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Ei iial tühjaks jää see õu.
Ei iial vanaks jää see õu.
On järjest uutel koolialgus.
Ja läinuid saadab koolivalgus.
                 Lehte Hainsalu

Kaunis suvi on seljataha jäänud, 
taas on elevust ja rõõmu pajudes 
peredes ja koolimajades, sest koo-
liteed alustavad tuhanded Eesti-
maa lapsed, sealhulgas ka meie 
Viluste Põhikooli õpilased. Meie 
kool on turvaline, mõistev, loo-
dussõbraliku keskkonnaga, kus 
lapse igakülgset arengut ja või-
metekohast õpet toetavad mees-
konnatööd väärtustavad profes-
sionaalsed õpetajad.
Käesoleval 2014/2015 õppeaastal 
alustab Viluste Põhikoolis kooli-

teed 102 õpilast, nendest 7 astub 
esimesse klassi:
Annabel Rumask
Markus Vaino
Aleksander Maask
Marti Ziukman
Rianne Lääniste
Bennet Jaroslavski
Oliver Sõukand
Õpetaja Triin Keres

Soovin algavaks kooliaastaks 
koolilastele edukat õppimist ja 
vahvaid sõpru kogu eluks! Olgu 
uuel õppeaastal ka kõige kõrge-
mad teadmiste tipud vallutata-
vad ja täitugu teie kõige julgemad 
unistused! 

Karin Sulg
Viluste Põhikooli direktor

Noorteka tegemistest suvel
Noorteka peamised suvised te-
gemised on laagrid, suvekoo-
lid, õppereisid ja õpilasmalev. 
Nende tegevuste kaudu leitakse 
juurde uusi sõpru, kogemusi ja 
saadakse uusi teadmisi.

Juuni lõpus toimus 2-päeva-
ne Põlvamaa Noortekeskuste Su-
vekool, mis leidis aset Päikese-
ranna puhkemajas Orava vallas. 
Põlvamaal on 11 noortekeskust ja 
igast noortekeskusest sai osale-
da 10 noort. Suvekoolis sai näha 
piirivalvekoerte demonstratsioo-
nesinemist, toimus piirivalve õp-
pus, matkamäng, tantsuõpituba 
ja disko.

14.-27. juulini toimus Põlvamaa 
Õpilasmaleva töölaager, Verio-
ra rühmas osales 17 noort. Ka sel 
aastal oli õpilasmaleva tööks kur-
kide korjamine, tööandjaks talu-
nik Lenno Koddala. Väga palava-
te ilmade korral alustasime tööd 
juba kell 6.00 ja tööpäev kestis 4 
tundi. Töönädalad lõppesid seik-
lusrohkete nädalavahetustega. 
Esimesel nädalavahetusel käi-

sime puhkamas Vudila mängu-
maal. Järgmisel nädalavahetusel 
külastasime Otepää Seikluspar-
ki, kus malevlased said proovile 
panna oma füüsilise jõu ja paljud 
said jagu oma hirmust kõrguse 
ees. Noored olid üksteisele toeks, 
abistasid ja julgustasid teineteist. 
Mõned julgemad poisid läbisid ka 
kannatusteraja, mis osutus väga-
väga raskeks ning nõudis noortelt 
tugevat jõudu kätes ja üldist vas-
tupidavust.

5.-6. augustil toimus 2-päeva-
ne Põlvamaa Õpilasmaleva kok-
kutulek Saarjärve ääres. Toimusid 
meeskonnamängud, Veeolüm-
pia malevarühmade vahel, esita-
ti rühmalaule ja vaadati etluska-
vasid.

Augustis osalesime Põlvamaa 
noortekeskuste ühisel õpperei-
sil Hiiumaale, kus osales 50 hu-
vilist. Õppereisi eesmärgiks oli 
saada tuttavaks teiste noortekes-
kuste noortega, saada uusi tead-
misi õpitubadest („Veeohutus ja 
turvalisus“, „Meelemürk kanep ja 

energiajoogid“) ning tutvuda vaa-
tamisväärtustega Hiiumaal. Giidi 
juhendamisel oli ka võimalus kü-
lastada Suuremõisa lossi.

15. augustil sai teoks juba tradit-
siooniks saanud 5. noorte bändide 
festival Veriora Rock Stroganoff. 
See on väga tänuväärne algatus 
noorte endi poolt, pakkuda ea-
kaaslastele neile meeldivat muusi-
kat ning saada ise esinemis- ja kor-
raldamiskogemust. Sel aastal oli 
peaesinejaks ansambel The Tuber-
kuloited. Noortebändidest esine-
sid järgmised bändid: Maria Stuart 
(Tartu), The Five Beats (Räpina), 
Ludvigi poeg (Veriora), Defeatem 
(Valga). Üritust toetasid: Ivo Tom-
bak, Pluista Puit OÜ, Veriora Val-
lavalitsus, Räpina Paberivabrik AS, 
Helimix Grupp OÜ, Puit ja Mets 
OÜ, Lenno Koddala OÜ, Raxeli RP 
OÜ, Hasartmängumaksu Nõuko-
gu, Eesti Kultuurkapitali Ekspert-
grupp, Põlva Maavalitsus.Suur tä-
nu toetajatele ja kõigile osalejatele!

Mirjam Ojasaar
noorsootööspetsialist

Head uut kooliaastat!
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Veriora vallavolikogus
Veriora vallavolikogu 26. juuni 2014  
istungil:

	 valla maa- ja ehitusspetsialist Taivo 
Kaldoja esitas volikogule ülevaate aadres-

sandmete korrastamisest;

	 kehtestati lasteaia töötajate koosseisu kinnitami-
se kord. Koosseisu kinnitab direktor käskkirjaga. 
Töötajate koosseisu kinnitamisel peab direktor 
arvestama volikogu poolt kinnitatud töötasufon-
diga ning haridus- ja teadusministri poolt keh-
testatud lasteasutuse personali miinimumkoos-
seisuga.

	 tehti muudatused Veriora vallavalitsuse  amet-
nike, töötajate ja hallatavate asutuste töötajate 
koosseisudes;

	 kehtestati sotsiaalkorteri üürileandmise ja kasu-
tamise kord;

	 tunnistati kehtetuks Veriora Vallavolikogu 
22.08.2000 määrus nr 15 „Haldusõigusrikkumis-
te protokolli koostama ja haldusõigusrikkumise 
asja arutama volitatud ametiisikud Veriora val-
las“;

	 delegeeriti Veriora Vallavalitsusele „Hajaasustuse 
programmis“ kohalikule omavalitsusele suuna-
tud tegevuste menetlemine. Programmi eesmär-
giks on hajaasustusega maapiirkondades elava-
tele lastega peredele tagada head elutingimused 
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimise-
le hajaasustusega maapiirkondades. Eesmärgi 
saavutamiseks toetatakse programmist maja-
pidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüs-
teemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete 
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.  Projekti 
maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 
6 500 eurot, millest taotleja ja kaastaotleja oma- 
ja kaasfinantseering peab kokku moodustama 
vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest. 
2014.aasta taotlusvoor on avatud kuni 6. oktoob-
rini. 

	 kinnitati vallavolikogu tööplaan 2014.aasta III 
kvartaliks.

Veriora vallavolikogu 28. augusti 2014 istungil:

	 Viluste Põhikooli direktor Karin Sulg esitas üle-
vaate kooli valmisolekust uueks õppeaastaks;

	 Veriora Lasteaia „Õnneseen“ direktor Reet Aasma 
esitas ülevaate lasteaia valmisolekust uueks õp-
peaastaks;

	 toimus Veriora valla arengukava aastateks 2015-
2020, investeeringute kava aastateks 2015-2018 
ja eelarvestrateegia aastateks 2015-2018  esimene 
lugemine. Otsustati esitada „Veriora valla aren-
gukava aastateks 2015-2020“ ja arengukava lisa nr 
1 „Veriora valla arengukava investeeringute kava 
2015-2018“ ja arengukava lisa nr 2 „Veriora valla 
eelarvestrateegia 2015-2018“ eelnõud avalikule 
arutelule ja väljapanekuks Veriora vallavalitsuses, 
Leevi ja Veriora raamatukogu ruumides alates 
29.08.2014 kuni 19.09.2014. Eelnõude täiendus- ja 
muudatusettepanekute esitamise tähtajaks kin-
nitati 19. september 2014. Täiendus- ja muuda-
tusettepanekud tuleb esitada Veriora Vallavalit-
suse kantseleisse.

	 anti vallavalitsusele luba Soosaare kinnistu müü-
giks;

	 kehtestati Veriora aleviku Veriora järveäärse puh-
keala laiendamise detailplaneering rajatiste asu-
koha määramiseks Veriora paisjärve lõunakaldal, 
multifunktsionaalse kõvakattega ala, ujuvsilla ja 
tänavavalgustuse ehitamiseks.

Veriora vallavolikogus vastuvõetud otsused ja mää-
rused on elanikele tutvumiseks Veriora vallamajas, 
Veriora ja Leevi raamatukogus, määrused avaldatak-
se Riigi Teataja elektroonses andmekogus. Määrused 
jõustuvad kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas 
avaldamist.

Veriora vallavolikogu kõik õigusaktid ja istungite pro-
tokollid on avaldatud Veriora valla kodulehel (http://
www.veriora.ee). 

Rein Raadla
Veriora vallavolikogu esimees

Austatud  
vallakodanik!
Suvi hakkab lõppema. Toredad väliüritused on saanud mine-
vikuks. 

Nagu eelmisel aastal, nii ka tänavu, tänan kõiki külapäeva-
de ja teistegi ürituste korraldajaid! Külapäev Leevil oli taaskord 
sisutihe, tegevust leidus igale eale ja iga osaleja tundis, et teda 
oli oodatud. Aasta-aastalt on  minu hinnangul suurenenud ka 
Süvahavva külade päeval osalejate hulk, millest võib järeldada, 
et suureneb nende inimeste hulk, kes tunnevad oma seotust 
piirkonnaga. Veriora valla küladevaheline spordipäev peeti 
seekord Lammasmäel. No ei olnud kergete killast ettevõtmi-
ne! Kuum suvepäev ja korraldajate nutikad ülesanded  panid 
osalejad tõsiselt proovile. Palju õnne võidu puhul, Vareste kü-
la! Iga-aastane noorte rokipidu on toonud Veriorale järjest tun-
tumaid esinejaid. Seekordne pidu toimus juba viiendat korda. 
Jõudu noortele ja suur tänu toetajatele!

Juunikuu lehenumbris kirjutasin pikemalt uuest erateede ta-
lihooldustööde teostamise korrast Veriora vallas. Erateedel ta-
lihooldustöö teenuse saamiseks on vaja esitada vallavalituse-
le vormikohane avaldus 01. oktoobriks. Kahjuks on avaldusi 
laekunud veel väga vähe, seetõttu lisangi veelkord lühikokku-
võtte kehtestatud korrast.

Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Veriora vallas asu-
va kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat ma-
japidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on 
Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud Veriora valda. 
Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Veriora vallas asuva-
tele erateedele, mis jäävad Veriora valla üldplaneeringu koha-
selt hajaasustusalale ning kulgevad majapidamisteni, mida ka-
sutatakse aastaringselt alalise elukohana. Eratee peab olema 
sellises seisukorras, et teel oleks võimalik lumetõrjet teosta-
da ilma tehnikat kahjustamata. Teenust ei osutata ka erateele, 
mille pikkus on lühem kui 50 meetrit. Dokumendiga on või-
malik tutvuda ka Veriora valla koduleheküljel www.veriora.ee.

Juunikuu alguses lõpetas ettevõte Crushtec Veriora endi-
se katlamaja lammutamise ja likvideeris objektilt jääkreostu-
se. Sellega on aastate pikkune segane periood seoses selle ob-
jekti likvideerimisega lõppenud. Garaažihoonesse planeerib 
vallavalitsus tulevikus rajada projektitoetuste kaasabil noor-
te tehnikamaja, mille projekteerimise tööd hetkel käivad. Pro-
jekteerimistöid teostatakse ka Leevi hooldekodu kütte- ja 
ventilatsioonisüsteemide uuendamiseks. Mõlemad projektid 
peavad valmima oktoobrikuu lõpuks.

Koostamisel on ka rahastustaotlus Veriora paisjärve juur-
de puhkeala rajamiseks. Kõik eeltööd projekti esitamiseks on 
praeguseks teostatud ja peale esitamist saab hakata ootama 
komisjoni vastust. Positiivse vastuse korral asume töid teosta-
ma juba uuel kevadel, et rannahooajaks valmis olla.

Vallavalitsus palub elanikel vanu riideid ja jalanõusid jäätme-
jaama territooriumile mitte ladestada, kuna tegemist on jäät-
meseaduse mõistes olmejäätmetega, mille utiliseerimise ko-
haks on tavaline prügikast ning mille tühjendamine toimub 
vastavalt veograafikule. Palume arvestada ka sellega, et asulas-
se paigaldatud turvakaamerate abil on võimalik jäätmejaama 
risustajad tuvastada. 

Vallavalitsus õnnitleb kõiki uue kooliaasta puhul ja soovib 
turvalist kooliteed!

Enel Liin
Veriora vallavanem

Veriora lasteaia lapsi 
rõõmustab uus mängupaviljon
Mõned aastad tagasi, kui lasteaed kolis Veriora kor-
terelamust Viluste koolimajja, jäid lasteaia lapsed 
oma suvisest väljas mängimise majast paraku ilma. 

Uues kohas oli küll kohe-kohe valmimas uus män-
guväljak, kuid tookord polnud võimalust varjualuse 
ehituseks. Aeg on aga näidanud, et sellisest varjualu-
sest, kus iga ilmaga on võimalus õppida ja muidu ae-
ga veeta, hakati väga puudust tundma. Vallavalitsus 
on paari aasta jooksul püüdnud paviljoni ehitamiseks 
leida erinevatest projektidest raha, kuid seni tulutult. 

Suve hakul tuli mul mõte kaasata paviljoni rajami-
seks kohalikke ettevõtjaid. Esmalt pöördusin ettevõtte 
Tani Mets eestvedaja Toomas Tarve poole, kuna ta on 
varasematelgi aastatel meie valla tegevusi erinevatel 
viisidel toetanud. Samuti pöördusin OÜ Puit ja Mets 
eestvedaja Raul Piirisilla poole, kes oli samuti nõus 
paviljoni ehitamist rahaliselt toetama. 

Tänaseks on lasteaia mängu- ja õppepaviljon val-
minud ning septembri alguses andsid ehitajad süm-
boolse lindilõikamise tseremoonia käigus kasutusõi-
guse üle. 

OÜ Tani Mets teostas paviljoni ehituse. Ehitise 

maksumuseks kujunes 4500 eurot, millest 500 eurot 
tasus OÜ Puit ja Mets. Suur tänu Tani Metsa tublile 
kuldsete kätega meistrile Alarile!

Tänusõnad ütlevad Teile lasteaia- ja koolipere ning 
Veriora Vallavalitsus!

Enel Liin
Veriora vallavanem
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Muuseum Leevil 
sai uue näo ja nime
Kevad ja suvi olid Leevi kooli muuseumi jaoks töised. 

Kevadel esitas MTÜ Võhanduveere kohaliku omaalgatuse prog-
rammi projektitaotluse (projektijuht Rein Raadla) „Leevi koo-
li muuseumi akende vahetus ja õhksoojuspumba paigaldamine“.  
Projekti rahastas siseministeerium kohaliku omaalgatuse program-
mi vahenditest. Taotluse kogumaksumus oli  2 809 eurot, millest 
kohaliku omaalgatuse programm finantseeris 2 000 eurot, omaosa-
luse 809 eurot tasus Veriora vallavalitsus. 

Remondi käigus paigaldati õhksoojuspump ning vahetati aknad 
kahes ruumis.

Õhksoojuspumba paigaldas OÜ Sanbruno ning aknad vahetas 
OÜ Aknakoda.

Seejärel värviti laed, seinad ja põrand. Palju tänu neile, kes abis-
tasid esmalt eksponaatide ja mööbli väljaviimisel (Irena Luik, Aavo 
Kübar, Jaan Kilusk, Riho Luht, Mai Raudsaar, Helle Mendrik), ruu-
mide remontimisel (eriti palju olid abiks Jaan Kilusk, Rein Raadla, 
Raine Raadla ja Jan Grossmann). Mööbli sisseviimisel ja remontimi-
sel oli asendamatu  töömees Jaan Kilusk. Naistööjõuga ( Eha Merdi-
kes, Aasa Liiv ja Helle Mendrik) puhastati aknad, mööbel ja ruumid. 
Uued stendid saime tänu Leevi kooli vilistlasele Lilia Inglile. Rahali-
selt toetas muuseumi remonti vilistlane Ülo Pintson.

Eksponaatide valmistamine, korrastamine ja ülespanek võttis ae-
ga mitu nädalat. Ulatuslik väljapanek valmis eelmise aasta kooli 
kokkutuleku piltidest ja artiklitest. Täiendasime kooli ajaloo ekspo-
sitsiooni vahepeal juurde hangitud infoga. Materjali paigutas sten-
didele Riin Grossmann. Facebookis  Leevi Ajaloo Laekasse  (algataja 
Helle Mendrik) üles pandud  fotode ja kommentaaride ning isikliku 
kodu-uurimusliku töö põhjal koostasid Aasa Liiv ja Helle Mendrik 
temaatilised stendid koolimajast, veskitest ja Leevi naistest. 

Viimaste aastate jooksul toimunud kohalikke  kultuurisündmu-
si aitavad meenutada mapid kodukandi külade tegemistest ning 
nende kajastumisest ajakirjanduses. Isikulugude rida täienes mit-
me uue mapiga, neist ulatuslikem on temaatiline kogu  „Arstiabist 
Leevi piirkonnas“, mis valmis tänu  Leili Langa, Linda Fedjanina, 
Eha Kirsi, Linda ja Kristjan Valge, Ülo Pintsoni, Linda Parderi, Hel-
vi  Olle, Sirje Mältoni, Maive Lillo, Algi Ausini jpt kaasabile. Õnneks 
olid hooldekodus alles Leevi haigla aegsed käskkirjade ja avalduste 
raamatud, millest sai tänu Aina Ollele nii faktiabi kui teemat ilmes-
tavat materjali. Mahukas, huvitav  ja mitmekülgne on Karin Palolt 
saadud materjal, mille põhjal valmisid  kolm isikuloo mappi (Mih-
kel Puusepa perekond, Katrin Tammik, Karin Palo)  ning stend.    
K.Palo oli ka külaliseks muuseumi mihklipäeva üritusel, kus luge-
sime teenimatult unarusse jäänud luuletaja  Katrin Tammiku loo-
mingut.  Mary Puusepa tööraamat annab järgmistele uurijatele ai-
net elu kohta Nõukogude Eestis ja konkreetselt Ühistöö kolhoosis.

Rasketest aegadest saab teavet ka auväärsesse ikka jõudnud endi-
se õpetaja Aino Kiluski isikulooga tutvudes. (Seda palus endale ka 
Leevi põhikooli endise Soome sõpruskooli juhataja Heikki Pöyhtäri, 
kes suvel käis Leevil ning külastas ka muuseumi).  Ingerisoomlased  
kaotasid sõjas oma kodumaa. Aino ja Evald Kilusk rajasid kodu Lee-
vile Võhandu vasakkaldale, mis 1950ndail aastail oli üsna lage, nagu 
näeb vanadelt fotodelt  Puksa, Kuldvee, Kiluski, Raudsaare jt fotoar-
hiividest. Aino ja Jaan Kilusk meenutasid huvipakkuvaid seiku elust  
aastakümneid tagasi.  Kui noorem põlvkond ka oskaks Eesti elu mi-
nevikus  tänapäevasega võrrelda, siis ei peaks ehk kurtma, kui vilets 
on siin praegu elada. Tuleb toetuda kõigele väärtuslikule, mis on eel-
nenud põlvkondade poolt loodud. 

Ajaloolist mälu aitab hoida ka muuseum, mis on kaheksandal te-
gutsemisaastal saanud Leevi kooli muuseumist  kodukandimuu-
seumiks. Külapäeval pani siin oma nime kirja uude külalisraama-
tusse (vana sai täis!) 152 inimest. Tegelikult käis siin  avatud olnud 10 
tunni jooksul rahvast tunduvalt rohkem. Tuldi koguni lillede ja kin-
gitustega – soolaleivale, nagu öeldi!  Imetleti avaraid aknaid, uue-
nenud väljapanekut, otsiti jälgi enda ning sõprade-tuttavate kooli-
aegadest ja tegutsemisest, avastati seni teadmata fakte ja uuriti, mis 
muuseumil edaspidi plaanis.  Info lähimate ürituste kohta oli näh-
taval. 11.augustil toimus Laulutsõõr Tea Nopri juhendamisel, lisaks 
Pariisi-reisi muljed ja pildid. 19.augustil esitlesid muuseumis oma 
uurimistöid Viluste kooli õpilased Raina Luht ( Kolme põlve lugu) 
ja Kaido Tobreluts  (August Sabbe), õpetaja Aasa Liiv ( Aleksander 
Pettai) ning Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpilane  Martti Kle-
mets  ( Rudolf Kõivsaare elulugu). Viluste kooli õpilaste töid juhen-
das Aasa Liiv. Enno Taal näitas pilte oma fotokogust ning pajatas 
seiku seoses August Sabbega. Üritus lõppes augustiõhtu pimeduses 
rõõmsa tõdemusega, et oli kõigi jaoks huvitav ja kasulik.

 Suvi lõpeb muuseumis  50 aastat tagasi Leevi kooli lõpetanute 
kokkutulekuga. Sellest võiks saada traditsioon. NB! 1965.aastal lõ-
petanud Hele-Maie Kaljula, Luule Kristoving, Vaike Norring, Enno 
Raudsaar, Kaja Tigasson jt! Mõtelge juba aegsasti selle peale, valige 
sobiv aeg ja helistage 51 40 614.

Kohtumiseni Leevi kodukandimuuseumis!
Aime Raadla 

Uueks hooajaks valmistudes
Suvi on möödunud linnulen-
nul ning enne uue kultuurihoo-
aja algust on paras aeg heita 
pilk suve jooksul tehtule. Isete-
gevuslaste hooaeg, mis kestab 
oktoobrist maini, kulmineerub 
oma oskuste näitamisega ühis-
pidudel. 

Sel  aastal algasid ühised 
peod juba maikuu keskpaigast 
(17.05.), mil Põlvamaa mem-
med-taadid olid kutsutud Rä-
pinasse XVI Räpina laste lau-
lu- ja tantsupäevale „Vanaema 
õunapuu otsas“. Nädal hiljem 
(25.05.) toimus Viljandis Lõuna-
Eesti memme-taadi pidu „Aas-
tate pöörlev karussell“. Mõlemal 
eelpool mainitud peol osales 
Veriora valla memmede rahva-
tantsurühm Eideratas. Ja meie 
memmed on väga tublid, ei nad pelga vihma, kuumust 
ega raskeid harjutustunde enne kontserte.  

Meie segarahvatantsurühm Paras Paar ja naisrahva-
tantsurühm Triibu-Liine ning naiskoor Kiriküüt pin-
gutasid sel hooajal üldlaulu- ja tantsupeo repertuaari 
õppides ning ülevaatustel käies. Kuna eelnev kogemus 
on näidanud, et Eestis on hulgaliselt naisrahvatantsu-
rühmi, kes ihalevad tantsupeole pääseda ning sõel on 
väga tihe, siis naisrahvatantsurühm õppis lisaks rah-
vatantsudele selgeks ka võimlemiskava. Ülevaatuste 
käigus selgus, et valik oli õige ning meie rahvatantsu-
rühmast sai ajutiselt võimlemisrühm. Esimene suu-
rem esinemine võimlemisrühmana oli 1. juunil Tal-
linnas, kus toimus XVI Tallinna Võimlemispidu. Oma 
rahvatantsuoskusi sai aga Triibu-Liine näidata 7.juu-
nil toimunud Põlvamaa Laulu- ja Tantsupäeval „Päi-
keseratas! Päikeseratas!“. Samal peol osalesid ka meie 
memmede rahvatantsurühm ja segarahvatantsurühm 
ning naiskoor.

Veriora valla rahvas sai oma valla laste ja täiskasva-
nud isetegevuslaste õpitut näha 22. juunil toimunud 
Veriora jaanikul. Isegi kogu kontserdi aja sadanud 
vihm ei suutnud samme segi ajada ning rikkuda esi-
nejate rõõmsat meelt. Südikust ja rõõmsat meelt jät-
kus tantsuplatsile ka hiljem, mil kogunenud jaanikuli-
si asus tantsutama ansambel Singapur. Järgmisel õhtul 
Leevi jaanikul oli vihm jälle platsis ning kui Toomas 
ja Tauri Anni otsustasid oma tantsuviise mängida va-
baõhulaval, siis Valtu näitering Anderaasuke oli oma 
etendustega „Kosilane Rakverest“ ja „Limonaadi Ets“ 
Leevi rahvamajas. Vaadates puupüsti täis olevat rah-
vamaja ning vabaõhulava ees olevat tantsuplatsi võib 
taaskord tõdeda, et halb ilm ei takista ühtegi eestlast 
jaanitulel osalemast.

Pisike hingetõmbepaus ja juba pakkisid segarahva-
tantsurühm Paras Paar, võimlemisrühm Triibu-Liine 
ja naiskoor Kiriküüt oma esinemisriided kokku ning 
sõitsid pealinna. Pikkade harjutustundide tulemuseks 
oli väljateenitud osalemine XXVI Laulu- ja XIX tantsu-
peol, mis toimus 4.-6.juulini Tallinnas. Kui teised rüh-
mad läksid seejärel suvepuhkusele, siis Paras Paar te-
gi veel paar proovi ning asus 22. juulil teele Poola, kus 
leidis aset LI (51.) Europeade. Kuna piltide ja muljete-
mälestuste korrastamine võtab veidi aega, siis looda-
me, et järgmises ajalehenumbris saame nende reisist 
rohkem teada.

Augustikuus andsid tooni põhiliselt kogukonna ette-
võtmised. Juba kolmandat aastat toimuvad Veriora val-
la küladevahelised spordivõistlused, mida korraldab 
eelmise aasta võitja. Sel aastal oli korraldajaks eelmisel 
aastal võitnud Laho küla ning võistlused toimusid 3. 
augustil Lammasmäel. Siinkohal sellest toredast ette-
võtmisest rohkem ei pajata, sest läbi korraldaja silma-
de annab samas lehes ülevaate toimunust Sirli Aia. Ka 
9. augustil toimunud Leevi küladepäeva ja 16. augustil 
toimunud Süvahavva küladepäeva ülevaate jätan kor-
raldajate (MTÜ Võhanduveere Leevil ja MTÜ Ürgoru 
Arendamise Selts Süvahavval) teha, kuna Veriora Val-
la Kultuur oli nende sündmuste korraldamisel vaid väi-
keseks toeks ja abiks.

Augustikuusse jäi ka juba viiendat suve toimuv Sa-
dama ja Laikre kontsert, mis seekord kandis pealkir-
ja „Sadamalood sõpradele“. Taaskord oli pealtvaatajail 
võimalus nautida Marek Sadama hingeminevaid laule 
ja lugusid ning Eestimaa imeilusat loodust ning tuju-
kat ilma. Nii nagu Marek Sadama laulud räägivad va-
heldumisi kurbusest ja rõõmust, nii oli ka ilm – läbi 
päikesesära tibutas vihma. Hoolimata heitlikust ilmast 
tõi Marek Sadama poolt lavale kutsutud meeskoor 
naeratuse näole nii publikuks olnud naisterahvastele 
kui meestele endile ning lõpulooks lava ette kogune-
des ning üksteisel käest kinni hoides võis tõdeda, et 
laulu läbi ühtsust tunda võib ka väikeses Leevi külas.

Nii nagu rahvatantsujuhid käivad suvel oma oskusi 
täiendamas rahvatantsujuhtide suvekoolis, nii ka rah-
vamajade töötajad saavad omavahel kogemusi vahe-
tada ning oskusi täiendada rahvamajade suvekoolis. 
Seekordne, ehk siis VIII Üleriigiline Rahvamajade Su-
vekool toimus 12.-14. augustil Viljandimaal Kopra tu-
rismitalus. Saime juurde oskusi ja nippe ruumide ku-
jundamiseks, osalesime tuleshow workshopis, nägime 
ja kuulsime Viljandimaa tantsuansambleid ja tantsu-
truppe ning osalesime isetegevuskonkursil, mille ka 
Põlvamaa esindus teist aastat järjest võitis.

Vastu minnes sügisele ja uuele hooajale tuletan kõi-
kidele huvilistele meelde, et oktoobrist alustavad taas 
tegevust huvialaringid!  Millised, kus ja millal selgub 
septembrikuu jooksul ning vastavad teated pannakse 
välja Veriora valla infotahvlitele ning kodulehele www.
veriora.ee. 

Kuna käesoleval aastal oleks Veriora Klubi saanud 
viiekümne aastaseks ning Veriora Valla Kultuuri loo-

misest sai juuli kuus kümme 
aastat, siis hetkel tegeleme juu-
beliürituse kavandamise ja et-
tevalmistamisega. Esialgsete 
plaanide kohaselt saab üritus 
teoks oktoobri lõpus või no-
vembri algul ning sinna ootame 
kõiki Veriora vallas tegutsenud 
ja tegutsevaid ringijuhte ja ise-
tegevuslasi ning kõiki üritusest 
huvitatud inimesi. Täpsem info 
enne ürituse toimumist Verio-
ra valla infotahvlitel, kodulehel 
ning ajalehtedes Koit ja Lõuna-
Leht.

Värvilist sügist!

Piret Rammo
Veriora Valla Kultuur juhataja



VERIORA VALLA VAATLEJA4 NR 3 (31) september 2014

Selles lehenumbris vastab küsimustele Kaarel Juurma
Sind, Kaarel, mäletame tub-

li laulu-ja pillipoisina Viluste 
kooli ajast. Peaaegu ükski üri-
tus ei möödunud Sinu etteas-
teteta. Viimasel ajal pole Sind 
aga enam esinemas näinud. 
Kuidas on Sinu elu peale Vilus-
te kooli lõpetamist edasi läi-
nud?

Asusin õppima Hugo Treffne-
ri nim gümnaasiumisse. See oligi 
minu eesmärk peale põhikooli lõ-
petamist, et Tartus edasi õppida. 
Pingutasin selle nimel palju. Kuna 
ma olin tegelenud ka väga pikalt 
muusikaga, siis jätkasin paralleel-
selt muusikaõpinguid H. Elleri 
nimelises muusikakoolis pop-jazz 
klaveri erialal. Koduvalda pole ma 
nii tiheda graafiku tõttu tihti esi-
nema jõudnud. Samas avas Elleris 
õppimine minu jaoks palju erine-
vaid uksi, nii et olen saanud palju 
esineda mujal Eestis.

Suundusid Tartusse õppima. 
Miks Sa tegid sellise valiku?

Kuna minu hinded põhikoolis 
olid head, siis oli tol hetkel ees-
märgiks saada võimalikult hea 
gümnaasiumiharidus ja mille ma 
ka Treffnerist sain. Samuti on Tar-
tu kodukohale küllaltki lähedal, 
niiet elumuutus ei olnud nii suur 
– ees oli tuttav linn ja siin ootasid 
omad inimesed. 

Kas see valik õigustas en-
nast, kas teeksid ka praegu sel-
lise valiku?

Jah, olen siiani veendunud, et 
see oli minu jaoks parim valik. 
Tartus õppides sain ma tohutult 
palju uusi teadmisi, ma leidsin 
palju uusi sõpru ja kahes koolis 
õppimine avardas mu maailma-
pilti väga. Ma sain jätkata muu-
sikaõpingutega ning samal ajal 
omandada väga tasemel akadee-
milise hariduse. Kõik need kolm 
aastat valmistasid mind ette ise-
seisvaks eluks, mille algus nüüd 
kohe käes on.

Kas Sa toetad riigigümnaa-
siumite loomise ideed? Mida 
Sa arvad sellest, et Põlva maa-

konnas oleks ainult üks güm-
naasium?

Olen sellele küsimusele veidi 
mõelnud küll, kuid päris kindlat 
seisukohta võtta ei oska. Ühest 
küljest on väiksemates linnades 
üsna kulukas üleval pidada mi-
tut gümnaasiumi, kus klassides ei 
ole kokku isegi kümmet inimest. 
Samas kaovad selle tõttu palju-
de õpetajate jaoks jällegi tööko-
had, nii et kompromissi on keeru-
line leida. Üks asi, mis mind selle 
plaani juures häirib on see, et ta-
hetakse rajada ka täiesti uusi koo-
le, kuigi mitmed gümnaasiumid 
on äsja renoveeritud ja tõesti heas 
korras. Ruumid jäävad asjatult 
tühjaks ja uute koolide rajamiseks 
kulub hulga raha.

Et taas on kooliaasta algus,  kü-
sin ka sellised küsimused. Aeg-
ajalt kuuleb meediast arvamusi 
meie põhihariduse kohta. Keegi 
peab seda liiga raskeks, keegi op-
timaalseks, keegi  tahaks enamat. 
Mida Sina arvad? Kas saadud põ-
hiharidus toetas Sinu edasise elu 
valikuid? Kui, siis mida oleks va-
ja muuta?

Mina sain põhikoolist kül-
laltki hea baasi, et edasi õppida 
gümnaasiumis just tänu heade-
le õpetajatele. Minu arvates on 
praegune põhikooli maht täiesti 
piisav, sest kergemaks asi ei lähe-
gümnaasium ja ülikool on järjest 
suuremate mahtudega. Kui põhi-
kooli õppemahtu vähendada või 
kergendada, on gümnaasiumis ja 
ülikoolis õppimine ja õpetamine 
tunduvalt raskem. Võibolla tasuks 
rohkem tähelepanu pöörata sel-
lele, kuidas efektiivselt õppida ja 
materjale omandada, sest puhtalt 
tuupides kõik selgeks ei saa. Nä-
gin gümnaasiumis seda, kuidas 
mõned õpilased, ka mina ise, olid 
esialgu hädas gümnaasiumi õp-
petempoga.

Sinu oskus planeerida ja ka-
sutada oma aega, avaldas mul-
le väga muljet. Kuidas Sa seda 
oskad?

Väikesest peale tegelesin mit-
me hobiga peale kooli ja esialgu 

oli ülimalt vajalik ka pere suuna-
mine. Ajapikku kujuneb iseendal 
välja distspiliin ja tahe asjad ära 
teha. Tänu sellele oli ka gümnaa-
siumis lihtsam hakkama saada, 
sest ajaplaneerimine ei olnud mi-
nu jaoks midagi uut. Kuigi tuleb 
tõdeda, et aeg-ajalt oli koormus 
üsnagi kurnav ja tuli end sundida, 
kuid tagantjärgi vaadates oli see 
vaev seda väärt.

Milline on Sinu nö kvaliteet-
aeg, mida Sulle vabal ajal teha 
meeldib? Võib-olla oled Sa nt 
hea kokk?

Eks vaba aja planeerimine on 
samuti keeruline nagu õppetöö 
planeerimine. Üritan iga päev viia 
ennast maailmas toimuvaga kurs-
si, seega sirvin erinevaid ajalehti, 
tavaliselt internetis. Viimaste aas-

tate jooksul olen hakanud nauti-
ma ka lugemist, mis on küllaltki 
aeganõudev ja tihtipeale ei saa nii 
palju  raamatutega aega veeta, kui 
tahaks. Aeg-ajalt vaatan ka filme, 
pikkadeks bussisõitudeks olen te-
lefoni varunud hulga muusikat, 
mida avastada ja kuulata. Kõik 
need tegevused annavad hulga 
uusi ideid ja mõtteid, ilma milleta 
ei oskakski elada.

Milline oli Sinu valik peale 
gümnaasiumi lõpetamist? Mi-
na juba tean ning see valik ül-
latas mind.

Lähen TTÜ-sse õppima töös-
tus- ja tsiviilehitust ehk inseneri-
ametit. Muutsin viimaste aastate 
jooksul korduvalt meelt, et mida 
ma edasi tahan teha. Lõplik otsus 
sai tehtud seetõttu, et paljud mi-
nu lähedased ja sugulased on sel-
le alaga seotud, samuti hakkasid 
mulle gümnaasiumis väga meel-
dima reaalained nagu füüsika ja 
matemaatika, mis on selle eriala-
ga tihedalt seotud. 

Millised erialad Sinu valikus 
veel olid?

Gümnaasiumisse minnes olin 
kindel, et tahan õppida midagi 
infotehnoloogiaga seoses. Proovi-
sin ka iseseisvalt õppida program-
meerimist ja selle käigus avasta-
sin, et tõsisem arvutitöö polegi 
nii huvitav, kui varasemalt tun-
dus ja seega kadus ka huvi. Min-
gil hetkel tekkis huvi jällegi juris-
tiameti vastu, kuid leidsin jällegi, 
et see ala kujuneks minu jaoks lõ-
puks igavaks. Kõige rohkem kaa-
lusin vast muusikukarjääri vali-
mist. Kuid leidsin enda jaoks, et 
naudin muusika tegemist ja muu-
sikas olemist rohkem siis, kui see 
on mu hobi, mitte töö. Olen näi-
nud küllaltki palju seda, kuidas 
muusiku elukutse on tõeliselt 

pingeline ja raske ning kardan, et 
nii võib see muusikaarmastus üks 
hetk ära kaduda.

Milliseks  on kujunenud Si-
nu muusikutee? Kas Sa näed 
ennast tulevikus ehk siiski ka 
muusikaga tegelemas?

Nagu ma enne mainisin, käi-
sin kolm aastat paralleelselt Elleri 
muusikakoolis. Tegelesin väga ak-
tiivselt klaverimänguga, esinesin 
küllaltki tihti Tartus ja aeg-ajalt 
ka mujal Eestis. Samal ajal laul-
sin ka kooris ja tegin soololaulu. 
2013 aastal saavutasin üle-eestili-
sel poistelaulu konkursil oma va-
nusegrupis I koha, tänavu kevadel 
käisin  E STuudio noortekoori-
ga Iirimaal Corkis, kus pälvisime 
ülemaailmsel koorikonkursil lau-
reaadi tiitli. Kindlasti jätkan laul-
misega ka tulevikus, samuti ta-
haks ülikooli kõrvalt teha bändi 
või midagi taolist. Olen terve elu 
muusikaga tegelenud ja nii naljalt 
ma sellest pisikust lahti ei saa. 

Kas Sa oled viimastel aastatel 
ka Eestist väljas esinemas käi-
nud? On Sul ehk mõningaid 
põnevaid seiklusi meie lugeja-
tele lõpetuseks jagada?

Iirimaal toimunud võistlus an-
dis mulle koorilauljana palju ko-
gemusi. Avastasin, et koorilaul ei 
olegi niivõrd lihtne ja töö, mida 
me seal teeme, on soololaulust 
väga erinev. Tänu Iirimaa või-
dule on E Stuudio noortekooril 
järgmisel kevadel lootust min-
na esinema New Yorki Carnia-
ge Hall’i laulma, mis on kindlas-
ti üks suurimaid esinemisi minu 
elus. Teadagi toimus seal hiljuti 
Arvo Pärdi autorikontsert, seega 
on selline võimalus ja kutse meie 
koorile ning mulle endale väga 
eriline. 

Küsis: Enel Liin
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Kolmandad Veriora valla külade spordimängud
Kolm aastat tagasi sai Leevil algu-
se Veriora valla külade spordimän-
gud. Juba siis tehti selline otsus, 
et kes Veriora valla küladest kõige 
sportlikum on, saab austava ja vas-
tutusrikka kohustuse uuel aastal 
spordimängud läbi viia. 

Nii toimusidki esimeste spordi-
mängude võitja- Männisalu küla 
eestvedamisel  teised küladevahe-
lised jõukatsumised Pahtpää küla-
platsil.

On suur rõõm, et meie vallas on ak-
tiivseid ning kokkuhoidvaid külaela-
nikke, kes tulevad ja võistlevad koos. 
Samuti on tore näha seda, et vaja-
dusel saavad väiksemad külad alati 
huvi korral oma esinduse välja pan-
na, kuna teiste külade  inimesed ai-
tavad neid võistkondade moodusta-
misel. Ka eelmisel aastal saime tänu 
abivalmis inimestele Laho küla esin-
duse välja panna. Läksime, võistlesi-
me ning üllatuslikult võitsime. Seega 
jõudis rändauhind meieni ning selle-
ga kaasnev kohustus uued küladeva-
helised spordimängud korraldada.

Kui eelmisel aastal võitsime, siis 
mõtlesin kohe, et meie küla uusi 
spordimänge läbi viia ei suuda, ku-
na meie küla on väga väike. Pidin 
selle mõtte kohe ära unustama, sest 
sain julgustust naaberküla inimestelt 
ning mitmed lubasid ulatada abikäe, 
et kolmandad Veriora valla küladeva-

helised spordimängud ka toimuksid. 
Jaanipäeval tegime esimese koosole-
ku, et mõte teoks saaks ning nii hak-
kaski ürituse korraldamine edene-
ma.

3. augustil toimusid kolmandad 
Veriora valla küladevahelised spordi-
mängud Vilustes Lammasmäel. Ko-
hale tulid kõige aktiivsemate elanike-
ga külad ehk Leevi, Vareste, Viluste, 
Veriora ning Männisalust lausa kaks 
võistkonda.

Päev algas Viluste kooli juures 
korvpalliplatsil avamise, külade rivis-
tuse ning tervitustega. Sellele järgnes 
„soojendusülesanne“, mis oli korv-
palli täpsusvisetega teatevõistlus. 
Ülesanne pakkus kõikidele elevust, 
sest korvpalli põrgatades pidi läbima 
kohustuslikud kohad ning seejärel 
pidi nii kaua korvpalli viskama, kui 
pall korvis on. Loomulikult käis kõik 
asi kiiruse peale, sest võitjaks tuli see 
võistkond, kelle aeg kõige kiirem oli.

Pärast esimest ala suundusime 
ühtse rongkäiguna Lammasmäele, 
kus alustasime lipu heiskamise ning 
laulmisega. Lipu heiskas Laho kü-
la esindaja. Kui ametlik osa läbi sai, 
võiski hakata valmistuma teatevõist-
luseks. Sel aastal toimus teatevõist-
lus nii, et staadion oli jaotatud viieks. 
Iga võistkonna liige pidi kas tagur-
pidi joostes, kotis hüpates, korvpalli 
põrgatades, jalgpalliga slaalomit te-

hes või sulgpalli reketil hoides läbi-
ma 60m. Vahemaa lõpus oli samuti 
ülesanne, mille pidi edukalt soorita-
ma, et teatevahetus edasi anda. Üles-
anneteks olid puuketaste ladumine 
väiksemast suuremani üksteise pea-
le, männikäbide viskamine ämbris-
se, hüppenööriga hüppamine. Kõige 
raskemaks osutus viimane ülesanne 
ehk tangrami lahendamine. Võist-
kond pidi kokku panema erinevatest 
puukujunditest suure ruudu. Ilmselt 
mõjutas just tangrami kokku pane-
mine kõige rohkem võistkonna lõpu-
aega. Päev jätkus võrkpalliplatsi juu-
res, kus pidi täpsuse peale servima. 
Ülesanne nägi välja selline, et ühel 
pool võrku on maas numbrid ning 
teiselt poolt peab servides tabama 
kõige suurema numbriga ala. Võitis 
see võistkond, kes oli kõige täpsem 

ning kogus võrreldes teistega roh-
kem punkte.

Traditsiooniliseks võistluseks on 
saanud köievedu, mis peab toimu-
ma igal aastal. Kuna köievedu oli vii-
mane võistlus ning inimestel hakkas 
natukene väsimus tekkima, korral-
dasime köieveo väga kergelt. Küla-
de esindajad said endale loosi tahtel 
vastase, kaotajad läksid kohe män-
gust välja ning võitjad tõmbasid 
omavahel. Nii selguski väga lühikese 
ajaga  köieveo võitja.

Seekord toimusid ka individuaala-
lad. Enim pakkus huvi laskejooks. 
Õhupüssist oli võimalik lasta 5 lasku 
ning kokku pidi tabama kolme õhu-
palli. Kellel kõik kolm õhupalli kat-
ki ei läinud, pidi jooksma trahviringi. 
Teiseks individuaalalaks oli croc´s-i 
heide, kus võistlejate eesmärk oli ja-

last heita croc´s konkurentidest kau-
gemale.

Kõik võistlused olid väga pingeli-
sed ning tasavägised ja vahepeal ei 
osatud ennustadagi, kes võita võiks. 
Lõplik võitja selgus alles köieveo tule-
musest. Tänavu tuli võitjaks noorus-
liku võistkonna välja pannud Vareste 
küla. Tore oli näha, kui motiveeri-
tud need noored olid, et meeskonna-
töö hästi sujuks. Võiduga sai Vareste 
küla kaasa kõige tahetuma preemia 
ehk au korraldada järgmised, seega 
neljandad Veriora valla külade spor-
dimängud. Samuti langetas Vareste 
küla esindaja lipu, et seda taas järg-
misel aastal heisata. Hiljem oli kuul-
da, et noortel on juba kujutlus uutest 
mängudest silme ees ning isegi asu-
koht paigas.

Olen väga tänulik korraldusmees-
konnale- Ene Tigas, Peeter Sibul, 
Indrek Piir, Joonas Poom ning hea-
dele abilistele- Piret Rammo, Eda 
Volkov, Kadri Aia. Väga hea ning mo-
tiveeriv on teha koostööd selliste ini-
mestega, kes suudavad kõigega ai-
data ning väga suure panuse sellesse 
anda, et kõik ideaalselt toimiks. Sa-
muti suured tänud toetajatele, tänu 
kellele sai üritus teoks- Veriora Valla 
Kultuur, SK VERKO, Põlva Maakon-
na Spordiliit, Ivo Tombak ja K-Rauta, 
Hemland Projekt OÜ. 

Sirli Aia

Saaremaad avastamas
Ma vaatan Veriora järvelt paa-
dist kiikriga, 
kui kaugel on see Saaremaa.
Ei paremat ole kuskil maal 
kui suisel ajal Saaremaal.

Ja nii see oligi. Juba mitmendat 
suve on Veriora Mõttekoda Ene Ti-
gase eestvedamisel korraldanud 
Veriora inimestele ühe suvise rei-
si. Sel korral siis Saaremaad avas-
tamas. Kes esimest korda, kel juba 
mitmendat korda Saaremaa pind 
jalge all.

Alustasime oma teekonda 8. au-
gusti pärastlõunal Veriora Küla-
keskuse eest, kogenud bussijuhi 
Tarmo ja tema väikese abilise Joose-
piga. Reisiseltskonnaks ikka aktiiv-
sed noored ja veidi eakamad, aga 
tragid Veriora inimesed. Noorima 
ja vanima reisilise vanusevahe oli 
68 aastat.

Esimesel õhtul jõudsime Mets-
küla Seltsimajja. Kerge õhtueine, 
asemete sättimine ja öörahu, et 
järgmisteks sisutihedateks päeva-
deks endid välja puhata.

Memmed-taadid meil ikka ärksa 
unega, ja juba hommikul enne ku-
kelaulu võis kuulda nende rõõm-
sat vadinat. Kodinad kokku ja esi-
mene peatus Panga pank. Panga 
pank asub Saaremaa põhjaranni-
kul. Panga maksimaalne kõrgus on 
21,3m ja ulatus umbes 2,5 km. Kõr-
geim pank Saaremaa ja Muhu põh-
jaranniku pankadest. Sai pildis-
tatud, imelist vaadet nauditud ja 
suveniire ostetud. 

Järgmisena suundusime Angla 
tuulikute poole. Upa-Leisi maan-
tee 32. km-l Saaremaal ainsana säi-
linud tuulikumägi – tuultele avatud 

kõrgem koht, kuhu ehitati kogu 
küla veskid 1925. aastal. Angla viiest 
veskist neli on tüüpilised Saaremaa 
pukktuulikud, ehitatud käesoleva 
sajandi alguses. Nende keskel sei-
sab veidi kõrgem 1927. aastal püs-
titatud hollandi veski. Selle kere 
pole kivist nagu ’’hollandlased’’ ta-
valiselt, vaid see on kaheksatahuli-
ne puuehitis. Sepapajas ja veskiko-
jas ajatakse köik see magusamad 
jutud (eesti vanasõna). Tänaseks 
on tuulikutele lisandunud Angla 
Pärandkultuurikeskus. Uues Angla 
Pärandkultuurikeskuses saab küp-
setada ja maitsta leiba, vaadata va-
nu käsitöömasinaid ja filmi tuuli-
kutest, õppida vanu käsitööoskusi 
villa-, ehte-, sepi-, savi-, naha-, do-
lomiidi-, puidu- ja vitraažikojas. 
Siin toimuvad rahvuslikud kont-
serdid ja käsitööpäevad.

Järgmine peatus – Kuressaare 
piiskopilinnus. No me sattusime 
küll õigel ajal Saaremaale. Käimas 
olid Saaremaa merepäevad. Kü-
lastasime piiskopilinnust, jaluta-
sime vanakraamilaadal ja käsitöö-
laadal. Vaatamist - ostlemist jätkus 
loodetavasti kõigile. Kindlasti jättis 
meie inimeste hinge sügava mulje 
kontsert ’’Merelaulud’’ koos Mere-
mälukaga, kus esines merepäeva-
de eriorkester koos õhtujuht Jaan 
Kirssiga. (http://www.saartehaal.
ee/2014/08/11/video_merepaevad/)

Päev lõppes jalutuskäiguga Sõrve 
külastuskeskuses. Sõrve poolsaar 
on 32 km pikk, suurim laius 10 km. 
Sõrve poolsaare külastuskeskuses 
nägime kõiki ’’minivariandis’’ tule-
torne, saime varbaid merevees leo-
tada ja ka kahe Saaremaa männi va-
hel ühise grupipildi teha. Selle eest 

muidugi suur tänu Itaaliast pärit 
noortele, kes selle klõpsu tegid – nii 
saime kõik ühisele pildile. Sõrvest 
suundusime oma järgmisesse ööbi-
mispaika – Torgu Kogukonnamaj-
ja. Meid võttis vastu rõõmsameelne 
perenaine, kes seletas, et MTÜ Tor-
gu Kogukonnamaja on 30. jaanua-
ril 2012. aastal ellu kutsutud endise 
Torgu koolimaja elus ja oma kandi 
inimestele kasulikuna hoidmiseks. 
Sel õhtul istusime kõik koos õues, 
einestasime, laulsime ja tantsisime. 
Erilised tänud Helen Piirile, kes ei 
pidanud paljuks kitarri kaasa võt-
ta ja oma imelist kitarrimängu ning 
oma helisevat häält meiega jagada.

Ööst sai hommik ja Torgu Kogu-
konnamajas nautisime hommiku-
putru, kohvi ja võileibu. 

No mis Saaremaal käik see on, 
kui sa pole Kaali meteoriidikraatri 
juures käinud? Kaali kraater on kol-
mest meteoriidikraatrist koosne-
va kraatrivälja peakraater. Kraatri 
läbimõõt on 110 m ja sügavus 22 m 
ning kraatrit ümbritseb 4-9 m kõr-
gune vall, mis koosneb plahvatusel 
ülespaiskunud kivimeist ja setteist. 
Siseveerul paljanduvad aluspõh-
jast plokkidena lahti murdunud ja 
kaldu või püstasendisse paiskunud 
dolomiidi kihid. Kraatris asub Kaa-
li järv, mille läbimõõt on veeseisust 
olenevalt 40-60 m ja vesi helehele-
roheline. 

Kaali kraater üle vaadatud, kii-
rustasime Saaremaa sõjavara muu-
seumi. Muide, enne seda tassis Ene 
Kaali Trahterist mingi kummalise ’’ 
pommi’’ meie bussi pagasiruumi, 
aga sellest hiljem.

MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts on 
loodud 2007.aastal. Saaremaa Sõja-

vara Selts tegeleb sõjaajaloo päran-
di kogumise, uurimise, säilitamise 
ja eksponeerimisega. Seltsi põhi-
kogu moodustavad asutajaliikme-
te erakollektsioonid (ca 12 000 eks-
ponaati).

MTÜ põhieesmärgiks on muu-
seum – külastuskeskuse loomi-
ne, arendamine ja haldamine, 
ainulaadse püsiekspositsiooni ra-
jamine, temaatiliste matkade ja 
välilaagrite korraldamine, et tut-
vustada 20. sajandi sõdade ajalu-
gu Saaremaal. Ja vaatamist – kuu-
lamist jagus kõigile. 

Edasi suundusime Maasi or-
dulossi, kus sattusime keset sõja-
tandrit. Neljas rahvusvaheline Sõ-
jaajaloopäev Maasi ordulossis, 
taaslavastuslahing 70 aastat Väike-
se väina dessandist. (http://www.
hot.ee/vaikal/ajalugu-17.htm)

Taaslavastusetendus - see oleks 
nagu olnud päriselt. Hea, et see ei 
olnud päriselt. Aga kõhedust te-
kitasid küll need püssipaugud ja 
kuulipildujad. Ja see lennuk eten-
duse alguses, mis peade kohal reak-
tiivina lendas. Kokku osales 7 riiki, 
24 sõjaajalooklubi ja 180 sõdurit. 
See etendus oli sügavalt mõtlema-
panev.

Sõjast viis edasi me tee Koguva kü-
la muuseumi Muhus, Juhan Smuu-
li sünnitallu Koguval. Aastast 2007 
asub seal Muhu Muuseum(http://
arhiiv.err.ee/vaata/kop-i-luuleka-
va-keskooprogrammi-luulekava-
juhan-smuuli-luulet). Kui muu-
seum üle vaadatud, giidi jutud 
kuulatud, saime ka topeltsuuruses 
Juhan Smuuli katsuda. Ja siis plah-
vatas Ene pomm!!! Nii maitsvat sel-
jankat, kui Kaali Trahter meile kee-
tis – pole me vist keegi söönud! 
Mis, sest et tigedad herilased taht-
sid ka oma osa saada.

Ja kiiresti praamile, et taas mand-
rile jõuda. Meie bussijuhil oli küll 
super intuitsioon, jõudsime na-
pilt enne suurt autodemassi, mis 
mandrilt saabusid.

Terve reisi jooksul toimus bussis 
viktoriinimäng, Ene esitas meile eri-
nevaid küsimusi Saaremaa ajaloo, 
kohtade ja elu-olu kohta. Kes, kui 
palju punkte kogus, pole oluline, aga 
see oli huvitav, meeldejääv ja hariv. 

Ja naerusuist Enet jagus mei-
le igale poole-nii giidina Saaremaa 
ajalugu tutvustades, kui ka rõõm-
salt õhtul ühisel piknikul vesteldes.

Parimate soovidega
Ülle Koddala
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Veriora Tsunft tegutseb 
oktoobrist Räpinas
MTÜ Veriora Tsunfti suvine laadahooaeg 
asendub sügisel taas restaureerimistege-
vuse ja tubasemate meisterdamistega. 
Mullusega võrreldes pisut tagasihoidli-
kumast laadasuvest on eredamad mäles-
tused Ostrova Festivalide ürituselt ning 
Lüübnitsa sibula- ja kalalaadalt. Oma kol-
mandat mööbli restaureerimise ja õpitu-
bade hooaega alustab tsunft oktoobrist 
aga hoopis Räpinas. 

Juba suve hakul kolis Klubi Teine Või-
malus oma inventariga uutesse ruumides-
se Räpinas, seda seoses tähtajalise lepingu 
lõppemisega Leevi vana koolimaja ruu-
mides. Sealne vallavalitsus mõistab üsna-
gi hästi meie vajadusi ning püüab algselt 
pakutud ruumide asemel aja jooksul pare-
maid lahendusi leida. Lisaks uuele kohale 
on teisigi uuendusi. Õpikojas hakkavad ju-
hendajatena toimetama restaureerimisko-
gemusega Maire Kähr Põlvast ja meie oma 
Mihkel, kellel oma kogemustepagasist sa-
muti üht-teist jagada. Ka Räpina Loome-
majale sai antud sõrm õpitubade koha 
pealt. 

Leader-meetmest toetatud projekti „Ve-
riora Tsunfti motivatsiooniprogramm“ 
raames on sügisel tulemas 2-päevane mo-
tivatsioonikoolitus „Jah, ma suudan!“ 
Koolitus toimub 28.-29. septembril, mille 
viib läbi Mastery Koolitus OÜ juhtivkoo-
litaja Margo Mitt. Õppepäevade eesmär-
giks on koolitatava isikliku potentsiaali 
tugevdamine, ressursside leidmine, abi-
tuse ja lootusetuse vähendamine kriisi- ja 
teistes rasketes olukordades. Tutvustatak-

se erinevaid eneseabi võimalusi, emot-
sioonide juhtimist (kuidas luua uusi ka-
sulikke harjumusi? / „Kõik on võimalik“ 
suhtumise teadvustamine ehk „Sina ise 
valid, millist teed käia“ jne). Teine õppe-
päev keskendub positiivsetele emotsioo-
nidele ja rahulolutundele (õnne valem / 
mõtete, uskumuste, hoiakute mõju ene-
sehinnangule, üldisele toimetulekule, 
õnnestumistele jne). Koolitus on kõigile 

huvilistele tasuta. Täpsem info koolituse 
toimumise kohta septembri keskpaigast 
vallamaja ja kaupluse stendidel. Maini-
tud projekti toetusel on valminud ka kaua 
tehtud kaunikene – Veriora Tsunfti kodu-
lehekülg: www.verioratsunft.ee.

Signe Strohm
MTÜ Veriora Tsunft

juhatuse liige

Tsunfti verivärsket liiget Angelat saatis edu pakutrüki tehnikas rätiku õpitoa läbiviimisel 
Lüübnitsa sibula- ja kalalaadal.

Leevi küladepäev 
Leevi kandi külade päev 9.augustil 
2014.a ületas kõik ootused: tegemist ja 
vaatamist, nautimist ja lustimist jagus 
terve päev igale eale ja maitsele.

Küladepäevale eelnes suur töö paljude 
küla inimeste osavõtul. Juba 4. mail alga-
sid laululaval näitetrupil Pungad uue näi-
dendi „VõhanduVeere Vabariik“ proovid, 
mis toimusid selle suve küllaltki ekstreem-
setes ilmastikuoludes- nii laussajus kui ka 
tulipalavuses. Näidendi proove toimus 24 
korda- vahelduvalt grupiti ja  vaatuste kau-
pa. Tegelasi oli näidendis 24, nende hulgas 
11 last ja lavastas Helle Mendrik. 

Leevi koolimajas tehti omaalgatusli-
kult vabatahtlike abiga remonti. Alumise 
korruse koridor värviti kohalike küla las-
te kaasabil uuesti üle, töid juhendas MTÜ 
juhatuse esimees Riho Luht. Muuseumi 
ruumide remont tehti samuti vabatahtlike 
abiga. Sponsorluse abiga pandi laululava 
esisele väljakule uus kivikate. Suur abi oli 
selle juures jälle kohalikest lastest, kes aja-
sid killustikku laiali ja kandsid kive. Tööd 
juhendasid Riho Luht ja Aina Olle. 

Külapäevaks taandus suvine leitsak ja 
kõik laabus suurepäraselt. Rahvamajas oli 
Laine Jõgeva käsitöönäitus, kus oli ilu, mida 
vaadata: oli nii heegeldatud kui ka kootud 
linikuid, linasid, salle ja kudumeid. Rahva-
majas eksponeeriti erinevaid roomajaid ja 
julged said lasta 10 kg kaaluva maoga ka pil-
ti teha. Lapsed ja noored lustisid batuudil, 
pamperpallidega ja hüppekarkudega. Sepa-
tööd tutvustas Agur Lauk ja seebikeetmist 
Enel Liin. Silmailu ja rõõmu pakkusid seni-
nägematu suurusega vikerkaarevärvilised 
seebimullid, mis meeldisid eriti lastele. 

Külla oli sõitnud Tallinna võrokeste an-
sambel Liiso Tea Nopri juhendamisel. Es-

makordselt kõlas Liiso esituses Leevi lau-
lulaval laul „Illos olõt, Eestimaa!“, mille 
sõnad on kirjutanud omal ajal Viluste koo-
lis õppides Leevi küla tüdruk Janely Lillo. 
Viisi autor on helilooja Uno Veenre. 

Näitemäng oli nii omameelne kui ka oma-
keelne. Võru keeles kõnelesid need, kellel 
see paremini välja tuli. Mehed leidsid, et tu-
leb Eesti Vabariigist lahku lüüa ja teha oma 
riik, sest geoloogid olevat Ärni põllu pealt 
naftat leidnud. Arvati, et raha hakkab tulema 
ja kõigist saavad miljonärid. Jaotati ministri-
kohti, kutsuti kokku koosolek, kuhu tuli ise-
gi USA saadik oma nõudmistega. Kui iseära-
nis lõbusa olemisega geoloogid sisse sadasid, 
tuli välja, et hoopis kütusevaat oli ümber läi-
nud ja oma riigiga oligi krõska. Kõik lõppes 
aga hästi: Võhandu jäi reostamata, puhast 

vett ei pidanudki hakkama vaatidega kül-
la vedama ja heinamaad jäid ka alles. Kogu 
trupi osavõtul esitati võrukeelne lõpuloits, 
kus sooviti, et kõik, mis meil praegu head on, 
jääks alles: nurmed, lätete veed, metsade vai-
kus, võru keel ja kodujõgi püha Võhandu. 

Oravapoiste laulude ja pillilugude saa-
tel sai jalga keerutada uhiuuel kivikattega 
tantsuplatsil või muusikat nautides grilli-
majakestes sõpradega aega veeta. 

Ööpimeduse saabudes köitis huvilisi Vil-
li Nuusbergi ja Artur Vegneri lasershow. 

Küladepäeva organiseerisid MTÜ Võhan-
duveere ja Veriora Valla Kultuur. Projekte 
kirjutasid Aire Ilves- Luht ja Karmen Kukk. 
Toetasid Vana Võrumaa Kultuuriprogramm 
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Aasa Liiv

Mehed arutava riigiasju

Minu 
lugu, sinu 
lugu, meie 
lugu...
Selle suve laulu- ja tantsupidu „Aja 
puudutus, puudutuse aeg“ ei jätnud 
ükskõikseks küll kedagi, kes vähegi 
on huvitatud meie kultuurist, eestlu-
sest ja koosolemisest. 

Aja puudutusest on räägitud mitmel 
erineval moel:  soovitatakse kuulata ja 
üles kirjutada enda esivanemate mee-
nutusi, lugusid; üles otsida enda juu-
red; uurida enda perekonna ajalugu või 
sugupuud; jne.

Meie oma valla inimesed Leevilt said 
hakkama ilusate tegudega: valmis raa-
mat „Sarvemäelt Leevile“ ja Leevi en-
disesse koolimajja ajalootuba ehk Leevi 
Ajaloo Laegas. Selle taga on entusiastli-
kud kohalikud inimesed, kellele läheb 
korda oma kandi ajalugu, oma kodu lu-
gu, enda lugu. Need ettevõtmised kan-
navad suurt väärtust just tuleviku jaoks. 
Jaksu ja indu neile ajaloo talletamisel!

Veriora Mõttekojal ehk projekti „Meie 
oma lugu“ rahastuse taotlejal Veriora 
Naisselts Maril on hetkel pooleli just lu-
gude kuulamine ja salvestamine ja ko-
gutud  materjali ümberkirjutamine. Et 
kusagilt peale hakata, tundub kuidagi 
kauge ja raske. Tekib ka küsimus: kas 
mina oskan, kas ma saan hakkama ja 
kas minu lugu on midagi väärt, et pa-
berile panna. Võin kindlalt väita, et po-
legi nii ilmvõimatu ja raske, vaja ainult 
ette võtta. 

Eelmisel aastal toimus kohtumine 
Eestis tuntud jutuvestja Piret Pääriga, 
kes viis läbi koolituse „Lugude jutusta-
mine traditsioonis ja tänapäeval“, kus ta 
andis põgusa ülevaate lugude jutusta-
mise ajaloost, selle vajalikkusest ja mõ-
just kogukonnale. 

Nüüd kohe-kohe, laupäeval, 
13.septembril kell 10 – 12.30 toimub 
Veriora külakeskuses koolitus „Töö 
lugudega“, kus teeme sissejuhatuse 
lugude maailma: millised lood meid 
ümbritsevad, kust kohast tulevad mei-
le lood, missugune on hea lugu? Kes-
kendume loo leidmisele ja tähenduse 
loomisele. Õpime loo kujundamist ja 
edastamist: millest koosneb hea lugu, 
kuidas lugu rääkida, kuidas lugu kirju-
tada? Koolitaja Kati Orav on lugude ak-
tivist, kaasamispraktik ja loovkoolitaja, 
kelle suurimaks kireks on positiivsete 
muutuste loomine, inimeste innusta-
mine ning oluliste vestluste algatamine. 
Oma töös kasutab ta loovaid meetodeid 
nagu visualiseerimine, lugude jutusta-
mine, loovkirjutamine ja jututäringud.

Mis on Eesti lugu, mis on Veriora lu-
gu? Sinu, minu ja meie lood kokku on-
gi üks Eesti lugu. Suures lapitekis, kus 
igal ruudul oma lugu, on meie kodu-
kant üks armas väike värviline ruut. Kas 
meie lugu on selles lapitekis, on ainult 
meie endi teha. Olenemata Sinu vanu-
sest, kui Sa soovid oma lugu jutusta-
da või kirjutada, anna endast teada tel 
5255982 ja Sinu jutt saab üles tähenda-
tud ning tuleme sulle appi nõu ja jõuga. 
Eilne päev on ka juba ajalugu.

Puuduta oma aega ja jäta endast jälg 
tulevastele põlvedele.

Ene Tigas
Veriora Mõttekoja eestvedaja
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Kuidas nutikamalt elektrit tarbida?
Eestimaa ööd on veel valged, ent kau-
gel pole seegi aeg kui õhtud lähevad 
pimedamaks ja temperatuurid mada-
lamaks. Nõuandeid oma elektrikulu-
de kontrolli all hoidmiseks annab Eesti 
Energia tootejuht Jekaterina Tint. 

Põlvamaa elanike lemmik on fikseeritud 
pakett

Alates 2013. aasta algusest saab iga 
elektritarbija Eestis valida endale meele-
pärase müüja ja paketi. Elektrituru ava-
nemise eel tekkis suur arutelu selle üle, 
milline paketitüüp on kliendile odavam 
ja milline kallim. Sealjuures kinnitasid 
paljud spetsialistid, et elektri börsihind 
on väga muutlik ja madalale hinnale 
võib näiteks järsk ilmamuutus põhjus-
tada suurt tõusu. Taolisi selgitusi peeti 
mõnikord isegi elektrimüüjate kavalaks 
müügitaktikaks. 

Tänaseks on aga iga elektriklient ilm-
selt ka meedia vahendusel märganud, 
et soovitused lähtuda paketivalikul eel-
kõige oma isiklikust vajadusest on vasta-
nud tõele.  Elektrilepingu sõlmimisel ja 
elektripaketi valikul on mõistlik arvesta-
da eeskätt sellega, kui olulise osa moo-
dustab elektrikulu pere eelarvest ning 
kui suurt kindlustunnet hinna osas soo-
vitakse. 

Erinevate müüjate pakutavad pake-
tid jagunevad üldjuhul börsipaketti-
deks ja fikseeritud hinnaga pakettideks. 
Peamiselt aga eristab elektrimüüjaid 
üksteisest see, mis on elektripaket-
ti „pakendatud“ ehk erinevad koostis-
osad, mille poolest ühe või teise müüja 
toode erineb. Mõnede elektrimüüjate 
paketid võivad sisaldada kuutasu või 
mõnd muud täiendavat kulu, mida 
võib olla lepingut sõlmides keeruline 
märgata, kuid millega tuleb erinevaid 
pakette omavahel võrreldes arvestada. 
Nii näiteks tasub tähele panna ka seda, 
kas kuvatud elektrihind sisaldab käibe-
maksu või mitte. Sellised esialgu eba-
olulisena tunduvad arve koostisosad 
võivad moodustada kokku isegi kuni 
20% elektriarvest.

Nii nagu 2013. aasta alguses on ka tä-
na klientide poolt jätkuvalt eelistatuim 
hinna fikseerimine ja enda kindlusta-
mine börsihinna järskude kõikumis-
te vastu – sama selgub ka Eesti Energia 
Põlvamaal elava üle 15 000 kliendi eelis-
tusest. Nii on kogu Eestis kui Põlvamaal 
ligi 80% Eesti Energia klientidest vali-
nud kas osaliselt või täielikult fikseeri-
tud elektri hinna.

Odavaim elekter on tarbimata elekter
Paraku on võimalused oma elektriku-

lusid paketitüübi ja elektrimüüja valiku-
ga vähendada üsna piiratud ning tasub 
meeles pidada, et vaieldamatult on oda-
vaim elekter tarbimata elekter. Seetõt-
tu tasub olla oma tarbimisharjumuste 
suhtes valvas ja võimalikel kulukohtadel 
silma peal hoida. Näiteks võib meele-
lahutuskeskuse vooluvõrgust väljatõm-
bamine ooterežiimis hoidmise asemel 
säästa kuni 50% selle kogukulust ja toa-
soojuse vähendamine 1 kraadi võrra vä-

hendada küttearvet 5% võrra. Soovitu-
si energia säästmiseks on loomulikult 
palju – neid võite leida kõige lihtsamini 
näiteks interneti otsingumootorite abil 
märksõna „energiasääst“ alt.

Kulude kontrolli all hoidmiseks on 
kasulik analüüsida ka oma tarbimiskäi-
tumist ning tarbimisgraafikut. Juhul 
kui teie elektrimüüja pakub näiteks e-
teeninduses või mõnel muul viisil tar-
bimisajalooga tutvumise võimalust, 
tasuks seda kindlasti kasutada. Nii näi-
teks analüüsib igakuiselt oma tarbi-
misgraafikut ca 20 000 Eesti Energia 
klienti. Tarbimisgraafikus esinevatel 
muutustel võivad olla erinevad põhju-
sed – näiteks võib juhtuda, et mõni rik-
kis või vananenud koduseade on kas-
vatanud oluliselt teie elektritarbimist 
või on probleem koduses elektrivõrgus. 
Lisaks pakub Eesti Energia e-teenindu-
ses olev tarbimisgraafik võimalust ka 
ise erinevaid sündmusi ajateljele lisa-
da. Näiteks võite sinna märkida, millal 
viibisite pikemalt reisil või maakodus, 
millal vahetasite mõne seadme ener-
giasäästlikuma vastu, asendasite vanad 
hõõglambid LED-lampidega või muid 
elektritarbimist mõjutavaid sündmu-
si. Koos ajateljele lisatud sündmustega 
muutub tarbimisajaloo analüüsimine 
veelgi huvitavamaks, kuna näete täp-
semalt, mis teie tarbimist enim mõju-
tab ja kuidas saaksite rohkem energiat 
säästa. Näiteks võib ligi kümne aas-
ta vanuse külmiku vahetamine uue ja 
säästlikuma vastu säästa isegi ca 80 eu-
rot aastas. Niisiis - kui muudate oma 
tarbimise analüüsimise harjumuseks, 
rakendate energiasäästunippe ja lisa-
te sellele omakorda ka läbimõeldud 
elektripaketi valiku, saategi kätte nuti-
ka elektritarbija valemi. 

Veebikonstaabel: millal saab 
napsisõbrast häiriv joodik või õhtusest 
askeldajast mürgeldav naaber?
Keset suve jõustunud korrakaitse-
seadus tõi uued tuuled käskude ja 
keeldude, võimaluste ja vastutuse 
osas. Toon välja kolm olulisimat tee-
mat, mida üks keskmine eestlane, ni-
metagem teda Markoks, kindlapeale 
teada võiks.

Häiriv joodik või vagur napsisõ-
ber. On võimalik, et avalikus kohas al-
koholi kurgust alla kallaval ja sellega 
teisi häirival Markol tuleb valmis ol-
la sekeldusteks politseiga. Selleks lä-
heb tarvis vaid üht keskmist elanik-
ku, keda Marko viinavõtt häirib ning 
kes sellest politseile teada annab. Kul-
tuurne piknik sõprade ja klaasi veini-
ga tõenäoliselt kõrvalisi ei häiri. Mar-
kot säästab sekeldustest ja politseid 
protokollipaberi määrimisest see, kui 
mees ja tema pudel sõbralikult lahku 
lähevad. Samuti saavad kõik heataht-
likud inimesed Markole soovitada so-
bilikumaid kohti janu kustutamiseks. 
Oluline on siinkohal ka vihjata, et õi-
gus avalikus kohas alkoholi tarbida ei 
tähenda kohustust seda teha. Vanasõ-
na, mis siinkohal hästi passib: “võta 
pits ja pea aru!”.

Mürgeldav naaber või hilisõhtu-
ne askeldaja. On võimalik, et politsei 
koputab keset päis päeva Marko ukse-
le, sest ta on teinud põrgulärmi, mida 

turri aetud naabrid enam ei kannata. 
Öörahu piiraeg vahemikus kell 22.00-
06.00 ei tähenda, et muul ajal võib 
möirata nii kuis süda lustib. Samuti 
ei saa sellest järeldada, et kui naabrite 
pisipere punkt kell 22 silma looja po-
le lasknud ja seina tagant nutust vas-
tuolekut magamaminekule kostub, 
tuleks korrakaitsjatele sellest teada 
anda. Tavapärase elutegevuse käigus 
tekkivad hääled ei ole kõik ühtmoodi 
rikkumised. Mõistagi on aga üksteise-
ga arvestamine alati naabritevahelise 
läbisaamise heaks märksõnaks. 

Liiklushuligaan või lõbus kul-
geja. On võimalik, et politsei peatab 
Marko sõiduki, kui ta otseselt ka ühe-
gi seaduspügala vastu ei eksi. Uues 
korrakaitseseaduses on politseini-
kele jäetud enam vabadust erineva-
tel põhjustel sõidukite peatamiseks ja 
kontrollimiseks. Juht, kes täna liikleb 
korralikult, ent on varasemalt purjus-
päi roolist tabatud? Politsei kontrol-
lib. Öisel ajal külavaheteedel sihitult 
hiiliv ja kahtlustäratav BMW? Polit-
sei kontrollib. Kui juhtidega on kõik 
korras, lähme sõpradena laiali. See ei 
ole kellegi asjatu tülitamine, vaid hoo-
pis ohutõrjeline vestlus turvalise kesk-
konna tagamiseks.

Väiksemaid muudatusi on teisi-

gi, kuid ehk on kõige õigem alusta-
da neist, mis keskmist eestlast enam 
puudutavad. Enim kättepaistev muu-
tus ongi seotud just alkoholiga, kuid 
ma esiti ülemäära ei muretseks. Ka tu-
bakaseaduse muudatus oli suitsetaja-
tele hirmuäratav, kuid sujuv pööre viis 
selleni, et meil on märgatavalt suit-
suvabam ja tervislikum elukeskkond. 
Ehk rihivad inimesed oma suhtumist 
nüüdki ses suunas, et kuna keegi ei 
soovi saada teisi häirivaks joodikuks, 
jäävad tänavapildist Säästu Kange või 
piiritus jätkuvalt välja. Kindlast jul-
gustan inimesi politseinikega vestle-
ma, kui tegemist on ülal nimetatud 
muredega, ja uurima, millal saab nap-
sisõbrast häiriv joodik, hilisõhtusest 
askeldajast mürgeldav naaber ja lõbu-
sast kulgejast liiklushuligaan. 

Maarja Punak
veebikonstaabel

SIGADE AAFRIKA KATK 
ON REAALNE OHT  
SEAPIDAMISELE
Sigade Aafrika katk (edas-
pidi SAK) on väga nakkus-
lik ning ägedalt kulgev nii 
kodu- kui metssigade vii-
rushaigus, mis iseloomus-
tub palaviku, verejooksu, 
põletikuliste muutustega 
mitmesugustes elundites 
ja suure suremusega (kuni 
100% loomadest). 
SAKi ei haigestu inimesed 
ning ka teised loomaliigid, 
kuid nad võivad viirust edasi 
kanda. SAKi ravi ning vakt-
siin selle vastu puuduvad.

HAIGUSE LEVIK
Haigusetekitaja levib otsesel 
kontaktil haige loomaga või 
tema eritistega. Sigade na-
katumine  võib toimuda ka 
kaudselt näiteks nakatunud 
loomadelt pärinevat liha si-
saldava sööda või toidujäät-
mete söötmisel, haiguste-
kitajaga saastunud sooda, 
joogivee, sõiduvahendite, 
sisseseade, joogivee, riiete 
vahendusel. Metssigade na-
katumine toimub enamas-
ti metsa viidud kodusigade 
korjuste, tapajäätmete või 
toidujäätmete vahendusel. 
Mõningates piirkondades 
levib haigus ka puukide va-
hendusel, kuid Eestis vasta-
vaid liike looduslikult ei lei-
du.
Viirus on väliskeskkonna 
tingimustele väga vastupi-
dav, säilides:
» külmutatud lihas mitu 
aastat;
» soolatud lihas kuni 310 
päeva;
» suitsutatud lihas kuni 6 
kuud;
» mullas ja pinnases kauem 
kui 6 kuud;
» loomakorjustel kuni 2 
kuud;
» viirus hävib kuumutami-
sel 70 °C.

HAIGUSE KLIINILSED  
TUNNUSED
Haiguse peiteperiood on ta-
valiselt 3-15 päeva ning klii-
nilised tunnused on väga 
varieeruvad sõltuvalt viiru-
se patogeensusest. Praegu-
sel ajal Venemaal, Poolas, 
Leedus, Lätis ja Valgevenes 
laialdaselt levivale SAKile 
on iseloomulik haiguse üli-
äge
vorm, mida iseloomustab 
sigade äkksurm ning muu-
de haigustunnuste puudu-
mine.

SAKi DIAGNOOSIMINE
SAKi kahtluse püstitab ve-
terinaararst ja diagnoos 
pannakse laboratoorsete 
analüüside, kliiniliste tun-
nuste ja lahanguleiu alusel.

MIDA TEHA SAKi KAHTLUSE 
KORRAL?
Loomade haigestumisest 
või hukkumisest peab loo-

mapidaja viivitamatult in-
formeerima veterinaararsti. 
Loomaarsti või maakonna 
veterinaarkeskust tuleb in-
formeerida ka kõikidest 
muudest sündmustest, mis 
võivad viidata SAKile.
Veterinaararsti saabumiseni 
on oluline vältida võimaliku 
nakkuse levikut. Selleks:
» ära vii farmist välja elus-
loomi või korjuseid, inven-
tari, sööta, joogivett, sõn-
nikut, allapanu ja teisi 
võimalikke nakkust  edasik-
andvaid materjale ning jäät-
meid;
» takista kõrvaliste isikute 
sissepääsu farmi.
» takista teiste loomade ja 
näriliste  kokkupuudet elus-
sigade või korjustega.

KUIDAS KAITSTA OMA  
LOOMI SAK-i EEST?
Kaitsmaks oma loomi naka-
tumise eest tuleb järgida vä-
hemalt järgmisi bioohutus-
meetmeid:
» ara luba kõrvalisi isikuid 
loomapidamishoonesse;
» enne loomapidamishoo-
nesse sisenemist vaheta rii-
ded, desinfitseeri või vaheta 
jalanõud;
» hoia karja juurde toodav 
loom karjasolevatest loo-
madest eraldi (karantiin);
» hoia haige loom eraldi ter-
vetest;
» väldi viiruse pääsu looma-
pidamishoonesse sööda, al-
lapanu või inventariga;
» ära sööda sigadele toidu-
jäätmeid;
» teosta näriliste tõrjet;
» takista metsloomade ja 
teiste koduloomade  pää-
semist loomapidamishoo-
nesse;
» nõua nende bioohutus-
meetmete täitmist kõigilt, 
kes sinu loomadega tegele-
vad.

MIDA TEHA, ET KAITSTA 
METSSIGU NAKKUSE EEST?
Ära vii seakorjuseid ega 
muid loomseid saadusi loo-
dusesse, kus metssead või-
vad neile ligi pääseda ja na-
katuda.

MIDA VEEL TEHA?
Informeeri oma valla voli-
tatud veterinaararsti sigade 
olemasolust farmis, et oleks 
vajadusel võimalik abinõud 
tarvitusele võtta.
Infot sigade arvu kohta peab 
andma ka PRIAle korra aas-
tas 15. maiks.

VAJALIKUD  
TELEFONINUMBRID
Valla volitatud veterinaararst 
AIN PIIR tel. 514 6363
Põlvamaa Veterinaarkeskus 
tel. 799 4413
Nakkushaiguste peaspetsi-
list PEEP MÄLBERG  
tel. 523 3097
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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.

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Veriora
vallamaja juures
kell 13.00–14.00

III ja IV kvartalis
11. septembril
9. oktoobril
6. novembril
11. detsembril

UUS VALLAKODANIK:

Henri Ivask
03.08.2014

Soovime õnne vanematele!

Toimetus: Maarja Sõukand, maarja@veriora.ee
Toimetaja kontakttelefon: 795 8333

Tehniline teostus: Kalurileht
Tel. 5649 5252.
www.kalurileht.ee,  e-post: kalurileht@gmail.com

LANGETAME PEA:
Endla Vesi 11.07.2014

Heino Lahk 03.08.2014
Silva Rohtmets 03.09.2014

Jevgeni Kari 05.06.2014
Kusta Karpson 

12.06.2014

91
Aime Roosimäe

24.08.1923

90
Aino Oja

18.08.1924

85
Anna Kainelainen

30.07.1929

80
Aime Reimaa

20.07.1934
Villem Mälton

30.07.1934
Nadezda Galitsina

02.08.1934
Ilme Lahk
21.09.1934

75
Jaan Sibul
23.07.1939

Leida Jeršova
15.08.1939
Aina Ostrov
05.09.1939

70
Tõnis Haamer

07.07.1944
Ivan Burlakov

07.07.1944
Leo Palu

04.09.1944

Alates 4. augustist 2014 on hajaasustuse programmi  taotlusvoor avatud Ahja, Kane-
pi, Kõlleste, Laheda,  Mooste, Mikitamäe, Orava, Põlva, Räpina, Valgjärve, Vastse-
Kuuste, Veriora ja Värska vallas. 
Taotluste esitamise tähtaeg on  6. oktoober 2014. Taotlus koos kohustuslike lisadokumenti-
dega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna elukohajärgsele vallavalitsusele. Et taot-
lus vastaks nõuetele, soovitame enne selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kon-
taktisikuga – Veriora valla kontaktisik Külli Pähn (tel. 795 8533, e-post: kylli@veriora.ee )
Hajaasustuse programmi  eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele 
lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimi-
sele hajaasustusega maapiirkondades. 
Programmist toetatakse majapidamistele veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja 
juurdepääsuteede rajamist ning juhul, kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, siis 
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 
Taotlejaks saavad olla füüsilised isikud, kes vastavad kõigile järgmistele nõuetele: 
- taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1. 
jaanuarist 2014 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust 
taotletakse; 
-  taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-aastane 
isik (k.a) või kuni 35-aastane (k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht on majapi-
damine, millele projektiga toetust taotletakse ning kelle elukoht rahvastikuregistri andme-
te kohaselt on katkematult vähemalt alates 1. jaanuarist 2014 (või sünnist, kui see on hili-
sem) kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse; 
- taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on aja-
tatud.  

Vastavalt Veriora Vallavolikogu 27.03.14 määrusele nr 7 „Veriora valla erateedel tasuta 
talvise teehoolduse tegemise kord“ tuleb esitada Veriora Vallavalitsusele 1. oktoobriks 
vormi kohane taotlus tasuta lumetõrje teenuse saamiseks.
Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Veriora vallas asuva kinnistu omanikul, kaa-
somanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle 
elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud Veriora vald
Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Veriora vallas asuvatele erateedele, mis jäävad 
Veriora valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalale ning kulgevad majapidamisteni, 
mida kasutatakse aastaringselt alalise elukohana.
Talvise teehoolduse tegemise kord ja avalduse vorm on kättesaadavad Veriora valla ko-
duleheküljel www.veriora.ee .

Haameri talu soovib Veriora valla elanikele teada anda, et tegeleb sigalast tuleva eba-
meeldiva lõhna vähendamisega. Palume kaaskodanike mõistvat suhtumist ja kannat-
likkust probleemi lahendamisel, kuna tegemist on keerulise ja aeganõudva projektiga. 
Samas teatame plaanilisest lägalaotusest 36.-38. nädalal, täiendavad teated edastame 
Veriora vallavalitsusele ja avaldame avalikel teadetetahvlitel.


