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Esimesed seitsmeaastased saadeti kooliteele uuest lasteaiast Pargihaldjas. Foto erakogu

Töötan 3. juunist Lasva vallavalitsuses abivallavanema ametikohal.
Olen noorest peast õppinud puidutöötlemise tehnoloogiat, hiljem keskkonnakaitset,
halduskorraldust ja maastike ruumilist korraldust. Eraelus tegelen väikest viisi kodulinnukasvatusega ja hetke seisuga olen nelja
toreda lapse vanaema.
Elus olulisemad töökohad on olnud Vastseliina sovhoosis ehitusmeistrina ja metsavahina ning Vastseliina vallavalitsuses
aastatel 1993–2014, viimane ametinimetus
oli keskkonna- ja ehitusnõunik.
Minu tööks vallavalitsuses on ehitus- ja
keskkonna valdkonnad, riigihanked, planeeringud ning arendustegevus. Usun, et
oskan oma valdkonna põhiselt olla nõuga
abiks nii valla elanikule kui ettevõtjale.
Kui om vaja abi vai tiidmisi, tulõ ja küsü –
ma pruugi võrokiilt ka.
Tiina Pettai

Taas oli Kääpa laululava tantsijate ja lauljate päralt 25. juunil. Foto Hille Kokk

Aivar Kartsep
25.03.1967.–14.07.2016.

Ühte väga head inimest ei ole enam ...
Meile kõigile on antud oma aeg. Ja on igaühe enda teha, kas ta kasutab seda teiste või
iseenda tarbeks. Aivar valis esimese tee. Tal
oli väga palju sõpru, keda ta aitas ja kellest
ta hoolis. Ja oli väga palju tuttavaid ja päris
võõraid, kellele ta ei suutnud öelda EI. Aga
ööpäev on jääv suurus ja sinna ei mahtunud
kõik ära. Me võime ju arvata, et ehk oleks
pidanud aja maha võtma ... Aga sellega jäi ta
hiljaks. Aeg jäi lihtsalt ise seisma – lõplikult
ja tagasipöördumatult.
Nüüd on suur tükk tühja aega, kus ei ole
enam Aivari naeratust ja humoorikat sõna,
pole töökaid käsi ja südamest tulevat abi.
On vaid ilus mälestus ...
Sõbrad
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Lasva Vallavolikogus ja Vallavalitsuses vastuvõetud
otsustustest
1. aprillil 2016. a toimunud vallavolikogu
erakorralisel istungil:
Võeti vastu kaksteist sotsiaalhoolekandega seotud määrust –
1. millega delegeeriti Lasva Vallavalitsusele sotsiaalhoolekande seaduses
sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse
ülesanded, välja arvatud §-des 14, 17, 20,
23, 26, 27, 30, 33, 38, 41, 42, 44, 113 lõikes
4 ja 133 lõikes 6 nimetatud valdkondi reguleerivate teenuste korraldamise ja toetuste
maksmise kordade kehtestamine.
2. mis kehtestab toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad eluruumi alaliste kulude piirmäärad Lasva vallas;
3. mis reguleerib Lasva valla eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise korra Lasva vallas;
4. mis reguleerib Lasva valla eelarvest
makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise korra Lasva vallas;
5. mis sätestab Lasva valla (edaspidi vald)
poolt korraldatavad sotsiaalteenused ning
nende osutamise tingimused ja korra;
6. millega kehtestati uut hooldajatoetuse
maksmise korda puudega lapse hooldajale;
millega kehtestati uut täisealisele puudega
isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja
maksmise korda Lasva vallas;
7. mis reguleerib Lasva vallas kõrvalabi
vajavatele isikutele koduteenuse osutamise
tingimusi ja korda ning koduteenuste korraldamisega tekkivad lepingulisi suhteid.
8. mis reguleerib tugiisikuteenuse (edaspidi: teenus) osutamist isikutele, lastega
peredele, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Lasva vald ning kelle
alaline elukoht on Lasva vallas;
9. mis reguleerib koolieelses lasteasutuses mittekäiva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale (sotsiaalhoolekande
seaduse §129 lõikes 1 nimetatud isikutele)

lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja
toetuse määramise ja maksmise korda ning
riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse
raske ning sügava puudega lastele osutamise tingimused ja korda;
10. mis reguleerib ööpäevaringset hooldamist (edaspidi: hoolekandeteenus) vajavale isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lasva vald, osutatava
hoolekandeteenuse eest tasumisel isiku
enda rahalistest võimalustest puudujääva
osa kaasfinantseerimist vallaeelarvest.
11. millega sätestatakse eluruumide üürile
andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise
kord ning üürniku õigused, kohustused
ning piirangud eluruumi kasutamisel.
12. millega sätestatakse Lasva valla (edaspidi vald) poolt korraldatavate sotsiaalteenuste ning nende osutamise tingimusi ja korda.
22. aprilli 2016. a vallavolikogu istungil
• võeti vastu otsus Võru Linnavolikogu
09.03.2016. a otsusega nr 15 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine“ mittenõustumise kohta;
• Volitati Lasva Vallavalitsust teostama vee
– ettevõtte leidmisega seotud toiminguid:
1. riigihanke läbiviimine ja hankelepingu
sõlmimine vee- ettevõttega veevarustuse ja
reovee ärajuhtimise teenuse osutamiseks
Lasva vallas ajavahemikul 01.06.2016. a kuni
01.06.2021. a;
2. määrata riigihanke veevarustuse ühe kuumeetri piirhinnaks 2,00€ (kaks eurot) +km.
3. määrata riigihanke reovee ühe kuupmeetri ärajuhtimise piirhinnaks 2,00€
(kaks eurot)+km.
• Otsustati soetada Lasva vallale 16- kuni
18-kohaline buss maksumusega kuni
20 000€.
• Otsustati võõrandada Lasva vallale
kuuluv kinnistu, asukohaga Võru maakond, Lasva vald, Sooküla küla, Uue-

Kimalase hinnaga 6000€.
20. mai 2016. a vallavolikogu istungil:
• Võeti vastu määrus, millega kehtestati
Lasva Vallavalitsuse hallatava üldhariduskooli ja koolieelse lasteasutuse (edaspidi
haridusasutuse) direktori vaba ametikoha
täitmise põhimõtted ja nõuded.
• Otsustati taotleda Lasva vallale munitsipaalomandisse maaüksused: Pässa tee (teeregistri nr 3890273), Pässä tee 4, Annõlauda,
Annõjärve, Annõpille, Kimalas, Laululava
tee 31;
• Kinnitati Lasva valla teehoiukava aastateks 2016–2017;
• Kinnitati Lasva valla 2015. a majandusaasta aruanne;
• Anti mittetulundusühingule Lasva
Käsitööselts tasuta kasutada Lasva vallale
kuuluv – endine söökla lao hoone, nimetusega seltsimaja, asukohaga Palo tee 46/1, Lasva
küla, Lasva vald, Võrumaa kuni 01.01.2026. a
Vara tasuta kasutusse andmise lepingu mittetulundusühinguga Lasva Käsitööselts sõlmis
ja allkirjastas vallavanem.
17. juuni 2016. a vallavolikogu istungil:
• Võeti vastu Lasva Valla Lasteaia
Pargihaldjas põhimääruse uus terviktekst.
• Kinnitati Lasva valla 2016. aasta esimene lisaeelarve.
• Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Lasva vallale kuuluvat
kolm kerge kütteõlil töötavat keskküttekatelt ja neli plastist kütuse mahutit.
• Kinnitati Lasva ametiasutuse ja vallaasutuste struktuur, ametikohad ja töötasumäärad.
• Võeti vastu otsused mitte nõustuda Urvaste Vallavolikogu ja Orava
Vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse
muutmise üle eesmärgiga moodustada mitme omavalitsuse üksuse põhjal uus omavalitsuse üksus kuna Võru, Lasva ja Sõmerpalu
vald on alustanud ühinemisteemalisi läbirääkimisi ning teinud konkreetseid samme

ühise omavalitsusüksuse moodustamise
suunas. Lasva valla esimene eelistus on jätkata läbirääkimisi Sõmerpalu ja Võru vallaga. Väiksema omavalitsusüksuse eeliseks
on elanikkonnale lähemalolevad otsustusprotsessid, kättesaadavamad avalikud teenused ning valdade teenuste ühtlustamine
on lihtsam ning tulemuslikum.
• Otsustati määrata Lasva valla ÜVK
piirkonnas vee-ettevõtjaks aktsiaselts
Võru Vesi, kelle haldusülesanne seisneb
Lasva valla ÜVK piirkonnas Lasva valla
omandis oleva taristu kasutamises veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ning käitlemise korraldamiseks ning ühisveevärgi –
ja kanalisatsiooni avaliku teenuse osutamises.
• Kinnitati Lasva valla Noortevolikogu
liikmeskonda kuhu kuuluvad. Kaisa
Kahre, Helina Hirv, Linda-Loora Pruuli,
Morgan Kinna, Hanna Visnapuu, Gerli
Reilson, Ranno Meidla, Ragnar Ojaveer.
• Moodustati komisjon Lasva valla haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike
arvamuse välja selgitamiseks küsitluse
korraldamise teel. Komisjoni liikmeteks
on nimetatud: Valeria Litvinenko, Angela
Järvpõld, Anne Trumm, Marianne
Hermann, Evald Krillo, Maire Juhkam,
Tea Kallaste, Siiri Kartsepp.
Lasva Vallavalitsuse
12. aprilli 2016. a määrusega nr 2-1.5/2
kehtestati transpordiga saatjateenuse
hinnad:
1. Lasva vallast Võru linna, sealhulgas
Lõuna-Eesti haiglasse 3,00€ (kolm eurot);
2. Lasva vallast Põlva linna 3,00€ (kolm
eurot);
3. Lasva vallast Tartu linna tervishoiuasutustesse 20,00€ (kakskümmend eurot);
4. Mujale sihtpunkti sõitmisel on hind 15
senti kilomeeter.

Lasva Vallavolikogu määras
ASi Võru Vesi Lasva valla vee-ettevõtteks
AS Võru Vesi alustab Lasva vallas ÜVK
teenuste pakkumist ja taristu opereerimist alates 01.08.2016. Tegevuspiirkondadeks on Lasva, Pässa, Otsa, Tsolgo, Kääpa ja Sooküla külad.
AS Võru Vesi peab lähtuma enda töös
eelkõige ÜVK seadusest ja kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud ÜVK liitumise
ja kasutamise eeskirjadest. Õigusaktidest
tulenevate tingimuste täitmiseks peab AS
Võru Vesi koostöös klientidega neid jälgima ja võimalikud puudused likvideerima.
Vee-ettevõtja jaoks tähendab Lasva valla
liitumine uusi kliente, kellele on vajalik
pakkuda teenust ning uusi torustikke ja
rajatisi, mis vajavad hooldamist. Klientidele tähendab see suhtlemist uue vee-ettevõttega. Veeteenuse kasutamise osas ei
tohiks klientide jaoks suurt midagi muutuda – joogivee pumpamine klientideni ja
reovee ärajuhtimine jätkub samamoodi.
Kõik hetkel kehtivad kirjalikult sõlmitud
teenuslepingud antakse valla poolt üle ASile Võru Vesi. Sõlmida tuleb teenuslepingud AS-iga Võru Vesi. Veeteenuse osutamiseks teenuslepingu sõlmimiseks tuleb
kliendil esitada vee-ettevõtjale vajalikud
andmed. Andmete kogumiseks ja veearvesti näitude kontrolliks võetakse klientidega ühendust vastavalt Lasva Vallavalitsuselt saadud klientide nimekirjale juuli
ja augusti kuus. Kui klient soovib veeteenust kasutada, aga temaga ei ole augusti
kuu jooksul ühendust võetud, palume

helistada AS Võru Vesi telefonil 782 8334
või kirjutada voru.vesi@voruvesi.ee.
Kui klient ei ole enne 01.09.2016 teatanud veeteenuse kasutamisest, siis on ASil Võru Vesi õigus katkestada kliendile
ÜVK teenuse osutamine.
Kuna AS Võru Vesi hakkab veeteenust
pakkuma alates 01.08.2016, siis palume
klientidel fikseerida ja teatada oma veearvesti näidud seisuga 31.07.2016 AS-ile
Võru Vesi. Näite on võimalik teatada AS
Võru Vesi kodulehele www.voruvesi.ee,
e-posti teel aadressile naidud@voruvesi.ee
või telefoni teel numbritele 782 1779.
Alates 01.08.2016 kehtivad Lasva vallas
teenuse hinnad:
• Veevarustus – 1,86 eur/m3;
• Reovee ärajuhtimine – 1,86 eur/m3.
ÜVK seaduse mõistes on klient kinnistu omanik või valdaja, kelle kinnistu
veevärk või kanalisatsioon on ühendatud
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vastava torustikühenduse kaudu ja kellega
vee-ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgivee võtmiseks või reovee ärajuhtimiseks. Seega ei saa olla kliendiks
iga korterelamus olev korteri omanik.
Arved esitatakse ühistule, valdajale või
volitatud esindajale kellega teenusleping
on sõlmitud ning kes arveldab edasi korteri omanikega.
Üks olulisemaid tegevusi vee-ettevõtja
poolt on üle vaadata veearvestid ja veemõõdusõlmed, et need vastaksid kehtivatele nõuetele. Vastavalt määrusele on
külmaveearvestitel, mille näitude alusel

toimub vee-ettevõtja ja tema kliendi vaheline tehing, taatluskehtivusaeg 2 aastat. Seega on vajalik välja vahetada kõik
arvestid, mis on ületanud taatlustähtaja.
Vee-ettevõte paigaldab kõikidele objektidele, kus veearvesti on taatlustähtaja
ületanud, taadeldud veearvestid. Veearvesti kuulub vee-ettevõttele ja kinnistu
omanik peab tagama veemõõdusõlmes
ettenähtud temperatuuri ja tingimused, et ära hoida veearvesti külmumine
või muul moel purunemine. Külmunud
või purunenud veearvesti peab kinnistu
omanik või haldaja vee-ettevõttele kompenseerima. Vastavalt määrusele ei ole
lubatud mõõta vett plastmasskorpusega nn. korteriarvestitega. Veearvesti
paigaldatakse veemõõdusõlme, millele
kehtivad samuti omad nõuded, et oleks
tagatud vee koguste täpne mõõtmine ja
veearvesti vahetamise võimalus. Veemõõdusõlmele esitatavate nõuetega saab
tutvuda AS Võru Vesi kodulehel internetis www.voruvesi.ee.
Veearvesti näitusid peab klient teatama vee-ettevõtjale vastavalt teenuslepingus märgitud tähtajaks kas igakuiselt
või kvartaalselt. Veenäitu on võimalik
teada anda ööpäevaringselt AS Võru
Vesi kodulehel, e-posti teel aadressile
naidud@voruvesi.ee või helistades telefonidel 782 1779 või 522 1779. Vastavalt
näitudele väljastab AS Võru Vesi arve,
mis saadetakse kliendile kokkulepitult kas
posti või e-posti teel.
Kliendil on võimalik arveid tasuda ülekandega pangas, internetipangas või pü-

simaksekorraldusega. Kõige mugavam ja
lihtsam moodus arvete tasumiseks on sõlmida pangas arve püsimakseleping.
AS Võru Vesi plaanib juuli ja augusti
kuus võtta ühendust kõigi teadaolevate
klientidega ning käia kohapeal tutvumas
kinnistu veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi ning veemõõdusõlmega. Ringkäigul on võimalik kõigil kinnistu omanikel
täita ära teenuslepingu sõlmimise avaldus.
Vee-ettevõtte esindaja võtab vajalikud
andmed kinnistu omaniku kohta, kaardistab ära kinnistu torustikud ning kontrollib veemõõdusõlme ja arvesti vastavust
nõuetele. Vajadusel lepitakse kokku aeg
veearvesti vahetamiseks. Teenuslepingute vormistamise ja allkirjastamise võimalustes lepitakse tarbijatega eelnevalt
kokku.
Vee- ja kanalisatsiooni avariidest või
muudest süsteemiga seotud probleemidest on võimalik teavitada ASi Võru Vesi
avariitelefonidel 782 2111 ja 515 0315
(alates 01.08.2016).
AS Võru Vesi eesmärk Lasva valla vee-ettevõtjana on pakkuda klientidele igapäevaselt nõuetekohaseid ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni teenuseid. Selleks on aga
vajalik pidev suhtlus klientidega ja eelpool
loetletud asjade korrastamine.
AS Võru Vesi on pikaaegse kogemusega
vee-ettevõte, kes alustas tegevust aktsiaseltsina juba 1995. aastal.
Meeldivale koostööle lootes
AS Võru Vesi
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Selleks, et teha kellegi teise elu eriliseks, pole vaja olla ilus, rikas,
särav või täiuslik. Vaja on vaid natuke hoolida ...
Lapsed lendavad pesast, elutöö on tehtud
ja nii jäävadki paljud inimesed sageli üksi
oma majapidamise ja toimetustega. Nad
saavad küll kodustes tingimustes endaga
ise hakkama, kuid pikaajaline üksiolemine
hakkab kiiresti laostama ka tervist. Tekivad
hirmud oma turvalisuse pärast ja tervisega
seoses. Sagenevad telefonikõned perearstile ja kiirabisse, sest pole kellegiga suhelda.
Kaugel elavad ja töötavad lapsed ei pääse
just sageli vanemaid vaatama ja see hoiab
pidevalt üleval muret mõlemal poolel. On
küll võimalik taotleda kohta hooldekodusse, kuid paraku on ka seal pikad järjekorrad. Ja endaga toimetuleval inimesel
tekitab hooldekodu täiendavat stressi, sest
tavaliselt pole seal midagi teha peale voodiäärel istumise. Mõnedes hooldekodudes
käivad küll külalised esinemas ja toimuvad
mõningad ühistegevused, kuid paraku ei
asenda see peres elamise tunnet.

Mida siis teha? Üheks võimaluseks võiks
olla nn perehooldekodu, kus hooldajate
juurde koju tuleb elama kuni 4 eakat. Nad
osalevad vastavalt oma võimetele pere igapäevastes toimingutes (nagu näiteks toiduvalmistamine, lihtsamad majapidamistööd, aiatööd vmt), saavad tegeleda oma
hobidega (käsitöö, lemmikloomad), aga
mis kõige olulisem – nad saavad suhelda,
sest kogu aeg on keegi läheduses. Elatakse
kindla rütmiga argipäevaelu, kus on tagatud regulaarne ja tervislik toitumine, piisav
uni ja ravimite võtmine on kontrolli all.
Selline elu hoiab inimese reipana ja tal ei
teki masendust. Eaka elamine perekesksetes tingimustes (olgu või võõra pere keskel)
ei paranda mitte ainult nende elukvaliteeti,
vaid võimaldab ka nende lähedastel jätkata
muretult oma pere- ja tööelu. Loomulikult
tuleb perehoolduselt liikuda edasi hooldekodusse, kui tervis halveneb sedavõrd, et

Märka õppimisest ja tööelust
kõrvale jäänud noort!
Alates eelmise aasta sügisest on üle vabariigi noortekeskuste juurde avatud Noorte
Tugilaid ja neid tekib järjest juurde. Võrumaal on Tugilad Rõuge, Võru, Antsla ja Vastseliina Noortekeskuse juures. Kuna Vastseliina Tugila piirkonda kuuluvad ka Meremäe, Misso ja Lasva vald, siis on ka meie valla noortel võimalus Tugila pakutavaid
teenuseid kasutada ja tegevustes osaleda.
Mis siis on TUGILA? See on võimalus 15–26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortele saada TUGE haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Piiranguid
Tugilasse pöördumisel ei ole.
Võib-olla ei ole sa peale kooli lõpetamist osanud teha valikuid või otsuseid, kuidas
edasi tegutseda? Või on lõpetamisest möödunud aastatega kadunud enesekindlus, et
õppimine on veel võimalik. Või on esimesed ebameeldivad kogemused tööandjate või
ametiisikutega nii ära heidutanud, et ükski ametlik asjaajamine ei tule kõne alla. Või
on väikese lapsega kodusolemine võtnud ära julguse jätkata (või alustada?!) õpinguid
või tööelu. Või äkki oled sa takerdunud valikute paljususe rägastikku ega oska leida
oma teed.

Igal juhul on hea mõte pöörduda Noorte Tugilasse – küsida nõu ja pidada plaani. Vahel
on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada: arutada
oma olukorda ja võimalusi. Ning sageli on võõra ja neutraalse inimesega seda lihtsam
teha kui tuttavatega, kelle seisukohad on juba ammu teada.
Lisaks individuaalsele tööle on noortel võimalus osaleda ühisüritustel ja väljasõitudel
vastavalt huvidele ja vajadustele. Elutee valik võib välja kasvada ka sinu huvialast või
hobist.
Emad-isad, vanavanemad, naabrid ja sõbrad – märgake noori, kes ei õpi ega tööta ja
soovitage neil ühendust võtta Noorte Tugilaga (või tehke seda ise!).
Lasva vallas tegeleb Noorte Tugilaga Marianne Hermann.
Saatke e-kiri marianne@lasva.ee või helistage telefonil 5375 3223 ja lepime kokku kohtumise.
Ja pidage meeles – SEE ON VÕIMALUS! Kui teie arvates kuidagi ei saa, siis äkki koos
mõtleme välja, kuidas ikkagi SAAB!

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast.
Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes noorte jaoks tugimeetmete käivitamise
ja rakendamise programmi tegevused viiakse ellu Euroopa Liidu Sotsiaalfondi, Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse toetusel. Programmi rakendab Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

tuleb jääda voodisse ja vajalikud on on igapäevased hooldustoimingud spetsialistide
poolt. Aga kindlasti aitab perehooldus seda
aega edasi lükata.
Perehooldus võib olla pikaajaline, kus eakas jääbki sellesse perre elama kuni oma
päevade lõpuni. Aga võib olla ka lühiajaline
(paar nädalat kuni mõned kuud), et võimaldada eakatele suhtlemist või omastehooldajatele puhkust. Ja soovitav oleks perehooldust osutada teenusena, et oleks tagatud
kvaliteet.
Kes aga võiks olla see pere (aga miks mitte
ka üksi elav inimene), kes perehooldust pakub? Esmatähtis on see, et soov kedagi aidata tuleb südamest. Loomulikult peab olema aega ja oskust eakatega suhelda. Samuti
peab majapidamises olema piisavalt ruumi,
et iga eakas saaks oma magamistoa (kui ta
just ise ei avalda soovi kellegiga koos elada).
Ja oluline on, et keegi oleks alati kodus (et

eakad ei jääks pikaks ajaks üksinda). Kasuks tuleb kindlasti ka eakate perehooldust
puudutava lühiajalise koolituse läbimine.
Üks võimalus selleks on sellel sügisel, kui
juba teine grupp eestlasi läheb nädalaks
Soome perehooldusega tutvuma. Mullu oktoobris läbisid selle koolituse Mae Krillo ja
allakirjutanu.
Kui sa tead kedagi, kes ka meie vallas vajaks perehooldust, siis anna sellest teada
sotsiaaltöötajale, perearsti õele või allakirjutanule. Veel rohkem ootame aga infot
nende kohta, kes võiksid perehooldajad
olla. Kiire reageerimine aitaks saada Soome
koolitsgruppi. Ja sarnast teenust sooviksid
oma vanematele paljud lapsed. Olge varmad küsima!
Marianne Hermann
marianne@lasva.ee

Soovid hingele tuge?
Aprilli numbris sai tutvustatud, mida
tähendab hingehoid ja millised on MTÜ
Hingetugi plaanid üldiselt. Nüüd on meil
rõõm teatada, et 15. mail avas meie hingehoiukeskus oma uksed. Asume EELK
Pindi koguduse (vanas) leerimajas. 12.
mail ilmus tutvustav artikkel Lõuna
Lehes, kes veel pole seda lugenud ja soovib rohkem hingehoiust teada, võib üles
otsida selle lehenumbri.
Suveks me kindlaid lahtiolekuaegu pole
välja reklaaminud. Oleme soovijatega
ajad kokku leppinud ja siis kohtunud.
Sügisest saavad aga kindlad ajad paika,
millal hingehoidja kohal hakkab olema –
sellest uus info juba järgmises lehenumbris ja teadetetahvlitel.
Olen rääkinud mitme inimesega, kes
on rõhutanud seda, et nemad saavad ise
hakkama, on alati saanud, ka rasketel
hetkedel. Muidugi on seda tore kuulda,
et inimesed saavad hakkama, samas on
alati võimalik, et kellega tahes meist juhtub midagi sellist, kus meie senistest kogemustest puudu jääb või on meil lihtsalt
raske erinevate tunnetega kohtudes endast aru saada. Hakkamasaamine tähendab ju samuti iga inimese jaoks erinevat
asja. On kuidagimoodi hakkamasaamine, mis tähendab, et inimene saab elatud, kuid pidevalt on midagi, mis nõuab
suuremat energia- ja ajakulu ning tekitab
pideva pingesoleku tunde. Teise võimalusena on hakkamasaamine selles mõttes,
et inimene ületabki raskused, õpib oma
kogemustest ja läheb eluga edasi, sisemises mõttes uuel tasemel ja uue kogemuse
võrra rikkamana, n.-ö. läbitöötatud tunnetega. Selle teise variandini jõudmine
on mõnikord lihtsam ja kiirem, kui kasutame vestlusi toetavate elukutsete esindajatega. Loomulikult on inimesi, kes ei
vajagi kunagi kõrvalt kellegi nõu ja abi,
sest nad saavad piisavalt toetust oma lähedastelt või on nad oma elu korraldanud
sel moel, et sisemine tasakaal jääb püsima
igas olukorras – see on ju kõige parem variant! Eks igaüks teab ise oma olukorda ja
vajadusi. Meie MTÜ on vajadusel olemas
igaühele, kes soovib hingele tuge leida.
Augustis ootab meid ees osalemine
EELK Misjonipäevadel (14.–21.08), mis
toimuvad Võru praostkonnas. Selle nädala ürituste kohta on täpsem info leitav
www.heldetaevas.ee ja ajakava ilmub augusti esimeses pooles ka ajalehes Eesti
Kirik. Samuti teavad täpsemat infot jagada koguduste vaimulikud, Lasval siis
saab küsida Argo Oleskilt. Hingehoiu
poolelt on olulisemad sündmused 16.
ja 20. augustil. 16. augustil kell 12–14
leiab Erastveres aset hingehoiu ümarlaud
„Hingehoid – mis, kus ja kuidas“, kuhu on
teretulnud kõik hingehoiust huvitatud.

Samal päeval kell 15–18 ootame huvilisi
oma keskuses Lasval. Kohale on tulemas
ka Seppo Niemeläinen, kes jagab kohalolijatega Soome kogemusi hingehoiutööst.
20. augustil toimub Põlvas Intsikurmus
laulupäev (kontsert algab kell 17), kus
hingehoiutelk on kohapeal kogu päeva –
alates hommikustest kooriproovidest
kuni peo lõpuni välja. Sellest saab kindlasti üks kosutav ja hingeülendav päev
kõigile kohaletulijaile.
Lisan siinkohal taas meie info:
MTÜ Hingetugi hingehoidjad Tuuli Võsa
ja Veelika Jõgi
Kohtumised Lasva külas (EELK Pindi
koguduse vanas leerimajas) kokkuleppel.
Tel 5662 2949, hingetugi@gmail.com,
koduleht loomisel, oleme olemas Facebook´i keskkonnas (MTÜ Hingetugi).
Kes leiab võimalust meid annetusega toetada, siis võtame keskuse töö parema korraldamise jaoks tänuga vastu iga summa:
a/a EE347700771001933829, LHV
Uute kohtumisteni! Kosutavat suve kõigile!
Tuuli Võsa
hingehoidja
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Üks vanemaid järjepidevalt toimuvaid üritusi Lasva vallas...
... on Lasva Käsitööseltsi poolt lastele korraldatav suvine Lasva huvilaager,
mis sellel aastal toimus 21. korda. Aastast – aastasse on lastele pakutud erinevaid tegevusi, aga alati on laagri kavas
olnud võru keele- ja kultuuriga seonduv
osa ning palju käelist tegevust. Viimasel
viiel aastal on põnevust lisanud teadusteemad, mille korraldamist on toetanud
Eesti Teadusagentuur läbi teaduse populariseerimise projekti konkursi. Tänavu
uurisid lapsed teadustundides keemias
olulisel kohal olevat aluselisuse-happelisuse skaalat, kus näited olid elulistest
valdkondadest: meditsiin, kokandus,
kosmeetika ja aiandus. See algselt väga
keerukana näiv teema sai mõningate
lihtsustustega tehtud arusaadavaks ka
algklassiõpilastele, nii, et teadusteemade
loengud ja töötoad olid vastavuses õpilaste vanuse ja eelteadmiste tasemega, ka
kõik läbiviidud katsed said juhendajate
Heli ja Silveri abiga kirjeldatud vihikus
„Alustava keemiku märkmed”.
Seda mida õppisid vanavanemad 3–4
aastaga külakoolis ja millise teadmiste
pagasiga sealt ellu mindi rääkis lastele
Uuno. Millest aga kõnelesid 100 aastat
vanad näidendid aga Kaie. Koos lastega puhuti neljale lühiloole ka”elu sisse”.
Triin rääkis vana võrumaa toidukultuu-

rist ja tegi koos lastega imemaitsva leiva
ning leivamäärded. Maarika tutvustas
vanu töövõtteid, ühiselt löödi pöörüskiga
roosamannat vahtu, keedeti marjakisselli ja küpsetati plaadikooki. Lisaks vanade
toitude ja traditsioonide tutvustamisele
kokati koos Tiiuga moodsa aja trendides.
Iga laps tegi ja kaunistas mini martsipanitordi ning viimasel päeval valmistati
ühiselt šokolaadi trühvlikomme. Usinasti käis iga päev ka käsitöö tegemine.
Valmisid jauramipillid, liivatööd, vilditi,
valmistati õnnitluskaare, pärlitest käepaelad, ja palju, palju veel. Käelisi tegevusi juhendasid Diana, Kaie ja Sirje.
Koos Janega tehti tutvust big box muusikaga.
Bussijuht Heinar viis meid laagri väljasõidule Alaveski loomaparki, Mõniste muuseumi ja Tammiku talu ilu-turbaaeda.
Laager toimus 4. juulist – 9. juulini, laagris osales 30 last.
Aitäh tegevuste juhendajatele, aitäh
rahastajatele ja aitäh lastele, kes te laagrisse tulite!
Sirje / laagri korraldaja

Selleks, et hinnata kas aine on aluseline või happeline kasutasid lapsed indikaatorina
punase kapsa keeduvedelikku. Foto Sirje Kuuseorg

Laagri toimumist toetasid:

Gruusias judot treenimas
17. juunist kuni 8. juulini oli mul võimalus külastada ühte maailma tugevamat
judomaad – Gruusiat. Elasin ja treenisin
Kahheetia piirkonnas Sagarejo linnakeses, mis asub umbes 50 km kaugusel
Gruusia pealinnast Tbilisist. Treeningud
said võimalikuks tänu treeningpartner
Givi Kokhtashvili perele. Givi on sündinud ja kasvanud Sagarejos, kuid elab,
õpib ja treenib nüüd juba kolm aastat
Eestis.
Nii nagu kogu Gruusias, on ka Sagarejos
judo väga populaarne. Dojos treenib suveperioodil kolme-nelja treeneri juhendamisel ca 50 poissi, sh 2013 a kadettide
maailmameister, 2014. a juunioride MM
pronks Koba Mchedlishvili ning 2013. a
kadettide MM hõbemedalist, 2015. aasta
kadettide Euroopa meister Tamaz Kirakozashvili. Nimekaid tegijaid on veelgi,
keda ei jõua siinkohal üles lugeda. Oli
motiveeriv ja ülev tunne treenida nii kõvade tegijatega koos.
Sagarejo klubi peatreener Mamuka
Matiashvili on hea treeneri etalon. Tal
endal on mitmeid Euroopa ja MM medaleid, ta on kolm aastat treeninud ja
võistelnud Hollandi riigi eest ning treenib nüüd juba u kümme aastat Sagarejos
poisse. Treeningutel valitseb range kord.
Mamuka õpetab, motiveerib, toetab.

Sain temalt hea nõu oma oskuste arendamiseks.
Teise treeningnädala lõpus toimusid Bolnisi linnas võistlused, kus osalesid 2002–
2004. a sündinud poisid viiest erinevast
riigist: Gruusiast, Armeeniast, Aserbaidžaanist, Venemaalt ja Eestist. Mina maadlesin kaalus 55 kg ning saavutasin kolme
võidu ja ühe kaotusega 3. koha. Olin väga
rahul, sest nähes, kui tugevad on Kaukaasia poisid ning kuidas nad treenivad, siis
ega mul medalilootust väga polnud. Minu
treeningukaaslane Givi sai kaalus +60 kg
kolme võiduga 1. koha.
Lisaks judole kogesin grusiinide külalislahkust, külastasin pealinna Tbilisit ning
selle kuulsaid väävlisaunu, kaunist linnakest Sighnaghit, vaatlesin tööd viinamarjaistanduses ja nautisin suurepärast gruusia toitu. Lemmikuteks kujunesid gruusia
šašlõkk ja hatšapuri (juustusai) ja muidugi
arbuus.
Laager andis mulle uusi teadmisi ja kogemusi, sain maadelda paljude erinevate judokatega ning leidsin uusi sõpru.
Loodan väga, et mul avaneb veel võimalusi Gruusias treenimas käia ning treener Mamukaga Matiashviliga koostööd
teha.
Randel Päästel

Elektrilevi soovitab äikeseohte ennetada
Ilmateenistuse äikesehoiatuste tõttu tuletab Elektrilevi meelde ohutut käitumist
nii elektrivõrgu lähedal kui ka koduseadmetega. Mahakukkunud liinidest tuleb
hoida eemale ja teatada rikketelefonil
1343 ning elektroonikaseadmed tasub
vooluvõrgust eemaldada.
“Äike on elektrivõrgu üks salakavalamaid
looduslikke vaenlasi tormituule, jäite ja
lumesaju kõrval,” ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse sektorijuhataja Aivar Sõõru.
Pikse tõttu võivad puud õhuliinidele kukkuda ja need purustada, samuti võib tekkiv
liigpinge rikkuda alajaama trafo nii, et see
põhjustab voolukatkestusi ja ka kahjustusi
kodustele elektriseadmetele. Äikesest kui
vääramatust loodusjõust tekitatud sead-

mekahjusid aga ei hüvitata – seetõttu tasub
appi võtta ennetusmeetmed.
Ehkki liinid ehitatakse kaitsemaandustega, ei kaitse see täielikult äikese eest. Pikse
korral tekivad liigpinged elektrivõrgus isegi siis, kui äike ei taba otseselt liini, vaid
lööb näiteks selle lähedusse. Äikeserohkemal 2014. aastal tekitas pikne Elektrilevi
võrgus 1852 riket, mis moodustas ligi 9%
rikete koguhulgast. Möödunud aasta oli
kordades rahulikum ja äikese tekitatud
võrgurikkeid oli 500.
Kuidas kaitsta koduseid elektroonikaseadmeid?
• Ühenda elektroonikaseadmed vooluvõrgust lahti. Kõige lihtsam ja odavam viis
seadmeid äikese eest kaitsta on eemaldada

need seinakontaktist. Tagasi ühenda need
siis, kui oled kindel, et äike on möödunud.
• Vajadusel hangi kaitseseadmed. Kui
sul on kodus kallis ja tundlik elektroonika, tasub rohkem kaaluda ka spetsiaalsete
kaitseseadmete soetamist, mille kohta saad
rohkem lugeda siit.
• Kontrolli üle hoone piksekaitse. Kaitseseadmetest pole abi, kui majal puudub
maandussüsteem, mis vähendab äikeseriske. Seega kontrolli üle majasisene „vooluvõrk“ ja veendu, et see on varustatud piksekaitsega.
Kuidas käituda mahakukkunud elektriliini korral?
Äikesega mahakukkunud liinijuhtmed
kujutavad endast tõsist elektrilöögiohtu

inimestele ja loomadele.
• Hoia mahakukkunud elektriliinist nii
kaugele kui võimalik – vähemalt 8 meetri kaugusele. Mahakukkunud juhe võib
olla pinge all ja seetõttu tuleb sellest 8 m
kaugusele jõudmiseks eemalduda näiteks
kokkusurutud jalgadega väikeste hüpetega hüpates või jalgu vastu maapinda libistades. Nii väldid sammupinget, mis tekib
kahel jalal astudes juhul, kui juhtmes on
elektrivool.
• Teata purunenud elektriliinidest rikketelefonil 1343. Kui on tekkinud kannatanuid, tuleb helistada kiiremas korras
numbril 112.
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KLASSIKOKKUTULEK KODUKOOLIS
1996. a kevadel lõpetasid Pikakannu koolis neljanda klassi minu hoole all õppinud
Liina, Risto, Janar, Tamar, Marko, Kadri,
Juss, Terje, Thiana ja Sunne. Hiljem kui
need särasilmad olid juba õpetaja Aini
Järvpõllu klassis, lisandus veel pikk poiss
Imre ja Rainer õppis siis teises koolis.
Olen ikka mõelnud: kus nad on, mis neist
on saanud?
Praeguseks on meie lapsed kõik 30-ndais
aastates kaunid noored inimesed ja oli
lausa õnn, et sain neid üle pikkade aastate
näha ja kuulda. Üks neist, ettevõtlik Terje
(praeguse nimega Vohlbrück), võttis asja
ette ja korraldas mai lõpus kokkutuleku,
n.ö. klassihommiku. Ilmgi sel päeval oli
kaunis, päike säras ja linnud laulsid.
Terje oli mind juba aegsasti kutsunud ja
saatis oma abikaasa mulle järele. Nii lahke
neist!
Meie armsas klassis oli kohvilaud kaetud.
Mind ootasid sülelused ja lilled ja äratundmisrõõm. Algatuseks kõnelesin lühidalt endast, aga seda, mida me algklassides koos tegime, ei olnud lihtne kokku
võtta. Ainult piltidelt vaadata, mida lastel
oli hulganisti kaasas.
Igaüks rääkis oma loo, kuidas, kus ja
kellena töötab, missugused sidemed on
koduga. Kõneldi oma arvamustest ja aru-

saamadest elu kohta kodumaal ja võõrsil.
Kena daam Terje elab ja töötab Tallinnas
juuksurina. Kavatseb tulevikus avada
salongi lastele. Kaasas oli tal imearmas
1,5 aastane Christel. Imre pere aga elab
juba pikemat aega Soomes ja töötab ehitusvallas. Lapsed õpivad tal Oulu koolis. Loomulikult oli töö tasuvus see, mis
tõmbas, aga oma kodukoha, vanemate ja
klassikaaslastega oli noormehel hea meel
jälle kohtuda. Teiste ütlemise järgi pidi
ka Marko sealkandis teenima, aga kuna
mina täpselt ei tea, ei saa ka kindlalt öelda.
Marko on mulle meelde jäänud kui siiras,
südamlik laps ja mulle meenub, kuidas ta
rõõmustas, kui nende perre sündis väikevend.
Huviga kuulati ja esitati küsimusi Sunnele. Vapper hakkaja neiu on omandanud
lennukipiloodi ja lennundusohvitseri
kutse. Ja tõepoolest: eks ole uhke Euroopas reisijaid vedada. Kodukorter on küll
Tallinnas, aga sageli tuleb ööbida seal, kus
oli lennu lõpppunkt, näiteks Milaanos.
Sunne rääkis ka oma õdede elust ja oli
rõõmus, et ema Eve töötab ikka armsas
kodukoolis ning selle üle oli minulgi väga
hea meel.
Oli rõõm kuulda, et enamus meie lapsi on
jäänud kodukohta ehk Lõuna-Eestisse.

Kepikõndijate seltsing
annab aru
Kepikõndijate järjekordne aastaring on
jõudnud poole peale. Ühisüritusi on jagunud igasse kuusse ja puudus pole olnud
ka osalejatest.
Märtsikuus oli ühine võimlemispäev, kus
tehti tutvust pilatesega. Aprillikuu oli
täielikult pühendatud südametervisele.
Igal nädalal toimus ühes raamatukogus
erineval teemal vestlusring, kuhu olid
kaasatud erialaspetsialistid. Ilm küll ei
soosinud ühiskõndimist, aga igaüks oli
päeva jooksul vastavalt oma võimalustele
liikunud OMA südame heaks.
Maikuu alguses tähistasid seltsingulised
traditsiooniliselt ühiselt valla sünnipäeva. Seekord kõnniti Sookülas. Kuu keskel
sõideti aga „Tule käima! sarja raames Lätimaale Dunte mõisasse, et tutvuda parun Münchauseni muuseumiga ning teha
matk ümbruskonna ürgses metsa ja mere
ääres. Ühena vähestest kordadest kogu
seltsingu ürituste ajaloo jooksul saatis
meid Lätimaal vihm. Aga 15 reisiselli tuju
see ei rikkunud.
Mai lõppu planeeritud Tamsalu laager jäi
osalejate vähesuse tõttu ära. Aga saime
ka targemaks, et infokanalid on umbe
läinud ja seltsingulised lihtsalt ei tea, mis
toimub.
Juuni keskel oli Peipsi põhjakaldale tulla
soovijaid juba üle 20 ja hilisemad registreerujad pidid koju jääma, sest bussis oli
ainult 19 kohta. Vihma me küll ei saanud, aga Peipsil oli tõsine torm, mis ajas
juuksed peas püsti ja murdis metsas puid
pooleks nagu pliiatseid. Peale kõnniretke Kauksis külastasime ka Vasknarvat

ja Kuremäe kloostrit. Esimest korda olid
kõndijate väljasõidul kaasas ka esindajad
Tsolgost!
Vabariikliku sarja raames sõidame veel
septembri alguses Soome Lahtisse kõndima.
Seltsingu oma üritustest on juuli lõpus
plaan minna kõndima Tilleoru matkarajale ning septembris Luhasoole.
20. augustil on meie vallal au juba
kolmandat korda võtta vastu suuri ja
väikseid jooksu- ning kõnnihuvilisi
mitte ainult oma maakonnast vaid kaugemaltki. Võrumaa pikamaajooksude
sarjas on senini, kui toimunud on 5 etappi 10st, osalemas olnud üle 1300 erineva
inimese ja ühel etapil osalejate arv on
olnud 500 ringis. Püüame Lasva jõe- ja
järvejooksu korraldamisega toime tulla,
aga suurim tänu korraldajatele oleks oma
valla inimeste rohkeravuline osalemine
jooksuüritusel.
Peale jooksu 22.–28. augustini on huvilistel võimalik läbida meie seltsingu
jaoks viimased 192 km Eesti pikimast
RMK matkateest. Alustame Aegviidust
ja jõuame välja mere äärde Nõva looduskeskusesse.
Kõik, kelle on huvi kepikõnni seltsingu
eelolevate ürituste vastu – andke varakult endast märku. Täpsemat infot saate
küsida meie raamatukogudest. Seal toimub ka igal teisipäeval terviseteisipäevakutel osalemise registreerimine.
Käime koos kõrge eani!
Marianne Hermann

Rainer lausa koduvallas. Tema perre oli
alles hiljuti sündinud teine laps. Palju
õnne Rainerile laste kasvatamisel!
Kadri (nüüd nimega Tikman) töötab Võrus kaubanduses. Kadril ei olnud just
kerge lapsepõlv, teda kasvatasid isa ja eemal elav vanaema. Ta oli väga energiline
tüdruk, tark ja hakkaja. Nüüd kasvatab
noor naine nelja last. Jõudu Sulle, Kadri!
Hea oli kohtuda taas naabripoisiga OtsaltRistoga. Sihvakat päevitunud rõõmsameelset noormeest oli lausa hea vaadata.
Kohe näha, et töötab päikese all. Tegutseb
juba 7. aastat talunik Teemari juures: teeb
põldu ja kui vaja , ehitab. Väga soojalt rääkis ta oma kasutütrest, kuidas tema saab
aidata elukaaslasel last koolitada. Kodu
lähedal töötab ka Janar, kes töö tõttu ei
saanud kokkutulekust osa võtta. Sellest
on kahju!
Lasvas elab Thiana, Terje ja Triinu õde,
ei olnud kohal. Ja kuidas saakski – tema
lapsuke oli alles mõnenädalane. Soovime
ka talle südamest õnne pojakese kasvatamisel!
Meie tollane klassipriimus Liina sõidab
Eesti teedel ringi uhke autoga ja veab kaupa, mida me kõik tarbime või tellime. Ta
töötab ravimifirmas. Arvan, et ta on sama
hea organisaator ja tegija nagu ammu. Siis

tekkis neil Sunnega häid mõtteid, mida
ellu viia. Ühes Tartu tehnikafirmas töötab ettevõtlik mees Juss. Rendib välja igasuguseid masinaid ja vajadusel töötab ka
ise nendega. Ikka selleks, et meie teedel ja
maadel elu sujuks. Jussil on juba 10-aastane tütar ning ise on Juss heatujuline ja
jutukas ärimees.
Tamarit, kelle sporditegemisi me aastaid
Võrus nägime, näeme nüüd TV vahendusel Pärnu võrkpalliklubi heitlustes. Üks
selline hoidis teda kinni nüüdki. Edu ja
tervist talle kodukohast!
Lastel oli kahju, et klassijuhataja Aini
tervise tõttu kohal polnud. Tema õpetas –
kasvatas neid rohkem kui keegi teine. Aitäh - aitäh talle!
Aitäh Ingridile, kes meile sel laupäeval kooliruume tutvustas. Kodukool oli
imeilus1 Lastesõbralik, valge, hubane ja
õpetajad olid palju vaeva näinud, et igaüks võiks lausa ise reegleid õppida mis
ununenud olid. Klassiseinad olid kui õpikud, nad kõnelesid.
Nüüd nägingi ma ära, mis neist on saanud. Edu õnne kõigile edaspidiseks ja
suur tänu!
Teie õpetaja Hele

Lasva valla noorte
tegemised
Lasva valla noortekeskusel on olnud
väga tegus kevad. Rahastuse on saanud
kaks projekti ja käimas on viie valla
koostööprojekti tegevuskava kokkupanek, mille läbi saame tugevdada koostööd naabervaldadega ning pakkuda
noortele uusi huvitavaid tegevusi ning
oma ideede elluviimise võimalusi oma
kodukohas.
Koos noortega alustasime aktiivselt kodukoha korrastamisega „Teeme ära”
tagute ajal. Korrastasime Kääpa külas
noortekeskuse ümbrust ja laululava
ning Lasva külas järve äärt. Kuna selle
aasta talgute teema oli veeohutus, siis
pöörame ka meie rohkem tähelepanu
just ujumiskohtadele. Kääpa küla jõeäärne ujumiskoht on plaanis korda teha
ja sinna rajada infotahvel ning ka Lasva
järve äärne saab natuke värskema välimuse. Üheskoos noorte puidutöö huvilistega valmib infotahvel ka noortekeskuse juurde, sest selleks saime raha Eesti
Kultuurkapitalist.
Aprillis sai Lasva vald uue noortevolikogu koosseisu. Volikogu on kaheksa
liikmeline ja liikmeid on valla eri kohtadest. Volikogu esimesteks otsusteks
sai suuremate külade mänguväljakute
täiendamine ning kogunemiskohtade
korrastamine. Nii saavad suuremad külad sel aastal täiendavalt juurde (eelmise
aasta liivakastile ja liumäele) kaalukiigu. Lisaks on uued võrgud saanud Lasva

võrkpalliplatsid ning korda on tehtud
ka jalgpalliväravad. Hetkel on aktiivselt
käsil Lasva valla Laada korraldamine,
kus noored pakuvad välja ideid päevakava ja tegevuste osas ning osalevad aktiivselt korraldustiimis ning on mõnede
tegevuste juures ise ka juhendajateks.
Noortevolikogu on aktiivselt tegutsema
asunud ja valminud on mõned noorte
omaalgatusprojektid, millest lähemalt
saame rääkida peale positiivse otsuse
saamist. Lisaks kodukohas toimetamisele on noored aktiivselt osalenud ka väljaspool valda. Osaleti Võrumaa noorte
suvepäevadel ja augusti alguses leiab
aset Antsla, Urvaste ja Lasva ühisprojekt, kus noored lähevad külla Saaremaa
noortele ja tutvuvad sealsete tegevuste ja
võimalustega.
Lasva valla Noortekeskus tänab Eesti
Noorsootöö Keskust ja Eesti kultuurkapitali meie projektide toetamise
eest. Tänu Eesti Noorsootöö Keskusele
täienes noortekeskus korduvkasutatavate vahenditega, mis avardavad noorte
tegutsemisvõimalusi. Eesti Kultuurkapitali toel saame üheskoos noortega meisterdada noortekeskuse juurde infostendi, mille läbi noored saavad panustada
kodukoha arendamisse ja samas saavad
praktilisi kogemusi.
Sirle Muiste

Avatud talude päev Maamehe golfi talus – „Kamaluga tarkuseteri”
Teine üle-eestiline avatud talude päev toimub 24. juulil 2016. Väravad avavad tänavu üle 230 talu ja põllumajandustootmise.
Näha saab ettevõtteid alates Eesti suurimast
piimatootmisest kuni kodumaiste siidrivabrikuteni, Eesti parimaid mahetootjaid,
suuri ja väikesi looma- ja teraviljakasvatajaid, aiandeid, puuvilja- ja marjakasvatajaid, ravim- ja maitsetaimede kasvatajaid, väiketöötlejaid ning turismitalusid.
Vaata www.avatudtalud.ee.
Tiri küla viimases talus, Maamehe golfi talus, on toimumas pühapäeval 24 . juulil kogu
pere päev „Kamaluga tarkuseteri…. „

Sel päeval on Maamehe golfi talu programm järgmine:
Alustame hommikul kell 10 pitsaleivaahju ehitamise sõu ja vaatemänguga,
milles osalemine mõnusalt nauditav
lapsemeelsus. Sõud ja koolitust juhib
Jaanus, mees kes teab, tunneb ja oskab teha
savist, põhust ahje, diivaneid, majadeni
välja.
Kuppel leiva- ja pitsaahi kerkib õue,
materjaliks looduslik savi, liiv ja põhk.
Õhtuks proovime saada ka ahjust esimesed
pitsad.

Õhtupoolikul, algusega 15.30 räägime
veiselihast.
Tutvustame huvilistele eestlaste poolt
veel vähearmastatud liha. Rohkem süveneme antrekoodi, pichana (ristluutüki) valmistamisele. Võru Maksiköögi
arendusjuhi Joeli eestvedamisel saab iga
osaleja nippe ja tarkuseteri veiseliha tüki
valimisel, laagerdamisel, maitsestamisel
ning küpsetamisel.
Terve päeva jooksul Maamehe golf kõigile! Mõnusalt muhe ja erilisi hetki, nalja ja
kilkeid, erutust ja emotsiooni tekitav mäng

Võrumaa looduse rüpes.
Põnevad õpitoad on osalejatele tasuta!
Õhtu muudab sumedaks ning nauditavaks
ansambel Öösorr.
Talus on avatud kohvik terve päeva jooksul.
Meie pere mõte on tuua elamused maale,
mitte neid linna otsima minna.
Kui sul tekib huvi ja vajad rohkem infot,
siis helista 50 86 893 Karin
Tule naudi päeva!
Kohtumiseni Maamehe golfi talus!
Maamehe golfi talu pere
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Ostame metsakinnistuid ja raieõigust.
Tel 507 2544 info@erametsa.ee
www.erametsa.ee
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Õnni
Ma sündisin ilma täna,
ma eilset päeva ei tea.
Ma lille seest sündisin täna,
see päev on imehea.

Õnnitleme!
Tänaseks helgeid soove,
soojust kodusel leel.
Jäägu õnne hoolde
pikad edasi teed.

Aprill

Õie Verst 92
Linda Janson 91
Alli Samoson 91
Erna Truup 91
Vaike Truija 80
Enda Kendra 75
Leida Lobin 75
Silvi Ploomsaar 70

Mai

Leida Raudsepp 94
Eha Piirisild 93
Irene Karise 90
Linda Viljamaa 85
Kalju Udras 80
Silvi Fedotova 70

Juuni

Loreida Ast 92
Kalle Arumäe 90
Tiivi Kookmaa 80
Olev Loos 75
Rutt Maask 70
Olev Meemann 70

Pühapäeval, 21 augustil kell 19
Maamehe golfi talus, Tiri külas

Liis Laanet ja Geerit Torni
pisitütre Anelle sünni puhul
Jane Pokki ja Marko Alekaske
pisipoja Hannese sünni puhul
Pille Puškinat ja Peedu Piirisilda
pisipoja Mirko sünni puhul
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb …

Talu uksed on valla 18.00-st
Avatud on kohvik.
Pilet 10 eurot.
Info tel 50 86 893 Karin

Anita Kuht

16.10.1931–01.05.2016

Albert Kindsiveer

23.03.1926–14.05.2016

Rein Plakso

25.06.1939–11.06.2016

Hille Taalfeld

24.04.1963–25.06.2016

Ilme Lehes

12.12.1936–04.07.2016

Aivar Kartsep 		25.03.1967–14.07.2016
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