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Tegevustahet kõigile vallakodanikele!

Esimesel tööpäeval 3. aprillil vallavanema kabinetti astudes ei oodanud mind
ees tundmatu maailm ja võõrad inimesed. Koostöös eelmise vallavanemaga on
toimunud sujuv kohustuste üleandmine
ning olemas üsnagi põhjalik ülevaade vallas käivatest protsessidest ja tegemistest.
Kindlust lisas otsuse langetamisel see, et
olen kogu oma elu elanud Värskas ja tean
kohalikke olusid.
Esimesed kaks kuud vallavanemana
on möödunud kiirelt ja ametile omaste nüansside õppimisega. Viinud end
kurssi pooleliolevate tegevustega. Olen
mitmeid kordi kohtunud maavanemaga
ja teiste omavalitsusjuhtidega, kellelt
on hea midagi vajalikku kõrva taha
panna. Vallavalitsuse töötajatega olen
saavutanud kontakti ja arvan, et koostöö
hakkab sujuma kõigiga.
Endiselt liigub valla areng edasi
kavandatud suunas (vastavalt arengukavale). Vallal on olemas kindel visioon
ja tegevuskava. Vallavalitsuse käsilolevatest tegevustest tähtsamaks pean valla
üldplaneeringu ettevalmistamist selle
volikogus kehtestamiseks. Üldplaneeringuga määratakse ära põhilised maakasutused ja tulevikuvisioonid erinevate
vallale vajalike funktsioonide täitmiseks
läbi maakasutuse planeerimise. Valla ajalehe ilmumise ajaks on avatud ekstreemspordi väljak vanas masuudihoidlas,
mille algatus-idee on tulnud noortelt
ja teostus läbi erinevate projektide val-

lavalitsuselt. Seljataha on
jäänud järjekordsed 13. Seto
värvilise pitsi päevad, kus
selgus tõsiasi, et laste tööd
hakkavad emade töödele
järgi jõudma. See näitab, et
emad ja vanaemad on oma
oskusi edukalt edasi andnud
järeltulevatele põlvedele.
Käsitöö ja kultuur elab Värskas oma elu ning pole karta
selle välja suremist.
Aprilli lõpus külastasid
Värskat mitmed kõrged
riigikogu liikmed, eesotsas
Toomas Varekiga, kes tõi
kaasa riigikogu komisjonide
esimehed, lõpetades erinevate poliitiliste fraktsioonidega. Kohtumistes kooliõpilaste ja vallaelanikega
selgus, et meie probleeme
riigikogus teatakse, kuid siiski jääme
Tallinnast kaugeks ning meie hääl jääb
riigikogu liikmete mõjutamiseks nõrgaks.
Koidula probleemistiku teavitamisega,
(autode pikad järjekorrad maanteel, heakorra olematu kord) püüame saavutada
seda, et valla eestvõtmisel suudame välja
arendada Schengeni piirile vastava kaasaegse teeninduse.
Kultuuriministeeriumi-poolne „jahsõna” on tulemas tervisespordikeskusele, mille valmimisel saame rikkamaks
valgustatud 1,5 km pikkuse spordiraja,

erinevate spordiplatside, jõusaali, kaunima kodu konkursi, mis peaks parekonstrueeritud staadioni ja staadioni- nema nii mõnegi inimese oma aias ringi
maja võrra.
vaatama ja kaunimaks muutma.
2006. aasta plaanidesse kuuluvad suuLähiajal käivitub Setomaa arenguks
remahulised tee-ehitustööd, mille järel mõeldud riiklik programm, mille maht
valmivad Lasteaia tänav Värska alevikus, on igal aastal 5 miljonit krooni projektikaks uut teed Perdakus ja tee Sesnikis. raha ettevõtluskeskkonna parendamiseks
Lisaks teede jooksev hooldus. Värska järgneva viie aasta jooksul. Taotlusi hakGümnaasiumis korrastame ja laiendame kab vastu võtma Ettevõtluse Arendamise
poiste tööõpetuse klassi, kuhu ehitame Sihtasutus. Perspektiivikas vorm koosvälja toimiva ventilatsiooni. Poolelioleva tööd teha on liitumine Leader piirkonna
noortekeskuse tööd plaanime lõpetada ideedega, kus Euroopa rahadele toetudes
sügise esimeste kuude jooksul. Güm- hakkavad kohalikud avaliku-, era- ja
naasiumist tunti juba huvi, kas kortereid kolmanda sektori esindajad piirkonna teõpetajatele juurde tuleb? Kahe uue korteri gevuskava järgi eraldatud raha kasutama.
ruumid Pikk tn 30 valmivad uue aasta Kusjuures pole kõrgemal ega kaugemal
alguses. Kokkulepped on
olevaid inimesi, kes rahasõlmitud Värska Oriende jagamist otsustavad.
Jätkem Värskast
teerumisklubiga Peko ja
Turismiga tegelejatele
unustamatu mulje tuleb hooaeg kindlasti töiRiigimetsamajandiga mathea teeninduse
karaja loomiseks ümber
ne ja asine. Jätke Värskast
Õrsava järve. Kõik uus on
unustamatu mulje oma
ja pakutava
äraunustatud vana ja usun,
hea teeninduse ja pakutava
elamusega
et avamis-üritusel leiab nii
elamusega ning külastaja
mõnigi enda jaoks midagi
tuleb kindlasti veelkord tahuvitavat Õrsava järve kaldal.
gasi. Soovin kõikidele ettevõtjatele tegutUueks traditsiooniliselt toimuvaks semistahet ja julgust vaadata tulevikku.
sündmuseks kultuurikeskuse eestvõtmiKoolilastele soovin head puhkuse
sel võib saada Seto Folk. Sellel suvel on algust ning nautige kaunist, peagi saabutoimumisajaks 29. juuli, kohe järgmisel vat Värska suve. Kõikidele vallaelanikele
päeval peale päätnitsapäivä Saatses. Usun, soovin jõudu ja jaksu ning mure korral
et meil on midagi uut anda ka sellesse püüab vallavalitsus ikka nõu või jõuga
žanrisse ja tulevikus muutub Seto Folk abiks olla.
mitmepäeva-ürituseks.
Raul KUDRE,
Sel suvel taaselustame Värska valla
vallavanem

Roots i s uurs aadik käis V ärs kas
Rootsi Kuningriigi Suursaadik
Dag Hartelius külastas mais kahe
päeva jooksul Setomaad. Kaheksandal mail külastas suursaadik Värskat,
kus ta tutvus Värska Sanatooriumiga ning lõunatas Seto Tsäimajas.
Suursaadik kuulas leelokoori
„Kuldatsäuk” esinemist ja tutvus
Seto Talumuuseumi kompleksiga.
Suursaadikut oli muuseumisse tervitama tulnud Põlva Maavanem
Urmas Klaas, Värska vallavanem
Raul Kudre.
Suursaadikut saatsid Setomaa
külastusel Setomaa Valdade Liidu
esindjad Margus Timmo ja Aare
Hõrn.

Rootsi Suursaadik Dag Hartelius Seto Talumuuseumis. Seto omakultuuri tutvustab STM
pedagoog Evi Rohtla.
Foto: Rutt Riitsaar
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Värska — hüä olõmisõ kotus
TEATED

Vallavolikogu tööst märtsis ja aprillis
23. 03. 2006. a. istungil
x Otsustati taotleda Värska valla munitsipaalomandisse 21/25 mõttelist osa Värska alevikus asuvast Silla 2A maaüksusest, suurusega 1827 m².
x Otsustati liituda piiriveere LEADER piirkonnaga.
x Muudeti Värska valla teehoiukava aastateks 2005–2012. Tehti alljärgnevad muudatused:
1. Lisati 2006 aastal teostatavate teetööde nimekirja Lasteaia tänav maksumusega
1 320 000 krooni, Mezuli tee Sesnikis maksumusega 213 000 krooni, Perdaku külateed
pikkusega 1022 m, maksumusega 313 000 krooni ja 502 m, maksumusega 228 300
krooni.
2. Tõsteti Sesniki külatee remont maksumusega 7600 krooni käesoleval aastal teostatavate
teetööde hulka.
3. Tõsteti käesoleval aastal planeeritud teeremonditööd (Lobotka–Tonja–Karisilla tee,
Lobotka külatee, Kalda tänav, P. Haavaoksa tänav, Pedaja tänav, Kostkova tee, Kolodavitsa tee ja Lobotka saekaatrite tee) 2007. aastal teostatavate tööde nimekirja.
x Nimetati Värska valla vallavanemaks Raul Kudre.
x Otsustati vabastada Rein Järvelill Värska vallavanema ametikohalt tema algatusel alates
03. aprillist 2006. a (viimane tööpäev 02. 04. 2006. a.).
20. 04. 2006. a. istungil
x Kinnitati valitsuse kuueliikmeline koosseis: vallavanem Raul Kudre ja viis liiget – Rutt
Riitsaar, Leie Hääl, Kari Jaago, Juris Juhansoo, Kadri Melts.
x Kinnitati Värska Vallavolikogu aseesimeheks ning eelarve- ja majanduskomisjoni
esimeheks Ülo Kõivo.
x Kinnitati volikogu eelarve- ja majanduskomisjon järgmises koosseisus: Ülo Kõivo,
Vello Saar, Jüri Luts, Urmas Jõgeva, Andres Sepp.
x Muudeti Värska valla teeregistrit.
x Otsustati kanda maha vallavara nimekirjast majavaldus Ulitina külas. Mahakandmist
korraldab vallavalitsus.
x Kinnitati volikogu haridus- ja kultuurikomisjon järgmises koosseisus: Heldur Kotov,
Ingrit Kala, Eha Kütt, Ilme Hoidmets, Jane Vabarna, Anatoli Iljin, Tiiu Kunst.
x Nimetati Värska Vallavalitsuse esindajate asendajateks Põlvamaa Omavalitsuste Liitu
Raul Kudre, Kari Jaago ning Värska Vallavolikogu esindajate asendajateks Vello Saar,
Ülo Kõivo.
x Nimetati Värska valla esindajaks sihtasutuses Põlvamaa Arenduskeskus vallavanem
Raul Kudre.
x Nimetati Värska valla esindajaks aktsiaseltsis Värska Veekeskus vallavanem Raul
Kudre.
x Nimetati Värska Vallavolikogu esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeva
koosseisu Vello Saar ning esindaja asendusliikmeks nimetati Ülo Kõivo. Värska Vallavalitsusel nimetada esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeva koosseisu
Raul Kudre ning esindaja asendusliikmeks nimetada Kari Jaago.
x Otsustati maksta Rein Järvelillele hüvitist ühe kuupalga ulatuses tulemusliku töö eest
Värska vallavanemana.
x Otsustati Liituda Värska, Mikitamäe, Orava ja Veriora valdade vahelise korraldatud
jäätmeveo piirkonnaga.
x Kinnitati Värska valla kaunima kodu konkursi kord. Konkurssi viib läbi Värska vallavalitsus koostöös volikoguga. Selgitatakse välja paremini ja kaunimalt heakorrastatud
kodud, ettevõtted, ühiskondlikud- ja tootmishooned, koolid, lasteaiad, ühistud. Võitjad
kuulutatakse välja jaanipäeval.
x Kinnitati alalise eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel Värska
vallas.
x Kinnitati koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
x Määrati majanduslike huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikud.
Avalikustamisele kuuluvate ametnike deklaratsioonid avalikustatakse valla kodulehel
www.verska.ee

Piiriveere Liider kutsub ühinema
Ettevalmistused Euroopa Liidu maa- ja
külaelu arendamiseks mõeldud programmi
LEADER käivitamiseks Eestis on täies hoos.
Üle Eesti on moodustamisel kohalikud
tegevusgrupid – mittetulundusühingud,
kus esindatud nii kohalikud omavalitsused,
ettevõtjad kui mittetulundussektor. Enne
seda, kui päris LEADER programmi rahad
Eestisse jõuavad, saab “harjutada” Riikliku
Arengukava meetme 3.6 toetusel.
30. märtsil asutati idapiiri äärse piirkonna elu arendamiseks mittetulundusühing
“Piiriveere Liider”. Ühingusse kuuluvad
Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Räpina
ja Värska valla esindajad. Liikmete hulgas on
nii ettevõtjaid, mittetulundusühinguid kui
kohalikke omavalitsusi. Asutamiskoosolek
määras juhatuse esimeheks Kaidi-Mari Lipingu ning juhatuse liikmeteks Teet Helmi,

Viivika Kooseri, Ülo Plakso, Volli Rõžikovi,
Vello Saare ja Lembit Sikku. Ühing kanti
registrisse 24. aprillil 2006.
Lähiaja tähtsaim ülesanne on anda uuest
ühingust teada kõigile, kes soovivad kaasa
rääkida piirkonna arengus. Ühinguga liitumiseks tuleb täita avaldus, mille saate oma
vallavalitsusest. “Piiriveere Liidri” liikmeks
on oodatud kõik Meremäe, Mikitamäe, Misso, Orava, Räpina ja Värska vallas tegutsevad
ettevõtted, füüsilisest isikust ettevõtjad ja
mittetulundusühingud. Juunikuus ootavad
ees koosolekud, et ühiselt tegevuskava
kokku panna. Samuti tuleb suveks koostada projekt RAK 3.6 meetmest toetuse
taotlemiseks.
Lisainfo: Kaidi-Mari Liping, GSM
55 655 172, tel/fax 78 21 266,
e-post

Kuidas sünnivad volikogu otsused?
Sissejuhatuseks tänan kõiki vallakodanikke selle eest, et Te oskasite valida
volikogu, mille üle tunnevad kadedust nii
mõnedki omavalitsused.
Värska vallavolikogu on esimesest
valimisjärgsest kohmetusest üle saanud ja
töötab tõsiselt valla arendamise nimel.
Pikemaid eesmärke silmas pidades on
tulnud sellel volikogu koosseisul vastu võtta
juba väga palju otsuseid ja see on kajastunud volikogu istungite päevakorra pikkuses, mida võib võrrelda Tartu või Tallinna
linnavolikogude istungite päevakordade
pikkusega.
Käesoleva artikli eesmärgiks on tutvustada vallakodanikele seda, kuidas ja
mille nimel töötab volikogu ja samuti
selgitada seda, et volikogu töö ei ole ainult
korra kuus kokku tulla ühele istungile.
Selleks, et volikogu saaks otsustama asuda
tuleb teha palju eeltööd ja arvestada demokraatlikke tavasid ning järgida seadusi.
Ühe otsuse vastuvõtmine ei saa olla ega
olegi ühe inimese soolo vaid on tõsine
meeskonnatöö.
Kõigepealt koostatakse eelnõu ja selgituseks, et eelnõusid saavad algatada kas
volikogu liikmed, volikogu komisjonid
või vallavalitsus. Värskas on aastatega
väljakujunenud tava, et vallavalitsus on
selleks mootoriks, kus kõigepealt sünnivad eelnõud. Vallavalitsuse istungil toetust leidnud eelnõud esitatakse volikogu
esimehele, kes omakorda suunab temale
esitatud eelnõud menetlemiseks volikogu
komisjonidele ning määrab vastutava ehk
siis juhtiv-komisjoni.
Praeguse volikogu poolt on moodustatud kuus alalist volikogu komisjoni:
1. Arengu- ja planeeringukomisjon:
esimees Vello Kikamägi;
2. Eelarve- ja majanduskomisjon: esimees Ülo Kõivo;
3. Sotsiaalkomisjon: esimees Merike
Tein;
4. Haridus- ja kultuurikomisjon: esimees
Heldur Kotov;
5. Majanduslike huvide deklaratsioonide
hoidmise komisjon: esimees Aivo Toonekurg;
6. Revisjonikomisjon: esimees Jüri
Luts.
Seadusest tulenevalt peavad volikogu komisjone juhtima volikogu liikmete
hulgast valitud komisjoni esimehed. Kuid
komisjonidesse võivad kuuluda valdkonna
asjatundjad, vallakodanikud, kes ei ole volikogu liikmed. Tõsi, kaks viimati nimetatud
komisjoni koosnevad seadusest tulenevalt
ainult volikogu liikmetest.
Komisjonides toimuvate arutelude ja
konsultatsioonide ning vajadusel ka vallarahvaga nõupidamise järel langetatakse
komisjonipoolne otsus ja tehakse volikogule
läbi volikogu eestseisuse ettepanek, millisel
kujul ja millal see eelnõu istungil vastu
võtta. Lõplikult otsustab volikogu eestseisus, kuhu kuuluvad volikogu esimees ja
kõigi volikogu komisjonide esimehed, millal
eelnõu päevakorda võtta. Istungil toimub
tegelikult ainult lõplik otsustamine hääletamise teel. Volikogu esimehe põhiülesandeks
on kogu selle protsessi juhtimine.
Kui volikogu komisjonid täidavad
kohapeal usina töömesilase rolli, siis volikogu esimees ja vallavanem on valitud
valla esindajatek. Sellest tulenevalt paljude
esindusfunktsioonide täitjad ja valla huvide ning arenguvõimaluste eest seisjad nii
maakonna kui vabariigi tasandil.

Mõnedest olulisematest õnnestumistest
selles valdkonnas on sobilik avalikkust
teavitada. Tänu olemasoleva meeskonna
(volikogu ja vallavalitsus) koostööle on
saadud riigikogu liikmete Margus Leivo
ja Janno Reiljani kaasabil noortekeskuse
ehituse lõpetamiseks ja Värska Gümnaasiumi poiste käsitööklassi remondiks üle
poole miljoni krooni. Pikka aega kusagil
riiulitel tolmu kogunud valla taotlus maa
munitsipaliseerimise kohta transpordi- ja
logistikakeskuse arendamiseks Koidulasse
on leidnud meie jaoks positiivse lahenduse ja märtsis on valitsuse otsusega selleks
vajaminev maa antud vallale.
Tänu järjepidevusele ehk teisisõnu tänu
sellele, et me ei ole hakanud muutma eelmise volikogu ja vallavalitsuse poolt tehtud
otsuseid, saame juulis suure tõenäosusega
vastu võtta renoveeritud muuseumihoone
Saatses. Oleme alustanud teetöödega Värskas Lasteaia tänaval ja suuremamahulistest
töödest ootavad järge nii Perdaku külas kui
Sesniki külas teede korrastamine.
Setomaa Valdade Liidu (SVL) ja Setomaa asjatundjate komisjoni töö tulemusena
on vabariigi valitsuse poolt loodud (taastatud) Setomaa arenguprogramm aastateks
2006–2010, mis annab võimaluse nii meie
vallavalitsusele kui vallas tegutsevatele mittetulundusühingutele juba käesoleval aastal
sellest programmist toetuste taotlemiseks.
Käesoleval aastal on programmi maht viis
miljonit krooni.
Edu saavutamise nimel on tehtud ja
tuleb jätkuvalt teha koostööd. Selle nimel,
et tulevikus tekiks juurde võimalusi nn „Euroopa rahade“ saamiseks, on volikogu vastu
võtnud ühehäälse otsuse liitumiseks MTÜ
Piiriveere Liider´iga. Liitumise otsus tähendab seda, et meil peab olema koostegemise
tahe lisaks SVL kuuluvatele valdadele ka
naabritega Orava ja Räpina vallast.
Värska vald, Meremäe vald ja Pihkva
linna administratsioon on koostöö tulemusena esitanud taotluse toetuse saamiseks, et
viia nende territooriumil olevad kanalisatsioonitrassid ja puhastusseadmed kaasaja
nõuetega vastavusse. Koostöö ja edukate
läbirääkimiste tulemuseks on see, et praegu
käib Matsuri-Saatse vahelise ühendustee
projekteerimine ning ehitustöödega alustamine on kavandatud järgmisse aastasse.
Ees seisavad läbirääkimised asjasthuvitatutega Saatse pansionaadi ja juba eespool
mainitud transpordi- ja logistikakeskuse
rajamise osas.
Suvi on külaliste ja turistide võõrustamise aeg. Selleks, et nii külalised kui turistid
tahaksid ikka ja jälle Värskasse tagasi tulla,
peame lisaks oma külalislahkusele ja võõrustamisoskusele ka külatänavad, talu-ja
majaümbrused ning metsaalused korras
hoidma.
Eks ajast aega on olnud üheks parimaks
arengumootoriks naabrite vaheline mõõduvõtmine (heas mõttes) ja seepärast on
volikogu ning vallavalitsus tahtnud sellele
mõõduvõtmisele veelgi hoogu lisada ja on
ellu kutsunud „Kaunima kodu“ konkursi.
Enne jaanipäeva on veel kavas volikogus vastu võtta ja kehtestada Värska valla
üldplaneering, mis on tegelikult kokkulepe
järgnevateks aastateks Värska valla arendamisel.
Teeme jätkuvalt tööd selle nimel, et
Värska vallas edeneks ettevõtlus ja paraneks
elukeskkond.
Vello SAAR,
volikogu esimees
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Värska valla üldplaneering
Värska valla üldplaneeringu
koostamise aluseks on Värska Vallavolikogu 19.02.2004.a otsus nr
6, millega algatati Värska valla
üldplaneering. Planeering valmis
Värska vallas moodustatud planeerimisrühmade vahelises koostöös,
kaasates täiendavate ekspertidena
Siseministeeriumi planeeringute
osakonna juhatajat Jüri Lassi ning
OÜ Hendrikson ja Co eksperti
Heiki Kallet.
Üldplaneering on vajalik valla
territooriumil olevate maa- ning
veealade parima kasutamise saavutamiseks ja see on koostatud
lähtudes lähima 10-15 aasta perspektiivist. Üldplaneering tugineb
valla arengukavas toodud tulevikuvisioonidele ning strateegiatele
ja loob eeldused valla ruumilise
arengu järjepidevuseks.
Üldplaneering tähendab eelkõige kokkuleppeid. Selle koostamise
käigus üritati leida parim lahendus
vastuoludele, mis eksisteerivad
erinevate huvide esindajate vahel,
näiteks riigi, valla üldsuse ja vallas
olevate erinevate huvigruppide vahel. Vastuvõetud üldplaneering saab
omakorda aluseks detailplaneeringute koostamisele ja ehitus- ning
maakorraldusele. Üldplaneeringu
aktuaalsuse säilitamiseks peab kehtivat üldplaneeringut perioodiliselt
üle vaatama (näit. iga 3 aasta järel)
ja vastavalt vajadustele läbi üldplaneeringu protsessi uuendama.
Üldplaneeringu koostas Värska
valla üldplaneeringu juhtrühm

koosseisus:
x Rein Järvelill (2004 – 2005),
Juris Juhansoo (alates 2005)
projektijuhid;
x Rutt Riitsaar, arendusnõunik;
x Kari Jaago, majandusnõunik;
x Kadri Melts, sotsiaalnõunik;
x Vello Saar, volikogu esimees;
x Raul Kudre, vallavanem (alates
04. 2006).
Lisaks olid moodustatud alljärgnevad teemarühmad, mille koosseisu kaasati vastava ala spetsialiste ja
aktiivseid vallaelanike:
x infrastruktuur;
x sotsiaal, noorsootöö, huviharidus ja tervishoid;
x transport;
x majandus (sh turism);
x elamuehitus;
x kultuur, haridus ja sport;
x loodus ja keskkond.
Hetkel on Värska üldplaneering
kooskõlastamisel Põlvamaa Keskkonnateenistusega. Peale kõikide
vajalike kooskõlastuste saamist
toimub üldplaneeringu avalik väljapanek, millest teavitatakse üks
nädal enne väljapaneku toimumist
maakonna ajalehes „Koit”. Üldplaneeringu väljapanekul on kõikidel
vallaelanikel võimalus tutvuda dokumendiga ja teha ettepanekuid.
Kui tekib küsimusi seoses Värska
valla üldplaneeringuga, siis vastan
neile meelsasti.
Meeldivale koostööle lootes,
Juris JUHANSOO,
maanõunik
Tel: 796 4647

Talunikele ja põllumajandusettevõtetele
1. jaanuarist 2006. aastal jõustus Euroopa Liidu söödahügieeni
määrus, mis kehtestab nõuded
sööda käitlemisele – sööda tootmisele, töötlemisele ja turustamisele
seal hulgas ka pakendamisele,
ladustamisele, veole ja impordile
EÜ välistest riikidest. Tulenevalt
määrusest peavad söödakäitlejad*
täitma söödahügieeni nõudeid alates 1. jaanuarist 2006. a. ning neil
lasub kohustus vältida ja kõrvaldada
ohud mis võivad kahjustada söödaohutust mistahes selle käitlemise
etapil seega toodetud, pakendatud,
ladustatud ja transporditud söödad
peavad olema kaitstud saastumise ja
riknemise eest.
Nõuete eesmärk on tagada:
x söödaohutus alates sööda esmatootmisest (teravilja, heina,
silo jne tootmine) kuni toidu
tootmiseks peetavate loomade
söötmiseni.
x sööda jälgitavus igas sööda
käitlemise etapis tootjast lõppkasutajani, mis tähendab, et
kõik isikud, kellele määrus laieneb, peavad arvestust ostetud
ja müüdud söötade kohta.
x tegevusest teavitamine – Euroopa Liidu liikmesriikidelt
on nõutud, et järelevalve tagamiseks peab sööda käitleja teavitama oma tegevusest
Taimetoodangu Inspektsiooni
30. juuniks 2006. a. Teavitama
peavad kõik söödakäitlejad
kellele määrus laieneb.
Määrusest tulenevad lisa 1
nõuded laienevad kõikidele isikutele, kes tegelevad:

x heina, silo, teravilja jt söödamaterjalide tootmisega oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise
loomakasvatussaaduse saamiseks
(kasvatatakse loomi piima, liha ja
munade tootmise eesmärgil);
x teravilja kuivatamise, jahvatamise, muljumise või erinevate
söödamaterjalide segamisega
oma ettevõtte tarbeks turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse saamiseks (kasvatatakse loomi piima, liha ja munade
tootmise eesmärgil);
x segasööda tootmisega, kasutades täiendsööta, või lubatud
loomset proteiini oma ettevõtte
tarbeks turustamisotstarbelise
loomakasvatussaaduse saamiseks (kasvatatakse loomi
piima, liha ja munade tootmise
eesmärgil);
x oma toodetud kuivatamata teravilja, silo või heina müügiga.
Loetletud isikud peavad täitma
lisa 1 nõudeid, mis tähendab eelkõige et, sööda veoks kasutatavad
veokid peavad olema enne sööda
vedu korralikult puhastatud (kui
on veetud enne väetist, puhitud
teravilja või muud söödale ohtlikku ainet). Ladustamisalad peavad
olema enne uue sööda ladustamist
puhtad ning tuleb vältida sööda
riknemist ilmastikuolude tagajärjel.
Sööda tootmisruumid ja seadmed
peavad olema puhtad. Kui peetakse
mäletsejalisi ja mittemäletsejalisi
ühes ettevõttes siis loomset proteiini
sisaldavat sööta mittemäletsejalistele peab ladustama ja tootma eraldi
ruumides mäletsejaliste söödast.

„Jäätmed on mis tahes vallasasi,
mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud
seda tegema. Äraviskamine tähendab vallasasja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist selle kasutusele
võtmisest või kasutuseta hoidmist,
kui selle kasutusele võtmine ei ole
tehniliselt võimalik, majanduslikest
või keskkonnakaitselistest asjaoludest tulenevalt mõistlik.” Selline on
jäätmeseaduse kohane deﬁnitsioon
meie igapäevaelus tekkiva prügi
kohta.
Kuna jäätmete äravedamine ja
ladustamine prügilasse kallineb pidevalt, on Värska Vallavalitsus koos
Põlva Keskkonnateenistusega ja
Eesti Taaskasutussorganisatsiooniga (ETO) otsinud võimalusi, kuidas
elanike kulutusi selles valdkonnas
vähendada. 12. mail paigaldati
Värska autobussijaama, Matsuri külakeskuse ja Saatse kaupluse juurde
uued sinised pakendikogumise
konteinerid. „Pakend on mis tahes
materjalist valmistatud toode, mida
kasutatakse kauba, toormest kuni
valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli
vältel tootjast tarbijani” – ütleb
pakendiseadus. Pakendiks loetakse
ka samal eesmärgil kasutatavad
ühekorratooted.
Tänapäeval jõuab meie kodudesse hulgaliselt oskuslikult kujundatud ja pilkupüüdvaid pakendeid,
mille eest me kaupa ostes maksame
ja hiljem peame hoolitsema ka selle
äraveo eest. Käivitunud on pandipakendi süsteem, mille raames saab
spetsiaalselt märgistatud taarat raha

Jäätmemajandusest
eest tagastada, kuid on ka lugematul
hulgal taarat ja pakendeid mida
kusagil raha eest tagasi ei võeta,
näiteks: piima kilepakend, jogurti
kilepakend, konservikarp, sigareti
pakend, kilekott, import alkoholi
pudel, jäätisepaber, ketšupipudel.
Kõik need on pakendid ja kõike
neid võib nüüdsest panna uutesse
sinistesse konteineritesse. Kuna
mittetagastatava pakendi kogumine
on valla elanikele tasuta siis peaks
see aitama säästa elanike kulutusi.
Kodus tuleks lisada olemasolevale
prügikastile ka teine prügikast või
kilekott pakenditele. Paigaldatud
pakendikonteinereid hakatakse
esialgu tühjendama üks kord kuus.
Juhul kui pakendikonteinerid peaksid täituma kiiremini, muudetakse
nende tühjendamine sagedamaks.
Uute konteinerite asukohad ei tähenda seda, et need on vaid Saatse,
Matsuri ja Värska elanikele, vaid
konteinerid on mõeldud kõigi valla elanikele ja samuti külastajatele
kasutamiseks.
Lisaks tuletan meelde, et ka
käesoleval aastal korraldab Värska Vallavalitsus ohtlike jäätmete
kogumise kampaania. Kampaania
on taas valla elanikele tasuta ja
võetakse vastu kõik akud, patareid,

vanad ravimid, olmekeemiajäätmed,
taimemürgid, värvijäätmed, vana
õli, õliﬁltrid, ohtlikke aineid sisaldavad pakendid, elavhõbedalambid,
elavhõbekraadiklaasid, külmikud,
elektroonikaseadmed. Ohtlike jäätmete kogumise aktsioon toimub 2.
juuni õhtul ja 3. juuni hommikul
alljärgneva ajakava järgi:
2. juunil 2006. a.
16.00 – 16.10 Saatse poe ees
16.20 – 16.30 Saabolda
16.40 – 16.50 Sesniki
17.00 – 17.10 Lutepää
17.20 – 17.30 Verhulitsa
18.00 – 18.10 Matsuri
18.20 – 18.30 Nedsaja
19.00 – 19.10 Podmotsa
3. juunil 2006. a.
9.30 – 9.50 Treski bussipeatus
10.00 – 10.30 Lobotka küla
10.40 – 11.00 Värska, Järvesuu
tn. parkla
11.10 – 11.45 „Mahta tankla“
– ohtlike jäätmete konteiner
Soovin teile kõigile kaunist
kevadet ja jõudu jäätmete kodusel
eelsorteerimisel.
Kari JAAGO,
majandusnõunik

leb tal vältida, kõrvaldada või vähendada vastuvõetava tasemeni, et
tagada sööda ohutu käitlemine toiduahelas. Täpsemad nõuded kehtestatakse põllumajandusministri
määrusega kus arvestatakse nõuete
kehtestamisel ettevõtete suuruse
ja tegevustega. Söödamaterjalide
tootjatele ja töötlejatele kehtestatakse vähem kohustusi kui söödalisandi ja eelsegu tootjatele.

andmed ettevõtte tegevuse kohta.
Andmete esitamiseks tuleb täita Taimetoodangu Inspektsiooni
koduleheküljel (www.plant.agri.
ee – valida SÖÖDAD ja edasi
DOKUMENDIVORMID ja sealt
“ETTEVÕTTE
TEGEVUSEST
TEATAMISE AVALDUS”) olev
ettevõtte tegevusest teatamise
avaldus, mis tuleb saata aadressil:
Söötade osakond, Taimetoodangu
Inspektsioon, Teaduse 2, Saku
75501, Harjumaa. Avaldusi saab
ka Taimetoodangu Inspektsiooni
maakondlikest büroodest. Info telefonil 6 712 613 ja 6 712 649.
Isikud, kes on oma tegevust teavitanud Taimetoodangu
Inspektsiooni 2002. aastal peavad
andma täiendavat informatsiooni
ja uuesti oma tegevuses teavitama.
Peale 30. juunit 2006 ei või nimetatud ettevõtted, kellele nõuded
rakenduvad ilma registreerimata
tegutseda.
Söötade osakond,
Taimetoodangu Inspektsioon
_____________________
*söödakäitleja on kasumit taotlev füüsiline või juriidiline isik, kes
tegeleb sööda tootmise, segamise,
töötlemise, ladustamise, veo, turustamisega või impordiga, kaasa
arvatud iga isik, kes tegeleb loomade
söötmisega.

Fotol all:
Pakendikonteiner Värskas

Sööda jälgitavuse tagamiseks peab
pidama arvestust iga sisseostetud
sööda, tema päritolu ja koguse
kohta ning välja müüdud sööda
sihtkoha ja koguse kohta.
Määrusest tulenevad lisa 2
nõuded laienevad kõikidele isikutele, kes tegelevad:
x jahvatamisteenuse või kuivatamisteenuse pakkumisega ja
rapsikoogi-, õlleraba- või muu
söödamaterjali tootmisega;
x töödeldud söödamaterjalide
(kuivatatud teravilja, teravilja
saaduste jne) müümisega;
x sööda ladustamise- ja veoteenuse osutamisega;
x segasööda (täissööt, mineraalsööt, täiendsööt) tootmisega
turustamise eesmärgil.
Loetletud isikud peavad täitma
lisa 2 kehtestatud nõudeid ehitistele, vahenditele, töötajatele, tootmisele, kvaliteedikontrollile, ladustamisele, veole, arvepidamisele ja
kaebuste ja sööda ringlusest kõrvaldamisele. Ettevõttel tuleb täita
üldiseid hügieeni nõudeid ning
teostada toiminguid (jahvatamine,
kuivatamine jne) ettevõtja poolt
eelnevalt kirjalikult koostatud juhendite ja korra kohaselt.
Lisa II täitjad peavad rakendama lisaks ohuanalüüsi ja kriitiliste
kontrollpunktide (HACCP) süsteemi. HACCP süsteemi rakendamiseks on talunikel ja põllumajandusettevõtetel aega kuni 1. jaanuar
2008. Selle süsteemi eesmärgiks
on, et põllumajandusettevõte määratleb kindlaks ohud, mis võivad
esineda tema poolt teostatud söödakäitlemise etappides ja mida tu-

Määruse nõudeid ei pea täitma
isikud, kes:
x toodavad ja söödavad sööta
loomadele, kellelt saadud saadused (liha, piim, munad) tarbitakse ära oma pere poolt;
x toodavad sööta koduloomadele, keda ei tarvitata toiduks;
x söödavad loomi, keda ei peeta
toidu tootmise eesmärgil (karusloom jt);
x müüvad oma tarbeks peetavate
loomade söötmisest üle jäänud
sööda väikesed kogused, kohalikele põllumajandustootjatele;
x tegelevad lemmikloomatoidu
jaemüügiga.
Tegevusest teavitamine
Isikud, kellele laienevad söödahügieeni nõuded, peavad esitama hiljemalt 30. juuniks 2006 a.
Taimetoodangu
Inspektsioonile
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Värska — hüä olõmisõ kotus
SOTSIAAL/KODUHOID

Hooldaja määramisest ja sotsiaalteenustest Värska vallas
Hooldaja määramise ning sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja korra sätestab Värska Vallavalikogu oma määrusega.
Inimene, kes soovib endale hooldajat, teeb
koos soovitud hooldajaga ühise avalduse
Värska Vallavalitsusele (avalduse blanketi
saab Värska Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast).
Avalduse võib teha ka vabas vormis, kindlasti
peab avalduses olema märgitud nii hooldaja
kui hooldatava andmed: nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, hooldatava puhul puude
raskusaste, hooldaja puhul sotsiaalne seisund
ja pangakonto number. Avaldusele kirjutavad
alla nii hooldatav kui hooldaja.
Avalduse alusel tehakse hooldatavale
hooldusvajaduse hindamine. Hindamise
viib läbi vastava piirkonna avahooldustöötaja või sotsiaaltöötaja. Hooldusvajaduse
hindamine viiakse läbi hindamisinstrumendi
(erinevad küsimustikud ja ankeedid) abil.
Hindamisinstrumendi abil selgitatakse välja
inimese toimetulek igapäevatoimingutega, tema ressursid, abistajad ja lähedased.
Hooldusvajaduse hindamise alusel otsustab
Värska Vallavalitsus, kas määrata inimesele
hooldaja või mitte. Otsus võetakse vastu Värska Vallavalitsuse korraldusega, mis saadetakse
hooldatavale ja hooldajale koju.
Hooldajatoetuse määrad on 240.- ja
400.- krooni kuus, määrad sõltuvad inimese
hooldusvajadusest. Hooldaja võib olla töötav
inimene. Tööealise hooldaja eest on Värska
Vallavalitsus kohustatud tasuma sotsiaalmaksu. Hooldaja määramise asemel võib vallavalitsus anda hooldusvajadusega inimesele
abi koduteenuseid osutades- koduteenuseid
osutavad vastava piirkonna avahooldustöötajad või sotsiaaltöötaja.
Koduteenused on:
1) toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine;

2) eluaseme korrastamine;
3) vestlus ja teabe edastamine;
4) kliendi pesemisvõimaluste korraldamine;
5) abistamine eluaseme kütmisel;
6) pesu pesemine;
7) duši kasutamine;
8) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
9) toetuste taotlemine;
10) abistamine arstiabi korraldamisel;
11) abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel;
12) abistamine ühekordsetel asjaajamistel;
13) sotsiaaltransporditeenus.
Koduteenuseid osutatakse hooldusvajadusega inimesele üldjuhul tasuta, välja
arvatud pesu pesemine, duši kasutamine ja
transportteenus.
Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud
inimestele, kes tingituna haigusest, vanadusest,
puudest ei saa kasutada teisi transpordivahendeid (nt ühistransporti). Transporditeenust
osutatakse vaid hädavajalike sõitude sooritamiseks (nt arsti juures käimiseks). Sotsiaaltransporditeenuse maksumus: oma valla piires
tasuta kuni 50 km - 30 kr, kuni 90 km - 50
kr, kuni 120 km - 100 kr, kuni 200 km - 180,
üle 200 km - vastavalt sõidetud kilomeetrite
arvule 1 kr/ km. Transporditeenuse saamiseks
tuleb esitada avaldus Värska Vallavalitsusele
(avalduse blanketi saab vallavalitsuse sotsiaalosakonnast).
Küsimuste ja probleemide puhul palun
pöörduda sotsiaalnõuniku poole vastuvõtupäevadel teisipäeviti ja reedeti kella
9.00–11.45 ja 13.00–16.30 või helistada telefonil 79 64 769, 53 32 18 71, e-post kadri@
verska.ee
Kadri MELTS,
sotsiaalnõunik

Rahupäev 9. mail

juhataja Eha Kütt, kes tutvustas 2005. aastal
avatud raamatukogu ruume ja väljapanekuid.
Sõjameestele esinesid lasteaialapsed laulude
ja luuletustega. Raamatukokku oli kaetud
pidulaud, kus ammustele sõduritele pakuti
sõdurisuppi ja muud head-paremat. Veteranid
meenutasid oma sõjamälestusi, eriti värvikalt
pajatas sõjasündmustest Gustav Sisko. Samuti
räägiti praegusest elu-olust ning sellest, kuidas
keegi omal ajal Värskasse on sattunud.
Ehkki sõjas võideldi erinevatel pooltel,
oli rahupäeva õhkkond sõbralik. Paari tunni
pärast läksid sõjamehed rahulikus meeleolus
laiali, lootes, et nad järgmisel aastal samal ajal
jälle kohtuvad.
Kadri MELTS,
sotsiaalnõunik
Fotol all: vallavanem koos veteranidega

Üheksandal mail tähistati Värskas rahvusvahelist rahupäeva. Värskasse olid kutsutud
II Maailmasõjas võidelnud veteranid. Kohale
tuli kuus endist rindemeest: Elmar Mandel,
Jakov Sai, Gustav Sisko, Vladimir Kazanski,
Aleksander Lallu ja Viktor Leming.
Veteranide seas oli nii Vene kui Saksa
poole peal võidelnuid. Üritusest võtsid samuti
osa Värska vallavanem Raul Kudre, sotsiaalnõunik Kadri Melts ja Värska kultuurikeskuse
juhataja kohusetäitja Jane Vabarna.
Kõigepealt koguneti Värska vallamaja
kõrval oleva mälestussamba juurde. Samba
ette asetati lillekorv ja küünal sõjas hukkunute
mälestuseks. Seejärel suunduti Värska raamatukokku, kus külalisi võttis vastu raamatukogu

V ärs ka valla kaunim a ko d u
konkurs i juhend
1. Eesmärk
Edendada heakorra-ja kodukaunistamisalast tegevust Värska vallas.
Selgitada välja paremini ja kaunimalt heakorrastatud kodud, ettevõtted, ühiskondlikud- ja tootmishooned, koolid, lasteaiad, ühistud.
2. Osavõtjad
Konkursil osalevad kõik Värska valla territooriumil asuvad majapidamised ja ettevõtted.
Arvestust peetakse kahes erinevas kategoorias:
- Põliskodud, suvekodud, tootmistalud.
- Ühiskondlikud objektid, ettevõtted, tootmishooned, koolid, lasteaiad, raamatukogud,
rahvamajad, ühistud.
3. Korraldus
Konkurssi viib läbi Värska vallavalitsus koostöös volikoguga.
Värska vallavalitsus moodustab 5 liikmelise hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad
erinevate eluvaldkondade esindajad.
Komisjon korraldab hindamistöö juuni kuu jooksul.
Komisjon esitab valla laureaadid maakonda mastivimpli ja kodukaunistamise konkursile.
4. Hindamine
Komisjon hindab:
Hoone ja rajatise välisilmet, sobivust ümbrusega, nende korrasolekut.
Hoone, rajatise üldist kujundamist, haljastust.
Arhitektuurseid väikevorme (piirded, väravad jne) ja jäätmeseaduse järgimist.
5. Tulemuste selgitamine, autasustamine
Selgitatakse välja mõlemas kategoorias üks paremini kaunistatud kodu ja ettevõte.
Võitjad kuulutatakse välja jaanipäeval.
Võitjatele avaldatakse tunnustust ja premeeritakse Jaanipäeval.

Värska rühma kodutütarde ja
noorkotkaste tegevusest

Kõikjal metsas, vainul, aasal
lõbus laul ja naer meil kaasas.
Vallutame matkaradu,
kalliks peame oma kodu.
(katkend kodutütarde laulust)
Värska Kodutütarde ja Noorkotkaste
(edaspidi KT ja NK) rühmad loodi 2005.
aasta sügisel. Eesmärgiks on koondada
rõõmsameelsed ja energilised noored
ühtsesse meeskonda. Kodutütred ja
noorkotkad tegelevad vabal ajal paljude
erinevate asjadega:
õpivad lähemalt Eesti ajalugu, käivad matkamas, õpivad orienteeruma ja
omandavad elementaarseid esmaabivõtteid,
laulavad, mängivad, tegelevad aktiivselt
spordiga ja teevad järgukatseid. Aasta jooksul
on käidud mitmes laagris: Räpinas, Saverna
matkaoskuste laagris ja noorkotkaste
talilaagris.
Aktiivsed kodutütred ja noorkotkad
Värska rühmas on: Maria Leping, Anet
Suure, Agne-Andra Aasmaa, Krista Kudre,

Liisi Lõiv, Mariliis Karro, Kärt Satsi, Triinu Kotov, Mari Metsakaev, Anna-Liisa
Palatu, Margit Karing, Daniel Kütt, Mihkel Mehine, Ivo Laanelind ja Gerda Kukk.
19.–20. mail toimus Värska lähedal
Peko puhkemajas õppeaastat kokkuvõttev
laager, kus laagri motoks oli “Mina ja
loodus”. Kavas oli maastikumäng, erinevad
meeskonnamängud, orienteerumisõppus,
lõkkeõhtu ja skaudisaiakeste küpsetamine.
Kooliaasta lõpus, kui noored on
omandanud põhitarkused, võetakse soovijad vastu organisatsiooni täieõiguslikeks
liikmeteks. Pidulikul koondusel kannavad
nad vormi ja annavad piduliku tõotuse. NK
ja KT tõotus kõlaks kaunilt iga lapse suus:
Tahan olla korralik ja aus,
armastada oma kodu ja isamaad,
aidata ligimest ja jääda ustavaks
kodutütarde/noorkotkaste
põhimõtetele ja seadustele.
Ilusat kevadet soovides,
Eve JÄRVELILL
Värska rühma juhendaja
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Ko o l i e l u e l a v a m a k s
Värska Gümnaasiumi 6. –12.
klassi õpilastele toimus lisaks
ainenädalatele viktoriinisari.
Osalesid kõikide klasside neljaliikmelised võistkonnad ja
9. ning 12. klassist lausa kaks
võistkonda. Viktoriinid toimusid iga kuu viimasel reedel.
Küsimused koostati vastavalt
teemadele – Setomaa ja seto
kultuur, ajaleht „Koit”, Eesti
Vabariik ja Põlvamaa, eesti keel
ja kirjandus ning teater. Nädal
enne viktoriini võisid võistkonnad hakata selleks valmistuma, sest materjalid ilmusid
kooli stendil ja raamatukogus.
Küsimusi aitasid koostada
õpetajad Galina Viskar, Silver
Neps, Helena Kudre, Piret Ziu-

gand, Kurmet Karsna ja Anneli
Lätt. Viktoriini läbiviimisel oli
abilisteks õpilasomavalitsuse
president Epp Solovjev ja liige
Marilyn Vesi.
Uskumatu, et kõik võistkonnad pidasid lõpuni vastu.
Võitjate autasustamine toimus
peale viimast viktoriini ja paremusjärjestus kokkuliidetud
punktisumma järgi oli: 1. koht
– 9. klassi võistkond koosseisus
Liisa Raudkepp, Merili Kõivo,
Birgit Kena, Hegeli Hunt; 2.
koht – 12. klassi võistkond
koosseisus Martin Kullasaar,
Annika Toonekurg, Siret Ojaperv, Kaie Kudre; 3. koht – 9.
klassi võistkond koosseisus
Kärt Hüdsi, Nele Mehine, Kaidi

Hetk viktoriinist gümnaasiumis

Kattai, Katrin Kurg. Esimeseks
tulnuile sai autasuks rahaline
preemia, mille oli õpilasomavalitsus ise teeninud. Teise ja
kolmanda koha omanikud
ning seekord mittevõitnud
said Värska Gümnaasiumi
poolt väljapandud auhinnad ja
lohutusauhinnad. Loodan, et
järgmisel aastal on sama teotahteline õpilasomavalitsus ja
oma teadmisi proovile panna
soovivad õpilased.
Õppeekskursioon
ajaloolisele Setomaale ja
Sankt-Peterburgi

Värska Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad Sankt-Peterburgis
Foto: Martin Kullassaar

nalja palju. Klooster ise oma
suursugususega jättis muidugi vapustava mulje. Järgmine
Ettevalmistused reisiks al- turismiobjekt oli Irboska, mis
gasid juba jaanuaris. Reisile erilisi emotsioone kelleski ei
soovijaid oli algul mitme bus- tekitanud. Lisaks üldpiletile
sitäie jagu, aga lõpuks saime pidime millegipärast tasuma
kokku 43 huvilist. Projektikir- veel pääsme eest vaatetorni ja
jutamine ja viisade vormistus giidi polnud kusagilt leida.
Õhtupoolikul jõudsime
ning reisikava kokkupanek
võtsid omajagu aega… Kuid Sankt-Peterburgi. Meid võttis
11. mai varahommikul sõidu- vastu eestlannast giid, kes kaks
tasid meid kindlalt Venemaa ja pool päeva rääkis linnaekspoole reisi ajal oma rahuliku kursioonidel ajaloost, tsaaride
meele ja oivalise sõiduoskusega dünastiatest ning veel paljust
lemmikbussijuhtideks kuju- muust. Ta tutvustas linna eksnenud Jüri Saar ja Arvo Kudre. kursioonil mööda Neevat ning
Probleemideta ületasime piiri viis läbi ekskursioonid Peeterja jõudsime Petseri kloostris- Pauli kindluses, Ermitaažis
se. Kloostrisse sisenemiseks ja Petrodvoretsis (imeilusas
pidid naissoost ekskursandid purskkaevudega lossipargis).
hõlmikseelikud selga köitma Unustamatuks kujunes etenja rätikud pähe siduma, siis oli dus delﬁnaariumis. Esinejateks

Kunst ja käsitöö on meie koolis hinnas
Nooremate õpilaste käest nende lemmiktundide järgi
pärides, saab üsna tihti vastuseks: kunst ja käsitöö. Seepärast
on koolis lisaks kohustuslikele ainetundidele võimalus kahe
esimese kooliastme õpilastel osaleda käsitööringi töös. Vahel
tundub, et sedagi jääb väheseks. Lapsed tahavad pidevalt
midagi uut katsetada, järele proovida ja ise teha.
Juba talvel tekkis mõte korraldada ümbruskonna
kunsti- ja käsitööhuvilistele lastele väike laager. Selleks, et
osaleda saaksid mõned Mikitamäe ja Saatse Põhikooli ning
võimalikult paljud Värska Gümnaasiumi õpilased, pidime
abi paluma Setomaa Kultuuriprogrammist.
Vahetult enne kevadvaheaega saabuski rõõmustav teade,
et meie projekt “Lihavõtte-eelne kunsti-ja käsitöölaager
Setomaa lastele Värska Gümnaasiumis” on heaks kiidetud
ja rahaline toetus eraldatud. Nüüd jäid juhendajatel teha
veel viimased ettevalmistused ja töö võis alata. Kui tavaliselt
toimuvad laagrid järjestikel päevadel, otsustasime meie
pisut erineda. Plaanis oli korraldada viimase õppeveerandi
viiel teisipäeval õpilastele teemapäevad, kus tööd-tegemised
erinevad. Nii ei teki tüdimust ja on, mida oodata.
28. märtsil toimus KANGAPÄEV. Tüdrukute käsitööklassis oli õpetaja Maret Vabarna ja õpetaja Piret Ziugandi
juhendamisel võimalus kududa kangast, teha kangatrükis
linikuid või seinapilte ja punuda kangaribadest pesasid.
Tegevust jätkus kolmeks-neljaks tunniks ning registreerimislehele oli end kirja pannud 23 õpilast (sh 5 Mikitamäe
koolist).
4. aprilli pealelõunal olid tegevused nii poiste puutööklassis kui ka tüdrukute käsitööklassis. Õpetaja Heini Siilik
abistas PUUPÄEVAL õpilasi pajuvitstest-okstest aluse
meisterdamisel ja õpetaja Maret Vabarna oli rohkelt kogunud erinevate puude oksi, traati ning kevadisi kaunistusi.

Tema juhendamisel valmisid mitmeotstarbelised suuremad ja väiksemad pesakesed-korvikesed-alused. Rõõm
oli näha, kuidas suuremad õpilased abistavad nooremaid
ning tüdrukud polegi puutööklassis poistest saamatumad.
Puupäeva nimekirjadest võis leida 39 Värska, Mikitamäe
ja Saatse koolilapse nime. Abivalmis õpetajaid nägin aga
veel paaril järgmisel päevalgi uutele soovijatele juhtnööre
ja õpetussõnu jagamas.
11. aprillil pakkusid õpetaja Inga Stepanenkova ja õpetaja Piret Ziugand välja huvitavaid lahendusi lihavõttekaartideks ning muudeks paberist lihavõttekaunistusteks. Väga
vahvalt õnnestusid pulga otsas plastikmunade värvimised.
Saatse ja Mikitamäe lastega kokku osales PABERIPÄEVAL
vähemalt 34 õpilast. Rohke osalejate arv näitab, et tahtmist
ja viitsimist veel peale õppetunde loometööga tegelda jätkus paljudel. Mingit suhtlustõket naaberkoolide laste vahel
polnud pika tööpäeva jooksul märgata.
Kui on hoolega tööd tehtud, võib vahel pidu ka pidada.
18. aprillil korraldasime teemapäevadel osalenud õpilastel
väljasõidu Lobotka külaplatsile, kus preester Afrat rääkis
lastele lihavõttepühadest. Lapsed said koos “Laanõtsirguga” laulda, Evelin Ämariku poolt mängitud tantsulugude
ja plaadimuusika järele tantsida, niisama joosta, mängida
ja kiigepüha tähistada. Tänud Silvia Vaole Mikitamäe Põhikoolist ja Jane Vabarnale Värska Kultuurikeskusest, kes
olid PÜHADEPÄEVA läbiviimisel õpetaja Maret Vabarnale
usinad abilised. Nii, nagu kõigil eelmistel kordadel, sai seegi
kord iga laps midagi hamba alla. Tubli osalemise eest teemapäevadel oli välja teenitud ka eriline pühademuna.
Pühademeeleolus jätkasime ja 25. aprillil organiseerisime esimesele kooliastmele sõidu Obinitsa. EKSKURSIOONIPÄEV Obinitsa lihavõttemaale oli huvitav. Kanamu-

olid neli täiskasvanud delﬁini
ja väike delﬁinipoeg ning merilõvi koos oma dresseerijatega.
Uskumatu, kuidas meie mõistes
kalad või mereelukad võivad
mõista ja hoida inimesi. Reisi
lõppedes võisime kõik öelda, et
meil oli väga hea giid. Temata
poleks see reis olnud nii huvitav
ja sisukas.
Tagasiteel külastasime
Pihkva linna ja kulutasime viimased rublad. Tahaksin tänada
reisi initsiaatorit, vene keele
õpetajat Olga Nagibinat ning
Setomaa riiklikku kultuuriprogrammi, Värska Gümnaasiumit ja lastevanemaid, kes
reisi rahastasid.
Ilme HOIDMETS,
Värska Gümnaasiumi
õppealajuhataja

nade ettevalmistamine värvimiseks, setokeelse näidendi
vaatamine, viltimine, munade veeretamine, koksimine ja
söömine, muuseumitare külastamine ning lauluema kuju
üles otsimine olid tegevused, mis mahtusid ekskursioonipäeva õhtupoolikusse. Lapsed saabusid koju toredate
muljetega.
Terve õppeaasta jooksul on tehtud palju huvitavaid
kunstitöid ja suurepäraseid käsitööesemeid, siis on Värska koolil traditsiooniks neid lastevanematele ja teistele
külalistele näidata. Maikuu teisel ja kolmandal nädalal
toimuvateks NÄITUSE-PÄEVADEKS seadsid õpilastööd
seintele ning laudadele kõik Värska Gümnaasiumi kunsti ja
käsitöö õpetajad, aga ka majandusõpetaja oma õpilastega.
Tänud õpetaja Heinile, Maretile, Piretile, Helenale, Ingale,
Ruthile ja Evele. Pilte ja meisterdusi jagus koolimaja kõigile
kolmele korrusele. Väljapanekul oli 360 joonistust ja 306
käsitööeset-meisterdust – seega peaaegu 700 tööd. Näitust
külastanud maakondlikult žüriilt sai “hea töö” sildikese
juurde 185 õpilastööd (joonistustest 92, käsitöödest 93).
Kaugele pealinna Põlvamaad esindama valiti Värska Gümnaasiumi 11 õpilase tööd: joonistused – Liisi Lõiv, Anet
Suure ja Mauno Kapten (juh. õp Eve Järvelill); käsitööd
– Katre Korela, Tuuli Kotov, Kaisa Raudkepp, Liisa Raudkepp, Birgit Kena ja Katrin Kurg (juh. õp Maret Vabarna);
puidust meisterdused – Tanel Päkk, Ranno Kenaja Erki
Saar (juh. õp Heini Siilik).
Õppeaastal 2005/2006 on palju suudetud ja tähelepanu
saavutatud. Kindlasti jagub häid mõtteid, kannatlikkust
ja loovust järgmiseks õppeaastakski. Aitäh Setomaa Kultuuriprogrammile projektitoetuse eest! Kerget kätt kõigile
kunstihuvilistele ja nobedaid näppe käsitöömeistritele!
Eve KAPTEN,
Värska Gümnaasiumi algklasside õpetaja
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Seto Folk

Emadepäev
Meil kõigil on ta kusagil olemas
– meie ema. Ja just talle võlgneme
me suure tänu selle eest, et oleme
sündinud siia ilma ja oleme just
sellised nagu oleme.
Emadepäeval 14. mail oli kõigil
emadel võimalus osa saada emadepäevale pühendatud kevadkontserdist Värska Kultuurikeskuses.
Sel aastal esinesid Värska Gümnaasiumi algklasside õpilased Eve
Järvelille, Eve Kapteni, Rutt Kõivo
ja Tiina Puriku juhendamisel ning
seejärel meeskvartett UR2KAM

Tartust. Neli noormeest mustades
ülikondades laulsid à capellas
humoorikalt päevakohaseid laule. Kõlas nii R. Valgre loomingut
kui rahvaviise noormeeste endi
töötlustes. Ülevaate emadepäeva
ajaloost ja tervitused emadele andis vallavanem Raul Kudre.
Loodan, et kontserdil kõlanud
luuletused, laulud, huumorikavad
ja päikesepaisteline ilm soojendasid emade südameid ja lisasid sinna
killukese õnne.

Lihavõttepühad Saatses

üllatavalt suur kuulajaskond, pea
50 inimest, et osa saada peale
munaveeretamist ansambli ZETODE kontserdist. Poisid esitasid
oma lugusid Saatses esmakordselt.
Soe ilm ja päikesepaisteline päev
aitasid munapühadel õnnestuda ja
kogu päevaks hea meeleolu luua.
Munapühadest näidati kokkuvõtet
ETV-s õhtuses saates „Aktuaalne
Kaamera”.
Tänud külavanematele munapühade korraldamise eest !

Foto: Jane Vabarna

Volbripidu
Sellel aastal 29. aprillil kogunesid nõiad volbrile Sanatooriumi
randa. Peoplatsile maandus suur
hulk nõidasid – oli ennustajaid
ja näomötsijaid ning muid lõbusaid luuakandjaid. Tuuseldati läbi
kõik nurgatagused ja peopaigad.
Loitsiti põlema lõke, vaadati üle

Jüripäiv
Jüripäiv om Verska kõkõ
suurõmb pühä. Määndse traditsiooni ja tegemise pühiga üteh

on soomlasi ja liivlasi ning
rahvatantsurühmi üle Eesti.
Folklooripäev algab keskpäeval
õpitubadega kus kõigil soovijatel on võimalus osaleda meesteja naistelaulu õppusel ning seto
traditsioonilise käsitöö valmistamisel. Päeva üheks osaks on
käsitöölaat. Siit üleskutse kõigile Setomaal ettevõtjatele: „Tulge

osalema Seto folgi raames toimuvale käsitöölaadale!” Võimalus on
kaubelda nii käsitöö kui rahvustoiduga (rohkem infot küsi tel:
529 1619 Jane, 506 3301 Maivi).
Seto folk on selle suve
Värska valla suurim sündmus.
Õnnestumisel on suur vastutus
nii korraldajatel kui ka ilmataadil.
Jõudu meile kõigile !

käävä noid tiiami mi esi höste aga
midä mõtlõsõ või arvasõ inemese
kavvõmbast? Viländi Kultuuriakadeemia tudeng avalduma
arvamust kiräkeeleh.

Hääd lugõmist !
Jane VABARNA,
Värska Kultuurikeskuse
juhataja kt.

Kultuuriüliõpilase muljed Värska Jüripäevast

Lihavõtted
Värska vallas kerkisid 23. aprillil mitmes külas munaloomkad:
Värskas, Lobotkas ja Saatses said
igas eas huvilised seto kombe
kohaselt mune veeretada. Kui
vanasti veeretasid mune vaid
mehed, siis nüüd on see peamiselt
laste mäng. Värska kiigeplatsil oli
munaloomkal veeretajate järjekord pikk, jätkus ka kaasaelajaid.
Naised leelotasid ja kiik sai aina
hoogu juurde.
Saatsesse kogunes sel päeval

Setodel on oma Leelopäev ja
Kuningriik – nüüd lisandub sinna folk ehk folklooripäev.
29. juulil esinevad mitmed
leelokoorid, tantsurühmad ja
rahvamuusikaansamblid Värska
Laululaval. Külalisesinejate seas

tantsu- ja laulunõiad ning viimaks
sai küpsetada endale nõiasaia.
Tantsutolmu aitas tekitada diskor
Tulvo Ilves.
Tõeliselt nõidaderohke volbripidu sai teoks tänu Värska Kultuurikeskuse ja Värska Sanatooriumi
töökale kollektiivile.

Peanõid Ruslan ja tema truud tüdrukud – Matilda, Rosalinda ja Milvi

6. mail käisime Värskas
„kaemas“ setude jüripäeva
pidustusi. Olin üllatunud kohates taolist kokkuhoidmist,
kultuuriteadlikkust ja rahvustunnetust Eestimaa pinnal. Poleks iial uskunud, et on olemas
taoline rahvas, kui poleks ise
oma silmaga näinud.
Kiriku juurde jõudes oli
juba jumalateenistus alanud.
Teenistus oli neil väga pikk,
algas kell 9 ja lõppes alles paar
tundi hiljem. Astusime ka
ise kirikusse sisse, kuulasime
palveid, laule, vaatasime inimesi süütamas küünlaid, kaasa
laulmas, palveid kordamas, risti
ette löömas. Loetlesin need toimingud ette, kuna oli märgata,
et inimesed teadsid, mida ja
milleks nad teevad, kuidas peab
käituma. Fantastiline oli näha,
et igal sammul ka nooremad
inimesed ja lapsed võtsid täiel
rinnal osa oma pühast. Juba esimestel hetkedel Püha Jüri kirikus oli aru saada, et see kultuur
ei ole suremisohus, sest noored
oskavad ja suudavad seda vanemate eeskujul jätkata.
Peale jumalateenistust algas
ristiretk ümber kiriku, mille
ajal kanti Püha Jüri ikooni
ja lippe ning lauldi, õnnistati
inimesi jne. Kui keegi juhtus
näiteks minema ühe nende
kantavate lipu alt läbi, tagas see
samuti õnne ja õnnistuse. Selle
teekonna ajal anti lastele ka risti suudelda. Juhtusin olema üks
neist, kellele rist huultele vajutati. Siinkohal jäi selgusetuks,
kas käitusin õigesti ja mida
see üldse tähendas. Teinekord
võib võõras kultuuriruumis
kaasneda ka häbihetk, kuna
ei tea märkide tähendusi ja ei
oska seetõttu käituda.
Saime rääkida ka kohaliku
kultuurikandja Veera Hirsikuga. Pean mainima, et pole väga
ammu vana aga nii elurõõmsat inimest näinud. Kuid kogu
Setomaa rõkkas taolistest inimestest. See ind ja usk iseen-

dasse ning oma tegevusse oli seltskonnatantsu tundidele,
kiiduväärt. Millise uhkusega kuid üsna palju oli ununenud.
kandis sealne rahvas ja Veera Õige vahva oli näha, et peol ei
oma rahvarõivaid, oma ehteid olnud esinejaid, iga üks hoo– ükski tänapäeva moetibi ei litses ise, et tal lõbus ja tore
suudaks iial väljendada taolist oleks – kas siis tantsides, lauluhkust oma rahvariiete üle nii, des, lõõtsa tõmmates, päikese
kui teevad seda nemad. Panin käes peesitamises või kaasa
tähele, et osa Veera riietusest oli võetud moona nosides. Tore
tal enese õmmeldud. Näiteks oli, et kohalikud isetehtud sõira,
põll, mille kodukootuse reetsid õunakooki jms külalistele ja
vaid nõelapisted. Samas hiilgas oma-kandi-rahvale jagasid.
põll oma ilu ja väärikusega, Suutsin ka ühe setokeelse lause
meelde jätta: „Mul om kõtt täüs,
oma mustrite ja pitsiga.
à ma võtass veel
Peale ristiretke saigi varsti Tore oli, et kohalikud üte tüki!“ Panin
peol tähele, et ei
jumalateenistus
isetehtud sõira,
tasu arvata, et selläbi ja inimesed
õunakooki jms
line elu saadab
suundusid kakülalistele ja
dunukeste hauoma-kandi-rahvale seda rahvast iga
päev: rahvariided,
dadele – sööma.
jagasid
-tantsud, -laulud.
Alguses tundus
Näiteks ühel noorel tüdrusee mõte haual söömisest võigas ja võõrastav, kuid kohapeal kul, kes väga visalt tantsis ja
oli kõik teistmoodi, kui minu laulis ja oma kultuuri paistis
kujutlustes. Ilm oli ilus, inime- tundvat, oli kulmurõngas. See
sed olid kaasa võtnud pirukaid, väike märk tema näol andis
joogipoolist, võileibu, maiustusi mõista, et noored on ikka noojne ning nautisid hetke. Nad red ja kultuuride segunemine
polnud kurvad või nukrad, leiab aset igal pool.
Seda kõike, mida ma tunotse vastupidi – nad naersid,
rääkisid juttu, soovisid ükstei- netasin, nägin, kuulsin, tajusin
sele häid pühi, olid rõõmsad. seto kultuuris, pole võimalik
sõnadesse panna, kuid olen
Tõeliselt mõnus piknik.
Külastasime vahepeal Seto veendunud, et hommikul VärsTalumuuseum. Kui olime muu- ka sõites oli minu maailmatunseumist tagasi jõudnud, käis netus üks, õhtul tagasi Tartusse
kiigeplatsil juba tants ja laul. sõites aga hoopis teine.
Triin TIITS,
Mõne tantsu ja laulu oskasime
Viljandi Kultuuriakadeemia
ka kaasa tatsata või ümiseda,
huvijuhtide II kursus
seda suuresti tänu Paul Popkovi
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XIII Seto pitsipäevade konkursitöödevõitjad
Väljavõte konkursikomisjoni
otsusest Värskas 14. mail 2006
Komisjon tegi otsuse XIII Seto
pitsipäevadele esitatud tööde paremusjärjestuse kohta:
Täiskasvanute arvestuses:
I koht – Ingrid Kala, töö nr 66
(püksid)
II koht – Malle Avarmaa, töö
nr 50 (kindad)
III koht – Malle Avarmaa, töö
nr 54 (sokid)
Õpilaste arvestuses:
I – III koht Daisy Kudre, kindad;
Ave Auser – kott;

„Ruudi” sai setokeelsed subtiitrid
Kinobuss aitas organiseerida
uuele ja populaarsele lasteﬁlmile
„Ruudi” võru- ja setokeelsed subtiitrid, andmaks lastele võimaluse
olla oma keele ja keeleoskuse üle
uhked ning propageerimaks vähemuskeeli ka teiste hulgas.
Film tõlgiti seto ja võru keelde
koostöös Võru Instituudiga, tõlked
tegi Triinu Ojar. Tänu sellele on
nüüd „Ruudit“ võimalik vaadata
nii seto- ja võru- kui ka kesk- ja
läänevõrukeelsete subtiitritega.
Värskas oli vaatajatel võimalus

Tuuli Kotov – kott.
Õpilaste tööd olid võrdväärsed,
paremusjärjestust ei määratud.
Selgitati välja publiku poolt
hinnatud tööd:
Täiskasvanute arvestuses läks
publikuauhind Ingrid Kalale.
Õpilaste arvestuses sai publikuauhinna Katre Luts.
Parima idee eest määrati preemia:
täiskasvanute arvestuses Angela Reidlale muhvi eest;
õpilaste arvestuses Birgit Kenale plätude eest (fotol all).

kohtuda ﬁlmis mänginud peaosatäitja Ruudiga (Paul Oskar Soe)
ning kaksikuid poisse Intsu ja
Antsu mänginud Marvo ja Tarvo
Langebergiga. Osatäitjad jagasid
autogramme ning pajatasid oma
kogemustest ja juhtumistest ﬁlmi
tegemisel.
Mari PEELBAUM,
Kinobussi kontaktisik
Fotol all:
Peaosatäitja Paul Oskar Soe autogramme jagamas.
Jane Vabarna foto

”Essütaja”
– autor Lumileid Hälvin
Parima õpetaja preemia määrata Värska Gümnaasiumi käsitööõpetajale Maret Vabarnale.
Komisjoni koosseis: Tiiu Kunst,
Laine Lõvi, Külli Kaur, Evi Rohtla
ja Aita Palolill.
Seto pitsipäevade peakorraldaja Tiiu Kunst annab teada, et
2007. aasta võistluse teema on:
mänguasi.
Fotod: Tiiu Kunst

Eesti Rahva Muuseumi kirjasaatjad Värska vallast
Eesti Rahva Muuseumiga seoses aktiivsest kaastööst, loodigi 1931. aastal
meenuvad esmalt suured esemekogud, muuseumi juurde abiliste võrgustik,
küllap tulevad silme ette ka näitustel mille tuumiku moodustasid kooliõpetanähtud fotod, et aga muuseum teadmisi jad, võrguga liitusid ärksad põllumehed,
kogub, võib olla nii mõnelegi üllatus. käsitöölised, õpilased. Praeguse Värska
Ühe teatmematerjali kogu – korrespon- valla piiridest hakkasid muuseumi juhtdentide vastuste arhiivi – talletajaks on nööride järgi küsimuslehtedele vastama
olnud muuseumi kirjasaatjad. Tänavu õpilane Vassili Saiala Kundruse külast ja
tähistab Eesti Rahva Muuseumi kor- põllumees Aleksei Tubli Podmotsast.
respondentide võrk oma asutamise 75.
Korrespondentide töö seisnebki
aastapäeva ja selle auväärse tähtpäeva peamiselt küsimuslehtedele vastamises.
valguses on sobilik heita
Küsimuslehed on koospilk oma abiliste tehtud
tatud muuseumitöötajate
1931. aastal loodi
töödele ja vaadata, mida
poolt sooviga saada teamuuseumi juurde
nad on Värska vallast
teid mõne üksikküsimuse
abiliste võrgustik,
muuseumisse kogunud.
või laiema teema kohta.
mille
tuumiku
Arhiivikülastaja peab
Valdav osa küsimuskavamoodustasid
selleks teateid otsima eesdest on koostatud lähtukooliõpetajad
kätt Setomaa kartoteegist,
valt teaduri uurimisteeent Kolodavitsa külade
mast. Korrespondent kui
materjale peab vaatama Vastseliina ki- kohalik elanik saab hankida põhjalikke
helkonna kartoteegist. Esimesed kaas- ja usaldusväärseid andmeid, vastates
tööd saime siit juba 5 aastat enne korres- kas enda kogemustele tuginedes või
pondentide võrgu loomist, mil saatsime küsitledes mõnd teadjamat inimest. Sel
koolidesse küsimuskavu sooviga saada viisil on muuseum kogunud andmeid
andmeid ehitiste, põllumajanduse, ma- taluehitustest, põllundusest, kalastujatalituse riistade, liikumise abinõude ja sest, mesindusest, naiste ja meeste kämuude esemete kohta. Vastamise üle- sitööst, toidumajandusest, kommetest
sande võtsid sageli enda peale koolijuha- jm – kokku ligi 250 küsimuskavale.
tajad, näiteks Satserinnast L. Jevsenevitš, Viimased uurimisteemad on käsitlenud
Suure-Rääptsovast Karl Zopp, Trestkist küüditamisi, nõukogude aega ja argielu.
J. Lukas, Velnast Nikolai Bogdanoff, Teatmematerjali kogumise võistluste
Võmorkovast A. Mürk, Väike-Treskist P. teel oleme teemaderingi avardanud
Karolin, Värskast J. Hanson, veel saime kodu-uurimuslike ja kultuurilooliste
andmeid Kolosova ja Sestniki algkoolist. materjalidega, samuti oleme saanud
Koolide nimed on tolleaegses kirjapildis kirjeldusi sellistel teemadel, mille kohta
ning õpetajate nimedes võib käekirja on muuseumis andmeid napilt. Värska
loetamatuse tõttu olla ebatäpsusi.
vallast selliseid suuremaid kaastöid ei
Saaduna innustust kooliõpetajate ole, ent põgusalt leiab viimastel aastatel

kajastamist suvitamise ja eetri kasutami- teatmematerjali kogumise võistluse teese teemade kaudu mujal Eestis elavate mad „Kokkupuuted võimuesindajate ja
kirjasaatjate kaastöödes.
ametiasutustega“ ning „Lemmikloom“,
Eraldi väärib nimetamist endise Mi- täpsemaid juhiseid saab muuseumi kokitamäe kooli direktori Leo Reissaare duleheküljelt http://www.erm.ee.
9-köiteline „Setumaa ajalugu”. Selles
Võistlustööde esitamise tähtaeg on
mahukas uurimustöös on põhirõhk küll 1. august 2006 aadressil: Eesti Rahva
Mäe vallal ja Mikitamäe külanõukogul, Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu või
ent rohkesti leidub andmeid ka Värska tiina@erm.ee. Samast saab ka abistavaid küsimuskavasid ja täpsemaid
valla kohta.
Tõhusalt on aidanud muuseumi teat- tööjuhiseid. Lubatud on töid esitada
mematerjali kogumisel koolid, seda eriti nii A4 formaadis paberile vormistakoduse olme ja taluehituste küsimustes. tult (masinkirjas, käsitsikirjutatult) kui
Küllap on lehelugejate hulgas mitmeid digitaalselt. Kellel on arvuti kasutamiendisi Matsuri ja Satserinna, aga ka se võimalus, siis nendelt eelistaksime
teiste ümbruskonna koolide õpilasi, saada digitaalset varianti e-kirja või
kes on tollase etnograafiamuuseumi CD-ga. Töid võib esitada anonüümselt,
ankeedivormis küsimuskavadele kodust ent sel puhul sooviksime kinnises ümbrikus Teie kontaktandandmeid pärinud.
meid, mis ei kuulu avalKõik korrespondentide
Muuseum tänab kõiki damisele. Laekunud tööd
kaastööd on hoiul Tartus
Eesti Rahva Muuseumi ar- kaastöölisi ja kutsub vaatab läbi hindamishiivis ning on kõigile ko- kirjasaatjate võrguga toimkond, kes teeb kokhapeal kasutamiseks, olgu
liituma uusi abilisi kuvõtteid iga teema kohta eraldi. Paremaid töid
tegemist teadustöö kirjuauhinnatakse
rahaliste
tajaga, käsitöömeistriga
või inimesega, keda huvitab kodukoha preemiate ning muuseumi väljaannetega. Kokkuvõtete tegemine ja auhinajalugu ja eluolu.
Muuseum tänab kõiki kaastöölisi dade kätteandmine toimub XIV kirja kutsub kirjasaatjate võrguga liituma jasaatjate päeval 29. septembril 2006.
uusi abilisi, sest ainult tänu kirjasaatjate Saadud materjal ei kuulu tagastamisele,
toetusele suudab muuseum koguda eri- on mõeldud kasutamiseks teaduslikul
nevatest paikadest teatmematerjali en- otstarbel ja säilitatakse Eesti Rahva
disest ja nüüdisaegsest eluolust. Praegu Muuseumi arhiivis.
Head pealehakkamist ja edu!
on küll Värska vallast arhiivis andmeid
napilt, aga loodame, et vahest on siingi
Tiina TAEL,
mõni koduloohuviline, kes meeleldi
oma teadmisi muuseumiga jagab. Esimeseks proovikiviks oleks tänavuse

ERM-i kirjasaatjate võrgu juhendaja
ja peaarhivaar
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Värska — hüä olõmisõ kotus
VARIA

Värska Vallavalitsus ja Vallavolikogu
õnnitlevad sünnipäevalapsi!
Jakov SAI
Elena MAJA
Semjon JÕHVIK
Mihail OJALA
Peeter HAUG
Anastasia SÜVAOJA
Mihail MÄNDOJA
Anna PÜVE
Lüüdi MADILAINEN
Anna KARING
Vladimir KAZANSKI
Veera KAASIK
Elsa KATTAI
Voldemar KRUUSAMÄE
Maria KÕLLAMÄGI
Aleksei JÕESUU
Vello MÄGI
Elle UIBOUPIN
Svetlana REBANE
Kalju LAHE
Maie PEDJAK
Nikolai PALM
Olga UIBOUPIN
Anna MÄNDOJA
Ekaterina MÄNDOJA
Pelageja PURIK
Pelageja KÕLLI
Irina OAMETS
Nikolai LINNAS
Maria TUUSA
Lilia KULAKOVA
Mare MEHINE
Ennu PIUS
Valdur MAKKO
Olga MARGAS
Aino TERMONEN
Evgenia KIVITALO
Maria TASANE
Veera HAMMAS
Anna OTSAMÄGI
Jevgenia RUUNIK
Olga ARUSTE
Volli VAGASE
Anna TEDER
Ilse RAIV
Ego KÕIV
Georg MALAHOV
Helgi NÕULIK
Aivar PURIK

20. aprill
19. aprill
02. aprill
23. aprill
02. aprill
19. aprill
14. aprill
24. aprill
03. aprill
02. aprill
17. aprill
01. aprill
03. aprill
07. aprill
10. aprill
14. aprill
18. aprill
05. aprill
14. aprill
18. aprill
07. aprill
22. mai
05. mai
28. mai
06. mai
18. mai
22. mai
01. mai
22. mai
26. mai
14. mai
05. mai
05. mai
23. mai
10. juuni
21. juuni
16. juuni
30. juuni
17. juuni
17. juuni
29. juuni
06. juuni
13. juuni
17. juuni
18. juuni
20. juuni
08. juuni
16. juuni
17. juuni

- 87
- 84
- 83
- 83
- 81
- 81
- 80
- 80
- 78
- 77
- 77
- 76
- 76
- 76
- 75
- 75
- 65
- 55
- 55
- 55
- 50
- 90
- 88
- 88
- 86
- 85
- 85
- 82
- 80
- 76
- 60
- 55
- 55
- 50
- 83
- 83
- 80
- 80
- 78
- 77
- 76
- 75
- 70
- 70
- 65
- 55
- 50
- 50
- 50

Värska Vallavalitsus ja Vallavolikogu
mälestavad manalateele lahkunuid
Pelageja Belova Anna Talumees
Heli Lummo
Nikolai Mürksepp
Maria Raudla
Õie Piller
Semjon Kalju
Vassili Krahv
Elmar Hunt

Värska valla
kultuurikalender
2006
JUUNI
01.06 Lastekaitse päev
Värska Lasteaias väikeste vallakodanike vastuvõtt, kell 11.00
ekstreemspordiväljaku avamine kell 16.00;
disko kultuurikeskuses kell 18.00
02.06 Kevadkontsert Saatse koolis kell 18.00
08.06 Doonoripäev Värska Kultuurikeskuses kell 10.00-12.00
20.06 Värska Gümnaasiumi 9. klassi lõpupidu Värska Kultuurikeskuses kell 16.00
21.06 Värska Gümnaasiumi 12. klassi lõpupidu Värska Kultuurikeskuses kell 17.00
23.06 Jaanipäev Värska laululaval
25., 26., 27.06 Värska Kultuurikeskuses pärimusliku ansamblilaagri
raames kontserdid: Zetod
Värskast, Murre Mäksalt, Fibrill Võrust
29.06 Tüü- ja ilotalgud Seto Talumuuseumis “KÕIVOPÄIV”
JUULI
06.07 Tüü- ja ilotalgud Seto Talumuuseumis “VANA JAANILAUPÄIV”
08.07 Treski jaanituli
13.07 Tüü- ja ilotalgud Seto Talumuuseumis “HAINAPÄIV”
15.07 Värska GP rattamaraton
20.07 Tüü- ja ilotalgud Seto Talumuuseumis “PIIMAPÄIV”
27.07 Tüü- ja ilotalgud Seto Talumuuseumis “KIVIPÄIV”
28.07 Päätnitsapäev Saatses
29.07 Seto folk Värska laululaval
AUGUST
03.08 Tüü- ja ilotalgud Seto Talumuuseumis “RÕIVAPÄIV”
10.08 Tüü- ja ilotalgud Seto talumuuseumis “VILÄPÄIV”
12.08 Värska/e Kurgi Rock
17.08 Tüü- ja ilotalgud Seto talumuuseumis “UBINA- JA MIIPÄIV”
26.08 Muinastulede öö Lobotkas

Värska Vallavalitsus ja Vallavolikogu
tervitavad pisikest vallakodanikku

Mariann
Neemret

ning õnnitlevad
tema vanemaid!

TOIMETUSE INFO
Värska valla sõnumid nr 2 (9),
juuni 2006
Toimetaja & korrektor:
Rutt Riitsaar
Telefon: 79 64 608
e-mail: rutt@verska.ee

Valla veebileht: www.verska.ee
Teostus: Andres Mandre Service,
Tapa vald, 45 105,
32 52 328; amandre@hot.ee
Trükk: AS Trükis, Pargi 27F,
Jõhvi 41 537, tel 33 72 666
Järgmine leht septembris 2006

