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Päike ikka paistma jääb
18. aastata tagasi

septembri kuus il-

mus esimene Ahja valla teabeleht ning
nüüd ilmub viimane. Meenutaksin
inimesi ja sündmuseid sellel suhteliselt
pikal teekonnal..
Oli au töötada koos meie valla legendaarse vallavanem Mart Vardjaga, kelle kohta oli ametiasutustes käibel lause: „viskad uksest välja, tuleb aknast
sisse“. Nii pühendunult ajas ta valla
asju. Kahjuks toimus tema tööajal kaks
põlengut koolimaja ja mõisahoone,
mille tagajärgi senini tunneme.

10 aastata juhtis Ahja vallavolikogu nii
enda kui teiste suhtes täpne ja nõudlik Riho Mootse. Osa tema koostatud
õigusakte on vallavalitsuses kasutuses

hele.
Viimane vallavanem Peeter Sibul, kes
oma lühikese valitsemisaja jooksul on

algatanud mitmeid projekte ning need
ka lõpule viinud. Viimane tunnustuse
saanud projekt oli Ahja mõisapargi rekonstrueerimine, mille kohta on öeldud:
Hästi restaureeritud mälestis 2017
Tunnustame Ahja valda eesotsas vallavanem Peeter Sibula ja projektijuhi Ülle

Herriga.

Ahja mõisa kaheksal hektaril laiuva
liigirikka pargi rekonstrueerimisel on

Suur kummardus teile, allasutuste juhid, kes te oma põhitöö kõrvalt olete
leidnud aega teha kaastööd lehele.
Külli, Piret, Inge, Katrin koos kooliperega, Külliki ja kõik teised kes te oma
kirjutistega rikastasite meie lehte.

Lõpetuseks tahaksin soovida,

et mär-

gake oma kaasinimesi, kui näete, et
naabril aknas tuli ei põle või korstnast
suitsu ei tõuse, tundke huvi, kas kõik
on korras. Autoomanik võiks vahel
küsida naabrilt, et lähen poodi, äkki
soovid Sina ka midagi, et tooksin Sulle.
Iga maas lamav inimene ei ole purjus
vaid tal võib olla haigushoog ja vajab
arstiabi. Kuna vallakeskus jääb kaugemale tuleks meil endil olla hoolivamad
ja tähelepanelikumad. Elu läheb edasi
ja päike jääb ikka paistma nagu laulis

taastatud pargi ajalooline esiväljak ja
teedevõrk, puhastatud on tiigid, avatud on vaated tiikidele ja esiväljakut
senini.
raamivatele mõisahoonetele. TeostaJärgmine volikogu esimees Olev Lilletud on sanitaar- ja kujundusraied ning
Jaak Joala.
org oli mees, kes oma vaiksel, heatahtrekonstrueeritud uute pärnaridadega
Armastus hoolib, hoiab ja kaitseb!
likul moel sai iga asja lahendatud.
raamistatud regulaarpargi ala. Miljöö
Viimane meie vallavolikogu esimees ilmestamiseks on parki paigaldatud Armastagem, hooligem ja kaitskem,
seda, mis ilus armas ja heaUuno Siitoja on sõnakas ja teoinimene väikevormid. Lisaks tehtud tööle väärib eraldi esiletoomist valla initsiatiiv oma isamaad, emakeelt ja Eesti meelt!
nagu teda valimisreklaamis on tutvustatud, mees, kes teeb.
park terviklikult taastada, sarnaseid Kõike seda, mis kodust kodu teeb!
Meie Juta Otsa, inimene, kelle kohta näited leidub Eestis vaid üksikuid
Soovin teile, et oleksite hoitud ja arvõiks öelda Hunt Kriimsilm, kellel oli Kahjuks mõisahoone taastamise lõpumastatud!
10 ametit, lisaks sotsiaalnõuniku-aseleviimisel Peeter ei osale.
vallavanema ning lõpuks ka vallavanePean tänama minu kõiki toredaid, abiValve Luude
ma ametile oli Juta inimene, kes tegi, valmeid töökaaslaseid Ehat, Mallet,
aitas, lahendas probleeme, julgustas ja Sirjet, Üllet, Maarikat, Reinu, Tiiut.
lohutas. Juta tegi ka kaastööd vallale-

Volikogu valimiste tulemused
15. oktoobril 2017 lõppesid kohalike
omavalitsuste volikogude valimised.
Põlva vallas valiti liikmeid uude
Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla,
Põlva valla ja Vastse-Kuuste valla ühinemisel tekkiva Põlva valla volikogu
koosseisu. Valimised toimusid ühes
valimisringkonnas. Hääletamas käis
6733 inimest ehk siis 56,1% hääletusõigusega isikutest.
-

Esialgsetel andmetel osutusid vallavolikokku valituteks Kuldar Leis, Uuno

Siitoja, Liivi Maran, Lennart Liba,
Andres Vijar, Martti Rõigas, Ülo

Needo jaRasmus Kork Eesti Reformierakonna nimekirjast, Tarmo Tamm,
Tarvo Asur, Helle Virt-Lenk, Georg
Pelisaar, Ants Väärsi, Janika Usin ja
Anne Nook Eesti Keskerakonna nimekirjast, Igor Taro, Kairit Numa,
Koit Jostov, Janno Simso ja Arne Tilk
valimisliidu Tuleviku Põlvamaa nimekirjast, Sirje Tobreluts, Anti Rüütli
ja Ahti Bleive Sotsiaaldemokraatliku
Erakonna nimekirjast, Aare Veets-

mann ja Leander Konks Valimisliidu
Põlva Areng nimekirjast ning Indrek
Käo ja Kalju Paalman Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjast.

Uue volikogu esimese istungi kutsub
kokku valla valimiskomisjoni esimees
hiljemalt seitsmendal päeval pärast
valimistulemuste
väljakuulutamist.
Esimese istungi päevakorras on volikogu esimehe ja aseesimehe valimine
ning valitsuse lahkumispalve ärakuulamine.
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Lugupeetud Ahja
valla elanik!

tal. Valguskaablivõrk on täna ainuke
andmeedastuse tehnoloogia, mille puhul võib kindel olla, et see on piisava
võimekusega täna, homme ja 30 aasta
pärast.

Põlvamaal

on toimumas kogu
maakonda hõlmav aktsioon Internet Koju, mille eesmärk on viia ülikiiret internetiühendust võimaldav

valguskaabel kõigile soovijatele
majja taskukohase hinnaga (ühekordne liitumistasu 150 EUR).

Hetkel on käimas info kogumise
etapp, mille eesmärk on välja selgitada, kui palju on maakonna peale soovijaid, kes kiiret ja stabiilset
internetiühendust tahavad. Projektiga liitumiseks on vajalik enda

Üksiku projekti raames valguskaabli
majja tellimine võib maksta vahemikus 2000 10 000 EUR. Võimalust valguskaabel majja saada ainult 150 EUR
eest ei pruugi enam kunagi tekkida.
-

–

vaja pole.

Digitelevisioon koos full HD kanalitega ja järelvaatamise võimalusega. Pilt
on selge ja ei haki. Tulevikus võimalik
-

vaadata veelgi paremat pilti 4K (täna
edastab sellist Eestis eelkõige Youtube
ja Netflix) või 8K resolutsiooniga.
IP telefon ja selge pildi ning kõrge
solutsiooniga videokõned.

-

-

Internetiühendus on saamas sama
oluline kui veevärk või elektriühendus. Vaevalt pakub täna rahuldust elu
majas, kus puudub elekter. Sama olukord on 10-20 aasta pärast majaga, kus
ei ole korralikku internetiühendust.
Sellise maja väärtus on oluliselt madalam, kui majal, kus korralik internetiühendust on olemas.
-

Erinevad valvelahendused ja

re-

valve -

kaamerate pildi edastamine üle inter-

neti reaalajas nii HD kui ka 4K ja 8K
resolutsioonis (mis on täna juba uuemate valvekaamerate standard). Ilma
valguskaabli ühenduseta selline või-

malus praktiliselt puudub.
- Targa kodu automaatika. Kodumasinate, kütteseadmete jm juhtiminekau-

gelt nt telefoni teel.
elu- või töökoht märkida kaardile
Pilvelahenduste kasutamine (Dropveebilehel internetkoju.ee. Antud Mis kohustused mulle avalduse esita- box, Google drive jm) sedasi, et failide
etapis sooviavalduse esitamine ei misega ja kaabli majja toomisega te- sünkroniseerimine toimub hetkega.
ole siduv
enne projekti reaalset kivad?
Kaugtöö võimalus. Üha rohkem kakäivitumist võetakse kõigi soo- - Avalduse esitamisega ei teki veel üh- sutavad inimesed võimalust töötada
viavalduse esitanutega veel eral- tegi kohustust. Enne, kui projektiga kodus ja olla ühenduses tööandjaga ja
di ühendust ja küsitakse kinnitus. edasi minnakse, küsitakse üle, kas ole- muu maailmaga interneti teel.
Küll on oluline, et laekuks võimali- te enda soovis kindel.
- Kui olete andnud allkirjastatud nõuskult palju avaldusi, sest kui projekti vastu on huvi maakonna peale oleku ja projekti raames valguskaabel
tuuakse, siis tekib ühekordmadal, siis projekti ei hakata ellu Teie majja
-

–

-

ne kohustus maksta 150 EUR. Rohkem
ei teki ühtegi kohustust (ühekordset

viima.
Millistesse hoonetesse saab projekti
raames kaabli?
Kõigisse Põlvamaal asuvatesse hoonetesse olenemata sellest, kas hoone
asub maal või linnas.
-

–

-

Projekti hõlmab nii erakliente kui ka

ettevõtted organisatsioone.
/

-

Projektiga ei saa liita ainult neid hoo-

neid, kus on valguskaabel hoones olemas või kuhu valguskaablit juba plaanitakse rajada.
Miks peaksin avalduse esitama? Mul
on juba mobiilne internet või kodus
vaskkaabli kaudu internetiühendus.

ega igakuist).
- Kui soovite ehitatud kaabli kaudu
ka teenuseid tellida (internet, televisioon, telefon, valveteenus vms), siis
neid saate osta piirkonnas tegutsevate
sideettevõtete käest otse. Selles osas ei
muutu midagi
välja arvatud see, et
pärast valguskaabli majja jõudmist on
teenuste valik laiem, nende kvaliteet
oluliselt parem ja sideettevõtete hulk,
kes teenuseid pakuvad, suurem.
–

Milliseid teenuseid on võimalik valguskaabli kaudu erinevatelt teenusepakkujatelt tellida?
-

Kiire

ja stabiilne internet igasuguse

mahupiiranguta ja madala latentsuse- Mobiilne internet või vaskkaabliga
Täna pakuvad sideettevõtted inloodud ühendus on võib-olla piisav ga.
ternetipakette üles ja allalaadimiskiiveel täna lihtsamate digitoimingute
Mbps. Seda ainult
tegemiseks. Andmevahetuse mahud rusega kuni 1000
paraku kasvavad väga kiiresti igal aas-

valguskaabli kaudu. Tavapäraselt nii
suure kiirusega paketti küll täna veel

Peeter Sibul
vallavanem

Projekti realiseerib Eesti Andmesidevõrk MTÜ
Esindaja: Raivo Tammiksaar, telefon:
+372 6 225 237, e-post: info@eestiandmeside.ee
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Haldusreformi järel muutub Eestis ligi
200000 elukoha aadressi
Mäeküla, Vahtra. Harjumist vajab ka
see, et linnasiseste linnade uutes ametlikes aadressides kordub sõna linn
kaks korda. Näiteks Järva maakond,
Paide linn, Paide linn, Pikk tn 1. Nii
saab olema ka Haapsalu, Tartu, Pärnu
ja Narva-Jõesuu linnade puhul.

Maa-amet on konsulteerinud ka Omniva (Eesti Posti) esindajatega. Omni-

va kinnitab, et posti sihtnumbreid ei
ole plaanis sel aastal muuta ning kõik
postisaadetised viiakse kindlasti kohale nii uue kui ka vana aadressi puhul.
Küll aga rõhutab postifirma, et kirjale korrektse sihtnumbri lisamine on
nüüd olulisem kui kunagi varem.

„Kui inimesel tekib soov teada saada,

Eestis on 1,2 miljonit aadressi. Haldusreformi tõttu muutub käesoleval

aastal esialgse hinnangu kohaselt
umbes 400 000 aadressi, neist ligi
200 000 on elukoha aadressid.
„Haldusreformi tõttu teiseneb käesoleva aasta oktoobris-novembris erakordselt suur hulk aadresse. Muutub
ligi 200 000 elukoha aadressi. Kui
arvestada ka hoonestamata ja mitteelukondlike hoonetega maaüksusi,
siis muutub kokku üle 400 000 Eesti
aadressi,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits. „Muutus puudutab
eeskätt neid piirkondi, kus toimuvad
omavalitsuste liitmised,“ märkis Tiits.

Nii suure hulga aadressiandmete muutuse tingib asjaolu, et peale haldusreformi on Eestis 79 kohalikku omavalitsust 15 linna ja 64 valda. Reformi
käigus saab uue piiri 11 maakonda.
Muutuvad ka paljude külade nimed,
enamik neist Saare- ja Võrumaal, sest
samas omavalitsuses ei või olla mitut
samanimelist küla.
Maa-ameti aadressiandmete osakonna
juhataja Mall Kivisalu tõi märkimist
vääriva asjaoluna välja selle, et peale
haldusreformi on Eestis viis nn linna-linna ehk linnasisest linna. Need
on: Haapsalu, Paide, Tartu, Pärnu ja
Narva-Jõesuu. Need linnad on haldusreformi järgselt oluliselt suuremad kui
praegused linnad, hõlmates enda alla
ka ulatusliku hajaasustusega ala. Seega
hakatakse mõne küla aadressis nimetama ka linna. Näiteks küla, mis praegu on Paide vallas, kuid haldusreformi
järel Paide linna koosseisus, saab uueks
aadressiks Järva maakond, Paide linn,

milline on tema aadress pärast haldusreformi, kas see jääb samaks või mitte,
saab ta Maa-ameti geoportaali avalehel oleva aadressi teisendaja abil seda
järele vaadata. Sisestades aadressi teisendaja otsingusse oma aadressi, näidatakse ekraanil haldusreformijärgset
aadressi,“ juhendas Mall Kivisalu.
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kohalike omavalitsuste valimisi 2017.
aasta oktoobris.
Maa-amet

w

yJ

<

~

-,.l

V

II

sSsSjp

'//VM
S rvr» r»

n

/-\

rv_r\

r»

;
''v.o

r\-o

rv_r

e

–

23. oktoobril
18.00 AHJA RAAMATUKOGUS

)ü

teistest

ovyw

kirjastuse

raavnatutest

|

"

4

AHJA VALLA TEABELEHT

Kõigis kortermajades tekivad 1. jaanuaril
korteriühistud
korteriomandi-

ja korteriühis- korteriühistu registrisse. Kui ühistut ei
tuseadus (KrtS) jõustub 1. jaanuril ole sel aastal asutatud, siis 01.01.2018.
2018.a. Pooltes Eesti kortermajades loob riik selle ise! Teie elamu korteriUus

puuduvad korteriühistud. Kõigis majades korteriühistute loomisega tahab
seadusandja parandada elamute haldamist ning kehtestada ühesugused
valitsemisreeglid kõikide elamute suhtes. KrtS rakendub kõikides majades,
kus on moodustatud korteriomandid.
Korteriomand koosneb reaalosast
(elu- või mitteeluruum) ja sellega
seotud kinnisasja kaasomandiosast.
Ühistu tekib ka siis, kui kinnisasjal
on ainult kaks korteriomandit või kui
kõik korteriomandid kuuluvad ühele
isikule. Uus seadus ja ühistu nõue ei
kehti kinnisasjade suhtes, mis on kaasomandis mõtteliste osadena (näiteks
igal omanikul on 1/4); ridaelamutes,
kus iga elamuosa alla on moodustatud
oma krunt ja majades, mille omanik
on hooneühistu.

ühistu kantakse automaatselt registrislima ja registrit teavitama korterise ja ühistu nimeks on teie kinnisasja
omanikud esindavad ühistut sel juhul
aadress täiendiga KÜ. Kõik omanike ühiselt või mõnele omanikule antud
ühise valitsemisega seotud õigused ja volikirja alusel. Soovitav on siiski ka
kohustused lähevad üle ühistule. Selväikestes majades juhatus valida ja
lisel ühistul ei ole esialgu põhikirja ja registrisse kanda. Kuni 10 korterimaja valitsemine toimub otse KrtS säomandiga elamu ühistu võib pidada
tete alusel.
kassapõhist raamatupidamist ja ei pea
–

Kui maja haldamiseks oli korteriomanike üldkoosoleku poolt enne 01.01.

nimetatud

keegi omanikest), siis alates KrtS jõustumisest on tema automaatselt juhatuse ülesannetes. 30. juuniks 2018.a tuleb registrile esitada andmed tekkinud

saa. Olemasolevad mitme kinnisasja korteriühistud jagunevad mitmeks
ühistuks, kui 31. detsembriks 2016. a
ei võetud üldkoosolekul vastu teistsugust otsust.

valitseja (kinnisvarahaldusettevõte, iseseisev majahaldur või

ühistu juhatuse kohta

(senise

valitseja Kõiki korteriühistu dokumente või
teateid saab korteriühistute registrile

Kui korteriühistu on olemas, siis KrtS

mõjutab teid vähe, sest senine ühistu

2017. a

Kui korteriühistut ei ole, siis ühistu
asutamine 2017.aastal ei ole kohustuslik. Kui te siiski soovite seda teha, peab
korteriomanike enamik vastu võtma
ühistu asutamise otsuse, kinnitama
põhikirja, valima juhatuse ja kandma

esitama majandusaasta aruannet.
Mitme kinnisasja
majandamiseks
enam ühte korteriühistut asutada ei

või uue valitud juhatuse andmed). Juriidiline isik (haldusettevõte) võib ka
tulevikus üldkoosoleku otsusel olla juhatust asendav organ (valitseja).

jätkab tegevust. Kuigi uus seadus ei
nõua otseselt põhikirja muutmist, tasub see siiski üle vaadata. Kui mõni
olemasoleva põhikirja säte on uue seadusega vastuolus, siis kehtib selles osas
seaduses sätestatu.

Kui majas on kuni 10 korteriomandit või kuuluvad kõik korteromandid
ühele isikule, siis ei pea juhatust va-

jooksul selgita välja, kas Sinu

korterelamus on korteriühistu asutatud! Kui te ühistut ise ei asuta, siis
kontrollige, et oleks kehtiv üldkoosoleku otsus valitseja nimetamise kohta. Kui keegi majaelanikest faktiliselt
kogus remondifondi vahendeid või
sõlmis üldelektri- ja veelepingud enda
nimel ja te soovite, et ta jätkaks uuel
aastal ühistu juhatuse liikmena, siis nimetage ta käesoleval aastal ametlikult
korteriomanike üldkoosoleku otsusega valitsejaks.

esitada ettevõtjaportaali (ettevotjaportaal.rik.ee) või notari kaudu. Registrikande eest tasutakse riigilõivu.
Lisateave ja abi korteriühistu asutamisel Eesti Omanike Keskliidust või
esita oma kirjalik küsimus meie nõustamiskeskuses Õiguskindlus. Loe ka
täpsemalt www.omanikud.ee/uus korteriomandi- jakorteriühistuseadus

Priidu Pärna
Eesti Omanike Keskliidu esimees

Küttehooajaks peavad korstnad ja lõõrid puhtad olema
Tuleohutuse seaduse järgi tuleb kütteseadme korstnat ja lõõre igal aastal
vähemalt korra puhastada. Kuid ti-

puhastab ja vaatab kütteseadmed üle,
teeb parandust vajavate vigade kohta
ettekirjutused ning väljastab tehtud

hedama kasutamise korral tuleb neid tööde kohta akti.
ka tihedamini puhastada. Tähtis, et
lõõrid oleksid puhtad ning sellega
välditud tahmapõlengute tekkimine.
Eramajade korstnaid ja lõõre tohib
ise pühkida, kuid kord 5 aasta jooksul
peab seda tegema kutsetunnistusega
korstnapühkija. Kortermajade ja ridaelamute korstnaid peab igal aastal
hooldama korstnapühkija. Ametimees

Kel aga korstnapühkija juba käinud
ja lõõrid puhtaks tehtud, sellele mõned soovitused. Kui küttekollet ei ole
pikemat aega kasutatud, ärge laduge

esimesel kütmisel ahju-

või pliidikollet

suitsu sisse ei aja. Ja veel, küttekollete
siibritel on kaks asendit, kas kinni või

lahti ning kütmise ajal siibrit poolkinni hoida ei tohi. Tõmbe takistamine
põhjustab ebatäielikku põlemist, mille
tagajärjel kulub sooja saamiseks rohkem küttematerjali ja lõõrid tahmuvad
kiiremini. Sama tagajärg on kütmisel

märgade puudega.

pilgeni puid täis. Esialgu pange väike

Marek Kiik

kogus pilpaid või paberit, et küttekolde käigud ja korsten üles soojendada.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse

Nii tagate, et

esimesel kütmisel ahi

kommunikatsioonijuht
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NOORTEKESKUSEST
Ahja Avatud Noortekeskus tähistab reedel,

KONTSERBIillKIHETaTEftOjliEffSQliiaRISiiRŠOOME-LEEDÜ)

20.oktoobril kell 18.00 keskuse 16. sünni-

päeva.
See on aasta suurim noortepidu, kuhu on
oodatud noored alates 7.a. ja koos peredega. Oleme suurt sünnipäevapidu tähistanud

juba 2008.aastast ja iga aastaga

on

osalejate

suurenenud. Peo korraldavad noored,
kes saavad kogemuse ürituse korraldamisel. Selle aasta peo vedamise võtsid endale
Keithy Pallandi ja Kaidy Tõruke, kes said
Briti PickUp projektifondist 1000€. Peo
teema on „Helenda turvaliselt ja eredalt”,
et tõmmata tähelepanu ohutule liiklemisele
pimedal ajal, tehakse helendavaid näomaalinguid ja saab vaadata noorte omaloomingulisi esinemiskavasid.
arv

Keskus on igapäevasel avatud E-N 14.00
18.00 ja R 14.00 20.00.

oo

PROGRAMMIS]
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A

*

4

–

–

Tegutsevad ka järgmised huviringid noortele
E

14.45 kunstiklubi Helen Otsa ateljees

-

y

i

16.30 robootikaring, mida juhendab
Aleksei Raud.
17.00 spordihoones jalgpallitreening
T
Karl Vardja juhendamisel
N 14.00 vibulaskmise treeningud spordihoones Aivar Londoni juhendamisel
E

-

v\\

-

–

AHJA
KULTUURIMAJA

K või N (liikuv graafik treeneri töö tõttu)
17.30 spordihoones skyjumping Eneken
Priksi juhendamisel.
Otsime tantsuõpetajat noortele, kuna JJ-St-

11. november kell 12:00

reet tantsukool lõpetas treeningute andmise, sest ei saanud kokku 15 osalejat. Mul on
hea meel, et noored on leidnud endale so-

Bä

biva tegevuse. Nad käivad meeleldi, palun
rääkige ka kodudes huvitegevusest ja andke
keskusele ja juhendajatele tagasisidet laste rõõmudest ja muredest. Uute uudistega
olge kursis ja vaadake FB-s Ahja Noortekeskuse kontot ja lugege keskuse blogi
Ahja Avatud Noortekeskus.
–

Koolivaheajal, 24.oktoobril on maja tehnikahuviliste päralt, kui vurab kohale mobiilne töökoda, mille eesmärk on tutvustada
noortele metalli- ja puidutööd, saab valmistada ise endale praktilise eseme.Valgjärvel,
noortekeskuste suvepäevadel meisterdati
põneva lahendusega puidust kell.
Endiselt tegutsevad Ahjal Kaitseliidu kodutütarde ja noorte kotkaste rühm.
Maakondlikul matkamängul saavutasid
Ahja kodutütred Õie-Elin Paimets ja Lisandra Kuusik II koha ning noored kotkad
Jorgen Luiv ja Meelis Lepik III koha. Orienteerumisteisipäevakul Saarjärvel said Ahja
tüdrukud Lisandra Kuusik, Õie-Elin Paimets ja Keity Funk võistkondlikult II koha.

Matkamängul
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FOTOMEENUTUSI

Viimast korda koos

Kallis Ahja valla rahvas, täname
Teid toetuse ja hea koostöö eest
aastatel 1991-2017
Austusega
Ahja vallavolikogu nimel
volikogu esimees Uuno Siitoja
Ahja vallavalitsuse nimel
vallavanem Peeter Sibul

Lasteaed Illikuku rõõmsameelne pere, aastal 2017

Head sõbrad!
Tänan Teid kõiki, kes toetasid mind

hea tulemuse saavutamisel kohalike
omavalitsuste valimistel.

Austusega
Uuno Siitoja

Ahja kooli kollektiiv

Sügis 2017
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Meie oma tööka kollektiiviga lõ gasltoumdeuseK.äime ühiselt matkamaks, jalgsivõi rat stega.
ja

Nii naudime vaheldumistaklueidm.astegd Meie matkadest
võtabalati
ka Juta Otsa.

osa

Me pole Luik, Haugja Vähk, vaid

Veevalaja, Jäär ja Ambur, kes teguktsoesvardhusr,õmus jsaõpruseO.let altiodatu k ltu rimaj . Sovime teil vär ilst ügist!

Ahja Raamatukogu/Tuglase Muuseumi juhatajaKülli Vardja ja

majahoidja Rein Muuga puhkehetkel

välialal.

Meie kollektiiv on küll pisike,kuid
töökas. Raamatukogultäitus tänavu
132 aastat ja raamatu-te

varamu on

teiste omataoliste

hulga

üks suuremaid.
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KOOLST
Iga inimese päevategevustes on erinevaid hetki, kus ta osaliselt viibib
muusikat kuulates, ise muusikat luues
tedvustamata või on läbi meedia ühe
või teise muusikalise sündmuse tunnistajaks. Hetked, kui muusika jõuab
kuulajateni on minu arvates vahel nõiduslikud, mille tulemusel muutub inimese meeleolu ja mõtlemine. Tahaksin

öelda, et igas päevas võiks kõlada uus,
omanäoline, kuulamakutsuv heliteos.

Väike maakool, mis asub värvilistest
sügislehtedest täis inspireerivas pargis,
sisaldab väga huvitavaid ideid, mida
soovin koos õpilaste, huviliste ja inspiratsiooni otsivate kuulajate abil looma hakata.

Olen oma elus puutunud kokku palju
muusikaga ning julgen öelda, et läbi
muusikaliste tegevuste erinevate laste
õpetamisel tunnen end õnnelikuna.
Pakkuda erinevaid muusikalisi tegevusi Ahja kooli õpilastele ja Illikuku
lasteaia lastele on mulle suureks rõõmuks.

Ahja Kooli muusikaõpetaja
ja huvijuht Krista Brusko

Ei ole paremaid, halvemaid aegu...
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Kaeve-

www.biopuhasti.ee

planeerimistööd

I ,5 KUNI I 8 TONNI.
'S Kalluri teenus kuni I 5 tonni.
'S Kruus, liiv, muld, killustik.
■/ Veevarustus- ja kanalisatsioonitööd.
EKSKAVAATORITEGA

Mina ei ole Ahja Kooli tuleviku pärast
väga murelik. Möödunud õpetajate
päev näitas, et meie kooli praeguste

Septikute

s

müük ja paioaldus.

BlOPUHA8TITE

MÜÜK JA PAIOALDUS.

'S IMB- JA FlLTERVÄLJAKUTE EHITUS.
S Drenaaži- ja sadeveesüsteemid.

õpilaste seast võiks kasvada vägagi võimekaid pedagooge. Igatahes maitsekas

J TEed,

riietus, sätitud soengud, ülikond, terav
püksiviik ning kõrge konts rõhutasid
õpetajaks olemise välist glamuuri.
Asendusõpetajad olid koostöövalmis,
muretsesid tundide ettevalmistamise
pärast, väga kohusetundlikult rutati
tundi. Kiire kohv vahetunnis kuulus
asja juurde. Mõnede õpilaste arvamused õpetajaks olemisest:
Ma arvan, et õpetaja olla on äge,
sest siis saad teada, mida tunnevad

www.kanalisatsioon.ee

parklad,

haaküte, tiksid,

KAABUT RASSID JNE.

tel. +372 5049754

•

•

••tl

Mtt^
••■

•••tl
•

•

PUiSTEViLL

■'

Ahja Kooli üheks väärtuseks
ning tugevuseks tõsiasja, et paljud
meie koolis õppinud õpilased on valinud õpetajaks olemise keerulise tee.
Järeldan, et just nende õpetajatel oli
olemas see miski, mis jättis jälje, oli
eeskujuks ja innustajaks elukutse valimisel. Koos õpilastega asja arutades
leidsime, et hetkel töötab meie koolis
õpetaja või koolijuhina seitse inimest,
ligi pool õpetajaskonnast, kes on ühtlasi õppinud siin koolis: Katrin Jõgeva, Ülla Narusbek, Ülla Rebane, Aili
Siitoja, Tiia Tenno, Aira Ojala, Heli
Sinipalu. Palusin neid õpetajaid iseloomustada ning koondportree sai
järgmine: õiglane, ta ei näita välja, kui
tal on lemmikuid, kui läheb närviliseks, siis hakkab varvas toksima nagu
õmblusmasin, telefoniinimine, ta on
väga lahe, hea juhendaja ja kaaslane
ka väljaspool tundi, õpetajate lemmiksõnadeks on “nii!” “mõte!” ja “nonii!”,
kui nalja tehakse, ei saa pahaseks, vaid
naerab kaasa, tema tunnis on mugav

Loen

ja rahulik, kus viga näed laita, siis
tema kohe tuleb ja aitab, teeb mulle
asjad selgeks, ei tee vahet tüdrukutel
ja poistel, aitab alati jamad ära lahendada, karm, aga õiglane, kui ta on mu
lähedal, ei tunne ma ennast ebamugavalt, temaga saab asju arutada. Kirjutati muudki, kirjutati ausalt. Võtsin
siia kokku selle, mis õpilase meelest
on hea õpetaja mõõdupuuks. Olen
neile väga tänulik abi eest.

PUISTEVILLADE MÜÜK

■'

aas-

Iga teine õpetaja Eestis on üle 50tane. Need on õpetajad, kelle kasvandikud tegid Eestist Balti tiigri, lõid
maailmaski tuntud edasiviivaid ettevõtteid ning viisid Eesti Euroopa Liitu ja NATO-sse. Teinekord on nende
õpetajate all õppinud ühe perekonna
mitu generatsiooni. Kuigi meil kõigil on õpetajatest erinevad, teinekord
vastakadki mälestused, siis kollektiivselt on see pool õpetajatest olnud
aluseks tänapäeva Eestile. Õpetajaskonda ootab lähiaastatel ees massiline põlvkondade vahetus ning sellest
lähtuvalt kerkib küsimus: kelle käe
all hakkavad õppima järgmiste põlvkondade riigijuhid, ettevõtjad ja eksperdid? Kuidas mõjutavad muutused
meie kodukooli?

Puistevilla

õpetajad.
Õpetaja olla on tore ja raske, sest
tore on õpetada ja jagada teadmisi,

S

Valikus

JA PAIOALDUS.

paioaldusbeadmete

T8 ellu vill, kivivill

rent.

ja

KLAASVILL.

•

aga raske on siis, kui lapsed ei kuula.
Õpetajatöö on igav, sest iga päev
peab sama asja tegema ja õpilased
igakord ei taha kaasa teha.
•

Tahaks veel proovida. Väga kiire
oli kogu aeg.
Oma heaolu ning kestmise eest tuleb
igal koolil ise hea seista. Hoides ja
väärtustades kaaslasi pole ükski muutus liig raske ning ükski areng hirmutav.
•

/

Tbelluvill

plaativillana ja

AURUTÕKKEPABER.
/

Tbelluvilla

märopaioaldus.

WWW. EESTI PUISTEVILL. EE
WWW. ECOVILL. EE
TEL.

+372 50808 I A

Sügis 2017
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Kirjaniku nime kandvate koolide
koostööprojekt
Võru Kreuzwaldi Kool käivitas möödunud õppeaastal üle-eestilise projekti “Eesti kirjanike nime kandvate koolide võrgustiku
loomine ja koostöö käivitamine“. Eestis on üksteist Eesti kirjaniku nime kandvat kooli: Anna Haava nimeline Pala Kool, August
Kitzbergi nimeline Gümnaasium, C.R.Jakobsoni nimeline Torma
Põhikool, Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool, Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool, Juuru Eduard Vilde Kool, Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium, Pärnu Koidula Gümnaasium, Tartu
Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Viljandi Jakobsoni Kool,
Võru Kreutzwaldi Kool.
Projekti eesmärk on genereerida uusi, värskeid ideid, jagada kogemusi, kaasata oma ettevõtmistesse erinevate võimetega õpilasi, et mitmekesistada ja kaasajastada tänapäeva õppeprotsesse.
Muutunud õpikäsitluse kaudu saab tuua õpilastele lähemale Eesti
kultuuriloo suurkujusid.
28. ja 29. septembril osales projektiga seotud kohtumisel kolm
Ahja Kooli neidu: Dagni Loid, Liise-Lisete Laur ja Steffy Prants.
Peale Ahja kooli osales kohtumisel veel 4 kooli.
Esimesel päeval külastasime Eesti Kirjandusmuuseumi varakambreid, kus aukartust äratava mulje jätsid meie kirjanike (sealhulgas ka Tuglase) käsikirjad ja teised väärtuslikud eksponaadid.
Muuseumi materjale hoiti puust kappides ja modernsetes auto-

maatikaga juhitavates riiulites.

Päev lõppes Cafe

Shakespeare õhtusöögilauas.

Teisel päeval sõitis kirjandushuviliste grupp O. Lutsu Palamuse
Gümnaasiumi. Tutvuti koolimaja ja õpilaste tegevustega. Loomulikult külastati O. Lutsu „Kevade“ tegelaste kooliradu ja arutleti edasist projektiga seonduvat.
Veel tänavu hilissügisel toimub projekti raames kirjandusviktoriin ning 7. juuniks on paika pandud sportlikud „Kalevipoja
mängud“ Võru Kreuzwaldi Koolis.

Fotod ja artikkel: Rita Lutsar
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Õpilaste loovuse arengu
konverents Põlvas
Ahja Kooli 7. ja 8. klassi õpilased osalesid septembri lõpus
maakonna loov- ja uurimistöid tutvustaval konverentsil.
Meid võttis vastu kooli direktor Arvo Sarapuu kes saatis külalised kooli sööklasse registreerimislehti täitma.
Päeva programmi valmistasid ette ja konfereerisid kaks
Põlva Kooli tütarlast: MeritLutsar ja Kristin Semm. Töid
oli erinevatest valdkondadest: omaloominguline raamat,
diivanikatte vahetus, tooli restaureerimine, naturaalsete
kehakoorijate valmistamine, savinõud kooli meeneteks,
jõulupeo korraldamine, Vana-Kreeka mõõk, seade loole
„Happy“, jne.
,

Omaloomingulisi muusikapalu mängisid esitluste vahele
Johanna Laanoja ja Mart Kirotar. Konverentsi saalis oli
näitus mõningatest maakonna loov- ja uurimistöödest.
Õpilaste ettekannete vahel pakuti osalejatele koolilõunat.

Foorumil esines kokku 15 maakonna õpilast. Loodame, et
Ahja Kooli õpilased leidsid konverentsilt huvitavaid ideid
uurimis- või loovtööde tegemiseks.

Selle sügise mõtisklus
Vaadates veidi ajas tagasi, mõtisklesin veidi, mida olen kogenud
selles väikses Ahja vallas kuus aastat töötades. Mul on selle aja
jooksul olnud võimalus aidata korraldada nii Ahja valla 20.sünnipäevapidu kui ka 25.sünnipäeva. Esimesest peost meenub humoorikas jõuluvana Karl Käärik, kes oskas igale pakilunastajale
üllatava kommentaari kaasa jagada... Või siis suur sünnipäevatort, mis sõidutati sisse spetsiaalselt selleks peoks valmistatud
ratastega laual ja millel pidid saluudina põlema küünlad, mis aga
millegipärast kohe ei süttinud ja kuidas pintsakutes noormehed
ükshaaval joostes saali tormasid, et põlevaid küünlaid tordile
asetada...25.aastapäeva pidu oli juba suurejoonelisem, teadsime,
et ka viimane Ahja valla nime all. Nii väljus pidu ka majast tuletantsijate shwouga õues. Kuna valla aastapäevad on alati olnud
detsembris, oli see eriline hetk talves, mis eredamalt meelde jäi.
Tulles mõtetega tagasi tänasesse päeva, tuleb kõigele vaatamata
ka kultuurivallas edasi jätkata, tõestamaks, et ka nii väikses kohas on oma järjepidev kultuurielu vajalik ja nõuab hoidmistkasvõi meie isetegevuslaste näol, kes on nii palju andnud kohaliku
elu rikastamiseks ja meiekandi kultuuri alalhoidmiseks. Kaunist
sügist ja ainult häid emotsioone edaspidiseks meile kõigile!

Külliki Poroson
Ahja kultuurimaja juhataja

Fotod ja artikkel: Rita Lutsar

Sügis-talv 2017 Ahja
kultuurimajas
17.oktoobril, kell 11.00
Lasteetendus Tallinna Lasteteatrilt
Muinasjutud
Jutuvestja Erki Kaikkonen
Pilet 2.50
28.oktoobril, kell 17.00
T. Braksi külatükk
„Võsavennad”

mängivad Laeva näitetrupp”Sõgedad” ja bänd „Kobedad”
pilet 3.-

11 .novembril, kell 12.00
Tsirkuseetendus kogu perele
pilet 6.14.detsembril, kell 10.00-15.00

Jõululaat
19.detsembril, kell 15.00
Eakate jõulupidu
Avatud jõuluvana kingikott

22.detsembril, kell 20.00
Jõulupidu
Avatud jõuluvana kingikott
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Ahja
kultuurimajas
jätkavad tööd
Rahvatantsurühm „Hõbesõlg”
esmaspäeviti kell 18.30-20.00
juhendajad Marju Rämmer ja Külliki
Poroson

Naisansambel „Rukkirääk”
teisipäeviti kell 12.00-14.30
juhendaja Elvine Käämer

1. Maaelu ühtne koordineerimine. Vaja-

Peotantsuklubi
pühapäeviti kell 11.00-12.30
juhendajad Birgit Kivimurd ja Anne
Paabut
Uutel huvilistel võtta ühendust telefonil
5372 7732
rahvaletuli
valla
Põlva
oluline
13.10.

Põlva valla rahvale tuli 13.10. oluline
uudis Vabariigi Valitsusest. Valitsus
andis volituse SA Tartu Ülikooli Klii-

nikumi kaudu osaluse omandamiseks
AS Põlva Haigla. See tähendab seda, et
51% AS Põlva Haigla aktsiatest läheb
üle Tartu Ülikooli Kliinikumile. Põlva Haigla saab 1 milj. eurot täiendavat
raha ja inimesed kindluse, et heal tasemel arstiabi on ka tulevikus Põlvas kättesaadav. Kindel on ka see, et uus Tervisekeskus (perearstikeskus) ehitatakse
välja ja selle ehitamisel ei ole ka enam

ühtegi takistust.
on

sündinud

meie

vallas

12

last

Tänavu on sündinud meie vallas 12 last
ja surnud 12 kodanikku.
Sünnitoetust makstud 2920 eurot (si-

saldab ka eelmisel aastal sündinud laste
sünnitoetuse teist osa).
Matusetoetust on makstud summas
1560 eurot, toimetulekutoetust on
makstud 9 kuu eest 16192,46
eurot.
Esimese oktoobri seisuga elas meie vallas 1028 inimest.
Suvel

remonditi

Ahja

kabelihoone

Heaks kiidetud 6. augustil 2017 VanaVõidus Viljandimaal.
Meie, Eestimaa 15 maakonna külakogukondade esindajad ja Külaliikumine Kodukant kutsume üles Vabariigi Valitsust,
ministeeriume, koostööpartnereid ja kogukondi arvestama järgmiste punktidega
Eesti külaelu ja maaelu arengu kavandamisel ja ellu viimisel:

Seltskonnatantsuklubi
kaks korda kuus
kolmapäeviti kell 17.30-19.00
juhendaja Külliki Poroson, muusika
Ene Priks

Tänavu

Eesti Külade
XII Maapäeva
manifest

ning

Suvel remonditi Ahja kabelihoone ning
septembris sai mustkatte nii kalmistule
viiv Rahu tänav kui ka Mesiniku tee.
Mustkatte sai ka järve äärest spordihoonesse viiv tee. Lisaks remonditi vallale
kuuluvaid kruusateesid.

me valitsuse otsust, milline ministeerium
vastutab maaelu arengu tervikliku juhtimise eest. Täna on maaelu areng killustatud kolme ministeeriumi vahel ja puu-

dub selge vastutaja.
2. Maapiirkonna mõiste täpsustamine.
Tuleb selgelt määratleda äärealade, linnalähialade, väikelinnade kriteeriumid.
Sellest lähtuvalt on vajalik üle vaadata
Maaelu arengukava, Eesti regionaalpoliitika ja näha ette mõjusad meetmed, mis
vastavad erinevate piirkonnatüüpide vajadustele. Vaja on kirjeldada, missugune
on Eesti maaelu mudel.

õpe. Investeerimine rajatistesse peab olema tasakaalus investeeringutega inimkapitali arendamisesse. Inimeste võimete ja
oskuste arendamine on kriitilise tähtsusega. Oluline on tagada külavanema te
koolitamise finantseerimine.
7. Innovatsioon maaettevõtluses. Maapiirkonnas luuakse järjest enam töökohti
väljas pool põllumajandussektorit, mistõttu kogukonnad peavad väga oluliseks
toetada innovaatiliste mikroettevõtete
loomist ja arendamist. Samuti peame
tähtsaks kujundada äärealadel alustavatele ettevõtjatele soodsam maksukeskkond.

8. Maa- ja linnapiirkondade koostöö ja
suurema sidususe loomine. Kogukonnad
on valmis algatama dialoogi linna ja maa
omavahelise sidususe tagamiseks, mis
toestab ja võimestab vastastikust arengut.
9. Elanikkonna kaitse ja turvalisus. Vajalik on suurendada kogukonna liikmete
teadmisi, oskusi ja valmisolekut kriisiolukordadega toimetulekuks.
10. Riiklikud toetusprogrammid. Oluline
on siseriiklikud regionaalarengu prog-

rammid jätkuvad ning nende rahaline
maht kasvab. Kindlasti on vajalik, et toetuste otsustamisel rakendatakse alt-üles
initsiatiivi ning usaldatakse kohalike kogukondade teadmust.
11. Suurendada kogukondade rolli Eu3. Ligipääsetavus. Haldusreformi käiroopa Liidu struktuurifondide kasutagus on juba suurenenud vajadus parema misel. Euroopa Liidu uueks eelarvepeühenduse järele keskuste ja külade vahel. rioodiks 2021-2027 on vajalik, et Eesti
Vajalik on tagada hästitoimiv ja paindlik võtab kasutusele CLLD (Community
ühistransport, korrastada teede võrk ja Led Local Development
kogukonna
arendada välja lairiba internetivõrk.
juhitud kohalik areng) ja multifondid, et
tagada kohalikele vajadustele kõige pa4. Kogukonna kaasamine otsustusprotremini vastavad investeeringud. CLLD
sessidesse. Tagada tuleb kogukondade
efektiivseks rakendamiseks on vaja luua
esinduste kaasamine elukeskkonda mõjutavate otsuste ettevalmistamisse ning lihtne reeglistik, mis võtab arvesse erinevate struktuurifondide reeglite makparima lahenduse otsimisse. Peame oluliseks, et halduskorralduse raames saab simaalset ühtlustamist. Peame oluliseks,
et CLLD rakendamist koordineerib riigi
külavanema funktsioon mõjusama vältasandil üks ministeerium ning toimib
jundi.
hea koostöö ja dialoog kõigi seotud osa
5. Kogukonnateenuste arendamine. Halpoolte vahel. Deklaratsioon on koostatud
dusreformi käigus kasvab vajadus teelaialdase
kaasamisprotsessi tulemusena.
nuste järele, mida saavad pakkuda koArutelud
toimusid maakondades kevahalikud kogukonnad. Kogukonnad on
del
2017
Maapäeval toimunud teening
valmis võrdsel partnerlusel omavalitsusmakodades.
Ühtlasi
võtab deklaratsioon
tega ja riigiga välja töötama ja pakkuma
arvesse
tasandil
välja töötatud
Euroopa
kogukonnale vajalikke teenuseid. Vaja
raamdokumente
maaelu
poliitika
arengu
on välja töötada teenuste selged rahasNeed
dokumendid
on Eukujundamisel.
tamise põhimõtted, mis on pikaajalised.
deklaratsioon,
Cork
2.0
roopa
Komisjoni
Esmatasandi teenuste rahastamise peab
Euroopa Maaelu Manifest, Tartu deklatagama riik. Selleks, et tagada kogukon–

nateenuste kvaliteet ja jätkusuutlikkus on
oluline, et igas kohalikus omavalitsuses

töötab kogukonna arengu konsulendi
kutsetunnistust omav isik.

6. Inimeste võimestamine ja elukestev

ratsioon LEADER/CLLD 2021-2027, Euroopa Maaelu Tegevuskava 2021-2027.

Krista Habakukk
Külaliikumine Kodukant esinaine
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Õnnitlused
Jätke maha murede koorem,
kaasa võtke rõõmude killud!

Õnne ja tervist!
OKTOOBER

OLGA HAAV 86
LEONTINE SALISTE 84
ERIKA KORK 83
LUULE LIISKMANN 83
ADOLF RÄMMER 81

HELVE SIILPUU 81

MARJU RÄMMER 81

AIME VALS 81
NOVEMBER
MALDUR MÕTS 81
DETSEMBER

LAINE PUKSA 94
ALEKSANDER SUOKAS 93

LEHTE PETERSON 91

MEETA LILLEORG 87
KÜLLIKE NIINEMÄGI 86
VAIKE VEEORG 83
ELLEN OOTSING 83
ENDLA LUUDE 81

AHJA VALLAS SÜNDISID:

11.07.2017 German Tisler
27.07.2017 Liisa Niinemägi
02.08.2017 Helina Kahar
MÄLESTAME:

15.08.207 Kätriin Roositalu

13.08.2017Johannes Omel
22.09.2017 Eliise Sepping
23.09.2017 Joanna Kuusik
28.09.2017 Alex Kraavi

Salme Rihma
01.03.1920-13.07.2017
Herbert Võsaste

14.04.1927-05.08.2017
Marta Leppik
02.01.1935-19.09.2017

'

Ahja Vallavolikogu ja
Vallavalitsus
Illimari 6 Ahja 63710
Põlvamaa

Tel./faks 79 93 971
E-post: ahja@ahja.ee
Kodulehekülg: www.ahja.ee

Toimetaja: Valve Luude
Tel: 79 93 971
E-post: valve@ahja.ee
Trükk ja küljendus:
Tarmest OÜ
Trükia rv:450

