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Päkapikud piiluvad
laste tuppa hiilivad.
Maiustusi toovad nad
lapsed rõõmust kilkavad.

Elena Talimäe
5. klass

Päkapikud akna taga
nemad ööselgi ei maga.
Komme, mandariine toovad
lastel rõõmsa meele loovad.

Marili Piirisild
5. klass

Päkapikk on juba teel
priske kommikott tal reel.

Laste sussid akna peal
komme täis on õige pea.

Kevin Alvela
5. klass

Juhendaja õp Hiie Matto

Jõulud kätte jõudnud juba,
jõuluhõngu täis on tuba.

Ongi jõuluõhtu käes,
pidu saalis täies väes.

Kaugel jõulukellad kajavad, 
lapsi need pöördesse ajavad.

Jõuluvana ukse taga juba,
lastel ukse avamiseks luba.

Kõik nüüd julgelt salme loe-
vad,
varsti aga komme söövad.
Kasper Kallari, 8.kl

Päkapikuaeg

Hommikul kui ärkasin,
aknas valgust märkasin.
Tean, päkapikk on see,
kes mulle rõõmu teeb.

Hea laps olla tahan, 
ei tee üldse paha.
Siis aknal sussi sees
mind kommikene ootab ees.

1. klass
Juhendaja õp Aasa Liiv

Ajakell käib ikka ühte sammu
Ja tunde väsimatult meile lööb
Nii meeletuks teeb jõuluõhtu valgus,
Üks aastalõpp on jälle meie ees.

Ilme Lipman
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Austatud vallakodanik!
On mööduvast aastast kokku-
võtete tegemise ja uue aasta et-
tevõtmiste kavandamise aeg. 

Sellest, millega aasta jooksul 
on vallavolikogu ja vallavalitsus 
tegelenud, oleme koos volikogu 
esimehega vallalehe vahendu-
sel Teile ikka teada andnud. Iga 
inimese elus on nii keerulisi, kui 
ka lihtsamaid perioode, sama 
võin tõdeda ka valla aastale taga-
si mõeldes. 

Sellel aastal on vallas remondi-
tud kohalikke teid, korrastatud 
rannaala ja puhastatud biotiigid, 
alustasime kooliaasta toetuse 
maksmist Viluste põhikooli las-
tele. Korraldatud on mitmeid 
üritusi, ka maakondlikke ja piir-
konnaüleseid. Meie valla kollek-
tiivid on käinud ka Eestist väljas-
pool meie vald ja riiki esindamas.

Kõikide valdade suurimaks 
probleemiks tänases Eestis on 
ilmselt see, et vallaeelarvet on vä-
ga keeruline koostada. Ülesan-
deid kohaliku elu paremaks kor-
raldamiseks tuleb järjest juurde, 
kuid raha nende lahendami-
seks kipub väheks jääma. Eelar-
ve koostamisel peame oskama 
prognoosida tulumaksu laeku-
mist, elanike arvu, töökohtade 

olemasolu või nende kadumist, 
koolilaste arvu uueks kooliaas-
taks jne.  Ühesõnaga- liiga vähe 
kindlaid arve.

Uuel aastal avanevad eeldata-
vasti uued Euroopa Liidu meet-
med, mille kaudu on võimalik 
ka meie valla tegevustele toetust 
taotleda. Sellegi raha saamiseks 
on vaja palju eeltööd teha. 

Meie naabervallad, taasiseseis-
vunud Eesti üks esimesi valdu, 
Laheda, pidas detsembri algu-
ses oma 25. sünnipäeva. See üri-
tus koos läheneva aastalõpuga 
pani ka mind eelnevatele Verio-
ra valla aastatele tagasi mõtlema. 
Kakskümmend viis aastat. Uus 
koolimaja, noortekeskus, küla-
keskus, rekonstrueeritud Leevi 
rahvamaja ja hooldekodu, uue il-
me saanud külakeskused ja palju 
ühiseid ettevõtmisi, on need as-
jad, mis kohe alguses meenuvad. 

Meie elukeskkond on väga pal-
ju paremaks muutunud. Vahel 
on tarvis sellele mõelda.

Soovin uueks aastaks kõigile 
uusi kordaminekuid!

Ilusaid ja rahulikke jõule!

Enel Liin
Veriora vallavanem

Veriora vallavolikogus
Veriora vallavolikogu 
29. septembri 2015 
istungil:
 muudeti Verio-

ra valla arengukava aastateks 
2015-2020;
 finantsspetsialist Kaja Par-
gas tegi kokkuvõtte Veriora 
valla 2015. aasta investeeringu-
te kava täitmisest;
2015. aastal on investeeringu-
teks kasutatud eelarvevahen-
deid järgmiselt:
1. Külaplatside ehitamine/
arendamine  - 1 800 €
2. Veriora paisjärve puhketsoo-
ni ehitus  - 47 952 €
3. Noortekeskuse sissesõidutee 
ja parkla rajamine - 2 000 €
4. Leevi raamatukogu kaas-
ajastamine (projekt)  – 2 940 €
5. Põhikooli arvuti tark- ja 
riistvara uuendamine  - 4 248 €   
6. Leevi hooldekodule inven-
tari soetamine  – 1 300 €
7. Teede hooldus ja remont   - 
29 001 €    
8. Veriora järve veeväljalaske 
regulaatori paigaldamine – 6 
877 €
9. Sotsiaal- ja munitsipaalkor-
terite remont    - 900 €
 tuvastati Veriora vallas Soo-
hara külas asuva hoone (ehi-
tisregistri kood nr 110015627) 
eluruumi  nr 5 peremehetus. 
Veriora vallavalitsusele teh-
ti ülesandeks registreerida ni-
metatud ehitis riiklikus ehitis-
registris valla varana.
 kinnitati Veriora vallavoli-

kogu tööplaan 2015. aasta IV 
kvartaliks.
Veriora vallavolikogu 29. 
oktoobri 2015 istungil:
 toimus Veriora valla jäätme-
kava aastateks 2016 – 2020 I lu-
gemine; 
Veriora valla jäätmekava 2016-
2020 on omavalitsuse jäätme-
käitlust korraldav ja suunav 
dokument, mille eesmärk on 
määrata jäätmekäitluse aren-
gusuunad, tegevused ja meet-
med aastani 2020.
Jäätmekava hõlmab jäätme-
majanduse olukorra kirjeldust 
ning ülevaadet jäätmemajan-
dusega seotud probleemidest. 
Jäätmekava püstitab jäätme-
hoolduse eesmärgid aastateks 
2016-2020 ja toob välja eesmär-
kide elluviimise tegevuska-
va ning investeeringuvajaduse 
jäätmemajanduse arendami-
seks.
 toimus Veriora valla 2015. 
aasta I lisaeelarve I lugemine;

Veriora vallavolikogu 25. 
novembri 2015 istungil:

 kinnitati Veriora valla jäät-
mekava aastateks 2016 - 2020;
 kinnitati Veriora valla 2015. 
aasta I lisaeelarve, mille kogu-
summa on 54 835 eurot;
TULUD:
1. Tasandusfondi vahendeid 
suurendati 626 €.
2. Toetusfondi vahendeid 
muudeti järgmiselt: õpetaja-

te tööjõu kulusid suurendati 3 
432 euro võrra, sotsiaalteenus-
te osutamise toetust suuren-
dati 1 238 euro võrra, vähenda-
ti kohalike teede hoiu toetust 
375 euro võrra.
3. Tegevuskulude sihtfinant-
seerimiseks saadi toetust Si-
seministeeriumilt  5 000 eurot  
MTÜ Tegus Veriora projekti-
toetuseks ja Põlva Maavalitu-
selt 7 958 eurot „Hajaasustuse 
programmi” läbiviimiseks.
4. Põhivara sihtfinantseerimi-
seks saadi  toetust  Ettevõtlu-
se Arendamise Sihtasutuselt 
31 956 eurot projekti „Verio-
ra paisjärve puhketsooni aren-
damine I etapp „  ja Kultuuri-
ministeeriumilt 5 000 eurot 
projekti „Leevi rahvamaja II 
korruse saali projekteerimine” 
elluviimiseks.
KULUD on I lisaeelarves vas-
tavalt laekunud tulude sihtfi-
nantseeringule.

 kinnitati 2016. aastaks Lee-
vi Hooldekodu kohamaksu-
museks 525 eurot kuus (v.a. 
voodislamavad hoolealused) 
ja voodislamavate hoolealuste 
kohamaksumuseks     565 eu-
rot kuus, võrreldes käesoleva 
aastaga suureneb kohamaksu-
mus 25 euro võrra;
 kehtestati arvates 1. jaanua-
rist 2016 maamaksumääraks 
Veriora vallas 2,5 protsenti 
maa maksustamishinnast aas-
tas, v.a. põllumajandussaadus-

te tootmiseks kasutusel olev 
haritav maa ja looduslik rohu-
maa. Põllumajandussaadus-
te tootmiseks kasutusel ole-
va haritava maa ja loodusliku 
rohumaa maamaksumääraks 
kehtestati 1,0 protsenti maa 
maksustamishinnast aastas. 
Maamaksumäärad jäid 2015.
aasta tasemele.
 anti arvamus põllumajan-
dus- ja metsamaad sisaldava 
kinnisasja omandamise loa-
taotluse kohta;
 otsustati määrata Veriora 
valla 2015.aasta preemiad järg-
miselt:
ettevõtja preemia – Muinas-
maa talu 
haridus-, kultuuri- ja spor-
dipreemiad: 
kollektiiv – Veriora Perenais-
te Selts
täiskasvanu – Kris-
ta Salf
noorte aastapree-
mia jäi välja and-
mata, sest pree-
miate määramise 

komisjonile ei esitatud ühtki 
kandidaati;

Veriora vallavolikogus vastu-
võetud otsused ja määrused 
on elanikele tutvumiseks Ve-
riora vallamajas, Veriora ja 
Leevi raamatukogus, määru-
sed avaldatakse Riigi Teata-
ja elektroonses andmekogus. 
Määrused jõustuvad kolman-
dal päeval pärast Riigi Teatajas 
avaldamist.
Veriora vallavolikogu kõik õi-
gusaktid ja istungite protokol-
lid on avaldatud Veriora valla 
veebilehel (http://www.verio-
ra.ee). 

Rein Raadla
Veriora vallavolikogu esimees
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Ka ühis-
maja võib 
olla kodu
Kaunil jõuluajal mõtleme ik-
ka rohkem oma lähedaste ja ko-
du peale. Eesti inimestel on ena-
masti kaks valikut, kas elada 
individuaalmajas või korterma-
jas. 

Olen oma lapsepõlve ja kooli-
aastad veetnud nn omas majas, 
mille Siberist tulnud isa oma kä-
tega ehitas ja milles tänaseni mi-
nu pere neli põlvkonda oma puh-
kust ja mõnusat koosolemist 
naudib. Viimased kolmkümmend 
aastat olen elanud aga korterma-
jas, mille ehitus ja saamislugu on 
teistest erinev. Selle maja elani-
kud ei saanud valmis kortereid, 
vaid pidid alates krohvitud sein-
test ise omale kodu valmis ehita-
ma. Sellele vaatamata oli 12ne pe-
re kolimisrõõm väga suur. 

Elu tegi aga oma otsused: ühine 
soojust andev katlamaja likvidee-
riti ja me olime sunnitud ehitama 
oma küttesüsteemi. Rõõm soojast 
kodust oli aga üürike, sest vedel-
kütte hinnad tõusid ja hakkasime 
ehitama uut, puidul töötavat kat-
lamaja, mis edukalt tänaseni toi-
mib. Tolleaegne ehituskvaliteet 
ei olnud  eriti kõrge ja vahetasi-
me välja ka maja katuse. Tänaseks 
oleme ühiste pingutuste tulemu-
sena oma maja soojustanud ja re-
noveerinud ning tunneme ennast 
ilusa vallamaja ja noortekeskuse 
kõrval väga hästi. Kõik need tööd 
oleme suutnud teha pangalaenu-
de abil, sest kuigi elanikud on aas-
tatega vahetunud, pole meil ol-
nud kunagi ühtegi võlglast. Maja 
on juhtinud nende aastate jook-
sul ka väga tublid majavanemad: 
ehitusjärgsed mured ja haljastuse 
võttis enda kanda Helmut Adam-
son, järgmiseks oli suurte raama-
tupidamiskogemustega ja väga 
kohusetundlik Helle Peedusoo ja 
viimaseks energiline ja uuendus-
meelne Mirjam Ojasaar. Praegu 
juhib ühistut kolmeliikmeline ju-
hatus. Tänud ka meie abivalmile 
ja rõõmsameelsele raamatupida-
jale Virve Lõhmusele.

Täiesti mõistetav on ka see, et 
hästitoimivas ühistus tuleb väga 
paljudele töödele lihtsalt ise või 
talgukorras käed külge lüüa. Kui-
gi meie maja kõige vanem elanik 
on 91 aastane ja noorim 2 aasta-
ne, oleme ka ühistegevusega väga 
palju ära teinud. Seda suurem on 
aga pärast töörõõm ja tõdemus, 
et ühismaja kui kodu ei alga kor-
teriuksest vaid ikka välisuksest ja 
kogu maja ümbrusest. Loodan, et 
meie kogemus annab julgust te-
gutsemiseks!

Rõõmsat Jõuluaega kõigile!
Karin Sulg

Korteriühistu Veriora Metsa juhatuse 
liige

Eesti kõige kõrgem puu 
kasvab Veriora vallas
Ühel vihmasel novembrikuu sügis-
päeval viis uurijate rühm Veriora val-
las endises Ootsipalu vahtkonnas läbi 
kõrgete puude kõrguse täppismõõt-
mise. 

Siin kasvavat eriti kõrget ja võimsat 
kuuske märkasin paar aastat tagasi, kui 
kõrval asuval eraldusel valgustusraiet 
hindasin. See puu kasvab oru põhjas, 
kuid kaugemalt vaadatuna paistis ole-
ma sama kõrge või isegi veel kõrgem, 
kui mäeveerul kasvavad puud. Sellest 
puust natuke eemal oli maha murdu-
nud peaaegu samavõimsas kuusk, mille 
pikkuseks mõõtsin 42 meetrit. Kasvav 
kuusk tundus olevat veelgi võimsam ja 
kõrgem. Teades, et senini on Eesti kõi-
ge kõrgem puu Järvselja kuusk, mille 
kõrguseks on mõõdetud 44,1 meetrit, 
tekkiski kahtlus, et siin võib olla tege-
mist uue rekordpuuga. Mõõtsime koos 
metsnik Are Orioniga puu kõrgust ta-
valise, metsniku kasutuses oleva kõr-
gusmõõtjaga, ja saime puu kõrguseks 
45,7 meetrit. Kahjuks ei ole tavalised 
kõrgusmõõtjad kõrgete puude mõõt-
misel eriti täpsed ning andmed pole 
seega ka usaldusväärsed, seetõttu oli 
vaja puu kõrgus üle mõõta täpsema-
te mõõduriistadega. Pöördusingi 2014. 
aasta alguses  Eesti Maaülikooli met-
sateadlase Ahto Kanguri poole palvega 
teha läbi kõrge kuuse täppismõõdista-
mine. Ahto Kangurit võib pidada  Eesti 
üheks parimaks puude kõrguse mõõt-
mise asjatundjaks. Selle teemaga on ta 
aastaid tegelnud ning kirjutanud erine-
vatest puude kõrguse mõõtmise sead-
metest ja meetoditest ajakirja Eesti 
Metsa nr 2  põhjaliku artikli.

Kõrgeimate okaspuu kandidaati-
de täppismõõtmine saigi teoks 20. no-
vembril. Enne seda oli Ahto Kangur 
teinud veel eeltööd aero-LiDARi and-
metega. Aero-LiDAR ( LiDAR – Lig-
htDetection and Ranging) on kaug-
seire meetod, kus andmed on saadud 
lennukile kinnitatud laserskanneeri-
mise seadmete mõõtmise tulemusel. 
Neid andmeid uurides sai Ahto Kangur 
kinnitust oletusele, et osutatud paigas 
on tõesti üks eriti kõrge puu, kuid sa-
mas kõrval võib olla ka veel teisi üle 45 
meetri kõrguseid puid. 

Ahto  Kanguril oli appi võetud veel 
üks täppismõõdistamise spetsialist 
Harli Jürgenson, kes omakorda oli kaa-
sa võtnud kaks üliõpilast. Harli Jürgen-
son on Eesti Maaülikooli geomaatika 
osakonna dotsent, kellel on kogemused 
ka metsapuude kõrguste mõõtmises. 
Nii Ahto Kanguril kui Harli Jürgenso-
nil oli kaasas oma vägagi kaasaegne ja 
suurt mõõtmistäpsust võimaldav mõõ-
duriist. Ahto Kanguril oli selleks kal-
denurga anduriga laserkõrgusmõõt-
ja TruPulse 360 R ja Harli Jürgensonil 
elektrontahhümeeter Trimble S6. Kogu 
kastidesse pakitud mõõtmistehnika oli 
niivõrd kogukas, et mahtus hädavaevu 
ära maasturi pakiruumi. Tartus liitus 
nendega veel Hendrik Relve, kes on ju-
ba pikka aega uurinud ja mõõtnud Ees-
ti kõige kõrgemaid ja jämedamaid puid 
ning pidanud nende üle täpset arves-

tust. Seega suundus uusi Eesti kõrgei-
mate okaspuude kandidaate mõõtma 
tõsiselt võetav uurimisrühm.

Mõõdetav puu asub rohkem kui 100 
meetri kaugusel Viluste-Lindora teest, 
kuid paistab hõredas metsas tee pea-
le hästi ära. Ainult puu alaosa pole nä-
ha, sest see asub sügaval lohus. Nüüd 
algas aeganõudev kuuse täppismõõ-
distamine. Selleks tuli Ahto Kanguril 
ja Harli Jürgensonil leida mõõdetava-
test puudest võimalikult kaugel koh-
ti, kust paistaks selgesti ära nii puu latv, 
kui ka tüve alaosa. Sellistesse paikades-
se tuli  mõõduriist kolmjalale üles sea-
da ja läbi teha täpne protseduur, mille 
käigus fikseeriti laserkiirega nii puu latv 
kui maapinna kõrgus puu all ja arvuta-
da puu kõrgus. Kuuse mõõtmisel sobi-
sid kummagi mõõtja erineva mõõtmis-
vahendiga saadud tulemused üllatavalt 
hästi. Ahto Kangur sai kuuse kõrguseks 
48,58 meetrit ja Harli Jürgenson 48,59 
meetrit. Mände mõõdeti kolm. Ühel 
neist saadi keskmiseks kõrguseks 41,7 
meetrit, teisel 44, 4 meetrit. Kolman-
da, kõige kõrgema männi puhul läksid 
kummagi mõõtmise tulemused teataval 
määral lahku. Ahto Kanguri mõõduriist 
näitas kõrguseks 47,48 meetrit, Harli 
Jürgensoni oma 46,6 meetrit. Ahto Kan-
guri arvates tekkis tema mõõteriistaga 
mõõdetud puu kõrguse erinevus sellest, 
et õhtu saabudes oli mõõtmine tehtud 
halva nähtavuse tingimustes (seadme 
ebapiisav valgustus). Kuid elektrontah-
hümeetriga mõõdetud puu kõrgus on 
lõplik. Seega saab väita, et uue rekord-
männi kõrguseks võib pakkuda vähe-
malt 46,6 meetrit. Rohkem puid mõõta 
ei jõutud, sest lühike sügispäev hakkas 
juba pimedaks kiskuma.

Seega on leitud Eesti uued kuuse- ja 
männirekordpuud. Nagu eelpool juba 
kirjutatud, oli seni teadaolev kõrgeim 
kuusk Järvseljalt ning tema kõrguseks 
oli 2013. aastal elektrontahhümeetri-
ga saadud 44,1 meetrit. Ka kuus aastat 
varem oli saadud sama tulemus (Hend-
rik Relve andmed). Praegu leitud kuu-
se kõrgusmõõt (48,6 m) ületas Järvselja  
kuuse oma tervelt 4,5 meetri võrra! Ka 
teadaolev männi kõrgusrekord on Järv-
seljalt. Sealse Riiupalu männi nime all 
tuntud puu kõrguseks oli 2013. aastal 
elektrontahhümeetriga mõõdetud 42,4 
meetrit (Hendrik Relve). Siinse kõrgei-
ma männi mõõt (46,6 m) ületas Riiupa-
lu oma vähemalt 4 meetri võrra.

Leiti, et mõõtmistöid tuleks siin veel 
edaspidigi kindlasti jätkata. On üs-
na tõenäoline, et siinses puistus leidub 
veel teisigi tähelepanuväärse kõrguse-
ga okaspuu eksemplare. Kuidas aga uut 
Eesti kõrgemate okaspuude asupaika 
võiks nimetada ? Kuivõrd see piirkond 
oli varem tuntud Ootsipalu  vahtkonna 
nime all ning kõrged männid ja kuused 
paiknevad siin üsna lähestikku orus ja 
oru nõlvadel, siis arvas Hendrik Relve, 
et see koht võiks hakata kandma nime - 
Ootsipalu hiiglaste org.

Hendrik Relve väitis, et senini on üld-
se kõige kõrgemaks puuks mõõdetud 
1967.aastal. Järvseljal kasvanud kuusk. 
Puu kõrguseks saadi siis tolleaegse-
te kõrgusmõõtjatega 48 meetrit. See-
ga saab öelda, et praegu Veriora val-
las Ootsipalus kasvav kuusk kõrgusega 
48,6 meetrit, on läbi aegade senini Ees-
tis mõõdetud kõige kõrgem puu!

Kaarel Tiganik
metsamees
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Selles lehenumbris vastab küsimustele Eneken Volkov
Paljude noorte elukutse 

valik üllatab sageli. Mind 
üllatas Sinu valik õppida 
jaapani keelt ja kultuuri. 
Kust see huvi alguse sai?

Minu huvi jaapani keele vas-
tu sai alguse juba põhikoolis, 
kui esimest korda internetist 
animet ehk jaapani stiilis ani-
matsiooni vaatasin ning seda 
põnevat keelt kuulsin. Hiljem 
minu minu huvi selle maa kee-
le ja kultuuri vastu aina kasvas 
ja kasvas ning hakkasin isegi 
jaapani keelt iseseisvalt õppi-
ma. Minu huvi Aasia kultuu-
ri vastu pole piirdunud ainult 
Jaapaniga, vaid ka teised Aasia 
kultuurid tunduvad põnevad, 
eriti Korea. 

Niisiis, üheksanda klassi lõ-
pus, kui tuli hakata valima ku-
hu gümnaasiumisse minna, 
vaatasin juba ka ülikoole ning 
juba siis otsustasin vargsi, et 
tahan rohkem teada Jaapa-
ni kultuurist ning õppida selle 
maa keelt esmalt just Tallinna 
Ülikoolis. 

Kas Sinu ootused ja loo-
tused on täitunud? Näha ja 
kogeda midagi teistsugust 
ja kauget?

No päris kõik ootused ja loo-
tused ei ole veel täitunud! Ni-
melt pole ma jõudnud veel Jaa-
panit  külastada, kuid see-eest 
olen tutvunud paljude jaapan-
lastega, kes on väga sõbralikud 
ja väga aktiivsed. Lisaks tun-
nen, et tahan rohkem nii jaa-
pani kui ka korea keelt osata 
ja arenguruumi on hulgaliselt. 
Siiski olen palju õppinud ja 
teada saanud selle päikesemaa 
keele, kommete ja elu-olu koh-
ta ning jõudnud mõistmisele, 
et see kauge, meie jaoks eksoo-
tiline maa, ei olegi nii palju eri-
nev, kui mulle alguses paistis.

Kus ja kellena Sa näed en-
nast kümne aasta pärast?

See on raske küsimus, mille-
le mul hetkel konkreetne vas-
tus puudub, kuid eks mingid 
lootused ja ootused peas ikka 
liiguvad. Tahaksin väga töö-
tada valdkonnas, kus saaksin 
kasutada oma õpitud keeleos-
kust või jagada teadmisi nen-
de kaugete maade kultuuride 
kohta. Loomulikult soovin en-
nast edasi arendada.

Praegu viibid Sa vahetus-
üliõpilasena Lõuna-Koreas. 
Milline maa see on?

Eesti ja Lõuna-Korea on 
mitmest küljest väga sarna-
sed. Mõlemad on väiksed rii-
gid. Eestlasele võib see tundu-
da naljakas, aga korealased ise 
rõhutavad seda tihti, et elavad 
väikeses riigis. Millepoolest 
need kaks riiki veel sarnane-
vad, on minu arvates tehno-
loogiavaldkonna areng ning 
kasutus mõlemas riigis. Isegi 
Eesti ja Korea ajalugu on veidi 
sarnased- oleme väikeste riiki-
dena pidanud kannatama võõ-
ra võimu all.

Siiski on kultuuris ka pal-
ju erinevusi. Paljudele on ehk 
teada, et Aasia kultuuris austa-
takse väga oma vanemaid, üld-
se vanemaid inimesi, mida on 
eriti näha Koreas. Siin loeb ju-
ba see, kui sa oled kellestki ai-
nult aasta vanem. Esimest kor-
da korealasega kohtudes on 
tavaliselt üks esimesi küsimu-
si, kui vana sa oled? Koreas ar-
vutatakse vanust veidi teisi-
ti kui meil. Lapse sündides on 
ta juba üheaastane ning iga 
uue aasta alguses lisandub elu-
aasta, olenemata mil ta täpne 
sünnipäev on.

Lõuna-Korea inimesed on al-
guses tagasihoidlikud ja vaos-

hoitud. Peaaegu nagu eestla-
sedki. Tuttavamaks saades on 
nad väga sõbralikud ja vastu-
tulelikud. Isegi siis, kui tekib 
väike keelebarjäär, sest inglise 
keelt siin nii laialdaselt ei rää-
gita nagu meil, soovitakse igal 
võimalusel suhelda ja aidata.

Kui palju kohalikud ko-
dus räägivad Põhja-Ko-
reast? Kas Sinu kuuldes se-
da tehakse? Mida arvatakse 
Euroopat raputavast pagu-
laskriisist?

Põhja-Koreast eriti ei räägita. 
Enne siia tulekut küsiti minult 
ikka naljaga ja üllatunud hää-
lega, et ega ma ometi Põhja-
Koreasse lähe? Lähedased al-
guses veidi ikka muretsesid, et 
kus kandis ma elama hakkan, 
kuna siia saabudes oli meie 
uudistes päevakorral just kahe 
Korea vaheline suhete teravne-
mine. Hiljem selgus, et siinne 
ülikool asub Lõuna-Korea kes-
kel, mitte piiri lähedal. See oli 
rahustav. Sõbrad ikka tahaksid 
küll rohkem Põhja-Korea koh-
ta teada saada, paraku sellest 
tõesti ei räägita. Pagulaskriis ei 
ole väga teemaks tulnud, kuna 
Euroopa see jääb Koreast siis-
ki kaugele. Pärast hiljutisi Pa-
riisis toimunud rünnakuid, 
on hakatud küll rohkem huvi 
tundma, kuid selget ettekuju-
tust korealastel pagulaskriisist 
ei ole. 

Mida korealased teadsid 
Eestist, mis neid on üllata-
nud?

Koreas vahetusõpilane ol-
les ja veel kohas, kus linna-
pildis ei ole väga palju välis-
maalasi (eriti veel lääne nö 
eurooplasi), on üks põhilisi 
küsimusi ikka:„Kust sa pärit 
oled?“ Vastates, et tulen Ees-
tist, märkan enamasti, kui-
das küsijatel  nägu mõtlikuks 
muutub, mõistan, et neil pole 
aimugi, kus see riik asub. Mõ-

ned teavad seda, et Eesti asub 
kuskil Euroopas. Mõni üksik 
teab pisut enamatki, näiteks, 
et meilt on Skype või et meil on 
palju maitsvaid piima tooteid. 
Üldjuhul ei teata siiski suurt 
midagi. Kui seletan küsijaile, 
kus Eesti asub, küsitakse tava-
liselt vastu kui külm ja lumine 
meil ikkagi on.

Käisid meie perenaiste-
le õpetamas jaapani riisilei-
bade ehk sushide tegemist. 
Mida Sa Korea köögist soo-
viksid meile õpetada? Mis 
on Sind üllatanud? Või eh-
matanud? Lemmiksöök?

Korea köök võib olla tavali-
sele eestlasele harjumatu, aga 
ma soovitaks seda eriti nei-
le, kes armastavad vürtsikat  
maitset, sest enamus toite on 
siin väga vürtsikad. Tulise suu-
ga hakkan juba ära harjuma. 
Mõned üllatused on ka olnud, 
näiteks, ei uskunud ma, et siin 
nii palju kaheksajalgu süüak-
se. Meile võib kummalisena 
tunduda, et neid süüakse suisa 
elusalt, eriti just mereäärsetes 
linnades. Elusalt söömine pole 
küll nii levinud, aga paljud vä-
lismaalased tahavad seda ikka-
gi siin ära proovida. 

Mind üllatas veel see, et siin 
süüakse isegi kana varbaid ja 
need pidid väga maitsvad ole-

ma, ise pole ma veel neid proo-
vinud, kuid usun, et maitsen 
ka need ära.

Minu üheks suureks lemmi-
kuks on Korea grill, toitu saab 
restoranis ise grillida. Grilli-
tud liha pannakse koos erine-
vate lisanditega (sibul, seened, 
kastmed jne) kapsalehele ja 
volditakse kokku ning maitsev 
suupiste ongi valmis. See ei ole 
küll midagi väga erilist, aga vä-
ga maitsev ning huvitav on just 
protsess, kuidas seda toitu val-
mistatakse. 

Mida Eestis kõigil mugavam 
ja lihtsam oleks teha ning õpe-
tada, on bibimbap. See koos-
neb erinevatest meie köögiski 
kasutuses olevatest  kompo-
nentidest, millele annab aa-
siapärase meki kim ehk korea 
stiilis kuivatatud mereveti-
kad ja tšilli pasta. Bibimbap on 
tuntumaid sööke ka väljaspool 
Koread.

Kas oma järgmise eesmär-
gi poole oled juba teel?

Minu esmaseks eesmärgiks 
pärast  Koreast naasmist, on 
ülikool ära lõpetada. Kindlas-
ti tahaksin Jaapanit külastada 
ning kogeda kõike seda, mida 
olen raamatutest õppinud ja 
filmidest näinud. 

Küsis:
 Enel Liin

Korea grill Öine linna pilt on alati väga värvikas ja kirev.

Vahetusõpilased, kellega olen saanud hea-
deks sõpradeks.
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Veriora Eideratas Europeadel 
Tundub küll, et miks veel suvi-
ne lugu, kuid minu Facebooki 
postitusi ei ole kõigil võimalik 
lugeda, kuid artiklit küll. 

Mis asi see Europeade on? 
Eoroopa riikide festival, kus 
esinetakse oma rahvaste lau-
lude ja tantsudega. Igal aastal 
toimub festival erinevas riigis, 
sel aastal Rootsis Helsingbor-
gis.

Põlvamaalt olime koos Ruu-
sa Reilenderi ja Räpina Noo-
ruslike Naistega. 

1222 km läbitud, oma „pesa” 
koolimaja klassipõrandal sisse 
seatud, ootasime põnevusega 
järgmist hommikut.

Esimesel hommikul oli ko-
he tänavaesinemine, mis oli 
emotsionaalne ja tantsijad ta-
semel! Tunda oli rõõmu ja sä-
ra. Ilm super hea, sooja 25-30 
kraadi ja pilvitu taevas. Linna-
osas, kus meie memmed tant-
sisid, oli kogu päeva peale esi-
nejaid 12st riigist ja neid kohti 
oli kogu linnas 16. 

Avakontsert Helsingborg 
Arenal

Enne kontserdile minekut 
tõid Esta ja Krista meile toi-
dupakid ja nii hakkasime süüa 
saama igal õhtul. Seekord oli 
hea kogemus süüa kesklin-
na puhkealal. Selliseid kõrge-
te lilledega „lillesaarekesi” oli 
linnas palju, kus saab puhata, 
nautida lilleilu ja tunda end 
mõnusalt.

Kontsert Helsingborg Are-
nal, kestusega ~4 tundi, oli nii 
hea ja emotsionaalne, erandi-
tult kõigile väga meeldis. Rah-
vuslikud eripärad olid lahedad: 
kastanjetid, kargud, mõõgad, 
suured-suured puukingad, vii-
napits tüdruku pea peal, mis 
tühjaks joodi, alpikellad (män-
giti imeilusat muusikat tantsu 
saateks), tantsusammud kii-
red ja väga kiired.

Kõige rohkem oli platsil kor-
raga Eesti tantsijaid. Naisrüh-
mad ja segarühmad eraldi, kes 
said suure aplausi ja segarüh-
mad lõpetasid kontserdi - see 
oli võimas! Minitantsupidu 
eestlaste poolt - panin tähele, 
et kui eestlased esinema tulid, 
tekkis vaatajate poolt palju fil-
mijaid.

Rahvastevaheline tantsusim-
man avapeo lõpus, oli tõeline 
elamus, tantsisime kõik koos. 
Lahe oli, kui kõlasid lavalt 
meie Eesti lood ja lauljateks 
meie omad eestlased. Lau-
lu “Pillimehe leib” ajal õppi-
sid teised rahvused meie pealt 
samme, meie jällegi iirlastelt, 
belglastelt, itaallastelt nende 
lugude ajal. Ja meie memmed 
- jalg kerge, meel rõõmus, ole-
mine reibas.

Teise päeva hommikul oli 
meil võimalus käia linnas. 
Liikluskorraldus äärelinnas on 

selline - kõnniteed on viidud 
sõiduteest kaugemale, tur-
valisuse tagamiseks. Üle tee-
de lähevad jalakäijate sillad ja 
elamurajoonis on neid päris 
palju. Otsisime teed kauplu-
sesse ja kõndisime läbi elamu-
rajooni. Autosid ei ole ühegi 
maja ees, autoga saab sõidu-
teelt ainult oma garaažibok-
si. Ongi selline ala, kus on ai-
nult garaažid ja sealt minnakse 
jalgsi koju. Majade vahel oleval 
teel saab liikuda ainult jalgsi ja 
rattaga. Lapsed mängivad ma-
ja ees, mänguväljakul, kus on 
väga turvaline. Rattad on iga-
päevane liikumisvahend, mida 
kohtab tänavapildis väga palju, 
olemas rattateed ja hoidikud. 
Võrreldes Eesti linnaga, oli tä-
navatel autosid vähe. 

Mere ääres, teisel pool väi-
na on Taani. Estale mõjus väga 
emotsionaalselt ja loominguli-
selt Taani ja Shakespeare lossi 
nägemine, luges meile väga il-
mekalt Hamletit.

Rongkäik
Et rongkäigule saada, oli meil 

kolmel rühmal tõeline seiklus. 
Kuna meie bussijuhil oli vaba 
päev, siis saime asendusbus-
si. Selgus aga, et see buss oli 
nii kõrge, et ei saanudki koo-
li juurde sõita, kuna silla alt ei 
mahtunud läbi. Pidime jalg-
si minema ~ 650 m ja oli juba 
väga kiire rongkäigule jõudmi-
sega. Pidime üle silla minema 
teisele poole teed. Selleks, et 
aga pärast silda sõiduteele saa-
da, olime korraga ühe korte-
relamu maja taga, kus võõrad 
ei käi. Üks pere oli väikse lap-

sega õues ja korraga... umbes 
40 inimest, omamoodi riides 
ja kõnnivad ukse eest mööda…

Enne kui rongkäik alata jõu-
dis, laulsime sakslastega “Ma-
rinat” ja kui nemad lõpeta-
sid, siis poolakad tahtsid ka 
meiega laulda, igatahes lõ-
bus ja tõeliselt rahvaid ühen-
dav. Rongkäik oli lahe ja vahva, 
nautisime väga.

Hämmastas, et rongkäigu 
ajal toimis linnaliiklus. Rohe-
lise tulega said ratturid ja ja-
lakäijad üle tee, autod sõitsid 
ning rongkäik seisis.

Lauljate ja pillimängijate 
kontsert

Enne kontserti mängis Eesti 
kandleansambel pikalt meele-
oluks. Eestlastest esinesid veel 
setod ja naisansambel. Lahe-
dad etteasted olid ja  mis pea-
mine – ühelgi kontserdil ei ol-
nud esinemiste ajal muusikat 
heliplaadilt, kõik mängiti ko-
hapeal!

Selfero kuningalossi aias 
esinemine

Loss oli lisaks tantsule ilus 
elamus. Esta kirjutas kuning-
likku külalisteraamatusse Ei-
deratta tervitused. Fantastiline 
lossiaed, kuhu tahakski jääda! 

Eestlased lõid peo käima
Eelmist esinejat ei olnud või 

sai programm varem otsa, kõik 
tundus väga vaikne, panime 
Eesti rahvamuusika mängi-
ma ja uudistajad hakkasid ko-
gunema. Esinemise ajaks oli 
pealtvaatajad üksjagu kogune-
nud, emotsioon nii esinejatele 
kui ka pealtvaatajatele.

Külastasime Taani veerekese 

pääl linna Helsingör. Üle väina 
sõitsime praamiga. Laevaliik-
lus oli kui autotrass - üks laev 
läks, teine tuli ja liiklus toi-
mus praamide ja tankerite va-
hel sujuvalt. Kaugelt vaadates 
tundus, kas tanker jõuab eest 
ära, enne kui praam tuleb, aga 
jäi aega ülegi. Ja võrratu Ham-
leti loss, kus oli tunda tõelist 
hamletlikku hõngu. Linnas 
leidsin maja aastast 1600, savi 
ja puit ja keskaegne kitsas tä-
nav, kus keskel on äravoolu-
renn. Sadama juures nägime 
kahekorruselist rattaparklat, 
meil on linnades kahekorru-
selised autoparklad... Meie la-
hedad memmekesed olid jät-
kuvalt rõõmsad, ühtehoidvad, 
energilised ja jätkus jaksu võt-
ta maksimaalselt osa kõikidest 
võimalustest näha Rootsit ja 
Taanit. 

Lõpukontsert
Enne, kui kontsert sai alata, 

toimus spontaanne tantsupi-
du ehk erinevatest rahvustest 
tantsijad tulid väljakule, vaata-
sid samme, kuidas teised tant-
sisid ja pika-pika loo lõppedes 
oli juba midagi meie tantsu-
peotaolist – kolm korralikku 
rivi.

Kui avakontserdi lõpeta-
sid Eesti segarühmad, siis lõ-
pukontserti alustasid nais-
rühmad – 20 erinevat paika/
rahvariiet, lasterühmad ja se-
garühmad – kõik pälvisid suu-
re-suure aplausi, sest tant-
sumustrid tulid eestlaslikult 
ilusad. Rahvas elas väga emot-
sionaalselt kaasa kõikide laste-
rühmade ühistantsudele – Pipi 

laul ja ABBA Waterloo. See oli 
tõesti elamus.

Jällegi erinevused: iga riigi 
maakonnad erinesid tantsudelt, 
riietuselt ja seegi kord oli huvita-
vaid tähelepanekuid – lipud, pal-
jajalu, kõrged kontsad, eriliselt 
suured ja lillelised mütsid, kas-
tanjetid ... Ja lõpp – kõik, kel soo-
vi, said minna põrandale koos 
tantsima. Orkester alustas kuul-
sate ABBA lugudega. See, mis 
seal toimus oli nii võimas, et sõ-
nades ei ole võimalik seda tunnet 
väljendada. Kõik me olime kui 
üks rahvas, mida me tegelikult 
olemegi, ainult pärit eri paigust, 
tõeline Euroopa tantsupidu!

Õhtul hilja lahkusime Hel-
singborgist ja küsisin Eideratta 
rühma liikmetelt, mis oli kõi-
ge meeldivam. Kõige enam ni-
metati omavahelist mõnusat 
koosolemist, üksteisest hooli-
mist, sõbralikkust, koostööd, 
huumorit. Tantsujuhid Esta ja 
Krista said suured - suured kii-
dusõnad, nad olid alati olemas 
ja abis, toetavad, sõbralikud. 

Nii mõnigi oli elus esimest 
korda välismaal, sõbralik 
Rootsi, turvaline liiklus, reis 
andis energiat ja rõõmu. Eu-
roopa rahvaste tantsudest ja 
rahvariietest sai väga hea üle-
vaate, suurepärased ja naudi-
tavad kolm kontserti.

Enda poolt ütleksin, et selle 
rühma nimi peaks olema Rõõ-
muratas. Oli tore nädal ja tä-
nan tantsurühma Eideratast 
sellise ilusa reisielamuse ning 
võimaluse eest olla kohal foto-
graafi ja päeva kajastajana.

Ene Tigas
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KOOLIUUDISEID
Viluste põhikooli 2015/2016 õp-
peaasta kooliprojekt „Vahetud 
väärtused Vilustes“ väärtuseks 
on “KAUNID KUNSTID KÕNEL-
GU!”- sümboliks ilu ja positiivsuse 
sümbol liblikas, kes võlub ja len-
nutab meid kaunite kunstide ra-
dadele.
SEPTEMBER:
4.09. Reipalt koolipinki! 
Intsikurmus toimus Põlvamaa 
koolide õppepäev – avaüritus “Rei-
palt koolipinki!”, kus osalesid ka 
meie kooli õpilasesinduse liikmed 
ja huvijuht.
7.-11.09. Spordinädal
Esmaspäeval – tantsuvahetunnid 
aulas.
Teisipäeval – otsimismäng õues 
“Märka liblikat!” 
Kolmapäeval – otsimismäng koo-
limajas “Liigu targemaks!” 
6. tunni ajal võisteldi klassideva-
helises maastikuteatejooksus.
Neljapäeval- meie tähtsündmus 
“Reipalt koolipinki!” 
Päev algas koolikotiteatejooksu-
ga “Tarkus on liigutav”. Järgnes 
õuesõpe, mis koosnes üheksast 
kontrollpunktist, kus võtsid klas-
se vastu politsei, kooliõde, Noor-
teka juhataja, õpilasesinduse liik-
med, raamatukogu juhataja. Päev 
lõppes juba traditsiooniks saanud 
võistlusega AASTAJOOKS 2015  
–  stardis koos  kogu koolipere 
ja joosta tuli 2015 meetrit. Võitis 
Henry Siilsalu (9.kl).
Reedel – nädala kokkuvõte aulas. 
Autasud sai aktiivseimad ja au-
hindu loositi kõigi osalejate va-
hel. Üllatusesinejateks olid Põl-
va tantsuklubi Maarja tantsijad 
ja treener Reno Olle.
14.09. Kooliprojekti tarkuse-
tund 
Õpetajate raamatutunni “Paljutä-
henduslik kunst” viis läbi raama-
tukogu juhataja Ene Mähar.  
16.09. Sügisnäitus
Vahetundides oli kõigil õpilas-
tel võimalus nii ise meisterdada 
kui ka uudistada meisterdajaid, 
kes valmistasid taimeseadeid sü-
gisnäituseks “Lillevaiba mustrid”. 
Näitusel osales töödega 24 õpilast. 
Ühistöid eksponeerisid 2., 3. ja 6. 
kl. Parimad osalejad sõitsid maa-
konna laste ja noorte lilleseadja-
te võistlusele Moostesse. Seal saa-
vutas 1.-4.klassi arvestuses Maritte 
Arianne Plaado (1. kl) 3. koha ja 
Räpina aianduskooli preemia, 5.-
9.klassi arvestuses Sirelin Ilves (5. 
kl) zürii eripreemia ja Rainer Luht 
(7. kl) Räpina aianduskooli eri-
preemia.
21.09. Looduskaitse rändnäitus
23.09. Maakondlik murdmaa-
teatejooksuvõistlus Vilustes
Meie koolist võistles 12  3-liik-
melist võistkonda. Medali said 
4 võistkonda: 6.-7. kl tüdruku-
te võistkond – Eliise Mikko, Ra-
ne Arumets, Johanna Siilsalu II 
koht, 6.-7.klassi poiste võistkond 
– Ivo Rätsep, Ahto Palmi, Uku Sõr-
mus – III koht, 8.-9.klassi tüdru-
kute võistkond – Agnes Nugis, Ka-
tri Lang, Kristi Vaino – III koht ja    
8.-9.klassi poiste võistkond – Uku 
Rätsep, Raito Piirisild, Henry Siil-
salu – III koht.

RMK õppepäev Karulas (3. ja 7. 
kl)
Kunstiprojekt „Unistuste koo-
lisöökla“ (3. ja 6.kl)
25.09. Euroopa keelte päev
Koolis oli laat, kus kaubeldi erine-
vatest riikidest pärit õpilaste en-
di valmistatud suupistetega. Suu-
pistete juures oli ka tutvustav info 
nende päritolumaa kohta. Põne-
vust tõi VilusteVisioon, kus klas-
sid esitasid tuntud eurolugusid 
läbi aegade. Kuulutasime välja pa-
rimad õigekirjaoskajad kõikides 
meie koolis õpitavates keeltes. 
OKTOOBER:
1.10. Koolikontsert
Eesti Kontserdi poolt toimus koo-
likontsert „Klaveriloomade lood 
muusikas, sõnas ja pildis“. Esine-
sid Katri Rebane – pianist, “Klave-
riloomade” muusika autor, Kerstin 
Hallik -kunstnik, “Klaverilooma-
de” raamatute illustraator ja Peeter 
Rebane – kitarrist, “Klaverilooma-
de” lugude arranžeerija.
2.10. Ideenäitus „Leiutame elu 
paremaks!“
Eesti Teadusagentuuri ideenäitu-
sel ” Leiutame elu paremaks!” olid 
vahvad ideed õpilasleiutajate riik-
likult konkursilt 2008- 2013.a
5.10. Õpetajate päev
9. klass alustas päeva aktusega. 
Õpetajaid tänati galakontserdil. 
9.kl noorte õpetajate poolt anti 
kolm tundi. Päris õpetajatele viis 
Ain Piir läbi tunni, kus ta rääkis 
liblikatest. 
7.10. Maakondlik ettelugemis-
võistlus Põlvas
9.10. Kooliprojekti fotokon-
kurss „Märka kaunist loo-
dust!“
14.10. Ettelugemispäev koolis
26.10. Kooliprojekti esitlusnä-
dal
Kunstiprojektide „Minu unistuste 
koolihoov“ esitlus (6.-9.kl)
NOVEMBER:
31.10-1.11. Noorteühenduse 
ELO avalaager
2.-6.11. Võru keele nädal
Koolisisesel ettelugemispäeval 
käisid jutte klassides ette lugemas 
parimad võru keele oskajad.  Ette-
lugemispäeval Võru lasteraamatu-
kogus osalesid Rahel Kallivere (1. 
kl), Veli Hälvin (6. kl) ja Reelika 
Kärbla (7. kl). Veli Hälvin saavutas 
väga hea lugeja tiitli. Ettelugemis-
päevast oli kokkuvõte ka Vikerraa-
dio saates „Vahtsõmbat Võroma-
alt“.
4.10. Kohtumine Tähekiirega
5.11. Noortekonverents Põlvas „Mis 
vaevab noorte südant?“
9.11. Fotonäitus
10.11. Maakonna rahvastepalli MV 
(4.-5.kl)
16. 11. Helkur, helkur!?
19. 11. Noortekonverents „Lahe 
koolipäev“ Tallinnas.
             Algklasside teatrietendus
25.11. Jäätmetekke vähendamise 
nädala - viktoriin Põlvas
26. 11. Maakonna koolinoorte rah-
vatantsupäev

Veriora Jahtkonna õppereis 
Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskooli
Uued meetodid ja tehnilised võimalused 
murravad sisse igasse eluvaldkonda. Juba 
mõnda aega on Veriora jahimehed tund-
nud, et ainuüksi oma teadmisest ja koge-
mustest jahinduse  ning eriti just jahisaa-
duste töötlemise alal jääb napiks, tuleb 
end täiendada. 

Seega saigi planeeritud koolituspäev 
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoo-
li, kus on olemas vastava ala spetsialistid 
ning kaasaegsetele nõuetele vastav tehnika. 

Jahimeeste ühine õppereis toimus 26. sep-
tembril 2015. Kibekiirete sügistööde kõrvalt 
oli leidnud võimaluse koolituspäeval osale-
da enamik Veriora jahiseltsi liikmetest, li-
saks olid kaasa tulnud mõned noored jahi-
mehed ning jahimeeste elukaaslased.

Reisi peamiseks eesmärgiks oli tutvu-
da ulukiliha nõuetekohase töötlemisega ja 
vajaliku tehnikaga ning saada ise praktili-
si kogemusi õppejõud Eve Klettenberg käe 
all. Eve Klettenberg selgus hilisemalt, on ka 
ise Vilustest pärit. Koolitus õppetööstuses 
kestis kokku  neli tundi, selle aja jooksul  
saime uusi teadmisi ulukiliha töötlemisest 
algusest kuni lõpuni-  alustades liha jahu-
tamisest, konditustamisest, säilitamisest, 
erinevate lihatoodete (sh vorst, sink, kon-
serv) tegemiseni. Saime ka ise teha grill-
vorsti ning planeerime seda jahiseltsi jõu-
lupeol degusteerida. Koolituse lõppedes 
said osalejad ka sertifikaadi lihatöötlemise 
alal. Õppejõule kinkisime Wiera küünlako-
jast soetatud nägusad ja meeldiva lõhnaga 
küünlad.

Teel Olustverre külastasime  jahipealik 
Urmas Kuke eestvõttel Kõlleste ja Kane-
pi jahtkonna jahimaju. Oleme ise Verio-
ra jahimaja renoveerimas ning  head ideed 
ja kasulikud kogemused kuluvad seejuu-
res marjaks ära. Kõlleste jahimaja “Häätaru 
seltsimaja” on uus ja kenasti väljaehitatud. 
Jahimajas on kaasaegsed võimalused jahi-
saaki töödelda, korraldada koosviibimisi 
(olemas kööginurk ja saun) kui ka vajadu-
sel sinna ööbima jääda. Silma jäi eeskujulik 
kord ja puhtus.

Kanepi jahimajas oli esiplaanil maja in-
tensiivne kasutamine. Jahimehed käisid 
ja toimetasid juba selle tunni jooksul, kui 
meie seltskond kohal viibis. Maja asukoht 
ja projekt olid jahimaja jaoks ideaalsed, sa-
mas oli vajaka lõplik viimistlus.

Päev kujunes sisutihedaks ja informat-
sioonirohkeks. Koju naastes olid kõik jahi-
mehed saanud uusi teadmisi ja mõtteid, et 
edaspidi veelgi tõhusamalt toimetada.

Koolituspäev sai võimalikuks tänu Sise-
ministeeriumi ja Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali poolt rahastatava “Kohaliku 
Omaalgatuse Programmile”, mille raa-
mes oli MTÜ Veriora Jahtkond saanud 
sihtotstarbelise toetuse projekti „Õppe-
reis Viljandimaale“ läbiviimiseks.

Alo Rull
MTÜ Veriora Jahtkond

Kursuse juhendaja Eve Kleteneberg õpetab 
tegema grillvorsti.

Konditustamise põhimõtted
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Kui siht on 
silme ees, 
siis iga pööre 
õpetab ja 
suunab meid
Novembri keskel istusid noored bussi, et 
sõita Nordea Kontserdimajja, kus toimus 
inspireeriv noortekonverents Lahe Koo-
lipäev. Ega tegelikult ükski noor ei tead-
nud, mis eesmärgiga ta bussi istus, kuid 
kindlasti olid nad päeva lõpuks enda tule-
viku eesmärgid paika seadnud. Verioralt 
käisid seal 9 noort, kooli huvijuht ja valla 
noorsootöötaja.

Traditsiooniks saanud üle- eestili-
ne noortekonverents toob kooliealisteni 
mitmeid kuulsaid inimesi. Iga oma ame-
ti kuulsus räägib oma loo - mis oli tema 
elus see pöördepunkt, kust nad said sinna, 
kus nad praegu on ning milline oli see tee-
kond. Päev oli täis emotsioone ja üllatusi.

Esinejaid oli mitmeid: muusik, näitleja, 
sportlane, teadlane, välisminister, suuret-
tevõtjad, õppejõud, riigikogu liige ja tele-
saatejuht. Neil kõigil olid oma lood, erine-
vad kogemused ja vaatenurgad. 

Mis paneb minu sisekellad helisema 
ja silmad särama? Mõtlemist oli kõigile, 
kuid paljud noored kirjutasid tagasiside-
lehele mõtte, mida olid nad kuulnud Liina 
ja Vahur Kersnalt: “Tee kõiki oma otsuseid 
ise, sa võid teisi ka kuulata ning neile nae-
ratada, kuid sina oled see, kes langetab ot-
suseid elus.”  

“Unistamine on nagu mõtlemine mil-
lestki, mida sul justkui ei ole,” ütles Mart 
Müürisepp, näitleja, kes oma vahva nu-
kuteatri tükiga tõi kõigi palgeile naeru-
pisaraid. Lisaks sellele süstisid noortele 
teotahet Erika Kirpu, Peeter ja Priit Reba-
ne, Marina Kaljurand, Sergei Drõgin, Jaan 
Aru. 

Päev ei lõppenud ainult äsja maini-
tud inimeste pöördepunktidega. Toimus 
Hea Eeskuju konkursi tseremoonia. On 
hea meel näha, et ka meie koolist ning ka 
maakonnast oli kandidaate. Viluste põhi-
koolist pälvis tunnustuse Agnes Nugis, kes 
paistis silma, hoolides loomadest ja enda 
väikestest sugulastest. Agnest premeeri-
ti Rootsi kruiisiga, paljude erinevate kin-
kekaartide ja väljasõitudega. Hea Eeskuju 
tiitli pälvisid kaks Tartu tüdrukut Meri-
li Ginter ja Triin Karis- energiat ja entu-
siasmi täis tüdrukut, kes tegid Tartu Laste 
Turvakodule jõulukinke ning heategevus-
projekti “Väike panus, suur mõju”, kus ko-
gusid raha diabeeti põdevatele noorte-
le. Neis on miskit, mis paneb kõiki nende 
poole austuse ja lugupidamisega vaatama. 
Tänutäheks esines Jüri Pootsmann.

Lahe Koolipäev 2015 programmijuht 
Toomas Laigu ütles: “Meie kõigi elu on 
täis pöördepunkte, kus ühel hetkel ava-
nevad aknad, teisel hetkel sulguvad uk-
sed. Vahest tulebki siseneda akna kaudu, 
et oma unistusteni jõuda”.

Kairi Parson
Viluste põhikool

9. klass

HEA EESKUJU AGNES NUGIS
Agnesega sain mina tuttavaks sel su-
vel läbi hädajuhtumi. Tegelen looma-
kaitse valdkonnaga ja õnnestus täna-
valt päästa kassiema koos 11 pojaga. 
Agnes oli see tüdruk, kes kõhkluse-
ta teatas, et tema pakub hoiukodu 
ja hoolitseb nende eest, kuni nad on 
piisavalt terved ja vanad, et uude ko-
dusse minna.

Agnes hoolitses kõigi 12 kassi tervise 
eest suurima tähelepanuga. Algselt va-
jasid kiisud igapäevaselt ravimeid, po-
jad vajasid lisatoitmist, kuna emal pol-
nud piisavalt piima sellise karja jaoks. 
Ta sotsialiseeris kasse, kuna tänaval 
sündinud loomad ei ole tihtipeale ko-
he inimesesõbrad, nad vajavad pide-
valt hoolitsust ja inimese poolset te-
gelemist, õppida inimest tundma ja 
mõistma, et vähemalt see antud ini-
mene, on hea. Tihtipeale on hoiuko-
dudes raskusi, et kasvata üles 1-2 loo-
ma, nii suure perekonna eest tunnevad 
aukartust ka kõige aktiivsemad ja ko-
genumad hoiukodud.

Sellise karja eest hoolitsemine nõuab 
väga palju tahtmist ja head soovi, mi-
da ma ei uskunud esiti olevat nii noo-
res, tol hetkel kõigest 15 aastases neius, 

kuid ta üllatas mind väga positiivselt. 
Agnesel on endal kodus palju loomi, 
kelle eest ta hoolitseb, kuid see ei tä-
hendanud, et ta oma hoiulastest vä-
hem hooliks.

Lisaks loomade abistamisele lõi Ag-
nes kaasa ka Toidupanga tegemistes sel 
sügisel.

Agnes on pärit suurperest, tal on ni-
melt 9 õde – venda, tänu kellele ta on 
juba mitmekordne tädi. Kui aga tema 
suudab kõigile oma väikestele sugulas-

tele õpetada pooltki oma kaastundest 
ja hoolivast, teisi arvestavast suhtumi-
sest, on meil võimalik luua oluliselt sal-
livam ja hoolivam uus generatsioon.

Agnes tõestas mulle, et vaatamata 
oma noorusele, on temas rohkem sü-
dikust ja tahtmist kui enamikes täis-
kasvanutes. Kui meie noorte hulgas on 
sellised inimesi, nagu on Agnes, julgen 
öelda, et Maailmal on veel lootust!

Olen Agneselt õppinud, et inime-
si ei tasu hinnata ainult vanuse põhjal. 
Kuigi olen ise ka noor inimene, on tä-
nu viimase aja kogemustele olnud ar-
vamus kooliealistest pigem ettevaatlik 
ja kohati negatiivne. Kui aga Agnes mu 
ellu tuiskas mõistsin, et üldistan liig-
selt ja headus ei ole kadunud. Tänu te-
male õnnestus meil päästa 12 kassi tä-
navatelt, tänaseks on enamik kiisusid 
oma kodudes, kõigest ema ja 2 poega 
otsivad kodu.

Agnes on neiu, kes vaatamata selle-
le, et tal on endal raske või palju teha, 
leiab alati ruumi oma südames, et abis-
tada nõrgemaid. Agnes on hea eesku-
ju!

Agnese esitas Hea Eeskuju konkursi-
le tema sõbranna Hellika Laodsmann.

Targa Vanema tunnustus
Siseministeeriumi teavitusprog-
ramm Tark Vanem eesmärk on in-
nustada lapsevanemaid oma rolli ja 
seisukohtade üle mõtlema ning pa-
randama oma oskusi lastega suht-
lemisel. Kampaania on suunatud 
algklasside õpilaste vanematele, 
sest just selles vanuses lastega on 
parim aeg uimastitarvitamise ta-
gajärgedest rääkimiseks ning sot-
siaalsete oskuste arendamiseks. 

Teavitusprogrammi keskmes on 
veebiportaal www.tarkvanem.ee, 
mis pakub põhjalikku teavet erineva-

te kasvatusstiilide kohta, võimalust 
kogu aasta vältel erinevatel teemadel 
oma vanemlikke oskusi testida ning 
ekspertidelt nõu küsida.

2015. aasta kevadel said Eesti lapse-
vanemad oma kasvatusalaseid tead-
mised proovile panna. Targa Vanema 
konkursil tuli lahendada probleeme 
ja analüüsida kirjeldatud olukordi. 
Testiti, kuidas vanemad oskavad oma 
lastega alkoholi tarbimise teemadel 
rääkida ning arukaid kokkuleppeid 
sõlmida. Kokku kontrollis veebipõ-
hises testis oma teadmisi rohkem kui 

30 000 vastajat üle Eesti, kelle hul-
gas meie kooli õpilaste vanemad saa-
vutasid parima tulemuse terves maa-
konnas. Tunnustuseks saadeti kooli 
siseminister Hanno Pevkuri allkirjas-
tatud tänukiri. Oleme  uhked, et meie 
lapsevanemad on eeskujuks oma las-
tele ja ka teistele Eesti lapsevanema-
tele ja koolidele. Soovime teile edas-
pidiseks kindlat meelt, mõistlikke 
otsuseid ning rohkelt lastega ühiselt 
veedetud ilusaid hetki.

Karin Sulg
Viluste Põhikooli direktor

Leevil asjalik tööots Helkurpoisile
Kes ei teaks, et pimeda aja elukind-
lustuseks on helkur, aga ikka juhtub, 
et liiklusõnnetusse sattunul kahjuks 
see puudub. Leevil toimus 26. no-
vembril 2015 kodanikupäeva üritus 
„Helkuriga sõbraks“. Kõik osalejad 
ehtisid Helkurpoissi, käisid helkuri-
kõnnil ja võitsid ohutuseteemalises 
viktoriinis väärt auhindu.

Juba suvel võis Leevi küla keskel nä-
ha Viljandi Ugalast näiteringile Pun-
gad toodud omapärast kuju, mis 
reklaamis külapäeva. Siiani oli reklaa-
mimees aga tööta ja nüüd sai ta uues-
ti samas kohas ametisse- seekord Hel-
kurpoisiks. Üritusele kogunes kenake 
hulk osalejaid- täpsemalt 32. Selleks, 
et tuletada möödujatele meelde hel-
kurite vajalikkust, ehiti Helkurpoiss 
helkurite ja helkurribadega. Looda-
me, et Helkurpoisil jätkub tööd kogu 
talve ja soovijatel on võimalik helkuri-
ga sõbraks saada ja ennast hästi nähta-
vaks teha. Pikas rivis suunduti helku-
rikõnnile, et veenduda, kui kaugele on 
nähtav nii helkuriga kui ilma selleta 

kõndiv jalakäija. Oma silmaga nähtud, 
kui oluline on helkuriga varustatus, 
mindi rahvamajja ohutuseteemalisele 
viktoriinile. Võitjad said auhindadeks 
elektrilisi vilkuvaid helkureid ja tasku-
lampe, mis laste silmad särama panid. 
Aina ja Eda juhendamisel valmistati 
toredaid jõuluehteid, et ka kuusepuu 
jõulude ajal säraks. Koos maitsesid 
hästi kuum tee ja Lõuna Pagarite kaa-
peleib, mille kohta keegi ütles, et te-

ma muidu leiba ei söö, aga see oli küll 
hea. Kodanikupäeva ürituse „Helku-
riga sõbraks“ korraldas Lõuna Prefek-
tuur, Leevil olid korraldajateks abipo-
litseinikud Riho Luht ja Urmas Kukk 
ning MTÜ Võhanduveere liige Kar-
men Kukk. Toetajad olid MTÜ Võhan-
duveere, Veriora Valla Kultuur, Lõuna 
Pagarid, Kaguserv ja Espak Põlva.

Aasa Liiv
MTÜ Võhanduveere
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Jõulutervitusi lasteaiast
On jõulukuu küünaldes

lootust ja soove,
on tilluke säde me silmade sees,

on tulede sära
ja ootuste rõõme,

on armastust
andestust südame sees.

Kätte on jõudnud taas aasta 
kõige imelisem aeg, oleme süü-
danud oma kodudes advendi-
küünlad. Jõulud oma imelises 
ootuses ja rahus kingivad mei-
le hetki olla koos oma lähedas-
te ja kallitega. Kodusid täidab 
piparkoogilõhn ja küünalde 
sära ning kuusk meie toas on 
paljudeks päevadeks otsekui 
üheks tähtsaks külaliseks.

• Koos kooliga alustasime uut 
õppeaastat piduliku aktusega. 
• Seenenädal Õnnetriinu rüh-
mas.
• Keskkonnaameti rändnäi-
tus „Hoia mida armastad”. Las-
tel oli palju põnevat vaadata, 
uurida ja sai loodusteemalisi 
mänge mängida.
• Teemanädal „Tervislik sügis” 
ja „nunnude” näitus Õnnesee-
ne rühmas.
• Külastasime Põlva Kultuuri-
keskuses teatrietendust „Kes-
su”.
• Lasteaias Meelelahutaja tea-
ter õpetliku looga „Puhh ja 
sõbrad”.
• Lastevanematele õhtupoolik 
koos Heli Salf ’ga „Kuidas hoi-
da ennast ja oma last”. Aitäh 
Helile heade soovituste ja nõu-
annete eest!
• Õnneseene rühma perepik-
nik koos Taevaskoja matkara-
ja läbimisega. Aitäh Ottomari 
emme Kristerile ja issi Matile 
abi eest ürituse läbiviimisel.
• Tähistasime õpetajate päev.

• Turvalisuse ja tuleohutuse 
nädal ning evakuatsiooniõp-
pus.
• Teemanädal  „Lamba lugu” 
Õnneseene rühmas. Koos Hei-
di emme Külliga pügati lam-
ba nahka, kraasiti villa, kedra-
ti, vilditi pallikesi, keriti lõnga 
ning räägiti veel palju huvita-
vat. Aitäh Külli, et leidsid kol-
mel hommikupoolikul aega 
lastega tegevusi läbi viia.
• Lemmiklooma nädalal tut-
vusime kilpkonna, merisea ja 
võistluskoer Emmaga. Aitäh 
emmedele Kersti, Raili ja Bir-
git!
• Teemanädal  „ Kõik liblika-
test” – Heidi issi Ain rääkis 
kaasahaaravalt liblikatest ning 
üheskoos vaadati imelisi foto-
sid nendest. Aitäh!
• Õnnetriinu rühmas võro kee-
le nädal. Nädala jooksul tehti 
palju põnevat. Koos Heidi em-
me Külliga vilditi seepi, koos 
Reeda ja keelepesä tsirgu Vii-
doga valmistati suupisteid ja 
salatit ning õpiti lauakatmist 
ja käitumist lauas.
• Lasteaeda külastas Marko 
Kaldur ja lumivalge samojee-
di koer Valge Tähekiir. Mar-
ko Kaldur, Tähekiire peremees 
on rändur ja reisikirjanik, kes 
seigelnud paljudes põnevates 
paikades nii üksi, sõprade kui 
ka Tähekiirega. Marko pajatas 
lastele põnevaid lugusid Tähe-
kiire erakordsetest seiklustest 
(www.tahekiir.blogspot.com). 
• Õnnetriinu rühm külastas 
Võru Kreuzwaldi  Muuseumi.
• Isadepäeva tähistamine - las-
te kontsert ja omavalmistatud 
kingitused isadele.
• Õnneseene rühmas käis külas 
Raneli issi Raul, kes on ka jahi-

mees. Ta rääkis lastele mets-
loomade elust talvel, nende 
toitmisest ja paljust muust hu-
vitavast ning näitas metsakaa-
meraga filmitud klippe looma-
dest söögikohtadel. Klippidel 
võis näha rebast, metssigu 
koos poegadega, põtru, kitse-
sid, mäkra ja isegi koera ja kas-
si. Lapsed tutvusid ka jahime-
he varustusega. Aitäh Raulile 
põneva hommikupooliku eest!
• Osalesime Päästeameti tu-
leohutusalases koolitusprog-
rammis „Tulest targem”. Pääst-
jad ja päästeala ennetustöötaja 
Merili Liivoja arutasid laste-
ga tulekahju tunnustest, põ-
levmaterjalidest ruumis, tek-
kepõhjustest, käitumisest 
tulekahju korral, suitsuanduri 
vajalikkusest. Lapsed  tutvusid 
täisvarustuses päästjaga ning 
päästeauto ja selle peal oleva 
tehnikaga. Kohal oli ka pääste-
koer Nublu alias Maarika, kes 
jagas lastele kommi.
• Vaatasime Põlvas Goltsman 
Balett esitluses muinasjutulist 
tantsuetendust „ Kuu Poiss”.
• Õnnetriinu rühmas külas 
Terje Lillmaa pupiteater.
• Teemanädal „Pime hilissü-
gis” Õnneseene rühmas. Külas 
noorsoopolitseinik Silja Usin 
ning Annemai ja Toomase is-
si abipolitseinik Rudolf. Koos 
lastega vesteldi liiklemisest tä-
naval, helkuri vajalikkusest, 
miks peab kandma kiivrit- teh-
ti ka katse. Tutvuti politseiau-
toga, iga laps sai endale helku-
ri ja komme.
• Õnneseene rühma külaskäik 
Eliise koju - issi Andruse ho-
biga tutvuma. Andruse hobiks 
on vanaaja esemete ja militaar-
se varustuse kogumine. Jäl-

le põnev elamus lastele, aitäh 
Andrus ja Kersti!
• Teater lasteaias „Metsakoll ja 
Linnatroll”.
• Mardi- ja kadripäeva tähis-
tamine, arutasime lastega va-
narahva kombeid ja kuidas 
tänapäeval kadris käia. Õnnet-
riinu rühma lapsed käisid katri 
jooksmas.
• Õnneseene rühm osaleb Eesti 
Ornitoloogiaühingu linnuõp-
peprogrammis „Talvised aia-
linnud ja nende toitmine”. Õp-
peprogrammis tutvustatakse 
tavalisemaid talvel esinevaid 
aialinde, räägitakse miks, mil-
lal ja kuidas toita linde ja kui-
das lindude heaolu parandada. 
Tutvustatakse erinevaid linnu-
maja tüüpe. Vaadatakse õppe-
filmi lindudest ja vaadeldakse 
õues aialinde.
• Advendihommikud rühma-
des, räägime jõuludest ja jõu-
lukommetest.
• Õnnetriinu rühmas külas 
keelepesä päkätsid (päkapi-
kud) koos Terje Lillmaa pupi-
teatriga.
• Õnnetiinu rühma lapsed sõi-
davad koos vanematega Mõ-
niste päkapikumaale. Koos 
päkapikkudega lustitakse suit-
susaunas, kus on koos hulk 
muinasjututegelasi, metsloo-
mi ja saunaelanikke, kes see-
kord räägivad ehtsas võru kee-
les. Kuigi päkapikusaunas saab 
käia viltide ja kasukaga, saavad 
keha ja hing puhtaks.
• Rakvere teatri etendus  „Lu-
mehelbeke” – kaunis ja ehe 
muinasjutt Külmataadist ja te-
ma tütrest Lumehelbekesest.
• Õnneseene rühma lapsed sõi-
davad Seto jõulumaale Lüüb-
nitsasse. Koos päkapikkudega 

meisterdatakse, joonistatakse, 
mängitakse ja lauldakse. Lap-
sed saavad sõita Jõuluvana tak-
soga ja kohtuda Jõuluvana en-
daga.

Esimesest advendist saa-
ti on lasteaed siginat-saginat 
täis. Nobenäpud värvivad, lõi-
kavad, kleebivad, meisterda-
vad ning tubli töö tulemusena 
hakkavad päev-päevalt kauni-
maks ja jõuluhõngulisemaks 
muutuma rühmaruumid ja ko-
ridorid.

Muidugi õpitakse laule, luu-
letusi ja tantse, millest põi-
mitakse kokku kena jõulu-
lavastus. Õnneseene rühma 
õpetajad Anneli, Karin ja An-
nika õmblevad ja korrastavad 
esinemiskostüüme. Koos õpe-
taja Tiina ja Urvega õpitak-
se võrokeelset jõululuuletust, 
Heli juhendamisel saavad las-
tel selgeks laulud ja Maarika 
hoolitseb selle eest, et puhtus 
ja kord majas oleks.

Tänan kõiki lapsevanemaid, 
vallavalitsust ja koostööpart-
nereid heade soovide, mõte-
te ja ideede eest. Tänan aktiiv-
seid lapsevanemaid erinevate 
tegemiste läbiviimisel ja toeta-
misel.

Soovin kõigile rahulikke ja 
koduseid jõule ning kordami-
nekuid teie ettevõtmistes uuel 
aastal.

Ikka peab olema kindel,
et ilusaim aeg on veel ees,

et sisukaim sõnum on varjul
just Sinu enese sees...

Reet Aasma
lasteaia direktor

Hetk isadepäeva peolt Politsei külaskäik Kohtumine Valge Tähekiirega

Heidi emmega seebi viltimine Võro keele nädala söögitegemine Päästeameti külaskäik
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Info Veriora valla eakatele
Esimene eakate mälutreeningu tund saab toimuma Veriora 
valla päevakeskuses 26.01.2016 kell 17.00. Treeningut viivad 
läbi Kaire Leikin ja Aina Olle. Kuulutused paneme üles paar 
nädalat enne treeningu algust, jälgige infot!

Vanusega muutub viletsamaks lühiajalise mälu töö. Lisaks, mis 
pole kellelegi uudis, on vanemate inimeste liikumine, mõtlemine, 
kõnelemine, otsustamine aeglasemad, kui need olid noorena. Kõik 
protsessid, mida juhib aju, vanuse kasvades aeglustuvad.  Raken-
dades meeldejätmise ja õppimise tehnikaid, aitame infol jõuda lü-
himälust pikaajalisse mällu ning sellega anname endale võimaluse 
aktiveerida aju senikasutamata osasid. Aktiivsena hoitud mälu ai-
tab tõsta inimese elukvaliteeti ning vastu seista paratamatute hai-
guste laastamistööle. Ja see kõik on tegelikult väga lihtne ja mängu-
line. Armas eakas, tule ise ja võta sõber kaasa. Ootame rõõmuga!

Abivahendite süsteemi korraldus  

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, 
muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.  

Isikliku abivahendi kaart 

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu 
Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel 
väljastama kaardi duplikaate. 

Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-
posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA 
kodulehelt (rubriik: blanketid). Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA 
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.  

Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel 
olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart 
(edaspidi IAK).  

 

Õigustatud isik on: 

 kuni 18-a laps;                  
 kuni 18-a puudega laps; 
 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam; 
 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;  
 alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime 

puudumine; 
 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik; 
 rinnaproteesi ostmiseks;  
 isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja 

heli ülekandesüsteemide ostmiseks; 
 silmaproteesi ostmiseks. 

 
 

 Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema: 

 kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-
koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab 
olema abivahendi nimetus või kirjeldus); 

 välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend; 
 klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument. 

 
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva  
ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või 
üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt 
valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info 
ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.  

Järjekorrad 

Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise 
sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel 
järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma 
endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa: 

- saadud järjekorra teate,  
- isikut tõendava dokumendi,  
- isikliku abivahendi kaardi,  

Finantsteenuseid pakub Swedbank AS 
ja finantsteenuste tingimustega saate 
tutvuda www.swedbank.ee. 
Lisainfot panga teenuste kohta saate 
24h nõustamiskeskuse telefonilt 
6 310 310.

Swedbank
Verioral
Sularaha väljamakse poest:
Veriora A ja O 
Jaama 25, Veriora, Põlvamaa



VERIORA VALLA VAATLEJA10 NR 4 (36) detsember 2015

ÕNNITLEME: UUED VALLAKODANIKUD:
Helyssa Lukomets 12.10.2015

Brianna Harkmann 19.10.2015

Sten Hainsoo 21.10.2015

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

95
Linda Valge
06.12.1920

92
Aino-Regina  

Sokolova
18.10.1923

91
Marta Sareal
16.11.1924

Liidia Kaljula
21.11.1924

90
Koidula Kuljus
15.10.1925

80
Veera Jefremova

04.10.1935

Aive Villak
28.10.1935
Alle Labe
02.12.1935

75
Elmi Vanner
17.10.1940

Mait Kask
28.10.1940

70
Jüri Zernant
04.12.1945

Helve Salf
25.12.1945

LANGETAME PEA:
Silja Kuusik 
15.08.2015

Jaanus Jõks 
06.09.2015

Endla Kontkar  
23.10.2015

Virve-Johanna Kõosaar 
25.10.2015

Ellen Kostabi 
04.11.2015

Jõulupidu Leevi rahvamajas
laupäeval, 19. detsembril kell 20.00
•	 Jõuluetendus Leevi näiteringilt Pungad
•	 Tantsuks ansambel NightShift
Pilet broneerides 5 ja kohapeal 7 eurot
Info ja broneerimine tel: 5257864
 

Aastalõpupidu Veriora rahvamajas
laupäeval, 26. detsembril kell 19.00
•	 Pidulik aastalõputervitus ja Veriora valla 
parimate tunnustamine
•	 Õhtujuht Meelis Sarv
•	 Tantsuks ansambel Duo Catarsis
•	 DJ BoBo
Pilet 10 eurot, saadaval 14.-18. detsember 
Veriora vallvalitsuse kassast
 

 
Eakate uusaastapidu Veriora rahvamajas
pühapäeval, 10. jaanuaril kell 13.00
•	 Etendus
•	 Muusikat ja nalja ansamblilt Vana Arm
•	 Teelaud
Tasuta

Viluste Põhikooli 
jõulupidu 21. detsember 

kell 18

Lasteaia jõulupidu  
22. detsember kell 16

NB! Jõuluvana 
jagab ainult 

vallapoolseid 
jõlupakke!


