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VERIORA VALLA LEHT

Kõik, kõik on uus septembrikuus...
Ilusat uut kooliaastat!
Kõik saab koolist alguse. Kui küsida
väikeselt kooliastujalt, miks ta kooli tuli, on
vastus enamasti, et siin saab targaks. Ent
tarkuse kogumine- õppimine on suur töö,
mis nõuab pingutust. Esialgu vajab laps tuge,
mõistmist ja abi, et kõik laabuma hakkaks.
Koolis on toeks õpetajad ja kaasõpilased,
kodus aga vanemad. Jätkugu meil kõigil silmi
ja südameid kooliastujaid aidata ja julgustada!
Soovin kõigile head uut kooliaastat luuletaja
Maimu Linnamäe sõnadega:
...on haarand koolikella pihku
noor ja hästi puhanud septembrikuu.
Las räägib õnnelikust teest
see kellahelin!
Las räägib suveaja lakkamist
ja tubli tööga pealehakkamist!
Karin Sulg
Viluste Põhikooli direktor

2017/2018 õppeaastal alustab Viluste
Põhikoolis kooliteed 97 õpilast,
nendest 12 astub esimesse klassi:
Kaido Gladin
Gete-Ly Vija
Paul Markus Lapp
Kaspar Oja
Heidi Piir
Kaur Hilkja
Adeele Korving
Jete Peets
Lemme Salf
Romet Nugis
Maribel Piller
Emilie Elisabet Vijard
Õpetaja Heili Ahelik

Soe ja kirev,
rõõmus ja ärev
1. september
puudutab meid kõiki:
kes läheb kooli,
kes saadab kooli,
kes ootab koolist,
kes meenutab kooli.
Asta Hiiesalu

OLE KOOLIS VIRK JA KRAPS NAGU IKKA KOOLILAPS.
ÕPPIGE TE HÄSTI NII,
ET TEIL HINDEKS AINULT VIIS.
TEILE SOOVIME ME VEEL PALJU ÕNNE KOOLITEEL!
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Veriora vallavolikogus
Veriora vallavolikogu 29. juuni
2017 istungil:

Austatud vallakodanik!
Aasta alguses seatud eesmärkide täitmise
poole oleme liikunud järjekindlalt.
Lõppenud on Leevi hooldekodu kütte- ja
ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimise
tööd. Töid teostas Santex OÜ. Tegemist oli ajast
ja arust lahendustega, mis olid rahanappusest
tingituna tehtud alati odavaimat varianti
kasutades ning ikka ja jälle ainult selles kohas,
kus häda kõige suurem. Hooldekodu köök sai
korraliku ventilatsioonilahenduse.
Alanud on valla teede remont. Töid
teostab Kopa Grupp OÜ. Kaks olulisemat
rekonstrueeritavat teelõiku on Kikka teel ja
Kullamäe teel. Teetööd on veidi viibinud,
kuna vahepealsete ilmaoludega ei olnud
mõistlik teetöid teostada.
Maanteeamet rajas Veriora alevikku
riigimaantee äärde jalgtee, mille järele on
meie alevikus olnud suur vajadus. Jalakäijate
turvalisus on kindlasti oluliselt suurem ja
korralik valgustus lubab teed kasutada ka
õhtusel ajal.
Valmimas on Tammi tee, Uue tänava
piirkonna ja Mustaoja tänava välisvalgustuse
rajamise esimese etapi tööd. Teise etapi tööd
planeerime uue aasta eelarvesse.
Maanteeamet on alustanud ka VõruRäpina maantee Paidra - Räpina lõigu
projekteerimistöödega. Nendel koosolekutel
olen ka mina osalenud ning meie valda
läbivale osale ettepanekuid teinud, et olukorda
paremaks muutmiseks. Näiteks kaalutakse
hetkel tõsiselt Vinso ringristmiku ehitamist.
Vallavalitsus on avaldanud soovi rajada
jalgtee ka Veriora - Pahtpää lõigule. Kuna
jalakäijad sellel lõigul ei liigu sellisel hulgal,
et tekkiks vajadus liiklusohutuse tagamise
mõttes jalgtee ehitamiseks, saab jalgtee
ehitus teoks vaid valla rahastamisel ning
võimalusel kasutame ka projektimeetmete
raha. Oleme võtnud hinnapakkumuse tee
projekteerimiseks ja suunanud selle küsimuse
volikogu menetlusse. Jalgtee vajadus on
kajastatud meie valla arengukavas ning
vallavalitsus on seisukohal, et tee ehitamine
on vajalik ja ehitus koos riigimaantee
rekonstrueerimisega on kindlasti odavam kui
omavalitsusel eraldi. Seda, kui kiiresti projekt
realiseerub, otsustab juba uus vald.
Veriora noorteka juurde rajasime laste
mänguväljaku. Väljak on turvalise ja mugava
kummikatendiga ning vähemalt esimestel
päevadel on lastel uutest atraktsioonidest
rohkelt rõõmu olnud.
Leevi rahvamaja teise korruse väljaehitamine ei ole läinud selles graafikus
nagu lepingu sõlmimisel sai kokku lepitud.
Töövõtja ei suhtunud võetud kohustustesse
kohusetundlikult ja vallavalitsus oli sunnitud
lepingu üles ütlema, et vältida suuremaid
kahjusid. Uue töövõtja leidmiseks oleme läbi
viimas uut hanget.
Viluste kool ja Veriora lasteaed on uue
õppeaasta tegevusteks valmis. Kooliteed
alustab 12 last. Soovime ilusat kooliaega!
Niimoodi töiselt saabki otsa Veriora
valla lugu. Oktoobrikuu valimistel valime
juba esindajaid Räpina valla volikokku. On
palju kordaminekuid olnud, kuid on olnud ka
tegusid, mille üle ei saa uhke olla, kuid millest
saab õppida.
Kogu oma vallavanemaks olemise aja
olen jaganud vallalehe kaudu vallavalitsuse
tegemisi selleks, et inimesed, kellele valla
käekäik korda läheb, saaksid seda jälgida.
Milliseks kujuneb meie uue valla lugu ja
endise Veriora valla piirkonna lugu, on ikka
ja jälle meie kõigi teha.
Soovin arukaid otsuseid ja ilusat sügist!
Enel Liin
Veriora vallavanem

• otsustati, et Veriora vald osaleb
mittetulundusühingu
Kagu
Ühistranspordikeskus
asutamises.
Praegu korraldab Võru maakonna
ühistransporti Võru Maavalitsus ja
Põlva maakonna ühistransporti Põlva
Maavalitsus. Maanteeameti eestvedamisel
on välja pakutud plaan, et maakondade
avaliku liiniveo korraldamine peaks pärast
maavalitsuste likvideerimist hakkama
toimuma neljas Eesti piirkonnas, kus asuvad
toimivad ühistranspordikeskused. Need
keskused asuvad Pärnus, Tallinnas, Jõgeval
ja Paides. Mitmete arutelude tulemusena
on jõutud seisukohale, et eesmärgiga
tagada Võru- ja Põlvamaa elanikele tõhus
avalik ühistranspordi võrk, peab nende
maakondade ühistranspordi korraldamine
jääma kohapeale. Selleks on Võrumaa ja
mitmed Põlvamaa omavalitsusüksused
ning mõlemad maavalitsused asunud
ühiselt tegutsema eesmärgiga luua Kagu
Ühistranspordikeskus (KÜTK). KÜTK
eesmärgiks on ühistranspordi, sh õpilaste
veo, korraldamine, ühine majandamine ja
selle tegevusest tulenevate liikmete ühiste
huvide esindamine. KÜTK tegevus peab
tagama tema liikmete poolt ettenähtud
tegevuspiirkonnas, selle territooriumi
haldusjaotusest sõltumata, soodsama ja
tõhusama ühistranspordi, mille aluseks
on ühtne liinivõrk, kooskõlastatud
sõiduplaanid ning juurutatud ühtne
piletisüsteem.
• otsustati lõpetada Parson-Mähar tee avalik
kasutus ja arvata nimetatud eratee välja
avalikust kasutamisest (teeregistrist), tee
üldpikkus on 1,318 km;
• otsustati
määrata avalik kasutus
Tepaskindi teelõigule pikkusega 340 m
ja lisada see teelõik Veriora valla avalikus
kasutuses olevate teede nimekirja;
• otsustati teha muudatus Veriora valla
preemiate
määramise
komisjoni
koosseisus. Spordiklubi „Verko“ ettepaneku
alusel arvati komisjoni koosseisu Krista

Salfi asemel Janno Tammpere;
• kinnitati vallavolikogu 2017. aasta III
kvartali tööplaan.

Veriora vallavolikogu 29. juuni
2017 erakorralisel istungil:
• toimus Veriora valla 2017. aasta I
lisaeelarve I lugemine;
• toimus Meeksi, Räpina ja Veriora valla
ühinemisel moodustuva Räpina valla
arengukava aastateks 2018 - 2022 I
lugemine;
• tehti muudatus Veriora Vallavolikogu
28. märtsi 2013 otsuses nr 5 “Veriora
Vallavalitsuse ametnike, töötajate ja
hallatavate asutuste töötajate koosseisude
kinnitamine”. Suurendati Leevi piirkonna
sotsiaalhooldaja ametikohtade arvu 0,5-lt
1,0 ametikohale.
• muudeti Veriora lasteaed „Õnneseen“
töötajate töötasustamise korda. Kehtestati
arvates 1. septembrist 2017 lasteaiaõpetaja
töötasu alammääraks 840 eurot kuus,
õpetaja abi töötasu alammääraks 545 eurot
kuus ja koristaja töötasu alammääraks 470
eurot kuus.

Veriora vallavolikogu 31. augusti
2017 istungil:
• Viluste Põhikooli direktor Karin Sulg
esitas ülevaate kooli valmisolekust uueks
õppeaastaks;
• Veriora Lasteaia „Õnneseen“ direktor
Reet Aasma esitas ülevaate lasteaia
valmisolekust uueks õppeaastaks;
• kinnitati Veriora valla 2017. aasta I
lisaeelarve. Seoses üksikisiku tulumaksu
laekumise suurenemisega suurendati
maksutulusid 16 111 euro võrra. Saadavate
toetuste summat suurendati 26 020 euro
võrra, sh suurenes tasandusfondi summa
2 453 euro võrra, huvitegevuse toetus
22 131 eurot, sotsiaaltoetused 207 eurot
ja kohalike teede hoiu toetus 1 229 euro
võrra. Põhitegevuse kulusid suurendati
22 131 euro võrra ja investeerimistegevuse
vahendeid
20
000
euro
võrra.

Investeerimistegevuse
vahendid
on
kavandatud Leevi Rahvamaja II korruse
ehitamisega seotud täiendavate tööde eest
tasumiseks.
• otsustati muuta Veriora Vallavolikogu 29.
aprilli 2010 määrust nr 6 “Veriora valla
preemiate statuudid”. Muudetati Veriora
valla 2017. aasta preemiakandidaatide
esitamise tähtaeg 25. oktoobrilt 20.
septembrile.
Selle
tähtaja
puhul
saab otsuse Veriora valla 2017. aasta
preemiate määramise kohta teha Veriora
Vallavolikogu
oktoobrikuu
istungil.
Veriora vallavalitsus ootab ettepanekuid
Veriora valla ettevõtja preemia ning
Veriora valla haridus-, kultuuri – ja
spordipreemia
kandidaatide
kohta
hiljemalt 20. septembriks.
Veriora
vallavolikogus
vastuvõetud
otsused ja määrused on elanikele tutvumiseks
Veriora vallamajas, Veriora ja Leevi
raamatukogus, määrused avaldatakse Riigi
Teataja elektroonses andmekogus. Määrused
jõustuvad kolmandal päeval pärast Riigi
Teatajas avaldamist.
Veriora vallavolikogu kõik õigusaktid ja
istungite protokollid ning volikogu alaliste
komisjonide koosolekute protokollid on
avaldatud Veriora valla veebilehel (http://
www.veriora.ee).
Rein Raadla
Veriora valla volikogu esimees

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2017
Räpina valla volikogu valimisteks
on moodustatud Räpina valla, Veriora
valla, Meeksi valla haldusterritooriumil 1
valimisringkonnas 5 valimisjaoskonda.
Elektrooniline hääletamine algab 5.
oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt
kuni 11. oktoobril kell 18.00.
Eelhääletamine
toimub
09.oktoobrist kuni 11. oktoobrini kõigis
valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.
Toimub
ka
hääletamine
väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas
valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Valimispäeval toimub hääletamine
kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus
hääletamine.
Valimisjaoskondade numeratsioon ja
hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 - Kooli tn 5,
Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 - Räpina mnt 2,
Veriora alevik, Veriora vald, Põlva maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 - Kesk tn 20,
Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartu
maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 - Tammistu tee
20, Linte küla, Räpina vald, Põlva maakond;
5) valimisjaoskond nr 5 - Mõisavahe tee
7, Ruusa küla, Räpina vald, Põlva maakond.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
1) valimisjaoskond nr 1;
2) valimisjaoskond nr 2;
3) valimisjaoskond nr 3.

Eelhääletamine
toimub
kõigis
valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.
Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks
eelhääletamisele ainult valija asukohas,
kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases
hoolekandeasutuses hääletamist:
1) valimisjaoskond nr 1;
2) valimisjaoskond nr 2;
3) valimisjaoskond nr 3.
Valimisjaoskonnad, kus saavad
hääletada valijad, kelle elukoha andmed
on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku
omavalitsuse täpsusega, on:
1) valimisjaoskond nr 1 aadressil
Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva

maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle
elukoha aadressiks rahvastikuregistris on
Räpina vald;
2) valimisjaoskond nr 2 aadressil
Räpina mnt 2, Veriora alevik, Veriora vald,
Põlva maakond, kus saavad hääletada valijad,
kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris
on Veriora vald;
3) valimisjaoskond nr 3 aadressil Kesk
tn 20, Mehikoorma alevik, Meeksi vald, Tartu
maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle
elukoha aadressiks rahvastikuregistris on
Meeksi vald.

Ootame ettepanekuid Veriora valla ettevõtja
preemia ning Veriora valla haridus-, kultuuri –
ja spordipreemia kandidaatide kohta!
Veriora valla preemiate statuudid: http://veriora.ee/veriora-valla-preemiad/

Kirjalik põhjendatud ettepanek esitada
Veriora Vallavalitsusele hiljemalt
20. septembriks 2017.
Ettepaneku võib saata e-posti aadressile: vald@veriora.ee
või postiga aadressile: Räpina mnt 2, Veriora, Veriora vald, 64232 Põlvamaa
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Terve Leevi kodukandipäev

Kodukandipäeva
Terve
Leevi
eesmärgiks oli traditsioonilise suvise
üritusega soodustada kogukonnaliikmete
initsiatiivi panustada kohaliku elu arengusse,
parandades seeläbi omavahelist koostööd ja
aktiivsust.
Kodukandipäev Terve Leevi oli
pühendatud tervisele ja arstiabile, mida on
Leevil pakutud juba 1923. aastast, kui avati
kohalik arstijaoskond. Kuni 1974.aastani
tegutses Leevil tuberkuloosihaigla, mis
reorganiseeriti sisehaiguste haiglaks ja alates
1995.aastast on siin Leevil hooldekodu. Leevil
oli pikka aega ka apteek ja ambulatoorium.
Kätt ja silma sai proovida õhupüssist
täpsuslaskmisel.
Lastel
oli
huvitav
osaleda
orienteerumisbingol
mööda
Leevit. Valikut oli töö- ja õpitubade osas:
verikupp, teevee õpikursus, soonetasumine,
praktiline esmaabi ja erinevad saunad.
Lapsed said erinevatel atraktsioonidel
panna osavust ja julgust proovile. Leevi
kodukandimuuseumis oli kauaaegse velskri
Hans Pintsoni 90. sünniaastapäevale ja

Publikut jätkus

kohalikele tervishoiuasutustele pühendatud
näitus. Muuseumis kohtusid
endised
tervishoiutöötajad ja kooli vilistlased, kellel
möödus Leevi 8-kl Kooli lõpetamisest 50
aastat. Koolimajas oli avatud ka Lõuna- Eesti
Ajalooklubi sõjavaranäitus.
Huvilistel oli võimalus külastada Eha
ja Enno Taali kaunist koduaeda Võhandu
kaldal.
Traditsiooniliseks on kujunenud Leevi
näiteringi Pungad igasuvine vabaõhuetendus.
Seekord
mängiti
külakomöödiat
„Noorendamise kliinik”, mille lavastas Helle
Mendrik A. Taari näidendi „Kolm sündi”
järgi. Lavastuses osales 23 tegelast ja proove
toimus laululaval 11 korral.
Päeva lõpetasid ansambel Säde, diskor
Mati Lukk, Raina Luht ja Andreas Pall.
Kodukandipäeva Terve Leevi korraldas
MTÜ Võhanduveere, projekti kirjutas Aire
Ilves-Luht, toetasid KOV ja KÜSK.

Mälestuspilt Leevi haigla töötajatega 				

Foto: B. Truus

“Noorendamise kliiniku” tegelased 				

Foto: H. Mendrik

Aasa Liiv
MTÜ Võhanduveere

					

Foto B. Truus

Veriora Rock Stroganoff 2017
Sel aastal oli 18.augustil Veriora Laululaval
toimunud ürituse peaesineja Tanel Padar ja The
Sun. Soojendusbändidena astusid üles Deformation,
Burn One, Right Click ja JJ. Street Company
tantsijad. Rannas oli võimalik tutvuda uue hobiga
- vibulaskmine. Ürituse eesmärk oli võimaldada
noortele esinemist ja julgustada nende laval
olemist. Kohilast tulnud noortebändi Right Click
liikmed imestasid, kui ilus koht on Veriora. Üritust
korraldades tegi südame soojaks ka see, et paljud
noored, kes hetkel tegutsevad kodukohast kaugemal ja ka välismaal, tulevad
ürituse ajaks taas kodukanti vanematele külla ja sõpradega kohtuma. Suured
tänud esinejatele ja pidulistele.
Mirjam Ojasaar
Valla noorsootöötaja

Kagu Vibuklubi tegevused rannas

Foto: K. Parson

Midagi uut
ja huvitavat
noortele
Veriora
Noortekeskus
alustas
koostööprojekti
Kagu
Vibuklubiga.
See on midagi uut ja huvitavat. Saame
valla noortele pakkuda vibulaskmise
treeninguid, mis saavad toimuma Viluste
Põhikooli spordisaalis, sobiva ilmaga
ka õues.
Tegemist on individuaalse
spordialaga, kus saavad osaleda ka need
noored, kellele mingil põhjusel kontaktsed
spordialad ei sobi. Peamiselt tegeletakse
maastikulaskmise
formaatidega.
Treeningute väljundiks on erineva
tasemega võistlustel Eestis ja mujal või
siis lihtsalt kogemus uuel alal. Vibuklubil
on eeskujuks näidata noorsportlased,
kes on juba võitnud hulga erinevaid
meistritiitleid.
Vibulaskmine on tegevus, kus
kasutatakse läbi ajaloo tuntud relvi vibusid, sellest tulenevalt õpetab antud
spordiala treeningutes osalejatele lisaks
vibulaskmise oskusele ka püsivust,
distsipliini ja palju muud vajalikku.
Kagu Vibuklubi korraldab lisaks
treeningutele ka muid lustiüritusi,
õpitubasid, koolitusi, jne. Kui kellelgi
on soovi,
näiteks oma sünnipäeval
vibulaskmisest aimu saada, võib alati
operatiivselt klubi poole pöörduda tel
5560 8488. Klubi omab vastavat varustust
ja kogemust.
Kui tekkis huvi, siis küsimustega võib
pöörduda klubi tel.: 5560 8488, kirjutada
kaguvibu@gmail.com või küsida infot
Veriora noortekast.
Mirjam Ojasaar
noorsootöötaja

Noortebänd Right Click Kohilast 										

Foto: K. Parson
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Küsimused vallavanemale

Juba mitu aastat on vallalehe lahutamatuks osaks olnud vallavanema poolt tehtud
intervjuud meie kandist pärit inimestega, kelle elutee on kujunenud selliseks, et sellest
on kas midagi õppida või oleme saanud tunnustavalt kaasa elada mõne noore inimese
mõtetele ja tegemistele.
Seekordses leheloos kirjutan peaaegu kolmeteistkümnest aastast vallavanemana.
Küsin endalt küsimusi, mida minult on küsitud ja küsin ka neid küsimusi, mida kunagi
polegi osatud küsida.
1. Mis on Sinu jaoks Veriora vald?
Minu jaoks on see mõõtmatult suur mõiste,
mida pole kuigi kerge lahti seletada. Eelkõige on
see praegu minu jaoks institutsioon, mille juht
ma olen, 200 ruutkilomeetrine territooriumi,
mis mind seob üheks meeskonnaks inimestega,
kes samuti siin elavad. Kuna olen Veriora
vallas sündinud, on see minu põline kodukoht.
Tunnen paljusid inimesi ja tean nende perede
lugusid, mis on mul aidanud sageli mõista
ka nende pöördumiste sisu. Veriora vallaga
seonduvad mõtted, on aastaid olnud minu
esimesteks ja viimasteks mõteteks kas päeva
lõppedes või seda alustades. Ma ei uskunud
inimest, kes mulle minu tööaastate alguses
ütles, et teed seda tööd kogu aega- unusta ära
oma isiklik aeg.
2. Mis tööd need on, mis vabal ajal asu
ei anna?
Ma ei ole ise osanud ilmselt piiri pidada
ja võtan telefoni vastu ka öösel. Võin näiteid
tuua küll. Samas olen takka tänulik, et need
olukorrad minuni jõudsid, jumal teab, mis
muidu oleks juhtunud. Hea, et inimesed
julgesid ja oskasid mind usaldada. On olnud
kolm olukorda, mis mulle on hinge läinud,
meelde jäänud. Ühel augustiõhtul toodi meie
koduukse taha imik. Kuna last teadsin, saime
ka probleemi siiski peresiseselt lahendatud.
Ühel maikuu varahommikul toodi jälle ukse
taha sõna otseses mõttes paljaks põlenud mees.
Ja ükskord on vallale tahetud maha müüa oma
tarbetut ema. Need inimesed ei olnud joobes.
Märkan, et inimestel ei ole tegelikult kellegagi
oma muresid jagada.
Nalja on ka saanud. Ise olen ka naeru
väärivaid olukordi tekitanud. Näiteks ütlesin
heade jõulusoovide asemel: „Nägemist!“
Vabal ajal liiguvad mõtted paratamatult
olukordadele, mille lahendamine päeval pooleli
jäi, veel hullemini vaevavad olukorrad, millele
ei leia lahendust. Aastatega ja seega kogemuste
kasvades, on küll lihtsamaks läinud nende
situatsioonide lahendamine, kuid olen juba
märganud, et vastikult sageli näen tegevusse
sisse kodeeritud probleemi juba ette ja pean
ennast mõistusega suruma edasi minema, mitte
jätma kogu tegu tegemata eksimuse kartuses.
3. Milline on kõige suurem kordaminek sellest ajast?
Seda on palju küsitud. Inimesed, kes
olid valla aastapäeval, kuulsid ka vastust.
Sageli arvatakse, et selleks on mõne objekti
valmimine, nö lindilõikamine. Ei ole. Uue
hoone valmimisest on küll palju rõõmu, kuid
selleks hetkeks on kulunud ka nii palju energiat,
et on tekkinud tühi ja väsinud tunne. Suurt
rõõmu pakuvad hoopis igapäevased väikesed
kordaminekud - sellised, mille tekkimise
võimalustes hommikul ei olnud veel teadlik,
aga õhtuks on ette näidata midagi, millest
tulevikus on piirkonna paljudele inimestele
kasu. Näiteks mõni projekteerimiskoosolek
koostööpartneriga on toonud ootamatu
lahenduse mõne tee kulgemise osas jne.
Või lihtne ootamatu tänuavaldus. Üldiseks
kordaminekuks loen seda, et me oleme
väga ökonoomselt majandanud. Ei, mitte
koonerdanud. Oleme hooneid püüdnud teha
energiasäästlikeks viies nad üle maaküttele.
Viluste kool oli omal ajal teenäitaja. Maa sisse
pandi 11 kilomeetrit kollektorit. Mäletan seda
hästi, kui raske mul oli selle projekti vajadust
selgitada ja põhjendada, kuna Eestis ei olnud
veel innustavaid näiteid tuua, eriti suuremate
objektide puhul. Kõige suuremad oponendid
pöördusid hiljem ka maaküttelahenduste
juurde, mille üle mul on ainult hea meel.
Ehitasime uue külakeskuse, kuhu kolisime
kõik kortermajades tegutsevad asutused. See
polnudki nii ammu, kuid halb ununeb kiiresti.
Lasteaia üleviimine tekitas palju meelepaha,
aga kas tahaksite lasteaeda täna tagasi samasse
kohta? Ma olen väga uhke meie kooli ja
lasteaia üle, me tahaksime alati ikka paremat
ja uhkemat, kuid aeg-ajalt tasub vaadata
kõrvalseisja pilguga ja minugi pärast kasvõi
võrrelda naabritega. Üksik halb emotsioon ei
tohi rikkuda kõike seda head, mis meil on. See
on suurepärane, et me lapsed saavad osaleda
laulu-ja tantsupidudel, teha väljasõite ja leida
kodukohas tööd, osaleda malevasuve melus jne.

Kuid, oma osa peab jääma siiski ka vanematele
kanda ju? Kergliiklustee valmimine 2009.
aastal oli suur väljavõideldud saavutus- kirjad,
allkirjad, põhjendused- kõik need viisid selle
valmimiseni ja täna ei kujutaks keegi liiklemist
selle teeta ette. Mäletate lumesajus ja pimedas
suurte masinate vahel liiklevaid lapsi? Mul on
hea meel, et lahkunud asutuste asemel ei haiguta
meil tondilossid, vaid kogukonnad on asunud
neid sisuga täitma. Hiljutine suur murelapsLeevi pood, on tänu ettevõtlikele ja südamega
inimestele suutnud tegevust jätkata. Kohe-kohe
hakatakse ehitama hoolekandekeskust, mis
toob piirkonda uusi töökohti.
4. Mida Sa kahetsed, mida teeksid
teisiti?
Sellele küsimusele on ka väga konkreetne
vastus- oleksime pidanud 2008. aastal oma
lepingupartneri,
kultuuriministeeriumi,
eraldise vähendamise tõttu kohtusse kaebama.
Kaalusime seda võimalust koos kolme teise
omavalitsusega Põlvamaalt, kuid otsustav
samm jäi tegemata. Siis ei olnud veel ka
eriti kombeks riiki/riigi esindajat kohtusse
kaevata. Täna on selline tegevus väga sage, eriti
seoses käivitunud haldusreformiga. Olukord
oli järgmine. Olime sõlminud riigieelarve
eraldise lepingu 1,2 miljonile kroonile Veriora
raamatukogu
ehitamise
rahastamiseks.
Investeeringut olime vastavalt riiklikule kavale
oodanud juba aastaid. Hoone ehitamise leping
oli sõlmitud ja ehitamine reaalselt käis. Otsuse
eraldise vähendamise kohta poole võrra saime
maikuus, kaks päeva enne ehitajale väljamakse
tegemist. Kõige häbematum oli see, et osadel
omavalitsustel eraldist ei vähendatud, aga
sellestki saime teada palju hiljem. Nii ei tohiks
oma lepingupartneritega käituda. See oleks
olnud kohtus argument meie kasuks. Saan
ju aru, et ka riik päästis ennast pankrotist ja
meie riigi osana olime selle plaani osa, kuid
ühtsed reeglid peaksid kehtima kõigile. Lisaks
vähenes pidevalt ka tulumaksu laekumine,
kuna töökohad kadusid terves riigis, aga
eriti meie piirkonnas, kuna suure surve
all oli puidusektor ja meie vallas oli palju
puidutöötlemisega tegelevaid ettevõtteid.
Eelarve tasakaalustamiseks toetas riik
omavalitsusi, mille tulumaksulaekumine oli
vähenenud enam kui 20 %, meie vähenemine
oli 19,6%, seega - ka seda toetust me ei saanud.
Väikesel omavalitsusel on väga raske
leida eelarveaasta sees sellises suuruses
kokkuhoiuvõimalusi. Ka oli keelatud laenu
võtta. See, millises olukorras olime aasta lõpus,
oli masendav. Aga me läksime üksmeeles edasi.
Koos tolleaegse finantsnõuniku Ingridiga
otsisime meeleheitlikult lahendusi ja ta oli
mulle suureks toeks oma rahuliku meelega.
Minu tööks oli ainult vabandamine ja
selgitamine, miks üks või teine makse viibis või
miks me midagi teha ei saanud. Väga piinlik oli
ka. Ma tänan kõiki töötajaid ja ametnikke kogu
struktuuris, kes olid nõus sõlmima kokkulepped
palkade vähendamise osas. Leppisime kokku,
et kõigil peab säilima töö. Selline finantsseis ei
olnud tõepoolest kuidagi vallapoolsete otsuste
tagajärg.
Arutasime ka seda, kas peaksime paluma
teostada vallale saneerimismenetlus, kuid

Maaküttekollektori paigaldamine Viluste koolile.

Laulu- ja tantsupeol Tallinnas.

lootsime saada oma otsuste tulemusena
hakkama ja saimegi! Saneerimismenetlus
on protsess, kus Rahandusministeerium
koos omavalitsusega vaatab üle kohustused
ja kokkuhoiuvõimalused ning koostatakse
omavalitsusele tegutsemiskava, mille järgi peab
järgnevatel aastatel toimetama. Saneerimise
tulemusena peab leidma kokkuhoiu võimalusi,
kuid riik tuleb kohustuste osas lühiajaliselt
ka appi. Otsustasime, et seada menetlust me
ei palu, kuna oht oli, et sulgetakse nt Leevi
raamatukogu, Leevi hooldekodu ja Veriora
saun. Praeguseks on Eestis omavalitsuste osas
läbi viidud päris palju saneerimismenetlusi
ja raskustesse sattumise puhul on sellised
menetlused täna pigem reegliks kui erandiks.
Kogu Veriora valla ajaloo jooksul ei ole
me ületanud lubatud laenukoormust ja oleme
ajanud konservatiivset rahanduspoliitikat.
Täna, Räpina vallaga ühinedes, on meie
majandusseis väga hea ja meil on kaasa võtta
hindamatud kogemused.

ei tohi sedagi, et uus ja suur omavalitsuski
ei too kohe õnne õuele, ka siin tuleb edasi
liikuda tasakaalukalt ja konservatiivset
rahanduspoliitikat ajades. Ühinemisprotsessi
eesmärgid on olnud nende koostajate nägemus
(pean silmas ministeeriumeid), millel ei
ole mõnikord olnud mitte midagi ühist
tegelikkusega. Sellest olen aru saanud erinevatel
koolitustel osaledes, kus valdade esindajate
küsimused on jäänud vastuseta.
Loodan, et Veriora valla seatud eesmärgid
saavad täidetud: käivitatakse veemajanduse
projektid, ehitatakse valmis Veriora - Pahtpää
kergliiklustee lõik, meie asutused jätkavad
tegevusi, säilib kohalik transport, lasteaia koht
on jätkuvalt kohamaksuta jne.

5. Milliseid ohte ja võimalusi näed
ühinemisprotsessist?
16. oktoobril 2017, ehk päev pärast
valimisi, valitseb Eestimaal tohutu segadus.
Lihtsam on seal, kus ühinemisprotsess on
toimunud üksmeeles ning suuremad vaidlused
ära peetud ja nendes valdades, kus meeskond ka
enne valimisi julges teha otsuseid. Ohud? Kui
teatud reforme ei viida läbi ja selle tulemusena
kulutatakse mõttetult raha. Ühe isiku ainuhuvi
ei tohi seada ohtu piirkonna huve. Olgu
nendeks siis asutuste ümberkorraldused või
tööprotsesside muutmise vajadused. Paljude
ohtude vastu oleme küll läbi ühinemislepingu
kaitstud, kui ühinemisleping kehib vaid ühe
valimisperioodi.
Kõige
suurem oht on see, kui ei
kujune välja ühist valda ja
otsustajate hulgas ei valitse
üksmeel.
Võita
saab
just
vastupidistest tegevustesthea
läbisaamine,
ühinemislepingust kinni
pidamine ja tulevikule
suunatud
tegevused,
mis vastavad elanike
ootustele. Ära unustada

7. Mis Sa lõpetuseks ütleksid? Loo
lõpetuseks, kogu valla tegevuse lõpetamiseks?
Loo lõpetuseks ütlen, et on olnud
väga põnevad ja arendavad aastat. Igal
aastavahetusel olen head uut aastat soovinud ka
meie vallale. Ma loen päris palju raamatuid ja
minu vaieldamatu lemmik on Tammsaare. Eriti
„Tõde ja õigus“. Seda loen iga paari aasta tagant.
Vald on elu-nagu inimese elu. Läbi Tammsaare
teoste. Sünd ja harjumine, kasvamine ja noorus,
tööiga ja kogemused ning lõpuks ilmselt ka
küpsus. Nii nagu elu võib kõige ootamatumal
moel otsa saada, juhtus see ka meie vallaga.
Mis seal ikka, iga lõpp on millegi algus....
Head uut algust, peagi endine Veriora vald!

6. Kas sa ise usud ühinemisprotsessi
positiivsesse programmi?
Ütleme nii, et ma olen ikka jätkuvalt
realist, mitte naiivne. Annan endast parima, kui
seda tahetakse.

Noored Veriora noorteka juurde teed tegemas.
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Taaskasutuse õpitoad üleriigilises rahvamajade suvekoolis

Valgejärve
Puhkebaasi
kogunes
augustikuu esimestel päevadel üle terve
meie väikese Eestimaa sadakond noort ja
rohelist kultuuritöötajat. Kas nad just kõik
päris verinoored olid, aga silma hakkasid
valdavalt rohelised riided, mis viitas veel
valmidusele küpsemiseks ja teatud grupil
isegi kuldkollased parukad. Ise nad ümisesid
rõõmsalt laulu „Kollased juuksed, rohekas
kleidike!“
Neid rõõmsameelseid inimesi tuli 2.
augustil õpetama ja küpsetama Veriora
Tsunfti töökas ja näpuosav kollektiiv.
Seltskonda kuulusid eestvedajana Signe
Strohm ja kaasatulijatena Mihkel Lepik, Kai
Solovjev, Pille Teplenkov, Kadri Kurvits, Thea
Viia, Angela Reidla, Reet Pettai ja Külli Piir.
Kõigil oli kaasas oma eriline õpetus
ja vahendid, kuidas taaskasutada kodus
seismajäänud igapäevaseid materjale ning
panna see ilu ja ihu ning hinge teenistusse.
Pille minu abiga õpetas, kuidas
meisterdada õnnetoovat kaltsunukku. Igaüks
sai kirjutada hea soovi või taotluse, selle
ümber siduda punase lõnga ristikujuliselt,
mis aitas taotlust tugevdada, edasi läks nukule
ümber lina, pähe rätt ja ümber tekk.

Angela hoolitses, et kõik osalejad saaksid
ühe ilusa, korraliku ja hea mitmeotstarbelise
kolmnurkse rätiku omanikuks. Selleks oli tal
kaasa võetud uhke tepitud tekk, mida laua
peale laotatuna sai kasutada pakutrükitehnika
tegemisel heaks aluseks. Lisaks korralikud
kangavärvid, trükipakud imekaunite lillekeste, lehekeste ja ornamentidega.
Kai õpetas käbidest ja vanadest paberist
munarestidest tegema süütekäbisid ja süüteroose, et külmal ajal kiiresti ahi küdema
saaks ja kodu soe
oleks. Loomulikult
sobivad nad ka
suviseks grilli- ja
lõkkehooajaks.
Reet oli abiks
kinkekottide
meisterdamisel
vanadest
plakatitest ja muust
makulatuurist ning
kangajääkidest, et
kõik tehtu korraliku
pakendi saaks.
Lõpuks aitasid
Kadri
ja
Thea

valmistada looduslikest oks-test, sulgedest,
pärlitest ja lõngast kena unenäopüüdja,
mille abiga kõik head unenäod leiavad tee
magajani, kurjad aga püütakse võrku kinni,
milles siis hommikupäike nad ära kõrvetab.
Mihkel hoolitses õnneloosikohvri eest
ja Signe pakkus müügiks erinevaid Veriora
Tsunfti ja kohalike käsitööliste tooteid.
Vahva oli vaadata, kui hasartselt ja
loominguliselt kõik kultuuritöötajad tööle
asusid ja kuidas nad vaimustusid oma käte

all sündinud väikestest vahvatest meenetest.
Loodame, et need jäävad meenutama veel
kaua ühiselt veedetud päevi Põlvamaal
Valgemetsas.
Külli Piir
MTÜ Veriora Tsunfti liige

Fotode autor: S. Strohm

Viljandimaal kultuuri kogemas
Juba seitsmendat suve on toimunud
Eesti avastamisretked erinevatesse paikadesse
ja seekord siis Viljandimaale.
Olustvere mõis, kus asub Eesti ainus
põllumajanduskool, üllatas paljusid oma
suuruse ja vaatamisväärsustega. Õpilased
kasvatavad ise kõik aia- ja viljasaadused, mis
toiduks tarvitatakse ja valmistoodanguna
külastajatele müüakse. Ei puudunud ka
mesilased ja mesi. Kuulsime giidilt mõisa
ajalugu, lugusid, saime osa kultuuriloost.
28 renoveeritud ja töös olevat hoonet,
park, erinevad töökojad, näitused. Näiteks
tallihoones on püsiekspositsioon Voldemar
Luha valmistatud puunikerdistest, mis
kujutavad hobuseid ja inimesi erinevates
töödes ja tegevustes. Kokku on hobuseid
valmistatud 500 ringis. Nimetuse „Hobuse
1000 tööd“ all on näitus ringi rännanud
mitmel pool Eestis ja ära käinud ka Saksamaal
Essenis. Huvitavaks kogemuseks oli klaasi
puhumine ja soovijad said klaasikojas
endale klaasist lillevaasi puhuda. Olustvere
avardas silmaringi ja mõtlemist, kuidas meil
põllumehi ette valmistatakse.
Edasi liikusime Viljandisse, kus ootas
meid oma juttude ja lugudega giid, keda
võiks tunde ja tunde kuulata. Jalgsi ja
bussiga, ring sai Viljandile peale tehtud.
Kas teadsite, et Viljandi ei olegi Mulgimaa
pealinn, nagu laulus, selleks on hoopis AbjaPaluoja. Viljandi lossimäed, nagu rahvas
kutsub, pärimusmuusikaait ja rippsild - see
jalutuskäik lugude saatel oli väga põnev
kogemus.
Ringkäigul vanalinnas kohtasime suuri
betoonist maasikaid. Naivist Paul Kondas,
kelle muuseum on ka Viljandis, tema maal
„Maasikasööjad“ ongi põhjuseks. Maalil
pidavat inimesed sarnanema viljandlastega.
8 suurt punast betoonist maasikat on leidnud
oma koha Viljandi sümbolina ja tänavapildis.
Kuulu järgi on see maal valitud maailma 100
parima maali hulka. Veetornigalerii üllatas
Viljandi
Kultuuriakadeemia
lõputööde
hõbedast ehete käsitöö näitusega,
ja
hunnitu vaade Viljandile oli torni ronimist
väärt. Linnas on säilinud vanu ja väga vanu
maju, mis andis võimaluse kohtuda mitme
sajandiga. Ühel tänaval võivad olla majad 19.,
20. ja 21. sajandist. „Munakivitee“, käsipuuga
trepp uksest otse tänavale, kus autod sõidavad,
arhitektuuriliselt oli vaadata väga palju. Saime
teada, miks ja kuidas kutsutakse erinevaid
linnaosi, mis tänapäeval ehitatud, kuidas
linnas elu läheb. Viljandi ei saanud lõpuni
avastatud, nii et tagasi on põhjust minna küll.
Märkamatult oligi käes õhtu ja võtsime
suuna Võrtsjärve poole, Jõesuu turismitallu.
Ilm oli üsna tuuline ja kogesime Võrtsjärve
meeleolusid, mis olid tormiselt võimsad.
Meie seltskond ei lasknud sellest häirida ja

nautisime koosolemist. Ühiselt korraldatud
söömine nii õhtul kui ka järgmise päeva
hommikul andis teadmise, et oleme üks vahva
ja sõbralik seltskond, kus on omal kohal lood,
nali ja naer.
Teise päeva hommik. Jätkasime oma
teekonda Heimtali suunas, kus giid meid
juba ootas. Muuseum, mis asus meie mõistes
metsa sees, üllatas oma olemusega. Puuaed,
kus aialippide sakid on värvitud mustrilisteks
labakinnasteks. Püsinäitus, mis sisaldab sajaaasta taguseid koolikombeid, tööriistu ja väga
rikkalik rahvusliku tekstiili ja -riiete kogu.
Laste mängutuba kindamustrites kootud
põrsaste, kasside ja muude koduloomadega
oligi mõeldud lastele mängimiseks. Näituse
kuraator ja kujundaja on Anu Raud.
Saime kududa ennast Eesti 100 ajalukku.
Nimelt, kootakse Heimtali muuseumis 100
meetrit kaltsuvaipa ja külastajatel on võimalus
kangastelgedel kududa üks triip. Uhke tunne
on teada, et ka meie panus on selles vaibas.
Kõrvalmajas, magasiniaidas, oli näitus, mis
võttis sõnatuks. Sisse astudes arvasime,
et seintel ripuvad kootud rahvuslikud
triibuvaibad, kuid need olid lapitehnikas nii
peenelt õmmeldud, et alles lähedalt sai aru.
Vaibakultuuriga ka jätkasime –
kohtusime Eesti tekstiilikunstniku Anu
Rauaga tema pool kodus Kääriku talus, kus
saime osa tema tegemistest ja kuulasime
vaipade saamislugusid. Tuba, mis on
poolenisti täis värvilisi lõngu; sein, mis on
mõeldud vaiba kudumiseks; kummut, kus
on Anu Raua enda kirjutatud raamatud. See
töötuba oli nii ehe ja täis loomingulist hõngu,
kus võiks veeta pikki tunde. Kogesime, et
olles Anu Raua nii individuaalses ruumis,
kus ta pühendas meile oma aega, oli suure

väärtusega. Aeg on just see, millest Anu
Raud kõige rohkem puudust tunneb, sest
ega meiesuguseid uudishimulikke käib sageli
tema pool.
Heimtali muuseum ja Kääriku talu
on olnud aastaid paigaks, kus käivad
rahvakunstipraktikal Eesti Kunstiakadeemia
tekstiilieriala, samuti moekunsti, nahakunsti
ja ruumikujunduse eriala tudengid, vahel
aga ka graafika- ja maalitudengid. Heimtali
praktika teevad otse loomulikult läbi ka
Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku
tekstiili eriala tudengid: just Anu Raud pani ju
omal ajal sellele osakonnale aluse. (http://
www.vooremaa.ee/anu-raud-kaasasundinudetnokirega-kunstnik-ja-opetaja/)
Heimtali mõisakooli võimla oli meile
huvitav vaatamisväärsus, kuna mõisaaegses
hobusemaneeži müüride vahele oli ehitatud
võimla, raamatukogu. See ehitis on nii peenelt
tehtud, et tee peale paistavad ainult müürid,
aga selle sees...

Orioni tähetorn oli viimane peatuspaik.
Seda peab omal nahal kogema, just täpselt
nii. Need katsed, mis meiega tehti, andsid
võimaluse aru saada füüsika toimimisest.
Päris lõbus oli näha endal juukseid peas
püsti ja huvitav oli näha, miks ja kuidas
füüsika meie elus toimib. Saime mõõta enda
mobiiltelefonide laineid ja igaüks tegi omad
järeldused.
Reisiseltskonnalt tagasisidet küsides
nimetati parimaks kõik külastatud kohad,
giidid, kogemused ja loomulikult meie
superseltskond. Isiklikult tänan seltskonda ja
bussijuht Tarmot.
2018. aasta suvel, aeg täpsustub
jaanuariks, avastame Virumaad ja üks koht
on selge – lõunasöök toimub maa all.
Ene Tigas
Veriora Mõttekoja eestvedaja

Tekstiilikunstnik Anu Raud oma töötoas.

Meie reisiseltskond.

Foto E. Tigas

Heimtali muuseumi aialippide sakid on värvitud mustrilisteks labakinnasteks.

Foto E. Tigas
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Ohud elektri kõrgepingeliinide juures
Sel aastal on ehitus- ja
metsatööde ning väliürituste käigus
lühikese aja jooksul toimunud
mitu vahejuhtumit, kus inimese
juhitud
masinate
sattumine
kõrgepingeliini elektrijuhtme vastu
või selle ohualasse on toonud kaasa
tõsised vigastused inimestele ja
olulise varalise kahju. Et säästa
elusid, tervist ja vara, toob elektrija gaasisüsteemihalduri Eleringi
võrguhalduse osakonna juht Mart
Landsberg välja kõige olulisemad
ohutusega seotud nõuanded.
1. Elektrilöögi võib saada
ka juhet puutumata. Eleringi
hallatavate
suurte
330ja
110-kilovoldiste (kV) elektriliinide
puhul võib inimene saada surmava
elektrilöögi ka ilma otseselt
elektriliini puutumata. 110 kV liini
puhul võib elektrilöök toimuda 1
meetri kauguselt kõrgepingeliini
juhtmest ning võimsamate puhul
lausa 2,5 meetri kauguselt. Kuigi
liinid on enamasti kõrgel, siis võivad
ohtliku olukorra tekitada näiteks
suuremad masinad nagu kraanad,
tõstukid või kombainid, aga ka
kõrge antenn, batuut või tuulelohe.
2. Jälgi sõiduki kõrgust
ja liikumisraadiust. Ohtlikke
olukordi tekitavad tavapäraselt
transpordivahendid, metsatehnika
ja ehitustehnika, mille liikuvad
osad, näiteks kalluri kast või
kraana/tõstuki nool tõusevad
transpordiasendiga võrreldes mitu
meetrit kõrgemale. Suve lõpul
satuvad elektriliinidele ohtlikult
lähedale ka vilja lõikavad kombainid.

Avalikult
kasutatavatel
teedel
tuleb liiklemine kõrgemate kui
4,5 meetrit transpordivahenditega
Eleringiga kooskõlastada kirjalikult. Väljaspool avalikke teid,
näiteks põllul või metsas tuleb
samuti elektriliini kaitsevööndis
liigeldes
ohutuse
tagamiseks
eelnevalt konsulteerida Eleringiga.
3. Pinge alla sattunud
masina juht ei tohi kabiinist
väljuda. Elektripinge alla sattunud
masina kabiinist ei tohi mitte mingil
tingimusel väljuda, sest nii satub
juht veelgi suuremasse ohtu. Kui
masinat pole võimalik liinijuhtme
juurest omal jõul eemaldada,
tuleb kabiinist väljumiseks oodata
kõrvalist abi ja saada kinnitus,
et liin on välja lülitatud. Paljudel
juhtudel lakkab tehnika töötamast,
kuna ülelöögi tulemusel purunevad
masina rehvid.
4. Lõkke tegemine kõrgepingeliinide lähedal on eluohtlik. Lõkkest kerkiva leegi ja
elektriliini vahel võib toimuda
elektrilöök ning seda ka siis, kui
leek jääb liinist mitme meetri
kaugusele. Kui taoline elektrilöök
peaks aset leidma, ohustab see
inimese elu 25 meetri raadiuses.
Lisaks põhjustab lõkkest tulev
kuumus juhtmete venimist, mille
toimel vajub liini juhe maapinnale
lähemale ning oht elektrilöögiks
suureneb veelgi.
5.
Raietööd
elektriliini
kaitsevööndis
tuleb
kindlasti
kooskõlastada
Eleringiga. Raietööde tegemisel ka
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väljaspool kaitsevööndit ei tohiks
kindlasti langetada puid liini suunas.
Lisaks sellele on keelatud puude
ladustamine õhuliini all või selle
vahetus läheduses. Kõik raietööd
põhivõrgu elektriliinide läheduses
tuleks kõigepealt kooskõlastada
Eleringiga, et tööd saaksid tehtud
võimalikult turvaliselt.
6. Igasugune tegevus liini
kaitsevööndis tuleb eelnevalt
kooskõlastada. Kõrgepingeliinide
läheduses tegevuste korraldamine, näiteks avalikud üritused, ehitustegevus ja pinnasetööd tuleb eelnevalt Eleringiga
läbi rääkida. Selleks on tarvis võtta
ühendust Eleringiga, kontaktid
leiab Eleringi kodulehelt või
telefonil 71 51 222. Äärmiselt
ohtlik olukord leidis tänavu mai
lõpus aset ühel kohalikul laulu- ja
tantsupeol, kus lastele mõeldud
batuudid olid paigaldatud ilma
konsulteerimata otse liinijuhtmete
alla.
Elering haldab elektri põhivõrku
ehk kõige suuremaid 330- ja
110-kilovoldiseid
elektriliine.
Eleringi hallatavaid kõrgepinge
õhuliine on võimalik eristada
teistest (kesk- ja madalpinge)
liinidest mastide suuruse, kõrguse
ning isolaatorketi pikkuse järgi.
Eleringi liinide mastid on maastikul
kõige suuremad.
Mart Landsberg
Eleringi võrguhalduse
osakonna juhataja

Korstnad, ahjud, truubid,
pliidid korda!
Korstnapühkimistööd
Eesti Kutsekoja litsentsiga
korstnapühkijalt.
Korrasoleku akti väljastamine. Korstnapühkijal
vajadusel oma redel kaasas.
Tel. : 5191 6605

Uued
vallakodanikud
Olete oodatud tutvuma Eesti Töötukassa Põlvamaa osakonnaga.
Kohapeal on võimalik suhelda tööandjatega, kuulata erinevaid
teemasid ja kohtuda karjäärinõustajaga. Võimalus teha koos juhatajaga
osakonda tutvustav ringkäik algusega 9.30 ja 16.00.
PÄEVAKAVA:
10.00- 10.45 Töötukassa teenused.
12.00- 12.45 Eesti Töötukassa kui tööandja - värbamispõhimõtted.
14.00- 14.45 Vähenenud töövõimega inimeste teenused.
16.45- 17.30 Millised võimalused on töötaval inimesel minna õppima
Töötukassa toel?
Info telefonil +372 7990960

Toimetus: Eva Morel, eva@veriora.ee
Toimetaja kontakttelefon: 795 8333
Tehniline teostus: Kalurileht
Tel: 5649 5252
www.kalurileht1.ee,
e-post: kalurileht@gmail.com
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