Valgus
Suur tuul ajab talvist prahti
ja traadid tinisevad.
Nüüd päikene pääses lahti,
päevad on sinisemad.
See tuul on veel külm ja niiske,
käed muudab ta karedaks,
kuid valgus silitab põske
ja südant teeb paremaks.
Viivi Luik
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Värska vald toimib edasi ka keerukates oludes

äes on märtsikuu ja
seda ei juhtu tihti,
K
kui omavalitsusel on selle aja sees eelarve vastu
võetud ja samas ka negatiivne eelarve kinnitatud.
Need on erandolukorrad ja
kindlasti on praegu Eestis
ning võib-olla kogu maailmas eriolukord. Hea, et
tegemist pole sõjaga, vaid
majanduslangusega, kus
kannatajateks oleme siiski
me ise.

Tulles
Värska valla
eelarve juurde,
siis hetkel ei
saa me öelda
kellegi kohta,
et kaotajad on
just nemad.
Valla süsteemis, võrreldes
2008. aasta
detsembriga,
palgad ei vähenenud.
Pedagoogide
palk gümnaasiumis,
muusikakoolis ja lasteaias
tõusis 4 %.
Volikogu ja vallavalitsus
soovisid teostada kõigile
palgatõusu, kuid riigi otsus, et kõik peavad püksirihma pingutama, puudutas otseselt Värska valda.
Riigipoolne tasandusfondi
ja otselaekuva tulumaksu
protsendi vähendamisega
kaotas vald oma tuludest
1 197 193 krooni.
Peamised kärped on hetkel teostatud planeeritud
investeeringutelt, kooli-

tuskuludelt, kultuuri- ja
spordiüritustelt. Vähendatud on maakorralduse ja
planeeringutega seotud kulutusi. Suuremad summad
on kokku hoitud Värska
gümnaasiumi ja vallavalitsuse eelarvetest. Allpool on
lisatud Värska valla 2009.
aasta eelarve.
Talv on näidanud ennast
tõelise talvena ja sportlik
Värska valla rahvas osales
märtsi alguses Eestimaa
Talimängudel, kus väikeste
valdade arvestuses saavutasime 13. koha. Enne
naistepäeva võisteldi Peipsi
mängudel Avinurmes, kus
kokkuvõttes saavutati küll
4. koht, kuid suusatamises
löödi laud pikalt kinni.
Selles on kindlasti oma
osa Värska pikaajalistel
traditsioonidel vastupidavusaladel, praegusel heal
tasemel noortetööl ja hästi
ettevalmistatud suusarajadel Verhulitsas ja koolimaja
ümbruses.
Värska valla kultuuritöö
pikaajalisteks eesmärkideks on igaaastaselt vallas
korraldada üks suursünd-

mus. Süte all hõõgunud
Peko näidendi-rokkooperi
idee on saamas reaalsuseks
2011. aastal koostöös teater
Vanemuisega. Sellel suvel
toimub Seto Folk, järgmisel aastal Leelopäev, 2012.
Seto Kuningriik ja sellega
on suurürituste nelja aasta
plaan paika loksunud.
Ajalehe Setomaa toimetaja kirjutas oma numbris
sellest, et tulevikus võiks
vallad oma vallalehtede
asemel hakata kirjutisi, teateid, uudiseid avaldama
Setomaa lehes ja sellest kujuneks välja ülesetomaaline
valdade leht.
Kas me oleme selleks
valmis ja kas me ei karda
kaotada midagi, mis on
meile omaks saanud. Iga
lehe väljaandmisel on oma
idee ja mõte?
Kas neid annab ühitada,
selle kohta ootab vallavalitsus arvamusi ja samas aktiivset kirjutamist nii valla,
kui Setomaa lehte.
Kõigile kaunist kevadet
soovides,
Raul KUDRE
Vallavanem

Värska valla eelarve ’2009
EELARVE TULUD
Maksud
9 247 286
Füüsilise isiku tulumaks
8 147 286
Maamaks
1 100 000
Kaupade ja teenuste müük
3 368 123
Muud tulud
377 000
Toetused riigilt ja riigiasutustelt 13 527 757
KOKKU
26 790 166
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Kohustuste suurenemine
3 383 401
Kohustuste vähenemine
-3 014 671
Arvelduskrediidi tagasimaksmine(-)-2 485 796
Võetud laenude tagasimaksmine (-) -515 800
Kapitaliliisingu maksed (-)
-13 075
Muutus kassas ja hoiustes
- 181 269
KOKKU
0
ÜLEJÄÄK(+) PUUDUJÄÄK(-)
550 000

EELARVE KULUD
Üldvalitsemine
5 095 941
Volikogu
165 000
Vallavalitsus
3 482 473
Õppelaenude kustutamine
89 780
Reservfond
140 000
Omafinantseering
550 000
Liikmemaksud ja ühistegevuse kulud 290 991

Laenude ,liisingute intress
Avalik kord ja julgeolek
Politsei
Päästeteenistus
Majandus
Maakorraldus
Teede hooldus
Lumetõrje
Projekt valla teed
Kergliiklustee
Turism
Matkarajad
Elamu- ja kommunaalmajandus
Korterid
Kaevude projekt
Tänavavalgustus
Tervisekeskus
Kalmistud, heakord
Vaba aeg, kultuur ja religioon
Muusikakool
Noortekeskus
Sport
Tervisespordikeskus
Värska Raamatukogu
Saatse raamatukogu
Värska kultuurikeskus

377 697
23 000
3 000
20 000
2 807 838
45 000
500 000
160 000
1 894 838
150 000
48 000
10 000
974 077
140 000
299 302
100 000
18 500
416 275
7 103 462
1 195 617
300 105
165 000
356 308
407 318
221 782
773 150

Värska kultuurikeskuse renoveerimine 98 373
Seto Talumuuseum
3 250 689
Kultuuriüritused
130 000
Koostöö
20 000
Külavanemate kuluhüvitis
20 000
Seto Folk
25 000
A.Vabarna omakultuuri preemia
10 000
Valla film
40 120
Seltsitegevus
40 000
Valla leht, meened
50 000
Haridus
9 553 084
Lasteaed
1 908 666
Lasteaed (koolipiim)
4 000
Värska Gümnaasium
7 026 918
Värska Gümnaasium (koolipiim)
25 000
Õpilasliin
255 000
Koolide õpilaskohad teistele OV-le 333 500
Sotsiaalne kaitse
1 782 764
Hooldajatoetus
550 748
Hooldekodud
507 196
Saatse sotsiaalkorter
125 900
Avahooldused
15 000
Sünni-, matusetoetused, jm
118 500
Toimetulekutoetus
215 420
Ühekordne sotsiaaltoetus
250 000
KOKKU
27 340 166

Aadresside korrigeerimine Värska vallas

T

ulenevalt Vabariigi
Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrusega nr 251
kehtestatud „Aadressiandmete
süsteem“ sätestatust, on katastriüksuse nimetus osa aadressandmetest. See tähendab, et
aadressi määramisel on üheks
komponendiks katastriüksuse
nimetus. Sellest tingituna on
tekkinud vajadus viia Värska

vallas paiknevate katastriüksuste
nimetused vastavusse eelpoolnimetatud määrusega. Valminud
on vallavalitsuse eelnõu, millega on nõuetele mittevastavad
katastriüksuste nimetused muudetud. Vastava eelnõuga saab
tutvuda Värska valla kodulehel
(www.verska.ee) ja Värska raamatukogus.
Värska aleviku aadresside

korrigeerimiseks on koostatud
kaart, millega saab tutvuda valla
kodulehel (www.verska.ee).
Paljud senikehtivad aadressid muutuvad. Eesmärgiks
on kõikidele Värska alevikus
paiknevatele maaüksustele
määrata aadress tänava järgi,
et tekiks ühtne ja arusaadav
süsteem.
Värska Kultuurikeskuses

toimub 16. aprillil kell 16.00
avalik arutelu, kus vaatame
aadressid üheskoos üle. Olete
oodatud!
Lisaks on oodatud katastriüksuste omanike ettepanekud. Ettepanekud võib saata
aadressile juris@verska.ee või
postiga Pikk tn 12, Värska alevik, 64001. Infot saab telefonil
79 64 647.
Juris JUHANSOO
Värska maanõunik

MÄRTS 2009

Volikogu: detsember – veebruar
23. 12. 2008
Otsustati täiendada ja muuta Värska valla 2008. aasta neljandat eelarvet.
Toimus Värska valla 2009. aasta eelarve II lugemine.
Otsustati võtta arvelduskrediiti summas 3 500 000 krooni lõpptähtajaga
31. detsember 2009 aasta.
Kinnitati Värska valla 2009-2011 aasta investeeringute kava.
Lõpetati Värska valla osalus Kagu- Eesti Jäätmekeskuse AS tegevuses.
Kehtestati detailplaneering nimetusega Õrsava Elamute, maaüksusel,
mis piirneb katastriüksustega katastritunnustega 93401:003:0172,
93401:005:0274 ja 93401:005:0129, aadressiga Põlvamaa, Värska
vald, Värska alevik, avalikul väljapanekul esitatud kujul.
Otsustati muuta Värska valla teehoiukava aastateks 2006-2013.
22. 01. 2009
Kinnitati Värska valla hallatavate asutuste koosseisud ja palgad.
Kinnitati Värska vallavalitsuse teenistujate ning töötajate koosseis ja
palgamäärad.
Kinnitati pedagoogide töötasustamise alused ja palga alammäärad.
Kinnitati vallavolikogu komisjonide esimeeste ja liikmete tasustamine.
Värska vallavolikogu liikmetele makstakse vallavolikogu istungil
osalemise eest 300 krooni ning komisjoni koosolekust osavõtu eest
makstakse komisjoni esimehele 300 krooni ja liikmele 185 krooni.
Kinnitati Värska vallavolikogu esimehe ja aseesimehe tasustamine.
Värska vallavolikogu esimehele makstakse töötasu 3605 krooni kuus,
vallavolikogu aseesimehele makstakse hüvitist 1185 krooni kuus
volikogu tööst osavõtu eest ning isikliku sõiduauto ametisõitudeks
kasutamise eest igakuuliselt 1000 krooni.
Otsustati võtta vastu Värska valla 2009. aasta eelarve.
Otsustati muuta Värska valla teeregistrit.
Määrati Värska valla audiitor 2009. ja 2010. majandusaastaks.
26. 02. 2009
Toimus Värska valla jäätmehoolduseeskirja uue redaktsiooni I lugemine.
Muudeti Värska vallavolikogu 25. jaanuari 2007.a määrus nr 7
"Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide,
vedamise sageduse, jäätmekäitluskohtade ja jäätmeveo piirhindade
määramine"
Jäätmeveo teenustasu piirmäärad vastavalt jäätmemahuti suurusele segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest veopiirkonnas alates
16. 07. 2009. aastast on järgmised (kroonides koos käibemaksuga):
Mahuti suurus
Tasu (kr)
800 liitrit
165
Kuni 140 liitrit
60
1500 liitrit
300
240 liitrit
75
2500 liitrit
440
370 liitrit
95
3500 liitrit
670
600 liitrit
140
4500 liitrit
745
Kehtestati detailplaneering nimetusega Luha, katastriüksusel tunnusega 93401:001:0066 ja sellega piirneval maa-alal, aadressiga Põlvamaa, Värska vald, Võpolsova küla, avalikul väljapanekul esitatud
kujul.
Muudeti ”Täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda Värska vallas”.
Kinnitati ”Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega
lapse hooldajale”.
Kinnitati majanduslike huvide deklaratsiooni esitajate nimekiri.
Kinnitati Värska valla hallatavate asutuste koosseisud ja palgad. Palgad
jäid 2008. aasta tasemele.
Kinnitati Värska valla teenistujate ning töötajate koosseisud ja palgamäärad. Palgamäärad jäid 2008. aasta tasemele.
Kinnitati pedagoogide töötasustamise alused ja palga alammäärad.
Võrreldes 2008. aastaga tõusid palga alammäärad 4 %.
Kinnitati vallavolikogu komisjonide esimeeste ja liikmete tasustamine.
Värska vallavolikogu liikmetele makstakse vallavolikogu istungil
osalemise eest 290 krooni ning komisjoni koosolekust osavõtu eest
makstakse komisjoni esimehele 290 krooni ja liikmele 180 krooni.
Kinnitati vallavolikogu esimehe ja aseesimehe tasustamine. Värska
vallavolikogu esimehele makstakse töötasu 3500 krooni kuus, vallavolikogu aseesimehele makstakse hüvitist 1150 krooni kuus volikogu
tööst osavõtu eest ning isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise
eest igakuuliselt 1000 krooni.
Võeti vastu Värska
valla 2009. aasta I
negatiivne lisaeelarve. Seoses Vabariigi
Valitsuse 2009. aasta negatiivse eelarve
vastuvõtmisega tuli
ka Värska Vallavalitsusel teha jaanuari
kuus vastu võetud
eelarves kärpeid.
Tutvustati Värska
tervise- ja spordikeskuse projekti.
Kairi
NOORMÄND
Vallasekretäri abi
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Värska — hüä olõmisõ kotus
SOTSIAAL/MAJANDUS

Värskas on tervisekomisjon

V

ärska Vallavalitsuses on valla elanikkonna tervise edendamisele suunatud tegevuste korraldamiseks ja koordineerimiseks moodustatud tervisekomisjon, kuhu kuuluvad Erkki
Lehtinen, Merike Tein, Meelike Kruusamäe, Janika Teervalt,
Anneli Jõgela ja Rein Zaitsev.
Tervise-edenduslike tegevuste teostamine toimub vastavalt
tervisekomisjoni poolt kokkulepitud tegevuskavale ning Põlva
Maavalitsuse ja Värska Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu ja
selle lisade muudele tingimustele. Komisjoni tegevused viiakse
läbi projekti „Traumade ennetamine Põlvamaal“ raames, mida
rahastab Eesti Haigekassa. Selleks aastaks on projekti eelarvest
ette nähtud tervisekomisjonile traumaennetuslikeks tegevusteks
7750 krooni, KOV-i omafinantseering peab olema vähemalt
20% eraldatud summast. Tegevused tuleb lõpetada hiljemalt 30.
novembriks 2009.
Traditsiooniliseks on saanud iga-aastased südamenädalad. Selle aasta südamenädala teema on „Tervislikud eluviisid ennetavad
südamehaigusi ja insulti“. Eesmärgiks juhtida inimeste tähelepanu
oma elustiilile, tõsta teadlikkust südameveresoonkonna haigustest
ja nende ennetamise võimalustest. Südamenädalal pööratakse
tähelepanu südamehaiguste ja insuldi ennetamisele, sest nende
mõlema ennetustegevus on sarnane. Nii südamehaiguste kui
insuldi vältimiseks saab eemaldada riskitegureid nagu kõrge
vererõhk, diabeet, kõrge kolesteroolitase, saab teha muudatusi
oma elustiilis – loobuda suitsetamisest, tegeleda tervisespordiga,
tervislikult toituda ja piisavalt puhata. Südamenädal toimub 20.
–26. aprillil.
Head vallakodanikud! Tervisekomisjon kutsub teid koostööd tegema tervise arengu soodustamiseks. Ootame häid ideid
terviseedenduslike tegevuste elluviimiseks ning aktiivset osavõttu
erinevatel teemakohastel üritustel. Rõõmsat kevade algust, olge
terved!
Merike TEIN
Tervisekomisjoni liige

Pansionaat Saatses ootab kliente

S

aatse Pansionaadi ehitus on jõudnud lõpusirgele. Veel loetud päevad
ja valmis ta ongi! Ehitaja on
teinud tublit tööd ning püsinud graafikus. Aprilli algul
antakse üle pansionaadi osa,
mai alguseks Saatse seminari- ja vaba ajakeskus.
Pansionaati tuleb kokku
21 kõigi mugavustega tuba,
kohti kokku 45. Lisaks veel
söökla, külalistetuba, puhkeruum, saun ja kabinetid
personalile. Kahe korruse
vahel teeb liikumise lihtsamaks lift.
Saatse seminari- ja vabaajakeskuses leiavad omale
ruumi raamatukogu, arhiiv, seminari- ja koosolekute ruum,
lava, saun. Seminari- ja vabaajakeskus on antud rendile
MTÜ-le Saatse Nulk, mis
hakkab korraldama huvitavaid
üritusi nii kohalikele inimestele kui ka teistele soovijaile.
Kaunis hoone Saatse külas saab valmis. Mis edasi?
Nüüd oleks vaja ka kedagi

teenindama hakata. OÜ Saatse Pansionaat ootab oma uude
hoonesse väärikaid seeniore,
kes leiavad, et võiksid oma
pensionipõlve mugavalt ja
inimväärikalt mööda saata.
Lisaks hubastele tubadele
ja meeldivale miljööle tahame komplekteerida sõbraliku
meeskonna. Oleme alustanud
läbirääkimisi töökohtade
komplekteerimiseks. Vajame
pansionaati administraatoreid, hooldusõdesid, kokka,
koka abisid, koristajaid.
Loodame, et endine koolimaja hoone saab väärilise
pärija. Usume, et pansionaat
suudab elu sisse puhuda unnesuikunud Saatse küla elule
– koostöös MTÜ-ga Saatse
Nulk ja kohalike inimestega.
Kõigil, kellel huvi töökohtade vastu ja kes soovivad
hakata ennast pansionaati registreerima, palun helistada
telefonil 52 99 190 (Silver).
Kaunist kevadet kõigile!
Silver HÜDSI

OÜ Saatse Pansionaat

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmisest Värska vallas
Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse Värska valla vähekindlustatud või erivajadustega isikutele ja perekondadele, hädavajalike kulude osaliseks katmiseks ja
piisavate elatusvahenditeta isikutele vältimatu sotsiaalabi osutamiseks.
Täiendavate sotsiaaltoetuste eelarve ja määrad kinnitab vallavolikogu igaks
eelarveaastaks. Täiendavad sotsiaaltoetused jagunevad kindlaksmääratud ja
avalduse alusel makstavateks toetusteks.

Kindlaksmääratud
toetused on:
1) Sünnitoetus (5000
krooni). Toetust makstakse lapse emale või isale,
kelle laps või lapsed on
kantud Värska valla elanike
registrisse. Mitmikute sünni
puhul makstakse sünnitoetust igale vastsündinule.
Sünnitoetus kantakse lapsevanema poolt esitatud
arveldusarvele peale sünni
registreerimist või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast peale
sünnitunnistuse esitamist.
2) Jõulutoetus (kommipakid). Kommipakid
antakse Värska valla elanikeregistrisse kantud eelkooliealistele lastele ja
kuni 12. klassi õpilastele
ning vanaduspensionäridele.
3) Ranitsatoetus (1000
krooni). Makstakse kõigile
I klassi astujatele, kes on
kantud Värska valla elanike
registrisse. Toetust makstakse lapsevanemale, hooldajale või eestkostjale vallavalitsuse kassast kooli poolt
esitatud nimekirja alusel
või lapsevanema avalduse
alusel.
4) Hooldusperetoetus
(1000 krooni). Toetust makstakse peredele, kes peres
hooldamise lepingu sõlmimise hetkel hooldavad Värska valla elanike registrisse
kantud last või lapsi. Toetust
makstakse üks kord aastas
iga peres hooldamisel oleva
lapse eest. Toetus kantakse
hooldusperekonna esindaja
arveldusarvele peres hoolda-

P

mise lepingu alusel hiljemalt liealistele lastele ja
õpilastele kuni güm10. detsembriks.
5) Matusetoetus (1500 naasiumi lõpetamiseni
krooni). Toetust makstakse ning põhikooli baasellise isiku surma korral, sil kutseõppeasutuses
kelle elukoht elanikeregistris õppiva tele õpilastele
oli määratletud Värska val- kuni 19. eluaastani.
las, matuse korraldajatele Toetust makstakse
matusekulude osaliseks kat- lapsevanema avalduse
miseks. Toetuse saamiseks alusel, kuhu on lisatud
esitab matuse korraldaja kulutusi tõendavad dovallavalitsusele surmatun- kumendid.
2) Küttetoetus
nistuse ja enda isikut tõen(kuni 3000 krooni aastas).
dava dokumendi.
Avalduse alusel maks- Toetust makstakse Värska
takse ühekordseid täienda- valla vähekindlustatud või
vaid sotsiaaltoetusi Värska erivajadustega isikutele ja
valla vähekindlustatud või perekondadele küttematererivajadustega isikutele ja jali muretsemiseks esitatud
perekondadele hädavajalike arve alusel, kes ei oma kinkulude osaliseks katmiseks nistut koos metsaga.
3) Toetus raske majanVärska valla sotsiaaltoetuste
eelarvest vahendite piisavu- dusliku olukorra puhul.
se korral. Toetuse määra- Toetust makstakse toimetulekuraskusmise aluseks
tes isikutele ja
on taotleja kirjalik avaldus Toetuse määramise peredele hädakuluvallavalitsuse
aluseks on taotleja vajalike
tuste osaliseks
sotsiaalosahüvitamiseks,
konnale, milkirjalik avaldus
ravimite, ortolele lisatakse
vallavalitsuse
peediliste ja
sotsiaalnõuniinvatehniliste
ku nõudel ku- sotsiaalosakonnale
abivahendite
lutusi tõendaostmiseks või
vad ja toetuse
vajalikkust põhjendavad rentimiseks, haigla voodidokumendid. Toetus mää- päevatasu hüvitamiseks,
ratakse sotsiaalnõuniku või prilliklaaside maksumuse
taotleva isiku nõudel valla- hüvitamiseks ning hädavavalitsuse sotsiaalkomisjoni jaliku meditsiiniabi osutaettepanekul ja vallavalitsuse miseks. Toetust makstakse
üldjuhul 50% esitatud kulukorralduse alusel.
dokumentide summast, kuid
mitte rohkem kui 2000.Avalduse alusel makstakrooni isiku kohta aastas.
vad sotsiaaltoetused on:
Toetust raske majandus1) Prillitoetus (1000
krooni). Toetust makstakse liku olukorra puhul ja kütprille vajavatele eelkoo- tetoetuse puhul makstakse

Hooldajatoetuse maksmisest puudega lapse hooldajale

uudega lapse vanemale või
võõrasvanemale pensioniametite kaudu määratud hooldajatoetuse otsused tunnistati kehtetuks
alates 01. 03. 2009 ning samast
kuupäevast alates on hooldajatoetuse
maksmise otsustamine vallavalitsuse
pädevuses.
Volikogus vastuvõetud korra alusel
hakatakse hooldajatoetust maksma isikule, kelle enda ja lapse elukohana on
rahavastiku registri järgi Värska vald ja
kelle tegelik elukoht on Värska vald.
Hooldajatoetuse korra kehtestamisega maksame toetust 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega
lapse ja 16 kuni 18-aastase raske või
sügava puudega lapse hooldajale, kes

ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu. Hooldajatoetus määratakse
ühele puudega last kasvatava pere liikmetest, osalise hooldusvajaduse korral
300 krooni ja pideva hooldusvajaduse
korral 400 krooni kuus. Hooldaja eest
maksab sotsiaalmaksu miinimummääras (2009. aastal 1436 krooni) kohalik
omavalitsus, mis tagab hooldajale
sotsiaalsed garantiid (ravikindlustus, pensionistaaž). Riik on andnud
kohalikule omavalitsusele puudega
lapse hooldajatoetuse vahendid 10
kuu toetuse ja 9 kuu sotsiaalmaksu
maksmiseks, mis on Värska vallas
31 420 krooni, kahe raske puudega
lapse hooldamise eest.
Kõigile kuni 16-aastastele puudega

On valminud töö-ja koolitusportaal
EDUKAS!

P

Saatse Pansionaat

Foto: Silver Hüdsi

vähekindlustatud või erivajadustega isikutele, kelle sissetulek on väiksem kui 2700
krooni kuus ja peredele, kus
sissetulek on väiksem kui
1500 krooni kuus inimese
kohta.
4) Puuetega laste transporditoetus. Toetust makstakse erikoolides õppivate
puuetega laste transpordikulude osaliseks hüvitamiseks
kooli ja koju sõitmisel. Toetust makstakse lapsevanema
avalduse alusel, kuhu on
lisatud kulutusi tõendavad
dokumendid. Toetust makstakse üldjuhul kuni 50%
esitatud kuludokumentide
summast, kuid mitte rohkem
kui 3000.- krooni lapse kohta aastas.
5) Vältimatu sotsiaalabi (SHS § 2 p12 ja § 28).
Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse
olukorda elatusvahendite
kaotuse või puudumise tõttu
õnnetusjuhtumi läbi. Vältimatu sotsiaalabi määrab vallavalitsus taotleja avalduse
alusel. Taotlejaks võib olla
kannatanu, sotsiaaltöötaja,
perearst vms.
Merike TEIN
sotsiaaltöötaja

ortaal on mõeldud eelkõige erivajadustega inimestele, kuid ka kõik teised inimesed on oodatud. Antud
portaali www.edukas.invainfo.ee kaudu on tööandjatel
võimalik leida endale sobivat tööjõudu ning tööotsijatel

lastele makstakse sotsiaalkindlustusameti kaudu puudest tingitud lisakulude
hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis
ettenähtud tegevusteks puudega lapse
sotsiaaltoetust. Keskmise puudega
lapse toetus on 1080 krooni ning raske
ja sügava puudega lapse toetus 1260
krooni kuus.
Hooldajatoetuse muutmise algatus
pärineb puuetega inimeste organisatsioonidelt. Läbiviidavate muudatuste
eesmärgiks on parandada puudega last
kasvatavate perede olukorda, makstes
toetusi ja osutades kohaliku omavalitsuse tasandil peredele abistavaid
sotsiaalteenuseid.
Merike TEIN
sotsiaaltöötaja

hõlpsam leida tööd. Samuti on portaalis mitmesugust informatsiooni käimasolevate koolituste kohta, kus saavad
osaleda ka erivajadustega inimesed.
Portaali “Edukas“ kasutamine on tasuta. Teavet saab
telefonil 53478 422 või e-maili teel kylliki@think.ee.
Lugupidamisega
Külliki BODE
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V ä rs ka suusa sõ id u v õ itis T iit Toomas
ärtsikuu kaheksandal päeval kogunes
M
Verhulitsa suusamaja juurde
hulk suusasõpru, et osaleda
5. Värska suusasõidul. Värska suusasõit oli Põlvamaa
suusasarja 4. osavõistlus ning
Värska valla karikavõistluste
6. etapp.
Osalejaid oli Põlvamaa
erinevatest valdadest: Valgjärvelt, Põlvast, Mikitamäelt,
Verioralt, Oravalt ja Värskast. Samuti osalesid mitmed
külalisvõistlejad kaugemalt.
Põhidistantsiks oli 20 km, vaid

kõige noorematel tüdrukutel ja
poistel (10 ja 12 aastastel) tuli
läbida üks 10 km ring. Ilusa
päikselise kevadilmaga oli
kohale tulnud ka hulgaliselt
kaasaelajaid: emad-isad, vanaemad-vanaisad, õed-vennad.
Stardijoonele asus kokku
66 suusatajat. Esimeselt 10
km ringilt saabusid 3 Värska
OK Peko suusatajat: Tiit
Toomas, Sander Linnus ja
Raul Kudre, järgnevate ees
juba ligi 2 minutilise eduga.
Otsustavad hetked toimusid
aga raja 15 km tõusudel, kui

Suusatajad stardijoonel

Tiit Toomas konkurentidel
eest ära sõitis ning finišisse
44 sekundit enne Sander
Linnust jõudis. Kolmandana
oli noormeeste järel finišis
Raul Kudre, võitjast 1.37 min
hiljem. Kiirema naisena läbis
20 km Tea Pärnik OK Pekost
(üldarvestuse 12. koht).
Vanuseklasside võitjad 20
km distantsil:
M14 Priit Võrupärg OK
Kobras, M18 Kristjan Linnus OK Peko, M18 Sander
Linnus OK Peko, M Tiit
Toomas OK Peko, M35 Raul
Kudre OK
Peko, M45 Aimur Uuk Tartu, M55 Kalev
Kajaste Veriora, M65 Jaan
Kallavus OK
Kobras, N14
Kerttu Lusti
SK Serviti, N16
Piret Pärnik
OK Peko.
N Kaidi
Kattai OK
Peko, N35 Tea
Pärnik OK
Peko, N45 Saima Värton OK
Foto: Einar Raudkepp
Ko b r a s .

S e t u r id e r s j äärada 2009

E

rakordselt head talveilmad ja
miinuskraadid on sellel talvel
paksu jääd kasvatanud järvede jääle üle
Eesti. Selle tulemusena on, üle mitme
aasta, erinevaid talviseid spordiüritusi
korraldatud jää peal. Samuti toimus ka
Setumaal 08. 02. 2009 esmakordselt MC
Setu Ridersi poolt korraldatud jäärajasõit.
Osaleti motokrossi ja enduro mootorratastel ning ATV-del Õrsava järvel.
Sõite toimus kokku kaks, 2-tunnine
kestvussõit soolomootorratastele ja 1tunnine kestvussõit ATV masinaklassile.
Soolomootorratastel on talvel lubatud kasutada spetsiaalseid naelrehve, mis teevad
talvel jääl sõitmise lihtsamaks ja kiiremaks.
Neljarattalistel masinatel naelrehvide kasutamine lubatud ei ole, kuna need masinad
suudavad ka ilma naelrehvideta kiiret sõitu
teha ja püsti püsida. Kuigi motokross on
olnud rohkem meeste spordiala, oli sel
korral võistlusrivis ka üks naisvõistleja,

kes sõidu ilusti lõpuni sõitis.
Ilma trotsides kogunes korraldajate
ja osavõtjate rõõmuks pealtvaatajaid hulganisti kogu raja ulatuses. Rada kulges
kurviliselt mööda jääd ja osaliselt ka läbi
kõrkjate, et lisada põnevust nii sõitjatele
kui ka pealtvaatajatele. Kogu raja pikkuseks mõõdeti lõpuks kokku 4 km. Rajaolud võistluspäeval olid suhteliselt halvad,
kuna öösel vastu ürituse toimumispäeva
olid mõned plusskraadid ning lükatud rajapiirded sulasid ja rada muutus pehmeks
ning märjaks. Sellest hoolimata sõideti
mõlemad sõidud täispikkuses lõpuni.
Sõitudest võtsid osa MC Setu Riders
liikmed ja nende sõbrad, kellega võisteldakse ka üle-eestilistel võistlustel. Kuna
klubi viis ürituse läbi vaid oma finantseerimisel ja mõningate sponsorite toel,
siis väga suureks üritust ei planeeritud.
Kuid tulevikus, kui on valmis meie oma
krossi- ja endurorada, on plaanis MC Setu

1
2
3
4
5
6
7
8

Foto: Paul Hunt

Paljud noored tegid vahest
oma elu pikima suusasõidu
ajale just Värska 5. suusasõidul. Vapraid noori tuli 10 km
starti 19.
Kiireim 10 km läbija oli
P12 vanuseklassist Kevin
Hallop OK Peko aeg 37.40,
vaid 1.16 jäi temast maha
P10 vanuseklassi suusataja
Kristjan Lusti SK Serviti.
N12 klassi võitja oli kolmandana fi nišisse jõudnud
Värska tüdruk Emily Raudkepp OK Peko. Väga tublit
sõitu tegi alles 7 aastane
Mari Linnus (OK Peko),
edestades kõiki endast vanemaid konkurente ja võites
N10 vanuseklassis esikoha
(aeg 55.31).Suure pärane
kevadilm, hea suusarada,
rohke auhinnalaud, soovijatele kuum saun, hulgaliselt
pealtvaatajaid – kõik see
tegi meeldivaks kogu päeva.
Tahaks tänada toetajaid ja
abilisi: Värska Vallavalitsus,
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp, kohtunikud Ülo ja Ruth Kõivo,
suured ja väiksed abilised
Peko klubist.
Ingrit KALA
Suusasõidu peakorraldaja

Ridersil korraldama hakata ka üle-eestilise
tähtsusega võistlusi, mis tooksid Setumaale
Eesti paremiku motokrossis ja enduros.
MC Setu Riders tänab oma ürituse
läbiviimisele toetust pakkunud sponsoreid:
Red Bull, OÜ Kahjuennetus, Hammerjack
OÜ, AS Värska Vesi, ansambel Sinu Naine
ja teised abistajad.
Osavõtjate nimekiri koos saavutatud
kohtadega:
Seturiders Jäärada 2009 tulemused
SOOLO
Koht Nimi
Ringe Aeg
1
Jüri Brauer
25
2,04,34
2
Krister Kõks
25
2,05,07
3
Riho Leopard
24
2,00,04
4
Sander Luiga
24
2,00,04
5
Marko Karing
24
2,01,54
6
Mihkel Merimaa 23
2,00,46
7
Lauri Labe
23
2,02,47
8
Taivo Võsonurm 23
2,02,57
9
Mart Olesk
22
2,00,04
10
Priit Palatu
22
2,03,34
11
Taavi Tuik
21
2,01,13
12
Siim Palatu
21
2,01,28
13
Heimar Puurmaa 21
2,04,37
14
Raivo Raudsepp
19
2,03,07
15
Astrid Valdman
19
2,05,45
16
Ranet Lokk
17
2,00,53
17
Raivo Pihu
15
18
Mirko Raup
11
19
Kevin Kaurson
6
1

Marko Karing stardisirgel

Värska valla karikavõistlused suusatamises
6 etappi toimusid jaanuarist märtsini

SOOLO PIIGID
Vallo Põder
25

Vanuseklasside võitjad:
T8
Mari Linnus
T 10
Kristel Kõivo
T 12
Doris Kudre
T 14
Maria Leping
T 16
Kaisa Raudkepp
T 18
Evelin Ämarik
N
Ingrit Kala
NV
Katrin Satsi
P8
Timo Kudre

P 10 Karel-Sander Kljuzin
P 12
Kevin Hallop
P 14
Kristo Uljak
(Mikitamäe)
P 16
Kristjan Linnus
P 18
Sander Linnus
M
Raul Kudre
MV
Rein Zaitsev
Ingrit KALA
Suusasarja peakorraldaja

V är ska v õr k p al l i n o o r e d
hõbedakohal!

Värska võrkpallinoorte võistkond ja treener Silver Hüdsi
Foto: Eesti Koolispordi Liidu arhiiv
Jaanuarikuu viimasel nädalavahetusel toimus Viljandis
ning Suure-Jaanis Eesti Koolispordi Liidu ja AS Sadolin
poolt korraldatav võrkpalliturniir „Sadolin Cup“. Sel
aastal oli tegu juba kaheksanda
järjestikuse võistlusega. Värska
Gümnaasiumi võistkond võttis
osa teist korda ning saavutas
rahvaliigas segavõistkonnaga 4
tüdrukut + 2 poissi 18 võistkonna seas auhinnalise II koha.
Teekonda Viljandimaa suunas alustati enesekindlalt, kuna
eelneva aasta lõpus olid tüdrukud võitnud esikoha rahvaliiga
finaalturniiril ning ka poisid
olid aastaga teinud läbi tohutu
arengu. Esimesel päeval peeti
3 kohtumist, mis kõik võideti
tulemusega 2:0.
Sama päeva õhtul toimus
Viljandi Kultuuriaidas kõikide võistkondade tutvustus
ning vaheaegadel said kõik,
ligikaudu 500 osalejat, tantsida
diskomuusika järgi.
Kes väsinuna, kes puhanuna, ärgati rahvarohkes Valuoja
Põhikooli saalis, et valmistuda
tähtsateks kohamängudeks.

Värska noored mängisid päeva
esimese mängu Käina Gümnaasiumi võrkpalluritega ning
pingelises lahingus suudeti
saavutada võit geimidega 2:1.
Selle mängu tulemus viis Värska Gümnaasiumi meeskonna
finaali. Tuli oodata pikad neli
tundi enne, kui alustati finaalmänguga. Vastaseks oli Värska
tüdrukute ammune vastane
Leisi Keskkool. Kahjuks sai
Värska parim ründaja Kaur
Kattai mängu esimestel minutitel raske vigastuse. Võib öelda,
et Värska meeskonnale mängis
see kurb intsident olulist rolli.
Finaal kaotati küll geimidega
2:0, kuid lõppkokkuvõttes lahkuti rõõmsameelselt ning ühe
meeldejääva kogemuse võrra
rikkamana.
Värska Gümnaasiumi võistkonnas mängisid Kaur Kattai
(parim mängija), Priit Ämarik
(hasartseim mängija), Martin
Kütt, Birgit Kena, Kaidi Kattai, Teele Kotov, Nele Mehine,
Liisa Raudkepp. Treener Silver
Hüdsi.
Liisa RAUDKEPP

2,04,22

ATV
Janno Simso
12
1,00,49
Raido Karik
12
1,00,51
Rauno Jõgeva
12
1,00,54
Rait Pinnak
12
1,00,55
Vaido Uibo
10
1,01,01
Toomas Toobre
10
1,01,02
Risto Valo
5
Tarmo Lõiv
2
MC Setu Ridersi nimel,
Mart OLESK
Mihkel MERIMAA

Värska I võrkpallurid “lahingustseenis”. Põlvamaa võrkpalli
meistrivõistlustel 7-st mängust 7 võitu. Mängude kava ja tulemuFoto: Liisa Raudkepp
sed aadressil www.hot.ee/polvavork
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Värska — hüä olõmisõ kotus
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Suusatalv on olnud võrratu!

Värska OK Peko meeskond Eesti meister

U

sun, et kõik inimesed, kes vähegi oskavad nautida
suusasporti, said sel talvel piisavalt suusatada. Värska
vallas võib suusatamist ja suusaorienteerumist (SO) pidada
populaarseteks spordialadeks ning ette on näidata ka hulgaliselt saavutusi. Kogu talveperioodi vältel( detsember – märts)
olid väga hästi hooldatud suusarajad Verhulitsas ning kooli
staadioni ümbruses. Head lumeolud võimaldasid osaleda erinevatel võistlustel:
• Jaanuaris käidi SO jõuproovil naabrite juures Madonas.
Üleolekut Läti tüdrukutest näitasid suusaorienteerumises
Värska noorikud Doris Kudre, Maria Leping ja Daisy
Kudre.
• Värska OK Peko suusaorienteerujad Tiit Toomas ja Daisy
Kudre esindasid Eestit Rootsis Juunioride MM ja Noorte EM
võistlustel. Tugevas konkurentsis saavutas Tiit M20 klassis
27. ja 16. koha, Daisy kohad N17 klassis 13. ja 16. Parimad
sõidud tehti teatevõistlustel.
• Valgehobusemäel suusaorienteerumise lühiraja Eesti MV-lt
tõid individuaalsed meistritiitlid Värskasse T14 klassis Doris
Kudre, N16 klassis Kaisa Raudkepp ja M20 klassis Tiit
Toomas, Kristjan Linnus M16 klassis saavutas II koha,
Sander Linnus M20 klassis III koht.
• Märketeatesuusatamises saavutasid Värska noored küllaltki
tihedas konkurentsis 3 võistkondlikku esikohta. Eesti meistrid N14 klassis Maria Leping, Emily Raudkepp ja Doris
Kudre. Eesti meistrid N18 klassis Kaisa Raudkepp, Daisy
Kudre ja Piret Pärnik. Eesti meistrid M18 klassis Reigo
Teervalt, Kristjan Linnus ja Sander Linnus. Hõbemedalid
M14 klassis võitsid Jaspar Jõesalu, Mauno Kapten ja Kevin
Hallop.
• Tihedas konkurentsis ja pingelises võistluses tuli märketeatesuusatamises Värska OK Peko meeskond, koosseisus Even
Toomas, Tiit Toomas ja Raul Kudre Eesti meistriks. Peko
naiskond pidi leppima III kohaga.
• Põlvamaa meistrivõistlustel tunnistati parimaks kooliks maakonnas Värska Gümnaasium (osales 33 õpilast).
• Eesti meistrivõistlused SO sprindidistantsil toimusid Aravetel.
Medalid tõid Värskasse N14 Doris Kudre I koht; M18 Sander
Linnus II koht; N18 Kaisa Raudkepp III koht.
• 27. veebruar – 1. märts Põlvamaal toimunud Eesti Talimängudel osales ka Värska vald.
Suusatamises tegi parimaid sõite Sander Linnus, saavutades
P18 vanuste seas tubli 7. koha. Koos Tiit ja Even Toomasega
saavutas Sander teatesõidus meeste konkurentsis samuti kõrge
7. koha.
• Põlva maakond võitis Eesti Talimängudel esikoha suusaorienteerumises. Selles oli suur panus Värska valla sportlastel.
SO sprint:
M14 Jaspar Jõesalu I koht; M16 Reigo Teervalt III koht;
M18 Sander Linnus II koht; N14 Doris Kudre II koht; N16
Kaisa Raudkepp I koht; M21 Raul Kudre I koht, N35 Ingrit
Kala III koht; M40 Rein Zaitsev II koht, M50 Toivo Toomas
II koht.
SO lühirada:
M14 Kevin Hallop III koht; M16 Kristjan Linnus II koht;
M18 Sander Linnus I koht; N14 Maria Leping II koht; N16
Kaisa Raudkepp I koht ; M21Raul Kudre II koht, M21 Even
Toomas III koht, M50 Toivo Toomas I koht; N35 Ingrit Kala
I koht.
• OK Peko noorte mitmekülgsema noore edetabelit juhib pärast
suusaorienteerumist Doris Kudre.
Ingrit KALA
Värska OK Peko noortetreener

Majandusõpetus aitab mõista majandusprobleeme ühiskonnas

M

ajandussurutis ja ma- import, kaubandus, kaubandusjanduslangus on sõ- partner, maailmakaubandus,
nad, mida kuuleme viimasel maailmamajandus, ressursid,
ajal iga päev. Värska Gümnaa- sisekaubandus, valuuta, valuusium annab õpilastele majandus- tavahetus.
alaseid algteadmisi 3., 6., 8. ja
Materjal on koostatud ees10.–12. klassis. Majandusõpe- märgiga tutvustada õpilastele
tuse programmi läbimine aitab erinevate riikide majanduse
mõista majandusprobleeme võtmeaspekte ning aidata neil
ning lihtsustab elukutse va- näha, kuidas enamik riike on
likut.
üksteisest majanduslikult sõlNeli Värska õpetajat on tuvad.
läbinud koolituse ja Setomaa
Väga palju uusi mõisteid
arengu programmi toel ning omandatakse mängides. NäiSetomaa Valdade Liidu eestve- teks esimese alateema ,,Maailm
damisel toimib majandusõpetus minu klassitoas“ õppimisel on
meie koolis veelgi laiahaardeli- õpilaste ülesandeks käia ,,Aasemalt kui senini.
retejahil“, st leida klassiruumist
3. klass käsitleb Junior importtooteid, selgitada välja
Achievementi programmi jär- neid eksportinud riigid ning
gi teemat Meie perekonnad. leida need riigid ka maailmaEesmärgiks on paremini mõista kaardilt. Meie laiendasime seda
kuidas igast pereliikmest sõltub mängu kogu koolimajale. Üks
perekonna heaolu. Majandus- põnevamaid mänge on ,,Valuuõpetuse ringis püütakse tead- tavahetus“, kus õpilased jaotavustada õpilasele hariduse takse gruppidesse. Iga grupp
tähtsust karjääri kujunemisel.
esindab mingit kindlat riiki, mis
Novembris käisid õpilased on omavahel kaubanduspartõppekäigul Seto Talumuuseu- nerid. Kaks õpilast valitakse
mis. Seal said lapsed teada rahvusvahelisteks pankuriteks.
kuidas elasid inimesed vanasti Õpilaste ülesandeks on männing kuidas olid
gida läbi teatud
perekonnas rollid
situatsioone riiIga riik vastutab
tol ajal jagatud.
kide vahel. Iga
Detsembris oma tehingute eest riik vastutab oma
kauplesid 3. klastehingute eest
rahvusvahelises
si lapsed jõulurahvusvahelises
pangas ja püüab
laadal.
pangas ja püüab
seetõttu vastu
Märtsis osaseetõttu vastu
võtta korrektseid,
lesid õpilased
võtta korrektseid,
üle-setomaalisel mõistlikke otsuseid mõistlikke otsuettevõtluspäeval
seid.
Prügipäev. VaaÕpingute käidati õppefilmi, toimus praktili- gus lisaks mängudele tuleb
ne prügi sorteerimine, külastati täita töövihikut, töölehti ja
jäätmejääma ning meisterdati käia õppekäikudel. Sel õppejäätmetest.
aastal oleme käinud juba ühel
Õppeaasta lõpuks peaks õppekäigul. Selleks oli Värska
valmima igal õpilasel raamatu- kaupluse külastamine. Kaupke Meie perekonna tegemised. luse juhataja Keiu Palumaa
Õpetaja Elle Tikkop
võttis meid väga hästi vastu.
6. klassi õpilased läbi- Näitas kaupluse ruume, rääkis
vad majandusõpetuses teemat kaupade tellimisest, jne. LahMeie maailm. Selle program- ked müüjad lubasid õpilasi ka
mi võtmesõnadeks on: barter, kassasse tööd proovima. Õppevahetuskaubandus, eksport, käiku analüüsides selgus, et nii

mõnegi õpilase soov on saada Titan 2009“ võistluses Liisa
müüjaks või koolivaheaegadel Raudkepp (võistkonna II koht)
kauplusesse tööle minna.
ja Birgit Kena (võistkonna 5.
Õppeaasta viimases tunnis koht). Viimane võistlusvoor
saavad õpilased läbitud õpingu- toimub koos vabariigi finalistite eest tunnistused ja meened. dega. Titani ülesanne on lisaks
Õpetaja Kersti Leping
testile ka majandusolümpiaadi
Nagu lugemist alustatakse üks osavõistlus.
tähtede õppimisest ja matemaaÜheks majandusõppe osaks
tikat numbrite tundmisest, tegid on reklaam. 10. ja 11. klassi
8. klassi õpilased
õpilased osaletutvust esmalt
vad vabariikliisikliku majandu- Uurisime, kuidas
kul reklaamisega. See hõlmas
võistlusel „IN
müüa ennast
enda ja pere eelarnagu innovatsitööjõuturul,
ve mõistmist. Vaaoon“, koostades
to i m e tu l l a
tasime tasakaalusreklaame nii
pealepressiva
tatut eelarvet ja
PowerPointis,
kaubanduse
kuidas kujunevad
plakatitel kui ka
ja reklaamiga
sissetulekud ning
paberil.
väljaminekud.
10. klassi
Uurisime, kuidas
õpilaste puhvetit
müüa ennast tööjõuturul, toime pidav õpilasfirma Elf tegutseb
tulla pealepressiva kaubanduse tänasel päeval oma 20. koosseija reklaamiga.
sus alates 1996. aastast.
Teisel poolaastal katsume
11. klassi tüdrukute õpikehastuda ise ettevõtjaiks, mõis- lasfirma Sõlm&Ehe, mis valta, kellele kuuluvad ettevõtted, mistab sõlmtehnikas ehteid,
kes otsustab ja kes selle eest on osalenud edukalt Eesti õpivastutab. Püüame mõista seda, lasfirmade laatadel ning teevad
et kõik saab alguse ideest, olgu nüüd ettevalmistusi Norras
see väike või suur. Ka kõige toimuva Euroopa õpilasfirmade
parem idee ei realiseeru kui pole üritusel osalemiseks.
julgust seda järele proovida.
12. klassi õpilastest paljud
Julget pealehakkamist soosivad on valinud majandusõpetuse
võimalikult paremad teadmised koolieksamiks.
majandusest ja ettevõtlusest. Õpetaja Helena Kudre
Õpetaja Rein Zaitsev
Õpilasi ootab sel kevadel
Gümnaasiumi klassides ees palju erinevaid üritusi:
omandavad õpilased 6 kursuse
• 15.–17. märtsini ettevõtjooksul majanduse ja ettevõtluse luslaager Värskas: ”Sihikindel
kohta kõik põhiteadmised. Meie Noor” (Setomaa koolide 8.–10.
koolis on neid teadmisi antud klasside õpilastele).
juba 15 aastat. Nii mõnestki
• 15. aprillil on ettevõtlusvilistlasest on saanud ettevõtja. päev Värskas: ”Ettevõtlik Noor.
Sel õppeaastal on uus ja rasku- Majandusõpetuse väljundid
sitekitav Interneti versioonis ettevõtluses” (Setomaa koolide
toimiv ettevõtlusalane võistlus 9. klasside õpilastele).
Titan. Võistlus on inglisekeelne
• 7. mail on ettevõtluspäev
ja nõuab õpilastelt ka majandus- Meremäel: ”Innovaatiline Setoalaseid teadmisi inglise keeles. maa ehk Innopäev” (Setomaa
Meie kooli abituriendid osalesid koolide 6.–7. klasside õpilaska Euroopa Titani võistluses. tele).
Osadel õpilastel edenes võistlus,
Ingrit KALA
osad läksid oma firmaga pankSetomaa Valdade Liidu
rotti. Edukalt osalesid „Eesti
majandusõpetuse projektijuht

Muusikakoolis oli II õpilaskonverents

gümnaasiumi õpilastele, õpetajatele ja vanemaile. Loodame
aasta pärast kohtuda õpilaskonverentsil kolmandat korda.
Konverentsi lõpetas viktoriin, mille käigus kinnistati
äsjakuuldud värvikamaid fakte
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. märtsil 2009 toimus
Värska Muusikakoolis õpilaskonverents „Eesti
filmimuusika“.
Konverentsi teemadeks
olid:
1) Filmimuusikast ja filmi
ajaloost – Jete Suure,
2) Veljo Tormis („Kevade“)
– Kristiina Sokk,
3) Uno ja Tõnu Naissoo
(„Viimne reliikvia“) –
Ruti Kirikmäe,
4) Timo Steiner („Klass“)
– Mari Metsakaev,
5) O l a v E h a l a ( „ N u k i t samees“ jt) – Laura
Kruusamäe,
6) Sven Grünberg („Leiutajateküla Lotte“ jt) – Gloria
Kadarpik,
7) Margo Kõlar („Nimed
marmortahvlil“) – Evelin
Ämarik,
8) Ülo Vinter („Siin me ole-

filmidest ja filmimuusikast.
Täname toetajaid – Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa
ekspertgruppi ja Värska valla
haridus- ja kultuurikomisjoni.
Tiina KADARPIK
Muusikakooli direktor

me“ jt) – Maarja-Liisa
Rämson.
Õpilaste ettekandeid ilmestasid muusikalised numbrid,
pildimaterjal, slaidishowd ja
arvukad klipid
filmidest.
M eie konverentsist võttis
traditsiooniliselt
osa ka Räpina
Muusikakool.
Õpilasi juhendasid õpetajad Ave Astel
Räpinast, Galina Viskar, Ott
Kaasik, Meeli Härmson,
Kristjan Priks
ja Tiina Kadarpik Värskast. Oli
huvitav ja hariv
üritus nii muu- Õpetajad laulavad „Pistoda laulu“, klaveril Ruti Kirikmäe
Foto: Kristjan Priks
sikakooli kui ka
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HARIDUS

K ä i s i n ko rra k s ja ha k ka s meeldima
Muusika
Just muusika oli see, mis tõi mind
2007. aasta sügisel mõneks ajaks Värskasse. Töötasin Värska Muusikakoolis
klaveriõpetajana ja nautisin huvitavat
tööd – individuaaltunnid toredate
õpilastega, meeldiv kollektiiv ning
muusika mu sees ja ümber.
Huvitegevus
Alates 9. veebruarist olen taas Värskas, seekord töötan Värska Gümnaasiumis huvijuhina ning olen oma uude
ametisse kenasti sisse elanud. Värska
valla lapsed ja noored on tõeliselt õnnelikud, sest minu arvates elavad nad ühes
väikeses Setumaa linnas, kus on nii
palju võimalusi erinevate huvialadega
tegelemiseks – sport, muusika, majandus. Palju käiakse võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel ja teatris. Kõikide ettevõtmiste puhul on väga oluline
osa juhendajal või eestvedajal, sellel,
kuidas ta oskab lapsi ja noori kaasata
ning ettevõtmise, huvialaringi töö või
õppekäigu huvitavaks teha. Värskas on
need inimesed olemas. Lastel ja noortel
tuleb ainult oma valik teha ning kogu
vaba aeg on sisustatud. Huvitegevuse
peamiseks eesmärgiks ongi õpilaste
vaba aja sisustamine ning mitmekülgse,
laia silmaringi ja kultuurihuvidega inimese kasvatamine. Huvitegevus toetab
õppe- ja kasvatustöö protsessi.
Tulin, kuulsin, nägin…
Minu esimesed töönädalad olid
sisustatud tutvumistega – õpilased,
kolleegid, lastevanemate esindus,
koolihoone, kooli üldine kord ja palju,
palju muud.
Kõigepealt jäi mulle kohe silma, et
enamus õpilasi on hõivatud sportimisega. Sport on tervis, tugevus, vastupidavus ja see on elus hakkama saamiseks
väga oluline. Lisaks sellele on meel
alati hea, kaunis jume näol ja vaba aega
lihtsalt ei ole, pidevad spordivõistlused
vaheldumisi treeningutega.
Värska Muusikakool annab lastele
ja noortele võimaluse muusikaliste
võimete ja oskuste arendamiseks ning
esinemisoskuse ja -kogemuse saamiseks. Muusikainstrumentide valik,
mida õppida saab, on üsna mitmekesine
ja õpetajad oskavad tunnid huvitavaks

Koolilapsed lumekuju meisterdamas

teha. Mõtlesin minagi muusikakoolist
läbi astuda ja mõnda pilli proovida,
seekord siis karmoškat. Hakkas meeldima ja õppisin isegi mõne loo selgeks
ning lähen kindlasti veel. Tore oli!
Palju muusikat on ka Värska Gümnaasiumis. Mudilas- ja lastekoor püüavad laulupeo kadalipust läbi sammuda.
Loodame väga, et see neil õnnestub ja
me võime neid kollektiive suvise laulupeo rongkäigus näha. Kooli kooride
kõlas ja tämbris on midagi salapärast,
midagi seletamatut. Usun, et see on
üksteise hoidmine, sest nii kõlas ka 23.
veebruaril toimunud piduliku kontsertaktuse lõpulaul – K. Hunt “Üksteist
peab hoidma” … armastus annab sooja,
südamel mis on jääs…
Ja muidugi ei puudu ühest Setumaa
gümnaasiumist pärimuskultuuriõpetus.
Laste ja noorte leelokoor „Laanõtsirk“
on omanäoline ning kuulsust kogunud
nii kaugemal, kui lähemal.
… ja hakkas meeldima
Tulen hommikuti tööle hea tundega
ja rõõmsal meelel, sest see on päeva
edukaks kordaminekuks väga oluline.
Sündmused ja tegevused
Talispordipäev 4. veebruaril
1.–7. klasside õpilased said nautida
suusarõõme Suusabussi instruktori
Tanel Ojaste abiga. Tehti lõbusaid
teatevõistlusi, mängiti hargikulli ja
lumehokit suuskadel. Tund oli väga
haarav ja möödus märkamatult. Lisaks
selgitati veel iga klassi kiireim poiss ja
tüdruk ühe suusaga sõidus ning pikima
liu laskja.
13. veebruaril toimus
Tartus haridusmess
INTELLEKTIKA
Ürituse missiooniks oli väärtustada haridust, loovust ja kutseoskust.
Värska Gümnaasiumi 9. – 12. kl. õpihimulised noored käisid haridusmessil
teadmisi kogumas, kuidas saada heaks
spetsialistiks ning kuidas olla konkurentsivõimeline nii Eestis, kui mujal
maailmas.
Kutsesuunitlusalane töö on tänapäeva Eesti ühiskonnas ülimalt oluline.
Elame maailmas, mis pidevalt muutub
ja areneb ning täiskasvanutena peame

olema noortele abiks ja toeks valikute
tegemisel, mis hiljem hakkavad mõjutama nende eluolu.
Eesti Vabariigi 91. aastapäeva
tähistati 23. veebruaril
Värska Kultuurikeskuses piduliku
kontsert-aktusega. Laulsid koorid ja
ansamblid, esinesid kitarristid, viiuldajad ja klaverimängijad, loeti luuletusi ja
peeti kõnesid. Värska Gümnaasiumi ja
Värska Muusikakooli õpilaste kontsert
oli soe ja südamlik. Kava moodustas
ühtse terviku, kus kuulaja sai kuulda klassikalist muusikat, koori- ja
popmuusikat ning erinevate rahvaste
rahvamuusikat. 2. ja 3. klasside poisid
ja tüdrukud esinesid luulepõimikuga,
millesse olid oskuslikult ühendatud
erinevad luuletused.
25. veebruaril oli koolis
vastlahõnguline koolipäev
Pärast õppetööd toimus klassidevaheline teatevõistlus ja ehitati lumelinna.
Ilmataat oli sellel päeval väga helde ja
saatis meile mõnusa talveilma. Lumelinna ehitamisel osalesid kõik klassid.
Linnakusse kerkisid erinevate elukate
kujud – kilpkonn, sipelgas, krokodill ja
kala, lihavõttejänkud ja lumememmed,
Milka lehm ja Shrek, kes oli end mõnusalt vastu koolimaja seina toetanud ning
ajasid omi asju. Õunast koos õunaussiga
ja võidusõiduautost olid meistrimehed
lausa praktilise liuvälja ehitanud.
Värska Gümnaasiumi õpilaste kultuurialane õppeekskursioon Tallinna
toimus 27. veebruaril. Külastati Eesti
Teatri- ja Muusikamuuseumit ning
Eesti Kunstimuuseumit KUMU. Õhtul
vaadati Rahvusooperis Estonia operetti
“Viini veri”.
Värska Gümnaasiumi
Õpilasesindus (ÕE)
Esimene kokkusaamine toimus
12. veebruaril, kus valiti ÕE juhatus.
Juhatuse liikmed: esimees Birgit
Kena, aseesimees Merili Kõivo, kultuurijuht Tuuli Kotov, pressiesindaja
Anna-Liisa Palatu ja sekretär Laura
Kruusamäe. ÕE tegutseb kehtiva
põhimääruse alusel. Põhimäärusesse
on tehtud parandus- ja täiendusettepanekuid ning dokument ootab hetkel
kinnitamist ÕE üldkoosoleku ja kooli direktori
poolt. Koostamisel on ÕE
tegevuskava. ÕE liikmed
saavad osaleda ka Värska
Gümnaasiumi arengukava
koostamise protsessis.

Foto: Viivika Kooser

Tahan öelda, et
• kool ja koolis toimuv on
laste ja noorte jaoks;
• laste ja noorte kohustus
on õppida ja koguda teadmisi, mida õpetajad neile
annavad;
• hariduse kõrval on ülioluline ka haritus;
• elus peab oskama lüüa
saades ka valu taluda, aga
ei iialgi alla anda!
Viivika KOOSER
Värska Gümnaasiumi
huvijuht

V är s ka G ü mn aa s ium is
on k i i r e d p äev a d

K

õik vallakodanikud, kes loevad ja kuulavad uudiseid, on
kursis hariduspoliitiliste suundadega Eesti Vabariigis.
Värska Gümnaasium on võtnud kindlaks eesmärgiks töötada selle
nimel, et gümnaasiumiharidust antakse Värska vallas ka pärast
2012. aastat.
Oleme algatanud kooli arengukava koostamise, kuhu püüame
haarata võimalikult palju huvigruppe. Gümnaasiumiastmele õige
suuna leidmiseks on kavas läbi viia küsitlused lapsevanemate, õpilaste ja õpetajate seas. Moodustatud on mitmed töögrupid erinevate
valdkondade töö hindamiseks ja parandamiseks.
Samas toimub koolis igapäevane õppetöö ning valmistumine
arvestusteks, eksamiteks, konkurssideks, olümpiaadideks.
Sel õppeaastal on meie kooli õpilased olnud maakonnas ja
vabariigis silmapaistvad erinevates õppeainetes. III õppeveerandi
saavutuste seas on hulgaliselt auhinnalisi kohti. Õpilased ja õpetajad
on ära teeninud kiituse, see on suure töö tulemus. Olete tublid!
• Värska Gümnaasiumi õpilased osalesid vabariiklikul loodusajakirjade viktoriin 2008 võistlusel. 11.klassi võistkond koosseisus Ranno Kena, Martin Kütt ja Kaur Kattai saavutasid
auhinnalise III koha. Õpetaja Ursula Hakk.
• Maakondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutas 6. klassi õpilane
Daniel Kütt III koha. Õpetaja Ursula Hakk.
• Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorul Põlva ÜG-s saavutas
12. kl õpilane Kaidi Kattai II koha. Õpetaja Ilme Hoidmets.
• Matemaatikaolümpiaadi piirkondlikus voorus: Doris Kudre I
koht (5. kl); Daniel Kütt I koht (6. kl); Ivo Laanelind III koht
(6.kl); Ruti Kirikmäe II koht. Õpetaja Kersti Leping.
• Fr. Tuglase nim omaloomingukonkursil Ahjal olid edukad:
Kristjan Tiirik (12. kl) I koht; Reno Laanelind (10. kl) II koht;
Kaidi Kattai (12. kl) – eripreemia. Õpetaja Ilme Hoidmets.
• Majandusõpetuse maakondlik olümpiaad I koht Liisa Raudkepp ja Birgit Kena, II koht Artur Linnus ja Kaur Kattai.
Liisa ja Birgit valmistuvad vabariiklikuks olümpiaadiks. Õpetaja
Helena Kudre.
• Vene keele olümpiaadil Räpinas I koha saavutanud Jaan Roose
esindab maakonda vabariiklikul olümpiaadil Tallinnas. Õpetaja
Olga Nagibina.
• Maakondlikul Inglise keele päeval Kanepis saavutas viktoriinis I koha Värska Gümnaasiumi võistkond, koosseisus: Ruti
Kirikmäe, Eike Koppel, Daniel Kütt ja Laura Kruusamäe.
Õpetaja Maret Hunt.
Laialdasemate teadmiste andmiseks ning koolielu huvitavamaks
muutmiseks, oleme klassi ette kutsunud inimesi ka väljastpoolt kooli.
Õpilastega kohtumas käinud välisminister Urmas Paet pidas loengu
välispoliitikast. Ühiskonnaõpetuse tunde käisid andmas Riigikogu
aseesimees Jüri Ratas ja Riigikogu majanduskomisjoni esimees
Urmas Klaas. Matemaatika ja loodusteaduste rakendamise vajalikkusest energeetikaettevõtluses, hariduses, teaduses ja igapäevaelus
käis rääkimas Sulev Sepp. Emakeelenädala raames on õpilastega
kohtuma tulemas Setomaa ajalehe toimetaja Igor Taro.
Enne eksamiperioodi algust on kavas mitmeid tegemisi:
• 30. märts – 3. aprill toimuvad Värska Gümnaasiumi lahtiste
uste päevad. (Lapsevanematel palume e- kooli kaudu õpetajat
teavitada.).
• Aprillis ootame kooliga tutvuma koolieelikuid ja nende vanemaid.
• Püüame pidevalt arendada ja täiustada kooli kodulehekülge, vaata
www.hot.ee/verskakool/.
• Meie koolimajas toimuvad mitmed koolisisesed, ülevallalised ja
maakondlikud üritused.
Õppeaasta lõpeb nagu alati tasemetööde ja eksamitega. Peagi
on käes lõpupidude ja kooli kokkutuleku aeg. Oleme koolis avatud
igasugusele koostööle.
Ingrit KALA
Värska Gümnaasiumi õppealajuhataja

Võru pärimusmuusikud külas
V är s ka M u u s i kako o l i l

25

. veebruari pärastlõunal kostus kooli aulast kannelde,
torupillide, karmoškade, viiulite, kitarride ja lõõtspillide hääli. Värska Muusikakoolis mängiti ühiselt pillilugusid
koos Võru Muusikakooli pärimusmuusikaosakonna õpilastega.
Sündmusel osales kokku 35 õpilast. Võru poolt olid eestvedajateks õpetajad Kadri Lepasson ja Katrin Soon, Värskast õpetaja
Kristjan Priks.
Uudistama ja kaasa elama oli tulnud ka Küllätova küla
karmoškamängija ja Rikka Ivani pillilaagrite korraldaja Ain Raal.
Koostööd ja ühiseid sündmusi Võru Muusikakooli pärimusmuusikaosakonnaga korraldame edaspidigi ning kevadel planeerime ka
vastukülaskäiku. Laste rõõm ühisest musitseerimisest oli suur.
Tiina KADARPIK
Värska Muusikakooli direktor
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Värska — hüä olõmisõ kotus
KULTUUR/TURISM/MAJANDUS

M a a d e e r a s ta mise st
ho o n e t e j u urd e

L

ugupeetud vallakodanikud, pöördun Teie poole
probleemiga, mida saame vaid
üheskoos lahendada.
Värska vallas on paljude
hoonete juurde maad erastamata. Maade erastamisel peab
aktiivseks pooleks olema isik,
kes soovib maad erastada. Vallavalitsus ei ole hetkel tähtaega
erastamise toimingute lõpule
viimiseks seadnud seetõttu, et
eesmärk on kõigile hoonete
omanikele võimaldada erastada
hoone teenindamiseks vajalik
maa. Probleem seisneb selles, et
Värska Vallavalitsus ei saa maa
erastamise toiminguid ilma hoone omanikuta teostada. Seetõttu
palume kõigil, kellele kuulub
Värska vallas mingi hoone, mille
juurde ei ole maad veel erastatud,
tulla asjaolude selgitamiseks vallavalitsusse või helistada numbril
79 64 647. Värska valla kodulehelt www.verska.ee leiab kaardi,
millele on märgitud hooned,
mille alused maad ei ole meie
andmetel veel ära erastatud.
Lühidalt kirjeldatuna on
hoone juurde maa erastamise
protsess järgmine:
• hoone omanik esitab vallavalitsusele avalduse maa erasta-

miseks koos muude nõutavate
dokumentidega (paljudel juhtudel on need juba vallavalitsuses
olemas);
• vallavalitsus väljastab maa
mõõdistamiseks piiride kulgemise ettepaneku;
• hoone omanik tellib vastavat
litsentsi omavalt maamõõtjalt
katastriüksuse mõõdistamise
(mõõdistamise kulud on olnud
siiani 3000 kuni 5000 krooni, mis sõltub mõõdetava maaüksuse suurusest);
• katastriüksuse mõõdistamise
toimik esitatakse vallavalitsusele;
• vallavalitsus teostab vajalikud toimingud ning edastab
katastriüksuse mõõdistamise
toimiku koos vallavalitsuse poolt
koostatud juriidilise toimikuga
maavalitsusele;
• maavalitsus teostab vajalikud
toimingud ning kutsub hoone
omaniku maa ostu-müügi lepingut sõlmima (sel hetkel toimub
maa eest maksmine).
Paljudel juhtudel on hooned
pärimata. Sellisel juhul tuleks
pöörduda siiski vallavalitsusse
ning me aitame Teil vajalikud toimingud teostada. Ühesõnaga ei ole oluline, milles on
probleem. Oluline on, et hoone
omanik (või võimalik pärija)
pöörduks vallavalituse poole,
et me saaksime üheskoos maa
erastamiseks vajalikud toimingud teostada.
Ilusat kevadet soovides ja
meeldivale koostööle lootma
jäädes,
Juris JUHANSOO
Värska maanõunik
79 64 647

Kordamine on tarkuse ema
Kätte on jõudmas kevad
ja kooli lõpetamise aeg. Pöördun veelkord valla lehe kaudu
kõikide Värska Gümnaasiumi
lõpetajate poole meeldetuletusega, et Värska Sanatoorium
on eelmise aasta suvel teinud
otsuse hakata maksma alates
käesolevast õppeaastast kuni
kolmele Värska Gümnaasiumi
abiturientidele, kes on nõus
valima oma elukutseks sanatooriumi jätkusuutliku arengu
tagamiseks vajamineva eriala
ning asuma ka õpitud erialal
tööle sanatooriumi kontserni
ettevõtetesse, igakuulise stipendiumi.
Stipendiumi suurus ühele
stipendiaadile on 12 000 kr
aastas. Maksmise perioodiks on
nominaalõppeaeg.
Kordan ka üle, mis on sanatooriumi kontsern ja milliseid
elukutse valikuid me toetame.
Kontsern on ühele omanikule

olulise osalusega kuuluvate ettevõtete kogum. AS Värska Sanatooriumi kontserni kuuluvad
peale sanatooriumi veel kolm
sanatooriumi tütarettevõtet:
- OÜ Värska Vara, tegeleb
kinnisvara haldamise ja arendamisega;
- AS Värska Veekeskus, tegeleb Veeparadiisi majandamise ja
arendamisega;
- OÜ Saatse Pansionaat, tegeleb
praegu pansionaadi ehitamise
lõpetamisega ja arendamisega.
Täna on sanatoorium pidanud vajalikuks hakata toetama noori, kes asuvad õppima
meditsiinierialadele (arstid,
füsioterapeudid, meditsiiniõed,
hooldusõed), toitlustuserialadele ja hotellinduse erialadele.
Tahan rõhutada ka seda, et
meie tingimuseks ei ole kindlasti ameti õppimise kohustus
kõrgkoolis.
Stipendiumi saamiseks tuleb
esitada
avaldus
sanatooriumi
juhatajale ja
olla valmis
intervjuuks.
Seejärel teeb
juhataja poolt
moodustatud
komisjon otsuse lepingu
sõlmimise
kohta.
Vello SAAR
AS Värska
Sanatooriumi juhtkond nõupidamisel
Sanatoorium

A

Värska Kultuurikeskuse tähtsamad sündmused

eg läheb kiiresti ja üha
enam on õhus tunda
kevadet. See on muidugi positiivne, sest päikselised päevad
on meeldivad ja teevad tuju
rõõmsaks. Kultuurikeskuse
elugi on positiivne ja täis erinevaid sündmusi. Hoolimata
kõhnast eelarvest on vahepeal
siiski üht-teist toimunud.
Veebruarikuus tähistasime
sõbrapäeva, millest võisid
osa võtta kõik koolinoored.
Sündmus oligi pigem noortele
mõeldud, sest plaate keerutas ja
laule valis DJ Janek Tennosaar.
Kõik soovijad said lasta endale
sõbrapäeva näomaalinguid
teha. Populaarseimaks näokaunistuseks osutus muidugi mõista süda – erinevates suurustes,
kogustes ja värvitoonides. Lisaks näomaalingutele sai suure
punase südame taustal teha
koos sõpradega pilte. Toimus
plakati joonistamise võistlus,
mille käigus selgitati välja
kauneim sõbrapäeva-plakat.
Discotantsule olid vahelduseks
erinevad mängud, mis tekitasid
kõigis elevust.
Eesti Vabariigi 91. aastapäeva tähistamine toimus
kultuurikeskuses koostöös
gümnaasiumi ja muusikakooliga. Kokkuvõtlik ülevaade Eesti
Vabariigi ajaloost oli tehtud
ajalooõpetajal Mait Kuusikul, vallarahvaga jagas läbi
oma kõne mõtteid vallavanem

T

Raul Kudre. Esinesid
gümnaasiumi koorid
ja ansamblid, muusikalisi vahepalasid
pakkusid muusikakooli õpilased koos
õpetajatega. Aktuse
viis läbi gümnaasiumi huvijuht Viivika Kooser. Peale
aktus-kontserti tunnustati tänukirjade
ja lillega valla tublisid ja ettevõtlikke
kodanikke. Seejärel
suunduti väiksesse
saali, kus oli kaetud
laud imemaitsvate
suupistetega. Suur
”DanZart” tantsutüdrukud naistepäeva peol
Foto Eve Vesiaid
aitäh gümnaasiumi
haaras, oli publiku jaoks põne- kuses toimunud erinevaid sekokkadele!
minare, koolitusi ja infopäevi.
Märtsi esimene nädal lõp- vusttekitav.
Keskööl esines kõigile Jätkuvalt toimuvad iganädapes naistepäeva tähistamisega.
Laupäeval, 7. märtsil, toimus üllatus-bänd, kooseisus Einar lased kooride ja tantsurühmade
kultuurikeskuses naistepäevale Raudkepp ja Ojar Purik. Nen- proovid. Tore, et meie ruume
pühendatud kohviklubi õhtu de meeldivaks ülesandeks jäi aktiivselt kasutatakse.
Ees on ootamas mõnus keansambliga „Umbes kombes“. kõigile naistele lillede jagamiMõnusad laulud ja pillilood ne. Kahtlemata olid kõik peol vad, millesse mahub kindlasti
täitsid saali tantsupaaride- viibinud naised üllatunud, kui erinevaid kultuurisündmusi.
ga. Bändi vaheaegasid täitsid mehed tulid lavalt saali süle- Ootame kõigi osavõttu koos„DanZart“ tantsutüdrukud Vil- täie lilledega. See jäi kõigile viibimistest ja pidudest. Kui
jandist. Tüdrukute etteasted meelde ja tekitas sooja tunde. kellelgi peaks tekkima mõni
olid kaasahaaravad ja muljet- Peolt lahkudes tänati korra- mõte, mille teostamiseks soavaldavad, publik plaksutas dajaid meeldiva õhtu eest ja biks kultuurikeskus ja siinsed
muusikarütmis kaasa ja tundus, avaldati soovi edaspidigi sel- ruumid, siis ootame huviga
et selline show meeldis kõigile. listest üritustest osavõtmiseks. ettepanekuid.
Päikselist kevadet ja posiPeo käigus toimusid erinevad Naistepäeva pidu toetas valla
tiivset mõtlemist soovides,
mängud, millest võisid kõik haridus- ja kultuurikomisjon.
Lisaks meie endi korralMeelike KRUUSAMÄE
soovijad osa võtta. Hasart,
Kultuurikeskuse juhataja
mis osavõtjaid mängude ajal datud üritustele on kultuurikes-
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raditsiooniline turismimess Balttour toimus Riia linnas. Lisaks Läti
turismitegijatele ja paljudele
Euroopa riikidele, olid messil
esindatud ka mõned Eesti piirkonnad. Rõõmsalt olime kohal
ka meie – Setomaa Turism,
kaasas meie piirkonda tutvustavad materjalid: Nopri talu
hõrgutised, Palo Eero Värska
mineraalvees soolatud kurgid,
Seto Turismitalo karaskid ja
veidi hansat. Kui toidukraam
oli rohkem mõeldud messikülastajate ligimeelitamiseks,
siis hansa oli vajalik kollatõve eemale peletamiseks.
Aga ainult materjalide, söögi
ja joogiga klienti ei meelita.
Meeskond, kes seekord messile läbi tiheda sõela sai, oli
väga töökas ja osav klientide
„püüdmisel“. Eriti peab ära
märkima Margus Kapteni
veenmisoskuse. Mõned turisFoto: Silver Hüdsi
tid olid nõus kohe Setomaale Seto naised Rutt ja Viivika tšehhi pillimängu järgi tantsimas
põrutama, eriti siis kui said
Riia messi külastaja otsis midagi eri- kaunid seto naised ja abi kollatõvega võitteada millised kalastamisvõimalused siin on. Viivika Kooser oli see, list ja huvitavat. Setomaa pakkus neile lemisel muutsid meid nende jaoks väga
kes pillimänguga jala tatsuma pani ja mõ- väga huvi. Paljud juba teadsid meid, hästi atraktiivseiks.
Materjalid jagatud, toit otsas, väsinud
nusat seto pillilugu ka teistele rahvastele teati Värska Sanatooriumi, veeparki ja
aga rahulolevad, nii võis oma boksi kokku
tutvustas. Kui hakkasime keeleproblee- muuseume.
Sanatoorium, Veekeskus, seto söök, panna ja Setomaa poole sõitma hakata.
midega hätta jääma, siis aitas meid Rutt
Riitsaar kenasti välja. Minu roll oli kõiki kultuuriüritused, Seto Kuningriik, pe- Lätlasi ootama!
Suured tänud toetajatele- Nopri talu,
häid inimesi Luhamaale, Seto Kuningrii- returism, kalapüük, Nopri talu toodang
ki kutsuda ja tutvustada, lisaks Setomaa – need on märksõnad, mis lätlastele huvi Seto Turismitalo, Eero Palo, Verska Mipakkusid.
neraalvee OÜ.
tegemistele, kuningriigi tegemisi.
Lisaks messi külastajatega suhtlemisele
Sügav kummardus ka meeskonnale.
Majanduslangus ei puudunud selleltki
ürituselt. Võrreldes eelmise aastaga oli kujunesid meil väga head suhted paljude Kollatõppe me ei jäänud!
Silver HÜDSI
osalejaid tunduvalt vähem. Seda nii osavõt- teiste Balttouril osalenud riikidega. Usun,
et seto riided, pillimäng, maitsev toit,
vate riikide kui messikülastajate osas.
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Piiriveere Liider – kellele ja milleks?

P

iiriveere Liider (PVL) on mittetulundusühing mis on
asutatud 30. märtsil 2006. a. ja selle moodustamise põhieesmärgiks on Eesti idapiiriäärse piirkonna elu arendamine. Mida
see tähendab? Kõige lihtsamaks vastuse saamise viisiks on lugeda
PVL põhikirja, kus on punktis 2.1 kirjas, et: „ühingu põhieesmärk
on ettevõtjate, mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste,
nende elanike initsiatiivi tõstmine, et tagada kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine,
elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele
lähtudes kõigi ühishuvidest ja arvestades ühtlasi kõigi osapoolte
erihuvisid, kui need on kooskõlas ühiste huvidega.“
PVL tegevusgruppi kuuluvad seitsme valla (Räpina vald,
Orava vald, Värska vald, Misso vald, Mikitamäe vald, Meremäe
vald, Piirissaare vald) kolme sektori – kohalike omavalitsuste,
ettevõtlus- ja mittetulundussektori esindajad. Kokku on ühingus
sadakond liiget. (Liikmete nimekirjaga saab tutvuda Piiriveere
Liidri kodulehel).
Mittetulundusühingu strateegilist nõustamist ja juhtimist
teostab 23-liikmeline nõukogu, jooksvat tegevust juhib üheliikmeline juhatus.
PVL tegevuspiirkonna ühtsust väljendavateks märksõnadeks on:
• väga tihedalt koos eksisteerinud kultuuriruum,
• ajalooline pikaajaline läbikäimine,
• Eesti-Vene piir,
• seto ja võru kultuuri lähedus,
• Lämmijärve lähedus,
• Ühesugune sotsiaal-majanduslik olukord.
Need märksõnad on lahtiseletatud Piiriveere Liidri arengustrateegia lehekülgedel 13–15.
Piiriveere Liidri järgnevate aastate prioriteediks on kaks
teemat:
1. Elukeskkonna parandamine.
2. Uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutamine, et tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses.
Prioriteedile Elukeskkonna parandamine
on suunatud kolm meedet:
Meede 1 –
HUVITEGEVUSE VÕIMALUSTE SUURENDAMINE
Toetatavad tegevused
Investeeringu- ja tegevusprojektid:
• Siseruumides läbiviidavate üritus- ja tegevuskohtade rajamine
ning parendamine.
• Huviringide ja õpitubade (v.a koolide huviringid) käivitamiseks ja edasiarendamiseks vajalike vahendite, seadmete ja
inventari soetamine.
• Innovatiivsete üksikürituste korraldamine.
Arendus- koolitus- ja tegevusgrupi tegevuspiirkonnasisesed
koostööprojektid:
• Laste, noorte ja täiskasvanute huviringide juhtidele suunatud
koolitused.
• Huviringide koostöö arendamine, mis lõppeb konkreetse
tulemusega (nt laadad, ühisnäitused).
Meede 2 –
MILJÖÖVÄÄRTUSE SÄILITAMINE JA LOOMINE
Toetatavad tegevused
Investeeringu- ja tegevusprojektid:
• Vaba aja veetmise kohtade rajamine ja parendamine looduskeskkonnas.
• Paikkonna tuntuse tõstmine (ühise tunnuse juurutamine,
eripära esiletoomine, viidastamine, infomaterjal jm).
• Piirkonnale omase ehituskultuuri väärtustamine, traditsiooniliste ehitiste, detailide ja materjalide alane teavitustöö.
Arendus- koolitus- ja tegevusgrupi tegevuspiirkonnasisesed
koostööprojektid:
• Temaatilised koolitused
• Piirkonna ühiste tunnuste väljatöötamine ja tutvustamine
Meede 3 – TEENUSTE PAKKUMISE TASEME TÕSTMINE
Toetatavad tegevused
Arendus- koolitus- ja tegevusgrupi tegevuspiirkonnasisesed
koostööprojektid:
• Teenuste pakkumise taseme uuring.
• Piiriveere teenindusstrateegia väljatöötamine, sh teenindusstrateegia põhimõte väljatöötamine, koostöö ja tutvustamine.
• Õppereisid-koolitused, sh välisõppereisid.
Investeeringuprojekte selle meetme raames ei toetata.
Prioriteedile Uute teadmiste ja tehnoloogiate kasutamine, et
tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses on suunatud kaks meedet:
Meede 4 – TURISMI ARENDAMINE LÄBI PÄRIMUSKULTUURI ATRAKTIIVSE ESITLEMISE
Toetatavad tegevused
Investeeringu- ja tegevusprojektid:
• Pärimuslike traditsioonide taaselustamine, arendamine ja
kaasajastamine.

• Pärimuskultuuri jäädvustamine ja kajastamine (trükised,
õppefilmid, meedia, kodulehed internetis, infomaterjalid).
• Pärimuskultuuriga seotud innovatiivsete turismipakettide ja
teemaparkide arendamine.
Arendus- koolitus- ja tegevusgrupi tegevuspiirkonnasisesed
koostööprojektid:
• Pärimuskultuuri ja turismialase koostöö arendamine tegevuspiirkonnas, mis lõppeb konkreetse tulemusega (näiteks
ühisseminar, laat vms).
• Temaatilised koolitused (näiteks pärimuskultuuri tundmine
ja esitlemine, turismipakettide koostamine).
Meede 5 – KOHALIKUL RESSURSIL PÕHINEVA TAASTUVA
ENERGIA EFEKTIIVSEM KASUTAMINE
Toetatavad tegevused
Investeeringu- ja tegevusprojektid:
• Kohalikul, PVL tegevuspiirkonna ressursil põhinevate taastuva energia kasutuse lahenduste tutvustamine ja külastajatele
eksponeerimine (sh parendamine ja väikesed investeeringud).
• Säästlike ja efektiivsete energia kasutuse lahenduste tutvustamine ja külastajatele eksponeerimine (sh parendamine ja
väikesed investeeringud).
Arendus-, koolitus- ja tegevusgrupi tegevuspiirkonnasisesed
koostööprojektid:
• Olemasolevate taastuva energia lahenduste ja energiakasutuse
olukorra kaardistamine.
• Temaatilised koolitused ja õppereisid.
• Info- ja õppematerjalide koostamine taastuva energia kasutusest ja säästlikust energiamajandusest.
• Temaatilise koostöö arendamine piirkondlike ja erialaste
organisatsioonidega.
Eelpool nimetatud 1 – 5 meetmete teemasid hõlmavaks nn
horisontaalseks meetmeks on:
Meede 6 –
VÄHEMARENDATUD KOGUKONDADE KAASAMINE
Toetatavad tegevused
Investeeringu- ja tegevusprojektid:
• Koostööprojektid, mille puhul vähemalt üks partneritest paikneb vähemarendatud kogukonnas ning on projektis oluline
kasusaaja ja mille raames viiakse läbi meetmetes 1, 2, 4, 5
kirjeldatud tegevusi (3-ndas meetmes ei ole investeeringud
lubatud).
Arendus- koolitus- ja tegevusgrupi tegevuspiirkonnasisesed
koostööprojektid:
• Koostööprojektid, mille puhul vähemalt üks partneritest
paikneb vähemarendatud kogukonnas ning on projektis oluline kasusaaja ja mille raames viiakse läbi meetmetes 1 – 5
kirjeldatud tegevusi.
Meetme eripäraks on asjaolu, et tegevused tuleb ellu viia koos
partneritega. Meetme eesmärgiks on anda ka vähemarendatud
kogukondadele ja sihtrühmadele võimalus projektikogemuse
omandamiseks vaatamata sellele, et ise ei olda veel valmis juhtpartneriks olema.
h Kõikides meetmetes (välja arvatud 3 meede) toetatakse ka
infrastruktuuriinvesteeringuid (elektrivarustus, veevarustus,
kanalisatsioon, telekommunikatsioon, investeeringud teedesse)
ning investeeringuobjektiga seotud kulusid: projekteerimistöö,
detailplaneering, ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö, tasuvusuuring ja keskkonnamõju hindamine, omanikujärelvalve.
h Mittetulundusühingutel ja sihtasutustel on lubatud mitterahaline
omafinantseering.
h Investeeringu tegemine ei ole abikõlblik, kui toetust taotleb
seltsing.
h Tegevused ja investeeringud peavad olema suunatud Piiriveere
Liidri piirkonna arengu heaks.
h Projektijuhtimiseks saab toetust taotleda kuni 20% abikõlbulike
kulude maksumusest.
Nõuded taotlejatele
h Projektitoetust võib taotleda PVL piirkonnas tegutsev ettevõtja,
sihtasutus (SA), mittetulundusühing (MTÜ), sealhulgas kohalik
tegevusgrupp, seltsing ja kohalik omavalitsus (KOV). Kuuenda
(6) meetme puhul on kindlaks nõudeks, et tegemist on koostööprojektiga, kus osaleb vähemalt 2 partnerit, kusjuures mõlemad
peavad vastama sihtrühmale kehtestatud nõuetele ning taotlejaks
on antud teemavaldkonnas (1–5 meetmete teemavaldkonnad)
tugevam koostööpartner.
h Lisaks Leader-meetme määrusega (Põllumajandusministri
12.06.2008.a. määrus nr 59) nõutule esitab projektitoetuse taotleja PVL-le:
• Leader-meetme määruse lisas 9 toodud vormikohase projektitaotluse ka elektrooniliselt (e-post, CD, USB mälupulk).
• Projekti sisulise kirjelduse PVL kehtestatud vormil.
• Investeeringu puhul ehitusloa ja ehitusprojekti (vastavalt
Ehitusseadusele), haljastuse puhul haljastusprojektile.

Toetussummad ja määrad
h Minimaalne taotletav toetussumma on 25 000 krooni ja maksimaalne toetussumma on 200 000 krooni projektitaotluse kohta
ühes voorus. Taotleja tohib ühes voorus esitada ühe taotluse (igas
meetmes).
h Toetus antakse MTÜ-le, SA-le ja KOV-le kuni 90% abikõlblike
kulude maksumusest, ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude
maksumusest.
h Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks toetuse taotlemise
korral antakse projektitoetust kuni 60% abikõlblike kulude
maksumusest.
h Seltsingule antakse projektitoetust kuni 156 466 krooni ühe
projekti kohta.
Taotlejaid nõustavad meetmenõustajad:
Nimi
Telefon
Valeria Litvinenko 58 047 029;
7 964 733
Maie Haavakats 55 982 257;
7 958 220
Marika Parv
53 499 454
Maivi Laar
5 063 301
Rieka Hõrn
56 203 374;
7 861 412
Viivika Kooser
56 605 168
Ingrit Kala
51 20 659

E-kiri
valeria@verska.ee

Nõustamiskoht
Värska Vallavalitsus

maieke007@hot.ee
Räpina Äriabikeskus
marika@vaip.werro.ee Räpina Äriabikeskus
maivi@mikita.edu.ee Mikitamäe Vallavalitsus
setoseltsimaja@hot.ee Seto Seltsimaja, Obinitsa
helmed@hot.ee
Misso Vallavalitsus
ingrit@setomaa.ee
Orava Vallavalitsus

Meetmenõustajaga kokkusaamine on lihtne – tuleb ühendust
võtta ning leppida kokku koht ja aeg.
Kõik asjasse puutuv informatsioon on kättesaadav Piiriveere
Liidri kodulehel: www.piiriveere.ee.
MTÜ Piiriveere Liider on välja kuulutanud projektitoetuste
I taotlusvooru, mis avaneb 10-ndal aprillil 2009 ja projektide
esitamise tähtajaks on 01. mai 2009. a.
Valeria LITVINENKO
Värska valla meetmenõustaja

Saatses tähistati vastlapäeva

26

. veebruaril pidasime Saatse nulgas vastlapäeva. Kell
12 kogunes rahvas muuseumi juurde. Vastlapäeva
deviisiks oli igati selle päeva traditsiooniliste tegevustega võidelda majandussurutise vastu. Et meil ei kaoks töökohad, et palgad
väga ei langeks, et pensionärid tuleks eluga toime. Selleks tegime
pikki-pikki vastlaliugusid, tunnistajateks ehitasime lumememmesid. Igaüks lubas põllule sel päeval viia vähemalt kolm hangutäit
sõnnikut, et põllukultuurid hästi kasvaksid.
Vastlalõunaks said kõik kehakinnituseks oa-hernesuppi,
tänapäevase kombe kohaselt vastlakuklit ja sooja jooki. Vanu
traditsioone austades tõi Taali Linnumets külakostiks kaasa palju
pliine, mida võisime nautida maasika toormoosiga ja väga maitsvat paastusalatit. Aitäh talle osavõtlikkuse eest!
Ei puudunud pillimäng, tants ega laulgi meie peolt. Paul oli
selleks oma akordioni kaasa võtnud ja Väinoga kahepeale said
piduliste meeleolu tõsta. Aitäh neilegi. Nii me olemegi kindlad,
et meil kõik edaspidigi hästi läheb.
Aino LÕIV ja Linda ALLAS
MTÜ Saatse Nulk liikmed,
vastlapäeva korraldajad

Saatse rahvas vastlapäeval

Foto: Tea Korela
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Värska — hüä olõmisõ kotus

Värska Vallavalitsus ja
Vallavolikogu õnnitlevad
sünnipäevalapsi!
JAANUAR
Aleksandra Toomiste
Aleksandra Paulus
Anastasia Aaspõld
Stepan Tumala
Vassili Kannu
Anna Korela
Erich Kunst
Aleksandra Metsakaev
Evgenia Kvasova
Nikolai Ortikov
Anna Toonekurg
Maria Piksööt
Aleksandra Nargla
Valve Kuuste
Nikolai Ahusalu
Kaljo Prikko
Maria Enno
Valmar Pius
Alli Vagase
Laine Kõrgemäe
Õie Metsoja
Zinaida Kütt
Apolinaria Semjonova
Tiiu Lembra
Milvi Kvetkovski
Vassili Zaitsev
Juta Toobre
Endel Kapten
Enno Kojus
Aleks Kõiv
Enno Piksööt
Paul Kõllamägi
Helgi Palmre
Maime Kapten
Aino Lillik
Luise-Katariina Valge
Nikolai Lillik
Rein Pirnpuu
Niina Saaremets
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VEEBRUAR
Aleksandra Kaurilind
Jekaterina Anderson
Maria Tanila
Säde Laanelind
Jelisaveta Kikkamägi
Liidia Kudre
Aleksei Järvik
Aino Haudumägi
Aili-Maria Lummo
Niina Noormets
Nikolai Säro
Liisa Auser
Anne Puurmaa
Vassili Laeva
Victor Kononov
Veera Järvik
Zoja Orkina
Eino Jõesuu
Kalev Antsi
Agu Lembra
Volli Kukumägi
Mati Kütt
Silver Korss
Kalju Vahtramäe
Eliivi Meister
Milvi Lillepruun
Tatjana Tregubova
Harri Sass
Nikolai Soolind
Valter Pedjak
Toomas Lauk
Aino Lõiv
Silvi Kiho
Leida Kõrgemäe
Sergey Martynyuk
Hele Siilik
Igor Kostõgov

VARIA

Olga Serbak
Olga Palm
Aleksandra Padumäe
Maria Sõro
Leida Kruusamäe
Paul Vähk
Veera Lillik
Stepan Kullasaar
Nikolai Lassik
Karl Puusaar
Tatjana Vähk
Aino Sarma
Helena Kõiv
Helvi Kojus
Nikolai Kütisaar
Veera Võsonurm
Elsa Antsi
Eha Sari
Peeter Kõllamägi
Maria Puhm
Helvi Kala
Aino Koba
Enn Juus
Igor Järvemägi
Mikk Luiv
Kalle Puhalainen
Veera Talas
Nikolai Kapten
Aime Luts
Niina Timmotalo
Georg Mahla
Nikolai Riitsar
Sulev Serbak
Eeri Unga
Aleksander Jakorev
Vaino Linnus
Pavel Jõhvik
Leili Hain

Tervitame uusi vallakodanikke!
Kristo Mets
Kertu Kattai
Andre Prost
Eliise Jõhvik
Õnnitleme vanemaid!
Värska Vallavalitsus ja Vallavolikogu
mälestavad lahkunuid ja avaldavad
kaastunnet lahkunute omastele

Aarand Hõbejärv Anastasia Kiho
Maria Kuldnokk Senni Kuur
Laupäeval, 13. juunil 2009 kokkutulek

VÄRSKA KOOL 115

Kontsert-aktus toimub Värska
Kultuurikeskuses algusega kell 18.00
Koosviibimine Värska Gümnaasiumis
Info telefonil 51 34 782, aprillist
www.hot.ee/verskakool/
“Nõidade“ kokkutulek Värska Sanatooriumi rannas
30. aprillil kell 19.00 ootab peanõid Klaara kõiki noori ja vanu Värska Sanatooriumi randa, et koos
läbida nõidade kutsetunnistuse saamiseks eksam.Edukalt eksami läbinud nõidadele üllatuskingitused ja tunnistus. Tantsumuusikat nõidadele mängib ansambel SINU NAINE. Nõidade tantsukunsti
tutvustab tantsutrupp MAGIC POWERS. Lisainfo www.spavarska.ee

K U LT U U R I K A L E N D E R
APRILL

08.04
09.04
18.00
09.04
11.–12.04
15.04
16.04
19.04
19.04
23.04
30.04
30.04

12.00

19.00

Kunstipäev KODU KAUNIKS
Värska Gümnaasiumis
Playback Show
Värska Kultuurikeskuses
Värska valla 1. orienteerumispäevak
Määsovitsas
XIX Peko Kevad
Kõvera
Piirkonna koolide 9. klasside ettevõtluspäev
„Ettevõtlik Noor“
Värska Gümnaasiumis
Värska valla 2. orienteerumispäevak
Kitsemäed
Munapühad
Värska Kiigeplatsil
Lihavõttepüha
Perdaku külas
Jüriöö teatejooks
Värskas
Värska valla 3. orienteerumispäevak
Poogandi järve ääres
Volbripidu Värska Sanatooriumi rannas
ansambliga SINU NAINE

MAI
01.05–01.10
01.–31.05
03.05
04.05–06.05

Näitus: Üte talo näpotüü.
Angela – Üühelü – Lumileid
Näitus: Vana värviline pits –
Seto naise uhkus
Saatse küla kevadine kirmask
Rahvusvaheline kangakudumise
konverents

Seto Talumuuseumis
Seto Talumuuseumis
Saatses

26.05–01.10
26.05
18.00
28.05
18.00
31.05
18.05–29.05

Värska kultuurimajas ja
Kirävüü ruumides
XVI Seto Pitsipäävä’. Tutvustame läbi õpete
ja näituste seto värvilist pitsi. Võimalus
osaleda konkursil „Vest. Pluus. Kampsun“ Seto Talumuuseumis
Jüripäeva kirmask
Värska Kiigeplatsil
Värska valla 4. orienteerumispäevak
Mikitamäel
Emadepäev lasteaialaste emadele ja
vanaemadele
Värska Lasteaias
Rahupäev
Värska Kultuurikeskuses
Emadepäeva kontsert
Värska Kultuurikeskuses
Värska valla V kergejõustiku mitmevõistlus
Värska staadionil
Värska valla 5. orienteerumispäevak
Verhulitsa
Paul Haavaoks 85, maakondlik
etlejate konkurss
Värska Gümnaasiumis
Näitus: Rätid
Seto Talumuuseumis
Suur Kevadkontsert
Värska Muusikakoolis
Muusikakooli lõpupidu
Värska Muusikakoolis
III Suviste käsitöö ja maalaat
Värskas
Koolitunnid Saatse Seto Muuseumis
Seto Muuseum Saatses

01.06–30.06
01.06
01.06–12.06
01.06
13.06
23.06
19.06
20.06
20.06
21.00
22.06
23.06
20.00

Näitus: Keraamika
Seto Talumuuseumis
Väikeste vallakodanike vastuvõtt
Värska Kultuurikeskuses
Fotokonkurss „Värska kaunimad paigad“
Värska Vald
VANK sünnipäev ja lastekaitsepäev
Noortekeskuses
Värska kooli 115, kooli kokkutulek
Värska Gümnaasiumis
Jaanipäeva pidu
Saatses
9. klassi lõpupidu
Värska Kultuurikeskuses
12. klassi lõpupidu
Värska Kultuurikeksuses
Jaanisimman
Kolodavitsas
VII Värska GP Rattamaraton
Värskas
Jaanipäeva pidu
Värska Laululaval

05.05–15.05
06.05
07.05
08.05

14.00

09.05
10.05
12.05
14.05
15.05

10.00
13.00

JUUNI

Lugupeetud Värska valla elanikud!
16. aprill 2009. a
17.00–17.20 Matsuri bussijaam
17.40–18.00 Nedsaja bussijaam
18.40–19.00 Podmotsa külaplats
19.30–20.00 Väike-Rõsna korrusmaja parkla

Ohtlike jäätmete kogumine 16.–18. 04. 2009

17. aprill 2009. a
18.00–18.20 Saatse bussijaam
18.40–19.00 Sesniki bussijaam
19.10–19.30 Lutepää bussijaam
19.40–20.00 Verhulitsa bussijaam

18. aprill 2008. a
09.30–09.50 Treski bussipeatus
10.00–10.30 Lobotka küla
10.40–11.00 Järvasuu tn parkla
11.10–11.45 Mahta tankla ohtlike
jäätmete konteiner

Elanikelt võetakse vastu järgnevaid ohtlikke jäätmeid: akud, patareid, vanad ravimid, olmekeemiajäätmed, taimemürgid, värvijäätmed, vana õli, õlifiltrid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid,
elavhõbelambid, elavhõbekraadiklaasid, külmikud, elektroonikaseadmed.
Info: 52 04 526

Lugupeetud Värska valla ettevõtjad!
Tuletan Teile meelde, et iga
aasta 15. aprilliks peate kinnitama
oma tegutsemise ehk registreeringu õigsust. 01. maist peatub automaatselt MTR-is registreeringu
õigsust mittekinnitanud ettevõtjate
tegevus (mis võib näiteks mõjutada

projektitaotluste tulemusi), 01. novembril – kustutatakse ettevõtja
MTR-ist automaatselt.
Taotlusi registreeringu õigsuse
kinnitamiseks võib esitada ka
e-posti teel vald@verska.ee või
valeria@verska.ee. Taotluste vorm

Set o Tal u m u u s eu m i kev ad
Kevadel tulevad Seto Talumuuseumis taas 5.–15. maini toimuvad seto pitsi päevad. Eestimaa
vanim käsitööüritus on jõudmas
16. verstapostini. See toob kaasa
hulga põnevaid näitusi, lisaks
pitsiõpped, loengud ja kontserdid.
Pitsihuvilistele on kõige oodatuma
võistluse teema sel aastal „Vest.
Pluus. Kampsun.“ Võistlustööd
peavad muuseumi jõudma 1.

maiks. Aasta tippürituseks meie
muuseumis on valitud seto käsitöö
pikaajaline arendus- ja esindusprojekt – SETO PITSI PÄEVAD.
Seda toetab lisaks Värska Vallavalitsusele ka Setomaa Kultuuriprogramm. Aitäh!
Jõudu ja nutikaid mõtteid käsitöömeistritele ja ootame rohkelt
uudistajaid ning kaasalööjaid.
Tiiu KUNST

TOIMETUSE INFO
Värska valla sõnumid 1 (20) märts 2009
Toimetaja: Meelike Kruusamäe
Tel: 51 91 619; www.verska.ee
E-kirjad: kultuurikeskus@verska.ee

on kättesaadav majandustegevuse
registris (MTR) kodulehel
http://mtr.mkm.ee
Käesoleval aastal registreeringu muutmist taotlenud ettevõtjate
registreeringu õigsus on juba
kinnitatud.
Valeria LITVINENKO
Vallasekretär

TÜ Kliinikumi
Verekeskus kutsub
4. mail 9.30–12.00
Kultuuri keskusesse

VERD LOOVUTAMA
Doonor peab olema
täisealine - kaasa võtta
pildiga dokument

Teostus: Andres Mandre Service; Karkuse küla
Tapa vald; Tel: 32 52 328; amandre@hot.ee
Trükk: AS Trükis, Pargi 27F Jõhvi 41 537
Telefonid 33 72 666 & 51 84 030
Järgmine leht ilmub juunis 2009

