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Kodu
Tühi pea ja igav ilm,
taevas pilved on.
Kõnnin mööda laia teed,
mul on minna veel.

Kõrge ladvata kask
mõtlikult mind jälgib.
Põllul juba rohekas jume,
ent tee näib üsna tume.

Koduni mul käia veel-
nii lõpmatu näib tee.
Astun vaikselt jalg jala ette,
mitte komistada püüan.

Pilve tagant ilmuv päike
siis kiirendab mu käiku.
Nüüd väsimus kaob imeväel,
sest kodukatust näen. 

Janeli Tasa
9.kl 

märtsikuu
päikeseline, tuuline
rasvatihane, valgus, päike
lõunatuul toob kevadesõnumeid
paastukuu

hommik
tuuline, jäine
pori, lumi, vesi
märts kutsub rändlinde koju
värskus

Leelo Dello
7.kl

hommik
rahulik, külmakarge
lumi, härmatis, valgus
hommikupäike tervitab uut päeva
algus

Rane Arumets
7.kl

märtsikuu
porine, märg
lumikellukesed, lumeroosid, sinililled
õied sirguvad maagiliselt lumerüpest
porikuu

Maarja-Lill Mahlakas
8.kl

päev
rõõmus, vaheldusrikas
kevadlinnud, -õied, -mõtted
valgus võitnud, pimedus kaotanud
lootus

Andreas Tigasing
7.kl

märtsikuu
päikesepaisteline, tuuline
sinililled, lumikellukesed, rasvatihane
lõunatuul juhatab rändlinde koju
urbekuu

hommik 
ergas, rõõmus
jääkonarused, päike, koolitee
hommik on parim aeg
kiirus

Reelika Kärbla
7.kl

Märtsikuu on kevadkuu,
väljas üpris mahe tuul.
Lapsed õues kilkavad,
linnud lõunast saabumas.
Kooliaeg nüüd väheneb,
ja vaheaeg on lähedal.
Koolis lapsed õpivad,
hindeid hoolsalt korjavad.
Kel päevikus veel üks või kaks,
ei sel tohiks lõppeda jaks.

Raul Petersell
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Veriora vallavolikogus
Veriora vallavolikogu 22. detsembri 2015 
istungil:
 toimus Veriora valla 2016. aasta eelar-
ve esimene lugemine. Otsustati eelarve eel-

nõu koos seletuskirjaga avalikustada valla kodulehel, 
vallavalitsuses ning Leevi ja Veriora raamatukogudes 
parandus- ja muudatusettepanekute tegemiseks.
 muudeti Veriora Vallavalitsuse ja allasutuste pal-
gajuhendit. Muudatus oli tingitud asjaolust, et Vaba-
riigi Valitsus kehtestas alates 1. jaanuarist 2016 tun-
nitasu alammääraks 2,54 eurot tunnis ja kuutasu 
alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eu-
rot. Varem olid nimetatud määrad vastavalt 2,34 eu-
rot tunnis ja 390 eurot kuus.
 tehti kokkuvõte volikogu tööst ajavahemikus 
detsember 2014 kuni november 2015. Selle aja jooksul 
on toimunud 11 volikogu istungit, vastu on võetud 18 
määrust ja 24 otsust. Volikogu liikmed on osalenud 
aktiivselt volikogu töös, järgnev graafik iseloomustab 
volikogu liikmete osalemist istungitel.

 tuvastati Veriora vallas Soohara külas asuva hoo-
ne (ehitisregistri kood nr 110015627) eluruumi nr 5 
peremehetus. Veriora Vallavalitsusele tehti ülesan-
deks registreerida nimetatud ehitis riiklikus ehitisre-
gistris valla varana.
 kinnitati volikogu 2016.aasta I kvartali tööplaan.
Veriora vallavolikogu 29.oktoobri 2015 istungil:
 toimus Veriora valla jäätmekava aastateks 2016 – 
2020 I lugemine; 
Veriora valla jäätmekava 2016-2020 on omavalitsuse 
jäätmekäitlust korraldav ja suunav dokument, mille 
eesmärk on määrata jäätmekäitluse arengusuunad, 
tegevused ja meetmed aastani 2020.
Jäätmekava hõlmab jäätmemajanduse olukorra kir-
jeldust ning ülevaadet jäätmemajandusega seotud 
probleemidest. Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse 
eesmärgid aastateks 2016-2020 ja toob välja eesmär-
kide elluviimise tegevuskava ning investeeringuvaja-
duse jäätmemajanduse arendamiseks.
 toimus Veriora valla 2015. aasta I lisaeelarve I lu-
gemine;
Veriora vallavolikogu 25.novembri 2015 istungil:
 vallavanem tutvustas volikogu liikmetele AS Lõu-
na-Eesti Hooldekeskuse pöördumist, milles märgi-
takse, et Lõuna-Eesti Hooldekeskus on kavandanud 
arendada Veriora valda kaasaegsetele tingimuste-
le vastava hooldekeskuse, kus pakutakse mitmesu-
guseid üldhoolde ja erihoolde teenuseid. Volikogu 
otsustas lubada Veriora Vallavalitsusel alustada lä-
birääkimisi hooldekeskuse rajamiseks Veriora valla 
haldusterritooriumile.
 kinnitati volikogu 2016. aasta I kvartali tööplaan.
Veriora vallavolikogu 28. jaanuari 2016 istungil:
 võeti vastu Veriora valla 2016. aasta eelarve. 2016. 
aasta põhitegevuse tulud on 1 531 003 € (2013. aastal 
1 268 887 €, 2014. aastal 1 419 443 €, 2015. aastal 1 472 
290 €) ja põhitegevuse kulud 1 529 841 € (2013. aastal 
1 177 126,10 €, 2014. aastal 1 400 474 €, 2015. aastal 1 555 
447 €), s.h. reservfond 13 438 € (2013. aastal 8 231,10 €, 
2014. aastal 16 000 €, 2015. aastal 11 683 €).
Eelarves on 2016.aastaks kavandatud kulud järgmi-
selt:
vallavolikogu - 20 780 eurot (2015. aastal 20 338 €)
vallavalitsus - 241 234 eurot (243 585 €)
majandus - 63 544 eurot (85 191 €)
keskkonnakaitse - 6 000 eurot (5 455 €)

elamu- ja kommunaalmajandus - 88 785 eurot (74 
229 €)
tervishoid - 3 750 eurot (3750 €)
vaba aeg, kultuur - 163 420 eurot (181 407 €)
 s.h. Veriora raamatukogu - 18 362 eurot (18 825 €)
 Leevi raamatukogu - 12 427 eurot (11 490 €)
 Veriora Valla Kultuur - 63 461 eurot (53 007 €)
haridus - 632 900 eurot (630 508 €)
 s.h. lasteaed - 108 124 eurot (102 085 €)
 Viluste kool - 423 554 eurot (405 283 €)
 õpilasveo eriliinid - 12 000 eurot (15 000 €)
sotsiaalne kaitse - 283 440 eurot (286 871 €)
 s.h. Leevi hooldekodu - 159 326 eurot (152 982 €)

 otsustati lubada vallavalitsusel läbi viia hanke-
menetlus Veriora valla teede hooldustööde korralda-
miseks 2016. ja 2017. aastal;
 otsustati alustada maaüksuse “Vahemetsa” mu-
nitsipaalomandisse taotlemist.
Veriora vallavolikogu 18. veebruari 2016 istungil:
 arutati Räpina, Põlva ja Värska vallavolikogu-
de poolt Veriora vallavolikogule tehtud ettepanekuid 
alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korraldu-
se muutmiseks eesmärgiga moodustada mitme oma-
valitsuse üksuse põhjal üks kohaliku omavalitsuse 
üksus. Volikogu istungil osalesid ühinemisläbirää-
kimiste ettepaneku teinud volikogude esimehed, kes 
selgitasid oma ettepaneku sisu ja vastasid volikogu 
liikmete küsimustele.
Räpina Vallavolikogu tegi ettepaneku ühinemisläbi-
rääkimiste alustamiseks Veriora, Orava, Meeksi, Pii-
rissaare, Mooste, Ahja, Mikitamäe ja Värska valla-
volikogule. Nimetatud valdades elab kokku 12 449 
inimest ning valdade üldpindala on 1 342 km2.

Põlva Vallavolikogu tegi ettepaneku ühinemisläbi-
rääkimiste alustamiseks kõigile Põlvamaa valdadele. 
Põlvamaa elanike arv on 28 726 ja pindala 2 165 km2.

Värska Vallavolikogu tegi ettepaneku ühinemisläbi-
rääkimiste alustamiseks Mikitamäe, Veriora, Orava, 
Lasva, Meremäe, Vastseliina ja Misso vallavolikogule. 
Nendes valdades elab kokku 8 737 inimest ning val-
dade üldpindala on 1 384 km2.

Enne saabunud ettepanekute kohta seisukoha võt-
mist arutati neid vallavolikogu alaliste komisjonide 
ühiskoosolekul ja ka kõikide komisjonide koosoleku-
tel. Kõik alalised komisjonid olid seisukohal, et võt-
ta ettepanekud vastu ja alustada läbirääkimisi kolmel 
erineval suunal. Seda arvamust jagas ka vallavalitsus.
 otsustati nõustuda Räpina Vallavolikogu ette-
panekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse 
korralduse muutmiseks;
 otsustati nõustuda Põlva Vallavolikogu ettepane-
kuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse kor-
ralduse muutmiseks;
 otsustati nõustuda Värska Vallavolikogu ettepa-
nekuga alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse 
korralduse muutmiseks.
Veriora vallavolikogus vastuvõetud otsused ja mää-
rused on elanikele tutvumiseks Veriora vallamajas, 
Veriora ja Leevi raamatukogus, määrused avaldatak-
se Riigi Teataja elektroonses andmekogus. Määru-
sed jõustuvad kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas 
avaldamist.
Veriora vallavolikogu kõik õi-
gusaktid ja istungite proto-
kollid on avaldatud Verio-
ra valla veebilehel (http://
www.veriora.ee). 

Rein Raadla
Veriora vallavolikogu esimees
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Austatud vallakodanik!
Selle aasta esime-
ses lehenumbris an-
nan väikese ülevaa-
te alanud aastasse 
kavandatud tege-
vustest.

Veriora Vallavoli-
kogu on kinnitanud 
Veriora valla eelar-
ve 2016. aastaks. Eel-
arves on ette nähtud 
mõned valla elukesk-
konna jaoks oluli-
sed investeeringud. 
Sellel aastal ehitab 
Maanteeamet juba 
olemasoleva kerg-
liiklustee jätkuks uue 
kergliiklusteelõigu, 
Veriora paisjärve ot-
sast, kuni Talu tee 
ristmikuni. Esialgse 
kava kohaselt oli tee ette nähtud küll ainult Jaama tänava ristmikuni, 
kuid läbirääkimiste käigus jõudsime kokkuleppeni, et tee rajatakse siis-
ki pikem. Meie valla eelarvest makstakse valgustuse rajamine.

Teine suurem investeering läheb Veriora noorte tehnikamaja rajami-
seks. Tehnikamaja on mõeldud noortele erineva tehnikaga tegelemiseks. 
Kindlasti hakkame õpetama autode remondiga seonduvat, noored võik-
sid õppida tundma ka kodumasinate ehitust ja saama targemaks elekt-
rivaldkonnas. Meie sooviks on kasvatada ja õpetada noori väärtustama 
ka selliseid oskuseid, mis meie infotehnoloogia ajastul kipuvad kaotsi 
minema. Noored on selle ettevõtmise vastu suurt huvi üles näidanud. 
Hoone ehitusprojekt on valmis ja hetkel tegeleme hankedokumentide 
ettevalmistamisega. Esitatud on ka rahastustaotlus hoone rajamiseks. 
Sisustus (tehnika) on samuti kavas soetada erinevate projektimeetme-
te abil.

Tavapärasest rohkem raha on kavas kulutada ka avalikus kasutuses 
olevate vallateede remondiks. Teede remondi või rekonstrueerimise va-
jadust hindab kevadel volikogu majanduskomisjon ning nende ettepa-
nekutest lähtuvalt hakkab vallavalitsus korraldama vastavaid töid. Ke-
vadine teedelagunemise aeg on käes või kätte jõudmas. Palun teede 
kasutajatel ka ise oma teedel nö silma peal hoida. Juhul, kui näete, et 
kellegi tegevus kahjustab oluliselt teed, andke sellest kindlasti vallavalit-
susele teada. Tagajärgede likvideerimine on tihti kulukas ja aeganõudev.

Nagu varasematel aastatel nii ka sellel aastal toetatakse vallaeelarvest 
noortebändide üritust „Rock Stroganoff”. Lisaks vallavalitsuse toetusele, 
aitavad üritusele rahastust leida ka sihtasutus Veriora Noortekas ja mit-
tetulundusühing Tegus Veriora. Sellelgi aastal on oodatud kõik sponso-
rid, igasugune toetus on teretulnud. Vallavalitsuse poolt tänan kõiki toe-
tajaid, kes varasemalt on üritusele õla alla pannud.

Ilmselt ei ole paljudele enam uudiseks, et valitsus on asunud koosta-
ma uut haldusreformi eelnõud ja see eelnõu on läbinud esmase koos-
kõlastusringi. Ettepanekuid eelnõu parandamiseks ja täiendamiseks on 
ministeeriumid ja erinevad organisatsioonid teinud palju. Uus seadus 
on kavas vastu võtta selle aasta suvel. Kuidas tegelikult läheb, näitab 
aeg. Praegused ettepanekud ja läbirääkimised tuginevad siiski olemas-
olevale ja kehtivale seadusele. Veriora Vallavolikogu on saanud ette-
paneku kolmelt vallalt läbirääkimiste pidamiseks haldusterritoriaalse 
korralduse muutmiseks. Ettepaneku on teinud Räpina, Põlva ja Värska 
vald. Üldistavalt öeldes räägivad Põlvamaal kõik vallad kellegagi mil-
legi üle läbi. Kas konsulteeritakse niisama või peetakse ametlikke läbi-
rääkimisi, sõltub ettepaneku teinud volikogu otsusest. Veriora vald on 
kõik ettepanekud läbirääkimisteks vastu võtnud, selgitamaks Veriora 
valla elanike jaoks välja parim võimalik lahendus, juhul kui uus hal-
dusreformi seadus suvel vastu võetakse. Moodustatud on läbirääkimis-
te meeskond, kuhu lisaks vallavanemale kuuluvad veel volikogu esi-
mees Rein Raadla ja majanduskomisjoni esimees Kaarel Tiganik. Kavas 
on kujundada Veriora valla seisukohad läbirääkimiste pidamiseks läh-
tudes meie arengukavast ja selle lisadest. Aastal 2017 täitub meie val-
lal kakskümmend viis aastat valla õiguste saamisest taasiseseisvunud 
Eesti Vabariigis. Nende aastate jooksul on olnud palju õnnestumisi ja 
sekka ka raskemaid aegu. Täna on meie vald elujõuline, me oleme oma 
territooriumi suuruse ja rahvaarvu poolest maakonnas keskmiste seas. 
Meie laenukoormus on väike ja meie asutused on elujõulised. Selline 
seis annab meile läbirääkimisteks hea stardipositsiooni. Läbirääkija-
na ei kavatse ma seda unustada ja vajadusel olen valmis seda ka teiste-
le meelde tuletama. 

Teguderohket aastat soovides
Vallavanem Enel Liin

Pika lina liuta vastlad
Viluste Põhikoolis peeti traditsioonilist vastlapäeva,  kus osalesid kõik õpilased.

Õues veeti köit, hüpati hüppenööriga ja lasti liugugi. Seekord ei saanud aga kelgu-
ga mäest alla lasta, vaid läksime hoopis jääle. 

Seal võtsime hoogu ja libistasime end edasi nii, kuidas keegi oskas ja julges. Liu 
pikkust seekord ei mõõdetud. Igal võistlusel peavad olema ka väikesed auhinnad. 
Meie võitjad said autasuks vastlakukleid ja kui uskuda rahvatarkust, siis kasvavad 
neil selle aasta suvel ka pikad linad.

Vahetundides lahendasime vastlamõistatusi ja värvisime  päevateemalisi pilte. Ar-
van, et nii mõnigi laps sai vastlapäevast midagi uut, huvitavat ja vajalikku teada.

Tähtis on minu arvates ka see, et vastlaid saab pidada ka ilma lume ja külmata, kui 
on vaid natuke tahtmist. Oluline on ka, et nii peame kinni esivanemate traditsioo-
nidest.

Lemme Liin
7. kl
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Selles lehenumbris vastab küsimusetele Enelin Paas
1. Sina, Enelin, oled täna-

seks jõudnud väikesest Viira 
külast nii kilomeetrite kui ka 
kultuuride erinevuse poolest 
päris kaugele maailma. Kui 
väike või suur on maailm?

Maailm on vahemaade poo-
lest pisike. Lennuühendus on 
nii hea ja kiire, et õhtuks võid-
ki olla juba maailma teises otsas. 
Muide, just eelmine nädal, Ko-
lumbias kohtasin ühte eestlast.

Teisest küljest kultuuride poo-
lest on maailm lõputu. Mida 
rohkem ma reisin, seda rohkem 
saan aru kui palju on veel käia, 
näha ja teha. Igal kohal on oma 
nägu, miski pole millegagi täp-
selt samasugune. Seda on isegi 
näha Eestis. Ka meie pisitilluke-
ses Eestis on suured erinevused 
linnades ning kasvõi kõnes Põh-
ja-Eesti ja Lõuna-Eesti vahel. 

Kõik on muidugi suhteline ja 
maailm on iga inimese jaoks nii 
väike või suur kui ta ise soovib, 
et see oleks.

2. Olen püüdnud oma le-
heintervjuudeks leida ini-
mesi, kes läbi oma tegevus-
te räägiksid mõne huvitava 
loo, mis kõnetaks vallaelani-
ke, paneks neid kaasa mõtle-
ma ja kaasa elama. Need lood 
ei ole minu nägemuse jär-
gi mitte ainult reisid kuhu-
gi kaugetesse riikidesse, vaid 
tegevused, mis on viinud eri-
nevatesse riikidesse. Sa elad 
praegu Puerto Ricos? Mis on 
need Sinu tegevused, mil-
le kaudu Sa sinna oled jõud-
nud?

Valentinipäev on küll läbi, 
kuid tegemist on siiski romanti-
lise looga. Peale vahvat lapsepõl-
ve Veriora vallas ja gümnaasiu-
mit Tartus, kolisin Tallinnasse, 
et minna ülikooli. Magistrikraa-
di keskel taaskohtasin enda vana 
sõpra (praegust elukaaslast), kes 
pidi juba nädal peale taaskohtu-
mist USAsse Californiasse koli-
ma, seoses oma ettevõttega. Kuu 
pärast kohtusime uuesti kaheks 
nädalaks New Yorgis, peale mi-
da olin veel üks kuu Eestis ning 
kolisingi ära Californiasse. Veet-
sime seal 3 kuud, seejärel ko-
lisime 3 kuuks Costa Ricale ja 
hetkel elame Kolumbias, Me-
dellinis. Oleme siin kokku um-
bes 4 kuud, peale mida läheme 

tõenäoliselt Brasiiliasse, Rio De 
Janeirosse. 

Oleme enda elud organiseeri-
nud nii, et töö on meil läbi in-
terneti, mis on andnud meile 
asukoha vabaduse. Tänu sellele 
saame reisida ja elada seal, kus 
hing ihkab ning teeme seda se-
niks, kuniks soov on. Reisiplaa-
nid hoiame üldjuhul lahtised 
ning otsustame umbes kuu aega 
enne liikumist, kuhu tahe min-
na on. Ainukeseks piiranguks 
valiku tegemisel on see, et oleks 
olemas internet, mida vajame 
enda tööks ja mis on põhimõtte-
liselt kõikjal olemas.

Tööd teen ma turundusalal. 
Olen vabakutseline avatud su-
hete, turunduse ja reklaami alal. 
Kliendid on mul hetkel nii New 
Yorgis, Sydneys kui Inglismaal. 
Rõõmuga näen, kuidas vaba-
kutselisus muutub järjest po-
pulaarsemaks nii ettevõtete kui 
inimeste seas. Suurepärane on 
vahel ärgata hiljem ning minna 
ranna äärsesse kohvikusse enda 
armastatud tööd tegema.

3. Milline senistest koh-
tadest, kus oled pike-
malt elanud, on olnud Sul-
le kõige suurema elamuse 
pakkujaks? Tahaks teada nii 
head kui ka halba üllatust.

Negatiivseid üllatusi on olnud 
väga vähe. Võibolla üks vähestest 
asjadest, mis on igas kohas ühine 
negatiivne asi - hullumeelne liik-
luskultuur. Nii Californias suur-
te ummikute pärast, Costa Rical 
hullumeelsete juhtide poolest 
ning näiteks Kolumbias ei lasta 
jalakäijaid kunagi üle tee, ootad 
niikaua kuni tee on puhas. Poole 
aasta jooksul on kaks liiklusõn-
netust ka üle elatud: üks Los An-
geleses kui meile sõitis minivan 
sisse, rendiautost ei jäänud suurt 
midagi alles (õnneks pääsesime 
kõik suuremate vigastusteta). 
Teine Costa Rical, kui taksojuht 
tegi avarii, kui meie klientidena 
taga istusime. 

 
Suurimateks positiivseteks ül-

latusteks peaksin näiteks San 
Francisco liberaalsust kõige osas. 
Absoluutselt kõige osas, mis pä-
he tuleb. Näiteks korraldada top-
less paraad, kanda iga võimaliku 
tähtpäeva puhul kostüüme, seal 
on ka terve üks linnosa mõel-

dud enamasti gay paaridele. San 
Fanciscot iseloomustab hästi sõ-
napaar “Peace & Love”, mida pea-
le hipiajastut tänase päevani seal 
kenasti tunda on ning ka linna-
pildis, näiteks seinamaalingutel. 
Lõputu eneseväljenduse vaba-
dus, samas väga korralik töökul-
tuur ning selle juures võime ka 
elu nautida ja puhata - “Work 
Hard, Play Hard”.

Costa Rica - esimest korda 
lennujaamast väljudes oli väga 
harjumatu suur kuumus ja veel 
suurem niiskus. Sellega harjus 
umbes 2 nädalaga ära. Ilm üle-
üldse vahetus seal vahel minuti-
ga: päike ja siis korraga suur äi-
kesetorm. Costa Rica on “Play 
Hard, then play more and play 
a bit more”. Costa Rica on tõe-
näolisemalt üks maailma kõige 
chillim koht, kus elada. Kohali-
ke ja igapäeva elu läbiv fraas on 
“pura vida” ehk “puhas elu”. See 
tähendab neile nii tere, näge-
mist, õnnestumist, ebaõnnestu-
mist. Kõik, mis toimub on „Pura 
Vida“. Kui midagi läheb pahas-
ti, siis „Pura Vida“ - ehk nojah, 
mis seal ikka, juhtub ikka. Kõik 
on rahulikud, naeratavad, is-
tuvad ookeani ääres palmi all, 
ühes käes kookos ja teises käes 
surfilaud. Pole veel stressivaba-
mat kohta näinud. Costa Rica 
toob kokku nii Põhja- kui Lõu-
na-Ameerika, nii Vaikse kui At-
landi ookeani. Vabas looduses 
nägime igapäevaselt ahve, papa-
goisid, krokodille, igasugu huvi-
tavaid putukaid ja kauneid tai-
mi. Matkamisvõimalused on 
lõputud, käisime suurte koske-
de juures ja rippuvatel sildadel. 
Vapustava loodusega riik.

Kolumbias on hea töökesk-
kond, samas palju loodust ning 
ka toredad vabaaja veetmise või-
malused. Väga head võimalused 
õppida salsat ja hispaania keelt. 
Toidukultuur on suurepärane, 
loodus on kaunis. Kohalikud on 
äärmiselt sõbralikud. 

Suurimaks elamuseks täna-
se hetkeni Kolumbias on Bar-
ranquilla karneval - 5 päeva 
täis tantsu, paraade ja muusi-
kat. Suurepärane kogemus oli 
saada osa kohalikest traditsioo-
nidest, kogukonna aasta suuri-
mast peost. 

Mis Kolumbiast veel jääb 
elu lõpuni meelde on 4 päeva-
ne matk “Kadunud linna”. Va-
na indiaani linn, mille nägemi-
seks pidi matkama džunglisse 2 
päeva (ja 2 tagasi tsivilisatsioo-
ni). Iga päev päiksetõusuga üles-
se, päevas 8-10 tundi matkamist 
mägedes, kella 8 ajal õhtul ei 
tahtnud muud kui magada. Ma-
gamistoaks oli võrkkiik sääse-
võrgu all. Kohtasime seal ka ko-
halike indiaani peresid, mida 
seal piirkonnas alles oli 29. Nad 
elavad koos kommuunina, tege-
levad põlluharimise ja käsitöö-
ga. Lapsed koolis ei käi (et hoida 
enda kultuuri). Huvitava fakti-
na tooks veel välja, et käisid nad 
palja jalu ning riietusid ainult 
valges. Nad olid meiega sõbra-
likud, kuid mitte ise väga suht-
lemisaldis. Meiega oli giid, kes 
rääkis lugusi ja vajadusel aitas 
tõlkida.

 
4. Inimestel on palju eelar-

vamusi. Lõuna- Ameerika-
ga tuleb minul kohe meelde 
kõrge kuritegevuse tase ja ka 
vaesus. Või pigem väga suur 
vahe erinevate inimeste ela-
tustasemete vahel. Jaga pa-
lun enda kogemusi.

Elan hetkel Medellinis, mis oli 
omalajal Pablo Escobari üks põ-
hilisi tegutsemiskohti. Tänaseks 
päevaks on linn turvaline. Riik 
on teinud palju tööd turvalisu-
se nimel ja tulemused on kenas-
ti näha. Järjest rohkem tuleb siia 
eelarvamusteta turiste, ostetak-
se kinnisvara jne. Ei karda ma ka 
õhtuti vahel üksi jalutada. Eks 
ikka on kohti, kuhu ei soovitata 
ka Kolumbias minna, kuid seda 
on enamus riikidega. Tallinnas 
ei soovitata näiteks Lasnamäel 
elada, tegelikult pole midagi 
nii hullu. Ettevaatlik peab ikka 
olema, aga seda tuleb teha igas 
uues riigis, ka Euroopas.

5. Kuidas on reisimine, 
töötamine ja õppimine vä-
lismaal Sind „kasvatanud”? 
Kuidas on tulevikus neid os-
kusi võimalik enda kasuks 
tööle panna?

* Kohanemisvõime- saan eri-
nevates olukordades ja igasu-
guste ootamatustega paremini 
hakkama.

* Iseenese tundmine - tean, 

kus on mu piirid, mis meeldib 
rohkem ja mis vähem. See aitab 
enda elu disainida teadlikult en-
da soovide järgi.

* Vähene hirm- mugavustsoo-
nist olen ma tihtipeale väljas, 
mistõttu paljud asjad ei tundu 
nii hirmsad. Seega olen rohkem 
avatud erinevatele väljakutsete-
le ja võimalustele.

* Silmaringi avardamine- saan 
aru paremini teistest inimestest, 
uued teadmised.

* Tasakaalus olemine- Ees-
tis oli mul töö(d) ja kool ja veel 
teisedki kohustused samal ajal, 
mis võrdus pideva kiirustamise 
ja vahel ka stressiga. Olles väljas 
“tavapärasest rütmist” ja kohus-
tustest ning tehes tõesti, vaid 
seda, mida ise soovid ja mis on 
oluline (minu jaoks siis tööta-
mine enda valitud huvitaval alal 
ning reisimine enda elukaasla-
sega), on aidanud palju paremi-
ni kuulata enda keha- sööd, kui 
on kõht tühi ja magad, kui on 
uni. Ei ole kella pealt koguaeg 
kiirustamist ja on aega ka enda 
jaoks ning puhkamiseks. Selline 
peakski elu olema. Tagasivaa-
dates imestan, kuidas ma enne 
üldse vastu pidasin.

6. Ühte küsimust pole ma 
veel mitte üheltki välismaal 
elavalt intervjueeritavalt kü-
sinud: „Kui suur on koduigat-
sus ja mis selle vastu aitab?”.

Koduigatsust pole. Inimeste 
igatsus vahepeal, aga selle vastu 
ravib Skype.

7. Millised on Sinu tulevi-
kuplaanid? Kus on Sinu kodu 
kümne aasta pärast?

Tööalaselt- tulevikus on mul 
enda meediaagentuur. Elukoha 
pealt ei oska tõesti hetkel kom-
menteerida. 10 aastat on pikk 
aeg ja sellega jõuab palju teha ja 
muutuda. Võibolla kuskil Lõu-
na-Euroopas või Californias? 
Eks aeg näitab, pole ka põhjust 
muretseda selle pärast praegu. 
Kui reisimisest villand saab, küll 
saab alati ka paikseks jääda. 

8. Ka Sa soovid oma kodu-
valla inimestele ka midagi 
öelda/soovida?

Pidage see külm talv vastu, 
varsti tuleb jälle jahe ja vihma-
ne suvi!☺
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Kaunis vildikunst Vilustes
Veebruar algas Viluste Põhikoo-
lis meie vilistlase Koidu Lauri vil-
ditud piltvaipade näitusega, mis 
käib kooskõlas kooli projektiga 
“Kaunid kunstid kõnelgu”, seal-
hulgas püüdis see suurt tähele-
panu Vabariigi aastapäevale pü-
hendatud kontserdil. Näituse 
eksponaatides peitub hulganisti 
peidetud sõnumeid ja ainulaad-
seid elamusi kui vaid tõeliselt sü-
veneda.

Autor ise, Koidu Laur, on sündi-
nud Setomaal kuigi praegune elu-
tegevus toimub Tartus. Käsitööga 
on Koidu tegelenud kogu elu ning 
selles valdkonnas on ta omanda-
nud teadmisi Tartu ja Tallinna 
rahvaülikoolides samuti on täht-
sal kohal maaliõpingud. Viltimi-
sega alustas ta aastal 2010 ning 
näitusel olevad tööd on valminud 
viimase viie aasta jooksul. Tema 
töid on olnud näha Eesti eri pai-
kades, kuid ka Soomes ja Kreekas.

Näitusel olevad piltvaibad on 
loodud villaloorist ja villaheidest. 
Mitmekesisuse nimel on lisatud 
pärleid, litreid ja muid pisidetaile. 
Eriti pilkupüüdvad on vaibad, mis 
on lahendatud lõiketehnikas, kus 
põnev reljeef on saadud käsitsi 

valmistatud viltkanga lõikamisel. 
Ühte või teise eksponaati sulan-
dudes, leiab rohkem uusi mõtteid 
kui esmapilgul tundub. Vilditud 
piltvaibad on keskkonnasõbrali-
kud ja iga vaip on ainulaadne.

Vilditud piltvaipade näitus ins-
pireeris kooliperet, kes kogusid 
kokku vilditööd oma kodudest. 
Kogutud aaretest koostati näitus 
raamatukogus, milles oli esemeid 
soojadest kinnastest, kuni ehete-

ni välja. 3.-5. klassi tüdrukutel oli 
võimalus osaleda ka kunstniku ju-
hendamisel töötoas, kus nad õp-
pisid erinevaid viltimistehnikaid.

Koolipere tänab koiduvärve 
meie päevadesse toomast!

Lisainfot saab Koidu Lauri loo-
mingust tema kodulehel koiduvildi-
kunst.blogspot.com ,kus leiab tema 
kontaktid, kui on soovi töid osta, tel-
lida või näitusena eksponeerida. 

Kairi Parson 

Kunstnik koos artikli looja ja tema lemmikvaibaga.

Kõik omad uma pidõlõ!
Lühikese põikena ajalukku meenu-
tagem - Uma Pido on võrukeelne lau-
lu- ja rahvapidu, mis toimus esimest 
korda 2008. aastal Võru Kubijal, teist 
korda 2010. aastal Põlva Intsikurmus, 
kolmandat korda 2013. aastal jälle Võ-
rus ja Kubija lauluväljakul. Neljas pidu 
on lausa ukse ees ja toimub 28. mail 
2016. aastal Põlvas ilusas Intsikurmus. 
Nii liigub pidu kahe maakonna vahel, 
ühendades Vana Võromaa keele- ja 
kultuuriruumi.

Idee sündis 2006. aastal Valgjärvel 
toimunud Kaika suveülikoolis, mis 
osutus elujõuliseks, haaras kaasa 
nii tegijaid kui osalejaid Vana Võro-
maast kaugemalgi. Tullakse laulma 
või pealt vaatama, tullakse juurte 
juurde ja omade sekka, aga tullakse 
ka eksootika, huvi ja uudishimu pä-
rast. Need, kes käinud ja laululaval 
koos tuhandetega võrokeelseid lau-
le laulnud pajatavad mingist erili-
sest, kodusest meeleolust, mis kost-
vat ja paistvat, räägivad rõõmsast 
ühtekuuluvustundest. Kaugemalt 
tulijad kiidavad kohalikke stiilis - 
küll te olete ikka toredad ja tublid! 
Kohalikud on enda üle väga uhked 
ja kõik on rahul! 

Osalejate arv on muudkui kasva-
nud, tullakse mujalt Eestimaalt ja 
laiast ilmastki. Esimesel peol oli laul-
jaid ligi 2400, teisel 3400 ja kolman-
dal 3600 lauljat. Umbes niisama pal-
ju lauljaid koguneb Intsikurmu ka 
tänavu. Lisaks Võru- ja Põlvamaa-
le on koorid veel Harjumaalt, Jõge-
vamaalt, Lääne-Virumaalt, Tartu-, 
Valga- ja Viljandimaalt. Luxembur-
gist tuleb Euroopa eestlaste koor ja 
Helsingist sealse Eesti Maja koor - 
kokku veidi üle 150 kollektiivi.

Ikka on kuuldud ohkamist - küll 
laulaks laulupeol, aga ei ole ühegi 
koori liige! Suurepärased väljamõel-
dised olid koorid „Mehe´ mõtsast“ 
ja „Naase´ nurmõlt“, kuhu liitusid 
niisama lauluhuvilistele ka ansamb-
lite mehed-naised. Teise ja kolman-
da peoga said liituda konnakoorid, 
mis tekkisid pere-, kogu-, laud-, pe-
sa- või sõpruskondadest. Tänavu lii-
tuvad nurmõnaase´ ja mõtsamehe´ 
Võru ja Põlva nais- ja meeskooride-
ga. Konnakoore, suuremaid ja väik-
semaid, on kirjas 13, kes kõik laula-
vad kaasa uhkes ühendkooris. Uma 
Pido on kaasa aidanud ka suurepä-
raste võrokeelsete laulude tekkele, 
mis on muutunud paljude kooride 
lemmikrepertuaariks.

Tänavuse peo teemaks on mets ja 
väelised puud. Uma Peo kunstni-
ku Anne Prangeli ning fotokunst-
nik Peeter Lauritsa koostöös sündi-
sid möödunud suvel meeleolukad 
pildid, mis räägivad inimeste oma-
vahelistest suhetest ning nende si-
demetest loodusega, toetades nii-
moodi piduliste hääs mõttes metsa 
poole olekut. Kirjamees Aapo Ilvese 
abiga said pildid endale ka tabavad 
allkirjad. Näitust “Mõtsas mi´ olõmi 
jäänü´” saab kuni peoni näha 16 eri-
nevas Vana Võromaa, aga ka Seto-
maa paigas.

Enne kolmandat Uma Pido 2013. 
aastal liikus läbi kogu Vana Võro-
maa võrokeste lipp. Tänavu teeb 
omapärase teekonna läbi laul, et 
jõuda 28. mai õhtuks peole Intsi-
kurmu ja süüdata seal peotuli. Laul 
liigub peoks valmistuvate kooride 
abil ja toel. Lisaks hoitakse meeles 

sedagi, et enne, kui eestlased koori-
lauluga tutvust tegid ja sellega kuul-
saks said, laulis meie rahvas regilau-
le. Nii on plaanis aprillis-mais enne 
pidu korraldada igas Vana Võromaa 
kihelkonnas ja Setomaal rahvalau-
luõhtuid, kus omakandi rahvalaule 
lauldakse, mida me õnneks veel os-
kame ja armastame.

Uma Pido on tõeline rahvapi-
du - laulad kaasa, plaksutad kõi-
gest väest, poetad liigutuspisaragi, 
kohtad sõpru ja tuttavaid, tunned 
rõõmu ühisest osasaamisetundest. 
Naudid ja püüad meelde jätta se-
da kodust ummamuudu ilmakae-
mise tunnet. Lõunaeestlane olevat 
jutukam, rõõmsameelsem, mure-
tum, seltsivam, usalduslikum ini-
mene kui ehk põhjaranniklane või 
loopealse elanik. Kuidas oma ära 
tunda? Eks ikka naerunäost ja ette-
sirutatud terekäest. Intsikurmus ei 
pruugi see lihtne olla, sest Umal Pi-
dol on kõik omad! 

Peo lavastaja on Põlvast pärit va-
bakutseline näitleja ja lavastaja 
Kristo Toots.

Hää Veriora valla rahvas! Sätti-
ge päev vabaks, otsige piduriided 
või rahvarõivad välja, hõigake pere 
ja sugulased kokku ja olge 28. mail 
Uma Pidol Põlva Intsikurmus. Ve-
riora vallast on pidul kolm kollektii-
vi kokku 60 lauljaga, neile tuleb kõ-
vasti plaksutada. 

Uudiseid ja ettevalmistuse käiku 
saad jälgida kodulehelt www.uma-
pido.ee, facebookist ja blogist uma-
pido.wordpress.com. 

Siiri Toomik

Veriora naisrühm 
Triibu Liine osaleb II 
Eesti naiste tantsupeol
Veriora naisrahvatantsurühm Triibu Liine osaleb 12. 
juunil Jõgeval toimuval II Eesti Naiste Tantsupeol Me-
heLugu.

Naisrühma koosseisus on peole registreerunud 12 tantsi-
jat. Rühma juhendab Esta Sokman. II Eesti Naiste Tantsupi-
du MeheLugu on lugu mehest ja naisest: sellest, kuidas me-
hed näevad naisi ja naised mehi. Tantsulavastuses põrkuvad 
kaks maailma – avatud ja elurõõmus ning suletud ja kibestu-
nud. See on lugu, milles on kirge ja armastust, aga ka viha ja 
põlgust. Lugu aitavad jutustada Ivo Linna Ja Tiit Sukk. Tant-
supidu tõotab kujuneda 2016. aasta Eesti suurimaks rahva-
kultuuripeoks. Etenduse lavastab mitmete üldtantsupidude 
lavastaja ja liigijuht Ülo Luht ning selles lööb kaasa üle 5000 
tantsija enam kui 400 rühmast. Peo muusikajuht on Toomas 
Lunge ja tekstide autor Heiki Vilep. II Eesti Naiste Tantsupi-
du  MeheLugu toimub Jõgeva linna staadionil 12. juunil. Ka-
vas on peaproov- ja kaks kontsertetendust.Pileteid etendus-
tele müüb Piletilevi. Tulge oma naisrühmale kaasa elama!

Tuleohutuskontrollid 
avastasid paljudes kodudes 
kütteseadmete puudusi 
Veebruaris käisid Päästeameti järelevalveinspekto-
rid üle Eesti ühel ajal kontrollimas kodude tuleohu-
tust. Nädala jooksul käidi 715 kodus kontrollimas 
suitsuandurit ja küttesüsteeme. Põlvamaal kontrolli-
ti 17 majapidamist. 

Rohkem avastati puudusi vanemaealiste inimeste kodudes 
ning sageli seondusid tuleohutusprobleemid üldiselt eluga 
toimetulekuga. Põlvamaal oli kõikides kontrollitud eluruu-
mides olemas töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur, 
küll aga võis näha neljas kodus puudustega küttesüsteeme. 
Inspektorid andsid nõu, kuidas puudusi kõrvaldada. Abi 
saamiseks soovitati pöörduda ka kohaliku omavalitsuse poo-
le. Sarnaseid kontrolle tehakse eluruumide tuleohutusala-
se olukorra parandamiseks pidevalt. Järelevalveinspektorid 
ei tee tööd mitte inimeste kiusamise, vaid turvalisuse suu-
rendamise eesmärgil. Kontrollreidi käigus selgus, et varem 
nõustatud kodudes oli puudujääke vähem. 

Kindlasti tuleb inspektorite kontrollreide ja päästjate ko-
dunõustamisi eristada. Kodukülastusi ehk kodunõustamisi 
teevad vabatahtlikud ja kutselised päästjad ning ennetustöö-
tajad. Eelnevalt kokku lepitud kodukülastusel vaadatak-
se koos eluruumide murekohad üle ning päästjad annavad 
nõu, kuidas tuleohutust parandada. Vajadusel aitavad pääst-
jad õigesti paigaldada suitsuanduri või vahetada patarei, küll 
aga ei hakka nad ahju või pliiti parandama. Koduomanikud, 
kes soovivad enda kodus ohutusalast nõustamist, võivad kü-
lastuse soovist teada anda päästeala infotelefonil 1524. Sellel 
aastal jätkub päästjatel jõudu teha 16 000 külastust. Oma ko-
du tuleohutust saab igaüks ka ise testida internetis aadressil 
www.kodutuleohutuks.ee. 

Ohutus ja tuleõnnetusest pääsemine ei sõltu üksnes rea-
geerivate päästemeeskondade kaugusest ja nende kohale 
jõudmise kiirusest, vaid iseenda ja teiste turvalisusest hoo-
limisest ning oskustest tuleõnnetusi ära hoida. Ohutuse eest 
ei vastuta inspektorid või päästjad, vaid eelkõige elanikud ise!

 Astra Pintson-Käo
pressiesindaja

Päästeamet
Lõuna päästekeskus

e-post: astra.pintson-kao@rescue.ee
tel. 5308 1211, 733 7342
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LANGETAME PEA:
Ants Tolmusk

28.12.2015

Hele-Mall Reimaa
13.01.2016

Maie Zernant
30.01.2016

Lembit Kuustik
05.02.2016

Leevi rahvamajas 20.märtsil kell 13 Laulutsõõr.

Veriora rahvamajas (Viluste PK) 8.aprillil algusega kell 19 Põlvamaa 
rahvatantsu žanripäev.

Veriora rahvamajas (Viluste PK) 9. aprillil kell 21 kohvik-klubi. Eten-
dus LendTeatrilt, tantsuks mängivad Toomas ja Tauri Anni. Pilet bro-
neerides 5 eurot ja kohapeal 7 eurot.

Leevi rahvamajas 24.aprillil kell 14 Laulutsõõr.

Leevi rahvamajas 13. mail Tsooru Külateatri etendus “Esmaspäev on 
kole päev” (algusaeg ja piletihind mai alguses valla kodulehel ja pla-
katitel).

Info Veriora Valla Kultuuri tegemiste ja ürituste kohta Veriora valla kodu-
lehelt www.veriora.ee; tel 5257864; e-postilt: kultuur@veriora.ee .


