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Ilus oled, isamaa!
Mingem üles Munamäele,
Eesti pilvepiirile!
Vaatke alla kodumaaleloodus ilus, vaimustav,
puhas õhk on puude vilus.
Ja siis hüüdke rõõmsasti:
„Ilus oled, isamaa!“

Vaatke alla Peipsi poole,
tuules hällib pilliroog,
udu sees on metsad, põllud,
kastemärjad niidud, luhad,
algab päev ja tööd on teha.
Ja siis hüüdke rõõmsal rinnal:
„Ilus oled, isamaa!“
Vaatke, kus on kaunid talud!
Kaugelt kilkeid aina kuulenlapsed vanavanemate juures.
Hilisõhtul grillipeod,
jõe ääres julged teod.
Ja siis hüüdke valjusti:
„Ilus oled, isamaa!“
Vaatke armast Maarjamaad!
Kuusemetsad kohavad,
noored tammed sirguvad.
Rahvas töökas, sportlik, visa,
loodab tulevikule.
Ja siis laulge hõisates:
„Ilus oled, isamaa!“

Henri Mähar, 9. kl
Viluste põhikool
Juh õp Aasa Liiv

Ilus oled, isamaa!

Mingem üles Munamäele,
meie silmapiirile!
Vaatke alla järvedele,
üle metsa kõrguste!
Vaatke, kuidas järved hiilgvad,
läbi uduloori aina veel,
Ja siis hüüdke üle metsa:
„Ilus oled, isamaa!“
Vaatke, kuidas rapsi hällib
kõrge mäe nõlvadel!
Põllumehed hoolsad olnud,
saaki loota sügisel!
Külakojad valmis saanud
mitmel pool Eestimaal.
Ja siis hüüdke alla orgu:
„Ilus oled, isamaa!“
Vaatke, kuidas kuused
rohetavad uhkuses!
Kuulge, kuidas kägu kukub
meie suurtes metsades!
Ja siis hüüdke rõõmsal
meelel.
„Ilus oled, isamaa!“
Markus Käst,8. kl
Viluste põhikool
Juh õp Aasa Liiv

Mis maa see on?
Uni hommikul mul läinud
Esikusse kiirustan
Ere valgus metsa taga
Sealt päike
Tõuseb
ISAMAALE- EESTIMAALE

Marti Siilivask, 7b kl
Viluste põhikool
Juh õp Aasa Liiv

Ilus oled, isamaa
Sulle tahan laulda ma
Armas oled mulle sa
Ma ei taha lahkuda
Armastan sind alati
Alati

Raina Luht, 8. kl
Viluste põhikool
Juh õp Aasa Liiv

Isamaal on meil
Suured põllud metsa vilus
Armastan ma seda kanti
Minu emad- isad seda hoidnud
Aga mina olen uhke
Armsa Eestimaa üle

Mona Siilivask, 8. kl
Viluste põhikool
Juh õp Aasa Liiv

Eriline maa
Eestlaste kodumaa
Siin on loodus puhas, ilus
Tublid tööinimesed ka
Internet on tasemel
Meil on e-riik
Arvan, lähen siit küll ära
Alati kuid tagasi tulen

Lähedal on Must- ja Valgejärv,
seal on hea ujuda.
Meil pikim jõgi Võhandu,
seal käin kanuutamas.
Siin ma tahan elada,
ja suureks sirguda.
Rohelisele Põlvamaale
jääda elama.

Grethel Koddala, 7.kl
Viluste põhikool
Juh õp Aasa Liiv

Ei ole meil raha
Ega palmide puid
Siin mõnusaid männikuid
Tulevikus tammikuid
Polina Kasyanova, 9. kl Isa- ema siin elavad
Viluste põhikool
Juh õp Aasa Liiv Mu kodu siin
Rohelisem elu Põlvamaal Armastan seda maad
Mina elan Põlvamaal,
Alati
kus rohelisem elu.
Ümber järve jalutan,
naudin kaunist loodust.

Kevin Tobreluts, 9.kl
Viluste põhikool
Juh õp Aasa Liiv
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Veriora vallavolikogus






Austatud vallakodanik!
Uskumatult soe ja harjumuspäratu talv hakkab läbi saama.
Selle kuu lõpus keerame kellaosuteid taas tunni võrra edasi ja lükkame selle justkui sümboolse tegevusega aja veelgi
kiiremini suve poole liikuma.
Erakordne on see talv siiani olnud ka selles mõttes, et talihooldust ei ole vallateedel veel kordagi pidanud tegema. Eelnevatel talvedel on kulutused talihooldusele olnud väga erinevad. Mõnel talvel on kulunud viis tuhat eurot, mõnel jälle
kakskümmend tuhat eurot. Jälgimaks vallateede seisundit,
oleme majandusspetsialistiga kohalikel teedel päris palju ringi
sõitnud. Tuleb tõdeda, et sooja ja vesise talve kahju külmumata
teele võib olla isegi suurem, kui keskmised kulud talihooldusele. Veriora vallas kehtib volikogu poolt kinnitatud Veriora valla kohalike teede haldamise, kasutamise ja kaitse eeskiri. Palun
kõigil vallateedel liiklejatel organiseerida oma tegevus selliselt,
et võimalikult vähe kahjustataks tee seisukorda. Veriora vallavalitsuse korraldusega on kehtestatud avalikult kasutatavatele teedele koormuspiiranguks kaheksa tonni. Suuremate
koormustega liiklemiseks peab taotlema Veriora vallavalitsuselt eriluba. Veel on meil palve, et nende erateede osade omanikud, kelle teede kasutamiseks on sõlmitud vallavalitsusega
avaliku kasutamise leping, teostaksid vastavalt lepingu punktile 3.1.2 ette nähtud korrashoiutööd.
Juulikuu keskel lõpeb Veriora valla ja Eesti Keskkonnateenused AS-i vahel sõlmitud leping olmejäätmete veoks. Lisaks
Veriora vallale osalesid ühishankes veel ka Meremäe, Värska,
Orava ja Mikitamäe vald. Kõiki neid valdu teenindab AS Eesti Keskkonnateenused. Reedel, 28. veebruaril toimus nõupidamine Veriora külakeskuses, koosolekul osalesid kõikide valdade esindajad ja teenuse osutaja. Ühiselt arutati olmejäätmete
kogumisega seonduvaid probleeme ning seda, kuidas tagada
alates 16.07.2014 teenuse osutamine kõikides valdades. Hetkel
kehtivat lepingut on võimalus ühe aasta võrra pikendada, kuid
on ka võimalus teostada uus hange. Ilmselt on kõikide valdade
eesmärgiks tagada oma vallas tõrgeteta teenuse osutamine võimalikult väikese summa eest. Millise variandi kasuks otsustatakse, ei ole hetkel veel selge. Juhul, kui otsustatakse lepingut
aasta võrra pikendada, on teenuse osutaja lubanud saata kõigile oma klientidele ka uue veograafiku ja osutada teenust hetkel
kehtiva hinnakirja alusel. Kindlasti teavitame kõikidest muudatustes olmejäätmete veos nii valla kodulehekülje kui ka ajalehe kaudu.
Vallavalitsus on esitanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse veebruarikuu projektivooru kaks taotlust. Kooli- ja lasteaiapere soovivad viia läbi keskkonnateadlikkuse suurendamiseks huvitavaid tegevusi, milleks lisaraha kuluks hädasti ära.
Vallavalitsus soovib aga rekonstrueerida Veriora paisjärve tammi vooluregulaatorit tagamaks Veriora paisjärve ühtlast veetaset ja järveelustiku säilimist.
OÜ Crushteciga tekkinud erimeelsused Veriora vana katlamaja jääkreostuse likvideerimisel õnnestus vallavalitsusel lahendada ning ettevõte on lubanud tööd teostada maikuu lõpuks.
Veriora valla väikebuss teenindab valla elanikke kokku lepitud kellaaegadel kokkulepitud väljumiskohtadest alates. Kooskõlastatult sotsiaaltööspetsialistiga ja hädaolukorral, võib bussi tellida ka koju, kuid kauplusesse alkoholi või raamatukokku
muusika kuulamiseks tellitud sõitu ei pea me hädaolukorraks,
ehkki demagoogitseda hädaolukorra mõiste üle võiks lõpmatuseni.
Ilusat kevadet!
Enel Liin
Veriora vallavanem













Veriora vallavolikogu 19.detsembri 2013
istungil:

kehtestati 2014.aasta maamaksumääraks Veriora vallas 2,5 protsenti maa
maksustamishinnast aastas, v.a. põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev haritav
maa ja looduslik rohumaa. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja
loodusliku rohumaa maamaksumääraks kehtestati 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Maamaksumäärad jäid 2013.aasta tasemele.
toimus Viluste põhikooli põhimääruse esimene
lugemine;
kinnitati koolitöötajate koosseisu kehtestamise
kord. Vastavalt korrale kinnitab Viluste põhikooli
töötajate koosseisu kooli direktor.
võeti vastu hoolduse seadmise, hooldajatoetuse
ja puudega inimesele täiendava kvartaalse sotsiaaltoetuse määramise ning maksmise kord;
muudeti volikogu esimehele ja volikogu liikmetele tasu ja hüvitise maksmise korda;
tehti muudatused Veriora Vallavalitsuse teenistujate, töötajate ja hallatavate asutuste töötajate
koosseisudes;
otsustati määrata Veriora valla 2013.aasta preemiad järgmiselt:
ettevõtja preemia – Kukesaare talu
haridus-, kultuuri- ja spordipreemiad:
kollektiiv – Veriora Mõttekoda
täiskasvanu - Marje Tobreluts
noorte aastapreemia jäi välja andmata;
kinnitati Veriora Vallavalitsuse ametnike ja töötajate töötasustamise kord;
kinnitati vallavolikogu 2014.aasta I kvartali tööplaan.

Veriora vallavolikogu 30.jaanuari 2014 istungil:
 toimus Veriora valla 2014.aasta eelarve esimene
lugemine;
 kinnitati Veriora valla asutuste töötajate töötasustamise kord. Erandiks on Viluste põhikool,
mille töötajate palgakorralduse põhimõtted kehtestab kooli direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud korras.
 kehtestati majanduslike huvide deklareerimise
kord. Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja valla
valitseva mõju all oleva SA „Veriora Noortekas“
juhtorgani liige. Majanduslike huvide deklaratsioon esitatakse iga aasta 31. maiks üleriigilisele
elektroonilisele registrile.
 tehti muudatus koolilõuna toetuse kasutamise
korras.

majandus - 126 123 eurot
keskkonnakaitse - 5 085 eurot
elamu- ja kommunaalmajandus - 57 280 eurot
tervishoid - 3 750 eurot
vaba aeg, kultuur - 130 450 eurot
s.h. Veriora raamatukogu - 18 215 eurot
Leevi raamatukogu - 10 905 eurot
Veriora Valla Kultuur - 51 270 eurot
haridus - 558 844 eurot
s.h. lasteaed - 92 180 eurot
Viluste kool - 365 123 eurot
õpilasveo eriliinid - 17 000 eurot
sotsiaalne kaitse - 255 624 eurot
s.h. Leevi hooldekodu - 146 200 eurot

Veriora valla eelarve 2014





kinnitati Viluste kooli põhimäärus;
kinnitati vallavanema 2014.aasta korralise puhkuse ajakava;
kinnitati Leevi hooldekodusse vastuvõtmise,
sealt lahkumise või väljaarvamise tingimused ja
kord.

Veriora vallavolikogus vastuvõetud otsused ja määrused on elanikele tutvumiseks Veriora vallamajas,
Veriora ja Leevi raamatukogus, määrused avaldatakse Riigi Teataja elektroonses andmekogus. Määrused
jõustuvad kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas
avaldamist.
Veriora vallavolikogu kõik õigusaktid ja istungite
protokollid on avaldatud Veriora valla kodulehel
(http://www.veriora.ee).
Rein Raadla
Veriora vallavolikogu esimees

Veriora vallavolikogu 27.veebruari 2014 istungil:
 võeti vastu Veriora valla 2014.aasta eelarve. 2014.
aasta põhitegevuse tulud on 1 419 443,00 € (2013.
aastal 1 268 887,00 €) ja põhitegevuse kulud
1 400 474,00 € (2013.aaastal 1 177 126,10 €), s.h. reservfond 16 000,00 € (2013.aastal 8 231,10 €).
Eelarves on 2014.aastaks kavandatud kulud järgmiselt:
vallavolikogu - 17 882 eurot
vallavalitsus - 217 636 eurot

VERIORA VALLAVALITSUSE MÄÄRUS

Veriora 06.02.2014 nr 2

Üle 8 tonni raskuste veokite liikluse piirang
Määrus kehtestatakse „Teeseaduse1“ § 31 lõike 2, § 37
lõike 2, § 39 lõike 1 punkti 2, § 401 ja Veriora Vallavolikogu 15.12.2005 määruse nr 27 „Veriora valla teede kasutamise ja kaitse eeskiri“ VIII „Vallatee omaniku kohustused, õigused ja vastutus“ punkti 8.3. alusel.
§ 1. Liikluse piirang
(1) Lähtudes teede üldisest seisukorrast, pinnase sulamisest või muudest liiklust oluliselt mõjutatavatest
teguritest, mistõttu on teede konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada, on Veriora vallavalitsusel õigus piirata või sulgeda liiklus Veriora valla
avalikel teedel. Paigaldatud liiklusmärgid teavitavad

liikluspiirangutest antud teel.
(2) Määrata majandusspetsialist Jüri Leikin teostama kontrolli Veriora valla avalikel teedel.
§ 2. Rakendussätted
(1) Avaldada määrus Riigi Teatajas ja valla ajalehes
„Veriora valla vaatleja“ ning valla kodulehel
(2) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu
04.04.2005 määrus nr 2 „Üle 8 t raskuste veokite liikluse piirang“ ja Veriora Vallavolikogu 31.03.2006 määrus nr 2 „Üle 8 t raskuste veokite liikluse piirang“.
Enel Liin, vallavanem
Maret Kollom, vallasekretär
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Veriora valla 2013. aasta
preemiate laureaadid
Veriora vallavolikogu kinnitas 19.detsembri 2013 istungil valla preemiate määramise
komisjoni ettepanekul Veriora valla 2013.
aasta preemiate saajad. Järgnev kokkuvõte
preemia laureaatide tegevusest on koostatud preemiate määramise komisjonile esitatud ettepanekute alusel.
Veriora valla aasta ettevõtja preemia
Vastavalt statuudile määratakse aasta ettevõtja preemia Veriora vallas tegutsevale
füüsilisest isikust ettevõtjale või ettevõttele
väljapaistva tegevuse eest ettevõtluse arendamisel.
Veriora valla 2013.aasta ettevõtja preemia laureaat on KUKESAARE TALU.
Hooned, milles alustati talupidamist, osteti
Veriora sovhoosilt 1988. aastal.
Laut ehitati ja projekteeriti endise KEK -i
poolt ning valmis 1992. aastal. Esialgselt oli
talu mõeldud sellisena, kus sai pidada sigu, veiseid, kanu. Oli juurviljahoidla ja jahuruum ning karjaköök koos pliidiga. Tänaseks
on lauta mitu korda ümber ehitatud: algselt
olid sead ja lehmad koos, praegu on laudas
ruumi 36 lehmale ja 8 vasikale. Alates 1994.
aastast kasutatakse torusselüpsi. Talus toodetud piima ostab kokku Võru Juust.
Kukesaare talu registreeriti 31.03.1997. Algusest peale on tegeldud lüpsilehmadega,
alustati ühe lehma, kahe pulli ja kahe seaga. Talus on kogu aeg ise toodetud loomadele sööta. Praegu on talus 46 veist, nendest 25
lüpsilehma. Piimatoodang on 8 115 kg lehma
kohta, mis on igati arvestatav väljalüps.
Tänaseks on talu jäänud Veriora vallas ainukeseks piimatootmistaluks.
Talu harib kokku 125,9 hektarit põllumaad, millest omandis on 23,9 ha ja renditud maid on 102 ha. Kasvatatakse teravilja ja
rapsi ning heintaimi karjale sööda varumiseks. Põlluharimisel rakendatakse keskkonnasõbraliku tootmise põhimõtteid. Talul on
ka üle kahekümne hektari metsa.
Talu 2012. aasta käive oli 585 000 €.
Talus on kaks palgalist töölist. Peremees
Urmas Kukk omab tehnilist taipu ning kogu tehnika remonditakse kohapeal ise. Ta on
aktiivselt tegev Kaitseliidus, Veriora jahtkonnas, kohalikus MTÜ-s ning tunneb huvi sõjaajaloo vastu.
Perenaine Karmen Kukk tegutseb MTÜ-s,
Naiskodukaitses, volikogus ja naiskooris.
Kogemusi ja uusi teadmisi on saadud erinevatelt koolitustelt EMÜ-s, Põlvamaa Arenduskeskuses, Võrumaa Kutsehariduskeskuses, Reiting OÜ-s ning lisaks veel teisi
lühemaid koolitusi.
Veriora valla haridus-, kultuuri- ja
spordipreemia
Veriora valla aasta haridus-, kultuuri- ja
spordipreemia määratakse Veriora vallas tegutsevale isikule ja kollektiivile väljapaistva
tegevuse või saavutuste eest kultuuri-, haridus- või spordivaldkonnas.
Antakse välja kolm preemiat: kollektiivile,
täiskasvanule ja noorele.
Veriora valla 2013.aasta täiskasvanu haridus-, kultuuri- ja spordipreemia laureaat on
MARJE TOBRELUTS.
Marje Tobreluts elab Veriora vallas Viira
külas. Keilas sündinud neiu asus õppima Räpina Sovhoostehnikumi ja sidus selle otsusega oma elu Põlvamaaga. Marje huvi spordi
vastu on saanud alguse varases lapsepõlves.
Kuna sport seob inimesi, sai ta tuttavaks
orienteerumishuviga inimestega ning nendega koos hakati käima orienteerumisklubi
„Kobras“ korraldatud teisipäevakutel ja üheskoos osaleti suurematel võistlustel Eesti eri
paikades, Baltikumis, Venemaal ja Rootsis.
Ta on osalenud orienteerumise maailmameistrivõistlustel Austraalias, Šveitsis, Ungaris, Portugalis, Soomes. Kavas on osaleda
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2014. aasta orienteerumise MM-il Brasiilias.
Marje Tobreluts saavutas 2013.aastal rogaini (24-tunnise kontrollajaga võistkondlik valikorienteerumine) maailmameistrivõistlustel Pihkva lähistel N 55+ klassis 1. koha ja N
40+ klassis 3. koha. Rogain eeldab head vastupidavust ning oskust maastikul orienteeruda nii päeval kui ka öösel. Kontrollpunktide läbimise järjekord on vaba, iga võistkond
otsustab ise, milliseid kontrollpunkte ja millises järjekorras läbida. See on põnev strateegiline ülesanne, kus tuleb osata õigesti hinnata, kui pikk vahemaa suudetakse kontrollaja
jooksul läbida ning koguda distantsi läbimisel suurim punktisumma.
Marje on saavutanud hulgaliselt auhinnalisi kohti orienteerumise tavarajal ja sprindis
nii suvel kui ka talvel, märketeatejooksu ja –
suusatamise võistlustel.
Veriora valla 2013.aasta kollektiivide haridus-, kultuuri- ja spordipreemia laureaat on
VERIORA MÕTTEKODA.
Mõttekoja idee kogukonna rahvaga koos
käia sai alguse 2009.aasta 1.mai mõttetalgutest ja esimest korda tuldi kokku sama aasta
27.septembril. Mõttekoja liikmeteks on Veriora valla elanikud ning tore on see, et esindatud on kolm põlvkonda. Praegu on noorim
liige 3-aastane ja vanim osaleja 89-aastane.
Kohtumiste sisulise poole täidavad arutelud
kohalikku elu puudutavate probleemide üle
ning nende lahenduste otsimine. Mõttekoja
eesmärk on väärtustada oma valla inimesi ja
nende tegemisi. Kõikide ettevõtmiste ideed
on tulnud koduvalla inimeste poolt. Mõttekoja tunnuslause on „Veriora vaim virgeks!“.
Mõttekoja suurimaks ettevõtmiseks sai Veriora Maitäika 2010, millest kasvas välja Veriora laadatraditsioon. Laadad toimuvad
kolm korda aastas – kevadel Maitäika, sügisel
Mihklilaat ja jõulude ajal Jõululaat. Veriora
valla inimesed saavad müüa oma toodangut
ja talukaupa, mille valik on väga mitmekesine. Laadad on kokku toonud vallarahva ja see
ei ole ainult kauplemine, vaid on kogukonnale mõnus suhtlemise ja koostegemise ning –
olemise koht.
2012.aasta märtsikuust alates korraldab
Mõttekoda üks kord kuus Veriora Mõnusa
Kõnni etappe.
Silmaringi laiendamiseks korraldab Mõttekoda suviseid õppereise „Avasta Eestimaad“, 2011.aastal tutvuti Alatskivi kandiga,
2012.aastal Hiiumaaga ja 2013. aastal Ida-Virumaaga.
Veriora Mõttekoja tegevusvaldkond on väga lai: korraldatakse koristustalguid, perespordipäevi, mitmesuguseid näitusi, kohtumisi huvitavate inimestega, koolitusi, viiakse
ellu erinevaid projekte. Näiteks projekti „Vabatahtlik töö – kogukonna arengumootor“
eesmärgiks oli külavanemate rolli väärtustamine ning nende parem motiveerimine. Projekti raames toimus kolm ümarlauda ning
kahepäevane koolitus külavanematele/külaliidritele ja vabatahtlikele. Mõttekoja eestvedamisel paigaldati Veriora rahvamuusikule
Heino Mäharile pühendatud pink, anti välja
Veriora valla kalender, korraldati mittetulundusühingute III ümarlaud ja tunnustamine.
Mõttekoja tegevuse tulemusena on rikastunud kohalike elanike võimalused ennast
täiendada, paranenud koostööoskused, inimesed julgevad tulla välja oma mõtete ja
ideedega. Veriora Mõttekojal on oma logo ja
tegevusi tutvustav voldik.
Veriora valla 2013.aasta noorte haridus-,
kultuuri-ja spordipreemia jäi kandidaatide
puudumise tõttu välja andmata.
Vastavalt preemiate statuudile antakse
järgmised aastapreemiad välja 2015.aastal.
Rein Raadla
Veriora vallavolikogu esimees

TOIMETUSED ÕNNESEENE LASTEAIAS
*Jaanuaris külastas lasteaeda teatritrupp.
Lastele etendati õpetlikku lugu „Puhtu ja
Mustu“, mis rääkis puhtusest ja mustusest ja
miks me peame puhtust hoidma.
*Tähistasime sõbrapäeva. Annabeli emme
Kersti käis lastele unejuttu lugemas.
*Tähistasime vabariigi aastapäeva.
Osalesime Vabariigi Presidendi joonistuskonkursil lastele „Meie Eesti head asjad.
Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese tänukirjad said Marti Ziukman, Urmas
Tigasing, Rianne Lääniste, Lisete Rumask,
Aleksander Maask, Maritte Arianne Plaado, Rahel Kallivere ja Mairo Mendrik. Joonistusi saab vaadata aadressil: http://bit.ly/
EestiAsjad
*Läbi iganädalaste loodustegevuste suurendatakse laste loodusteadlikkust ning aidatakse mõista keskkonnasõbraliku käitumise vajalikkust.
Õppisime tundma kodukoha loodust.
Vaatlesime lastega linde. Õnneseene rühmas on heaks tavaks saanud lindude toitmine, söögimajas einestavad peale tihaste ja puukoristajate ka hiirepere. Rääkisime
koduümbruses elavatest loomadest. Erilise
vaatluse alla võtsime orava elu ja tegemised.
Õpetaja Anneli sulest valmis vahva hommikuringi salm:
Väike orav näris käbi,
näris ühe käbi läbi,
väike orav näris käbi,
näris teise käbi läbi,
väike orav näris nii,
et jõudis lõpuks sajani,
nüüd on oraval nii häbi,
metsas käbid kõik said läbi.
*Keelepesä raames õppisid Õnnetriinu
lapsed uusi tsõõrimänge ja näposalme.
*Rakendame sel õppeaastal rohkem avastusõpet ehk uurimuslikku õpet. Õpetajad
Anneli ja Tiina omandasid uusi teadmisi ja
vahetasid kogemusi koolitusel „Avastusõppe rakendamine koolieelses eas“.
Avastuslik õppeviis suunab küsimuste ja
juhendamise varal last iseseisvale teadmiste
hankimisele, aktiivsele tegutsemisele ning
arusaamisega õppimisele.
Usinasti tehakse ilmavaatlusi. Suur katsetamine ja avastamine toimus lume ja veega, võrdleme ja mõõdame, lapsed õpivad läbi viie meele.
*Räpina Aianduskool algatas „Sõbrapäeva tomatiprojekt“, kinkides sõbrapäevaks
koolidele ja muudele lasteasutustele üle
Eesti 3144 amplitomati taime, et tekitada
noortes huvi aianduse vastu.
Ka meie lasteaia Õnnetriinu rühm osaleb
projektis. Saime neli tomatitaime-kaks punast, kaks kollast ja väetist taimede väetamiseks, n-ö tavalist väetist ja maheväetist.

Koos lastega võrdleme tulemusi eri väetistega.
Seemned pandi aianduskoolis mulda 13.
jaanuaril, teine suur külvipäev oli 20. jaanuaril kuna esimesest külvist ei piisanud
sest soovijaid oli oodatust rohkem. 5.veebruaril läks aianduskoolis lahti suur beebitaimede „reisikonteineritesse“ istutamine.
Tõusmete tulekust viljade valmimiseni kulub 85 päeva.
Punane sort kannab nime Vilma ja kollane Venus. Need sordid sobivad kasvatamiseks amplis ja ka toas aknalaual. Taimede
viljade valmimise kiirus sõltub sellest, kui
päikeseline on kevad ja millised on kasvutingimused. Tomatitaimed vajavad sooja ja
valget kasvukohta. Esimesel ja teisel nädalal
tuleb taimi ainult kasta, väetamisega alustatakse kolmandal nädalal. Kasvatamisega
kaasneb vaatlemine ja võrdlemine-mõõdetakse taimede pikkust, vaadeldakse lehtede
arengut, kuna tuleb esimene õis, kuna esimene vili. Peaauhinnaks on väikestele aednikele oma kasvatatud kollased ja punased
tomatiampsud.
Lugemist projekti kohta leiad aadressil: http:// tomatiprojekt.aianduskool.
ee/?page_id=210
*Tulemas on lasteaia luulepäev. Osaleme
X Põlva maakonna lasteaedade luulepäeval
„Kõnnin üle vikerkaare – pihud luulehelmeid täis“
*Kuigi vanavanemate päeva tähistatakse
septembri kuus, on meil saanud traditsiooniks tähistada seda päeva märtsis memmetaadi peoga. Valmistume usinasti memme-taadi peoks. Õpetaja Karini nobedate
näppude alt valmivad kaunid esinemiskostüümid.
Õhus on tunda kevadet, esimesed lumikellukesed õitsevad, linnud siristavad
rõõmsalt, esimesed liblikadki nähtud. Õnneseene pere soovib kõigile lugejatele päikest, armastust südamesse ja head kevade
ootust!
Reet Aasma
lasteaia direktor

Nääripidu Süvahavva külakojas
Süvahavva kandi rahvale algab uus aasta traditsiooniliselt nääripeoga. On ju
jaanuar rahvakalendri järgi näärikuu.
Seljataha on jäänud askeldusterohke
jõuluaeg taludes ja meeleolukad aastalõpupeod. Nüüd oli aega kokku tulla külakojas, korraks piduliku laua taha istuda, heita pilk möödunud aastale külade
tegemistes-toimetamistes ja teha plaane jägnevaks aastaks.
Peep Tobrelutsu slaidishow eelmise aasta kordaläinud üritustest ja fotod kodukoha kaunist loodusest koos Peebu asjalike
kommentaaridega pakkusid äratundmisrõõmu ja silmailu.Oli tore tõdeda, et üha
enam külaelanikke on jõudumööda kaasalöönud külaelu edendamisel.
Muusikalise elamuse peolistele pakkus
noor viiuldaja Johanna Laanoja, esitades
populaarseid jõululaule. Aime Raadla koos-

tatud ja ettekantud jõuluteemaline luulepõimik viis kuulajad mõtetes noorusmaale,
kus nii jõulu- kui nääriaeg olid ühtviisi oodatud. Külakosti slaidiesitlusena oma viimasest
etendusest pakkusid Leevi külateatri liikmed. Nääripeolt ei puudunud mõistagi näärivana. Kingi sai iga peoline, kuigi salmilugemine tuli küll noorematel paremini välja kui
vanematel. Arusaadav, sest nii mõnelegi peolisele oli näärivana üllatuskülaliseks. Suur tänu päkapikkudele, kes kinkide meisterdamisega palju vaeva olid näinud.
Rikkaliku peolaua eest , kust ei puudunud ei pirukad, sült ega pasteet,kandsid
hoolt põhiliselt. Reet ja Kai Pettai, aga võimalus oli maitsta ka teiste perenaiste valmistatud hõrgutisi
Õhtu lõpetasid Mare-Reeda pillilood ja
ilutuli Peebu eestvõtmisel.
Autor: Anu Vihula
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Teeme kohe alguses lehelugejale
selgeks selle, kes Sina, Maarja, oled:
Sinu vanemad on Maris ja Kaarel Tiganik, ning Sul on kuus õde-venda.
Kuidas suures peres kasvamine Sind
on mõjutanud?
Suures peres kasvamine on mind
palju, ja positiivselt mõjutanud.
Olen õppinud olema iseseisev, ja
samas teistega enda ümber arvestav. Arvan, et ka sihikindel olen
ma tänu oma perekonnale ja oma
kasvukeskkonnale. Eks suures peres peab sihi- ja järjekindlust olema, et oma häält n-ö „kuuldavaks” teha, sest igal pereliikmel
on oma arvamused ja oma soovid. Olen väga tänulik oma vanematele, kes kasvatasid meid avatuteks nii uutele kogemustele kui
ka erinevatele kultuuridele ja inimestele. Vahel on selline tunne,
et mu perekonnaliikmeid ei hämmasta mitte miski, ükskõik kui
omapärase ideega ma ka lagedale
ei tuleks. Näiteks käisin ma paar
aastat tagasi ühe programmi raames Aafrikas, Kongos, väikestest
ja muust maailmast ära lõigatud
külades inimõiguste rikkumiste
kohta küsitlusi tegemas. Kui mõnede minu kaassõitjate perekonnad proovisid neid ümber veenda,
kartes seda eesolevat teadmatust
Kongos valitseva olukorra, kohalike inimeste ja maailmast äralõigatuks olemise eest, siis minu pere oli õnnelik, et mul oli võimalus
midagi nii huvitavat ja endale rahuldust pakkuvat teha.
Mis Sulle täna oma kodukohaga esimesena meenub? Küsin sellepärast,
et elad juba pikka aega Ameerikas.
Esimesena tulevad meelde minu
lapsepõlve suved, mis möödusid
enamasti Valgejärve ääres ja järve
ümbritsevates metsades. Suures
peres on tore see, et õed- vennad
on ka parimad sõbrad ja mängukaaslased, nii et tegemist oli alati
palju. Minu kodukohas (Nohipalo
külas ja selle ümbruses) on imelised metsad, sood ja järved. Tänu

oma isale õppisin tundma ja hindama loodust. Ka praegu Eestis
käies üritan alati vähemalt mingi
aja looduses veeta.
Kogu oma elu oled Sa väga palju õppinud ning Sind on huvitanud erinevad erialad. Räägi palun oma õpingutest ja sellest, miks oled valinud
just need erialad?
USAs peab enne õigusteaduse kraadi saamist bakalaureuse
kraadi saama. Psühholoogia tundus just õige valik ja seega õppisin enne õigusteaduse õppimist
psühholoogiat, sest olin huvitatud inimestevahelistest suhetest
ja käitumismallidest. Õigusteadusest olen alati huvitatud olnud
– ka enne Ameerikasse kolimist.
Huvi kasvas veelgi rohkem, kui
liitusin koolis väitlusklubiga ja
osalesin võistlustel. Samuti suurendasid huvi õiguse vastu loengud Ameerika põhiseadustest ja
seda tõlgendavatest Ameerika
Ühendriikide Ülemkohtu otsustest läbi ajaloo. Mul on alati olnud
huvi inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õiguse vastu, nii keskendusin ma sellele ka ülikoolis õigusteadust õppides.
Ole hea, Maarja, räägi oma praegusest tööst.
Ma töötan Ameerika Ühendriikide Justiitsministeeriumi alla kuuluvas immigratsioonikohtus ja minu
peamine töökohustus on kohtunikele kohtuotsuste kirjutamine.
Enamasti tegeleme me USA-st varjupaiga taotlejate menetlustega,
ÜRO „piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastase konventsiooni”
aluste taotlustega; immigrantidega, kes on kriminaalselt karistatud,
ning satuvad seetõttu immigratsioonikohtusse (maalt väljasaatmiste tühistamistega jms). Minu
töö on väga huvitav ja mitmekülgne. Ameerika immigratsioonisea-

dustes on palju detaile ja pidevaid
muudatusi, eriti kuna meie kohus
järgib apellatsioonikohtute pretsedente, nii et peame ennast kogu
aeg nendega kursis hoidma. Seetõttu on alati palju õppida.
Mille poolest elu Ameerikas erineb
kõige rohkem elust Eestis? Mida võtaksid üle eestlaste jaoks ja mida
õpetaksid ameeriklastele?
Kuna olen elanud ja koolis käinud ainult Los Angeleses, Lõuna-Californias, siis oskan võrdlusi tuua ainult California ja Eesti
vahel. Olen kindel, et teistes osariikides oleksid minu kogemused
teistsugused. Los Angeles on näiteks linn, kus on palju erinevate kultuuri- ja taustaga inimesi,
mis Eestist väga palju erineb. Samuti on siinne kliima teistsugune:
Lõuna-Californias on põhimõtteliselt aastaringne suvi. Aga ega
need erinevused muidu nii suured olegi.
Ameeriklastele õpetaksin e- süsteemide kasutamist. Eestis saab
enamuse ametlikke asju ajada
veebi vahendusel. Siin aga on esüsteemide kasutamine veel lapsekingades ja igasugune asjaajamine võtab palju rohkem aega.
Kui aus olla, on mul raskem vastata küsimusele, et mida võtaksin
üle eestlaste jaoks. Arvan, et Eestis on nii palju asju, mis on positiivsed ja hästi tehtud/organiseeritud. Võib- olla sooviksin näha
rohkem tolerantsust erinevate
inimeste suhtes.
Kas oled sealse toidukultuuriga harjunud? Millise Eesti toidu järele Sul
neelud käivad?
Tõsi on see, et vähemalt Los Angeleses see toidukultuur nii erinev ei ole. Siin on kindlasti rohkem võimalusi etniliste toitude
proovimiseks kui Eestis. Eestipäraseid toite teen kas kodus ise
(lemmikud on ahjukartulid, kotletid ja kohupiimakook), või käin
kohalikus Vene restoranis/ poes,

kust saab näiteks imehead kartulisalatit. Ainuke asi, mida igatsen,
on isa-ema juures maal just põllult korjatud värske kartul. See on
minu jaoks tõeline gurmee- toit.
Sul on olnud ka väga erinevaid hobisid. Väga üllatav on kindlasti fakt, et
käisid pikka aega balletikoolis. Kuidas Sul balletihuvi tekkis ja kas praegu ka jalgu vibutad?
Kui aus olla, siis ma täpselt ei teagi, kuidas mul balletihuvi tekkis.
Juba varajases lapsepõlves olin teleka külge kleebitud, kui balletti
näidati. Samuti, kuna meil oli kodus palju vinüülplaate klassikalise muusikaga, lavastasime õdedega tantsuetendusi Tšaikovski,
Mozarti ja Straussi saatel. Eks
sealt see pisik külge jäigi. Praegu
tantsin
n-ö hobi korras. Mulle meeldivad väga ladina- ameerika tantsud ja seepärast käin siin salsat, bachatat ja tangot tantsimas.

Psühholoogia teaduskonna lopetamine.

Mäletan Sind kodu poole kõndimas
niimoodi: kott ripakil seljas, pikad

juuksed lehvimas, avatud raamat
käes. Kas Sa loed ka praegu palju ja
millist kirjandust? Kas oled ka ise midagi kirjutanud?
Mulle meeldib ka praegu väga lugeda. Loen palju oma tööga seoses
ja enamasti immigratsiooniseadusi puudutavat materjali. Vabal ajal aga meeldib lugeda klassikuid, nagu Tolstoi, Dostojevski,
Remarque ja Brontë. Olen paljusid nende teoseid juba varem Eestis lugenud, aga tore on neid jälle
uuesti avastada. Ise ma veel midagi kirjutanud ei ole.
Mida ootad tulevikult? Kas oled planeerinud oma edasise elu Ameerikasse või tuled siiski tagasi Eestisse?
Tulevikus kavatsen kindlasti oma
erialal edasi tegutseda. Lähimas
tulevikus näen ma ennast Ameerikas, aga pikemas perspektiivis ei
ole ma veel kindel. Kaaluksin ka
Eestisse tagasi tulemist, kui leiaksin Eestis töökoha või väljundi,
kus saaksin oma haridust ja töökogemust rakendada.
Küsis: Enel Liin
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Kuidas ennetada tormikahjusid?
Ilmselt on paljudel veel meeles äsjane sügistalv, mil
kolm järjestikust tormi osutusid katsumuseks nii
meie elektrikutele kui ka klientidele.
Rahvusvahelisel kokkuleppel loetakse tormiks tuult
alates keskmise kiirusega 21 m/s. Tuule ohtlikkus
suureneb oluliselt alates 25 m/s ning kiirust 33 m/s ja
rohkem loetakse juba orkaaniks. Eestis on puhangulise tuulekiiruse rekord 48 m/s, mis registreeriti
2. novembril 1969 Ruhnus. Tuule keskmise kiiruse
maksimumiks on 34 m/s, mis on mõõdetud 1967.
ja 1970. aastal Kihnus ning 1969.aastal Vilsandil. Ka
oktoobri- ja viimane detsembritorm olid tuule
kiiruse poolest rekordnäitajatele ligilähedased.

Ülaltoodud pilt näitab, milliste tormidega on Elektrilevil viimasel aastakümnendil tulnud rinda pista.
Rikete likvideerimise kiirus on paranenud, kuid see
sõltub muu ettevalmistuse kõrval alati ka rikete iseloomust – kas on kannatada saanud suured liinid või
rohkem üksikuid madalpingeliine, kas rikete kõrvaldamiseks tuleb sumbata lumes või pehmel pinnasel,
kui suur ala on riketest hõlmatud jne.
Kuidas ennetab ja leevendab tormi mõjusid võrguettevõte?
Ennetustöös on muidugi tähtsaim võrgu uuendamine
ja ilmastikukindlamaks muutmine. Elektrilevi ehitab
ilmastikukindlat maa- ja õhukaablit keskmiselt 5 kilomeetrit iga päev. Uusi alajaamasid paigaldame üle
Eesti päevas keskmiselt 2. Sellises mõistlikus tempos,
mis sõltub ehitusturu võimekusest ja võrgutasust,
saavutame aastaks 2025 elektrivõrgu, mis on 75% ulatuses ilmastikukindel. Tormi mõjusid saame aga leevendada ka juhtimiskeskuse poolt ekstreemoludeks
valmistudes. Ilmateenistuselt tormihoiatuse saabudes panime valmisolekusse nii meie kui ka koostööpartnerite rikkemeeskonnad ja dispetšerid ning viisime kahe trafoga piirkonnaalajaamades ka reservtrafod töösse. Tormipäevadel kaasasime rikkekohtade
otsimisele appi töötajaid Elektrilevi teistest osakondadest. Selle tulemusel likvideerisime oktoobritormi ajal 3 päeva jooksul 75% elektrikatkestustest ja
mõlema detsembritormiga taastasime elektrivarustuse 3 päevaga üle 90%-le klientidest. Paratamatult
on aga lõpufaas pikk, kuna sinna jäävad kohad, kus
on palju liiniehitust ja vähe maju ning nii tuleb lõpunumber alla visalt. Kuna tänapäeval sõltub elektrist elutegevuses palju, on nädal või kauem elektrita
olemist mõistetavalt raske katsumus ja seetõttu tuleb
ka meie klienditeenindajatel vastu võtta hulgaliselt
emotsionaalseid kõnesid. Kriisi alguses tekitab probleeme see, et kohe ei ole võimalik saada üldpilti rikete
seisust ja kõrvaldamise prognoosist – info analüüs ja
rikkekohtade otsimine võtab paratamatult aega. Samuti ei ole enne keskpingerikete kõrvaldamist täit
pilti madalpingeriketest. Selle selgitamiseks kasutan
piltlikult mitmeharulise jõe paralleeli – kui keskpingeliinid on niiöelda “peaharu”, siis enne kui seal ei
ole vool taastatud, ei saa öelda, kas sellega laheneb
ka “kõrvalharu” ehk madalpingeliini probleem või on
seal mõni täiendav rike. Seetõttu räägimegi tormi algusfaasis keskpingeriketest ja kui need kõrvaldatud,
selgub olukord madalpingevõrgus. Töötame aga jätkuvalt iga päev selle nimel, et rikkeid üha kiiremini
kõrvaldada – arendades infosüsteeme, paigaldades
võrku automaatikat ja lihvides tööprotsesse. Kui tavaoludes oleme viimastel aastatel kõrvaldanud kuni 2
tunni jooksul 75% elektrikatkestustest, siis sel aastal
loodame selle näitaja viia 80 %-le.
Kuidas saab iga inimene kahjusid ennetada ja
leevendada?
Võrguettevõtjad uuendavad võrku pidevalt, kuid
100-protsendiliselt töökindel ei ole ükski tehniline
süsteem ja erakorraliste loodusjõudude vastu on raske

seista. Seetõttu peame elektritarbijatena voolukatkestuste võimalusega arvestama. Ettevaatusabinõud sõltuvad sellest, kui elutähtsad või hinnalised on kliendil elektriseadmed, millisel tegevusalal ta tegutseb ja
millise ilmastikukindlusega on piirkonna elektrivõrk.
Kui linnades on rohkem maakaablivõrku ja ringeliine, mille abil vool ümber suunata, siis tormimõjud
on enamasti suurimad hajaasustusega piirkondades.
Samuti tekib sageli muresid loomapidajatel.
Soovitused loomapidajatele
• Hangi generaator Põllumajandusministri määrused sätestavad nõuded karjakasvatajatele. Need
kohustavad loomapidajaid tagama varusüsteemi
sundventilatsiooni ja mikrokliima olemasoluks ehk
teisisõnu elektrigeneraatori olemasolu. Generaatorite
hinnad on tänapäeval langenud ja neid saab ka rentida – sõltuvalt riskiastmest tuleks loomapidajal leida
sobiv lahendus.
• Hinnaline elektritehnika vii juba enne tormi
või äikest varutoitele Nii äikesest kui ka tormist tekkinud elektririkked võivad kahjustada võrku ühendatud seadmeid. Kuna farmides kasutatakse tänapäeval
suhteliselt kallist tehnikat, siis võimalike kahjustuste
ärahoidmiseks tasuks see tormiperioodiks vooluvõrgust eemaldada. Kui aga elektriliste seadmete kasutamine on vältimatu, tuleks kindluse mõttes üle minna
generaatoritoitele.
• Enneta ohte karjamaadel Äikese ja tormidega
kaasneb liinide mahakukkumise oht. Kui karjamaalt
lähevad läbi õhuliinid, tuleks jälgida, et elektrikarjused ja muud elektrit juhtivatest materjalidest ehitatud aiad ei paikneks elektriliinide all. Võimaluse korral peaks vältima äikese või tormi ajal loomade karjatamist liinide läheduses.
Soovitused kodumajapidamistele
• Pane valmis taskulamp või patareiga otsmikulamp,
küünlad ja tikud, patareitoitega raadio ning küttepuud, kui kodus on kamin või puuküttega pliit.
• Kui kuulda on uudiseid lähenevast tormist, lae täis
mobiiltelefoni ja sülearvuti aku ning varu joogivett,
kui maja veevarustus sõltub elektrist.
• Kui elekter on läinud, ava võimalikult vähe külmkapi ust – nii säilib seal temperatuur kauem. Kui väljas
on külm, saab viia toiduained õue või rõdule.
• Sulge uste ja akende õhutuskanalid, tihenda suuremad külma läbilaskekohad, sulge ventilatsiooniluugid, väldi õhuvahetust.
• Tormist tingitud rikked võivad tekitada võrgus häireid, mis võivad kahjustada võrku ühendatud elektriseadmeid. Selle vältimiseks on kaks võimalust: kas
kasutada spetsiaalseid kaitseseadmeid, mille kohta
leiad infot siit , või eemaldada tormi ajal võrgust kõik
mittevajalikud elektriseadmed.
• Ära unusta ohutust ehk hoia mahakukkunud liinidest kindlasti vähemalt 20 meetri kaugusele ja elektriohust teata numbril 1343.
• Kui elektrivarustuse taastumisel valgusti pirn põleb
tunduvalt kirkamalt või hämaramalt kui tavaliselt,
võib tegemist olla endiselt elektrivõrgu rikkeolukorraga. Sellisel juhul on mõistlik elekter peakaitsmest
välja lülitada ja teatada sellest rikketelefonile 1343.
Vastasel juhul võib tekkida kahjusid kodumasinatele
või ka tule- ja elektrilöögi oht.
• Hädaabinõuna suurhäirete olukorras, kui rikete
kõrvaldamine kestab kaua, kaalu minekut tuttavate
või sugulaste juurde, kel elekter on olemas. Selline lahendus võib vajalikuks osutuda eriti juhul, kui peres
on väikesi lapsi või vanureid.
Õnneks juhtub väga ulatuslikke elektrikatkestusi
harva. Oluline on, et sellised sündmused ei tabaks aga
ootamatult ning ettevalmistusi teeksid nii võrguettevõtjad kui ka elektritarbijad. Nii tuleme loodusjõudude tekitatud olukordadest kõige paremini välja.
Taivo Tõnne
Elektrilevi juhtimiskeskuse juhataja

SA Põlvamaa
Arenduskeskusest
saab abi nii ettevõtja
kui MTÜ
Põlvamaa Arenduskeskus on
maakondlik arendusorganisatsioon, mille ülesandeks on
edendada maakonnas ettevõtlust, kodanikuühiskonna
tegevusi, viia ellu maakondlikke projekte jne.
Põlvamaa Arenduskeskus
kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, mis
pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele, kohalikele
omavalitsustele, alustavatele
või tegutsevatele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele ning maakondlikku tuge investoritele. Keskuse tegevust
finantseeritakse EASi ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu toel.
Nõustamisteenused ettevõtjale
• ettevõtlusega alustamise
nõustamine
• äriühingute asutamine ja registreerimine
• asutamisdokumendid, maksundus, rahastusvõimalused,
lepingud jne.
• äriidee analüüs
• äriplaani, turundusplaani,
ekspordiplaani ja finantsplaani koostamise nõustamine
• ettevõtte arendusplaanide
hindamine ja arendusplaanide
elluviimiseks sobiva rahastusallika leidmine
• tegevusnõustamine
• projektide kaasrahastamine,
lepingud, partnerite leidmine jne
• projektitaotluste konsulteerimine, taotluste põhitingimuste selgitamine
• abi kontaktide leidmiseks
välisturgudel, info eksporttegevuse rahastamisvõimaluste
kohta
• investeeringuteks sobivate
objektide ja ettevõtete leidmise abistamine
• ettevõtlusalase info ja koolituste vahendamine
Nõustamisteenused MTÜ,
SA ja seltsidele
• ühenduse asutamine ja registreerimine, registris muudatuste tegemine ning tegevuse lõpetamine
• info jagamine toetusvõimaluste kohta, maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta ja
eraturu konsultantide teenuste kohta
• organisatsiooni arengukava,
strateegia ja tegevuskava koostamine

• rahastusvõimaluste leidmine
• projektitaotluste koostamise
ja aruandluse nõustamine
• projektiideede analüüs
• projekti juhtimine ja elluviimine
• raamatupidamise sisseseadmine, maksude ja aruandluse
nõustamine
• seadustega seonduvad küsimused
Lisaks nõustatakse tegutsevaid mittetulundusühendusi järgmistes küsimustes:
• Kuidas kaasata vabatahtlikke? Millised on vabatahtlike
kaasamise, motiveerimise ja
juhtimise eripärad?
• Kas ühendusel peaks olema
arengukava? Millest arengukava koosnema peaks?
• Kuidas arendada ühenduse
juhtimist?
• Kuidas leida ja kaasata ühenduse tegevusse uusi liikmeid?
Kuidas motiveerida olemasolevaid liikmeid?
• Kuidas mitmekesistada
ühenduse tulubaasi?
• Mis on sotsiaalne ettevõtlus?
• Kuidas toimub ja mida tähendab avalike teenuste delegeerimine?
Meie kontaktid:
Juhataja
Hegri Narusk
Tel: 799 8958 ; 512 9072
E-mail:
hegri.narusk@polvamaa.ee
Ettevõtluskonsultant
Diana Plakso
Tel: 799 8938 ; 527 5899
E-mail:
diana.plakso@polvamaa.ee
Mittetulundusühenduste
konsultant
Kaisa Tammoja
Tel: 799 8936 ; 5109 433
E-mail:
kaisa.tammoja@polvamaa.ee
Turismiarendusjuht
Ulla-Maia Timmo
Tel: 799 8938 ; 5622 2986
E-mail:
ulla.timmo@polvamaa.ee
Projektikonsultant
Tiiu Marran
Tel: 799 8956 ; 5348 0003
E-mail:
tiiu.marran@polvamaa.ee
Raamatupidaja-konsultant
Viive Pilberg
Tel: 799 8936 ; 507 1180
E-mail:
viive.pilberg@polvamaa.ee
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VERIORA VALLA VAATLEJA

Tervist kõigile vallaelanikele!
Perearstipraksise töö on suures osas plaaniline, vaid
harva tuleb ette erakorralisi juhtumeid. Vastuvõtule
palume eelnevalt registreeruda praksise lahtiolekuaegadel praksise lauatelefonile helistades.
See on oluline järjekordade tekke ärahoidmiseks ja asjatult ukse taga ootamise vältimiseks. Hommikuti, kella
08:00-st kuni 09:00-ni, teostab pereõde vereanalüüside
võtmist ja ei saa kahjuks telefonile vastamist garanteerida. Ilmselt olete ka ise vastuvõtul viibides tundnud seda,
kuidas telefonihelin segab nii pereõe kui ka patsiendi
keskendumist. Vastuvõtule registreerumiseks, retseptide saamiseks, nõustamiseks jne palume helistada E, K,
N 10:00 – 11:00; T, 11:00-12:00 ; R, 11:00-12:00
Digiretseptisüsteem hoiab kokku meie kõigi kallist aega, kuid tuletan meelde, et alati ei ole helistamise järgselt
kohe võimalik retsepti teha, kuna reeglite kohaselt pereõde valmistab retsepti ette ning perearst kinnitab selle. Patsiendi huvides kontrollib arst alati retseptile kantud
andmed üle ja hindab ravimi vajalikkust, ehkki patsiendi
jaoks võib olla tegemist tavapärase rutiiniga. Selline tegevus on üsna ajamahukas. Koduvisiite teevad nii arst kui
õde vastavalt vajadusele väljaspool vastuvõtuaegu. Ka koduvisiidi teostamiseks on vajalik eelregistreerimine. Koduvisiidi vajalikkuse üle otsustab arst ning seetõttu palume helistada vastuvõtupäevadel kuni kella 12:00-ni
lauatelefonile.
Lisaks vastuvõttudele Verioral, teostan vastuvõtte ka Räpinas ja Mikitamäel. Minu perearstipraksistest saate täpsemalt lugeda koduleheküljelt
www.perearstkaldoja.ee

Perearst ja pereõde peavad läbima aastas 60 täiendkoolituse tundi. Samuti on nii pereõele kui ka perearstile ette nähtud puhkus. Seda kõike arvestades oleme
püüdnud leida nii koolitusteks kui ka puhkusteks aega
selliselt, et meie tööst eemalolek võimalikult vähe häiriks praksise tööd. Puhkust oleme siiani ikka võtnud nö
jupikaupa. Palju lihtsam oleks oma tööd planeerida, kui
puhkuste ja koolituste ajaks oleks võimalik leida asendusarst. Kahjuks selline võimalus puudub.
Vahel on vastuvõtupäeval koridor inimesi täis, samas
on päevi, kus ootame asjatult vastuvõtule registreerunud patsiente, kes lihtsalt ei tule vastuvõtule.
Palume tungivalt ette teatada, kui on selgunud, et Te
tõesti ei saa mingil põhjusel arsti vastuvõtule tulla.
Vastuvõtu pikkust ei ole võimalik alati ette hinnata,
kuid tavaliselt on meil iga patsiendi jaoks arvestatud
pool tundi. Oleme püüdnud ühe vastuvõtuaja sees võimalusel ära teha kõik vajalikud protseduurid ja analüüsid väärtustamaks taas kord kõigi meie kallist aega.
Kui siiski mingil põhjusel vastuvõtt nö venib (halb internetiühendus, mitu tõsist probleemi, mis vajavad kiiret lahendust), siis palume järgmiste patsientide mõistvat suhtumist.
Lõpetuseks ka üks suur palve lastevanematele,
kelle lapsed käivad koolis: palume Teil tagastada nädala jooksul Teile edastatud vaktsineerimise nõusoleku
(olenemata vastusest) ja läbivaatuse lehekene. Õigeaegne informatsioon on vajalik meie töö korraldamiseks ja
planeerimiseks.
Teile tervist soovides Anne ja Vena
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Olev Säde
14.02.1944

Jüri Võikar
23.02.1944

Mait Lokk

• Kevadehõnguline tantsuõhtu Jüri Homenjaga Veriora rahvamajas (Viluste PK) 21.märtsil kell 21.00 .
Üllatused. Pilet broneerides 5 ja kohapeal 7 eurot.
Pileti hinna sees kohv kogu õhtuks.
• Vanavanemate pidu Viluste PK aulas 26.märtsil kell
13.00. Külalisesinejaks loomateadlane Aleksei Turovski
• Laulutsõõr Leevi rahvamajas 30.märtsil kell 15.00
• MTÜde IV ümarlaud Süvahavva küladekojas
24.04.2014 algusega kell 18.00 (korraldajaks MTÜ
Veriora Tsunft)

• Maitäika-täpsemat infot jälgi kuulutustelt! (korraldajaks Veriora Mõttekoda)
• Taaskasutusteemaline näitus Veriora rahavaraamatukogus, 20.05.-30.06.14 (Signe Strohm, MTÜ
Veriora Tsunft)
Eelinfo:
• Jaanik Veriora vabaõhulaval 22.juunil kell 20.00,
tantsuks mängib ans. Singapur
• Jaanik Leevil Võhanduveere vabaõhulaval 23.juunil kell 20.00, tantsuks mängivad Toomas ja Tauri Anni
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Linda-Pauline Alasepp
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Lehte Leo

Eha Lehiste
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04.01.1939

Pärja Soha
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10.01.1939

Hans Peentaim

Liivi Trei
16.01.1939

Malle Siim
31.01.1939

Madis-Valdur Saukmann

01.01.1924

Karl-Robert Mähar
02.02.1924

Salme Krits
12.02.1924

04.02.1939

Maime Schmeiman
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06.02.1939

Heino Mähar

Milvi Lillo
26.02.1939

24.02.1923

Aino Mõtsar
02.03.1923
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Leonhard Pettai
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19.02.1934

Linda Parder

Õie Väljamets

Kultuurisündmused:

Tamara Puškina

20.02.1922

03.02.1934

Liidia Strunova

93

12.03.1934

Linda Asi
13.02.1921

UUS VALLAKODANIK:

Kreete Kasuk
12.12.2013
Soovime õnne vanematele!

VILUSTE KOOLI 245. AASTAPÄEVA
tähistamine Viluste koolimajas:
* 13. märtsil kell 9.00 „Eriline emakeel“. Esineb Võru keele ring.
* 11.aprillil kell 18.00 kontsert „Haned-luiged…“.
Esinevad Viluste kooli praegused ja endised lauljad ja pillimängijad.
* 17.aprillil kell 18.00 „Tantsutrall“.
Esinevad Viluste kooli ja Veriora valla tantsijad.
* 3.MAIL VILISTLASTE KOKKUTULEK.
* 19.mail kooliprojekti „Vahetud väärtused Vilustes“ kokkuvõtte päev.
Matkamäng kooliajaloo radadel Katuseteatriga.
KOHTUME KOOLIMAJAS !
Sotsiaalkindlustusameti Põlva klienditeenindus
kolib uutesse ruumidesse. Alates 5. märtsist teenindatakse kliente aadressil Johannes Käisi tn 2.
Märtsi alguses kolib Sotsiaalkindlustusameti Põlva klienditeenindus senisest asukohast Võru tänavas
uuele aadressile kesklinnas. Kolitakse 4. märtsil, mistõttu sel päeval on klienditeenindus suletud. Alates
5. märtsist teenindab Sotsiaalkindlustusamet oma
kliente aadressil Johannes Käisi tn 2.
Erinevalt senisest asukohast on klienditeenindus
uues hoones esimesel korrusel ja kõigile inimestele
hõlpsasti ligipääsetav, ka raskustega kõndijale, ratastooliga inimesele või lapsevankriga tulijale. Kaugema

kandi inimestele sobivalt on Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse uus asukoht bussijaamale lähemal, ent siiski kesklinnas.
Lisaks asub kohe naabruses veel teiste riigiasutuste
klienditeenindusi ning maavalitsus.
Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindus on avatud:
esmaspäeval kl 8.30 – 18.00;
teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kl 8.30-16.30;
reedel kl 8.30 – 13.00.
Infotelefon 16106 teenindab kõigil tööpäevadel
kl 9.00 – 17.00.
e-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
SKA kodulehekülg: www.sotsiaalkindlustusamet.ee

LANGETAME PEA:
Taivo Asi 09.12.2013
Kulla Ritslaid 16.12.2013
Maimu Säde 21.12.2013
Kaarel Rammo 28.12.2013

Maria Kübrad 05.01.2014
Varden Haamer 13.01.2014
Eha Vaarand 06.02.2014

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Pangabussi peatus:
Veriora
vallamaja juures
kell 13.00–14.00

II kvartalis
17. aprillil
15. mail
12. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda
ja välja võtta, teha arvuti abil makseid,
avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Toimetus: Maarja Sõukand, maarja@veriora.ee
Toimetaja kontakttelefon: 795 8333
Tehniline teostus: Kalurileht
Tel. 5649 5252.
www.kalurileht.ee, e-post: kalurileht@gmail.com

