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Puud kõik lehte läinud meil,
kõikjal väljas näeme neid.
Lilled ka on õide puhkenud,
linnud laulma hakanud.

Kui tunnistused kätte saame,
koolist jalga laseme!
Õpilased koolist kaovad,
õpikud kõik akendele laovad.

Käes on suvevaheaeg,
laste kõige parem aeg.
Suvel puhkan, päevitan,
Võhandu jões ujun ka.

Koolilõpetaja Kerli Korving
 7. klassi luuletus

Suvevaheajale!
Varsti kätte jõuab suvi, 
juba kuulen laulmas tuvi. 
Jooksen mina randa, 
kuid astun naela jalga.

Pärast seda intsidenti, 
helistan ma menti. 
Vastab minu kõnele 
inspektor Kõnnele.

Küsib tema minult: 
mis juhtus täna minul, 
et helistasin menti, 
kuid ise vajan arsti.

Vastan mina temale, 
et kogemata juhtus. 
Jõudes selle välja öelda, 
pilt mu silmis kustus.

Raul Petersell
8.klass

Suvevaheaeg on varsti  käes
Ujuma ja päevitama
Veevõtutiiki kulleseid korjama
Eeva ja Anuga trifaad mängima
Vaba olen nagu lind
Ah, mis seal ikka
Hakkan keksu hüppama
Et osavamaks saada
Aias ujumiseks väike tiik
Eemal laisklemiseks võrkkiik
Gregoril pole midagi

Lisette Oru
6. klass

päikesekiired
soojalt paitavad pead
nutikad nurka

Sirelin Ilves
6. klass

Juhendaja: Õp. Hiie Matto

9.klassi lõpuaktus  
17. juunil kell 12.00

VILUSTE 
PÕHIKOOLI 
LÕPETAJAD 
2017:
Jon-Andre Jaroslavski 
Pärtel Jõõger 
Kasper Kallari 
Kerli Korving 
Katri Lang 
Maarja-Lill Mahlakas 
Marcus Mikko 
Uku Rätsep 
Birgit Sõukand 
Rebecca Lucia Tasa 

Alvar Tuvik
 
Klassijuhataja: Krista Salf 
Esimene õpetaja: Esta Sokman

Kuhu on kadunud kevaded, suved,
kirevad sügised, talved ja lumed?
Kuhu on jäänud me väikesed poisid,
tüdrukud, kes alles käekõrval käisid?
Vaata kui pikaks on sirgunud nemad,
imestab isa ja imestab ema.
Selged on numbrid ja selged on tähed, 
julgesti igaüks kooli nüüd läheb.

8. JETE PEETS 

9.  MARIBEL PILLER 

10.  HEIDI PIIR

11.  LEMME SALF

12.  KRISTEL SOKMAN  

13.  GETE-LY VIJA    

LASTEAIA LÕPETAJAD 2017:
1. KAIDO GLADIN 

2. KAUR HILKJA  

3. BRIGITTA MIIA HINDOV 

4.  ADEELE KORVING 

5. PAUL MARKUS LAPP

6. ROMET NUGIS 

7. KASPAR OJA   
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Määrused jõustuvad kolmandal päeval 
pärast Riigi Teatajas avaldamist.

• Veriora vallavolikogu kõik õigusaktid ja 
istungite protokollid ning volikogu alaliste 
komisjonide koosolekute protokollid on 
avaldatud Veriora valla veebilehel (http://
www.veriora.ee). 

Rein Raadla
Veriora valla volikogu esimees

kuhu kuuluvad Ene Tammekun, Kalle 
Laht, Kersti Käis, Viigi Oru ja Aina Olle. 
Valimiskomisjoni asendusliikmed on 
Marge Lusbo ja Heli Nestra.

• määrati uue moodustatava 
omavalitsusüksuse Räpina Vallavolikogu 
järgmise koosseisu liikmete arvuks 
kakskümmend üks volikogu liiget;

Veriora vallavolikogu 30. 
mai 2017 
istungil: 

• vallavolikogu ei nõustunud Viira küla 
ja Soohara küla arvamisega Veriora 
valla koosseisust Põlva valla koosseisu.  
Veriora ja Põlva valdade 
läbirääkimiskomisjonid ja ka 
vallavolikogud ei jõudnud ühisele 
seisukohale teede investeeringute 
hüvitamise osas ja seetõttu ei   suudetud 
esitada Põlva maavanemale Eesti 
territooriumi haldusjaotuse seaduse 
§ 81 lõikes 10   kehtestatud tähtajaks 
(hiljemalt kuus kuud enne kohaliku 
omavalitsuse volikogu korraliste valimiste 
päeva, s.o. 15. aprilliks) volikogu otsust 
koos nõutava dokumentatsiooniga 
Soohara ja Viira külade Veriora 
vallast Põlva valda arvamise kohta. 
Külade Põlva vallale üleandmise 
küsimuses otsuse tegemiseks esitas 
Veriora vallavalitsus volikogu maikuu 
istungiks kaks eelnõu, millest üks oli  
“Nõustumine Viira küla ja Soohara 
küla   arvamisega Veriora valla 
koosseisust Põlva valla koosseisu”. 
Eelnõus nõustuti kahe küla ühe 
haldusüksuse koosseisust teise 
haldusüksuse koosseisu arvamisega. Lisaks 
oli tingimuseks, et Põlva vald hüvitab 
Veriora vallale teede investeeringute 
katteks Soohara küla ja Viira küla 
üleandmisel Põlva vallale vastavalt 
kokkuleppele nende külade elanike arvule 
vastava ühe aasta tasandusfondi summa. 
Vallavolikogu enamus ei olnud selle otsuse 
vastuvõtmise poolt ja otsus jäi vastu 
võtmata.

• otsustati lõpetada piiride muutmise 
menetlus Soohara küla ja Viira 
küla üleandmiseks Veriora valla 
koosseisust Põlva valla koosseisu. 
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse 
§ 81 lõige 5 sätestab, et kui mõni asjaomane 
volikogu ei nõustu piiride muutmisega või 
peab küsimuste lahendatust ebapiisavaks, 
lõpetatakse vastav menetlus. Vallavalitsuse 
poolt esitatud eelnõu poolt hääletas 5 
volikogu liiget, vastu oli 3 volikogu liiget. 
Külade elanikel on võimalik vastav 
taotlus uuesti esitada käesoleva aasta 
oktoobrikuus valitavale volikogule.

• kinnitati Veriora valla 2016. aasta 
majandusaasta aruanne;

• kinnitati Veriora valla ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 
2017-2028;

• Veriora valla preemiate statuutide ja 
Veriora valla preemiate määramise 
komisjoni 11.05.2017 otsuse alusel määrati 
Veriora valla elutööpreemia Aime Raadlale. 

• Veriora vallavolikogus vastuvõetud otsused 
ja määrused on elanikele tutvumiseks 
Veriora vallamajas, Veriora ja Leevi 
raamatukogus, määrused avaldatakse 
Riigi Teataja elektroonses andmekogus. 

Veriora vallavolikogu 30. 
märtsi 2017 istungil:

• toimus Veriora valla ühisveevärgi 
ja –kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2017 – 2028 esimene lugemine. 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava eelnõu suunati avalikule 
arutelule ja väljapanekule Veriora valla 
kodulehel, Leevi ja Veriora raamatukogu 
ruumides.

• kehtestati Vahemetsa maaüksuse 
detailplaneering. Detailplaneering on 
algatatud maa-alale hooldekeskuse 
ehitamiseks ja selle ala katastriüksuste 
sihtotstarvete ning ehitusõiguse 
määramiseks, hoonestusala piirit-
lemiseks, liikluskorralduse, haljastuse 
ja hea-korrapõhimõtete, tehnovõrkude 
ja – rajatiste asukoha ning servituutide 
vajaduse määramiseks.

• kiideti heaks Räpina Vallavalitsuse poolt 
esitatud projekti „Tänavavalgustuse taristu 
renoveerimine Räpina vallas“ rahastamisel 
aastatel 2017–2019 omafinantseeringu 
tagamine summas kuni 288 000 eurot;

• tehti muudatus vallavolikogu sotsiaal- 
ja tervishoiukomisjoni koosseisus: 
komisjonist arvati välja Kaire Leikin 
tema soovi alusel, uued liikmed on Mari 
Kolbakov ja Aina Olle;

• kinnitati vallavolikogu 2017. aasta II 
kvartali tööplaan.

 

Veriora vallavolikogu 30. 
märtsi 2017 erakorralisel 
istungil: 

• volikogu erakorraliseks istungiks 
oli ette valmistatud otsuse eelnõu, 
milles nõustutakse Põlva valla 
läbirääkimiskomisjoni ettepanekuga, 
et Põlva vald hüvitab Veriora vallale 
teede investeeringute katteks   Soohara 
ja Viira külade üleandmisel Põlva vallale 
nende külade elanike arvule vastava 
ühe aasta tasandusfondi summa. Sellise 
otsuse vastuvõtmine oleks taganud 
Soohara ja Viira külade Põlva vallale 
üleandmise menetluse jätkumise, 
maavanemale esitatavate dokumentide 
õigeaegse ettevalmistamise ja esitamise 
ning arvestanud ka nimetatud külade 
elanike sooviga liituda Põlva vallaga. 
Volikogu istungil hääletamisel ei saanud 
otsuse eelnõu poolthäälteenamust ja otsus 
jäi vastu võtmata. Otsuse vastuvõtmise 
poolt hääletas 2, vastu 4 ja erapooletu oli 1 
volikogu liige (4 volikogu liiget ei osalenud 
istungil). Sisuliselt tähendas otsuse 
vastuvõtmata jäämine, et Soohara ja Viira 
külade Põlva vallale üleandmine ei toimu 
2017.aasta korraliste valimiste tulemuste 
kinnitamisega.

Veriora vallavolikogu 27. 
aprilli 2017 istungil: 

• anti nõusolek Veriora vallale kuuluva 
Vahemetsa kinnistu koormamiseks 
hoonestusõigusega Lõuna - Eesti 
Hooldekeskus AS kasuks;

• otsustati moodustada 2017. aasta 15. 
oktoobri kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimiseks Räpina valla territooriumil üks 
valimisringkond, mille piirid kattuvad 
Meeksi valla, Räpina valla ja Veriora valla 
haldusterritooriumi piiriga;

• kinnitati Meeksi valla, Räpina valla ja 
Veriora valla ühinemisel moodustuva 
Räpina valla 5-liikmeline valimiskomisjon, 

Veriora vallavolikogus

Tugiisiku teenuse ja 
koduteenuse arendamine ja 
kättesaadavuse paranda-
mine Räpina, Mikitamäe, 
Veriora, Värska, Meeksi vallas

Kevad on märkamatult suveks saamas 
ning vallas on käes aeg, mil hakatakse aasta 
jooksul planeeritud tegevusi ellu viima. 
Kavandatavatest töödest olen varasemates 
lehenumbrites juba teada andnud, täna 
saan mõningatest töödest kirjutada juba ka 
üksikasjalikumalt. 

Leevi Hooldekodu kütte- ja 
ventilatsioonitööd kulgevad graafiku 
kohaselt. Tööde teostamine on nii ettevõtjale 
kui ka hooldekodu perele üksjagu keeruline, 
kuna samal ajal on meie hooldekodu 
hoolealused endiselt majas. Töid teostab 
Räpina ettevõte Santex.

Leevi rahvamaja II korruse tööde 
teostamiseks on samuti ettevõtjaga 
töövõtuleping sõlmitud. Ehitamisega peab 
ehitaja saama ühele poole augusti lõpuks. 
Kahjuks on töödega alustamine viibinud, 
kuid ettevõtja kinnitusel suudetakse objekt 
tähtaegselt tellijale üle anda. 

Tänavavalgustuse töid asub Veriora 
alevikus teostama ettevõte Eltam. Esimene 
töökoosolek projekti koostamiseks on peetud 
ning objekt peab valmima augusti lõpuks. 
Tänavavalgustuse saavad Uue tänava, Tammi 
tee ja osaliselt Mustaoja piirkond. Uue tänava 
piirkonna majadevaheline ala ja osa Mustaoja 
piirkonnast teostatakse järgmisel aastal, 
kuna osale Veriora valla tänavavalgustusest 
on koos Räpina ja Meeksi vallaga esitatud 
rahastustaotlus rekonstrueerimistööde 
läbiviimiseks ning projekti rahastamise 
korral on võimalik, et need tööd teostatakse 
Keskkonna Investeeringute Keskuse abiga. 

Avalikus kasutuses teede 
rekonstrueerimiseks on valminud 
teetööde kirjeldused ja hetkel on käimas 
hankemenetlus. Teetööd on planeeritud 
teostada juuli-ja augustikuu jooksul.

Eelarvesse on planeeritud raha ka laste 
mänguväljaku rajamistööde teostamiseks 
ning nendegi töödega tegeleme. Mänguväljak 
on kavas rajada noortekeskuse juurde.

Maanteeamet on koostamas 
riigimaantee nr 65 ehk Võru-Räpina 
tugimaantee projekti Paidra-Räpina lõigule. 
Projekteerimiskoosolekutel on osalenud 
kutsutuna ka Veriora valla esindaja ning 
oleme saanud teha ettepanekuid parimate 
lahenduste saamiseks. Meie suurim ootus 
on  olnud Vinso ristmiku ehitamine 
ringristmikuks, kuna sellesisulisi avaldusi on 
vallavalitsusele elanike poolt laekunud, kuid 
kas antud ristmikku on sellisena võimalik 
välja ehitada, näitab projekteerimine. 

Ka sellel aastal osaleb Veriora 
vald hajaasustuste programmis, kust 
elanikel on võimalik taotleda toetust 
vee- ja kanalisatsioonitööde teostuseks, 
tee rajamiseks ning autonoomsete 
elektrisüsteemide paigaldamiseks. Taotluste 
vastuvõtt on lehe ilmumise ajaks küll 
lõppenud, kuid huvi programmi vastu näitab, 
et meie piirkonda on sellist toetusmeedet 
väga vaja.

Hoolekandeasutuse rajamise eesmärgil 
on Lõuna–Eesti Hooldekeskuse kasuks 
volikogu loal Veriora valla Vahemetsa 
kinnistule seatud hoonestusõigus. Ettevõtja 
sõnul selgub töödega alustamise aeg lähiajal 
ja on sõltuv sellest, kuidas sujub koostöö 
rahastajaga. Eeldatavasti alustatakse ehitamist 
juba sügisel. Objekti valmimise esialgne 
tähtaeg on september 2018.

Ilusat suve!

Austatud vallakodanik!

Enel Liin
Veriora vallavanem

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul 
osalemist toetavad hoolekandeteenused“ 
tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega 
ja toimetulekuraskustega inimestele ning 
nende pereliikmetele töölesaamist toetavad 
hoolekandeteenused“ projekt „Tugiisiku 
teenuse ja koduteenuse arendamine ja 
kättesaadavuse parandamine Räpina, 
Mikitamäe, Veriora, Värska, Meeksi vallas“ nr 
2014-2020.2.02.16-0037.

Taotleja: Räpina Vallavalitsus
Partnerid: Räpina vald 
  Värska vald
  Veriora vald
  Mikitamäe vald
  Meeksi vald
 
Projekti periood: 15.04.2017-14.04.2019

Projekti kogumaksumus: 197 198 €, 
s.h struktuuritoetus 151 682,9 € ja taotleja  
omaosalus 45 515,1 €

Projekti sihtgrupp: koduteenust vajavad
eakad ja täiskasvanud tööealised (18
aastased ja vanemad) erivajadusega
inimesed

Projekti eesmärk: Koduteenuse ja tugi- 
isiku teenuse kvaliteedi ühtlustamine, 
kättesaadavuse parandamine ja tee-
nuse tõhusam korraldamine. Eesmärk on 
pakkuda kõigile teenust vajavatele eakatele 
ja erivajadustega inimestele kvaliteetset 
teenust ning selle kaudu kaasa aidata 
nende ja nende hoolduskoormusega 
lähedaste tööturu osalemisesse. 

Projekti väljund: 72 teenuse saajat, 
kes osalevad või kelle lähedased osalevad 
tööturul.
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Põlvamaa tähtsündmused on tulekul!Laul teeb rinna rõõmsaks

Kuhu on kadunud Veriora Mõttekoda?

Folgisuve avas 21.-22. aprillil 
Mooste mõisas toimunud Eesti 
rahvamuusikatöötluste festival 
Moisekatsi Elohelü, millele järgneb 
muusika- ja matkafestival Seto 
Folk 16.-18. juunil. Teatepulga 
võtab üle 15. juulil Põlvas toimuv 
lõõtspillipidu Harmoonika. 
Taas olete Põlvasse oodatud 4.-5. 
augustil, mil mõnusa Intsikurmu 
metsapargi latvade all toimub Eesti 
Positivuseks ja kõige viisakamaks 
väliürituseks nimetatud Intsikurmu 
Festival. Tähtsündmuste sari jätkub 
Ökofestivaliga, mis kulmineerub 
Karilatsis peetava ja hästi tuntud 
perepäevaga 20. augustil. Lõppakordi 
annab 26.-27. augustini Lüübnitsas 
peetav samanimeline peipsiveere 
kultuuri tutvustav sibula- ja kalalaat. 

Moisekatsi Elohelü (www.moostefolk.
ee) toob kokku muusikuid Mõnistest 
Türini, Ukrainast Udmurtiani. Kahe 
päeva jooksul saab osa  kontsertidest, 
töötubadest, koosmängimistest- ja 
tantsi-mistest ning festivali puändiks 
on suur rahvamuusikatöötluste 
võistluskontsert, kus   vanu viise 
kuuleb sootuks uues kuues. Tänavu 
on „Moisekatsi Elohelü“   teemaks 
laulu vägi. Laul hoiab sidet olnu ja 
tuleva vahel, laul ühendab,  laul loob 
jõudu ja elurõõmu. 

Seto Folk (www.setofolk.ee) 
toimub Setomaal, Värskas ja võtab sel 
aastal suuna metsa poole. Pidu laanes 
kestab kolm päeva ning tegemist jagub 
kontsertide kõrvalt nii suurtele kui 
väikestele. Matkad ja töötoad, lasteala 
ja muruülikool vaatavad sel aastal 
metsa poole!  Setomaa metsad on 
paksult imesid, essütajaid ja kavalust 
täis. Nii balansseerivad ka käesoleval 
aastal Seto Folgil ülesastuvad bändid 
maise ja metsapoolsuse hapral 
piiril, seda enamasti oma pöörasusi 
ületades.  Piiripealsed pöörasused 
ongi Seto Folgi teine nimi.

Harmoonika (http://www.
polva.ee/lootspillipidu) on kutsutud 
ellu, et taaselustada ja elavdada 
August Teppo-aegset kohalike 
lõõtspillimeistrite ja -mängijate 

traditsiooni. Pidu toimub Põlvas, 
Intsikurmu mändide all. Harmoonika 
peakontserdil esinevad Eesti parimad 
lõõtspillimängijad ja lõõtspillide 
saatel astub üles ka mõni tuntud pop-
artist. Õhtut rikastavad teiste rahvaste 
lõõtspillimängijad oma rahvuslikel 
pillidel.

Intsikurmu Festival (www.
kurmu.com) on loovuse ja hoolivuse 
kohtumispaik, mida külastavad 
inimesed, kes peavad lugu endast, 
oma lähedastest, kultuurist, 
keskkonnast ning kunsti erinevatest 
vormidest. Intsikurmu hindab 
kõrgelt kvaliteeti kõiges: valgus- ja 
videoinstallatsioonid, kunstitaiesed, 
välikohvikud, olemise- ja mõtlemise 
alad ja loomulikult muusika, mis on 
festivali keskemeks.

Ökofestival (www.ecofest.
ee) on traditsiooniliselt augustikuu 
eelviimasel nädalavahetusel toimuv 
Põlvamaa suursündmus, kus 
pakutakse huvitavat ning kasulikku 
programmi paljudele looduse 
sõpradele ning rohelist mõtte- ja 
eluviisi hindavatele inimestele. 
Festivali retkede, õpitubade ja 
kursuste läbiviijate ning perepäeva 
laadakauplejate puhul eelistatakse 

Eestlastel on läbi aasta-
kümnete olnud kombeks sünni-
päevadel või muidu kokkusaamistel 
ühiselt laulda. Veel mõned aastad 
tagasi tegutses Põlvamaal neli 
lauluklubi, nüüdseks on elujõuliseks 
jäänud vaid kaks – Veriora valla 
seltskonnalauluklubi ja Kauksi 
seltsi-maja seltskonnalauluklubi.

Veriora seltskonnalauljad 
kogunevad oktoobrist maini korra 
kuus ning peamiselt lauldakse vanu 
tuttavaid ja armastatud laule, kuid 
seda tehakse omas võtmes – küll 
on teemaks laulud sõidukitest, 
loomadest, lilledest, lastelaulud 
või näiteks nimelaulud. 2011. 
aastal toimus Leevi rahvamajas 
seltskonnalaulu õpituba, mida 
juhendas Kalev Tilk ning kus osalesid 
lisaks oma kohalikele lauljatele ka 
Põlva seltskonnalauljad ja Võru 
Pensionäride Päevakeskuse ja Navi 
Külaseltsi lauljad. Sellest ajast on 
jäänud kestma sidemed Võrumaal 
tegutsevate seltksonnalauljatega 
ning eelmise aasta juuni algul 
osalesid Veriora seltskonnalauljad 
Puiga rahvamajas toimunud 
seltskonnalauljate kevadpeol. Sealt 
tekkis ka mõte korraldada järgmine 
kokusaamine Verioral.

Nagu mõeldud, nii ka tehtud. 
Pika ettevalmistuse tulemusena 
toimus selle aasta 12. mail Põlva- ja 
Võrumaa seltskonnaluljate kevadpidu 
„Laul teeb rinna rõõmsaks“  Veriora 
rahvamajas. Kokku tulid viis 
seltskonnalaulklubi: Põlvamaad 
esindasid Veriora ja Kauksi 
seltskonnaluljad ning Võrumaalt 
osalesid Võru Pensionäride 
Päevakeskuse, Navi Külaseltsi ja 
Haanja rahvamaja seltskonnalauljad. 
Lisaks neile olid Võru Pensionäride 
Päevakeskusel kaasa võetud 
seeniortantsijad, kes pakkusid 
ühislaulmisele mõnusat vahepala.

Ühise peo juhatasid sisse 
Veriora lasteaia Õnneseen lapsed, 
kelle meeleolukas esinemine pani 
rahva kaasa elama ning tõi nii 
mõnelegi härduspisara silma. Lasteaia 

kontserdi lõpuks jõudsid kohale ka 
Loreida ja Mafalda, kaks pensionärist 
prouat Tartust, kes tulid pidu 
kaema ja rõõmustasid kohalolijaid 
oma tähelepanekutega elu-olu 
üle. Siinkirjutajale pakkus kõige 
enam rõõmu Loreida kommentaar 
lakke tõmmatud vaipade kohta. 
Kuna ise pidevalt majas tegutsedes 
mõnda asja ei märka või oled nii 
harjunud, siis väga lõbus oli kuulata 
Loreida tõdemust, et vaipade lakke 
tõmbamine on hea mõte, kuna nii 
ei saa vaibad mustaks kui külalised 
tulevad ja peale külaliste minekut 
saab ju vaibad uuesti põrandale lasta. 
Elutarkus!

Mafaldale ja Loreidale liskas 
olid kohal ka Heli Aia, Ene Priks 
ja rahvamuusikaansambel Vimp, 
kes saatemuusikat tehes ja laulmist 
eestvõttes hoidsid lauluviisi üleval 
ja tuju hea. Ka tantsupõrandal tehti 
hakkajamate poolt mõned kiiremad 
tiirud. Peol osales üle 80 lauluhuvilise, 
kelle juhendajateks on Heli Aia, Ene 
Priks, Pauliine Rammul ja Merike 
Kapp. Kõigile osalenud lauluklubidele 
olid osalemise meenutuseks väikesed 
meened – Helemall Maaski tehtud 
laululinnud ning osalenud lauljad 
said endale päriseks spetsiaalselt 
selleks puhuks kokku pandud 
laulikud. Korraldajate lootus on, et 
see laulik leiab ka edaspidi ja teistes 
seltskondades aktiivset kasutust.

Peo lõpus jäid kõlama osalejate 
heameel ning rõõm ühislaulmisest 
ja Võru Pensionäride Päevakeskuse 
juhataja Astrid Hurda kutse järgmisele 
kevadpeole, mis toimub Võrus.

Korraldajate tänu kuulub 
kõigile osalenud lauljatele ja 
nende juhendajatele ning ürituse 
toetajatele: Veriora, Mooste, Haanja 
ja Võru vallavalitsustele ning KULKA 
Põlvamaa ekspertgrupile!

Laulurõõmu soovides
Piret Rammo

Veriora Valla Kultuur juhataja

Mafalda, Loreida ja Pauliine ühislaulu juhtimas

tahangi teha üleskutse neile, kes 
soovivad panustada oma kogukonna 
heaks. Võta minuga ühendust, tule ja 
saa kogemusi, kas siis korraldajana 
või kaasalööjana. 

Mis kindlasti toimuvad, 
on Veriora laadad kolm korda 
aastas ja kultuurireisid Eestimaa 
erinevatesse paikadesse.

Laadad elavad rõõmsalt oma 
elu: alati on kauplejaid ja ostjaid, 
nii et järgmine laat on juba sellel 
sügisel. Meie laatade kiituseks ütlevad 
kauplejad, et üks väga mõnus koht 
heatahtlike inimestega, et Veriorale 
on alati väga hea müüma tulla.

Kultuurireisid on minu suureks 

Augusti lõpuni leiavad aset Põlvamaale tuntust ja tähelepanu toovad tähtsündmused – Seto 
Folk, Harmoonika, Intsikurmu Festival, Ökofestival ning Lüübnitsa sibula- ja kalalaat. 

Mooste folk

Lüübinitsa sibula- ja kalalaat

See küsimus on kindlasti 
paljudel keelel: miks Mõttekoda enam 
kokku ei saa, kas on laiali mindud?

Mõttekoja eestvedajana vastan: 
ei, nii see ei ole. 

Oleme olemas ja tegutseme, 
kuid hetkel on eestvedajatel 
lisategemised ja aega napib.

Mina õpin ülikoolis magistri-
õppes ja laatade korraldamise eest 
vastutav Ivo õpib samuti kõrg-koolis. 
Tänapäeval on selline õppekorraldus, 
et olenemata õppe-vormist on 
õppemaht võrdsustatud päevase 
õppega ja see on päris suur koormus. 
Küll see kool ka läbi saab ja siis 
kohtume juba tihedamini. Siinkohal 

kohalikke, keskkonnahoidlikke 
tootjaid ning toitlustajaid, kes 
pakuvad kohalikku, mahe-märgisega, 
tervislikku ja hooajalist toitu ja kaupa.

Lüübnitsa sibula- ja kalalaat 
(www.mikitamae.ee) toimub pika 
sibulakasvatamise traditsiooniga 
Lüübnitsa külas. Inimesi tõmbab 
laadale Lüübnitsa sibul, mille 
kasvatamine annab kohalikele 
elanikele tööd ja tegevust ning on ka 
üheks suuremaks sissetulekuallikaks. 
Samuti on külalistele meelepärane 
värske ja kuivatatud järvekala. Laata 
rikastab kirev kultuuriprogramm, 
toimuvad erinevad õpitoad ja 
konkursid. Laupäevase laadapäeva 
lõpetab Väikeste Lõõtspillide Ühing.

Põlvamaa tähtsündmused on 
kohalike omavalitsuste kokkuleppena 
sündmused, mis tugevdavad 
Põlvamaa mainet ja positiivset 
kuvandit ning suurendavad Põlvamaa 
tuntust. 2016. aastal lisandusid nende 
hulka Intsikurmu Festival ning 
Lüübnitsa sibula- ja kalalaat. 

Põlvamaa Omavalitsuste 
Liit eraldab juba mitmeid 
aastaid Põlvamaa tähtsündmuste 
korraldamiseks tegevustoetust (nt 
2017. aastaks kogusummas 6700 
eurot) ning viimastel aastatel on 
lisandunud nende ühisturundamine 
(2017. aastal 5200 eurot), mida 
koordineerib POLi büroo koostöös 
sündmuste peakorraldajatega. 

Täiendavat infot ja korraldajate 
kontaktid leiad iga sündmuse 
veebilehelt. Ühisturundust puudu-
tavate küsimuste osas võta ühendust 
Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 
bürooga tel 5887 6870 või e-posti 
aadressil polvamaa@polvamaa.ee. 

heameeleks alti oodatud ja buss on 
rahvast täis. 2016. suvel käisime 
Tallinnas, kus tegime Lembit Juksaare 
juhendamisel jalutuskäigu vanalinnas, 
saime uudistada vastavatud Hiltoni 
hotelli, külastada Pirita kloostrit, 
kuulata selle maja tegemistest ja 
ajaloost ning seal ööbida. Viimsi 
sõjamuuseumi ajaloolised lood ja 
jalutuskäik Tallinna botaanikaaias 
pani ilusa punkti meie reisile. Lõuna-
Eestist turistina Tallinnat avastada 
oli huvitav ja põnev. Käime küll 
pealinnas, kuid punktist A punkti B, 
ajame oma asjad korda ja koju tagasi. 
See Tallinn oli aga hoopis midagi uut.

Reisiseltskonna kiituseks 

tahan öelda, et nali, naer, rõõmus 
tuju, kokkulepetest kinnipidamine, 
muutustega kaasatulek – kõik see on 
saatnud meid kaks päeva. Olen siiralt 
tänulik kõigile, kes on osalenud. Igal 
aastal on meil uusi reisikaaslasi ja 
on ka nn fännid, kes on igal aastal 
kindlad osalejad.

Sellel suvel võtame suuna 
Viljandimaale. Läbirääkimised veel 
käivad kahe väga põneva kohtumise 
üle, aga usun, et saame näha ja kuulda 
kogu reisi jooksul palju huvitavat. 
Ööbime kämpingutes Võrtsjärve 
ääres, meid juhendab giid.

Reis Viljandimaale toimub 5. 
- 6. augustil, orienteeruv maksumus 
on 95 eurot (buss, ööbimine Jõesuu 
turismitalus,  1. päeva lõuna- ja 

õhtusöök ja 2. päeva hommikusöök, 
giidide tasud, muuseumid). Täpsem 
reisiplaan saab hiljemalt jaanipäevaks. 
Oma osalemisest anna teada Enele tel 
525 5982 ja registreerida saab kuni 
14. juulini. Kindlasti kohtume enne 
reisi, kus jagan osalejatele infot.

Soovin Veriora Mõttekoja poolt 
kõigile mõnusat suve, palju päikest ja 
rõõmsa kohtumiseni!

Ene Tigas
Kodanikeühenduse Veriora 

Mõttekoda eesvedaja
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Otsustasn Sinuga intervjuu teha, 
sest mulle on jäänud silma Sinu 
põhjalikkus ja võiks öelda lausa 
kirg oma töö suhtes. Lugeja 
soovib Sinuga tuttavaks saada. 
Kes Sa oled?

Olen Tauri, elan Veriora 
vallas Väike-Veerksu külas. Olen 
lõpetanud Viluste Põhikooli ja 
seejärel Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskooli. Õpe kestis 
kolm ja pool aastat. Nüüd pean 
oma väikest talu. Pärast Viluste 
kooli lõpetamist kaalusin küll 
ka autoremondiluksepa elukutse 
valikut, kuid panin paika oma 
eelistused elu- ja töökoha suhtes 
ning sain aru, et kui tahan elada 
seal, kus on minu töö, pean 
valima põllumajanduse eriala. 
Autoremonditöökoda Väike-
Veerksus ei oleks hea mõte olnud.

Väga arukad mõtted nii noore 
inimese kohta. Tehnikahuvi 
paistab Sul olevat, kas oled enne 
kutsekooli ka kätt harjutanud?

Esimesel võimalusel läksin 
suveperioodiks tööle. Olin 
põllumajandusettevõttes Alex-
Agro abiliseks. Seal töötades minu 
soov oma talumajapidamise järele 
ainult kasvas. Tahtsin harida oma 
põlde ja arendada oma ettevõtet. 

Täna tean, et olen teinud õige 
valiku.

Milline Su ettevõte täna on? 
Mul on 20-pealine lihaveiste 
kari. On nii lehmad, pullid kui ka 
vasikad. Soovin oma karja kindlasti 
suurendada. Põllumaad on hetkel 
kasutuses u 70 hektarit. Maa on 
kasutuses nii rohumaana kui ka 
teravilja kasvatamiseks. Väikese 
talu puhul pean mõistlikuks nö 
kombineeritud tootmist. Riskide 
hajutamist. Loomadega tegelemine 
meeldib mulle samuti. Nad on 
osa loomulikust maaelust. Olen 
saanud esimesi loomi juba ka 
realiseerida. Nii vilja ku veised 
müün hulgiostjatele. Ühe eriti ilusa 
pulli müüsin ka Poola. Kui suureks 
saan oma karja kasvatada, see 
sõltub eelkõige põllumaa hulgast, 
sest maakasutus on meie kandis 
intensiivne ja heast põllumaast on 
puudus käes.

Sinu unistuste talu ja tehnika 
oleks milline, kui raha poleks 
probleem?

Traktor oleks kindlasti John 
Deer. Kui võimas? No selline, 
millega oleks võimalk kõik tööd 
ära teha. Ideaalis peaks neid 
olema mitu. Kombain võiks olla 

Selles lehenumbris vastab küsimustele 
22-aastane noormees Tauri Talumees

Claas, kah selline, mis oleks 
minu põldudele optimaalne. Vaja 
läheks Väderstadi kombikülvikut. 
Kõigepealt ostaksin aga maad, sest 
ilma põllumaata pole põllumeest. 
Lisaks läheks vaja vabapidamise 
lauta loomadele.

Kas Sa kasutad toetuse taotlemise 
võimalusi?

Jah, nii palju kui võimalik 
taotleda, taotlen. Esitasin ka 

investeeringutoetuse taotluse 
tehnika soetamiseks. Hetkel 
otsust veel ei tea. Kui otsus tuleb 
positiivne, pean võtma ka laenu, et 
oma osa juurde panna. 

Olustvere koolis käies võitsid 
Sa künnivõistlused  aastal 2013? 
Kuidas parim kündja välja 
selgitatakse?

Võitsin 2013 ja 2012 olin 
teine. Kogu künniala peab eelkõige 
ilus välja nägema. Ühtlaen. Oluline 
on ka ühtlane künnisügavus. 
Taimekasvu silmas pidades, on 
see kõige tähtsam. Künni sügavust 
mõõdavad kohtunikud võistlusalal 
pistelisi mõõtmisi tehes. Tähtis on 
veel kokkukünnioskus ja lõpuvao 
puhtus. Kogemused on tähtsad, 
aga õnne peab ka olema! Võistluste 
jooksul kahtlen ja arvutan pidevalt!

Kas Sa peale kooli ka oled 
võistlustel osalenud?

Praegu võistlen oma põllu peal 
iseendaga. Ikka vaatan, et mõni 
künd tuli eriti ilus ja teine veidi 
ebaühtlasem. Siis pean mõttes ka 
aru, et kus vea tegin ja mida saaksin 
paremini teha. Täiskasvanute 
võistlustel on konkurents suurem 
ja kardan, et nendel osalemisek on 
mul kogemusi veel vähe, kuid päris 
maha ma seda mõtet pole matnud.

Mida künnivõistluse võitjale au-
hinnaks antakse?

Mina sain karika, see on 
tore mälestusese. Lisaks veel 
mõned vajalikud asjad. Tööriistu, 
töötunkesid, nokatsi ka.

Kas Sa oled mõelnud ka edasi-
õppimise peale?

Olen ikka, aga praegu ei ole 
mul selleks aega. Läheksin ikka 
sama eriala õppima, nüüd siis juba 
kõrgkooli. Praegu käin erinevatel 
kursustel, kus jagatakse kõige 
uuemaid teadmisi. Läbi oma vigade 
õppimine õpetab ka väga hästi!

Kas põllumajandusel on Eestis 
tulevikku? 

Ilmselt ikka on. Toiduvajadus 
ei kao ju kuhugi. Loodan, et meie 
valitsuse poliitilised otsused 
hakkavad ka meie põllumehi 
rohkem toetama. Mina soovin 
kindlasti jätkata. Paremad 
turstamisvõimalused on ilmselt 
ühistegevuses. Põllumajandus on 
äri küll, aga siin on palju selliseid 
faktoreid, mida põllumees ise 
muuta ei saa, nt ilm. Kui olen 
väiketalunik ja kogu oma eelmise 
aasta kasumi pannud uue külvi 
alla, mis ikaldub, on raske taas 
jalule tõusta.

Milline on Sinu talu aastal 2027?
Selline, mis annab tööd 

minule ja minu perele. Ma olen 
saavutanud teatud kindluse, et 
homne päev on parem kui eilne. 
Mul on kogemused, et näha ohte ja 
võimalusi.

Kas Sul peale põllupidamise ka 
muid huvisid on? Reisimine?

Väga ei ole. Kui aega oleks, 
käiks hea meelega kalal ja putitaks 
autosid.

    
 Küsitles Enel Liin

Noortalumees Tauri ise

Põllutööd
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Viluste PK 8. klassi 
õpilased  Kristin Kasuk,  Kerli 
Matsoja, Rainer Luht, Robin 
Paas, Andreas Tigasing osalesid  
üle - Eestilises  uurimuslikus 
ja mängulises loovtööprojektis 
„Kooliruum2017“. 

Projekt sisaldas kaheksat 
uurimis- ja loomisülesannet iga-
päevaelu toimimisest koolimajas. 
Iga ülesande tegemiseks oli aega 
kaks nädalat. Olime tööprotsessis  
oktoobrist - aprillini.  Ülesandeid 
kommenteerisid Arhitektuurikooli 
õpetaja Kadri Klementi,  
 haridus- ja keskkonnapsühholoog, 
Tallinna Ülikooli teadur Grete 
Arro jt.

Õpilane asus nii teadlase rolli, 
kelle ülesanne oli välja selgitada 
koolikeskkonna eripära,  kui 
arhitekti ja kunstniku rolli,  kes 
töötasid välja ruumilise idee. 

Valmistasime oma tiimi 
tutvustava liikuva gif-pildi, 
avastasime seosed inimkeha 
ja ruumilise keskkonna vahel,  
kaardistasime koolimaja mööblit  
ja sisustust. Põnev oli uurida  
koolimaja poolt tekitatavaid hääli 
ja iseloodud häälte kõla ning mõju 

ruumis.
 Ülesanded läksid järk-

järgult keerulisemaks. Tuli  leida 
kooli ümberkujundamist  vajav 
objekt ning teostada koha analüüs, 
vormistada uus  kooliruumi 
kujundus koos selgituste, visandite 
ja joonistega. Tööprotsessis  
kasutasime mitmekülgseid 
uurimis- ja loovmeetodeid - 
vaatlus, osalusvaatlus, mõõtmine, 
eksperiment, intervjuu. Õppisime 
info talletamise meetodeid : foto ja 
video, helisalvestus, märkmete ja 
visandite tegemist.

 Kooli  ümberkujundavaks 
objektiks sai valitud 2. korruse 
koridor. Ülesande täitmisel 
lähtusime eesmärgist muuta 
koolikoridor kui oluline 
liikumis-, puhke- ja ooteruum 
vabavormilisemaks, põnevamaks. 
Pakkusime  kooliruumi rohkem 
loomingulisema liikumise võima-
lusi, huvitavaid ajaveetmise ideid, 
lahedaid värvilisi sisustuselemente 
ja ruumilisi lahendusi. Viimaseks 
ülesandeks oli valmistada 
makett eelnevalt väljatöötatud 
jooniste põhjal. Koostöös tehno-
loogiaõpetaja Vaiko Kiudorviga Viluste tiim Rotermanni kvartalis

Kevad Viluste koolis
APRILL

5. 4. Põlva tantsupeo võim-lejate 
ülevaatus. No Selge, Tantsurõõm

6.4. Õpilasesinduse koolitus 
Põlvas

11. 4. Võru POK II eelproov 
13. 4. Põlva tantsupeo II üle-

vaatus. Vingerdi ja Vipsik
17. 4.  Kohtumine lastekirjanik 

Mika Keräneniga
18.4. Põlva 4.-5.kl. poiste MK 

jalgpall
19.4. Põlva LAK II ülevaatus 
 2.-3.kl. õppeekskursioon Karula 

rahvusparki 
20.4. Südamekuu seiklusmäng 

koolis
21. 4. 6.-9.klassi tüdrukute 

korvpalli MV Põlvas
24. aprillil traditsiooniline jüri-

päeva teatejooks, mis vastavalt meie 
kooliprojektile toimus nii veekogu 
ääres kui ka üle veekogu. Omavahel 
võistlesid 1., 2. ja 3.kl: I koht- 3.kl,  II 
koht- 2.kl, III koht- 1.kl 1.võistkond 
ja 4.koht- 1.kl 2.võistkond. Veel tuli 
üle veekogu joosta 4., 5. ja 6.klassil. 
Tulemused: I koht- 6.kl, II koht- 5.kl 
ja III koht- 4.kl. 7.-9.kl arvestus: I 
koht- 7.kl,  II koht- 8.kl ja III koht- 
9.kl.

25.4. Põlva MUK II eelproov  
27. 4. Juhan Jaigi nimeline 

võrokeeline jutupäiv Sännas. Kooli 
esindasid Deili Salf, Anneli Palmi ja 
Lisette Oru.

27. aprillil tutvustasid Maarit 
Mjagkov, Madli Ann Paju, Rainer 
Luht ja Raul Petersell maakondlikul 
raamatupäeval “Raamatu jälgedes” 
Krootuse põhikoolis vahvalt Ilmar 
Tomuski raamatut “Algaja ajaränduri 
seiklused”. 

Saime anda oma panuse 
üleriigilistel talgutel „Teeme ära!” 
Osalesime  Võhandu ürgoru talgutel 
Süvahavva külas Uku koopa ja 
allika heaks, kuna meie selle aasta 
kooliprojekt on „Avasta allikaid!” 
Seltskond rõõmsameelseid töö-
kaid noori kahe meie kooli Ukuga 
(Uku Sõrmus, Uku Rätsep) eesotsas 
kogunes allika juurde. Kui olime oma 
silmaga töökoha üle vaadanud ja 
olukorda hinnanud, saime kohaliku 
loodustalu pere-naiselt Reedalt 
juhtnöörid ja asusime entusiastlikult 
tegutsema. Uskumatult töökad 

noored olid talgutele tulnud ja 
nii läks töö lennates. Vana trepi 
mädanenud lauad said lahti võetud 
ja minema transporditud, murdunud 
puud ja oksad ära koristatud, praht 
kokku korjatud, allikakülalistele 
uus sillake paika pandud ja Reelika 
telefon jõest päästetud. Boonusena 
saime koos giidiga jõekaldal matkata 
ja kuulata tema pajatusi möödunud 
aegadest. Küll maitsesid hästi peale 
sellist tegusat olemist loodustalus 
pakutud tee ja võileivad! Süvahavva 
loodustalu perenaine Reet oli meie 
tööga väga rahul. 

MAI
3. 5. Kevadkontsert

Pika ootamise järel on hakanud võimu 
näitama kevadpäike - seda oli ka 
märgata kooli KEVADKONTSERDI 
ajal. Meele-oluka, märkamatult 
üle tunni aja kestnud kontserdi 
sisustasid kooli isetegevuslased. 
Kontserdi jäädvustasid Rebecca-
Lucia (fotod), Raul ja Andreas 
(video). Kevadkontsert oli 
koolipoolne tervitus Veriora valla 25. 
aastapäevaks.     

3.mail olid koolis tunde 
andmas lapsevanematest külalis-
õpetajad:  Irina Vegner, Ave Paju, 
Rudolf Tigasing, Urmas Sokman, 
Enel Liin, Taimi Plaado, Heli Salf, 
Marge Trumsi, Merili Kotova-Kari, 
Aire Ilves-Luht. Kool tänab kõiki 
külalisõpetajaid! 

5.5 Noorteühenduse ELO 
pealinnapäev

8.5. Foorumteater 6.-9.kl
11.5. MK murdmaajooks ja 

heategevuslik teatejooks Värskas.
Kohal oli ka meie kooli esindus 
23 vapra jooksjaga. Kõige lähemal 
medalikohale olid noorematest 
klassidest Maritte-Arianne Plaado 
(6. koht), Renar Jahu (6. koht), Eliise 
Mikko (5. koht). 6.-9.klassi poiste 
arvestuses  sai parima aja Veli Hälvin.

12.-13. mai ELO liikmete 
koolitusreis Lätis

15.5. Rekordite päev koolis
16.5. MK valikorienteerumise 

MV Mõujärvel
Koolist osales 12-liikmeline 

võistkond.  Parima tulemuse saavu-
tas Deili Salf, kes sai 4.koha. Kõige 
rohkem kontrollpunkte leidis Karl-
Kristjan Ilus, kes läbis 10 punkti. 

Veel aitasid koolile punkte teenida 
5. ja 6. kohaga Andreas Tigasing ja 
Rainer Luht.  Sirelin Ilves saavutas 7., 
Anneli Palmi ja Zoe Emilie Jacobson 
8. koha.

16.-17. mai MK olümpiaadide 
võitjate reis

19.5 8.kl uurimistööde kaits-
mine 

Loovtööprojekti „Kooliruum 
2017“ õpilastetiim Tallinna Arhi-
tektuurimuuseumis autasustamisel

Põlva maakonna koolide 6.-9.
kl. tüdrukute   korvpalli meistri-
võistlused toimusid 21.aprillil 
2017.a. Põlva spordikeskuse võim-
las. II koht ja hõbemedalid olid meie 
korvpallitüdrukute saagiks. Mulluse 
III koha vahetasid II koha vastu   
Lemme Liin, Kristin Kasuk, Johanna 
Siilsalu, Eliise Mikko, Nelelis Tasa, 
Anneli Palmi, Deili Salf ja Lisette 
Oru.

22.5. Tantsijate ja võimlejate 
proov Põlvas

23.5 4.-9.kl ekskursioon Narva 
2.kl õppekäik Leevi kodu-

kandimuuseumi. Võhandu jõe 
elustiku uurimine.

24.5. MK kergejõustiku võist-
lused Tilsis

Meie koolist osales 11 kerge-
jõustiklast. Edukamateks olid Eliise 
Mikko ja Nelelis Tasa.

Eliise võitis hõbeda (kaugus-
hüppes – 4.25) ja pronksi (600m 
jooksus 2.03) ning jäi 100m 
jooksus vaid 0,03 sekundiga maha 
pronksmedalikohast. Nelelis sai 
100m jooksus hõbeda.

26.5. 9.kl viimane koolikell
27.5. Laste laulu- ja tantsupäev 

Räpinas
31.5. 1.kl õppeekskursioon 

Viluste- Hinni kanjon- Rõuge 

JUUNI
1.6. Matkapäev 1.-8.kl
Vabariiklik projekt „Avatud 

piimafarmide päev“ Võrumaal 
Võhandu POÜ-s 1., 2., 6.kl

 Jalgratturi juhilubade eksam 
3.-4.kl

Õpilastööde näitus „Mina ja 
minu kodu“ 1.- 9.kl

4.6. Maakonna laulu- ja 
tantsupäev

6.6. 1.-8.kl lõpuaktus
17.6. 9.kl lõpuaktus

Õp. Aasa Liiv

Kooliruum  2017 valmistasid õpilased puur- ja 
treipingil SwiTCh pall-tool laudu 
ning lõikasid, lihvisid, pahteldasid, 
värvisid tetrisstiilis moodulistmete 
detaile. 

 Tegevus  oli aeganõudev ja 
töömahukas. Tulemus sai meie 
jaoks efektne. Päris huvitav oli 
oma mõtteid kolmes mõõtmes 
kontrollida ning tulemust ja 
terviktööd mitmest küljest vaadata. 
Tekkis täiesti uus ruum,  kus oli 
värvi, liikumis- ja mänguvõimalusi, 
samuti privaatsem puhkenurk,  
mida saab alati vastavalt vajadusele 
ja soovile muuta.

 „Kooliruum 2017“  võimaldas   
avastada kaasaegset  arhitektuuri- 
ja disainivaldkonda,  suunas 
kooliruumi vaatama teise pilguga. 
Koos tegutseda  ja teistmoodi 
õppida oli  lahe.

Projekti korraldas 
Arhitektuurikool  (MTÜ 
Ruumiharidus), Viluste õpilaste-
tiimi  juhendasid õp. Heili Ahelik 
ja õp. Einar Raudkepp.

Viluste Põhikooli loov-
tööprojekt valiti üheks parimaks. 
Autasuks võimaldati tiimile sõit 
Eesti Arhitektuurimuuseumisse 
ja ülimalt huvitav õppepäev 
Rotermanni kvartalis. 

Õp. Heili Ahelik

VIPSIK Räpinas laulu- ja tantsupeol

Tublid kergejõustiklased 

Uurimustöö kaitsmine
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Päikesering läheb järjest pike-maks, 
rohi kasvab, loodus on õites, linnud 
laulavad - kauaoodatud kevad on täies hoos. 
Kevadkuud lasteaias olid täis huvitavaid ja 
põnevaid ettevõtmisi. 

• Vanavanemate pidu - lapsed tervitasid 
peolisi dramatiseeringuga „Aastaajad“

• Munapühade nädal - Õnnetriinud Võru 
Kultuurikojas õppekäigul. Õnneseened 
meisterdasid ja kaunistasid lasteaeda.

• Õnneseened õppekäigul lamba-laudas. 
Aitäh perek. Rumask.

• Mõlemas rühmas projekt „Putukate nädal“. 
Lapsed said palju uusi teadmisi putukate 
kohta.

• Keelepesä rühmas külas Terje Lillmaa 
puppiteater.

• Osalesime Põlva maakonna koolieelikute 
XVI spordifestivalil „Pallipidu“.

• Teaduse nädal Õnneseene rühmas. Uuriti 
raamatuid ja tehti palju põnevaid katseid

• Muinasjutunädal. Külas käis Annemai 
emme Ilona oma põneva raamatukohvriga. 
Kõik lapsed said Ilonalt kingituseks raamatu. 
Aitäh Sulle!

• Külas Reneti vanaema Taimi oma 
teenistuskoeraga. Lastele räägiti 
tolliametniku tööst. Narkokoer ja 
politseikoer näitasid oma oskuseid.

• Onu Ervini teatri etendus „Marta ja karu“.
• Õnneseene perepäev Lammasmäel. 

Plaanisime emasid rõõmustada sel aastal 
teistmoodi ja tähistasime seda perepäevana. 
Aitäh aktiivse osavõtu eest kõikidele 

Kevadkuud Õnneseene lasteaias
peredele!

• Emadepäeva nädal - kingituste valmistamine
• Lemmiklooma nädal. Õnneseene rühmas 

külas Marve oma siidikanadega
• Sebastiani kalamehejutud, koos uuriti 

kalade eluolu.
• Muusikapäeval külas Gete-Ly issi Jürgen, 

kaasas süntesaator. Lastel oli tore koos 
sinuga musitseerida. Aitäh!

• Teatrietendus „Nähtamatu poiss“
• Laste esinemine Veriora Valla Kultuur 

üritusel „Seltskonna-laulupäev“
• Õppeprogramm Luke mõisas „Kevad 

mõisapargis“
• Õnnetriinude rühmas Keelepesä lõpupidu 

ja kingituste üleandmine Evely ja Triinu 
poolt Võru Instituudist.

• Tantsuproov Intsikurmus.
• Õnnetriinu rühma „kotipidu“.
• Õppeprogramm Pokumaal „Pokudega 

sõbraks“
• Õnneseene rühma laste piknik Teele, 

Sebastiani ja Simoni kodus. Aitäh perek. 
Soidla

• Kevadpidu/Lasteaia lõpupidu – esitusele tuli 
dramatiseering „Suur maalritöö“ .

• Avatud uste päev - hommikuring, õpetaja 
poolt kavandatud tegevused, laste vaba 
mäng, lasteaiaga tutvumine.

• Õnnetriinud lastekaitsepäeval Võro 
Kultuurikojas õppepäeval uurimas 
kommivalmistamise ajalugu ja neid ise 
valmistamas-maitsmas.

• Õnneseene rühma lapsed õpetaja Anneli 
juhendamisel said tänukirja Pardiralli 

Herneid külvamas

Hernetaimed kasvamas

Smuutitegu

Veriora lasteaia Õnnetriinude rühm 
osales Räpina Aianduskooli taimeprojektis 
„Sõprusetera“. Projektis osales 257 rühma üle 
Eesti. Eesmärgiks oli kasvatada, hooldada ja 
vaadelda aedhernetaimi, võrrelda nende kasvu ja 
saada vilju.

Õnnetriinud panid üheskoos 27. veebruaril 
kaks pakki aedherne seemneid mulda. Ühtesid 
leotasime enne külvamist, teisi aga mitte. Taimede 
kasvatamise ajal hooldasime neid ja mõõtsime 
kõrgust ning loendasime õisi ja vilju. Tahtsime 
ju teada saada, millised taimed kasvavad kõige 
pikemaks, kasvatavad kõige rohkem õisi ja vilju.

Taimeprojekti konkursi ajal toimus 
ka mitmeid konkursse. Esimeseks oli 
projektipäeviku (blogi) koostamise konkurss, 
mis kestis kuni projekti lõpuni. Ka Õnnetriinud 
koostasid oma blogi, mis annab ülevaate sellest, 
kuidas projektis osalemine kulges ning kuidas 
õnnestus meil hernetaimede kasvatamine. 
Meie blogi on kättesaadav aadressil http://
veriorahernetera.blogspot.com.ee/.

Teise konkursi nimetus oli „Liblikõieline”, 
mille raames tuli esitada loovtööd, mis olid 
inspireeritud herne õiest ja sõnast liblikas. Meie 
koostasime plakati, mille koostamise käigus said 
lapsed aimu, mis on liblikõis ning milline on 
hernetaime ülesehitus.

Kolmandaks konkursiks oli „Hernes 
toiduks”, kus pidi valmima retsept toidust või 
joogist, mille peamiseks koostisosaks oli hernes. 
Õnnetriinud valmistasid herne-banaani-maasika 
smuuti.

Igal nädalal vastasid kõik projektis osalejad 
ka nädala küsimustele, kus me olime tublid ja 
saime kaheksast punktist seitse.

Projektis osalemine andis meile uusi 
teadmisi hernetaimedest, natuke vaheldust ning 
saime ka süüa omakasvatatud herneid.

Loodame, et ka edaspidi korral-datakse 
sarnaseid konkursse.

Kaunist suve!
Õnnetriinude rühm

Sõbraks sõpruseteragaMaikuu viimasel reedel veetsime 
toreda pärastlõuna Leevi külaplatsil. 
Piknikul osalesid 5. klassi õpilased, 
vanemad ja nooremad õed – vennad.

Külma kevade kiuste oli ilm 
suurepärane ning kaasa võetud 
dressipluusid ja kampsikud kadusid kus 
see ja teine.

Hakatuseks külastasime 
sõjavaramuuseumi. Ja – jah Leevil on 
selline muuseum! Vägesid juhatab seal 
Kaimar Kallari. Huvi ajaloo vastu oli 
noormehel olnud juba koolipõlves.

Ta jutustas, kuidas muuseum üldse 
Leevile sai ja milline on tulevikuvisioon 
selle laiendamiseks. Museaalid, millega 
eestlased võitlesid isamaa vabaduse 
eest, on pärit teisest maailmasõjast. 
Väljapaneku hulgas on pihusuuruseid 
käsigranaate, laskemoonakaste, 
sõduritarvikuid, vanu fotosid, kuulirahest 
ja mürsukildudest katkiseid supikausse, 
joogianumaid jpm.

Lennukijuppide kätte saamiseks 
tuli  need välja kaevata  ligi 10 meetri 
sügavuselt pinnasest, kuhu lendav 
raudlind kukkus. Muuseumis on 
sisustatud ka üsna tõepärane piiratud 
päevavalgusega metsavennapunker. 
Nii mõnigi sellesse pugenud  poisiklutt 
võdistas õlgu ja nentis, et arvatavalt 
polnud elu selles teab mis meelakkumine.

Ajaloost küllastunud piknikulised 
suundusid külaplatsile kaasavõetud 
toidukorvide sisu vähendama.

Kõhud täis ja natuke puhanud, 
siirdusime „ Otsimismängule“. 
Moodustasime võistkonnad ja pidime 
viie minuti jooksul seitse vanaaegset asja 
üles leidma. Tublimad leidsid kõik need 
üles. 

Võistlus läbi, suundusime tagasi 
külaplatsile sööma, jooma ja mängima. 
Tunnid möödusid kiiresti ja oli aeg  
koduteele asuda. Oli tore piknik!

Madli Ann Paju
Maarit Mjagkov

5. klass
Juhendaja õp. Hiie Matto

Piknik Leevil
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loovkonkursil osalemise eest (selle 
heategevusliku ürituse algatajad on Eesti 
Vähihaigete Laste Vanemate Liit)

• Lasteaias praktikal Valgamaa 
Kutsehariduskeskuses õppija Marve 
Petersell. Soovime Marvele edu!

• Iga lasteaialõpetaja sai Balbiino poolt Onu 
Eskimo jäätise.

• Lasteaias näitus laste töödest
• 10 last osales Põlva maakonna laulu- ja 

tantsupeol. Suur aitäh vapratele lastele, 
nende vanematele ja laste juhendajatele 
Karinile ja Urvele. Laste esinemiskostüüme 
korrastasid ja õmblesid juurde Karin, 
Anneli, Annika- aitäh teile!

• Keelepesä õppeaasta lõpetamine Pähni 
Looduskeskuses.

• Veriora valla tänukirjad said Anneli Lutsar, 
Karin Koltsov, Reet Aasma

• Põlva maavanema tänukirja sai Anneli 
Lutsar

• Lastevanematel ja lasteaiaõpetajatel oli 
võimalus osaleda Veriora Päevakeskuses 
toimunud kahel koolitusel - „Toimetulek 
igapäevastressiga“ ja „Miks mina? Miks 

juhtub minuga?
• Lasteaia õpetajad osalesid teema- ja 

infopäevadel:
• Põlvas lasteaia õpetajatele ja õpetaja 

abidele mõeldud teemapäeval „Märkamise 
ja sekkumise võimalused Põlvamaal“ 
(lektorid: Katrin Satsi Lõuna prefektuurist, 
Margit Rikka Põlva Haigla laste ja noorte 
vaimse tervise kabinetist ja Elle Vidder 
Sotsiaalkindlustusametist)

• Käitumisprobleemid ja sekkumine 
koolieelses eas

• Kohtumine Põlvamaa Rajaleidja keskuse 
esindajaga- koos kooliga

• Väikelaste vigastuste ennetamine
• Töötervishoid, tööohutus jne.

Tänan kõiki lapsevanemaid, õpetajaid, 
õpetaja abisid, abilisi ja lasteaia sõpru, kes 
panustasid lasteaia kõikide ettevõtmiste ja 
ürituste kordaminekuks.

Päikest ja ilusat suve kõigile!
Reet Aasma
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Toimetus: Eva Morel,  eva@veriora.ee  
           Toimetaja kontakttelefon: 795 8333

Tehniline teostus: Kalurileht
Tel: 5649 5252
www.kalurileht1.ee, e-post:kalurileht@gmail.com

Õnnitleme!

Uued vallakodanikud

Langetame pea

95
Aino Kolk
23.04.1922

Teodor Tobreluts
07.06.1922

94
Johannes Kanarik

28.05.1923

93
Linda-Helene Punnek

29.04.1924
Selma Kalda
17.05.1924

90
Laine Lang
01.05.1927

Helmi Zimm
01.06.1927

Marin Vallask
13.03.2017

Anita Simak
20.05.2017 

Pärtel Markus Parder
22.05.2017

Kirsika Ivanov
24.05.2017

Heino Mähar
15.03.2017

Evi Mähhar
20.03.2017

Viktor Šljupkin
12.05.2017

Rein Enno
04.06.2017

Eha Lehiste
08.06.2017

75
Maie Karpson

26.04.1942
Maimu Helmoja

02.05.1942
Vello Hinto
25.05.1942
Jaan Vija

29.05.1942
Luule Mikko
15.06.1942
Õie Vikisk
27.06.1942
Valli Salf

28.06.1942

70
Lembit Mälton

14.04.1947
Peeter Sohard

14.06.1947
Arvo Rebaste

18.06.1947

85
Stefanya Volkovskaya

17.04.1932
Hilja Karakatš

07.05.1932
Laine Tolmov

30.05.1932

80
Kaimo Konsap

25.04.1937
Milvi-Liis Kostabi

18.04.1937
Laine Jõgeva
08.06.1937

Kalju Talvik
28.06.1937

VERIORA

ROCK STROGANOFF 
18.08.2017

Peaesineja
Tanel Padar & The Sun

TEATED:
Veriora raamatukogu 04.07.2017-
01.08.2017 suletud (puhkus).
Avatud 17.07.2017  kell 8.00 -16.00.

Leevi raamatukogu suletud 26.06.2017-
23.07.2017. Avatud 06.07.2017 ja 
20.07.2017 kell 9.00 - 15.00

Veriora vallavalitsuse ametnikud 
kollektiivpuhkusel kuupäevadel:
03.07.2017 - 16.07.2017 ja 
18.07.2017 – 31.07.2017  
Puhkuseperioodil on üks tööpäev –  
17.07.2017 kell 8.00 - 16.00

Veriora valla piires kompenseeritakse 
osaliselt elamute välise (väljastpoolt) 
värvimise kulud. Tehtud kulutused 
kompenseeritakse esitatud avalduse ja 
tehtud kulutusi kinnitavate ostutšekkide 
alusel. Värvimistööd peavad olema 
lõpetatud jooksva aasta 30. septembriks.
Avaldused palume esitada valla-valitsuse 
kantseleisse või e-postile: vald@veriora.ee.

Kutseõppeasutuste (päevase õppe) 
lõpetajatele makstakse lõpetamise puhul 
toetust (50€, kiitusega lõpetajale 100€). 
Toetust makstakse taotluse alusel, millele 
tuleb lisada lõputunnistuse koopia. Taotlust 
ja lõputunnistuse koopiat on võimalik teha 
vallavalitsuse kantseleis või vastava sisuline 
taotlus esitada (koos lõputunnistuse 
koopiaga) e-postile: vald@veriora.ee.

Kalmistupüha Leevi surnuaial  
25.juunil kell 13.00  

Pindi Koguduse kirikuõpetaja Argo Olesk

Veriora valla Pahtpää küla 
435. aastapäev 

14. juulil 2017, kell 17.00 

• avamine küla kivi juures lipuväljakul
• seejärel liigume külaplatsile, kus jätkub 
        pidupäevaprogramm: 

• kultuuriprogramm
• fotonäitus Pahtpää küla inimestest, tegemistest
• lastenurk
• jagame suppi
• avatud kohvik
• SÜNNIPÄEVATORT
• ÖÖKINO kell 23.00 “Pahtpää küla eile ja täna” 
• tants

Kõik on oodatud!

Täpsem info: 
 tel 5330 0133 (Diana) või 5302 7470 (Andres)

Jaanik Veriora vabaõhulaval
 22. juunil algusega kell 20.00
Veriora valla elutööpreemia üleandmine
Kauni Kodu tunnustamine
Isetegevuslaste kontsert
tantsuks Mait ja Mikko Maltis
dj Bobo
söögi-joogiga kohvik Aal

Jaanik Leevil 
24. juunil algusega kell 20.00
LendTeatri etendus
tantsuks Qvalda

Täpsem info jaanipidude kohta: Piret Rammo 525 7864


