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Suvemõnud läbi said,
kollakaid sälke kased on täis.

Lõikuskuuga lahkunud suvi,
lastel tärgand taas koolihuvi.

Jälle kooliaeg on käes, 
vaheaeg meil lipsas käest…

Katri Lang
Rebecca Lucia Tasa

8.kl

Suvi on lõppenud,
puhkus otsa saanud.

Kooli nüüd me läheme,
oma sõpru näeme.

Õpetajale ütleme tere,
ja õppima hakkame- tore!

Kerli Korving
Birgit Sõukand

8.kl

Koolirõõmusoove uueks õppeaastaks

Erksaid, erilisi, ebatavalisi,
elamus- ja –embamisrikkaid
esmaspäevi!

Tegusaid, teistsuguseid, tarku,
teguderohkeid, tavalisi, trennikaid
teisipäevi!

Krutskirohkeid, korralikke,
kindlaid, kordaminevaid, kasulikke
kolmapäevi!

Nutikaid, naljarikkaid
nooruslikke ja naerukilkelisi
neljapäevi!

Rahupakkuvaid, rõõmsameelseid,
rutakaid ja ringilisi
reedeid!

Lahedaid laupäevi!
Põnevaid pühapäevi!

7.klass

Head uut kooliaastat!
Suvi näib meilt olevat lahkunud,
rohutirtsude siristamise saatel
sügise sammud salajased…

Ongi alanud uus kooliaasta. 
Selle alguse erilisust tajume kõik- 

alustades väikestest koolijütsidest, kes 
vanemate käekõrval kooliuksest sis-
se astuvad, lõpetades tõsiste teadmis-
te nõudlejatega, kes koduseks saanud 
koolimajas oma viimast kooliaastat 
alustavad. 1. september ei jäta keda-
gi külmaks. Oleme kõik ühel või tei-
sel viisil seotud kooli ja haridusega. 
Meil kõigil on oma kooli algusega seo-
tud tavad.

Viluste Põhikoolis alustas 2015/2016 

õppeaastal kooliteed 102 õpilast, nende 
hulgas  astus esimesse klassi 9 õpilast: 
Ken-Marten Ilus
Rahel Kallivere
Mairo Mendrik
Steven Parisalu
Maritte Arianne Plaado
Sargo Pool
Hilda Zirkel
Thomas Zirkel
Urmas Tigasing
Õpetaja Helle Mendrik

Soovin kõigile algavaks kooliaastaks 
vaimuerksust, sära silmadesse ja ärge 
väsige õppimast!

Karin Sulg
Viluste Põhikooli direktor
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Austatud vallakodanik!
Veriora valla leping segaolmejäätmete käitlemise ainu-
õigust omava Eesti Keskkonnateenused AS-iga lõppes 
sellel suvel. 

Kevadel asuti Värska valla eestvedamisel läbi viima uut 
hanget teenusepakkuja leidmiseks. Hankes osalesid Verio-
ra, Värska, Mikitamäe, Meremäe, Orava, Räpina ja Moos-
te vald. Hanke tulemusena jätkab nendes valdades teenu-
se pakkumist Eesti Keskkonnateenused AS.  Korraldatud 
jäätmeveoga liidetud kinnistute omanikega sõlmitakse le-
pingud jooksvalt. Kuna piirkond on suurenenud, ei oska 
ettevõtte täpset lepingu sõlmimise aega öelda. Hanke tule-
musena muutus ka konteinerite tühjendushind. Valdavalt 
saame öelda, et konteinerite tühjendamise eest võetav tasu 
vähenes. Toon siinkohas mõningad näited:
140 liitrise konteineri tühjendamine- 1.93 eurot.
240 liitrise konteineri tühjendamine- 1.93 eurot.
370 liitrise konteineri tühjendamine- 5.10 eurot.
4500 liitrise konteineri tühjendamine- 62.05 eurot.

Jätkuvalt on teenuse osutajalt võimalik tellida konteine-
rite pesu ja konteinereid on võimalik ka kuutasu eest ren-
tida. Nende teenuste saamiseks peab ettevõttega ise kok-
kuleppe sõlmima.

Graafikuvälist konteineri tühjendust tellides lisan-
dub 30% kõrgem teenustasu võrreldes tavahinnakirjaga. 
Kliendi süül toimunud olmejäätmete konteineri tühisõi-
du maksumus on 0,10 eurot. Teenuse osutaja kohustus 
on ära vedada konteineritesse kogutud segaolmejäätmed 
vastavalt kehtivale väljaveo graafikule (kliendilepingu Li-
sa 1), ettevõte peab koristama tühjendamise käigus ma-
ha kukkunud segaolmejäätmed. Juhul kui ettevõte ei ole 
tühjendanud konteinerit, peab ta klienti kahe tööpäeva 
jooksul informeerima asjaoludest, mis ei võimaldanud 
teenust osutada.

Juhin tähelepanu asjaolule, et kohalik omavalitsus kor-
raldab hanke ainult teenuse pakkuja leidmiseks oma hal-
dusterritooriumil. Iga konkreetse kinnistu jäätmete veo 
asjaolud lepitakse kokku jäätmevedaja ja kinnistu omani-
ku vahel lähtudes valla ja teenuse osutaja vahel sõlmitud 
lepingust. Selleks, et kõik sujuks probleemideta, on vaja-
lik kõigi osaliste head tahet.

Enamikel hankega hõlmatud valdadel on olemas 
jäätmejaamad. Ka nende opereerimise võtab lähiajal üle 
hanke võitud ettevõte. Seoses sellega muutuvad Veriora 
jäätmejaama lahtioleku ajad. Uutest lahtiolekuaegadest 
informeerime Teid esimesel võimalusel valla kodulehe-
külje kaudu.

Veriora vallavolikogu võttis juunikuu istungil vastu 
määruse „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõu-
ded“. Määrusele tuginedes kehtestas Veriora Vallavalitsus 
taotlusvormi, mille peab esitama enne ürituse toimumist. 
Taotlusvormi leiate valla koduleheküljelt „Teadete“ ikoo-
ni alt.

Avalik üritus  on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele 
suunatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandus-
üritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis 
ei ole koosolek.

Ürituse luba antakse vallavalitsuse korraldusega, milles 
vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimi-
seks. Vallavalitsus annab loa ürituse läbiviimiseks kümne 
tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse saamisest. 

Palume loa taotlemisel selle tähtajaga arvestada.
Loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus taotlejat 

informeerima, selgitades põhjuse ning viidates õigusakti-
dele, mis on loa väljaandmata jätmise põhjuseks.

Ürituse korraldaja on kohustatud ürituse planeerimisel, 
ettevalmistamisel ja läbiviimisel tagama osavõtjate ohu-
tuse ja turvalisuse, järgima tervisekaitsenõudeid, täitma 
politsei ja päästeteenistuse ametnike korraldusi, tagama 
pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas jäätmete 
koristamise.

Probleeme on tekitanud ilutulestikkude korraldamise 
nõuete rikkumine erinevate ürituste käigus. Ilutulestike 
korraldamise nõuded on kehtestatud korrakaitseseadu-
ses ja lõhkematerjaliseaduses. Palume ka nende seaduste 
nõuetega tutvuda enne ürituse korraldamist.
Olulisemad nõuded ilutulestiku korraldamisel:
1. Avalikel üritustel või tiheasustusega asulates ilutules-
tiku korraldamiseks kategooriate F3 ja F4 pürotehnilis-
te toodetega peab olema ilutulestiku toimumiskohajärg-
se valla- või linnavalitsuse, tema poolt volitatud valla- või 
linnavalitsuse asutuse või valla- või linnavalitsuse struk-
tuuriüksuse (edaspidi valla- või linnavalitsus) luba.
2. Ilutulestiku korraldamisest tuleb teavitada vähemalt 
kolm päeva ette järgmisi asutusi:
• kategooria F3 pürotehnilise tootega ilutulestiku korral-
damisel avalikel üritustel või tiheasustusega asulates – 
Politsei- ja Piirivalveametit ja Päästeametit;
3. Ilutulestiku korraldamisel tuleb tagada inimese, vara ja 
keskkonna ohutus.
4. Avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi too-
teid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist isikut 
oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks 
mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, 
millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv mü-
ra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-
ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni. 
Käesolevas lõikes sätestatud keeld ei kehti ööl vastu 1. jaa-
nuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalit-
sus on andnud ilutulestiku korraldamise loa.
Ilutulestiku kategooriad:
1) kategooria F1 – väga madala ohutasemega ja minimaal-
se müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud 
kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud elamute sise-
ruumides kasutatavad ilutulestikud;
2) kategooria F2 – madala ohutasemega ja madala müra-
tasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasuta-
miseks väljas piiratud alal;
3) kategooria F3 – keskmise ohutasemega ilutulestiku 
tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel 
avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist;
4) kategooria F4 – kõrge ohutasemega ilutulestiku tooted, 
mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud 
ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist (professio-
naalseks kasutamiseks ettenähtud ilutulestiku toode).

Täiendavate küsimuste tekkimisel pöörduge kindlasti 
vallavalitsuse poole vältimaks hilisemaid kahjusid ja aru-
saamatusi.

Ilusat kooliaasta algust!
Enel Liin

Veriora vallavanem

Veriora 
vallavolikogus

Veriora vallavolikogu 26. juuni 2015 istungil:

 kinnitati avaliku ürituse korraldamise ja 
pidamise nõuded. Alates 1. septembrist 2015 

peavad kõik avalike ürituste korraldajad  esitama valla-
valitsusele vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimi-
se päeva taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentide-
ga.  Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ja annab ürituse 
läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul nõuetekoha-
se taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates. 
Vallavalitsus võib keelduda loa andmisest, selgitades 
põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaa-
ndmata jätmise aluseks. Kehtestatud korraga ei regu-
leerita spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamist.  
Avalikuks ürituseks ei loeta Veriora Vallavalitsuse, val-
lavalitsuse hallatava asutuse ja sihtasutuse, mittetulun-
dusühingu või äriühingu, mille ainuasutajaks on Veriora 
vald, põhikirjajärgset tegevust valla territooriumil.
 otsustati delegeerida seaduse või määruse alusel ko-
haliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või 
kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste 
otsustamine Veriora vallas Veriora Vallavalitsusele, väl-
ja arvatud küsimused, mis on volikogu ainupädevuses 
seadustest või Veriora Vallavolikogu õigusaktidest tule-
nevalt;
 tehti vallavalitsusele ülesandeks välja selgitada Ve-
riora vallas Soohara külas hoone (ehitisregistri kood nr 
110015627) eluruumi nr 5, mille  viimane teadaolev oma-
nik on Mihhail Feodorov, peremehetus ja  esitada valla-
volikogule materjalid ehitise peremehetuse tuvastami-
seks;
 kinnitati Veriora vallavolikogu tööplaan 2015.aasta III 
kvartaliks.

Veriora vallavolikogu 26.augusti 2015 istungil:

 Viluste Põhikooli direktor Karin Sulg esitas ülevaate 
kooli valmisolekust uueks õppeaastaks;
 Veriora Lasteaia „Õnneseen“ direktor Reet Aasma esi-
tas ülevaate lasteaia valmisolekust uueks õppeaastaks;
 toimus Veriora valla arengukava muutmise esime-
ne lugemine. Otsustati esitada Veriora valla arengukava 
aastateks 2015- 2020 ja investeeringute kava ning eelar-
vestrateegia  muutmise eelnõu avalikule arutelule ja väl-
japanekuks Veriora vallavalitsuses, Leevi ja Veriora raa-
matukogu ruumides alates 27.08.2015 kuni 17.09.2015.a.,  
määrati arengukava täiendus- ja muudatusettepaneku-
te esitamise tähtajaks 17.september 2015.a.;
 muudeti Veriora valla valimiskomisjoni koossei-
su. Veriora valla valimiskomisjoni liikmeteks kinnitati 
(ametinimetuse järgi) vallasekretär, nimeliselt Maarja 
Sõukand ja  Külli Pähn. Valimiskomisjoni asendusliik-
meteks nimetati Reet Aasma ja Ave Paju.

Veriora vallavolikogus vastuvõetud otsused ja määrused 
on elanikele tutvumiseks Veriora vallamajas, Veriora ja 
Leevi raamatukogus, määrused avaldatakse Riigi Teata-
ja elektroonses andmekogus. Määrused jõustuvad kol-
mandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
Veriora vallavolikogu kõik õigusaktid ja istungite pro-
tokollid on avaldatud Veriora valla veebilehel (http://
www.veriora.ee). 

Rein Raadla
Veriora vallavolikogu esimees
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Kultuurireis Lääne-Eestisse
On juba tavaks saanud, et augus-
tikuus koguneb üks vahva reisi-
seltskond ja võetakse ette paari-
päevane reis Eestimaal. Seekord 
viis Veriora Mõttekoja ja Ene Ti-
gase eestvedamisel korraldatud 
reis meid Lääne-Eestit avasta-
ma. See reis oli natuke teistmoo-
di, sest see oli juubelihõnguline 
– juba viies. Nii mõnigi reisisell 
oli viiendat korda Mõttekoja su-
visel väljasõidul. Pea kõik kohad 
broneeriti juba maikuus, Veriora 
Maitäikal. Kompsud bussi, rah-
vas üle loetud, hakkasime veere-
ma Paldiski poole.

Esimene peatus Paldiski. Sada-
malinn Harju maakonnas Pak-
ri poolsaarel, mis on umbes 12 
km pikk ja kuni 5 km lai, pind-
ala on umbes 40 km2. Pakri pan-
ga klindi suurim kõrgus ulatub 
poolsaare tipus kuni 25 meetri-
ni. Pankrannik ongi Paldiski üks 
suurimaid vaatamisväärsusi, sest 
pankrannik piirab poolsaart ligi 
12 km pikkuselt. 1939. aasta sep-
tembris rajas Nõukogude sõjavä-
gi sinna laevastiku mereväebaa-
si, enamus tsiviilelanikkonnast 
ja linnavalitsus evakueeriti. Aas-
tatel 1944–1994 oli Paldiski Nõu-
kogude Liidu suletud sõjaväe-
linn. 1962. aastal loodi Paldiskisse 
Nõukogude tuumaallveelaevade 
õppekeskus ning linn koos Pak-
ri saartega suleti ja salastati. Pal-
diskit on nimetatud ka Eesti kõige 
nooremaks linnaks. Nimelt ei ol-
nud pärast taasiseseisvumist lin-
nas piisavalt Eesti kodanikke ning 
linn allutati halduslikult Keilale. 
Alles kohalike omavalitsuste va-
limise järel 30. oktoobril 1996 sai 
Paldiski halduslikult iseseisvaks. 
Paldiski linna tunnuslause on 
“Rohelise energia linn”. Jalutasi-
me meiegi paekaldal ja nautisime 
kaunist vaadet, mis oli palju aas-
taid tavakodanikele nähtamatu.

Lõunapeatuse tegime Madise 
külas, kus oli meile kõigile ülla-
tuseks külarahva nutikas lahen-
dus. Kohe Madise kiriku kõrval 
leidsime varjualuse, kus lauda-
deks vanad kaablirullid, mis kau-
nistatud rahvusmustrites. Maik-
eni seljanka maitses imehästi, 
aitäh Maiken!

Edasi suundusime Rummu ale-
viku poole. Teadagi on Rummu 
kuulsaks saanud Murru vang-
la ja paekarjääriga. Murru Vang-
la oli Harju maakonnas Vasalem-
ma vallas Rummu alevikus asuv 
koloonia tüüpi kinnine meeste-
vangla. Vangla asutati 1. jaanuaril 
1938 Murru Vangimajana. Algul 
rajati vangla perspektiivse pae-
kivitööstusena, kus oli võimalik 
päevas tööle rakendada kuni 400 
süüdimõistetut. Kivitööstus am-
mendus 1970. aastatel, mil töö-
hõive kompenseeriti metalli- ja 
puidutööstusega. Vanglas tegut-
sesid mitme tehase filiaalid. Täi-
deti ka sõjatööstuse tellimusi. 
Kinnipeetavad töötasid kolmes 
vahetuses. Praeguseks on vangla 
suletud.

Rummu karjäär oli läbi aegade 
Vasalemma marmori (üks paeki-
vi liik) leiukoht. Peamiseks töö-
jõuks kasutati Murru vangla kin-
nipeetavaid. Telliskivimüürid vee 
all, vetikatega kaetud okastraa-

did: selline on pilt Rummu kar-
jääris, kus endised vanglahooned 
meelitavad igal nädalavahetu-
sel hulgaliselt sukeldujaid, sest 
vesi karjääris on väga puhas ja 
selge. Selline müstiline maas-
tik kujunes 90ndate lõpus, mil 
Rummus asunud paekarjäär lõ-
petas tegevuse ning pumbajaam 
pandi seisma. Karjäär täitus kii-
resti veega ning uppusid ka vang-
la alal olnud töötsooni hooned 
ja killustikutehas. Rummu kar-
jäärijärve kõrval on huvipakku-
vaks vaatamisvääruseks järve 
kaldast mõnekümne meetri kau-
gusel asuv suur tuhamägi, mis 
on sinna tekkinud kohaliku pae-
kivi kaevandamise tulemusena. 
Mägi on umbes 70 meetrit kõrge 
ning koosneb peamiselt paekivi-
jääkidest. Mäe all asuvad vanad 
ja lagunevad vanglahooned, mil-
le vees olevaid varemeid uljaspäi-
sed mehepojad vettehüppami-
seks kasutavad. Nägime meiegi 
neid hulljulgeid, kes kahekorru-
selise maja otsast vettehüppeid 
harrastasid. Järve kaldal oli palju 
rahvast- kes päevitas ja käis sup-
lemas, kes pidas piknikku. Meie 
reisiseltskonna tugevamad/tub-
limad vallutasid ka tuhamäe, kus 
avanes vaade kogu karjäärile ja 
vanglakompleksile. Siinkohal ol-
gu öeldud, et tegemist on mitte-
ametliku ja turvamata ujumis- 
ning sukeldumiskohaga!

Tagasi bussis ja sõitmas oma 
järgmisse sihtpunkti, sai nii mõ-
nigi reisiline üllatuse osaliseks. 
Mikrofoni haaras Mihkel ja paja-
tas ehtsaid lugusid Rummu vang-
last. Mihkel nimelt töötas seal 
80ndatel aastatel.

Järgmine peatus: Mari ja And-
res Tarandi Korkare talu Vihter-
palus. Ligi 40 aastat on see vähe-
asustatud paik Vihterpalu põliste 
metsade keskel Tarandite perele 
maakoduks olnud. Talu maade-
le on istutatud tuhandeid kuus-
ki, nimelisi tammesid, harulda-
si võõrliike ja siin kasvab ka üks 
Eestimaa võimsamaid jugapuid. 
Tarandite kodu aianurgas on väi-
ke viljapõlluke. Nad on külvanud 
juba aastakümneid ühte aianur-

ka rukist ning traditsioon on kest-
nud katkematult 36 aastat. Sellele 
pani kunagi aluse väike poiss ni-
mega Kaarel Tarand. 

Ümbrus rõkkab linnulaulust, 
meid võtavad väraval vastu rah-
varõivis Mari ja erilise hääle-
tämbriga Andres. Ka Maril on 
eriline hääletämber, mäletame 
teda ju raadiosaadetest. Meid on 
oodatud. Mari on küpsetanud 
külalistele marjakooki ja selle 
kõrvale kohvi, mis veidi turgutab 
reisiliste meeli, et kõike kuulata, 
mida Maril ja Andresel pajatada 
on. Veidi juttu vestetud ja koh-
vitatud, suundume Mari ja And-
resega mere äärde, taustaks ikka 
Mari ja Andrese põnevad lood. 
Kes nautis merevaadet, kes käis 
suplemas, kes niisama jalgupi-
di vees, kes vestles Mariga, kes 
Andresega- nii see aeg läks ja 
seadsime sammud taas Korka-
re talu poole, aga teist teed pidi 
kust tuldud, veel ühest suveko-
dust mööda. Korraga väljus mees 
metsast – Indrek Tarand. Indrek 
liitus meie seltskonnaga ja juttu 
jätkus kauemaks. Teemad Põlva-
maast- Brüsselini. Me oleksime-
gi võinud sinna jutustama jää-
da, sest oli põnev, hariv ja naerda 
sai ka kogu südamest, sest nalja-
kad lood vallutasid ka tõsisemad. 
Päike hakkas loojuma, tänasime 
ja jätsime hüvasti lahke Taran-
dite perekonnaga ja suundusime 
Roosi turismitallu.

Rahvas tubadesse majutatud, 
hakkasime grillima ja tegime ühi-
se õhtusöömaaja. On juba tradit-
siooniks saanud, et meie väljasõi-
tudel on elav muusika. Seekord 
oli pillimees/naine Reet. Reeda 
akordioniviiside saatel sai lauldud 
ja tantsitud pea keskööni.

Teise päeva hommik, Roo-
si talu perenaine oli katnud mei-
le rikkaliku hommikusöögilaua, 
einestasime ja jätkasime oma tee-
konda Padise kloostri poole, kus 
giid meid juba ootas. Jalutasime 
kloostri varemetes ja kuulasime 
giidi põnevat juttu. Paljud ronisid 
torni ja nautisid vaadet.

Padise kloostri rajasid 14. sa-
jandil tsistertslaste ordu mun-

gad. Koos vaheaegadega ehitati 
kloostrit kokku üle 200 aasta. Sõ-
dade tagajärjel vajus klooster va-
remeisse, restaureerimistööde-
ga alustati 1930-ndail. Keskaegse 
Padise kloostri kirikusaal on tänu 
heale akustikale ja erilisele aura-
le kujunenud hinnatud kontser-
dipaigaks.

Edasi läksime Salajõge otsima. 
Haapsalu lahe tagumisse roos-
tunud nurgakesse suubub koha-
lik väike jõgi – Salajõgi. Oma ni-
me on see veesoon saanud sellest, 
et ta voolab keskjooksul ligi pool-
teist kilomeetrit maa all. Sealsete 
karstinähtuste kaitseks ongi loo-
dud kahest lahustükist koosnev 
Salajõe maastikukaitseala. Kuna-
gi oli karstinõgu tänu oma vilja-
kale põhjale hea heinamaa. Nüüd, 
kui heina enam ei niideta, voha-
vad siin nõgesed, kasvavad põld-
mari ja humal.

Väikesest Rootsi küla soojär-
vest algav 12 kilomeetri pikku-
ne Salajõgi on oma nime saanud 
sellest, et kaob vahepeal maa al-
la. Jõe bussipeatuse juures jääb 
maanteest vasakule neeldumis-
ala, kus Salajõgi kaob karstileht-
risse. Neeldumisala on ligi 600 
meetrit pikk ja 100 meetrit lai. Su-
vel pole jõest suurt midagi näha, 
suurvee ajal ujutab see aga üle ko-
gu lagendiku ja ulatub maantee-
ni. Kõndisime meiegi mööda sa-
lajase jõe perve ja veendusime, et 
jõgi kadus maa alla.

Lõunaks jõudsime Haapsallu. 
Meid tervitas lilleõites linn ja lõu-
nasöök Haapsalu kuursaalis, pika 
laua taga söömine oli eriti rahvast 
ühendav. 

Mereäärsele Promenaadile 19. 
saj. lõpus rajatud puitpitsiline 
Kuursaal ja Kõlakoda on ainsana 
Eestis säilinud algkujul. Kuursaal 
oli 20. saj. I poolel ja on ka täna-
päeval üks Haapsalu suvituselu 
keskpunkte.

1898 paiknes maja esialgu pea 
täielikult meres, hiljem hoone 
otstes olnud väikesed lahekäärud 
täideti ning kaldakindlustus sai 
tänase kuju. Kuursaali koos kõla-
kojaga oli Vene keisrikoja ja Peter-
buri kõrgklassi lemmikkoht. 

Keha kinnitatud, suundusime 
koos giidiga ringkäigule Haapsalu 
piiskopilinnusesse, mis on üks 
paremini säilinud linnuseid Ees-
tis. Haapsalu piiskopilinnus, raja-
ti hiljemalt 13. sajandi keskpaiku 
ja ta sai 1260. aastail Saare-Lääne 
piiskopkonna keskuseks. Linnu-
se vanimad osad on 1270. aastatel 
valminud väike linnus ja väga hea 
akustikaga toomkirik. Kiriku ris-
timiskabeli aknale ilmub täiskuu 
ajal naisekuju- Valge Daam. Le-
gendi järgi on Valge daam kloost-
riseaduse rikkumise tõttu kabe-
liseina müüritud neiu. Linnuse 
kellatornist avaneb parim vaa-
de Haapsalule ja selle ümbruse-
le. Linnuses tegutseb muuseum ja 
kohvik, seal korraldatakse kont-
serte ja etendusi.

Koos giidiga peatusime ka ma-
ja juures, kus väidetavalt pea-
tus 1715. aastal vene tsaar Peeter 
I. Väike kollane maja Peetri maja 
kõrval on kunstnik Ilon Wiklandi 
lapsepõlvekodu. Ilon Wikland on 
tuntuks saanud oma illustratsioo-
nidega enam kui kolmekümnele 
Astrid Lindgreni raamatule. Eda-
si jalutasime mööda mereäärset 
rannapromenaadi. Promenaad al-
gab Aafrika rannaga. Promenaa-
dil on mälestusmärk Rudolf Tobi-
asele ja päikesekell. 

Kuursaali lähedal on Haap-
salu kuurorti rajaja Carl Abraham 
Hunniuse (1797-1851) mälestus-
märk. Maakonnaarstina töötanud 
Hunnius oli esimene, kes mär-
kas, et kohalikud elanikud kasu-
tavad oma tervisehädade leeven-
damiseks meremuda, ja hakkas 
muda omadusi teaduslikult uuri-
ma. 1825. aastal rajati Hunniuse 
eestvedamisel Haapsallu esimene 
mudaravila.

Suur Promenaad läheb üle Šo-
kolaadi Promenaadiks, mis lõpeb 
helilooja Pjotr Tšaikovski mäles-
tuspingiga. 1867. aasta suvel Ha-
apsalus puhanud helilooja ar-
mastas pingi asukohas imetleda 
päikesetõusu.

Kaldapealsel on Haapsalus ela-
nud luuletaja Ernst Enno, pü-
hendatud pargi ja mälestus-
samba juurest oli juba näha üht 
Haapsalu pärlitest – raudteejaa-
ma. Haapsalu jaamahoone ehita-
ti originaalkavandi järgi, sest kuu-
rortlinn oli Vene tsaaride soositud 
suvituspaik. Kompleks on nelja-
osaline: reisijatehoone, Imperaa-
toripaviljon, neid ühendav katu-
sealune ja ainulaadne 216-meetri 
pikkune kaetud perroon. Tänasel 
päeval asub raudteejaamas Eesti 
Raudteemuuseum, kus unikaalse 
tsaariaegse jaamahoone kõrval on 
silmatorkavamateks eksponaa-
tideks vanad vedurid ja vagunid, 
veetorn, depoo, pöördsild ning 
raudteelaste elamud.

Ja oligi meie reisi viimane pea-
tuspunkt. Pühapäeva õhtu päike-
seloojangul alustasime koduteed 
Haapsalust Veriorale. Koduteel 
jagasime reisimuljeid, panime 
paika järgmise aasta reisiplaanid. 
Aga sellest, kuhu ja kus, juba järg-
misel aastal. 

Kogu reisiseltskonna nimel 
suured tänud Enele ja bussijuht 
Tarmole!

Ülle Koddala
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Taaskord Eesti 
rocki-klassik 
Verioral!
14. augustil toimus Veriora paisjärve kaldal männi-
metsa lummuses Veriora Rock Stroganoff järjekor-
ranumbriga 6. 

Peaesinejat juhatas sisse esimesena fantastilist far-
mer-punki viljelev kollektiiv Lasso (Põlva), noorte-
pärasust lisas The Last Weekend (Põltsamaa), kurje-
maid toone pakkus Witchtrippers (Võru-Värska) ning 
eelviimasena küttis kosmilise moshimise rütmis rah-
vast üles Tallinnast pärit kollektiiv Truckthor! Õhtu 
nael SINGER VINGER andis endast parima, et kanda 
publikusse legendaarseid viise.

Varasematel aastatel on Verioral tuntumatest bän-
didest esinenud Zetod, Vennaskond ja The Tuberku-
loited.

Sel korral panid üritusele õla alla: Kohaliku Oma-
algatuse Programm, Hasartmängumaksu Nõukogu, 
Põlvamaavalitsuse ANK projekt, Eesti Kultuurkapita-
li Põlvamaa ekspertgrupp, Veriora Noortekas AS, Ve-
riora Vallavalitsus, Ivo Tombak, Helmix Grupp OÜ, 
Pluitsa Puit OÜ, Lenno Koddala OÜ, Räpina Paber-
vabrik AS. Aitäh toetuse eest!

Rohkem infot Veriora Rock Stroganoffi kohta leiab 
Facebookist.

Talis Taim
Sven Adamson

1. augustil toimus juba neljandat 
korda Veriora valla külade võist-
kondade vaheline võistlus. See-
kordne jõuproov viidi läbi Leevil 
Võhanduveere vabaõhukeskuses. 

Võistkondlik võistlus koosnes 
kuuest erinevast alast. Teatevõistlu-
ses, kus esimene võistleja hiiglasuu-
red ketsid jalas pidi korvpalliplatsil 
tabava viskega korvi tabama, teine 
osaleja mitu sületäit puid ilusasse 
riita laduma, kolmas pusle kokku pa-
nema, järgmine takistusraja läbima, 
topsikprillid ees, ja seejärel hiidsuus-
kadel neljakesi meeskonnatööd te-

hes ettenähtud raja läbima, oli kõige 
tublim Vareste küla võistkond, kelle-
le järgnesid Leevi I ja Leevi II võist-
kond. 

Päikeseratas nõudis head koos-
tööd ja üksteisemõistmist, et rõnga 
küljes olevate pikkade nööride ots-
test kinni hoides tõsta rõngale ase-
tatud pall ühest ämbrist teise nii, et 
pall rõngalt maha ei kukuks. Kõige 
osavam oli Leevi I, kellele järgnesid 
Leevi II ja Vareste. 

Järgmisena pandi proovile võistle-
jate osavus, kiirus ja koostöö torusti-
ku koostamises, kus võistkonna ka-

Geeniused laval. Singer Vingeriga sattus lavale ka Aapo Ilves. Foto: Talis Taim

Võistluste võitjad Leevi I võistkonnast rändauhinnaga

Leevi II võistkond “suusatamas” 

sutusse antud kanalisatsioonitorudest ja 
põlvedest tuli moodustada torustik, mil-
le abil juhtida väike pall ämbrisse. Kõi-
ge kiiremini suutis ülesande täita Leevi I, 
osavad, nutikad ja kiired olid ka kõik tei-
sed võistkonnad.

Köieveos käis teistest üle Leevi I võist-
konna jõud, kellele pakkusid tõsist kon-
kurentsi Vareste küla ning Leevi küla II 
ja III võistkond. 

Kahe tähise vahelise kauguse hinda-
misel suutsid kõik võistkonnad väga 
suurt täpsust näidata.

Palju elevust pakkus klotside korjami-
ne, kus kinniseotud silmadega võistleja 
pidi oma kaaslase juhiste järgi korjama 
etteantud pinnalt vajaliku arvu klotse. 

Teised võistkonnad võisid anda ülesan-
de täitjale eksitavaid juhiseid. Kõige kii-
remini jõudis klotsid üles leida Leevi I 
võistkond.

Küladevahelise võistkondliku jõu-
proovi võitis Leevi I võistkond (Raili, 
Irena, Janek, Jaak, Marko), teisele ko-
hale tulid Vareste küla esindajad (Rai-
na, Raely, Martti, Uku, Rainer)  ning 
kolmandale Leevi II võistkond (Loviisa, 
Luisa Brit, Mariel, Jasper, Kasper). Väga 
tubli oli ka Leevi III võistkond (Beatrix, 
Rivo, Kenti, Marti, Taavi). Kõik võistle-
jad said auhinnad. 

Rein Raadla
MTÜ Võhanduveere

Külade võistkonnad võtsid üksteiselt mõõtu
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Selles lehenumbris vastab küsimustele Liina Lindsalu
Mina olen  nö kaotanud Sinu jäl-
jed pärast Sinu Viluste põhikoo-
li lõpetamist. Kuhu suundusid 
edasi õppima, kas Sul oli kindel 
otsus edasise eriala valiku osas 
juba tehtud?

Pärast Viluste kooli lõpetamist 
läksin õppima Põlva Ühisgüm-
naasiumi. Peale gümnaasiumi 
lõpetamist valisin Tartu Ülikooli, 
kus alustasin teoloogiaõpinguid. 
Teoloogiat läksin õppima tegeli-
kult kindla veendumisega, et ta-
haksin kirikus töötama hakata. 
Kui nägin, kui vähe inimesi kiri-
kus tegelikult käib ning märga-
tes ka seda kui vähe kirikus tegel-
daks vaimse sisuga tegevustega, 
leidsin, et õpetajana saaksin ol-
la kasulikum. Peale õpetaja eriala 
omandamist läksin kohe ajalugu 
õppima. Ajalooeriala lõpetades 
tundsin, et see on üks kurb päev. 
Ma tundsin, nagu oleks mind 
koolist välja visatud. Mõtlesin, et 
mida ma nüüd oma õhtuse aja-
ga peale hakkan? Viimati telekat 
vaatama või? Astusin ka neljan-
dat korda ülikooli. Praegu tege-
len politoloogia magistrantuuri 
lõpetamisega ja mõtlen, et mi-
nu kõrghariduse omandamisega 
võiks nüüd olla asjad ühelpool. 
Minult ikka küsitakse selle koh-
ta, et kuidas ma jõuan?  Lapsed, 
töö, ülikool … . Enam ei jõuagi. 
Jätsingi õpetaja töö, sest 70 tundi 
nädalas töötada, nagu tegelikult 
kulus aega ajaloo õpetajana, pole 
pere suhtes õiglane. Mõtlesin, et 
teen oma firma, et läbi oma töö-
panuse saaksid makstud minu 
arved. Tahaksin tulevikus mõist-
liku koormusega ka edasi õpeta-
jana töötada. 

Kuidas Sinu soovid ja ootu-
sed on  täide läinud?

Olen alati mõelnud, et maailm 
on nii huvitav ja elu nii lühike. Ta-
haksin kõike saavutada, kõike te-
ha, igal pool käia, kõike kogeda. 

Otsustasin  juba teismelisena, et 
kuigi on selge, et kõike ei jõua, ma 
siiski proovin. Ma pole loobunud 
ühestki oma unistusest ja pean 
ütlema, et ainult üks ongi veel ni-
mekirja jäänud. Mul on veel ka 
aega.

Kõigi minu saavutuste hind on 
see, et koonerdan väga oma aja-
ga – lähen närviliseks, kui tei-
ne inimene räägib liiga aeglaselt, 
kui töine telefonikõne venib pika-
le või kui poes on järjekord. Mis 
mõttes ma lihtsalt seisan järje-
korras? Ma ei saa sellel ajal mida-
gi lugeda! Minu viis minutit võtab 
võõras inimene ja ei tee selle ajaga 
midagi asjalikku! 

Sinuga intervjuud läbi vii-
ma ajendas mind tegelikult 
Sinu üks praegune ettevõt-
mine- shokolaadilillede val-
mistamine.  Kuidas Sa selle 
idee peale tulid ja kas see on 
hetkel Sinu põhitegevus?

Kõik küsivad, kuidas see idee 
tuli. Tegelikult lihtsalt tuli. Mä-
letan seda hetke, valgust ja täna-
va nurka, kui see idee järsku tuli. 
Usun, et meil kõigil tuleb aeg-
ajalt piisavalt hullumeelseid ideid 
. Mina lihtsalt olin sell hetkel pii-
savalt julge, et asuda oma ideed 
ka ellu viima. Mul ei olnud osku-
si, ettevõtlusalaseid teadmisi ega 
mingeid muid vajalikke eeldusi, 
lihtsalt julgus.  

Kuidas Sinu ettevõttel läheb?
Tegelen praegu ettevõtte kasva-

tamisega: laiendan toodete vali-

kut ja müügivõrku. Tegelikult on 
iga uue toote „käima lükkamine“ 
või uue turu toimima saamine sa-
ma töömahukas nagu ettevõtte 
loomine. Aga kui juba  sai suurelt 
mõtlema hakatud … 

Kus Sa tahaksid oma ettevõ-
tet viie aasta pärast näha? Kas 
suurettevõttena või pigem et-
tevõttena, mis on väike, edu-
kas ja kindla turuosaga?

Ma ei usu sellise asja olemasollu 
nagu väike ja kindel ettevõte. Väi-
ke ettevõtmine tähendab väikest 
ja kindlat klientuuri, mis on kõige 
riskantsem ettevõtlusviis. Peale 
selle, et kogu raha pannakse ühe-
le kaardile, tahab ka väike klient 
näha, et sinu teenus areneb, mis 
vajab investeeringut. Investeering 
omakorda vajab kasvavat tarbi-
jaskonda. Ma usun kindlalt teoo-
riasse, et ettevõte kas areneb ja 
kasvab või siis hääbub. Kolman-
dat ehk konserveerimise teed in-
novatsiooniajastul pole. Nokia 
peaks seda tõestama. Ellu jääb 
see, kes näeb oma toodet või tee-
nust ja kogu oma ettevõtlust aren-
guetapis, mitte valmisolevana. 

Millised on need põhilised 
isikuomadused, mis Sinu ar-
vates teevad inimesest eduka 
ettevõtja? Kui palju on Sul läi-
nud vaja teiste toetust/õpetu-
si?

Mul on desktopil tsitaat „Mida 
sa teeks, kui sa ei kardaks?“ Usku-
matu, kui palju see lause on minu 
tegutsemisviisi muutnud!  Riski-

de võtmine on ettevõtluse või ehk 
kogu elu keskne võti! Arvan, et ol-
la milleski edukas, on vaja olla jul-
ge ja natuke teravam pliiats.  Kõik 
muu on õpitav. 

Sul on suur pere. Kuidas Sa 
aja jagamisega toime tuled, et 
kõigile ja kõigele seda ikka ja-
guks?

Jah, neli last on tänapäeva 
mõistes palju. Koduseid töid tee-
me me kõik. Ma ei julgeks väita, et 
minu panus kodustes toimetustes 
on teistest suurem. Ilmselt minu 
tähelepanu saavad lapsed vähem, 
kui ühe lapsega peredes. Samas, 
meie peres kõik hoolitsevad kõigi 
eest – ka kõige väiksem kõige suu-
rema eest oma võimete kohaselt 
(kasvõi teadete edasiviimisega või 
kommi jagamisega). Nii saavad 
tegelikult kõik pereliikmed hoo-
pis rohkem tähelepanu. Selliseid 
hetki, kui peres ei toimu suhtle-
mist, on väga vähe. Kui üks lastest 
pole kodus, tundub kodu nii tühi.

Kui sageli viibid oma sünni-
kohas Verioral?

Kui ilmad on sellised, et tahaks 
väljas olla, tahame meie muidu-
gi samuti väljas olla. Siis tuleme-
gi Veriorale. Esimestest grillimist 
taluvatest nädalavahetustest vii-
maste seenenädalavahetusteni. 
Sinna vahepeale jäävad talvised 
jääle kalalkäimised, sõprade sün-
nipäevad jne. Põhjust kodus käia 
on alati. 

Küsis: Enel Liin
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Traditsiooniline kodukandipäev Leevil
Juba poolest suvest köitis Leevi 
ristil möödasõitjate tähelepanu 
kohalike poolt Robiks ristitud 
Ugala-poiss, kes kõiki külapäe-
vale kutsus. 

Lõikuskuu esimesel päeval toi-
muski Leevil traditsiooniline ko-
dukandipäev, millega ühtlasi tä-
histasime ka MTÜ Võhanduveere 
10. tegutsemisaastat.

Juubeliüritusele kohaselt suu-
rejoonelise ja tegevusterohke 
päeva läbivaks teemaks oli „Tuli“, 
kuigi ilmataat püüdis oma pea-
lelõunaste tuule- ja vihmahoo-
gudega seda vägisi kustutada. 
Õnneks küladevahelisel spordi-
võistlusel osalenud võistkonnad 
ei lasknud ennast sellest heidu-
tada ja tegutsesid seda kiiremini 
ning osavamalt. Seekordse ränd-
karika võis uhkusega koju viia 
Leevi I võistkond, kellel on nüüd 
austav ülesanne korraldada järg-
mise aasta võistlused.

Külastajad võisid vihma eest 
pakku minna erinevaid näitu-
si vaatama. Lisaks tavapärasele 
Leevi Kodukandimuuseumi väl-
japanekule oli võimalik osa saa-
da ka Eesti Tuletõrjemuuseumi 
külalisnäitusest, kus olid muu 
hulgas esindatud kohalike Lee-
vi vabatahtlike pritsumeeste do-
kumendid eelmise sajandi esi-
mesest poolest. Koolimajas avati 
uus muuseum, Lõuna-Eesti Sõja-
vara näitus, kus ajaloohuvilistel 
oli võimalik tutvuda metsast lei-
tud ja annetatud, põhiliselt tei-
se maailmasõja aegsete asjade-
ga. Uue muuseumi väljapanek 
osutus väga populaarseks, õn-
neks on võimalik seda ka tule-
vikus külastada. Rahvamajas oli 
väljas Priit Sibula aerofotonäitus 
„Motovarjuga Põlvamaad avasta-
mas“. Külapäeval oli üles seatud 

väike laat, kus kõige enim müü-
vaks kaubaartikliks osutus õnne-
loos. Kahjuks oli konkureerivate 
ürituste tõttu laadal kauplejaid 
vähem, kui algselt lubati, loode-
tavasti järgmisel aastal läheb pa-
remini.

Vihmahood olid vaibunud, 
kui kohale jõudis Päästeame-

ti esindus tuletõrjeautoga. De-
monstreeriti erinevaid kustu-
tusvahendeid ja õpetati erineva 
tekkepõhjusega kahjutule kustu-
tamist. Huvilised said ise proovi-
da pulberkustuti kasutamist, et 
õnnetuse korral asi juba käpas 
oleks. Suurte pneumolõikurtan-
gidega purustati autoromu uk-

sepiidad, et näidata, kuidas ava-
rii järgselt toimub inimese autost 
välja lõikamine. Päästeamet lõ-
petas oma demonstratsioonesi-
nemise suure vahupeoga, kus nii 
väiksemad kui suuremad lapsed 
tõelise rõõmuga lustisid ja selle-
ga lõpuks ka päikse välja tõid.

Väiksed vahused näitlejad as-

tusid seejärel koos teiste näite-
trupi Pungad liikmetega üles 
Kiiri Saare näidendis „Jõetüdru-
ku needus“, mis kirjutati spet-
siaalselt külapäevaks. Etenduses 
keskenduti püha jõe Võhandu 
taustal elu põhiväärtustele, na-
gu hoolimine ja ausus. Punga-
de seekordne koosseis astus üles 
22liikmelisena. Esmakordselt 
kasutati etenduses professio-
naalsetest teatritest, nagu Ugala 
ja Vanemuine, muretsetud deko-
ratsioone ja kostüüme. Suurim 
tekstiline koormus oli sel kor-
ral poistel, kes said vastusrikka 
ülesandega väga hästi hakkama. 
Etenduse lõppedes oli lastel või-
malik lõbutseda batuudil ja ta-
kistusrajal, täiskasvanutel aga 
samal ajal jalga keerutada popu-
laarse ansambli Väikeste Lõõts-
pillide Ühing, eesotsas Marko 
Matverega, saatel. Kõigil oli või-
malik tallad tuliseks tantsida või 
hääl kähedaks laulda ja seda või-
malust kasutati aktiivselt. Tulise 
vahepalana andis tuleteater Kel-
firius võimsa show, kus näidati 
oma oskusi tuld pursates ja nee-
lates või žonglöörides kasutades 
erinevaid leegitsevaid vahen-
deid. Eelnevalt oli kõigil soovija-
tel võimalik ka ise proovida kui 
kerge või raske on neid vahen-
deid käsitleda, seda küll ohu-
tuse mõttes ilma tuleta. Rahva-
rohket Leevi kodukandipäeva jäi 
augustiõhtuses pimeduses lõpe-
tama disko.

MTÜ Võhanduveere tänab Ko-
danikuühiskonna Sihtkapital, 
Veriora Vallavalitsust ja Veriora 
Valla Kultuuri, Põlva Maakonna 
Spordiliitu, Eesti Tuletõrjemuu-
seumit, Põlva Tarbijate Ühistut ja 
AS Lõuna Pagarit!

Aire Ilves-Luht

Ugala-poiss Robi. Foto: H. Mendrik

Vahupidu. Foto: D. Rätsep
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Sigade Aafrika katkust
Sigade Aafrika katku  tõttu on 
Eestis praeguseks hukatud  
22 000 siga. Koos raiskuläinud 
söödaga on viirus seapidajate-
le 2,1 miljoni euro suuruse kah-
ju toonud.

Augusti lõpuks jõudis sigade 
Aafrika katk (SAK) Veriora val-
da. 25. augustil kütiti jahimees-
te poolt Sarvemäe külas metssi-
ga, kes vereproovi uuringu alusel 
osutus nakkusekandjaks.

28. augustil kinnitati VTA (Ve-
terinaar- ja Toiduamet) poolt uus 
taudipunkt järjekorranumbriga 
18. augusti viimastel päevadel las-
ti samast piirkonnast ka teine si-
ga, kes oli SAK-viirusega kokku 
puutunud. Surnud metssigu seni 
sellelt alalt veel leitud ei ole. Sa-
mas on ka lastud sigu, kes on ol-
nud terved. 

Taudipunkti kinnitamine toob 
kaasa karmimad meetmed haigu-
se leviku piiramisel. 8 km raadiu-
ses paiknevad seapidamistalud 
said VTA poolt ettekirjutised, mi-
da nad juba täidavad või peavad 
täitma hakkama. Alates 01.09.2015 
peavad kõik seapidajad üle Ees-
ti täitma rangeid bioohutusmeet-
meid, millest olulisemad on:
1. Loomakasvatushoonet peab 
ümbritsema tara, mis on pinnase-
ga ühenduses, et vältida loomade 
(nii kodu-kui metsloomad) pääsu 
farmi alale.
2. Sissepääs farmi on korraldatud 
desobarjääri (desovann, seljap-
rits veovahendite desinfitseerimi-
seks) kaudu. Kasutatavad desoai-
ned on Ecocid, Virocid, Virkon S.
3. Enne loomakasvatushoonesse 
sisenemist tuleb vahetada ülerii-

ded ja jalatsid ning pesta ja des-
infitseerida käed. Pärast laudast 
lahkumist tuleb uuesti riideid va-
hetada.
4. Loomakasvatushoones olevat 
inventari ja sööta ei tohi viia teise 
farmi territooriumile.
5. Loomakasvatushoone territoo-
riumile ei tooda kütitud või lõp-
nud metssigu ja nende osi.
6. Loomakasvatushoone territoo-
riumile ei tooda haljassööta.
7. Kasutatavat sööta on hoiusta-
tud 30 päeva ja allapanu 90 päe-
va enne selle kasutamist nii, et on 
välistatud nakkust edasi kanda 
võivate loomade ja inimeste juur-
depääs.
8. Loomapidaja on koostanud en-
da poolt rakendatavate meetme-
te alusel bioohutuskava ja doku-
menteerib tehtavaid toiminguid 
(söötade kasutamine  ja sõnni-
kuvedu, loomade liikumine, de-
sovahendite kasutamise arvestus, 
farmi külastavate isikute regist-
reerimine, näriliste ja putukate 
tõrje jne.)
9. Sigu tohib pidada ainult sule-
tud ruumides.
10. Farmi omanik on selgitanud 
farmis töötavatele isikutele hü-
gieeni – ja bioohutusmeetmeid.
11. Kõigist loomade liikumistest 
(põrsaste ost, elussigade müük, 
sigade tapmine oma tarbeks) 
peab teavitama piirkonna volita-
tud veterinaararsti.
12. Sigade haigestumisest või huk-
kumisest peab teavitama looma-
arsti.
13. Jahil käinud inimene ei tohi 
minna loomapidaja ettevõttesse 
ega vähemalt 48 tundi pärast jah-

ti sigadega kokku puutuda. Pärast 
metsas käimist peab desinfitseeri-
ma jalanõud ja vahetama riided.

03.09. 2015 seisuga oli Põlva-
maal leitud 22 SAK positiivset 
metsseakorjust ning 3 positiiv-
set tulemust kütitud metssea ve-
reproovist, kokku 25 nakatunud 
looma.  Põlvamaal on leitud siga-
de Aafrika katku järgmistes valda-
des Põlva (7), Kanepi (4), Kõlleste 
(10), Vastse-Kuuste (1), Valgjär-
ve (1) ja Veriora (2). Katkust puu-
tumata on veel maakonna ida- ja 
kaguosa vallad. Need arvud kas-
vavad iga päevaga. Õnneks ei ole 
Põlvamaal seni tuvastatud ühtegi 
katkuhaiget kodusiga.

Sigade Aafrika katku edasise 

leviku piiramiseks peavad kõik 
seapidajad Eestis täitma karmis-
tunud bioohutusnõudeid. Sigu 
omaks tarbeks pidajatel on mõt-
tekam loobuda praegustes oht-
likes tingimustes seapidamisest. 
Sigade Aafrika katku leidmi-
ne väiketootja laudast toob kaa-
sa ohutsooni kehtestamise, mis 
omakorda viib ka piirangute keh-
testamiseni tsoonis asuvale suur-
tootjatele. Suurtootja ei saa mõ-
ne päevaga lõpetada tootmist. 
Väiksed seapidajad saavad oma 
tegevuse lõpetamiseks või bioo-
hutusnõuete täitmiseks  taotleda 
toetust Maaelu Edendamise Siht-
asutusest tel. 6484148 või www.
mes.ee/toetused .

Ainuke võimalus katku peata-
miseks on metssigade arvu vä-
hendamine sellise arvuni, et katk 
ei saaks hõredas populatsioonis 
enam levida. Põlvamaal peavad 
jahimehed küttima järgmise aas-
ta veebruari lõpuks 2200 metssi-
ga. Palju metssigu sureb ka katku 
tõttu. Siinkohal palve kõigile met-
sas liikuvatele inimestele: teatage 
hukkunud sigade leidmisest ko-
halikule loomaarstile ( Ain Piir, 
tel 5146363 või Põlvamaa Veteri-
naarkeskusse tel. 523 3097). Huk-
kunud loomadelt võetakse proo-
vid ja korjused maetakse katku 
leviku piiramiseks. 

Ain Piir
Veriora valla volitatud veterinaararst

Veriora paisjärve puhketsooni  
arendamise I etapp on valminud
Möödunud sügisel taotles Verio-
ra vallavalitsus Veriora paisjär-
ve puhketsooni I etapi ehituseks 
EAS-i regionaalsete investeerin-
gute programmist toetust. Taot-
lus rahuldati ning projekti, mille 
maksumus oli 47 021 € asus ehi-

tama lihthanke tulemusena OÜ 
TAVT.

Suve hakul saigi Veriora paisjär-
ve äärne puhke- ja rannaala uue 
näo. Projekti raames rajati män-
gudeväljak, paigaldati ujumissild, 
rajati parkla ja puhkeala mängu-

väljakust kuni lauluväljakuni sai 
valgustuse.

Suvised soojad ilmad näitasid, 
et rannaala on aktiivselt kasutu-
sele võetud. Kes mängis palli, kes 
päevitas või ujus - tegevust on 
puhkealal nüüd kõigile. Koostöös 

kohaliku noortekeskusega on ju-
ba rannaalal läbi viidud esimesed 
sündmused.

Ilus rannaala on meie ühine 
vara ja vajab heaperemehelikku 
kasutust. Hoiame seal koos loo-
dust ja inimese loodut! Kui mär-

kate mõnd ülemeelikut külas-
tajat, tehke julgesti märkus või 
andke teada vallavalitsuse amet-
nikele.

Külli Pähn
Veriora valla arendusspetsialist 
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ÕNNITLEME: 

Pangabussi peatused:

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Veriora
vallamaja juures 1. oktoobril
kell 13.00–14.00

IV kvartalis

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja 
võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

UUED VALLAKODANIKUD:
Jarlet Alve

27.06.2015

Rianna Greete Raudsaar
29.07.2015

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

LANGETAME PEA:
Niina Kallari
25.06.2015

Lija Karu
13.07.2015

Leonhard Pettai
15.07.2015

Milvi Lillo
28.07.2015

Silja Kuusik
15.08.2015

Jaanus Jõks
06.09.2015

Salme Krits 
02.07.2015

92
Aime Roosimäe

24.08.1923

91
Aino Oja
18.08.1924

85
Kalju Kaldoja
27.07.1930

Ilmgard-Rosalie 
Ermel

21.09.1930

80
Ants Soha
16.08.1935

75
Eevi Kiss
19.07.1940

Mati Tammpere
23.07.1940

Eha Volkova
29.07.1940

Elmar Volkov
04.09.1940

Helgi Kokamägi
08.09.1940

70
Vaike Samoilov

21.09.1945

Leevi raamatukogu on avatud:   E - N 9.00- 15.00,
          R 12.00-18.00 
          L 10.00-15.00

Oodatud on nii suured kui väikesed lugemishuvilised!
Veeda pikad sügisõhtud raamatu seltsis!

Swedbanki sularahateenus 
Veriora A ja O kaupluses
Swedbank alustas sularahateenuse pakkumist Veriora A ja O kaupluses ju-
ba augustikuus. Senini oli võimalik Verioral sularaha  saada üks kord kuus 
vaid Pangabussist. Nüüd oleme välja töötanud  lahenduse kohaliku poe jaoks 
ning see on juba ka hästi vastu võetud kohalike elanike poolt. 

Kuidas sularahateenus A ja O kaupluses töötab ja millal seda kasutada saab?
Klient sisestab oma Swedbanki pangakaardi spetsiaalsesse kaarditermina-
li, valib soovitud summa ja kinnitab soovi pangakaardi PIN-koodiga. Maksi-
maalne ühekordne tehingu summa on 50 EUR ja minimaalne 5 EUR. Kaardi-
valdajale on Swedbanki poolt pakutav teenus tasuta. Teenust saab kasutada 
iga päev kaupluse lahtioleku ajal ning piisava sularaha summa olemasolul 
kaupluse kassas. 

Teie Swedbank
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