigikogu esimees Ene Ergma, Põllumajandusministeeriumi esindaja Kristine Hindriks, Maalehe esindaja Rein Randvere, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja Taimi Saarna ja liikumise Kodukant esindaja Marine Laaniste,
teeb oma otsuse 7. juulil, aga teatavaks saab see alles 5. augustil, Maapäeva avamisel, kus
Tsolgo Arendusühingu esindajatena osalevad Angela Järvpõld ja Anneli Viitkin.
Vaike Rätsepp

Traditsiooniks on saanud, et Lasva Käsitööselts sisustab Lasva valla lastele ühe
suvenädala. 27. juuni hommikul koguneski 32 last käsitööseltsi maja juurde, et osa
saada huvitavatest laagritegemistest. Igal aastal on lisaks käsitöötegemistele
laagrikavas teisigi põnevaid laste silmaringi avardavaid teemasid: võro kiil, paikkonna ajalugu, lasteraamatute kirjutamine, illustreerimine. Seoses Rahvusvahelise Teaduseaastaga võtsime seekord laagri kavva teaduseteemalised tegevused, et tõsta laste selle alast teadlikust. Laagri põhiteemaks sai valitud
kosmonautika ja elektroonika.
Elektroonika töötuba oli nagu väikene labor, kus lapsed said proovida LEDide rida
vilkuma panna. Kuid kõige rohkem elevust tekitas, kui tuli omapoolt kokkupandud
skeemile programmeerida lauluviis, seades igale noodile vastavusse ühe tähe. Lapsi
üllatas, et kõik nende mänguasjades vilkuvad ja häälttegevad osad on esmalt
kokkupandud sarnastel alusplaatidel ning seejärel valmistatud trükkplaadid, mida nad
oma mänguasjade sees näha võivad.
Aerodünaamika ja reaktiivliikumise katsetega püüti lastele näidata kui huvitav on
tegelikult teadus ning kuidas on see seotud meie argieluga. Läbi põnevate tegevuste
omandati uusi teadmisi kosmose füüsika ja kosmonautika vallas ning nende teadusalade
rakendamist igapäevaelus. Tublimad oskavad eristada füüsikaliste protsesside kulgemist Maal ja kosmoses (heli mitte levimine vaakumis ja mikrogravitatsiooni tingimused). Videoloengutes saadi ülevaade astronautika ajaloost, tuleviku kosmosereisidest, kaugseire tähtsusest inimestele ja Eesti Tudengisatelliidi meeskonna
tegemistest. Kokkuvõtted tehti diskusioonina rühmatöödes, mille tulemused pani iga
laps kirja oma isiklikku Missioonipäevikusse. Sinna lisati laagri jooksul tehtud
joonistused, skeemid, pildid, harjutused, viktoriin ja oma emotsioonid ning uued
teadmised iga teema kohta. Laagri lõpus said lapsed Missioonipäeviku koju, mille vahel
oma pildiga esmase Astronaudi kursuse läbimise tunnistus.
Laagri väljasõit toimus oma vallas asuvasse Tõutsimäe tähetorni, kus saadi
teadmistele lisa tähistaeva ja aastaaegade vaheldumise kohta. Kui kaugel on Kuu? Miks
Päike talvel nii vähe end näitab? Mida astronaudid söövad? Kuidas kosmoseraketid
töötavad? Kuidas satelliidid ümber maakera tiirlevad? Kõigile neile ja paljudele teistele
küsimustele, mis seonduvad kosmosega ning kosmosetehnoloogia saavutustega, said
lapsed vastuse tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastusele. Näha oli, et
entusiasmist väikestel teadushuvilistel juba puudu ei tulnud. Laagri lõpus viktoriinist
kokkuvõtteid tehes tuli hämmastusega tõdeda, et väikeste laste kosmoseteadmised
polegi nii väiksed, kui arvata võiks.
Teadusteemade vahele tehti usinasti käsitööd. Igal lapsel valmis laagripäevade
jooksul palju ilusaid käsitöid: õmmeldi vildiriidest loomi, valmistati heinaalusel
lilleseades seinapilte ja lauaseadeid, märgviltimistehnikas seepe, vilditi kaisuloomi,
valati glütseriinist seepe, punuti südamepaelu, maaliti portselani, kaunistati pakutrükis
kotte, meisterdati tüllist lilli ja pärlitest võtmehoidjaid ning värviti Timo keraamika
kujusid mis kaunistati salvrätitehnikas.
Veel tehti tattoosid, näomaalinguid, meisterdati õhupallist loomi, lauldi karaoket ja
toimus huvitav võistlus. Laagris valminud käsitööesemed ja muud huvitavad tegevused
said teoks tänu Kohaliku Omaalgatuse Programmi ja Lasva Vallavalitsuse rahalisele
toetusele.
Aitäh Heli Lätt, Silver Lätt, Priit Kuuseorg ja Heli Leet teadustegevuste juhendamise eest! Aitäh Pille Täht, Liisi Ruuse, Anneli Lätting ja Kersti Aasa, käeliste tegevuste
juhendamise eest! Aitäh Maarika Torop, Su toidud ja küpsetised olid maitsvad! Aitäh
kõigile, kes aitasid!
Lasva Käsitööseltsi nimel
projektijuht Sirje Kuuseorg

Lasva valla noored on juba mõnda aega koostööd teinud MTÜ Võru Päevakeskuse
Ühinguga ning tänutäheks meeldiva koostöö ja abivalmiduse eest kutsusid Päevakeskuse juhatajad Lasva noori koos noortetoa juhendaja Daisi Kaaristoga Vaskna
turismitallu laagrisse „Saame hakkama!“ 6.-8. juunil.
Lasva noortetoast pakkis kolmeks suvepäevaks asjad neli tüdrukut ja mina, nende
juhendaja Daisi. Esialgu ei osanud me laagrist midagi oodata, kuid juba esimese päeva
õhtuks olime kõik omavahel sõbrunenud – nii päevakeskuse noored, nende juhendajad
kui ka mina oma noortega. See oli laager, mis õpetas noori ise hakkama saama igapäevaselt oluliste toimingutega, olgu selleks siis laua katmine ja koristamine, oma toa
korrashoidmine, väljas iseseisvalt liikumine või teistega arvestamine. Kolme palava
suvepäeva jooksul saime ühiselt kaasa lüüa ettevalmistustes söögikordadeks, mängida
pallimänge ja hüpata batuudil, ujuda Vaskna järves ja rannal päikest nautida, sõita
paadiga, kuulata muusikat ja tantsu lüüa, orienteeruda turismitalu ümbruses, saunavihtu
meisterdada, grillida ja ette valmistada õhtust lõbusat ettekannet teistele laagrilistele.
Laager oli meeldejääv, üllatusterohke, kuid ka parajalt väsitav. Oli väga meeldiv tutvuda
erinevate inimestega ning anda oma panus võimaluste loomisel nendele, kes ise päris
hästi toime tulla ei suuda.
Aitäh Võru Päevakeskuse töötajatele ja nende klientidele võimaluse eest osaleda
huvitavas laagrielus! Palju jaksu ja toredaid ettevõtmisi ning jääme ootama uut
koostööprojekti!
Lasva noored ja Daisi
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Ühistranspordi (bussiliikluse)
olukorra analüüs
Lasva Vallavalitsus kavatseb üle vaadata Lasva valla bussiliinid
ning analüüsida nende vastavust kasutajate vajadustele. Selleks
palume Lasva valla elanikel esitada omapoolsed ettepanekud Lasva
Vallavalitsusele. Kõige olulisem on saada teavet bussiliinide vajalikkuse kohta: marsruut (kust, kuhu), kuupäevad (või nädala päevad) ja
kellaajad (väljumine, saabumine) jne. Vastavalt esitatud ettepanekutele analüüsitakse bussiliinide täiendamise ja muutmise võimalusi.
Ettepanekud palume esitada hiljemalt 15. augustiks 2011
paberkandjal aadressil Võrumaa, Lasva vald, Lasva küla 65401
või elektrooniliselt aadressil vald@lasva.ee.

KIRIKU TEATED
Üks päev kui pärl
ta teiste seas
kord aastas
särab igas eas!

Aprill
Aleksander Zupsmann 97
Aleksandra Mustrik 91
Vaike Truija 75
Enda Kendra 70
Leida Lobin 70
Silvi Ploomsaar 65
Ilme Kõnnusaar 60
Inge Pindis 60

31. juulil kell 10.30 toimub
Pindi kiriku 130. aastapäevale
pühendatud
kontsertjumalateenistus.
Jutlustab peapiiskop Andres Põder,
laulab koguduse naiskoor ja
Hiiumaa Pühalepa koguduse
naiskoor Anna.

Juuni
Hans Sarv 91
Kalle Arumäe 85
Tiivi Kookmaa 75
Olev Loos 70
Rutt Maask 65
Olev Meemann 65
Hele Kivi 60
LASVA RAAMATUKOGU
1OO
Raamatukogu sünnipäevale
oodatakse
endisi töötajaid ja lugejaid
19. augustil kell 13.
Võtke kaasa mälestusi
nii juttudena kui
ka pildimaterjalina!
Raamatukogu juhataja
Ülle Jõõger

Lasva raamatukogu
on seoses
korralise puhkusega
suletud
1. august – 14. august

Päikene tõuseb ja vaob,
inimene elab ja kaob…
Mälestame igavikuteele
lahkunuid:
Tiiu Ümarik
15.07.1941 – 13.04.2011
Tõnu Land
14.10. 1954 – 13.06.2011
Helje Laiv
14.10.1936 – 23.06.2011

Keidi Tigasood ja Kairo Silma
pisipoja Kristeni sünni puhul
Riina Noolt ja Janar Kaselaant
pisitütre Mariti sünni puhul

TERVISETEISIPÄEVAKUD
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
SI-kaarti 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 tervisepiiksusid koguda ka oma
koduvallas. Juba veebruaris algas terviseteisipäevakte sari, mis
toimub aastaringselt ja valla erinevates piirkondades. Kevadest
sügiseni saab kõndida, joosta ja jalgrattaga sõita. Jälgi kalendrit!

5. juuli
Otsa raamatukogu, kell 19
Kaie Lehes, 735 0867,
Kaie.lehes@mail.ee

23. august
Kääpa raamatukogu, kell 19
Siiri Kartsepp, 5624 1218
siiri@lasva.ee

12. juuli
Vihumäe talu Sookülas, kell 19
Mae Krillo,503 1040,
Maek@hot.ee

30. august
Lasva raamatukogu, kell 19
Ülle Jõõger, 5615 9095
yllej@lasva.ee

19. juuli
Kääpa raamatukogu, kell 19
Siiri Kartsepp, 5624 1218
siiri@lasva.ee

Mai
Irene Karise 85
Linda Viljamaa 80
Kalju Udras 75
Silvi Fedotova 65
Heino Listak 60
Maia Parisalu 60

Maailmal su jaoks palju uut on ja imelist.
Maailmal väga vaja on last sinunimelist.

Lasva Järve Tulemuusika Vaatemäng
19. augustil kell 20.30
* Järve kaunistamine rahvapilli muusika saatel
* Ujuvparvelt kontsert NELE – LIIS VAIKSOO & SÕBRAD
* Tantsutrupp Katariina rannal
* Tuleüllatus järvelt
Sissepääs t a s u t a
Õnnetäht kaheksakand libistatakse järvele kontserdi ajal,
mis on eelnevalt süüdatud sooviküünaldest. Sooviküünla
saab osta kohapealt hinnaga 1 € ja asetada tähele need
inimesed, kellele on tähtis oma soovide täitumine
järgmise 12 kuu jooksul.

26. juuli
Lasva raamatukogu, kell 19
Ülle Jõõger, 5615 9095
yllej@lasva.ee
2. august
Tsolgo raamatukogu, kell 19
Angela Järvpõld, 5326 8740
angela@lasva.ee
9. august
Otsa raamatukogu, kell 19
Kaie Lehes, 735 0867
Kaie.lehes@mail.ee

6. september
Tsolgo raamatukogu, kell 19
Angela Järvpõld, 5326 8740
angela@lasva.ee
13. september
Otsa raamatukogu, kell 19
Kaie Lehes, 735 0867
Kaie.lehes@mail.ee
20. september
Vihumäe talu Sookülas, kell 19
Mae Krillo, 503 1040
Maek@hot.ee
27. september
Kääpa raamatukogu, kell 19
Siiri Kartsepp, 5624 1218
siiri@lasva.ee

16. august
Vihumäe talu Sookülas, kell 19
Mae Krillo, 503 1040
Maek@hot.ee

Laste suvelaager
Pikakannul, Võrumaal
1.- 5 . August
„Õpime tundma Eestimaa putukaid”

Teadmisi putukate maailmast jagavad:
Tartu Ülikooli Zooloogiamuuseumi
muuseumipedagoog Aivo Tamm,
peavarahoidja Jaan Luig ning
bioloog ja loodusfotograaf
Urmas Tartes.

Hind 49 €
Laagrit toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus
Osaliste soovitav vanus
7-14 eluaastat
Info ja registreerimine
tel: 50 28 783/ info@pikakannu.ee
www.pikakannu.ee

