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1. Kaarel-Hannes Kallivere
2. Grethel Koddala
3. Jasper Kukk
4. Hanna-Liisa Haamer
5. Joosep Lang
6.Marten Lehestik
7. Agnes Nugis
8. Eigo Oidermaa
9. Ahti Palmi
10. Kairi Parson

11. Raito Piirisild
12. Deelia Punnisk
13. Henry Siilsalu
14.Kristi Vaino
15. Martti Siilivask
16. Janeli Tasa

Klassijuhataja: Hiie Matto
Esimene õpetaja: 
Helle Mendrik

Meie klass on kooli vanim,
muidugi ka kooli parim.
Iga tund on mega lahe,

kogu aeg saab keegi kahe.

Joss on kõigist teistest ees,
roller seisab maja ees.

Kaarel, Marten nina telos,
elu nende jaoks on ilus.

Ahti ammu koduteel,
kui teistel koolipäev veel ees.

Eigo ainult naeratab,
Gussi`t tema ihaldab.

Kristi hästi kossu mängib,
vahest harva ringi hängib.
Kairi aga  kõige noorem,
tema õlul raske koorem.

Agnes vahel kooli jõuab,
rahulikult, vaikselt sõuab.
Jassi naer ent valjult kajab,

kõiki õpse närvi ajab.

Hanna meie väikseke,
rõõmus klassi päikseke.

Hents valjult laulda tahab,
hääl tal pole üldse paha.

Raito ei meil iial väsi,
võrgu trennis kõva käsi.
Janeli on klassivanem,

 asjad kõik ta paika paneb.

Grets meil õpib kogu öö,
tehtud saab tal iga töö.

Deelia on väga tubli, 
vahel aga üsna kuri.

Martti harva koolis käib,
ikka on ta meeles meil.

Lõpuaktus: 
18. juuni 2016 

kell 12.00



VERIORA VALLA VAATLEJA2 NR 2 (38) juuni 2016

Veriora vallavolikogu  
24. märtsi 2016 istungil:

 kinnitati Veriora valla hanke-
kord. Veriora valla hankekord re-
guleerib Veriora vallavalitsuse ja 
vallavalitsuse hallatavates asu-
tustes ning sihtasutuse Veriora 

Noortekas korraldatavate riigihangete pla-
neerimist, riigihanke ja hankelepingu täit-
mise eest vastutava isiku määramist ning 
riigihangete, sh alla riigihanke piirmäära 
jäävate riigihangete ning lihtsustavas kor-
ras tellitavate teenuste riigihangete korral-
damist. Riigihange on asjade ostmiseks, 
teenuste tellimiseks, ideekonkursside kor-
raldamiseks või ehitustööde tellimiseks 
korraldatav hankemenetlus, et tagada ra-
haliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja 
säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle-
mine ning olemasolevate konkurentsitin-
gimuste efektiivne ärakasutamine.
 seoses vana sotsiaalhoolekande seadu-
se kehtetuks tunnistamisega ja uue seadu-
se kehtima hakkamisega kehtestati järg-
mised sotsiaalhoolekannet korraldavad 
määrused:
Tugiisiku teenuse osutamise kord;
Täisealisele isikule hoolduse seadmise, 
hooldajatoetuse ja täiendava kvartaalse 
sotsiaaltoetuse määramise ning maksmi-
se kord;
Üldhooldusteenuse osutamise kord;
Eluruumi tagamise kord;
Veriora valla eelarvest toetuste määramise 
ja maksmise kord;
Koduteenuste loetelu ning nende osutami-
se tingimused ja kord;
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse 
määramise ja maksmise kord;
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord;
Veriora valla eelarvest sotsiaaltoetuste 
taotlemise, määramise ja maksmise kord;
Eluasemekulude piirmäärad toimetule-
kutoetuse määramisel;
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse raha-
liste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
 kinnitati volikogu 2016. aasta II kvarta-
li tööplaan.

Veriora vallavolikogu  
26. aprilli 2016 istungil:
 Põlva maavanem Ulla Preeden rääkis 
haldusreformi käigust Põlvamaal;
 otsustati keelduda Võru Linnavolikogu 
ettepanekust haldusterritoriaalse korral-
duse muutmise algatamiseks ja läbirääki-
miste alustamiseks. 
Võru Linnavolikogu esitas Veriora, Antsla, 
Haanja, Kanepi, Laheda, Lasva, Meremäe, 
Misso, Mõniste, Orava, Rõuge, Sõmerpalu, 
Urvaste, Varstu, Vastseliina ja Võru vallavo-
likogule ettepaneku algatada haldusterri-
toriaalse korralduse muutmine eesmärgiga 
moodustada seitsmeteistkümne omavalit-
suse üksuse põhjal üks omavalitsusüksus. 
Otsuse langetamisel arvestas vallavolikogu 
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadu-
ses nimetatud tingimustega, millega tuleb 
haldusterritoriaalse korralduse muutmisel 
arvestada. 
Veriora vald on Põlva maakonda kuuluv 
haldusüksus. Ühinemine teise maakon-
na haldusüksustega ei suurendaks elanike 
ühtekuuluvustunnet  ega parendaks muid 
seaduses  nimetatud asjaolusid. Veriora 
vallal puudub Võru linnaga ühine piir, see-
tõttu sõltub läbirääkimiste pidamise või-
malus paljuski Võru linna ümbritsevate 
kohalike omavalitsuste otsustest. 

Veriora vald  on alustanud  ühinemisläbi-
rääkimisi kolmel erineval suunal Räpina, 
Põlva ja Värska vallavolikogude ettepane-
kute alusel. Läbirääkimisi pidava töörüh-
ma aja - ja töökulu on suur. Neid asjaolu-
sid arvestades otsustas volikogu, et Veriora 
vallal ei ole otstarbekas nõustuda Võru Lin-
navolikogu ettepanekuga. 
 finantsnõunik tegi kokkuvõtte Veriora 
valla 2016. aasta eelarve täitmisest;
 tuvastati Süvahavva külas asuva elumaja 
peremehetus ja otsustati registreerida ni-
metatud ehitis riiklikus ehitisregistris val-
la varana;
 volikogu liikmetele tutvustati Sooha-
ra küla elanike pöördumist, milles antakse 
teada, et Soohara küla soovib käimasoleva 
haldusreformi käigus ühineda Põlva valla-
ga. Volikogu võtab selles küsimuses seisu-
koha pärast ühinemispiirkonna valikut.

Veriora vallavolikogu  
26. mai 2016 istungil:
 kinnitati Veriora valla 2015. aasta majan-
dusaasta aruanne;
 otsustati alustada Süvahavva külas asu-
va maaüksuse “Raiase” munitsipaaloman-
disse taotlemist; 
 volikogu esimees andis ülevaate ühine-
misläbirääkimiste käigust.
Veriora valla elanikele ühinemisläbirääki-
miste info edastamiseks toimusid maikuus 
rahvakoosolekud Verioral ja Leevil. Veriora 
koosolekul osales ka Põlva maavanem Ulla 
Preeden, kes selgitas käimasoleva haldus-
reformi eesmärke ja vastas kohalolijate ar-
vukatele küsimustele. Mõlemal koosolekul 
selgitasid läbirääkimiste käiku ja Veriora 
valla seisukohti vallavolikogu esimees Rein 
Raadla ja vallavanem Enel Liin. 
Veriora vald peab praegu läbirääkimisi või-
maliku ühinemise osas Räpina, Põlva ja 
Värska suunal. Rahvakoosolekutel tehti 
proovihääletus, et selgitada, milline on ko-
halolijate arvamus ühinemispiirkonna va-
likuks. Oma arvamuse avaldamine oli va-
batahtlik, mõned koosolekutel osalejad ei 
hääletanud.  
Verioral 10. mail toimunud koosolekul osa-
les 38 inimest, kellest Põlva ettepanekut 
eelistas 24, Räpina ettepanekut 4, Värska 
ettepaneku pooldajaid ei olnud. 
Leevil 17. mail toimunud koosolekul osales 
32 inimest, kellest Põlva ettepanekut ee-
listas 12, Räpina ettepanekut 6, Värska et-
tepaneku pooldajaid ei olnud. Koosolekul 
avaldati arvamust, et ühinemisläbirääki-
misi võiks pidada Võru suunal, selle ettepa-
neku toetajaid oli 9.
Lõpliku otsuse ühinemispiirkonna vali-
kuks teeb vallavolikogu.

Veriora vallavolikogus vastuvõetud otsused 
ja määrused on elanikele tutvumiseks Ve-
riora vallamajas, Veriora ja Leevi raamatu-
kogus, määrused avaldatakse Riigi Teataja 
elektroonses andmekogus. Määrused jõus-
tuvad kolmandal päeval pärast Riigi Teata-
jas avaldamist.Veriora vallavolikogu kõik 
õigusaktid ja istungite protokollid on aval-
datud Veriora valla 
veebilehel (http://
www.veriora.ee). 

Rein Raadla
Veriora vallavolikogu 

esimees

Austatud vallakodanik!
Eelmises vallalehes kirjutasin meie selle aasta kavandatud eesmärki-
dest ja tegin põgusa põike ka haldusreformi teemasse. Siis olime valla 
juhtkomisjoniga alles kujundamas Veriora valla seisukohti ühinemis-
läbirääkimisteks, nüüd aga selgitame ja kaitseme neid seisukohti kõi-
kidele läbirääkimistel osalevatele partneritele. Annan meie valla sei-
sukohtadest lühiülevaate ja selgitan ka mõningaid asjaolusid. 

Veriora valla esindus peab läbirääkimisi jätkuvalt kolmel suunal: Värs-
ka, Põlva ja Räpina. Koosolekutel osalemine ja materjalide ettevalmista-
mine nõuab väga palju aega, kuid arvan, et mida põhjalikumalt läbi rää-
gitakse, seda lihtsam on uues omavalitsuses edasi liikuda.

Viluste Põhikool on maakonna suurim põhikool, esialgu ei ole näha, 
et õpilaste arv võiks lähiajal nii palju langeda, et peaks ette võtma koo-
li muutmist nt kuueklassiliseks. Põhikool koosneb teatavasti kolmest 
kooliastmest: 1.-3. klass, 4.-6. klass ja 7.-9. klass ning reeglina on koo-
lireformi alustatud ikka nii, et suletud on viimane kooliaste jne, kuni 
kooli lõpliku sulgemiseni. Meie kindlaks sooviks on, et Viluste koolis 
säiliksid lähiaastatel kõik kooliastmed ja tagatakse kooli jätkuv vaja-
dustele vastav rahastamine, sh palgafond. Samuti soovime iseseisva las-
teaia, noortekeskuse ja hooldekodu tegevuse jätkamist ja nende piisa-
vat finantseerimist. Peame oluliseks ka seda, et uues (ühinenud) vallas 
ei peaks lasteaialapse vanem maksma kohamaksu, nagu on see siiani 
olnud (meie lapsevanemad tasuvad toiduraha ja õppevahendite eest). 
Soovime, et sama põhimõtet järgitakse ka huvihariduse puhul. Huviha-
ridus on meie lastele olnud senini kohamaksuvaba. 

Rahvamajad ja raamatukogud peavad samuti tegevust jätkama sama-
del põhimõtetel. Koosolekutel on olnud arutusel variant, et raamatuko-
gude tegevuse koordineerimiseks luuakse üks nö põhiraamatukogu, mis 
tegeleks väiksemate  raamatukogude administreerimise jms, aga   kõik 
raamatukogud peavad siiski tegevust jätkama.

Haldusreformi käigus ei peaks halvenema transpordikorraldus ja ava-
like teenuste kättesaadavus vallaelanikele ka kõige kaugemas külas. Suur 
osa meie kultuuri-ja haridusteenuste kättesaadavusel on  kohalikul val-
latranspordil. Säilima peaks nii kohalik transport kui ka teeninduspunkt 
praeguses vallamajas.

Kohalike teede ehitamiseks ja hooldamiseks peab eraldama raha vähe-
malt sama palju, kui kahel viimasel eelarveaastal. 

Oleme teinud ettepaneku, et uues vallas makstaks sotsiaaltoetusi 
praeguste valdade kehtivates kõrgeimates määrades ja kujundataks välja 
ühtne sotsiaalteenuste ja toetuste loetelu/süsteem ning toetataks pere-
arstipraksise tegevust Verioral. 

MTÜ-dele rendile antud objekte peavad MTÜ- d saama kasutada oma 
ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja lähtuvalt Veriora val-
la elanike huvidest (nt Tegus Veriora, Võhanduveere) ka tulevikus. 

Kuna meie valla laenukoormus on olematu, peame partneritega kokku 
leppima ka selles, millise laenukoormusega minnakse ühinemislepingut 
allkirjastama. Meie jaoks on oluline, et Veriora valla teenitud ja kokku 
hoitud raha kasutataks meie valla elanike huve arvestades.

Veriora vallas peeti maikuus kaks koosolekut, kus volikogu esimees ja 
vallavanem andsid käimasolevatest ühinemisläbirääkimistest ülevaate 
ja tutvustasid meie valla seisukohti. Veriora koosolekul osales 38 inimest 
ja Leevil oli 32 osalejat, seega oli mõlema koosoleku puhul osalejaid ca 
2,5-3% Veriora valla elanikkonnast. Paljud inimesed osalesid koguni ka-
hel koosolekul, ilmselt huvist pidevalt uueneva infoga kursis olla. Elani-
ke arvamuse välja selgitamiseks peab läbi viima reeglitele vastava küsit-
luse ja seda ka kindlasti tehakse.

Mina pean oluliseks, et meie valla elanikele ei muutuks ükski teenus 
kaugemaks, kallimaks või koguni kättesaamatuks. Soovin, et ka uues 
vallas oleks meil võimalik oma piirkonna arengus kaasa rääkida ja oleks 
raha, millega arengut toetada. See eesmärk vajab täitumiseks kindlaid 
kokkuleppeid.

Ilusat suve!
Enel Liin

Veriora vallavanem
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Eva Vevere kunstiprojekt Viluste koolis
Viluste Põhikooli kunstihuvilistel oli kevadel 
võimalus osa saada projektist „Kunstnikud Kooli“, 
mille raames külastas kooli läti kunstnik Eva Vevere.

Eva on õppinud Läti ja Helsingi Kunstiakadeemias 
visuaalset kunsti. Aastal 2009 töötas ta projekti kallal 
„Poetic Robotism” ,mis kujutab endast hulgi interak-
tiivseid rajatisi. Kunstnik tutvustas oma loomingut ja 
workshopi ideid. Viluste töötubades pakkus kunstnik 
10-15aastastele õpilastele võimaluse uurida erinevaid 
tekstuure ning teostada  kujutisi läbi tekstuuride ja 
kunstlike materjalide. Pehmete grafiit-, söe-, seepia-
pliiatsite ja fiktsatiivide abil lõid noored mustrite abil 
loomingulisi kujutisi, karaktereid. 

Joonistamisworkshopi teemaks oli „Draakonite raa-
mat“. Lõpptulemusena valmis igal osalejal oma käte-
ga tehtud raamat, mis koosnes projekti jooksul teos-
tatud joonistustest. Raamatutel oli oma lugu või 
mõte.

Workshop pakkus uut ja huvitavat kogemust. Põ-
nev oli lugude leiutamise protsess ning   tulemuste 
analüüs ja imetlemine. Kogu suhtlemine toimus ing-
lise keeles. Õpilased lõid lihtsate asjadega vapusta-
vaid karaktereid. Töö  ei nõudnud erioskusi. Oli ül-
latavalt vabastav tegevus, vaheldus igapäevarutiini. 
Puudusid ranged piirid, kõikide tööd õnnestusid. 
Õpilased üllatusid isegi tulemusest.

Eva imestas meie õpilaste suurt huvi tööprotsessi 
vastu. Kunstnik oli vaimustuses meie koolis tehtud 
kunstitöödest. Noored lahkusid positiivsete mõtete-
ga ning jäid ootama uusi põnevaid väljakutseid.

Kairi Parson
9. klassi õpilane

Õnneseene pere 
soovib head kooliteed
Lasteaed on kui pääsupesa, kust igal kevadel pojad 
välja lendavad. Teile, 13le lasteaialapsele oli lasteaed 
justkui teine kodu. 

Siin ootasid teid õpetajad ja sõbrad. Koos saime selgeks 
numbrid ja tähed, koos valmisid toredad meisterdused ja 
kunstitööd, koos said selgeks laulud ja tantsud. Koos oli 
sõpradega lõbus mängida ja vahel ka ulakusi teha. Koos 
jagasime rõõme ja muresid.

Sügisel algab teil koolitee. Kõik te olete olnud armsad 
ja tublid lapsed. Olge tublid ja abivalmid ka koolis. Hoid-
ke üksteist ja oma õpetajat.

Olgu see koolitee teil huvitav, teadmisterikas ja hästi 
pikk!

Austatud vanemad! Aitäh teile toredate laste eest, 
mõistva suhtumise, usalduse ja meeldiva koostöö eest. 
Palju jõudu ja kannatlikkust teile koos lapsega kooliteed 
astudes. Veel täname teid toreda pikniku ning elamuste-
rohke laevasõidu eest!

Reet Aasma 
Lasteaia direktor

TARKUS TULEB TASAPISI,
TULEB TASAHILJU,

TARKUSELT EI TASU LOOTA
KOHE VALMIS VILJU,

POLE TARKUS LADVAUBIN,
MIDA HAARAD KÄEGA,

EI SAA TARKUST PÄHE PANNA
VÕIMU EGA VÄEGA,

EI SAA TARKUST KRATI KOMBEL
KÜLAST KOKKU KANDA,
EGA SELLE TABAMISEKS

RASKET RAHA ANDA.
TARKUS TULEB TASAPISI,

AGA KANNAB VILJA,
TARKUST TRAGILT TAGA NÕUDA

POLE IIAL HILJA.

Lasteaialõpetajad 
2016:
Jette-Ly Assor

Raigo Kaar

Mirtel Piller

Aron-Armin Vahtra

Lisete Rumask

Ottomar 
Sammalkivi

Kaarel Maask

Raneli Piirisild

Toomas Tigasing

Alexandra 
Raudsaar

Rivo Vegner

Britt-Marii Vija

Kristiina Viita



VERIORA VALLA VAATLEJA4 NR 2 (38) juuni 2016

Viluste liblik 2016

Viluste liblik Vilmus
vilab looduse ilus
Viluste liblik Vilmus
vilksatas virvenduse vilus
Viluste liblik Vilmus
 vilistlasena viisakalt ilmus

Grethel Koddala, 9.kl

Viluste visa liblikas Villu
vilistas viisakat viisi
Viluste visa liblikas Villu
viiuldas puude vilus
Viluste visa liblikas Villu
vaatles vahtrapuu õisi
Viluste visa liblikas Villu
jäigi Vilustesse viiuldama

Robin Paas, 7.kl

Viluste vinge liblikas Vempu
vilistas viiulimängu saatel viisi
Viluste vinge liblikas Vempu
oli väga vilgas ja visa
Viluste vinge liblikas Vempu
viipas vilistlastele puude vilus

Kristi Vaino, 9.kl

Viluste liblikas Virpi
vilksatas puude vilus
Viluste liblikas Virpi
viirastus viimati viivuks
Viluste liblikas Virpi
viibis kaua lillede aias

Deelia Punnisk, 9.kl

Viluste visa liblikas Traks
istus õnnetult, vihikus kaks
Viluste visa liblikas Max
parim sõber tal Traks
Viluste edukal liblikal Tax
sõbrad tal Max ja Traks
nüüd visalt õppimise hoos
viimaks viisi saidki nad koos

Kerli Metsoja

Viluste väike liblikas Vilma
tegi koolilapsele silma
Viluste väike liblikas Vilma
tegi kooliõues kõigile ilma
Viluste väike liblikas Vilma
nii rõõmust ei jäänd ilma

Rane Arumets, 7.kl

Viluste võluv liblik 
puhkab puude vilus
ta on väga ilus
ei näe välja kui kilu
sest ta on ilus

Marten Lehestik, 9.kl

Viluste vilgas liblik Kriblik
vilksatas vilus
Viluste vilgas liblik Kriblik
virvendas kaugemal
Viluste vilgas liblik Kriblik
kuub tal oli ilus
Viluste vilgas liblik Kriblik
ometi viimaks ilmus
Viluste vilgas liblik Kriblik
ilus oli ta vilus

Janeli Tasa, 9.kl

Viluste vastupandamatu liblikas 
Videvik
vankumatult vägev, lummavalt 
lustlik
Viluste vastupandamatu liblikas 
Videvik
vaikselt virvendav, lõbusalt laulev
Viluste vastupandamatu liblikas Vi-
devik
koolilaste lohutus koidikul

Kairi Parson, 9.kl

Viluste viisakas liblikas Villi
mängis väga ilusti pilli
Viluste viisakas liblikas Villi
oli väga virk ja hoolas 
Viluste viisakas liblikas Villi
vaatas vilksamisi liblikas Liisi poole

Rainer Luht, 7.kl

Viluste vilgas liblikas Liisa
ilmutas end vilksti võsas
Viluste vilgas liblikas Liisa
virvendas vaikselt veel
Viluste vilgas liblikas Liisa
lendles koolilaste teel

Agnes Nugis, 9.kl

Viluste liblik Liisi
vilistas oma viisi
Liisi sõber Pille
mängis talle pilli
koju läksid koos
seal neil valmis moos

Raul Petersell, 7.kl

Viluste virge liblikas Liisi
viilis Vilustes küüsi
Viluste virge liblikas Liisi
vilistas vilkalt viisi
Viluste virge liblikas Liisi
viipas ja lahkus siiski

Johanna Siilsalu, 7.kl

Viluste värviline liblik
oli väike ja viisakas
Viluste värviline liblik
ilutses vilus
Viluste värviline liblik
oli väga ilus

Robin- Sulev Mahlakas, 7.kl
Juhendaja õp Aasa Liiv

Kooliaasta täis matemaatikat
Iga päev puutume kokku ma-
temaatikaga, tahame seda või 
mitte. Kahjuks ei tule elus eri-
ti tihti ette tulpade arvutamist, 
vaid ikka probleemide ehk en-
da peas koostatud tekstüles-
annete lahendamist. Selleks, 
et suurena hakkama saada, tu-
leb harjutama hakata juba pä-
ris varakult.

Tartu Ülikooli Teaduskool pa-
kub õpilastele osalemist erineva-
tel matemaatikavõistlustel. Need 
on mõeldud matemaatika po-
pulariseerimiseks ja laste võime-

te arendamiseks. Väga populaar-
ne võistlus on „Känguru“, milles 
osales seekord üle 23 000 õpilase.

Rahvusvahelisest matemaati-
kavõistlusest „Känguru“ on Vi-
luste kooli kõikide klasside õpi-
lased osa võtnud juba palju 
aastaid. Sel aastal sai aga 2. klas-
si õpilane Aleksander Maask 
hakkama Viluste kooli jaoks era-
kordse saavutusega. Nimelt või-
tis Aleksander 1.-2. klassi vanu-
serühmas 5390 õpilase hulgas 
maksimumpunktidega esikoha.  
Terve Eesti peale oli  selles võit-

lusklassis 5 õpilast, kes lahenda-
sid kõik ülesanded õigesti. Kon-
kurentsi pakkus Aleksandrile 1. 
klassi õpilane Maritte Arianne 
Plaado, kes saavutas väga kõrge 
56. koha.

Kolm 2. klassi õpilast võtsid 
osa ka teisest teaduskooli pa-
kutavast nuputamisülesannete 
võistlusest „Kuubik“. Aleksan-
der Maask, Marti Ziukman ja 
Bennet Jaroslavski pidasid vas-
tu kõik 5 kuud. Neljas voorus 
tuli kokku lahendada 160 teks-
tülesannet. Selleks tuli teha pal-

ju täiendavat tööd, eriti arvesta-
des seda, et poisid osalesid 3.-6. 
klassi õpilaste võistlusel. Suur 
tänu ka poiste vanematele, kes 
kodus ülesannete lahendamisel 
abiks olid!

Kõik 2. klassi õpilased osalesid 
pranglimise võistlustel. Prang-
limine on aja peale peastarvu-
tamine Miksikese keskkonnas.   
Kiires arvutamises oli kõige tub-
lim Bennet Jaroslavski, kes pää-
ses maakondlikult eelvõistluselt 
edasi järgmisse vooru. Põlva- ja 
Võrumaa finaalis saavutas Ben-

net 1.-3. klassi õpilaste arvestu-
ses 16. koha, 2. klassi õpilastest 
aga 2. tulemuse.

Ükski hea tulemus ei tule töö-
ta. Ka suvel on võimalik Miksi-
kese keskkonnas pranglimist 
harjutada. Teaduskooli kodu-
lehelt on võimalik leida „Kuu-
biku“ ja „Känguru“ ülesandeid 
ning  vastuseid.

Uuel õppeaastal võistleme jäl-
le.  Seniks aga hoolsat harjuta-
mist!

Triin Keres
Viluste Põhikooli 2. klassi õpetaja

Südamekuu seiklusmäng
Viluste Põhikoolis toimus 19. aprillil sü-
damekuu seiklusmäng. Mängust võtsid 
osa kogu kooli õpilased. 

Õpetajad ja 8. klassi õpilased olid koh-
tunikud. Juba eelnevalt jaotati õpila-
sed üheksasse segavõistkonda nii, et igas 
võistkonnas oli õpilasi 1.-9. klassini. Võist-
konnad läbisid kontrollpunkte, kus tuli la-
hendada liikumise, mõtlemise, tähelepa-
nu, täpsuse, osavuse ja koostööga seotud 
erinevaid ülesandeid. Koolisööklas ser-

veerisid kokad mängus osalejatele vaag-
nal tervislikke juur- ja puuviljaampse. Sü-
damekuu ürituse tubli organisaator oli 8. 
klassi õpilane Kasper Kallari, kes oskas ko-
gu kooli ühiselt tegutsema panna. Meeldiv 
oli võistlejate omavaheline koostöö, vane-
mad aitasid ja toetasid nooremaid. 

Sel natuke vihmasel päeval sai meie 
koolilaste süda rõõmsast liikumisest ra-
hulolu ja õnnetunde.

Helle Mendrik

Kuidas Pahtpää 
endale nime sai?
Elas kord Veriora – Räpina maantee lä-
hedal talus peremees Peeter. 

Peeter oli väga töökas ja abivalmis mees. 
Tema talu oli alati korras ja põld hästi ha-
ritud. Peeter õpetas ka lähedal elavaid ini-
mesi oma maja korrastama ja maad ha-
rima. Peetril oli alati kiire. Tal ei jäänud 
aega oma pikkade juuste eest hoolt kan-
da. Mehe pea oli kogu aeg pulstunud. Va-
narahvas kutsus pulstunud pead „pahta-
nu pääks“ ja Peetristki sai “pahtanu pää“.

Aastad möödusid ja küladele hakati ni-
mesid panema. Külaelanikud kogunesid 

ja arutasid, milline nimi sobiks nende kü-
lale. Nad olid üllatunud, et kus on Peeter, 
sest vanamees oli alati esimesena kohal. 
Koos mindi Peetri poole. Nad leidsid pe-
remehe voodis haigena. 

Peeter rääkis: „Kallid inimesed! Mul on 
täna sünnipäev, aga ma tunnen, et mu aeg 
saab otsa.“ Peeter surigi oma sünnipäe-
val ja tema  mälestuseks sai küla nimeks 
PAHTPÄÄ.

Deili Salf
6. klass

Juhendaja Hiie Matto
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Kultuur – kohustuslik või vabatahtlik?
Jälgides enda ümber toimuvat 
ning suheldes kultuuritöötaja-
tega üle Eesti, tekib küsimus, 
kas kultuur on kohalikule oma-
valitsusele kohustus või võima-
lus. Teadaolevalt ei too kultuu-
ritegevus üldiselt mitte raha 
sisse, vaid viib hoopis välja – 
kui nii võib öelda. 

Samas pole rahaliselt mõõde-
tav meie ajaloo ja traditsioonide 
säilimine ning raske on ülehin-
nata põlvkondade vahelist sidet, 
mis tekib koos lauldes-tantsides, 
mingit muud ala harrastades või 
hoopis pealtvaatajana erineva-
test üritustest osa saades.

Meie vallajuhid on võtnud 
kultuuri kui võimalust. Või-
malust pakkuda inimestele 
erinevaid huvitegevusi ja üri-
tusi ning võimalust läbi mitte-
tulundustegevuse ise teha ja ise 
korraldada. Nii vallavolikogu 
kui vallavalitsus on näidanud 
oma head tahet ning endiselt 
on meie vallas taidlusringides 
osalemine tasuta. Osalejad ei 
pea maksma  prooviruumide 
eest renti ja  juhendajatele ta-
su, ei pea tasuma transpordi-
kulusid sõitudeks ülevaatustele 
ja esinemistele. Võimaluse pii-
res uuendatakse esinemisriie-
tust ja toetatakse osalemistasu-
de maksmist maakondlikest ja 
vabariiklikest pidudest osa võt-
miseks. 

Lisaks sellele hoitakse korras 
meie rahvamajad. Sel aastal soe-
tati uus helitehnikakomplekt ja 
lauakärud koos kokkupanda-
vate laudadega, mis tunduvalt 
kergendavad tööd erinevate üri-
tuste ettevalmistamisel ja läbi-
viimisel. Leevi rahvamajas sai 
saali põrand uue väljanägemi-
se tänu põhjalikule lihvimisele 
ja lakkimisele. Nii mõnedki üld-
rahvalikud üritused, näiteks jaa-
nikud,  on meil erinevalt palju-
dest teistest valdadest osalejatele 
tasuta, kuna soovitakse, et kõik 
inimesed saaksid osaleda.

Kas neid võimalusi ka ära ka-
sutatakse? Alati võiks paremini 
kasutada. Siit ka üleskutse Sulle, 
hea lugeja:
• ole ise aktiivne;
•  loe toimuva kohta teateid ja 
reklaami (üleval kauplustes, tea-
detetahvlitel, bussipeatustes, 

valla kodulehel, sotsiaalmee-
dias);
• jaga saadud  infot teistega, sest 
kõikjale ja kõigini ei pruugi kogu 
info jõuda;
• osale üritustel või huvitegevu-
ses, Sa võid meeldivalt üllatuda 
ja see võib Sulle meeldima haka-
ta;
• osalenuna anna tagasisidet ja 
konstruktiivset kriitikat.

Selleks, et tekiks ülevaade, 
millistes huviringides on võima-
lik osaleda ja millistest üritustest 
osa saada, siis siinkohal väike 
kokkuvõte selle hooaja tegevus-
test. Hooajale selles mõttes, et 
prooviperiood  kestab tavali-
selt oktoobrist maini ja enamik  
esinemisi on mai lõpus ja juu-
ni alguses. Ka muu ringi- ja  kul-
tuuritegevus üldiselt on eriti ak-
tiivne just sel perioodil. 

Aga milline on see hooaeg ol-
nud taidlejatele ja milliseid üri-
tusi on korraldanud Veriora Val-
la Kultuur?
Huvitegevus:
•  Naisrahvatantsurühm Triibu-
Liine, juhendaja Esta Sokman ja 
Krista Salf (võimlemiskava)
•  Segarahvatantsurühm Paras 
Paar, juhendaja Esta Sokman
•  Memmede rahvatantsurühm 
Eideratas, juhendaja Esta Sok-
man
•  Naiskoor Kiriküüt, juhendaja 
Kersti Juurma
•  Vokaalansambel Kadri, juhen-
daja Heli Aia
•  Käsitööring, juhendaja Laine 
Jõgeva
•  Laste meisterdamisring, juhen-
dajad Eda Volkov ja Aina Olle
•  Aeroobika, juhendaja Eda Vol-
kov
•  Võrkpall, juhendaja Katrin 
Raja

Lisaks ringitegevusele on ok-
toobrist aprillini võimalik Leevi 
rahvamajas kahel õhtul nädalas 
harrastada erinevaid pallimän-
ge, lauamänge, lauatennist jne. 
Hoolega kasutavad seda aega 
mehed, kes käivad  lauatennist 
mängimas ja lapsed, kes tihti-
peale naudivad lihtsalt suurt 
ruumi ja vabalt ringi lippami-
se võimalust.  Ka lauluklubi, kes 
käib koos korra kuus, koguneb 
enamjaolt Leevi rahvamajas. 
Üheskoos ja Heli Aia ning vahel 

ka Ene Priksi pillimängu saatel 
lauldakse tuntud ja vähemtun-
tud laule ning tänu Aime Raad-
lale saadakse teada nii mõnda-
gi uut laulude päritolu või tekke 
kohta, räägitakse raamatutest ja  
kodukandi ajaloost. 

Koori ja tantsurühmade  hoo-
aeg on olnud väga tihe ja tege-
likult nii mõnegi rühma jaoks 
ei lõpe hooaeg jaanikutega vaid 
kestab edasi. Kui nüüd rääkida 
taas kohustuslikkusest ja vaba-
tahtlikkusest , siis hooaja algu-
ses on kõik vabatahtlik – Sa saad 
ise otsustada, kas tahad huvirin-
gis osaleda või mitte. Kui aga ot-
sus huviringis osaleda on tehtud, 
siis muutub asi varsti kohustus-
likuks, sest tegu on „meeskon-
natööga“. Ja see kohustuslikkus 
ei tule mitte väljastpoolt, vaid 
see on sisemine „kuidas ma teisi 
alt vean“. Muidugi on elu muut-
lik ja aeg-ajalt muutuvad ka kõi-
ge paremad plaanid, aga see on 
pigem erand kui reegel.  Tegeli-
kult on huviringides osalemine 
ikka vabatahtlik ja seda tehakse 
rõõmuga. Rõõmuga osaletakse 
ka erinevatel üritustel. 

Kõik rahvatantsurühmad ja 
naiskoor on osalenud  oma val-
la üritustel - jõululaada kontser-
dil ja Eesti Vabariigi aastapäeva 
kontsert-aktusel. Täiskasvanute 
rahvatantsurühmade ja Viluste 
PK tantsurühmade ühiskontser-
ti saab näha ka Veriora jaanikul. 
Lisaks eelpool nimetatuile toon 
välja suuremad üritused, kus eri-

nevad rühmad osalesid või veel 
osalevad. 

Veriora naiskoor Kiriküüt osa-
les Põlvamaa kooride žanri-
päeval Põlva Kultuuri- ja Hu-
vikeskuses  ning  Uma Pidol 
Intsikurmus. 

Memmede rahvatantsurühm 
Eideratas osales Põlvamaa rah-
vatantsu žanripäeval Vilustes, 
XVIII Räpina laste laulu- ja tant-
supäeval ja Lõuna-Eesti mem-
me-taadi peol Põlvas. Segarah-
vatantsurühm Paras Paar osales 
Põlvamaa rahvatantsu  žanri-
päeval Vilustes ning  sõidab juuli 
lõpus Praha Folklooripäevadele. 

Naisrahvatantsurühm  Trii-
bu-Liine osales Põlvamaa rahva-
tantsu žanripäeval Vilustes ning 
osaleb II Eesti naiste tantsupeol 
(12. juuni) ja juuli algul Tallinnas 
toimuval Eestimaa võimlemis-
peol „Hingelind“.

Kui nimekirja vaadata, siis 
see ei tundugi väga pikk ja nii 
mõnigi asjaga mittekokkupuu-
tuv lugeja võib öelda, et mis see 
mõni esinemine siis ära ei ole. 
Tegelikkuses tähendab sellistel 
pidudel osalemine aga tohu-
tut tööd ja ettevalmistust ning 
erinevate ülevaatuste läbimist. 
Seega sügav kummardus osa-
lejatele, kes kogu selle kada-
lipu on edukalt läbinud ning 
saab erinevatel üritustel nauti-
da oma raske töö vilju. Veel sü-
gavam kummardus juhendaja-
tele – Estale, Kristale, Kerstile 
– kes väsimatult on ise õppinud 
ja teistele õpetanud!

Veriora Valla Kultuuri poolt 
korraldatud üritused hooajal 
2015/16:
2015
30.09. Eakate ja Lauluklubi väl-
jasõit Maanteemuuseumisse
10.10. Tantsuõhtu Leevil (Tsooru 
Külateater, ans Anna Minna)
14.11. Tantsuõhtu  Vilustes  (ans 
Vanker, dj BoBo)
09.12. Jõuluseadete õpituba (juh 
Aigi Irs)
13.12.  Isetegevuskollektiivide 
kontsert jõululaadal Vilustes
19.12. Jõulupidu Leevil (vo-

kaalans. Spring; näitering Pun-
gad; ans NightShift)
26.12. Aastalõpupidu Vilustes 
(Spring, dj BoBo, õhtujuht Mee-
lis Sarv, ans Duo Catarsis)
2016
10.01. Eakate uue aasta pidu 
(Lasva  näitering; ans Sulatsõ)
14.02. Vastlapäev ja sõbrapäev  
koostöös MTÜ-ga Võhanduvee-
re (lauamängud, batuudid)
23.02. Eesti Vabariigi aastapäe-
vale pühendatud kontsert-aktus 
kostöös Viluste Põhikooliga
Veebr –märts TTA karjäärinõus-
tamise koolitus Leevi rahvama-
jas
12.03. X Külapillimeestepäev Vi-
lustes koostöös Orava MTÜ-ga
22.03. Lastepäev Leevil
08.04. Põlvamaa rahvatantsu 
žanripäev
09.04. Tantsuõhtu Vilustes  
(LendTeatri etendus, Toomas ja 
Tauri Anni)
13.05. Tsooru Külateatri etendus 
„Esmaspäev on kole päev“ ja VI 
Veriora valla MTÜ-de ümarlaud 
29.05. Kooliminevate laste ke-
vadpidu  koostöös Veriora Val-
lavalitsusega ja Veriora lasteaia-
ga Õnneseen
09.06. Marek Sadama ja Tõnu 
Laikre mõtte- ja muusikarännak 
Leevi vabaõhulaval
23.06. Veriora jaanik (tantsijate 
kontsert, ans Endri & ReStart)
25.06. Jaanik Leevil (LendTeater, 
ans Kapriiz)
Suurimad üritused sel aastal 
on olnud:

X Külapillimeestepäev, kus 
osales üle 60 pillimehe ja ca 100 
pealtvaatajat ning peaesinejaks 
oli Väikeste Lõõtspillide Ühing.

Põlvamaa rahvatantsu žanri-
päev, kus osales 28 rühma ligi 
360 tantsijaga.

Suvised üritused on samas aja-
lehes eraldi välja toodud, et oleks 
lihtsam jälgida ja meeles pidada. 
Juba varsti ootame teid kõiki jaa-
nikutele, kus osalemine on mui-
dugi vabatahtlik!

Kaunist suve!

Piret Rammo
Veriora Valla Kultuur juhataja

Eakad Maanteemuuseumit külastamas
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Selles lehenumbris vastab küsimustele Linda Valge
Kas Sa vallalehte loed? 

Loetakse Sulle ette?
No kuule, kuidas ma saan lu-

geda! Ma olen ju peaaegu pi-
me! Ma kuulan raadiot, Viker-
raadio, oh kui tore. Ja minu 
muusika on loodus ja selle hää-
led. Tead, mis oli minu viimase 
aja suurim uudis? Meie vallast 
avastatud maailma kõrgeim 
mänd! Kui vallaleht ilmub on 
mul kahju, et ma ei saa meie 
lehte lugeda. Lähedased loevad 
mulle pealkirju ja ma valin, mil-
lest tahan kuulda, millised lood 
tunduvad mulle põnevad, huvi-
tavad ja harivad.

Olen viimasel ajal teinud 
intervjuusid meie vallast sir-
gunud noortega, kes maa-
ilmas ringi rändavad või on 
valinud mõne huvitava elu-
kutse. Mis Sa arvad, miks ma 
Sinu välja valisin? 

Sellepärast et ma pole küll 
mitte päris Veriora valla ela-
nik, ma olen tulnud Võrust, aga 
ma olen siin kohanenud. Sel-
lepärast valisidki, et olen rän-
numees, see rändamine on ju 
nüüd moes!

Tulime perega siia, sest siin 
oli töö, mis meile meeldis ja 
millised eluruumid me saime! 
Saime remonditud ruumid ja 
oma iseseisva elu peale. Siin 
olid pereeluks head tingimu-
sed, ilus loodus ja ümberringi 
heasüdamlikud Võrumaa ini-
mesed. Ning samas olin ma va-
rasemas elus kahel korral kin-
nitanud, et ei tule iial Leevile 
elama, eks noorena meeldis 
mulle maakohast enam Tallin-
na lähedus ja suurlinna paku-
tavad võimalused. Takkajärgi 
aga pean meie ühist otsust tul-
la elama siia üheks parimaks ot-
suseks enda elus.

Linda, ma valisin Sinu sest 
oled praegu meie valla va-
nim inimene. Tead, mis veel 
huvitav on? Kolm meie vani-
mat elanikku on praegu kõik 
naised ja kõik kannavad ni-
me „ Linda“!

Sportlastelt küsitakse sa-
geli peale võistlusi, minu ar-
vates kohatut küsimust,“Mis 
tunne on?“ Kas peale nii pik-
ka elu, mis loodetavasti veel 
pikalt ka kestab, võib Sinult 
küsida: „Mis tunne on?“

Ma olen väga õnnelik ja vä-
ga tänulik! Ehk oma saatusele? 
Aga tegelikult ei saa inimene 
loota ainult saatusele, saatust 
peab ise ka oskama suunata. 
Igaüks on oma õnne sepp! Ini-
mesel peab iga asja vastu olema 
huvi, ka töö vastu, siis õnnestub 
kõik. Tuleb olla tänulik kõigi 
heade asjade ja ka halbade eest, 
sest need kõik õpetavad meid. 
Ma ei ole kunagi pidanud tööd 
paluma, mul on praegu ka kõik 
kohad tegemata töid täis. Mui-

dugi ma teen ka kogu aeg, aga 
olen ju vana! Ma olen mõelnud, 
et masinad on inimese tööst 
kõrvale lükanud, aga inimesel 
ei ole ju siis midagi enam teha 
ja mina kardan näiteks robo-
teid. Lapsed naljatasid minuga, 
et varsti toob robot mulle kohvi 
voodisse. See võib küll päris ko-
le olla, kolistab üks raudkolakas 
mu voodi ees! 

Ma tean, et Sa ei taha enam 
pikalt rääkida oma apteek-
ritööst, kuna arvad, et sel-
lest nagunii kõik juba tea-
vad. Aga tead, Linda, paljud 
enam ei mäleta Sind selles 
rollis ja paljud ei ole iialgi 
näinud sellist apteeki, nagu 
oli Leevil. Räägi siiski, kui-
das Sa selle elukutseni jõud-
sid? 

Juhuslikult. Pakuti. Minu 
põlvkond on nii palju üle ela-
nud ja võtsin vastu kõik, mi-
da pakuti. Võru linn oli peale 
1941. aasta küüditamist intelli-
gentsist tühi, töötegijaid pol-
nud. Olin juba kohtus sekre-
tärina tööl olnud, töötanud 
aasta õpetajana. Suvepuhkus 
tuli peale ja teha polnud mida-
gi, raha oli ka vaja. Sõbranna, 
kes töötas apteegis kassapida-
jana, nägi, et olen niisama va-
ba ja kutsus mind apteeki, ku-
na olin koolis ka kolm aastat 
ladina keelt õppinud. Et aega 
oli, läksingi proovima. Juhata-
ja pani mind purke nuusutama 
(nina omadused on apteekrile 
väga olulised!) ja mul tuli kõik 
hästi välja. Tead ju, et ega kõi-
ke ka ei tohi nuusutada? Saingi 
õpilase koha, küll väikese palga 

eest, aga sõjaaeg ju! Kõik õpeta-
sid kõiki ja nii me õppisime va-
nematelt tegijatelt. Apteegi töö 
käis kõik seistes ja õhtuks olin 
täitsa läbi. Nüüd on õnneks ha-
katud aru saama, et praktika on 
kõige parem kool. Muidugi tu-
leb enne praktikat omandada 
ka teoreetiline haridus. Oma 
hariduse eest olen siiani tänu-
lik vanemale õele Ida Looritsa-
le, kauaaegsele Leevi kauplu-
se juhatajale. Tema haridustee 
katkes oktoobrirevolutsiooni 
tõttu, ent seda enam soovis ta, 
et mina saaksin selle, mis te-
mal saamata jäi ning võimaldas 
mulle õppimise toona tasuli-
ses Võru Gümnaasiumis. Kuna 
minu juhendajad apteegis olid 
juba erialase haridusega, astu-
sin ka mina 1943 Tartu Ülikoo-
li rohuteaduse erialale õppima. 
Muuseas oli üheks minu ak-
tiivsemaks soovitajaks toonane 
Võru apteegi juhataja Tamara 
Kõiv, kelle isa oli aastaid olnud 
Leevi õigeusu koguduse prees-
ter. Kahjuks jäi sõja ja võimuva-
hetuse tõttu ülikool lõpetama-
ta. Sõja elasin üle Leevil. Kuna 
sõja järel siirdusin tööle Harju-
maale Kehra apteeki ning lõime 
oma pere, õppisin edasi ekster-
nina Tallinna Meditsiinikoolis. 

Mis Sa arvad, kui palju on 
ravimid ja ravimitööstus 
võrreldes Leevi apteegi ae-
gadega muutunud? Mis ini-
mest haiguse korral kõige 
enam aitab? Kas usk eneses-
se või usk ravimitesse? 

Nagu öö ja päev on erinevus! 
Polegi millega võrrelda. Kõik 
oli käsitöö. Oli küll ka üksikuid 

valmisrohtusid, tabletid, nt as-
piriin. Siiani hindan Bayeri as-
piriini parimaks. Kõige täht-
sam on inimesel usk! Ravimi 
puhul on usk KÕIGE tähtsam! 
Aga usu taga peab ikka veel mi-
dagi olema, ma veel päris täp-
selt ei saa aru. Kas on ehk nii, 
et usk annab ajju signaali, et see 
rohi aitab ja rohi aitabki roh-
kem? Kuulama peab arsti ja jär-
gima raviskeemi. Haigust ei pea 
ka kartma, tuleb otsast alusta-
da, nagu kõigi teiste asjadega. 
No mida ma ennast muretse-
mise ja hirmuga vaevan! Mul 
pole üldse haiguste peale ae-
ga mõelda. Ega haigused po-
le mullegi võõrad. Kunagi en-
nustati mulle arstide poolt viis 
aastat, aga nüüd on ikka ju-
ba palju rohkem aega möö-
das. Mul oli siis suur mure, na-
gu naistel ikka, millised riided 
selga panna kui see viis aastat 
läbi saab? Üks hea looduslik ra-
vim on küll ka minu lemmik - 
taruvaik. Kellel on võimalust, 
kasutage, kõige võimsam an-
tibiootikum minu arvates. Ee-
ter oli vanasti väga populaarne, 
müüdi ka käsimüügis liikvat ( 
vesi+eeter+piiritus teatud va-
hekorras). Hea ravim oli veel 
Seppo salv, leiutati sõja ajal ja 
aitas väga hästi põletuste pu-
hul.

Inimestele jäävad pika elu 
jooksul meelde täiesti usku-
matud lood ja ka pisinüan-
sid. Kui ma käisin Hedvig 
Jõgevat tema 100. sünnipäe-
val õnnitlemas, ajasime pi-
kalt juttu. Küsisin Hedvigilt, 
kas ta tahaks ehk minult mi-
dagi küsida? Ta küsis: “1944. 
aastal põgenes Leevilt sõja 
jalust Villa Neti koos kons-
taabel Kuusikuga, vist Aust-
raaaliasse. Ega Sa neist mi-
dagi kuulnud pole?“

Nii tore küsimus ju! Oi, ja se-
da lugu mäletan ma ka väga 
hästi! Tead oma mehega pan-
di mind paari suure Stalini pil-
di all. Ei olegi tegelikult mida-
gi sellist rääkida, kõigest ei pea 
ka rääkima. Elu. Üks õudne lu-
gu on küll, see ei ole mingi sala-
dus. 1944. aastal palusin augus-

tikuu pommitamise ajal keset 
Leevit koos teiste inimestega 
käed risti palves Jumalat: “Pa-
lun kingi mulle elu!“

Nagu Sa tead on praegu 
käimas haldusreform. Meie 
valdki on kolmed kosjasobi-
tused vastu võtnud. Sa oled 
mitmeid riigikorra muutu-
seid, külanõukogude jaga-
mised ja liitmised, sovhoo-
side jne ümberkorraldused 
üle- ja läbielanud. Mida Sa 
sellest kõigest arvad?

Rikkaks ei tee mitte kuhu-
gi kuulumine, vaid oskus teha 
tööd, koostööd ja hoida ühte-
kuuluvustunnet. Ja mis see rik-
kus üldse on? Mulle piisab vä-
hesest. Kardan, et oma valla 
tunne võib küll kaduma minna. 
Kõige hullem on see, et inimes-
te vahel on nii suur ebavõrdsus, 
äkki tuleb see nüüd valdades-
se ka? Tundub, et kohati on nii 
palju raha, et ei tea, mida peale 
hakata, aga sinna ei taibata an-
da, kus puudus. Poliitika mul-
le üldse ei meeldi. Tammsaaret 
lugege, tõde ja õigus peab ole-
ma. Õudne ju, et lapsed sünni-
vad juba ebavõrdsetena, ema-
palk? Kas emaks olemise eest 
peab palka maksma või on see 
vajalik ära elamiseks, siis kui 
laps on veel emast sõltuv ja ema 
ei saa tööle minna? Ja ärge se-
da unustage, et kärbes sobib 
elevandiga küll ühte tuppa, aga 
kes on sellisel juhul peremees?

Millest või kellest Sa tä-
nasel päeval kõige rohkem 
puudust tunned? 

Mina tunnen puudust sellest, 
et inimestel ei ole aega ja ini-
mesed raiskavad oma aega tü-
histe asjade peale. Isegi kirikus 
pole enam aega, kirikulauludel 
on selline tempo sees, et ma ei 
suuda järge pidada. Ja mis as-
ja on seal arvutis kogu aeg istu-
da? Minge toast välja ja iga teie 
sammu ümbritseb tarkus. Sur-
nuaed on ka huvitav koht, kõik 
möödunu tuleb meelde. Ena-
mikke inimesi, kelle nimi on 
kividel, tundsin isiklikult. Ta-
han rahu.

Intervjueeris Enel Liin
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Poola? Poola!
Veriora Perenaiste Seltsi seekord-
ne kevadine koolitusreis viis meid 
Poola. Poola põhjaosaga tegime 
juba eelmise aasta koolituse käi-
gus tutvust ning just sellel reisil 
tekkis meil mõte võtta Poolamaa 
avastamine põhjalikumalt ette. 

Kui puhkusereiside puhul on iga-
ti mõistetav, et aja kokkuhoiu pä-
rast sihtkohta lennatakse, siis üks-
kõik millise piirkonnaga lähemat 
tutvust luua võimaldab kas bussireis 
või lausa jalgsimatk. Jalgsi me min-
na ei soovinud ja bussisõitudega on 
meie reisiseltskond harjunud - see-
ga bussiga! Reisi kokkuvõtte took-
sin välja juba selle loo alguses. Ilm-
selt on igale rahvusele omane see, et 
ennast tahetakse ikka teistega võr-
relda ja leida neid kohti, kus ollakse 
edukamad, paremad või koguni pa-
rimad. Oleme ju kuulnud ja ehk ise-
gi öelnud, et ah see Poola...... Poola 
on väga ilus ja väga puhas maa, vii-
maste aastatega on edasi arenetud 
lausa seitsme penikoorma saabas-
tes astudes. Rahvas on lahke ja tra-
ditsioone austatakse. Pühapäevast 
peetakse lugu ja võetakse see päev 
oma pere keskel olemiseks, loomu-
likult käiakse ka kirikus. Kui mida-
gi ehk natukenegi häirib, siis see, et 
igal pool on väga palju inimesi, au-
tosid jne, sest Poola rahvaarv on ca 
38 miljonit! Ilmselt on selline „sib-
limine“ eestlase jaoks lihtsalt harju-
matu. 

Kogu reis oli väga sisutihe. Peaae-
gu kõik talude ja ettevõtete külastu-
sed sisaldasid õpitubasid ja võimal-
dasid ka meie inimestel osaleda.

Alustuseks külastasime Riia lä-
histel Bonsai parki, park pole küll 
väga suur, kuid tegemist on kiidu-
väärt ideega tutvustada oma hobi ja 

see idee oma hobi toetuseks ka tee-
nima panna. Saime teada, et bonsai 
on kasvatatud ja kujundatud puu, 
mille juured ei ole maaga ühendu-
ses. Sõna “bonsai” tähendab jaapani 
keeles “alusel kasvavat” ning tegu on 
looduses levinud puude (ka põõsas-
te ja teiste taimede) miniatuursete 
vormidega. Väikese kasvu saavuta-
miseks pole vaja erihooldust, anu-
ma piiratud seinte tõttu ei saa taime 
juurestik kuigi suureks paisuda ja tal 
puuduvad toitained suure maapeal-
se osa kasvatamiseks. Bonsaisid kas-
tetakse ja väetatakse väga täpselt ja 
mõõdukalt. Pügamine ja juurte kär-
pimine on väga olulised bonsai kuju 
ja suuruse vormimisel. 

Panevežyse linnas külastasime 
toidukohta, kus oluliseks peeti pu-
hast toidu maitset, liigset rõhku ei 
pandud maitseainetele, vaid toor-
ainete maitse säilitamisele töötle-
mise protsessis. Meile tutvustati ka 
Leedu traditsioone/rituaale, mille-
ga selle rahva arvates tuuakse majja 
õnn ja toiduküllus.

Kogu reisi vältel ööbisime turismi-
taludes. Igal pool oli rõhku pandud 
sellele, et perepuhkusele tulles oleks 
igas vanuses külastajale midagi pak-
kuda, eelkõige muidugi lastele. Ühes 
talus oli keskendutud kodulindude-
le (kanatõugudest olid esindatud ka 
mõned väga erilised ja haruldased), 
teine talu tutvustas hobuseid, kae-
vatud olid kalatiigid, kust lapsed said 
kala püüda. Silma paistis eri põlv-
kondade tihe koostöö. Zakopane lä-
heduses ööbisime turismitalus, kust 
hommikul lahkudes avastasime si-
tuatsiooni filmist „Siin me oleme!“, 
ehk loomad elutoas! Lauda akende 
ees oli valged pitskardinad ja lillekast 
rõhutas eluruumide muljet veelgi.

Edasi liikusime Trześciankasse, 
kus asub talu Aleksandrowka. Asu-
la on oma ohtralt kaunistatud puu-
majadega eriline kogu Poolas. Talu 
kuulub kohaliku piirkonna turis-
mitee võrgustikku ning on heaks al-
guspunktiks matkadele Bialowieza 
metsadesse. Lisaks on ümberkaud-
sed metsad seene- ja marjarikkad. 
Peale aktiivse puhkuse looduses pa-
kutakse ka kohalikku toitu. Talu, 
kus toitu pakuti oli väga hubane, pe-
renaine õpetas meid üht Poola tra-
ditsioonilist suppi tegema. Supp ei 
erine väga meile tuntud seljankast, 
ainult tomatipastat ei lisata. Supi 
sisse peab kindlasti panema kartulit 
ja vorsti (soovitavalt Krakovi vorsti!). 
Sama suppi võib teha ka seentest. 
Poola perenaised olid väga imestu-
nud kuuldes, et ka eestlased nii pal-
ju kartulit söövad ja meile tundus 
jälle, et nad olid pepsidest euroop-
lastest natuke ära heidutatud. Li-
saks oli neil pidevalt segi „Estland“ 
ja „Island“. Seega olime ka meie väi-
kestviisi kultuurisaadikud Poolas. 
Õpetasime poolakatele kartulipud-
ru tegemist meie moodi. Nemad 
teevad kartuliputru kartuleid kat-
ki tampides ja ei lisa sinna ei piima, 
mune ega võid.

Külastasime ka seenekasvatajat 
Ekologiczne Pieczarki z Dąbrówki. 
Tegemist on sertifitseeritud orgaani-
list toodangut pakkuva taluga (1,05 
ha), mis on spetsialiseerunud seen-
te orgaanilisele kasvatamisele. Lisaks 
kasvatatakse kanu (vabalt peetavaid 
kanu, poola keeles zielononóżki). Ta-
lul on maa-alune seente kasvatami-
se kelder, mis tagab aastaringselt va-
jaliku optimaalse temperatuuri. Vat 
see oli alles teadus, mida me seal nä-
gime ja kogesime! Teadmised orgaa-

nilisest tootmisest, IT-lahendused, 
müügivõrgustik jne olid kõik tim-
mitud vähese töö- ja energiakuluga 
seeni tootma. Seentele vajaliku kas-
vukeskkonna tagamiseks peeti talus 
isegi hobust. Õpetati tegema ja pa-
kuti hoopis teistsuguseid seenetoite, 
kui meie harjunud tegema, nt toor-
salatit koos seenelisandiga, mis oli 
maitsestatud viigimarja siirupiga.

Edasi liikusime Sechna kül-
la. Selle küla ümbruses on ploomi-
de kuivatamisel pikk traditsioon. 
Sealseid kuivatatud ploome nimeta-
takse poola keeles „suska sechlońs-
ka“. „Suska“ tähendab kuivatamist 
ja „sechlońska“ tuleneb külanimest 
Sechna. Tutvusime MTÜ Ploomitee 
tegevuse ning ploomide kuivatami-
se ja suitsutamise traditsioonidega. 
Ploome suitsutati suurtes ahjudes, 
võib isegi öelda majades, mille kõr-
gus oli kokku umbes 5 meetrit. Maja 
all oli tulekolle, kust läbi restide läks 
suits ja kuumus ploomide peale, 
„maja“ uksed olid poikvel, et liigne 
niiskus välja pääseks. Ploome suit-
sutati umbes ööpäev, õunu poolteist 
ööpäeva, aga tükeldamata pirnidele 
kulus lausa kuus ööpäeva. Toodang 
oli tõeliselt maitsev. Loomulikult tu-
li kõik toormaterjal oma talu maa-
delt, kus erinevaid viljapuid kasva-
tati viieteistkümnel hektaril. Kõik 
Poola tootjad, kellega meie kohtu-
sime, vaevlesid Vene sanktsiooni-
de käes. Just eelmisel päeva oli tasu-
ta ära jagatud tonnide kaupa õunu 
ja peremees tunnistas, et uue saagi 
ootuses on tal rõõmsa meele asemel 
pigem kurb meel ja investeeringute-
le ei taha ta enam mitte mõeldagi. 
Nende talu oli omapärane veel see-
tõttu, et kasutuses olid väga vanad 
istandused, nt pirnipuude istan-

dus oli 70-aastane. Kasvatati sorte, 
mis meile on tuttavad poelettidelt, 
pirnisort „Confference“ ja õunasort 
“Jonagold“. Küsimusest, et kas vil-
japuud ka ära külmuvad, ei saadud 
lihtsalt aru.

Zakopane linnas külastasime ko-
halikku linnavalitsust ja uurisime 
koostöövõimalusi kultuuri, haridu-
se ja noorsootöö valdkonnas. Piir-
konna ettevõtjad ja kohalik oma-
valitsus taotlevad analoogselt meie 
piirkonnaga Euroopa raha. Looda-
me, et koostööpakkumine saab ka 
ametlikult paberile. 

Edasi suundusime Krakovi lähe-
dale Marcyporęba külla, kus osa-
lesime õhtusöögil kohalikuga, mis 
oli samal ajal ka toidu töötuba. Kra-
kovis ja selle ümbruses on laialt le-
vinud põnev ettevõtmine, kus piir-
konda külastavatel inimestel on 
võimalus süüa õhtust koos kohali-
kuga ja kohaliku juures. Poola toitu-
de valmistamist õpetas kokk Marta. 
Martagi kasutas oma toitude val-
mistamisel seeni, piirkonnas hapen-
dati kapsast ehtsal Eesti kombel.

Tagasiteel koju külastasime Jasna 
Gora kloostrit Czestochowas. See, 
milline on religiooni roll Poola iga-
päevaelus, sai meile seal ka päriselt 
selgeks. Meie laulupeod kahvatu-
vad nende rahvakogunemiste kõr-
val! Seda keskust külastab aastas ca 
kuus miljonit turisti ja suvel on sin-
na väga keeruline kohale jõuda.

Meie õppereis toimus projektitoe-
tuse ja osalejate omaosaluste toel.

Poola on avastamist väärt ja on 
palju seda, mida Poolast õppida. 
Poola õpetas olema julge ja olema 
eriline oma tavalisuses.

Enel Liin
Veriora Perenaiste Seltsi liige

MTÜ Veriora Tsunft liigub tasasel ja kindlameelsel sammul
Juba teist aastat toimetab Rä-
pinas Jõe tänaval asuvas en-
dise muusikakooli majas MTÜ 
Veriora Tsunft, mis koondab 
piirkonna käsitööhuvilisi. 
Organisatsioon arendab te-
gevust kolmes valdkonnas - 
kartongist karbid, tekstiil ja 
mööbli restaureerimine. 

Organisatsioonil on olnud ak-
tiivseid ja vähemaktiivseid tegut-
semisperioode. Viimane aasta on 
näidanud, et liigume küll tasasel, 
kuid kindlal sammul sotsiaalse 
ettevõtluse suunas, mis ongi meie 
ühenduse eesmärk.

Tsunft on pakkunud väljun-
dit eneseteostuseks nii tugeva-
tele ja tervetele kui ka piiratud 
töövõimega ja töötutele inimes-
tele. Möödunud suvest sai algu-
se koostöö Eesti Töötukassa maa-
kondliku osakonnaga, mis algas 
testperioodiga ehk tsunfti ja tema 
tegemistega tutvumisest ning ku-
hu olid oodatud töötukassas ar-
velolevad töötud.  

Kuhu jõudsime? Kaks Eesti Töö-
tukassas arvel olnud klienti - An-
neli ja Margit - kes mõlemad said 
tsunftis restaureerimispisikuga 
nakatatud, on tänaseks lõpeta-
nud Töötukassa toel Tartu Kõr-
gemas Kunstikoolis mööbli res-
taureerimise individuaalõppe. 

Anneli tutvus restaureerimisega 
möödunud hooajal tsunfti õpi-
kojas. Huvi valdkonna vastu viis 
ta enesetäiendamise koolitusele, 
millele järgnes praktika Polstri-
tööd OÜs Tartus. Edasi kaalub ta 
jätkata samas valdkonnas ettevõt-
jana. 

Ei saa manimata jätta, et testpe-
rioodist jäid veel kaks töötukassa 
klienti tsunftile truuks, suurenda-
des tsunfti liikmeskonda.

Margit sattus tsunfti testpe-
rioodil ning pärast kolme kuud 
töötukassa vabatahtlikuna jät-
kas temagi mööbli restaureerimi-
se individuaalõppes. Tema edasi-
ne plaan on jätkata tsunfti ridades 
ning meie näeme temas potent-

siaalset restautreerimise õpikoja 
juhendajat ja/või restaureerimis-
alaste tellimustööde ühte teos-
tajat. Margit ise ütles kommen-
taariks, et andke aega atra seada, 
kõike uut on korraga nii palju, see 
vajab settimist. 

Olgu mainitud, et suuremahu-
lise polstritöö õppimiseks valis 
Margit tsunftis oma järge ooda-
nud vana tugitooli, mille tsunft 
sai annetusena. Vana katteriide 
vahelt välja pudenenud kopikad 
kandsid aastaarvu 1946, mis an-
nab põhjust arvata, et tool on val-
mistatud II maailmasõja ajal või 
mõned aastad pärast seda. 

Tsunfti liige Angela, samuti 
töötukassa klient, läbis töötukas-

sa toel Viljandi Kultuuriakadee-
mias masinkudumise algkursuse. 
Ta jätkab õpitud oskuste kinnista-
mist, sest terendamas on reaalne 
töökoht.  Tsunftipoolne väike tu-
ru-uuring on andnud teadmise, et 
masinkudumise vanem generat-
sioon on väsimas ja uusi kudujaid 
peale tulemas pole. Õnneliku ju-
huse läbi sai tsunft ka kaks kudu-
mismasinat ning toetava mentori.

Tsunft osales 9. märtsil Põlvas 
toimunud tööturumessil ning hu-
vi meie tegemiste vastu oli ülla-
tuslik. Tööturumessi järel oli taas 
kolm töötukassa klienti tsunftis 
vabatahtliku töö teenusel.

Vanapaberiga miljonäriKs
Tsunfti kõige kaelakandva-

maks valdkonnaks on hetkel 
siiski Räpina Paberivabriku 
kartongist karpide valmistami-
ne. Karbitoodangu sihtgrupiks 
on käsitöölised, ehtekunst-
nikud, kohvikud ja väikesed 
kondiitriärid. 

Selles valdkonnas oleme arenda-
mas bränditooteid, mis on märgis-
tatud tsunfti ja paberivabriku logo-
ga. Nüüdseks on tsunft alustanud 
klientide soovil ka muust karton-
gist pakendite valmistamist. Meie 
kaubamärk kuulub immateriaalse 
põhivara hulka (s.t. on hinnatud).

8. aprillil saabus tsunfti postkas-
ti tõeline rõõmusõnum - KÜSK-i 
esitatud tsunfti arenguhüppe pro-
jekt “Vanapaberiga miljonäriks” sai 
rahastuse summas 10 247,67 eurot. 
Projekti eelarve kokku on 11 988,08 
eurot. Nimetatud projekti eesmärk 
on pakkuda osalise koormusega 
töövõtulepingulist tööd vähemalt 
kümnele inimesele. Projekt sisal-
dab 10 komplekti töövahendeid, li-
savalgusteid töötingimuste paran-
damiseks, enimnõutud karpide 
stantsivorme tööprotsessi kiiren-
damiseks ja kergendamiseks (seni 
joonistati/lõigati käsitsi), graafilise 
disaini kursust, meeskonnakoolitu-
si, kodulehe arendust/täiendamist, 
tootekataloogi kujundamist ja trük-
kimist.

Lõpetuseks veel üks tore uudis. 
Tsunftil on oma patroon. Seda tiit-
lit nõustus tsunfti ettepanekul 
kandma Aapo Ilves. See tore Räpi-
na oma poiss ja mitmekülgne loo-
meinimene on tsunfti tegemiste 
vastu huvi tundnud organisatsioo-
ni algusaastatest peale. Ta on meie 
tegemistega kursis olnud näiteks 
Seto Kuningriigi ja Räpina Hea 
Kodu päevadel ning vabatahtlike 
ühenduste ühisnädala raames toi-
munud tsunfti perepäeval. Ta suu-
dab üldse pea kõigi maailma asja-
dega kursis olla. 

MTÜ Veriora Tsunft

Tsunftis oma järge oodanud 
vana tugitool taassündis 
Tartu Kõrgemas Kunsti-
koolis Margit Õkva käe all. 
Foto: Eelika Liping
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Sotsiaalvaldkonna info
01.01.2016 jõustusid sotsiaalseadustiku üldosa 
seadus ja uus sotsiaalhoolekande seadus (edas-
pidi SHS). Sotsiaalhoolekande seaduse § 183 lõi-
kega 2 kehtestati üleminekusäte, mille kohaselt 
kuni 31.12.2015 kehtinud SHS alusel kehtestatud 
kohaliku omavalitsuse üksuse määrused kehti-
sid kuni 01.01.2016 jõustunud SHS alusel vastu-
võetud määruste jõustumiseni, aga mitte kauem 
kui 2016. aasta 31. märtsini. 24.03.2016 toimu-
nud Veriora Vallavolikogu koosolekul võeti vas-
tu järgnevad uued sotsiaalvaldkonna määrused:

1. „Veriora valla eelarvest toetuste määramise ja 
maksmise kord”;

2. „Veriora valla eelarvest sotsiaaltoetuste taot-
lemise, määramise ja maksmise kord”;

3. „Eluasemekulude piirmäärad toimetuleku-
toetuse määramisel”;

4. „Täisealisele isikule hoolduse seadmise, 
hooldajatoetuse ja täiendava kvartaalse sotsiaal-
toetuse määramise ning maksmise kord”;

5. „Üldhooldusteenuse osutamise kord Verio-
ra vallas”;

6. „Koduteenuste loetelu ning nende osutami-
se tingimused ja kord”;

7. „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahalis-
te vahendite ülejäägi kasutamise kord”;

8. „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord”;
9. „Tugiisiku teenuse osutamise kord”;
10.” Eluruumi tagamise kord”;
11. „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse 

määramise ja maksmise kord”.
Uutes sotsiaalvaldkonna määrustes on arves-

tatud järgnevate põhimõtetega: inimväärikus, 

isiku ja perekonna omavastutus, sotsiaalkaitse 
konfidentsiaalsus, menetlustähtaeg, isiku põhi-
kohustused, toetuse tagastamise põhimõte, vai-
demenetluse erisus.

Uute sotsiaalvaldkonna määrustega saavad ko-
danikud tutvuda Leevi raamatukogus, Veriora 
raamatukogus või Veriora valla koduleheküljel 
http://www.veriora.ee .

Suuremad muutused on sotsiaaltoetuste taotle-
misel. Muutunud on taotlemise blanketid, kind-
lasti tuleb taotlusele lisada taotleja ja tema pe-
reliikmete sissetulekut kirjeldavad dokumendid 
– pangakonto väljavõte 3 viimase kuu sissetuleku 
kohta, dokument postiljonilt (kojukanne), töö-
andja poolt väljastatud tõend viimase 3 kuu tööta-
su kohta. Lisada kulutusi tõendavad dokumendid.

Veriora Vallavalitsus kehtestas 05.04.2016 Ve-
riora valla eelarvest sotsiaaltoetust taotleva vä-
hekindlustatud isiku või perekonna toimetule-
kupiiri, mis on 1,7 kordne rahvapensioni määr 
(285 eurot). Perekonna teise ja iga järgmise täis-
ealise liikme toimetulekupiir on 80 protsenti 
(228 eurot) perekonna esimese liikme toimetu-
lekupiirist. Perekonna iga lapse toimetulekupiir 
on võrdne perekonna esimese liikme toimetule-
kupiiriga. 

Seega, kui täisealise üksielava isiku sissetulek 
on alla 285 euro, siis on ta vähekindlustatud isik 
ning tal on vajadusel võimalus taotleda Veriora 
vallalt sotsiaaltoetust. 

Päikeselist suve!
Kaire Leikin

Veriora valla sotsiaalhoolekande spetsialist 

Veriora raamatukogu 05.07.2016-02.08.2016 suletud (puhkus). Ava-
tud 18.07.2016  kell 8.00-16.00.
Leevi raamatukogu suletud 27.06-31.07.2016.
04.07.2016-01.08.2016 vallavalitsuse ametnikud kollektiivpuhku-
sel. Puhkuseperioodil on üks tööpäev - 18.07.2016.

Märtsikuu ajalehe õnnitluste rubriigis esines perekonnanimes kirjavi-
ga. Toimetaja vabandab tekkinud eksimuse eest!
Õnnitleme ERNST SIIMBERG’i 91. sünniaastapäeva puhul!

VERIORA VALLA SUVISED SÜNDMUSED! 
23. juunil algusega kell 20.00 Veriora vabaõhulaval JAANIK

•	 Kontsert Veriora valla väikestelt ja suurtelt tantsijatelt
•	 Vallavanema tervitus ja 2016.a. Kauni Kodu parimate tunnustamine
•	 Tantsuks mängib ENDRI & RESTART
•	 Söögi ja joogiga kohvik Aal ja Ruug Catering

25. juunil algusega kell 20.00 Leevil Võhanduveere 
vabaõhukeskuses JAANIK

•	 LendTeatrilt etendus „Palk silmas“ osades: Airé Pajur, Margus Möll, 
Mikk Sügis

•	 Tantsuks mängib ansambel KAPRIIZ
•	 Söögi ja joogiga kohvik Aal

24. juulil kell 10-17 Avatud talude päev Süvahavva Loodustalus

30. juulil Leevil Võhanduveere vabaõhukeskuses LEEVI 
KODUKANDIPÄEV

•	 Tegevused lastele
•	 Etendus Pungadelt
•	 Ja palju muud
•	 Kodukandipäeva korraldamist toetavad KÜSK ja Veriora vallavalitsus

NB! Täpsema info saamiseks jälgi reklaami vahetult enne sündmust!

12. augustil Veriora vabaõhulaval VERIORA ROCK STROGANOFF 
peaesineja ansambel TERMINAATOR

20. augustil Süvahavva Küladekojas OMAKANDIPÄEV
NB! Täpsema info saamiseks jälgi reklaami vahetult enne sündmust!

ÕNNITLEME: 

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

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


