
NR 4 (40) detsembeR 2016

Novembrilumi
Väljas kõrged valged hanged,
lund veel juurde aina langeb.
Kell vahetundi heliseb,
kõik lapsed õue liduvad.

Seal kõik lapsed mängivad
ja lumekuule loobivad.
Siis kõik sisse tormavad,
oma kindaid korjavad.

Kindad radikatel reas,
lastel märjad juuksed peas.
Tunni ajal köhivad,
õpetajad ohkavad.

Kodus kuuma teed nad joovad,
vanaemad sokke koovad.
Homme aga kooli läevad,
oma sõpru jälle näevad.
Ivo Rätsep
7.kl

Mardipäeva aegu
Kuused suure lume all, marti, marti
Martidel on mustad näod, marti, marti
Mardid tulnud külmalt maalt, marti, marti
Martidel on kõhud tühjad, marti, marti
Mardid tulnud Võrumaalt, marti, marti,
Mõned aga Setumaalt, marti, marti
Mardid tulid lumesajus, marti, marti
Mardid lähvad lumesajus, marti, marti
Lemme Liin, 8.kl

Kõnnin poes ja vaatan ringi,
ilmselt ostan jõulukringli.
Kodus piparkoogitainas
kerkib, kerkib aina.
Kingipakid uhiuued,
jõuluvanal põdrad uued. 
Uksele ta koputab,
mina aga kokutan.
Jõuluõhtu lõpeb hästi-
tehtud sai, mis teha kästi!
Nelelis Tasa, 7.kl

Jõuluõhtul lumesajus
lumetekk maale vajub.
Pannil verivorst praksub,
jõulutaat ruttab lumes paksus.

Lapsed reas jõulukuuse ees
ootavad, mil tuleb jõulumees.
Mitu päeva, mitu ööd
taat kaugel teinud pakitööd.

Kuusel tuled vilguvad,
lapsed rõõmsalt laulavad.
Peagi saabub aasta uus,
kõigil rõõmus meel sel kuul.

Raketid taevasse lendavad,
lapsed valjult kilkavad.

Taevast langeb laia lund.
Nägin öösel sellist und. 
Kasper Kallari, 9.kl

Toas särab kuuseke,
kuuse all kingike.

Päkapikk akna peal
hiilib vaikselt seal.

Piparkooke õde tegi,
nendega ta vaeva nägi.

Koos neid kodus sööme,
nii jõulumeeleolu loome. 
Anneli Palmi, 7.kl
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Jõuluootusaeg
piparkook
suussulav, lõhnav
maiustamine, kaunistamine, pakkimine
lööb ahjuplaadil rõõmsalt tantsu
suupiste
Veli Hälvin, 7.kl

jõulukuusk
kõrgekasvuline, tumeroheline
kaunistamine, toomine, säramine
toas kõrgub lõhnav kuusk 
okaspuu
Oliver Rebaste,7.kl

päkapikk
punakuueline, pisitilluke
piilumine, hiilimine, salatsemine
poetab sussi sisse kommikese
väikemees
Kaspar Koddala, 7.kl

Jõuluaeg on käes
Õhtul tuleb jõulumees
Uksele koputab
Lumest end puhtaks raputab
Uudistades uksel ootab
Ise talle ukse avan
Minult salmi küsib ta
Ei mina seda mäleta
Jon- Andre Jaroslavski, 9.kl



VERIORA VALLA VAATLEJA2 NR 4 (40) detsember 2016

Veriora vallavolikogu  
28. septembri 2016 istungil:

 muudeti Veriora Valla-
volikogu 28. märtsi 2013 
otsust nr 5 „Veriora Valla-
valitsuse ametnike, tööta-
jate ja hallatavate asutuste 

töötajate koosseisude kinnitamine“, 
Veriora lasteaia õpetaja abi ameti-
kohtade arvu suurendati 2,25-lt 3,0-
le;
 otsustati muuta Veriora valla 
arengukava aastateks 2015- 2020 ja 
investeeringute kava ning eelarvest-
rateegiat; 
 otsustati korraldada Meeksi valla, 
Mikitamäe valla, Mooste valla, Räpi-
na valla, Veriora valla ja Värska val-
la ühinemislepingu ning selle lisa-
de avalik väljapanek perioodil 29.09. 
kuni 20.10.2016 Veriora vallavalitsuse 
kantseleis, Leevi ja Veriora raamatu-
kogu ruumides ning valla veebilehel; 
 kinnitati volikogu 2016. aasta IV 
kvartali tööplaan;
 volikogu esimees tutvustas vo-
likogu liikmetele Põlva maavane-
ma kirja, mis oli vastuseks Soohara 
ja Viira külade elanike pöördumise-
le. Viira ja Soohara külade elanikud 
ja kinnistuomanikud on avaldanud 
soovi liituda Põlva vallaga. 22. sep-
tembril kohtus maavanem mõlema 
küla esindajatega, samuti Veriora 
Vallavolikogu esimehe ja vallavane-
maga, tutvus olukorraga kohapeal 
ning kuulas ära erinevate osapoolte 
seisukohad ja argumendid. 
Maavanem on seisukohal, et hal-
dusreformi läbiviimisel tuleb pa-
nustada sellele, et kohalikul oma-
valitsusel oleks suurem võimekus 
ühiskonnaelu korraldamisel. Samu-
ti peab omavalitsusüksus moodus-
tama loogilise territoriaalse terviku, 
mis võtab arvesse piirkonna eripä-
ra ja on kooskõlas asustussüsteemi-
ga ning haldusterritoriaalse korral-
duse muudatuste tegemisel peaksid 
eelkõige olema kaitstud inimeste 
huvid laiemalt, moodustuma loo-
giliselt terviklik asustussüsteem ja 
loomuliku toimepiirkonnaga oma-
valitsused, kellel on piisav võime-
kus iseseisvalt korraldada ja juhtida 
kohalikku elu ning osutada avalikke 
teenuseid.

Veriora vallavolikogu  
27. oktoobri 2016 istungil:
 otsustati osaleda Euroopa Sot-
siaalfondi meetme  „Tööturul osale-
mist toetavad hoolekandeteenused” 
tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja 
toimetulekuraskustega inimestele 
ning nende pereliikmetele töölesaa-
mist toetavad hoolekandeteenused” 
taotlusvoorus Räpina valla, Mikita-
mäe valla, Värska valla ja Meeksi val-
la partnerina ning tagada projekti 
Veriora valla poolne omafinantsee-
ring; 
 lubati Veriora Vallavalitsusel võõ-
randada kirjalikul enampakkumisel 
Süvahavva külas asuv Raiase kinnis-
tu; 
 Rein Raadla andis ülevaate ühine-
misläbirääkimistest:
ühinemisläbirääkimiste juhtkomis-
joni 25. oktoobri koosolekul otsustati 
korraldada 13. ja 14. novembril rahva-
küsitlus Meeksi, Mikitamäe, Mooste, 
Räpina, Veriora ja Värska vallas;
vaadati läbi ja võeti seisukoht ühi-
nemislepingu eelnõu ja selle lisade 

kohta tehtud muudatusettepaneku-
te kohta;
otsustati, et uue ühinenud valla ni-
meks saab Räpina;
lepiti kokku, et kuni uue sümboo-
lika kinnitamiseni kasutatakse ühi-
nenud vallas Räpina valla sümboo-
likat.
 volikogu liikmetele tutvustati 13. 
oktoobril saabunud  Süvahavva küla 
elanike ja kinnistuomanike pöördu-
mist, milles antakse teada, et Süva-
havva küla soovib käimasoleva hal-
dusreformi käigus ühineda Põlva 
vallaga. Volikogu võtab selles küsi-
muses seisukoha hiljemalt detsemb-
rikuus pärast rahvaküsitluse tule-
muste selgumist.
 volikogu liikmetele tutvustati 
Põlva Vallavolikogu 12.10.2016 otsust 
nr 1-3/40 „Piiride muutmise ette-
paneku tegemine Veriora Vallavoli-
kogule“, milles Põlva Vallavolikogu 
teeb Veriora Vallavolikogule ettepa-
neku algatada piiride muutmise me-
netlus eesmärgiga anda 2017. aasta 
kohaliku omavalitsuse volikogu va-
limistulemuste väljakuulutamisel 
jõustuva haldusterritoriaalse korral-
duse muutmise käigus Soohara kü-
la ja Viira küla üle Veriora valla koos-
seisust Põlva valla koosseisu.
Veriora vallavolikogu tegi selles kü-
simuses otsuse novembrikuu istun-
gil pärast rahvaküsitluse tulemuste 
selgumist.

Veriora vallavolikogu  
2. novembri 2016 istungil:
 toimus Veriora valla 2016. aasta II 
lisaeelarve I lugemine.

Veriora vallavolikogu  
24. novembri 2016 istungil:
 kinnitati  13. ja 14. novembril toi-
munud rahvaküsitluse tulemused. 
Küsitluses said osaleda kõik hääleõi-
guslikud ja teovõimelised vähemalt 
16-aastased Eesti rahvastikuregist-
ri andmete alusel nimekirja kantud 
Veriora valla elanikud. Küsitlusni-
mekirja kanti 1 194 Veriora valla ela-
nikku, kellest osales küsitluses 120 
inimest, mis on 10,1 % elanike arvust.  
Küsimusele „Kas Te toetate Meeksi, 
Mikitamäe, Räpina, Veriora ja Värs-
ka valdade ühinemist üheks vallaks? 
“ vastas jaatavalt 64 inimest (59,3 % 
vastanutest) ja eitavalt 44 inimest 
(40,7 %).
Soohara, Süvahavva ja Viira küla-
de elanikel oli küsitluslehel lisaküsi-
mus, kas nad soovivad oma küla üle-
andmist Põlva vallale.
Küsimusele „Kas Te toetate Viira kü-
la üleandmist Põlva vallale“ vastas 
jaatavalt 16 Viira küla elanikku, mis 
moodustab 94,1 % Viira küla elani-
ke arvust.
Küsimusele „Kas Te toetate Soohara 
küla üleandmist Põlva vallale“ vastas 
jaatavalt 19 Soohara küla elanikku, 
mis moodustab 63,3 % Soohara küla 
elanike arvust.
Küsimusele „Kas Te toetate Süva-
havva küla üleandmist Põlva valla-
le“ vastas jaatavalt 14 Süvahavva küla 
elanikku, mis moodustab 56 % Sü-
vahavva küla elanike arvust.
 otsustati nõustuda Põlva Vallavo-
likogu ettepanekuga algatada piiride 
muutmise menetlus eesmärgiga an-
da 2017. aasta kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimistulemuste väljakuu-
lutamisel jõustuva haldusterrito-

riaalse korralduse muutmise käigus 
Soohara küla ja Viira küla üle Verio-
ra valla koosseisust Põlva valla koos-
seisu;
 kinnitati Meeksi, Mikitamäe, Rä-
pina, Veriora ja Värska valdade ühi-
nemislepingu ja selle lisade kohta 
esitatud ettepanekud ning õiend vo-
likogus läbivaatamise kohta;
 kinnitati sihtasutuse „Veriora 
Noortekas“ põhikirja muudatused;
 otsustati alustada Leevi külas asu-
va maaüksuse “Helgi” munitsipaal-
omandisse taotlemist;
 kinnitati 2017. aastaks Leevi 
Hooldekodu kohamaksumuseks 
535 eurot kuus (v.a. voodislama-
vad hoolealused) ja voodislamava-
te ning inkontinentsitooteid kasuta-
vate hoolealuste kohamaksumuseks 
575 eurot kuus, võrreldes käesoleva 
aastaga suureneb kohamaksumus 
10 euro võrra, kohamaksumus ei si-
salda hoolealuste raviks vajalike ravi-
mite maksumust;
 kinnitati Veriora valla 2016. aasta 
II lisaeelarve, milles muuhulgas:
suurendati Veriora valla teede re-
mondiks vajalikke vahendeid 57 000 
€ võrra, kokku on 2016. aasta eel-
arves teede remondiks vahendeid  
137 000 €;
Leevi Rahvamaja II korruse projek-
ti kaasajastamiseks eraldati 5 750 €;
suurendati vahendeid Leevi endi-
se koolihoone vana maja katuse va-
hetamiseks 10 250 euro võrra, kogu-
summa 34 800 eurot;
suurendati vahendeid Veriora alevi-
ku tänavavalgustuse ehitamiseks 2 
000 € võrra, kogusumma 32 000 €;
vähendati Leevi hooldekodu kütte- 
ja ventilatsioonisüsteemide rekonst-
rueerimiseks ettenähtud vahendeid 
75 000 euro võrra, sest nimetatud 
tööd lükkuvad 2017. aastasse.
 volikogu liikmetele tutvustati Põl-
va Vallavolikogu 09.11.2016 otsust nr 
1-3/45 „Piiride muutmise ettepane-
ku tegemine Veriora Vallavolikogu-
le“, milles Põlva Vallavolikogu teeb 
Veriora Vallavolikogule ettepaneku 
algatada piiride muutmise menetlus 
eesmärgiga anda 2017. aasta kohali-
ku omavalitsuse volikogu valimis-
tulemuste väljakuulutamisel jõus-
tuva haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise käigus Süvahavva küla 
üle Veriora valla koosseisust Põlva 
valla koosseisu.
Veriora vallavolikogu teeb selles küsi-
muses otsuse detsembrikuu istungil. 

Veriora vallavolikogus vastuvõetud 
otsused ja määrused on elanikele 
tutvumiseks Veriora vallamajas, Ve-
riora ja Leevi raamatukogus, määru-
sed avaldatakse Riigi Teataja elekt-
roonses andmekogus. Määrused 
jõustuvad kolmandal päeval pärast 
Riigi Teatajas avaldamist.
Veriora vallavolikogu kõik õigusak-
tid ja istungite protokollid ning vo-
likogu alaliste komisjonide koos-
olekute protokollid on avaldatud 
Veriora valla veebilehel (http://
www.veriora.ee). 

Rein Raadla
Veriora 

vallavolikogu 
esimees

Austatud 
vallakodanik!
Viimase lehenubri ilmumise ja selle loo kirjutamise va-
hele on jäänud toimekas periood. Lõpuks ometi 
hakkab nägema pikka ettevalmistusperioodi vaja-
nud ettevõtmiste tulemust.

Maanteeameti tellimusel valmib lähipäevil kegliik-
lustee Veriora alevikus, ka valgustuse rajab maantee-
amet. 

Leevi hooldekodu kütte- ja ventilatsioonitööde 
teostamiseks läbi viidud hanke tulemusena hakkab 
järgmisel aastal töid teostama osaühing Santex. Han-
ke tulemusena odavnes planeeritavate tööde maksu-
mus märgatavalt. Vabanenud raha otsustasime ka-
sutada Veriora- Viluste vahelise kergliiklustee äärde 
valgustuse rajamiseks. Tööd peavad saama tehtud veel 
selle aastanumbri sees.

Otsustasime vahetada välja ka Leevi kooli teise osa 
katuse. Maja vanema osa katuselt koguneva vee ära-
juhtimiseks oli hädavajalik planeerida ja projekteeri-
da sadevee ärajuhtimise süsteem, kuna katuselt tulev 
vesi põhjustas ekspertiisiakti kohaselt kaldaerrosioo-
ni. Nüüd, kui töödega on juba alustatud, saan öelda, et 
tegemist oli õige otsusega, sest maja pööningule soo-
justuseks paigaldatud klaasvilla all olid tõsised niis-
kuskahjustused, mis oleksid lähiajal viinud lae sisse-
varisemiseni. 

Sellel aastal on rekonstrueeritud palju vallateid. Tee-
de rekonstrueerimisse planeeritud raha on päris mul-
jetavaldav ja nende tööde teostamiseks võtsime ka 
laenu. Meie laenukoormus on olematu ning laen või-
maldab meil veel enne ühinemist valla elanike jaoks 
midagi olulist ära teha. Kahtlemata on hajaasustuses 
elavale inimesele oluline teede olukord.

Oktoobris viisime läbi hanke Veriora valla avali-
ke teede rekonstrueerimistööde teostaja leidmiseks. 
Hanke võitis AAV Teenused OÜ. Ajalehe ilmumise 
ajaks on enamik töödest teostatud, kuna ilmastiku-
olud on olnud soodsad. Ühe teelõigu viimine must-
katte alla oli hanketingimuste kohaselt planeeritud 
kevadesse 2017 ja see töö siis ka teostatakse.

Noorte tehnikamaja ehitamine on kulgenud lepin-
gukohaselt ja tööd  objektil on lõpetatud. Uuel aastal 
alustab tehnikamaja tegevust, raha hoone ülalpidami-
seks ja noortele juhendaja leidmiseks on uue aasta eel-
arvesse planeeritud.

Hetkel koostame Veriora valla veemajanduse aren-
gukava, milles kavandatavad tegevused jäävad küll 
enamuses juba uue valla kohustusteks. 

Vallavalitsus on 2017. aasta eelarveprojekti voliko-
gule menetlemiseks esitanud. Olulisemad tööd järg-
misel aastal on Leevi rahvamaja teise korruse väljaehi-
tamine raamatukogu ruumideks, Leevi hooldekodu 
kütte- ja ventilatsiooniprojekt ja vallateede ehitus.

Koostöös Räpina piirkonna ühinevate  omavalitsus-
tega osaleme ühisprojektis, mille üldiseks eesmäriks 
on sotsiaalteenuste mitmekesistamine ja teenuse osu-
tamiseks vajalike vahendite soetamine. Projekt kestab 
kolm aastat. Projektitaotlus on koostatud ja ootame 
tulemust.

Aastat paari reaga kokku võttes võin öelda, et see 
aasta on olnud väga pingeline ja eriline.  Palju on ol-
nud kiiret otsustamist ja sekkumist vajavaid olukordi. 
Oleme situatsioonis, kus me viimati olime kaksküm-
mend viis aastat tagasi. Siis lõime oma Veriora valla. 
Nüüd kaitseme oma Veriora valda.

Rahulikku jõuluaega ja tegusat ning õnnelikku alga-
vat aastat!

Enel Liin
Veriora vallavanem
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Meeksi, Mikitamäe, 
Räpina, Veriora 
ja Värska valdade 
ühinemise 
rahvaküsitluse ning 
ühinemislepingu 
projekti ja selle 
lisade avalikustamise 
tulemused
Ühinemisläbirääkimiste raames toi-
mus 3.-23. oktoobrini lepingu projekti 
ja selle lisade avalikustamine ning 13.-
14. novembril viidi läbi rahvaküsitlus. 

Avalikustamise käigus toimus kok-
ku 15 rahvakoosolekut, kus tutvustati 
senist protsessi, anti ülevaade lepingu 
projektist ja selle lisadest ning vasta-
ti kodanike küsimustele. Avalikustami-
se käigus laekus 16 ettepanekut ja arva-
musavaldust lepingu projekti ning selle 
lisade kohta. Lisaks laekus valla nime 
kohta 4 ettepanekut e-kirja ja üks tele-
foni teel. Nimeettepanekuid esitati ka 
rahvakoosolekutel selleks ette nähtud 
sedelitel. 

Juhtkomisjon on avalikustamise käi-
gus tehtud ettepanekud ja arvamus-
avaldused läbi vaadanud ning suu-
nanud edasi volikogudesse. Peale 
novembrikuus toimuvaid volikogusid, 
kus kinnitatakse läbivaatamise tule-
mused, antakse ka ettepanekute esita-
jatele tagasisidet, milles põhjendatakse 
ettepaneku arvestamist või mittearves-
tamist. Elanike poolt tehtud nimeette-
panekute kaalumisel arvestati Rahan-
dusministeeriumi juures riigihalduse 
ministri valitsemisalas tegutseva Ko-
hanimenõukogu vallanimede rakke-
rühma soovitusi ja valiti välja kolm ni-
mevarianti: Järvesuu, Lämmijärve ning 
Räpina. Iga ühinev vald tegi kolme ni-
me vahel pingerea, mille tulemusel vali-
ti ühineva valla nimeks Räpina. 

13.-14. novembril toimunud rahvakü-
sitluse eesmärk oli välja selgitada elani-
ke arvamus Meeksi, Mikitamäe, Räpi-
na, Veriora ja Värska valdade ühinemise 
kohta. Meeksi valla Meerapalu, Parapa-
lu, Haavametsa, Järvselja ja Rõka kü-
lade elanike käest küsiti ka arvamust 
nimetatud külade üleandmise koh-
ta Võnnu vallale ning Veriora valla Vii-
ra, Soohara ja Süvahavva külade elanike 
arvamust nimetatud külade üleandmi-
se kohta Põlva vallale. 

Aktiivseim osalus oli Meeksi vallas, kus 
oma arvamust avaldas 19,9% hääleõigus-
likest kodanikest. Järgnesid Veriora vald 
(10%), Värska vald (9,3%) ja Mikitamäe 
vald (8,6%). Kõige tagasihoidlikumad 
oma arvamust avaldama olid Räpina val-
la elanikud (3,3%). Küsitluses osalenud 
Mikitamäe, Räpina ja Veriora valdade 
elanike puhul oli suurem toetus ühine-
misele.  Meeksi ja Värska valdade puhul 
jäi mõlemas 13 häälega ülekaalu ühine-
mist mitte toetav seisukoht. Veriora val-
la üleandmist taotlevates kõikides kü-
lades oli küsitluses osalemine aktiivne. 
Meeksi vallas olid agaramad Järvselja, 
Rõka ja Parapalu elanikud. Küsitlustu-
lemused kinnitatakse ühinevate valdade 
volikogude poolt kümne kalendripäeva 
jooksul pärast küsitluse lõppemist. Kas 
ühineda või mitte ja millistes piirides, 
sellesisuline otsus tuleb iga valla voliko-
gul teha detsembrikuus.

Jaana Veskimeister
Ühinemiskoordinaator

Pilguheit mööduvale aastale
Heites pilgu tagasi 2016. aastal tehtu-
le, võib tõdeda, et tehtud on nii mõndagi. 
Aasta jooksul on korraldatud üle 30 üritu-
se, millest rahvarohkeimad olid kindlasti 
jaanikud, mis toimusid Veriora vabaõhu-
laval ja Leevil Võhanduveere vabaõhukes-
kuses. 

Maakondlikul tasandil olid kindlasti olu-
lisemad  MTÜ-ga Orava koos korraldatud X 
Külapillimeestepäev, kus osales ligi 80 rah-
vamuusikut üle Eesti ning Põlvamaa rahva-
tantsu žanripäev, kus osales ligikaudu 350 
Põlvamaa rahvatantsijat. Hetkel on ees oo-
tamas veel jõulupidu Leevi rahvamajas ja 
aastalõpupidu Veriora rahvamajas ning ko-
he 2017. aasta algul ootame pisut eakamaid 
inimesi uusaastapeole Veriora rahvamajja.

Jätkuvalt võib Veriora vald uhke olla oma 
rahvakultuuritraditsioonide kandjate üle. 
Tegutsevad kolm rahvatantsurühma: mem-
mede rahvatantsurühm Eideratas, nais-
rahvatantsurühm Triibu-Liine ja segarah-
vatantsurühm Paras Paar. Juhendajaks 
kõigil rahvatantsurühmadel on Esta Sok-
man. Rühmad on osalenud nii oma valla kui 
maakonna pidudel ning lisaks sellele osa-
les Paras Paar Prahas toimunud Europeadel 
ning Triibu-Liine võttis võimlemirühma-
na osa Tallinnas toimunud võimlemispeost. 

Võimlemisrühma juhendajaks oli Krista Sa-
lf. Lisaks rahvatantsutraditsioonile on jät-
kumas ka koorilaulu traditsioon, mille esin-
dajaks on meil naiskoor Kiriküüt. Kiriküüt, 
mille juhendajaks on Kersti Juurma, on sa-
muti osalenud nii valla kui maakonna üri-
tustel ning lõppeva aasta tähtsündmuseks 
oli kindlasti osalemine neljandal Uma Pidol, 
mis sel aastal toimus Intsikurmus. Oma pa-
nuse traditsioonide jätkamisse annavad ka 
memmede vokaalansambel Kadri, mida ju-
hendab Heli Aia ja Leevi rahvamaja käsitöö-
ring, mida juhendab Laine Jõgeva. Natuke 
uuemat laulutraditsiooni, nimelt seltskon-
nalaulu traditsiooni, on jätkamas lauluklu-
bi, mis hooajal koguneb korra kuus ning kus 
lauldakse Heli Aia või Ene Priksi pillimängu 
saatel rahva seas armastatud ja tuntud selts-
konnalaule. Kõik nimetatud kollektiivid jät-
kavad samade juhendajate käe all oma töid 
ja tegemisi ka 2016/2017 hooajal. 

Nimetatuile lisaks tegutsevad Leevi rah-
vamajas laste meisterdamisring, mille ju-
hendajateks on Aina Olle ja Eda Volkov ning 
aeroobika, mille juhendajaks on Eda Volkov. 
Kuna Leevi rahvamaja saal on suuresti ehita-
tud spordisaaliks, siis on seal võimalik har-
rastada erinevaid spordialasid. Seda võima-
lust kasutavad aktiivselt mehed, kes käivad 

kaks korda nädalas mängimas lauatennist. 
Kuna saal võimaldab tegeleda ka mitmete 
teiste spordialadega, siis kõik huvilised on 
oodatud!

Koostööd erinevate õpitubade ja koolitus-
te korraldamisel on sel aastal tehtud Ees-
ti Töötukassa Põlvamaa osakonnaga, Brain-
Games’iga, MTÜ-ga Tegus Veriora. Ürituste 
korraldamisel oleme teinud koostööd Võru 
Pensionäride Päevakeskusega, Viluste Põhi-
kooliga, Veriora lasteaiaga Õnneseen, Verio-
ra Noortekeskusega, Kauksi Külakeskusega, 
MTÜ-ga Võhanduveere jt.

Järgmise aasta suuremate ürituste ette-
valmistused juba käivad ning oluliseimad 
neist  üritustest on Eesti Vabariigi aastapäe-
va kontsert-aktus, XI Külapillimeestepäev, 
Põlva- ja Võrumaa seltskonnalauljate ke-
vadpidu ning Veriora valla 25. aastapäeva tä-
histamisega seotud ettevõtmised. Kindlas-
ti jätkame koostööd erinevate asutuste ning 
kodanikeühendustega. Samuti loodame, et 
igaüks leiab meie poolt pakutava hulgast en-
dale midagi meeldivat ning osaleb kas huvi-
ringitöös või erinevatel üritustel.

Rõõmsat aastalõppu ning uute toredate 
kohtumisteni uuel aastal!

Piret Rammo
Veriora Valla Kultuur juhataja

Mittetulundusühing Tegus Veriora 
tähistas sünnipäeva
Novembris 2006 asutati MTÜ Tegus Verio-
ra. Nime üle tookord pikalt ei mõeldud ja 
ka selle üle mitte, mida üks mittetulundus-
ühing tegelikult tähendab. Käes oli aeg, 
kui paljude projektimeetmete jaoks liht-
salt oli vaja MTÜ-d. Tegelikkus ja igapäe-
vaelu ka mittetulundusühingute mõistes, 
on aga hoopis erinev sellest, et midagi liht-
salt iseenesest eksisteerib. Üsna kiiresti sai 
meilegi selgeks, et mittetulundusühingu 
tegevuses hoidmine, juhtimine ja projekti-
de kirjutamine on päris suur töö. 

Kirjutan täna seda lugu tänutundest ajen-
datuna hea partneri vastu ja Veriora piirkon-
na elanikuna, sest Tegus Veriora on aidanud 
nende aastate jooksul Veriora valda palju 
arendada ja olnud usaldusväärne ning hea 
partner vallavalitsusele. Olen ka isiklikult 
ühingu ettevõtmistes kaasa löönud nii pal-
ju kui ajaressurss on võimaldanud ja tegevu-
sed huvitanud. Ühingu peamiseks eesmär-
giks on olnud võimaldada külaelanikel ellu 
viia küla arenguks vajalikke tegevusi. Säili-
tada piirkonna ajaloo-, kultuuri- ja loodus-
pärandit ning tegeleda kohalikele elanike-
le mitmekülgsete koolituste pakkumisega. 
Praegu on ühingul 23 aktiivset liiget ja juha-
tus on 3-liikmeline.

Novembrikuu alguses kogunesimegi sün-
nipäeva tähistamiseks Veriora raamatu-
kogu-külakeskusesse. Juhatuse liige Kaire 
Leikin rääkis ühingu kümnest tegevusaas-
tast. Nii mõnedki tööd ja toimetamised olid 
jõudnud ununeda, mis tähendab seda, et 
aeg-ajalt on vaja ikka ka pidu pidada ja mee-
nutada. Juhatuse poolt olid ettevalmistatud 
ka meened nendele ühingu liikmetele, kes 
aastate jooksul ühingusse enim panustanud 
on. Tunnustuse pälvisid Mirjam Ojasaar, Pi-
ret Rammo, Evelin Ivanova ja Ave Paju ning 
tänati ka Veriora Vallavalitsust. Samuti pee-
ti meeles noorimat osalejat Lemmet. Eral-
di tänu pälvis nii MTÜ liikmetelt kui Verio-
ra vallavalitsuselt Kaire Leikin, kes on olnud 
palju aastaid MTÜ eestvedajaks.

Siinkohal annan lühikese ülevaate Kaire 
Leikini poolt koostatud ühingu tegevustest 
läbi aastate.

MTÜ tänab oma liikmeid, valla elanikke 

ja kõiki kaasalööjaid, sest ilma inimesteta 
ei toimeta ükski ühing. MTÜ tugevuseks on 
hästitoimiv ja aktiivne meeskond, kes otsib 
ja leiab uusi võimalusi oma ühingu liikme-
te kaasamiseks ja arenguks ning tagab nii ka 
kogu organisatsiooni arengu.

Samuti täname kõiki projektide rahasta-
jaid. Oleme raha taotlenud ja saanud LE-
ADER programmist, Kohaliku Omaal-
gatuse Programmist, Kultuurkapitalist, 
Tervise Arengu Instituudist, riigieelarvest ja 
kohalikust omavalitsusest. Meid on toeta-
nud ühingu liikmed.

Ühingu poolt ellu viidud olulisemad pro-
jektid on järgmised: rekonstrueeritud on Ve-
riora vabaõhulava, sinna juurde soetatud is-
tepingid ja hiljem anti vabaõhulavale ka 
rahvuslik väljanägemine. Renoveeriti Kirm-
si bussijaam-infopunkt ja rajati Viluste ter-
visekeskuse I etapp. Läbi on viidud erinevaid 
koolitusi, nt Gordoni Perekooli koolitusprog-
ramm lastevanematele. Veriora Perenaiste 
Selts, mis samuti on ühingu üks suur ja häs-
titoimiv osa, on koostöös Tartu Kutseharidu-
se Keskusega pakkunud põhjalikke koolitusi 
nii toiduvalmistamise kui ka laiemalt pere-
naiseks olemise mõistes. Perenaiste jaoks on 
kirjutatud projekte õppe- ja koolitusreiside 
jaoks rahastuse saamiseks. Käidud on Soo-
mes, Lätis, Leedus, Poolas ja loomulikult Ees-
tis! Reisid on olnud väga huvitavad, harivad ja 
motiveerivad. Väga palju oleme saanud teada 

väikeettevõtluse toimimisest meie lähinaab-
rite juures. Meil on palju sõpru, keda ootame 
külla ja kes meidki taas on nõus vastu võtma. 
Hetkel teostatakse projekti õppe- ja kogu-
konnaköögi rajamiseks, et meie perenaiste 
seltsi tegevused saaksid edasi areneda, sest 
korraliku köögi puudumine on olnud kogu 
aeg suureks probleemiks. Kuna osalejaid on 
palju, oleme koduköökidest ammu välja kas-
vanud. Perenaised loodavad, et uus köök on 
varsti valmis! 

Läbi ühingu tegevuste oleme oma piirkon-
da ka kaugemale tutvustanud. Osalenud 
oleme nt Võõpsu kalameeste päeval, Olust-
vere hoidistemessil, maakonna minimessil 
jne, eelpool mainitud õppe- ja koolitusrei-
sidki on ju ikka vastastikku harivad. Oleme 
aidanud korraldada ja leida raha noortefes-
tivali Rock Stroganoff` jaoks. Ühingu abil 
soetati tarvikuid külakeskuses tegutsevate-
le ühendustele. Ka on antud välja erinevaid 
trükiseid piirkonna ajaloo ja elukeskkonna 
tutvustamiseks.

Oma ühingu tegemistest oleme kirjuta-
nud vallalehes ja meie FB- grupis. 

Tänan MTÜ Tegus Veriora juhatust ja liik-
meid ja soovin palju rõõmu ühistest ettevõt-
mistest! Soovin palju jõudu ja jaksu, et ka 
järgmised kümme aastat oleksid sama sisu-
kad.

Enel Liin
Veriora vallavanem ja lihtsalt kaasalööja
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Seekordses ajalehenumbris vastab küsimustele 
Helemall Maask

Helemall, saame kõige-
pealt tuttavaks, sest Sa ei 
ole Veriora vallas sündinud. 
Räägi oma lapsepõlvest ja 
ka kooliteest.

Olen sündinud Harjumaal, 
Lilli külas. Olin üsna pisike al-
les, kui minu isal õnnestus ta-
gasi saada oma esivanemate 
talu, mille oli ehitanud tema 
vanaisa.  Maalapsena kasvades 
tuli endale ise tegevust leida, 
teised lapsed elasid kaugemal. 
Nii ma siis osalesin nii ehitusel 
värskelt värvitud valgeid uksi 
musta ahjulakiga kaunistades, 
kui garaazis auto- ja traktori 
parandusprotsessis pisidetaile 
teisaldades. Ülipõnev koht oli 
veel sovhoosi kuivati, mis asus 
meie õuel ja mis oli enne seda 
olnud mu vanavanaisa ehita-
tud maakividest laut. Seal käi-
sin ikka salaja luuramas ja uu-
rimas malevlaste poolt söega 
ustele joonistatud portreesid. 

Mul oli küllaltki vaba kasva-
tus ja loomingulised vanemad. 
Isa ehitas, õmbles, leiutas. Ema 
joonistas, laulis, kirjutas. Mul 
on kaks nooremat õde. 

Uue aja alguses otsustasid 
mu vanemad hakata talu pi-
dama. Praeguseks on talupida-
mine,  piimakarjakasvatuse- ja 
noortalunike huvide eest seis-
mine minu õe missioon. 

Koolis käisin Kehras. Lem-
mikaineteks olid koolis kunst 
ja käsitöö.

Esimeseks kooliks peale 
keskkooli sai Tallinna Kerge-
tööstustehnikum, kus õppi-
sin nahkesemete kujundamist 
ja valmistamist. Siis asusin Pe-

dagoogikaülikooli kunstiõpe-
tuse õpetaja erialale. Jõudsin 
paralleelselt kooliga ka tööta-
da omandatud erialadel. Olid 
väga põnevad ja sisukad aas-
tad. Peale ülikooli lõppu töö-
tasin Kadrioru Kunstimuuseu-
mis, Kadrioru lossis. Tegin seal 
muuseumiõppe programme, 
ekskursioone, koolitasin tun-
nitegijaid. Vana kunsti teis-
tele vahendades tekkis vaja-
dus täiendada end religiooniga 
seotud teemadel. Usuteaduste 
Instituudis õppisin sel ajal reli-
gioonipedagoogikat.

Kuidas sündis otsus koli-
da Veriora valda?

Tallinnas elades sündis meie 
perre kaks poisslast. Kui poi-
sid hakkasid juba ringi jooks-
ma, hakkas aina rohkem tek-
kima see tunne, et laste koht 
ei ole linnas. Meie selge veen-
dumus oli, et poisid peavad 
saama vabalt joosta, puu otsa 
ronida, kasvada koos looduse-
ga. Ilmselt oli lihtsalt elus üks 
etapp läbi saanud. Veriora val-
last on pärit minu mehe sugu-
võsa juured. Siin olime ikka 
suviti käinud. Nii me siinkan-
dis ringi vaatasimegi õige mi-
tu aastat. Praegune koht köitis 
meid oma segasummasuvila-
liku olemisega, sellega, et on 
avarust, et on eraldatust ja sa-
mas on suur tee ligi- oli ikka 
väike hirm ka, et kuidas talvel 
välja saab.

Sinu praegune kodu Lee-
vi külje all on meie piirkon-
na rahvale tuntud läbi teiste 

tegevuste. Oli seal ju aas-
taid velsker-ämmaemanda 
punkt. Kui tihti seda Sulle 
meelde tuletatakse ja mis 
Sa arvad, kas hakkame ku-
nagi rääkima sellest majast 
ka kui kuulsa keraamiku 
kodust?

Maja endine elu on sügavalt 
kinnistunud kohaliku kogu-
konna teadvuses. Isegi natuke 
ehmatav oli alguses, kui sellest 
aru sain. Et on teatud vastutus 
selle koha kodustamise ees. 
Hästi tore on olnud kohtuda 
maja endiste elanikega. Kee-
gi pole olnud kriitiline, pigem 
tänulik, et oleme võtnud selle 
koha uuesti kodustada ja võs-
sa kasvamisest ning lagunemi-
sest päästa. Samuti on meile 
olnud oluline teada saada, kui-
das siin enne on elatud. Selles 
kohas on hea energia.

Kuulsaks keraamikuks saa-
mine võtab mul veel aega. Siit-
kandi kuulsad keraamikud mi-
nu jaoks on perekond Krigulid 
ja Aivar Rumvolt.  Austan nen-
de tegemisi väga ja püüan vää-
riliseks saada. See võtab ae-
ga palju aastaid. Ja palju tööd. 
Aga ma armastan keraamikat 
väga ja rühin sihikindlalt edasi.

Kui enamike inimeste pu-
hul ei saa inimese välimu-
se põhjal öelda seda, kelle-
na ta töötab, siis kunstnike 
puhul kipub küll see erisus 
olema, et saame öelda : „Ah, 
sellist kunstniku tüüpi!“ Si-
na oled minu arvates ka üks 
selline inimene. Kas tunned 
ennast ka ise kunstnikuna?

Kunstnikuna ei tunne. See 
on liiga kõrgelennuline tiitel 
minu jaoks. (Pablo Picasso oli 

kunstnik ja Eduard Viiralt). 
Mina olen käsitööline. 

Millal ja kuidas hakkas Si-
nu praegune ja peamine eri-
ala keraamika Sind kõneta-
ma?

Eks ma ole kogu aeg olnud 
liikumises enese leidmise poo-
le. Pedagoogikaülikoolis puu-
tusin esimest korda kokku 
keraamikaga. Olin vaimustu-
nud. Aga olin vaimustunud 
ka skulptuurist, maalimisest, 
kunstiajaloost. Muuseumis 
töötades saime korra kuus osa-
leda keraamikatundide test-
grupis. Siis sain sisse piiluda 
keraamika võimaluste palju-
susse. Tegin ka ise lastele voo-
limise ja keraamikatunde. Pi-
sitasa liikusin selle maailma 
sisse. Maale kolides ja Räpinas 
endale tegevust otsides selgus, 
et Rahvakoolist oli just keraa-
mikaõpetaja lahkunud ja nad 
pakkusid mulle võimalust seal 
toimetama hakata. Kui ava-
ti Räpina loomemaja ja kut-
suti mind tegutsema sellesse 
ilusasse ja suurepärase sisus-
tusega töökotta, siis polnud 
enam kahtlust, et just keraa-
mika ongi see, millega ma oma 
edasise elu seon.

Oled oma lemmikeriala 
õpinguid lõpetamas. Räägi 
sellest, kus ja kuidas keraa-
mikat õppida?

Kel keraamikas kunstilise-
mad ambitsioonid, saab se-
da õppida Tallinnas Kuns-
tiülikoolis. Kutseõppe taset 
pakuvad Kuressaare Ameti-
kool ja Olustvere Teenindus- 
ja Maamajanduskool, kus mi-
na õppisin. Olustveres on 

tehniline tase hästi hea. Saab 
korralikud baasteadmised ke-
raamikaga seotud keemiast, 
ajaloost, ohutusest. Saab hea 
põhja tehniliste oskuste koha-
pealt. Praktikad suunavad te-
gutsema reaalsetesse keskkon-
dadesse ja aitavad siseneda nn. 
pühendatute ringi. 

Praegu tegeled Sa loome-
tööga Räpina loomema-
jas. Kas Sa oled mõelnud ka 
oma ateljee rajamise peale?

Tegelikult olen selle oma 
ateljee pisitasa juba sisse sead-
nudki. Oma kodus on mul sel-
line rahus ja vaikuses tööta-
misvõimalus loodud. Kui on 
vaja süvenenumalt töötada, 
tegutsengi kodus. Kui on vaja 
suhelda tellijatega, teha koo-
litusi, teostada keerukamaid 
tehnilisi protsesse, tegutsen 
loomemajas.  Praegu on nii vä-
ga hea. 

Milliseid asju Sa ise kõige 
rohkem luua tahaksid, kui 
poleks mingeidki piire?

Ma olen õnnelik inimene, 
sest ma ei tunneta mingeid 
piire. Oskused on ehk piiriks. 
Aga neid saab ja tulebki aren-
dada. Olen rahutu vaimuga. 
Liikumine on minu element. 
Ma loon iga päev just neid vor-
me, mis on mulle olulised, mis 
mind kõnetavad, mida ma ta-
han teistele kasutamiseks ja 
elu ilusamaks tegemiseks pak-
kuda. Kui mingi teema on am-
mendatud, ma liigun edasi. 
Peas on sadu ideid. Nad küp-
sevad vaikselt. Ja mis jõuavad 
täis küpsusesse, need saavad 
vääristatud esemeteks.

Küsis: Enel Liin
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KOOLI- 
UUDISEID
Viluste Põhikooli 2016/2017 õppe-
aasta kooliprojekt on AVASTA AL-
LIKAID! Põlvamaa ühe pilootkooli-
na väärtustame koos teiste Eestimaa 
koolidega Eesti Vabariigi 100. sünni-
päeva puhul allikaid. Projekti süm-
boliks on veetilgas sillerdav PÄIKE - 
elu, valguse ja soojuse sümbol.

September
1.09. Pidulik aktus
Klassidevaheline jalgpall 4.-9.kl
7.-9.kl Õppekäik Võrtsjärve loodus-
keskusesse
14.09. REIPALT KOOLIPINKI! Aas-
tajooks 2016m 
16.09. Olümpiamängude viktoriin
19.09. Rattakross
21.09. Sügisnäitus koolis
23.09. Koolinoorte lilleseadekon-
kurss Moostes 
26.09. Euroopa keelte päev
28.09. TEK-i projekti LÄHEME 
LÄTTELE raames tervisematk Uku 
allikale 1.-4.kl
Õppekäik Otepää looduskeskuses-
se 5. ja 6.kl

OktOOber
4.10. Õpetajate päev
6.10. Etendus „Lotte unenäomaail-
mas“ Tartus 1.-4.kl
7.10. Loeng „Ettevõtlikkus kooli!“ 
9.kl
9. 10. Koolitantsu etendus „Len-
dav banaan“ Põlvas 
11.10 Põlvamaa jookseb maratoni!
14.10. Elustamise õppepäev 6.-9.kl 
(Pille Tammpere)
Allikaprojekti näitus (Peep Tobre-
luts)
Näitus VÄRSKA ORIGINAALTOO-
TED (Georg Mahla)
Jalgpallitreeningud (Kaido Kukli)
Koolidevaheline pudruprogramm 
1.kl

NOvember
2.-8.11. Võru keele nädal
2.11. Jäätmeprogramm Räpina õp-
peklassis 1.kl
3.11. Noortekonverents „Mina, tea-
dus ja tulevik” 7.-9.kl
Teatrietendus algklassidele koolis 
1.-4.kl
9.11. Rahvastepalli MV Põlvas 4.-5.kl
10.11. Orienteerumispäev 1.-9.kl
11.11. Noorteühenduse ELO avalaa-
ger Tartus 
14.11. LAK mentorkoolitus Põlvas
16.11. MUK mentorkoolitus Põlvas
17.11. Noortekonverents „Lahe kooli-
päev” Tallinnas 9.kl
18.11. Teatrietendus algklassidele 
koolis 1.-4.kl
21.11. Jäätmetekke vältimise nädal 
POK mentorkoolitus Põlvas
24.11. Maakonna koolinoorte rahva-
tantsupäev Põlvas 
24.11. Kadritrall 5. ja 6.kl
28.11. Kooliprojekti PÄIKESEPÄEV 
kooliraamatukogus
29.11. Õpilasesindus Räpinas 7.-9.kl
30.11. Õppereis Jääaja keskusesse 4.-
6.kl

Euroopa jõulupuu

Viluste Põhikooli osalemine 
loodusõppeprogrammides
Juba eelmise õppeaasta talvel algas 
eeltöö KIK-i poolt rahastatava loodus-
õppeprogrammide projekti kirjuta-
misega. 

Nõuded taotluse esitamiseks KIK-ile 
olid päris keerulised. Koostöös Veriora 
valla arendusspetsialisti Külli Pähnaga 
valmis projekt ning sai ka KIK-i poolse 
rahastuse. Tegime koolis valiku, millis-
tel programmidel soovime osaleda. Kül-
li võttis enda peale  kokkulepete sõlmi-
mise bussifirmadega ning kooskõlastas 
aja programmi läbiviivate asutustega.

Alates käesolevast õppeaastast saa-
vad Viluste Põhikooli õpilased tasu-

ta osaleda erinevatel loodusõppeprog-
rammidel. Iga klass saab õppeaasta 
jooksul käia kahel programmil. 

Loodusainete õpetamise eesmärk põ-
hikoolis on kujundada õpilastes eako-
hane loodusteaduslik pädevus. 

Pädevuse kujundamisele aitavad kaa-
sa õuesõpe ja praktiline õpe, mida loo-
dusõppeprogrammid kindlasti toetavad. 
Õpilastele meeldib kooliseinte vahelt 
klassiruumist välja loodusesse saada, ise 
näha, käega katsuda, katsetada, midagi 
uut ja põnevat teada saada. Programme 
viivad läbi eriala spetsialistid, kes paku-
vad õpilastele erinevaid tegevusi loodus-

keskustes ning ka matkaradadel. 
Sügisest on juba käivitunud prog-

rammidel osalemine: 1. klass käis Rä-
pinas jäätmeprogrammil, 7. ja 8. klass 
käisid Võrtsjärve õppekeskuses, 4.,5.,6. 
ja 8. klass käisid Otepää looduskesku-
ses. Novembri lõpus lähevad 4.,5. ja 6. 
klass Jääaja keskusesse. Ka talvel ja ke-
vadel jätkuvad programmidel osalemi-
sed. 

Tagasiside programmides osalenud 
õpilastelt ja õpetajatelt on olnud posi-
tiivne.

Riina Villak
Viluste Põhikooli loodusainete õpetaja

Foto: Kasper Kallari

Foto: 
Andreas Tigasing

Jõulupühad ja kuuse ehtimine on la-
hutamatud traditsioonid. Esimesi 
avalikke jõulupuid püstitati Euroopas 
juba 15. sajandil. 

Ajalooliste ürikute kohaselt oli väide-
tavalt just meie pealinna Raekoja Plats 
paigaks, kuhu 1441. aastal toodi esi-
mene avalik jõulukuusk, et tähistada 
Kristuse sündi. Viluste Põhikooli õpi-
lased saavad sel aastal ehtida oma koo-
li jõulupuu üsna erilisel ja esmakord-
sel moel. Nimelt osalesime jõulude 
eel rahvusvahelises projektis „Euroopa 
jõulupuu”. Projekti raames valmistasid 
erinevatest materjalidest jõuluehteid 
meie kooli 4.-9. klassi õpilased. Ehted 
pakkisime ja postitasime peaaegu kol-
mekümnesse erinevasse kooli üle Eu-

roopa. Meie kodumaa ja eelkõige meie kooli tutvustamiseks filmi-
sid ja monteerisid 8. klassi poisid, kel juba muljetavaldav videode 
tegemise ja konkurssidel osalemise kogemus, ülevaatliku inglise-
keelse video ka meie kooli kohta. Samalaadsed pakikesed erine-
vate rõõmutoovate jõuluehetega saabuvad ka meie kooli. Samuti 
saame erinevad infopaketid vastavatest koolidest, mida tutvusta-
me näitusel ka õpilastele. 

Jääme ehteid põnevusega ootama. Täname kõiki osalenud õpi-
lasi!

Projekti eestvedaja ja rahastaja on Europe Direct´i Põlvamaa 
teabekeskus ja Põlva Maavalitsus. Meie koolis on koordinaatori-
teks õp Kairi Kase ja õp Heili Ahelik. 

Õpetaja Kairi Kase
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Eesti Koolispordi Liidu 
orienteerumisvõistlused Savernas 
Eesti Koolispordi Liidu ja Orientee-
rumisklubi Kobras korraldusel toi-
mus Savernas ülevabariigiline koo-
lide valikorienteerumise võistlus. 
Ka Viluste põhikooli väike kuueliik-
meline võistkond võttis jõukatsu-
misest osa. Esindatud oli 24 kooli. 

Erilist ettevalmistust ei jõudnud 
küll seekord eelnevalt teha ja seetõt-
tu võtsid osa vaid need julged poisid, 
kes ikka varem olid kaardiga metsas 
käinud.

Siiski sai eelnevalt „kuivalt“ kaar-
ditrenni tehtud ja leppemärke ning 
kompassi kasutamist meelde tuleta-
tud. Samuti oli vaja tutvuda eelnevalt 
võistlusjuhendi ja reeglitega. Noore-
mad (kuni 5. klass) said metsas punk-
te otsida 40 minutit ja ülejäänud või-
sid oma plaani ellu viia 60 minutit. 
Niisiis oli vaja metsa minekuks kaasa 
võtta kell, kompass ja elektrooniline 
mälukiip, kuhu salvestuvad kontroll-
punktides numbrid ja kellaajad ning 
minut enne starti anti kaart kontroll-
punktide asukohtadega.

Võistlusinfos kirjeldati, et metsas 
on 30 kontrollpunkti ja optimaalse 
teekonna puhul tuleks läbida 10 km. 
Meie selliseid eesmärke ei seadnud. 
Tähtis oli kindla peale õigeks ajaks ta-
gasi olla valides lihtsamaid kontroll-
punkte. Iga hilinetud kolm minut 
kustutas ühe leitud kontrollpunkti!

Tulemuse sai seekord lausa 232 
võistlejat. Meie kooli parimad olid 
Taavi Vegner (1.-5.kl arvestuses), kes 

läbis 9 kontrollpunkti ning Uku Sõr-
mus (8.-9.kl) kellel õnnestus „ära võt-
ta“ koguni 15 kontrollpunkti. Kusjuu-
res Ukul jäi veel aega 9 minutit ülegi. 
Ka Karl-Kristjan Ilus (8KP) ning And-
res Tigasing (11KP) tegid kindla soo-
rituse. Kevin Vissel esialgu alahindas 
enda võimeid ja tuli juba 20 minutiga 
viimasesse KP-sse ning seejärel läks 
uuele ringile. Hoopis õnnetult läks 
aga Raineril (Luht), olles juba hulga-
liselt punkte läbinud, murdes soisel 
alal võsast läbi, jäi kiibi rihmaga ok-

sa külge, mis lõpuks viskas kiibi tead-
mata suunas… Kiipi sai otsitud nii 
maa pealt kui maa alt, kulus hulga-
liselt aega, aga see jäigi leidmata. Fi-
nišisse jõudis murelik ja muserdatud 
noormees, aga meie olime õnnelikud, 
et ta siiski tuli.

Nüüd on plaanis edasi treenida ju-
ba kohaliku, Viluste kaardiga, et järg-
mistel võistlusel oleks kogemusi roh-
kem.

Õpetaja Einar Raudkepp

Põlvamaa jookseb maratoni!
Sellise hüüdlausega algas 11. ok-
toober kõikidele Põlvamaa koolide-
le. Kell 12.00 anti Viluste kooli staa-
dionil start teatemaratoni jooksule 
ka meie kooli võistkonnale. 15 pois-
si ja 15 tüdrukut (5.-9. klassi õpila-
sed) pidid teatejooksuna läbima 
42.195 meetrit. 

Vaatamata kurnavalt pikale distant-
sile ja jahedale ilmale, suutsid meie 
kooli kasvandikud näidata tõelist vi-
sadust ja sportliku viha. Teineteist 
toetades rasketel hetkedel suutsid 

noored jooksjad saavutada suurepä-
rase tulemuse ja püstitada sellelaadse 
jooksu uue kooli rekordi ajaga 2 tundi 
12 minutit ja 46 sekundit !!!

Meie võistkonda kuulusid: Mar-
tin Mikko, Romet Kaar, Roden Riiu, 
Karl-Kristjan Ilus, Reno Jahu, Renar 
Jahu - 5.klassist; Lisette Oru, Marili 
Piirisild, Elena Talimäe - 6.klassist; 
Eliise Mikko, Nelelis Tasa, Anneli 
Palmi, Imre Kivisild, Oliver Rebaste, 
Ivo Rätsep, Veli Hälvin – 7.klassist; 
Kristin Kasuk, Lemme Liin, Kerli 

Metsoja, Reelika Kärbla, Rane Aru-
mets, Robin-Sulev Mahlakas, Uku 
Sõrmus, Ahto Palmi – 8.klassist; Ker-
li Korving, Katri Lang, Maarja-Lill 
Mahlakas, Uku Rätsep, Pärtel Jõõger 
ja Marcus Mikko - 9.klassist. Kohtu-
nikud: Diana Salf, Rebecca Lucia Ta-
sa, Birgit Sõukand, Kasper Kallari, 
õpetaja Valeri Zlatin, õpetaja Krista 
Salf, fotograaf - õpetaja Einar Raud-
kepp.

Kiitus ja tänu kõigile !
Õpetaja Valeri Zlatin

Vilustõ kooli võro 
keele nätäl
Võro keele nädälil 2.- 6.11. püüdsemi 
koolih pruuki võro kiilt. Vahetunde ai-
gu sai kullõlda kooliraadiost võrokiilsit 
laulõ.

Raamatukogoh oll näütüs võrokiilsist 
raamatist ja toimusi võro keele tunni 7.-
9.kl.

Võro keele ring opse esinemiskava lat-
siaialõ ja käve sääl esinemäh. Ütehkuuh 
mängiti mitu võrokiilset laulumängu. 

Koolih oll võrokiilne ettelugõmise võist-
lus, kost saiva edesi Võro latsiraamatukok-
ko kuuli esindämä ettelugõmisvõistlusõ-
lõ „Kullõ, ma loe sullõ!“ Maritte Arianne 
Plaado 2.kl (eripreemia) ja Anneli Palmi 
7.kl. Kooli Küla TV miiskund Uku Sõrmus, 
Raul Petersell, Reelika Kärbla, Andreas Ti-
gasing, Rainer Luht, Robin Paas tegi video 
„Vakk juu!“ Võro Instituudi klipivõistlusõ-
lõ „Kae sõs!“ ja võitsõ tollõga klipivõist-
lusõ. Toimusi veebiviktoriin „Ütski tark ei 
sata taivast“ 7.-9.kl. 

Ku tegelemi võro keelega, teemi austus-
kummardusõ umilõ esivanõmbilõ ja nii-
muudu ei kaota mii ummi juuri. Uma um 
iks uma!

Õpetaja Aasa Liiv

Euroopa 
keeltepäev-
26. september
Euroopa keeltepäeva tähistati sel sügi-
sel Euroopa Nõukogu algatusel juba viie-
teistkümnendat korda. 

Päeva tähistamiseks korraldatakse üle 
kogu Euroopa mitmeid üritusi ja tegevu-
si ning viiakse läbi tele- ja raadioprogram-
me, keelekursuseid ja konverentse. Viluste 
Põhikooli koolialguse traditsioonide hulka 
kuulub antud päev/nädal viiendat korda. 

Sel aastal loosisime igale klassile ühe 
Euroopas kõneldava keele, milles oli tarvis 
nädala jooksul meisterdada sildid tähista-
maks erinevaid ruume ning esemeid koo-
lis. Nädala lõpus riietusid õpilased vastava 
riigi lipuvärvidesse, mille jäädvustasime 
klasside kaupa ka pildile. Innukamad lap-
sed olid fotodele otsinud ka hulgaliselt 
nende riikide muud sümboolikat. 8. klas-
si raadiopoisid mitmekesistasid meie va-
hetunde tavapärase eesti- ja inglisekeelse 
muusika asemel lauludega teistes Euroo-
pa keeltes.

Aitäh õpilastele, nende vanematele ja 
klassijuhatajatele ettevalmistuste eest! 
Eriline tunnustus meie kõige pisemate-
le õpilastele! Loodame, et meie õpilased 
on nüüd taas veidi teadlikumad keelelise 
mitmekesisuse osas.

Õpetaja Kairi Kase

Foto: Einar Raudkepp
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Hea inimene, hooli endast ja 
oma lähedastest
Ei midagi üllatuslikku, kalender näitab sügist ning loodus-
likku valgust jääb aina vähemaks. 

Suvine garderoob leiab koha kapi sügavamates soppides 
ning kasutusele võtame sügisestele ilmadele sobivama. Selle 
sagimise käigus tuleks nüüd üle vaadata, kuidas uue hooaja 
rõivad mind ja minu lähedasi kaitsevad, eelkõige puudutab 
see ülerõivaid. Nimelt tuleks mõelda, et kas ma neid riideid 
õues kandes olen nähtav ka kaasliiklejatele. Kas riietel on juba 
olema helkurribad või kinnitan neid sinna lisaks. Üks põhja-
maa inimene ei tohiks ju jätta oma väliseid tegemisi tegemata, 
kuna õues on nähtavus kesise võitu. Küll aga saame me ko-
handada oma riided ja muu väljanägemise nii, et ka pime aeg 
pakub meile rõõmu ja palju liikumist ning oleks eelkõige tur-
valine. Kuna helkureid on erinevaid, siis kindlasti on võimalik 
nende seast leida endale sobivaim. Väikelastel on hea, kui see 
on riiete külge õmmeldud või kinnitatud krõpsuga, nii võib 
kindel olla, et mänguhoos helkur ära ei kao, samuti ei jää see 
millegi taha kinni, mis võib mõnel juhul ka ohtlik olla. Küll aga 
tuleb sel juhul jälgida, et helkur ikka töötaks, sest kui me rii-
deid peseme, siis iga pesukorraga helkuri töövõime väheneb. 
Juhul kui väike abiline on kinnitatud krõpsuga, siis on neid 
lihtne eemaldada ning pärast pesu ja riiete korrastamist uues-
ti külge tagasi panna.

Koolilastel on sageli helkur koolikoti küljes. Ka see variant 
on hea, kuid sel juhul peab olema lapsel lisahelkur kuna mui-
du on liikleja nähtav ainult seljatagant.  Helkuri kandmise üks 
põhitõdesid on, et liiklejana ollakse nähtav igast suunast.

Väga sageli kurdetakse selle üle, et kui  kinnitamiseks ka-
sutada haaknõela ja helkur takerdub millegi taha, siis haak-
nõel rikub riideid. Juhul, kui riietel on olemas taskud, millel 
on tõmblukk, siis hea nipp on lihtsa sõlmega kinnitada helkur 
lukutila (just nii õmblejad seda nimetavad) külge. Luku küljes 
olevat helkurit on valgel ajal ka lihtne tasku pista.

Lastega vesteldes ning nendelt küsides, et kas emad ja isad 
kannavad helkurit, siis sageli selgub kurb tõsiasi, et just emad 
vabandavad oma helkuri puudumist sellega, et see ei sobi kan-
tavate riietega. Kallid prouad, meie Eesti disain on imeline, kui 
läheneda teemale veidi uudishimu üles näidates, siis võite kin-
del olla, et leiate just teie mantlile sobiva helkuri. Viimastel 
aastatel on mitmed õpilasfirmad loonud erineva disainiga hel-
kurid ja selle temaatikaga võitnud nii mitmeidki auhindu Ees-
tis ning väljaspool Eestit. Miks mitte siis hinnata nende loodut 
meil siin kohapeal.  Isad vabandavad end välja sellega, et ne-
mad sõidavad ainult autoga. Kuulge mehed, te ei tea kunagi 
ette, millal on see hetk käes, kui ootamatult tuleb autost välju-
da. Seadus nõuab, et autos oleks helkurvest, aga kas te sellega 
ka poodi või lasteasutusse lähete, julgen kahelda.

Õnneks panustavad  rõivaste tootjad aasta aastalt aina roh-
kem  sellele, et  riietel on juba küljes erinevad helkurid. Aga 
alati tuleks need siiski kriitilise pilguga üle vaadata.

Soovitan teha mõnel õhtul koos pereliikmetega pimedas 
toas helkuritega katset, et selgitada välja kas ikka helgib piisa-
valt. Selleks pole vaja muud, kui ühte head taskulampi. Suu-
nake lambi valgusvihk umbes põlve kõrguselt ,  eemal oleva-
tele riietele või helkurile ja vaadake, mis juhtub. Kas valgust 
peegeldub piisavalt tagasi ja muudab seega teie väljas liiku-
mise turvaliseks.  Selline koostegemine pakub kindlasti palju 
rõõmu just pere noorematele ja kui täiskasvanud võtavad vae-
vaks ka selgitada toimimise põhimõtteid, siis laste silmis kas-
vab kindalasti imetlus, et nende vanemad hoolivad neist ja on 
nii targad. 

Ja veel mõned näpunäited. Helkurit on soovitav kanda sõi-
duki tuledega samal kõrgusel, ehk umbes 50-80 cm maapin-
nast. Kui kantakse ainult ühte helkurit, siis tuleb see kinnitada 
keha sõiduteepoolsele küljele. Helkur on vajalik ka linnatäna-
val kuna vahel tänavavalgustust napib või on vastupidi, kire-
vad reklaamid ja vilkuvad tulukesed tõmbavad sõidukijuhi tä-
helepanu endale ja nii jääb helkurita jalakäija märkamata.

Juhul, kui ostate helkuri kauplusest, tasub tähelepanu pöö-
rata sellele, kas helkuritoode on pakendis, millel on CE mär-
gistus, EN13356:2001 kood, tootja ja edasimüüja andmed. Soo-
vite ju olla kindel, et ostetud helkur teid tõepoolest kaitseb.

 Helkuri ajalugu ulatub 82 aasta taha Inglismaale, kus liht-
ne Nottinghami teetööline Percy Shaw võttis patendi maailma 
esimesele helkurile.

Tunne huvi, kas sinu lähedastel ja tuttavatel on helkur!
Katrin Satsi

piirkonnavanem

Uudised Õnneseenest
Juba lugematul arvul
päkapikke kikivarvul
liigub maal ja liigub linnas.....

Käes on aasta kõige kiirem ja 
ilusam aeg- jõuluaeg. Aasta lõ-
puni on jäänud loetud päevad 
ja on hea tava tehtule tagasi 
vaadata.

II poolaasta on toonud laste-
aeda külalisi, kes igaüks omal 
moel on toonud „päriselu” meie 
lastele lähemale. Näiteks tead-
misi, mida oskab päästja, po-
litseinik. Üha rohkem on las-
tel kokkupuuteid reaalsete 
töökeskkondadega talus, kuiva-
tis, põllul, garaažis jne. Lapsed 
on ise saanud määratleda ohtu-
sid ja õppinud turvalist käitu-
mist ohuolukordades. Ja kõigele 
sellele lisaks on mõnele parajaks 
õppimise kohaks igapäevased 
sotsiaalsed oskused. Seda kõike 
tehakse tarkade ja tublide õpe-
tajate ja õpetaja abide juhenda-
misel.

Lasteaias on igal nädalal huvi-
tav-meie tegemised ja toimeta-
mised septembrist detsembrini:
 Terje Lillmaa Pupiteater Õn-
netriinu rühmas (Keelepesa 
rühm);
 Õppekäik Haameri tallu 
(Õnneseene rühm);
 KIKI rahastatud loodusprog-
ramm „Sügispäev Sangastes”, 
matkasime loodusrajal ja külas-
tasime Sangaste lossi;
 Õppekäik Meenikunno rabas 
(Õnneseene rühm);
 Õnneseene rühmas külas kau-
aegne muusikaõpetaja Maimu, 
koos oli tore laulda, muusikat 
kuulata ja ringmänge mängida;

 Vana-Võromaa haridusprog-
ramm „Mets kui meie hing- 
metsa pärimus” Õnnetriinu 
rühmas (võro keeles);
 Ohutuse nädal- tuletõrje õp-
pus;
 Külas politsei (vanemuurija 
Raino Sau, noorsoopolitseinik 
Silja Usin, abipolitseinik Rudo-
lf Tigasing);
 Külastasime vanade asjade 
näitust kooli raamatukogus;
 Onu Ervini teatri etendus 
„Buratino õppetund”;
 Võro keele nädal- külas käi-
sid Evely ja Triin, Nele Rei-
mann-Truija Võru Instituudist. 
Nele jutustas lastele väga toreda 
loo puuraidurist. Kohal olid ka 
tegelaskujud- nukud.;
 Õnneseen rühma õppekäik 
Eliise koju (tutvusime koduloo-
madega- lambad,talled jne);
 Isadepäeva kontsert. Laste-
aed tänab kohaletulnud isasid 
ja vanaisasid-te olete parimad!;
 „Tulest targem”- külas pääste-
ameti Räpina komando pääst-
jad;
 MTÜ Teatripisik etendus 
„Pudeli- Pille seiklused” (Pro-

jekt „Teater maale raames”);
 Eesti Lasteteatri etendus 
„Imerohi”;
 Õnneseene rühmas näitus 
„Vana aja asjad”. Suured tänud 
kõigile, kes näitusele eksponaa-
te tõid!;
 Saime osa kooli raamatuko-
gus toimunud tarkusetunnist, 
mida viisid läbi teadusprofesso-
rid „Anonüümsed Papagoid”;
 MTÜ Müüdud Naer jõulula-
vastus „Vaibaaluste jõuluunis-
tus”;
 Õnnetriinu rühm osales Va-
na- Võromaa Kultuurikoja jõu-
luprogrammis;
 Õnneseene rühm Põlva Talu-
rahvamuuseumis põneval kü-
laskäigul Elli ja Loore juures 
„Jõulumarakrati tembud Kari-
latsis”;
 22. detsembril ootame kõiki 
lasteaia jõuluetendusele.

Kõikide nende kiirete askel-
duste ja toimetuste käigus ei to-
hi me ära unustada oma kõige 
lähedasemaid ja kallemaid ini-
mesi. Võtkem aeg maha, et pea-
le pikka tööpäeva istuda koos 
pereringis, rääkida oma rõõmu-
dest ja muredest, pidada ühiseid 
plaane, süüdata küünal ja juua 
tassike teed. See annab perele 
kindlasti midagi enamat juurde 
kui arvuti taga istumine, kallis 
mobiil või tahvel. Leidkem roh-
kem aega pere ja sõprade jaoks.

Et soojust õhkuks küünaldest
ja vastu säraks silmadest.
Et rõõmus tuleks aasta uus
ja täituks iga unistus.

Imelist Jõuluaega!

Reet Aasma
lasteaia direktor

Veriora Rock Stroganoff toimub ka 2017. aastal
Rõõm on teatada, et järgmise 
aasta Veriora Rock Stroganoff 
toimub 19. august 2017. Päev on 
planeeritud kogupere ürituse-
na. Hommik algab kalameeste-
päevaga ja päeva lõpetab pidu.

Väike meenutus eelmisele üri-
tusele.

Alates 2016. aastast korral-
dab üritust SA Veriora Noorte-
kas oma meeskonnaga. Ürituse 
eesmärgiks on kutsuda suve lõ-

puks kokku kogukond, et nau-
tida sugulaste ja sõprade selts-
konda. Kogemus on näidanud, et 
selleks ajaks plaanivad koju tulla 
noored ka välismaalt. Antud üri-
tus on toonud rahvast meie valda 
üle eesti. See on meie valla suur 
väärtus.

Selle aasta peaesineja oli an-
sambel Terminaator. Peaesine-
jat soojendasid järgmised bändid: 
Deformation, Mystics, Lasso ja 

Desert Gueen.Suured tänud üritu-
se toetajatele - Hasartmängumak-
su Nõukogu, Veriora Vallavalit-
sus, MTÜ Tegus Veriora, Kohaliku 
Omaalgatuse Programm, eraisik 
Kaspar Aavik, Lenno Koddala OÜ, 
Pluitsa Puit OÜ jpt, kes kahjuks ei 
soovinud nime avaldada. Suur tä-
nu ka ürituse idee autorile Sven 
Adamsonile!

Mirjam Ojasaar
noorsootööspetsialist

Õppekäik Meenikunno rabas.

Võro keele nädalal Külas Nele Reimann-Truija.



VERIORA VALLA VAATLEJA8 NR 4 (40) detsember 2016

UUED VALLAKODANIKUD:

Eldar Kotov
10.10.2016

Soovime õnne vanematele!

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

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

96
Linda Valge
06.12.1920

93
Aino-Regina 

Sokolova
18.10.1923

92
Liidia Kaljula

21.11.1924

Marta Sareal
16.11.1924

91
Koidula Kuljus

15.10.1925

85
Meeta Sikka
03.11.1931

Taimi-Regina 
Šamarina
24.10.1931

80
Eha Tannilson

28.12.1936

Elvi Mõtsar
02.12.1936

Einu Eitar
29.11.1936

Nelli Kukk
16.10.1936

70
Tulev Urgand

09.12.1946

Mihail Külavir
07.12.1946

Tiiu-Marianna 
Traat

17.11.1946

Külli Jõõger
10.11.1946

LANGETAME PEA:
Anton-Leonhard 

Kübbard
19.09.2016

Toomas Kübard
20.09.2016

ÕNNITLEME: 

 

JÕULU- JA AASTAVAHETUSE PEOD  

VERIORA VALLAS 
 

Viluste Põhikooli jõulupidu 

Kolmapäeval, 21. detsembril kell 18.00 
  
Veriora lasteaia Õnneseen ja mudilaste jõulupidu 
Neljapäeval, 22. detsembril kell 16.00 
  
Jõulupidu Leevi rahvamajas 
Reedel, 23. detsembril kell 20.00 
 Leevi näitetrupp Pungad  
 Muusik ja õhtujuht Madis Lain 
 DJ Bobo 
Pilet: broneerides 5 eurot ja kohapeal 7 eurot 
  
Aastalõpupidu Veriora rahvamajas 
Reedel, 30. detsembril kell 19.00 
 Vallavanema aastalõputervitus 
 Meeleolumuusikat Rainalt ja Andreaselt 
 Ansambel Vanker 
 Õhtujuht Meelis Sekk 
 Showtrupp Showtime 
 DJ Bobo 
Pilet: 10 eurot, müügil 19.-22.12. Veriora vallavalituse kassas 
  
Eakate uusaastapidu Veriora rahvamajas 
Pühapäeval, 8. jaanuaril kell 13.00 
 Ervin Lillepea ja ansambel Svips 
 Teelaud 
Tasuta 
  

Koostöögrupp Põlva 1, kuhu kuuluvad Ahja, Mikitamäe, Mooste, Orava, Räpina, Veriora ja Värska 
vallad, osaleb kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärk on laiendada 
noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. 
Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri 
korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Noorsootöötajate 
koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, 
noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2-aastane ühine 
tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks. 

Programmi kestvus: 11. oktoober 2016 kuni 10. oktoober 2018 

Programmi maksumus: 143 575 eurot 

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja 
noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu. 

Tulemus: rohkem Ahja, Mikitamäe, Mooste, Orava, Räpina, Veriora ja Värska valdade noori on 
kaasatud noorsootöösse.  

Lisainfo: ilmumisel 

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. 
Tegevusi rahastatakse täielikult haridus- ja teadusministri 29.06.2015 käskkirja nr 281 „Tõrjutusriskis 
noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel. 

 


