VASTSE-KUUSTE VALLA INFOLEHT

Meie Vald
Nr 2 (206)/17

Vastse-Kuuste valla beebipidu
Mall Kõpp
Fotod erakogust
Vastsete väikeste vallakodanike auks 5. veebruaril
korraldatud beebipeole oli
kutsutud kaheksa 2016. aastal
meie vallas sündinud last ja
nende vanemad. Tegelikult
sündis Vastse-Kuuste vallas
läinud aastal üheksa last, aga

jaanuaris ilmavalgust näinud
beebi oli kutsutud osalema
möödunud veebruaris
toimunud peole.

Beebipeol anti väikestele
vallakodanikele üle kinke-

raamat „Pisike puu“. Raamatu
saavad kingituseks kõik alates

2015. aastast Eestis sündinud
lapsed. See on riigi kingitus
Eesti lastele, millega väärtusta'
takse igat Eestis sündinud last.
Raamatu on koostanud Eesti

Lastekirjanduse Keskus ning
selle eesmärgiks on toetada
laste lugemishuvi ja väärtustada eesti lastekirjandust.

Raamatuga koos anti beebidele üle ka Vastse-Kuuste valk

kingitus. Sündmusele lisas
pidulikkust väike kontsert, koos
torti maitstes said peolised
omavahel ka lähemat tutvust
teha.
Täname kõiki esinejaid ja
nende juhendajat Kersti
Matsonit toredate etteastete

eest.
Neid, kes beebipeol osaleda
ei saanud, ootab kinkeraamat
Vastse-Kuuste raamatukogus.

Veebruar 2017
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Vallavolikogu istung 26. jaanuaril 2017
Päevakorras oli:

märtsil 2017 kell 12-15 ja 13. märtsil

otstarbeks vajalik. Kinnisvara võõranda-

1. Toimus valla 2017. aasta eelarve

2017 kell 17-20. Vallavalitsus koostab

mise otsustab volikogu. Kuna kinnistut

rahvastikuregistri andmete põhjal küsit-

otsustati suunata volikogu komisjonidele

luses osalejate nimekirja 01.03.2017

soovib osta eraisik, tuleb keskkonnaministrilt maa võõrandamiseks loa

omapoolse seisukoha esitamiseks ning

seisuga. Küsitluse läbiviimiseks

saamisel korraldada kinnistu müük

vajadusel muudatusettepanekute tege-

moodustatakse 5-liikmeline komisjon.

avalikul enampakkumisel.

miseks. Eelnõu II lugemine toimub volikogu veebruarikuu istungil. Kinnitati vas-

4. Anti põhimõtteline nõusolek Karilatsi
külas asuva munitsipaalomandis oleva
Kiigeplatsi kinnistu võõrandamiseks

5. Vallavanem Lennart Libale anti volitused Vastse-Kuuste aleviku Turuplatsi
kinnistule hoonestusõiguse seadmise

2. Otsustati korraldada 5 vallale kuuluva

avalikul enampakkumisel. Avalduse
kinnistu ostmiseks esitas eraisik. Vasta-

küsimusega tegelemiseks ja vajadusel
selles osas juristidega konsulteeri-

põllumaa kordusenampakkumine,

valt maareformi seaduse § 25 lõikele 3

miseks. Olemas on arendajapoolne

alandades maatükkide alghindu eelmise

võib kohalik omavalitsus munitsipaal-

enampakkumisega võrreldes 20%.

omandisse antud sotsiaalmaa siht-

eelnõu

I

lugemine. Eelarve eelnõu

tavalt valla finantsjuhtimise korrale vallavanema töötasu suurus 2017. aastal.

Enampakkumise teade on avaldatud

otstarbega maa sihtotstarvet muuta,

soov, mida siin tahetakse tegema hakata. Hoonestusõiguse seadmise lepingu
sõlmijaks oleks MTÜ Tartu Agility

kinnisvaraportaalis KV.EE

nimetatud maad võõrandada, kasutus-

Arenguselts, kes soovib lepingu seada

3. Arutati Lootvina ja Logina külade

minimaalselt 49 aastaks. Hoonestus-

elanike avaldust nende külade välja-

valduse või hoonestusõigusega koormata maavanema otsusega saadud

arvamiseks Vastse-Kuuste valla koos-

maa korral üksnes valdkonna eest

ministrilt sellekohase nõusoleku

seisust Haaslava valla koosseisu. Enne
menetlusega alustamise või mitte-

vastutava ministri loal. Luba antakse

saamisel.

kohaliku omavalitsuse motiveeritud

alustamise otsustamist soovis vallavolikogu välja selgitada elanike arvamu-

taotluse alusel.
Vastse-Kuuste vallavara valitsemise,

Järgmise vallavolikogu korralise istungi
toimumise ajaks määrati 28. veebruar,

se kavandatava piiride muutmise osas.
Volikogu võttis vastu otsuse korraldada

kasutamise ja käsutamise korra vasta-

eestseisuse koosolek on 21. veebruaril.

vate sätete alusel võib vallavara võõrandada, kui see ei ole vallale valitsemise

Kai

Lootvina külakeskuses rahvaküsitlus 12.

Minna või mitte minna

-

õiguse saab vald seada keskkonna-

Tagel vallasekretär

see on küsimus

Vastse-Kuuste vald tegi juba 2015.

teemalise lehe, kus muu hulgas oli kirjas

Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste valla

aasta detsembris ettepaneku liitumis-

ka ühinemislepingu eelnõu. 1.-5.

ühinemise teel uue valla moodustamise.

läbirääkimiste alustamiseks Kambja,

detsembrini 2016 toimus rahvaküsitlus,

Ülenurme ja Haaslava vallale. Kahjuks

selgitamaks välja elanike arvamuse

loobusid kõik need vallad erinevatel

valdade ühinemise kohta. Arvamust sai

moodustamiseks võtsid lõpuks vastu
Mäksa ja Haaslava vald. Haldusreformi

põhjustel koostööst ja läbirääkimistest.

avaldada, vastates kas „Jah“ või „Ei“

5000 elaniku nõue pani Haaslava,

Tartu poolt tegi Võnnu vald meile ette-

Mäksa ja Võnnu vallajuhte kuulutama

paneku osaleda ühinemisläbirääkimistel

küsimusele „Kas toetate Ahja valla,
Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla

välja kampaaniad elukoha registreeri-

ning Vastse-Kuuste vald võttis ette-

ja Vastse-Kuuste valla ühinemist üheks

miseks nendes valdades rahalise

paneku esmalt ka vastu. Läbirääkimistel

omavalitsusüksuseks? 1'. Rahva-

Võnnu ettepaneku ühisomavalitsuse

osalesid omavalitsused erinevate aru-

preemia eest, kuid ilmselgelt ei oleks
küsitluses osales 42 Vastse-Kuuste valla sellest üksi piisanud. Teise variandina

saamade ja huvidega, mis ei sisenda-

elanikku, kes kõik vastasid küsimusele

nud kindlustunnet positiivse lõpp-

jaatavalt.

tulemuse saavutamiseks. Vastse-Kuuste
vald loobus läbirääkimistest. Et jõuda
vabatahtliku ühinemise käigus positiivse

lõpptulemuseni, otsustas Vastse-Kuuste
vallavolikogu minna lõpuni Ahja,

2016. aasta 21. detsembril all-

Läbirääkimiste käigus said kõik vallaelanikud oma postkastidesse ühinemis-

kutsega liituda tulevase vallaga.

kirjastasid Ahja, Laheda. Mooste, Põlva
ja Vastse-Kuuste valla volikogude esi-

avaldama soovi lahkuda tänase valla

mehed Põlvas ühinemislepingu, mille

koosseisust. Selleks viidi Meeksi valla 5

alusel liitub Vastse-Kuuste vald terviku-

külas ja Vastse-Kuuste valla 2 külas läbi

Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-Kuuste na (1 alevik ja 9 küla, sh Lootvina ja
läbirääkimistega.

pöörduti lähinaabrite Meeksi, Ahja ja
Vastse-Kuuste valla osade külade poole
Protsessi läbiviimiseks pidid külad ise

allkirjade kogumine. Ahja valla külad ei

Logina küla) moodustuva Põlva valla

läinud üleskutsega kaasa. Meeksi valla

koosseisu. Vabariigi Valitsus kiitis

2 küla avaldas soovi liituda Võnnu vallaga, millega nõustus möödunud aastal ka

26.01.2017 istungil heaks Ahja, Laheda,
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Meeksi volikogu. See otsus päästis
Haaslava, Mäksa ja Võnnu ühendvalla

omavad inimesed. Rahvaküsitluse tule-

kodanikeühendustega. Nähakse ette, et

muste arvestus toimub kummagi küla

piisava võimekuse ja demokraatlikult

sundliitmisest.

kohta eraldi. Seejärel on volikogul

valitud juhtorganitega küladele

kaalutlusõigus (kummagi küla osas

delegeeritakse kogukonna jaoks vajalike

eraldi), kas küla või külad antakse üle

teenuste osutamise õigus.

Nüüd siis lähemalt Lootvina ja Logina

Aluseks võttes Tartu suunas liitumise

külas toimuvast. Haaslava, Mäksa ja

Haaslava vallale. Lõplik otsus tuleb teha

Võnnu juhtidega kohtumisel otsustasid

märtsikuu volikogus.

poolt antud allkirju, on prognoositav, et

koosolekul osalejad alustada rahva

ka peale ametlikku rahvaküsitlust soovib

arvamuse väljaselgitamisega. Teine

Peetud rahvakoosolekutel selgus, et
külade tõmbekeskuseks peetakse enne-

Logina küla jätkata Vastse-Kuuste valla

kohtumine külaelanikega toimus valla-

kõike Tartu linna, mitte tulevase valla

ja tulevase Põlva valla koosseisus.

vanem Lennart Liba palvel, kohtumise

keskust Põlvat. Sellega seoses oli põle-

Juhul, kui Lootvina küla valdav enamus

lõpus toimunud hääletamisel otsustas

tavaks probleemiks riigiteede olukord.

soovib peale ametlikku rahvaküsitlust

enamus mitte algatada protsessi minna

Leiti, et liitudes Haaslava vallaga on

liikuda Tartu poole, tekib keeruline olu-

Haaslava valla koosseisu. Järjekorras

lootus põhiliselt Tartumaal asuvad riigi-

kolmandal koosviibimisel otsustati ikkagi

teed saada tolmuvabaks. Kahjuks ei

kord, kus täna koostoimivad kogukonnad tuleks sunniviisiliselt lahutada,

allkirjade kogumine rahva meelsuse

toeta riigimaanteede ehituse arengu-

arvestades rahva soovi. Tartu linn on

väljaselgitamiseks läbi viia. Allkirja said

kava seda soovi. Seda on tunnistanud

tõmbekeskus number üks kogu Kagu-

anda kõik piirkonnaga seotud inimesed,
olenemata sissekirjutusest külades. All-

ka Haaslava vallavanem, et lähiaastatel
need teed tolmuvabaks ei saa. Samuti

vallale ja kõigile teistele. Vallamaja asu-

kirja andsid kahe küla peale kokku 79

oli mure, mis saab külakeskuse kinnis-

koht tulevikus ei määra otseselt külas

inimest. Lootvina külas sissekirjutatud

tust ja investeeringutest. Vastse-Kuuste

elavate inimeste olukorda. Sotsiaal-

Eestile, sh Põlva vallale, Vastse-Kuuste

hääleõiguslikke kodanikke oli tollel het-

vald oli planeerinud 2017. aastaks seo-

valdkond ja esmateenused jäävad

kel 111, kellest avaldasid soovi lahkuda
63, ja Logina küla 49 hääleõiguslikust

ses ühinemisega varakult investeerin-

nagunii kohapeale.

kodanikust soovis lahkuda vaid 7.

Lootvina külla kokku 33 635 eurot, sh

inimeste olukord, olles Põlva valla koos-

külamaja ülalpidamiseks ja tegevusteks

seisus, ei ole mingil juhul halvem kui

7585 eurot, külaseltsi tegevustoetuseks
450 eurot, külaseltsi projektitoetuseks

tulevase Haaslava ühendvalla koos-

3600 eurot ning Seltsi kinnistule vee-ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks

suurvallal kindlasti parem.
kaalutletud otsuse tegemiseks.

volikogu tegi Vastse-Kuuste vallale

22 000 eurot. See on suuremaid rahaeraldusi külade lõikes. Lisaks tegeldak-

ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks

se vallateede hooldamise ja parendami-

Lennart Liba

kahe valla vahelise piiri muutmiseks

sega. Küla lahkumisel valla koosseisust

vallavanem

ning Lootvina ja Logina küla välja-

peaks eespool nimetatud rahalised

arvamiseks Vastse-Kuuste valla

kohustused kandma oma eelarvest

koosseisust Haaslava valla koosseisu.

Haaslava vald, kelle eelarves selliseid

alguse “Olla või mitte olla

kulutusi pole ette nähtud.

küsimus" parafraseering.

Lootvina ja Logina külade elanikud
saatsid allkirjade kogumise tulemusena
avalduse Vastse-Kuuste ning Haaslava

volikogudele valla piiride muutmiseks
ning nende külade liitmiseks praeguse
Haaslava vallaga. Haaslava valla-

Vastse-Kuuste vallavolikogu arutas
käesoleva aasta jaanuarikuu istungil
Lootvina ja Logina külade elanike aval-

tulevase Põlva ühendvalla koosseisu,

dust. Enne menetlusega alustamise või

pole karta külaelu kadumist Lootvinas.

Jäädes Vastse-Kuuste valla ja seejärel

mittealustamise otsustamist soovib voli-

Ahja, Laheda, Mooste, Põlva ja Vastse-

kogu vastavalt seadusele välja selgitada

Kuuste valla ühinemislepingu seletus-

elanike arvamuse kavandatava piiride

kirjas märgitakse, et ühinemispiirkonna
arengu tähtis eeldus on tugev kohalik

muutmise osas. Volikogu võttis vastu
otsuse korraldada Lootvina küla-

kogukond ja elanike sotsiaalne kaasa-

17-20. Vallavalitsus koostab küsitluses

tus. Ühinevad vallad seavad eesmärgiks
jätkata külaliikumise toetamist, et luua
tugevat ja turvalist kogukonda ning

keskuses rahvaküsitlus 12. märtsil 2017
kell 12-15 ja 13. märtsil 2017 kell

Olen kindel, et Lootvina ja Logina küla

gud ja rahalised toetused vallaeelarvest

osalejate nimekirja 01.03.2017 seisuga.

hoida omavalitsuse toel aktiivses kasu-

Küsitluses saavad osaleda hääle-

tuses avalikku taristut (nt külaseltsid,

õiguslikud rahvastikuregistri andmetel

külakeskused). Ühinemislepingus on

Lootvina ja Logina külades sissekirjutust

eraldi punktina välja toodud koostöö

seisus. Finantsvõimekus on Põlva
Soovin teile meelekindlust targa ja

*

W. Shakespeare'! Hamleti monoloogi
-

see on

4
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Alates 01.01.2018 hakkab kõigi kortermajade majandamine toimuma korteriühistu
vormis
2018. aasta

1.

jaanuaril jõustub 2014.

muutub olukord kõigi osapoolte (korteri-

aastal vastu võetud korteriomandi- ja

omaniku, -ühistu ja hüpoteegipidaja)

korteriühistuseadus (KrtS). Sellega

jaoks selgemaks. Korteriühistu nõue

asendatakse kaks praegu kehtivat

korteriomaniku vastu tagatakse seadus-

seadust

järgse pandiõigusega, mis võimaldab

korteriühistu nimi ja mis on seotud
kinnistusraamatus sama kinnisasja

korteriühistul panna oma nõue edukalt

korteriomanditega. Sellise korteriühistu
nimeks saab kinnisasja aadress koos

seadusega, milles on reguleeritud kõik

maksma ka juhul, kui korteriomandile on

täiendiga

korteriomandiga seotud õigussuhted.

seatud hüpoteek, mis ületab selle väär-

-

korteriomandiseadus (KOS)

registri pidaja avab registris uue korteriühistu registrikaardi, millel on kirjas

ja korteriühistuseadus (KÜS)

-

ühe

Uue seaduse kohaselt hakkab kõigi
korteriomandite majandamine toimuma
iseseisva juriidilise isiku

tust. Samas on korteriühistu pandi-

ne ei tähenda seda, et keegi määrab

õiguse suurus selgelt piiratud (kuni 5%

automaatselt sellele korteriühistule ka

täitemenetluses saadavast tulemist),

juhatuse liikmed, see ülesanne jääb

vormis, mis seaduse jõustumisel tekib

erinevalt praegu ostjale üleminevast

ikkagi korteriomanikele endile. Kui

koos korteriomandite loomisega.

eelmise omaniku võlast. (SORAINEN)

korteriomanikud on KOS-i alusel ametisse nimetanud valitseja, siis esialgu jät-

mille majandamine toimub uue seaduse

Korteriühistuga majad

jõustumiseni korteriomanike ühisuse

KrtS-i jõustumisel olemas olevad korteri-

kab see valitseja tegevust. Kui valitseja
on füüsiline isik, loetakse ta korteriühistu

vormis, loob riik ise korteriühistu.

ühistud jätkavad oma tegevust, nendele

-

korteriühistu

..korteriühistu".

N-ö seadusjärgse korteriühistu loomi-

-

Olemasolevatele korteriomanditele,

põhimõttelisi muudatusi ei toimu. Alles

juhatuse liikmeks. Kui valitsejaks on
juriidiline isik, siis loetakse ta korteri-

segadused, mis praegu on tekkinud

jääb nii korteriühistu nimi (ka selline

ühistu valitsejaks.

seoses korteriomanike ühisuse ja selle

nimi, mis ei sisalda aadressi) kui ka

valitsejaga. Kolmandate isikutega,

põhikiri.

kes tegutseb korteriühistu juhatuse ase-

näiteks maja remontiva ehitus-

mel. Senisega võrreldes on see uus

ettevõtjaga lepingu sõlmimisel tekitab

Põhimõtteliselt ei too uus seadus ka
kaasa vajadust põhikirja muuta. Samas

praegune korteriomanike ühisus sega-

võiks kõik korteriomanikud oma ühistu

omanikele, kes ei soovi oma maja

dust, sest pole selge, kes ikkagi on

põhikirja siiski värske pilguga üle vaada-

haldamisega tegeleda. Valitseja valimi-

lepingu pool, kas valitseja või korteri-

ta, sest praegu leidub neis sageli sät-

sele, tegevusele ja vastutusele kohalda-

omanikud, ja kuidas teha kindlaks, kas
ennast valitsejana esitlev isik üldse on
seda. Eelnõuga välja pakutav automaat-

teid, mis ei ole kooskõlas ka kehtiva
kirjades sätted selle kohta, kuidas juha-

takse korteriühistu juhatuse kohta sätestatut. Valitseja peab igale korteriühistule
määrama füüsilisest isikust majahalduri,

selt moodustuv korteriühistu kui juriidili-

tus otsustab isiku korteriühistu liikmeks

kellel on kinnisvarahalduri või korter-

ne isik on oluliselt arusaadavam

saamise üle, samuti esineb sätteid, mis

elamuhalduri kutsetunnistus.

lepingupartner. (Justiitsministeerium)

näevad võimaluse korteriomanik korteri-

Seadusjärgsel korteriühistul ei ole

Võrreldes kehtiva õigusega muutub

ühistu liikmete hulgast juhatuse või üld-

esialgu põhikirja. Kui korteriomanikele
see sobib, st ei soovita seaduses

jaoks läbipaistvamaks. Igal korteri-

koosoleku otsusega välja arvata. Kui
tavalise mittetulundusühingu puhul on

omanikul tekib juurdepääs korteriühistu

sellised sätted igati asjakohased, siis

pangaandmetele. Sellega väheneb oht,
et korteriühistu juhatus kuritarvitab

korteriühistu puhul mitte. Korteriühistu

tada, siis on ilma põhikirjata tegutsemine
täiesti võimalik, sest KrtS ei nõua

liikmeks saamine kaasneb automaatselt

korteriühistult põhikirja olemasolu.

korteriomanike usaldust, sest iga

korteriomanikuks saamisega, samuti

muudatus korteriühistu kontol on

saab korteriühistu liikmest vabaneda

Kuni kümne korteriomandiga majad

korteriomanikele nähtav.

ainult KOS-is sätestatud korras korteri-

Eraldi reeglid kehtiva väikeste majade

omandi võõrandamise nõude

jaoks, kus on kuni kümme korteri-

esitamisega.

omandit. Kuigi korteriühistu tekib sõltu-

Uue seaduse jõustumisel kaovad need

korteriühistu tegevus korteriomaniku

Mõnevõrra muutuvad korteriomaniku
kui ehitise kaasomaniku vastutuse põhi-

õigusega. Näiteks on mitmetes põhi-

2013. aastast, seadus võeti vastu 2014
toim.) tuleb ehitisest lähtuva ohu

võimalus, mis sobib neile korteri-

sätestatust erinevaid reegleid kehtes-

mata korteriomandite arvust, on kuni

mõtted. Eelnõu kohaselt (uudiskiri on

-

Korteriühistu valitseja on juriidiline isik,

Ilma korteriühistuta majad

kümne korteriomandiga majas korteri-

Kõigis nendes majades, kus korteri-

ühistu juhtimine võimalik ka ilma eraldi

realiseerumisel (näiteks allakukkunud

omanikud 2018. aastaks ise korteri-

juhatust valimata. Sellisel juhul loetakse

jääpurikas) esitada kahju hüvitamise

ühistut moodustanud ei ole, luuakse

kõik korteriomanikud ühise esindus-

nõue korteriühistu vastu.

automaatselt n-ö seadusjärgne korteri-

õigusega juhatuse liikmeteks.

Majandamiskulude võlgnevuse puhul

ühistu. See tähendab, et korteriühistute

Järg lk 5
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Algus lk 4

mine võimalik ainult juhul, kui lõpeta-

Kolmandaks ei puuduta uus seadus

See tähendab, et korteriühistu nimel

takse ka korteriomandid. Seetõttu on

hooneühistuid ja nende liikmeid. Hoone-

tehingu tegemiseks on vaja kõigi korteri-

uues seaduses sätestatud erisused

ühistu on tulundusühistu, mille liikmed

omanike nõusolekut. Selliselt juhitud

korteriühistu maksejõuetuse puhuks.

kasutavad hooneühistule kuuluvat

korteriühistu võib pidada kassapõhist

Korteriühistu pankroti väljakuulutamine

hoonet. Eelkõige tegutsevad sellises

raamatupidamist ega pea koostama ega

on küll endiselt võimalik, kuid selle järel

vormis endised garaažiühistud.

esitama majandusaasta aruannet. Need

toimub sisuliselt ühistu saneerimine.

(Justiitsministeerium)

võimalused kehtivad kõigile väikesele

Korteriühistu lõpetamine pankroti välja-

majade korteriomanikele sõltumata sel-

kuulutamise järel on võimalik ainult siis,

Allikad:

lest, kas nad olid enne KrtS-i jõustumist

kui on võimalik lõpetada ka korteri-

1. Justiitsministeeriumi veebileht-

korteriühistu asutanud või mitte.

omandid. Selline olukord võib esineda
näiteks siis, kui tegemist on tühja ja

http://www.just.ee/et/eesmargid-

Mitme kinnisasja korteriühistud
Mõnede olemasolevate korteriühistute

lagunenud majaga. Korteriomandite

nouandeid/korteriomandi-ja-

lõpetamise korral (mis võib toimuda ka

korteriuhistuseadus

jaoks toob uus seadus siiski kaasa ka

korteriomanike kokkuleppel) jääb alles

2. SORAINEN-i 2013. a maikuu uudiskir

suuremad muudatused. Need on selli-

n-ö tavaline kaasomand, korteri-

sed korteriühistud, mis on moodustatud

omanikest saavad siis kinnisasja kaas-

http://www.sorainen.com/legal/newsflast

mitme kinnisasja majandamiseks. Sellis-

omanikud.

/ee-real-estate-construction-may-

tes ühistutes võivad korteriomanikud
otsustada senises vormis tegutsemist
jätkata. Sellekohane otsus tuleb vastu
võtta ja registripidajale esitada 2016.

tegevused/praktilisi-

2013/ee. html#ee_2
Keda KrtS ei puuduta?
Esiteks ei puuduta KrtS kinnisasja n-ö

Veel huvitavat lugemist sellel teemal:

tavalisi kaasomanikke ja seda ka siis,

Angelika Rusika magistritöö

aasta jooksul. Otsuse poolt peab olema
korteriomanike enamus ja otsuse proto-

kui on sõlmitud kaasomandi kasutus-

korteriühistute

korra kokkulepe selle kohta, et iga kaas-

kasulikkus Eest maapiirkondades Vinni

koll peab olema notariaalselt tõestatud.

omanik kasutab hoonest kindlat osa

valla näitelMagistritöö on kättesaadav

Kui seda ei tehta, siis loetakse senine

(korterit). Selliste omanike suhteid

internetis aadressil

ühistu lõpetatuks ja igale kinnisasjale

reguleerib jätkuvalt asjaõigusseadus.

http://dspace. emu.ee/xmlui/bitstream/ha

tekib 2018. aasta 1. jaanuaril uus
seadusjärgne korteriühistu.

Teiseks ei puuduta uus seadus reaalosadeks jagatud hoonete omanikke.

loomise vajalikkus ja

ndle/10492/2513/Angelika_Rusika_MA2
016.pdf?sequence=3

Sellised hooned on eelkõige ridaKorteriühistu maksejõuetus

elamud, kus iga ridaelamuboks on eraldi

KrtS-i kohaselt on korteriühistu lõpeta-

kinnisasi ja puudub kaasomandi osa.

Möödunud aasta eest ei saa deklareerida autokooli ja täiskasvanute huvikoolituse
kulusid
Katrin Simul

eluruumi üürilepingu alusel, teistele rendi-ja üürituludele see

Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna Põlva büroojuht

ei laiene. Tuludeklaratsioonis tuleb näidata kogu aasta üürisumma, üüritulu hulka ei loeta tasutud kommunaalmakseid.

2016. aasta tulude deklareerimise peamised muudatused
puudutavad koolituskulusid ja üüritulu.
Enam ei ole võimalik maha arvata mootorratta ja -sõiduki (A-

ja B-kategooria) juhilubade koolituskulusid. Samuti ei saa
maha arvata 2016. aasta

1. jaanuari seisuga

18-aasta vanus-

Möödunud aasta maksuvaba tulu oli 170 eurot kuus ehk

2040 eurot aastas ja täiendav maksuvaba tulu pensioni korral
oli 225 eurot kuus ehk 2700 eurot.
Eluasemelaenu intresside, koolituse ja annetuste täiendav
maksuvaba tulu on väiksem kui varasemalt ehk 1920 euro

te ja vanemate inimeste huvihariduse kulusid. See tähendab
ka seda, et sellist koolitusteenust pakkuvad ettevõtted seda

asemel saab mahaarvamisi teha 1200 euro ulatuses.
Tuludeklaratsioonil on olemas juba terve rida eeltäidetud

infot inimese eeltäidetud deklaratsioonil enam ei esita.

andmeid, näiteks isikuandmed, info töötasu ja kinnipeetud
maksude kohta, pension, haigusraha, tasutud koolituskulud

Teine oluline muudatus puudutab üüritulude deklareerimist.
Kui siiani maksustati tulumaksuga kogu üürileandja poolt

jne. Eluasemelaenu intresside andmed saab deklaratsioonile

deklareeritud üüritulu, siis nüüd maksustatakse sellest vaid 8C
protsenti. Selleks ei pea esitama kuludokumente, maha-

saata oma internetipangast, esmakordsetel deklareerijatel
tuleb esitada ka lisadokumendid, seda saab teha kohe peale

arvamise teeb maksu-ja tolliamet üüritulu deklareerimisel

deklaratsiooni kinnitamist sealsamas e-maksuametis/e-tollis.

tuludeklaratsiooni alusel. Eluruumi üüritulu 20% mahaarvamist rakendatakse üksnes elamu või korteri üürimisel
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Kui deklaratsiooni järgi tuleb tulumaksu juurde maksta, siis
saadab maksu-ja tolliamet maksuteate, mis on kättesaadav
e-maksuametis/e-tollis.

Eeltäidetud ei ole välisriigist saadud tulud, andmed vara (sh

metsamaterjali) võõrandamise kohta ega ettevõtlustulude

Tuludeklaratsioon tuleb esitada ka kõigil neil, kes soovivad

kohta esitatav E vorm. Need andmed tuleb ise deklaratsiooni-

taotleda sel aastal esmakordselt makstavat madalapalgaliste

le lisada.

töötajate toetust. See tähendab seda, et sel aastal makstav
madalapalgalise töötaja tulumaksu tagasimakse võib puudu-

Oma tuludeklaratsiooni eeltäidetud andmeid saab e-maksuametis/e-tollis üle vaadata 8.-10. veebruarini. Kui sealt on
mõned andmed puudu või erinevad teadaolevatest, siis tuleb

tada ka neid möödunud aasta jooksul vähemalt kuus kuud
täiskohaga töötanud ja alla 7817 euro tulu saanud inimesi,

andmete esitajaga ühendust võtta ja paluda need ära

kes tavaliselt tuludeklaratsiooni esitama ei ole pidanud.

Madalapalgalise tagasimakse saamise eelduseks on tulu-

parandada.
Soovi korral võivad abikaasad esitada ühise tuludeklarat-

deklaratsiooni esitamine ja seejärel saab see inimene, kellel

siooni. Selleks tuleb mõlemal abikaasal teha oma dekla-

tagasimakseks õigus, teha taotluse e-maksuametis/e-tollis.

ratsioonile märge, et ta soovib esitada ühist deklaratsiooni.
Ühisdeklaratsiooni võivad esitada isikud, kes olid

Seetõttu palume kindlasti vaadata esmalt e-maksuametis/e-

maksustamisperioodi viimase päeva s.o 31.12.2016. a seisu-

tulu). Kui tingimused on täidetud ja arvutuste järgi jääb aasta-

ga abielus. Kui üks abikaasadest suri maksustamisperioodil

ne tulu alla 7817 euro, siis saate e-maksuametis/e-tollis tulu-

või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni

deklaratsiooni esitamise järel kohe taotleda ka madala-

tollis.

kas täidate toetuse saamise tingimused (välja arvatud

esitamist, võib lesestunud abikaasa samuti esitada ühis-

palgalise tulumaksutagastust. Taotlus tuleb esitada hiljemalt

deklaratsiooni. Selliseid deklaratsioone saab esitada üksnes

31.03.2017. a.
Tulude deklareerimisega seotud küsimusi saab esitada

paberkandjal.
Enammakstud tulumaksu tagastame deklaratsioonis

maksu-ja tolliameti foorumis ning e-posti aadressil

näidatud pangakontole. Kui deklaratsioonis esitatud andmed

fyysisik@emta.ee, samuti aitavad meie konsultandid telefonil

vajavad täiendavat kontrolli, siis võtame inimesega enne

880 0810 või 880 0811.

Olulised kuupäevad

15. veebruar

Algab tuludeklaratsiooni esitamine e-maksuametis/e-tollis ja teenindusbürood hakkavad väljastama
eeltäidetud tuludeklaratsioone paberil

28. veebruar

Algab tulumaksu tagastamine e-maksuametis/e-tollis deklaratsiooni esitanud klientidele

31.

Tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev

märts

20. märts

Algab tulumaksu tagastamine deklaratsiooni paberil esitanud klientidele

3. juuli

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

2. oktoober

Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev, kui
deklareeritakse ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu; FlE-del deklaratsiooni
alusel juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtpäev

Kes peavad tuludeklaratsiooni esitama?

mittemaksustatav välisriigist saadud palgatulu, pension ja

Tuludeklaratsiooni peavad esitama:

dividendid.

•

kõik füüsilisest isikust ettevõtjad, ka need, kes 2016. a

Kui tulude deklareerimise kohustust ei ole, aga soovitakse

ettevõtlusest tulu saanud ei ole;

kasutada mõnda maksusoodustust (täiendav maksuvaba tulu,

isikud, kes on saanud kasu vara (väärtpaberid, kinnisasjad)
võõrandamisest;

kui on kaks või enam kuni 17-aastast last; on tasutud
koolituskulusid, eluasemelaenu intresse, kogumispensioni III

•

•

•

•

isikud, kes on müünud metsamaterjali või raieõigust;

isikud, kes on saanud üüri- või renditulu;
isikud, kes on saanud tulu välismaalt.

Deklareerida tuleb nii Eestis maksustatav kui

samba makseid; tehtud kingitusi või annetusi
tulumaksusoodustusega MTÜ-de, sihtasustuste ja usuliste
ühenduste nimekirja kantud isikutele), siis tuleb
tuludeklaratsioon esitada.
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Oravake
Matemaatikanädal koolis
Veebruarikuu teisel nädalal toimus koolis taas
matemaatikanädal. Kogu nädala jooksul oli välja pakutud
tavapärasest rohkem matemaatikaga seotud tegevusi.
Nädal algas sudokude lahendamisega. Proovile pani ennast 29

õpilast 2.-9. klassini. Tublimad sudokulahendajad on: Miia-Ly
Teos (2. kl), Kristjan Mestiljainen (3. kl), Ats Saamuel Marga (4.

kl), Mattias Erik Liba (6. kl), Tagmar Lill (7. kl), Kristiin Uustalu (8.
kl) ja Estriin Arcos Haabma (9. kl).
Klasside tublimad peastarvutajad selgitati välja kolmapäeval.
Nendeks on: Geiri Uustalu (1. kl), Katriin Saarniit (2. kl), Anete

Mäeorg (3. kl), Ats Saamuel Marga (4. kl), Rainis Puiga (5. kl),
Täheli Hestia Sinivee (6. kl), Karoliina Valge (7. kl), Henri Sinivee

Sudokuvõistlus

-

autor Malle Mägi.

(8. kl) ja Karl Sims (9. kl).
Traditsiooniks on kujunenud matemaatikanädala neljapäeval

nuputada. Nuputamisvõistlus toimus kolmes vanuseastmes.
Omavahel võistlesid 3.-4. klass, 5.-6. klass ja 7.-9. klass.
Kokkuvõttes olid terasemad pigem oma vanuserühma
nooremad. Nupukamad õpilased õpivad 3. klassis, 5. klassis ja

8. klassis.
Iga päev sai traditsiooniliselt vastata päevaküsimusele ja
nädala jooksul nädalaküsimusele. Õigesti vastanute vahel toimus

pärast nädala lõppemist ka väike auhindade loosimine.
Reedesel päeval oli välja pakkuda „Nutikate viktoriin" 4.-9.
klassile. Nutikus pandi proovile kaheliikmelistes võistkondades.
Nutikate viktoriini võitsid Kaja Saja ja Kristiin Uustalu 8. klassist.

7. veebruaril toimus Põlvas Eesti LXIV matemaatikaolümpiaadi

Viiendikud nuputamas

-

autor Indrek Ulus.

piirkonnavoor 7.-12. klassile. Meie kooli esindasid Tagmar Lill ja
Karoliina Valge 7. klassist ning Kaja Sasi 8. klassist.
Nooremad õpilased osalesid aktiivselt geomeetrilise kunsti
loomisel. Sel aastal oli teemaks kolmnurkadest pilt

..Geomeetriline kukeaasta".
Matemaatilisi ettevõtmisi jätkub piisavalt õppeaasta lõpuni.
Maakondlik NUPUTA võistlus 4.-7. klassidele leiab aset 16.
veebruaril Räpinas. Maakondlik olümpiaad 4.-6. klassile toimub

10. märtsil Põlvas.
Veel enne kolmanda veerandi lõppu saavad
matemaatikahuvilised õpilased osaleda rahvusvahelisel
matemaatikavõistlusel ..Känguru". Aprillis on tulemas maakondlik
sudokuvõistlus Oraval.

Malle

Mägi Vastse-Kuuste Kooli matemaatikaõpetaja

Üheksandikud

nuputamas

-

autor Indrek Ulus.

8
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Kodutütred 85
Jaanuarikuu 19. päeval tähistas kodutütarde organisatsioon

oma 85. aastapäeva. Vastse-Kuustes on kodutütred tegutsenud
alates 2010. aastast. Hetkel kuulub Vastse-Kuuste rühma üle 30
kodutütre. Põlva maakonnas on neid kokku veidi alla 300.
Seoses pidupäevaga tunnustati aktiivsemaid. Aktiivsel kodutütrel on aastas vähemalt 48 aktiivsustundi, samuti osaleb ta
aktiivselt maakondlikel üritustel ja õppelaagrites.
Peavanema tänukirja pälvis Adele Aliis Anderson ja ringkonnavanema tänukirjad said Kaja Sasi, Piibe Pree, Tähel! Hestia
Sinivee ning Lisete Laan. Kõik nimetatud tüdrukud olid koos
teiste maakonna aktiivsemate kodutütardega kutsutud

19. jaanuaril Põlvasse Pesa hotelli pidulikule vastuvõtule.
Rühmavanema tänukirjaga tunnustati Karoliina Valget ja
Karoliina Lihtsat. Rühmavanema tänukirjad antakse kätte Eesti

Vabariigi aastapäeva aktusel koolis.
Kodutütarde vastuvõtt hotellis Pesa

Malle

-

autor Maive Tõemäe.

Mägi Vastse-Kuuste kodutütarde rühmavanem

Uurimislabori külastus
15. novembril osales kaheksateist 6.-9. klasside õpilast Tartu
Ülikooli Teaduskooli eksperimentaalsel pilootkursusel Uurimislabor. Õpilastele oli ette valmistatud legend vargusest. Ekspertideks kehastudes pidid nad kindlaks tegema süüdlase. Õpilastel
tuli võrrelda kuriteopaigalt leitud asitõendeid kahtlustatavatelt
võetud tõendusmaterjaliga. Varguse toimepanija kindlakstegemiseks tuli kasutada kromatograafiat, määrata enda tehtud

areomeetriga vee tihedust ning mikroskoobiga vetikaid uurida.
Lisaks oli veel vaja teadmisi Läänemerest, pidi oskama graafikut
joonestada ning protsentülesannet lahendada.

11. jaanuaril

jätkusid kahekümne nelja 6.-9. klasside õpilase

tegevused Uurimislabori Jõululaboris. Seekord oli teemaks
„Valgus ja värvid". Uurimislaboris algas töö säraküünalde
valmistamisega. Kõigepealt tuli juhendajate valmistatud segust
teha endale võimalikult kaua põlev võistlussäraküünal. Seejärel
said õpilased juhendite abil teha ise säraküünlaid. Võistluseks
tehtud säraküünaldest põles kõige kauem Ringo Kürsa (9. kl)
säraküünal (88 sekundit), teise koha saavutas Ervin Motornov (6.
kl, ajaks 85 s) ja pikkuselt kolmas põlemise aeg oli Estriin Arcos
Haabma küünlal (9. kl, ajaks 83 s). Teiseks praktiliseks tööks oli
kristalli peitmine. Õpilased pidid määrama ette antud vedelike

murdumisnäitajad, võrdlema neid kristalli murdumisnäitajaga
ning seejärel tegema otsuse, millisesse vedelikku saab peita
kristalli. Peitmiseks oli ainult üks katse. Kõige keerulisem selle

tööjuures oli täpne mõõtmine, sest 1 mm mõõteviga andis vale
tulemuse. Murdumisnäitajaid määrasid õpilased paarides ja siin
said täpseimad tulemused Estriin Arcos Haabma ja Ohristine
Padar (9. kl), teise koha saavutasid Markus Laan ja Henri
Sinivee (8. kl), kolmanda koha Karl Koiva ja Martin Linroos (8.

kl). Päeva lõpetuseks vaatasime koos Körveküla Kooli õpilaste ja
meie endise õpetaja Egle Mäega teadusteatrit teemal „Valgus ja
värvid".

Eksperimendid bioloogiast, keemiast ja füüsikast toimusid

TÜ Chemicumis doktorantide juhendamisel, seega kui mõni
oskus polnud koolitunnist hästi selgeks saanud, oli abi käe-

pärast. Täname väga Haridus- ja Teadusministeeriumi
(HTM) Uurimislabori projekti toetamise eest. Loodame, et
rahastus jätkub ja Uurimislabori meeskonnal on indu ja
jaksu õpilastele veel selliseid toredaid praktikumipäevi
korraldada.

Külli Liblik
Fotod õpetajate Külli Liblika ja Siiri Hommiku erakogudest
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Teaduslahing

Tore talvepäev Kiidjärvel

Teaduslahing on võistlus koolinoortele, mis viib

Pühapäev, 22. jaanuari keskpäev Kiidjärvel. Ilm on ilus, rahvast
palju, rand siginat-saginat täis. Kes sätib ennast uiskudele, kes

õpilased põnevasse loodus-ja täppisteaduste
maailma. Igapäevaelus ettetulevatele probleemidele
ja teaduslikele küsimustele pannakse käed külge

ning leitakse läbi katsetamise ja meeskonnatöö
lahendus. Teaduslahingus võtavad mõõtu 7.-9.
klasside kolmeliikmelised võistkonnad.
Eelvoorus, mis toimus 23. jaanuaril, oli vaja
lahendada 5 ülesannet. Iga ülesande lahendamiseks
oli antud 20 minutit. Ülesannete juhendis oli ära
toodud täiendav informatsioon, mis aitas kaasa selle

sõidab tõukekelgu või mootorsaaniga, kes sõidutab lapsi, kes püüab

kala, kes teeb lihtsalt jalutuskäigu järvejääl.
Nii sai teoks järjekordne tore talvepäev, kus järvejääl lustisid nii
külaelanikud kui ka kaugemalt tulnud külalised. Kõik, kes soovisid,
said osa võtta lõbusatest võistlusmängudest (vildi viskamine, neli
erinevat teatevõistlust). Külmatunnet peletasime kuuma tee, sooja

supi ja ülimaitsvate lihapirukatega. Tõdesime, et Kiidjärv pakub
virgutavaid tegevusi ja ergastavaid emotsioone ka talvisel ajal.
Täname osavõtjaid ja uute mõnusate kohtumisteni Kiidjärve ääres!

lahendamisele. Selle aasta teemadeks olid

süsivesikud, puuliigid, vee karedus, stellarium

Korraldajate nimel

(tähistaevas) ja jalgratas. Pidi oskama kasutada nii

Inge

tahvel- kui ka sülearvutit juhendite lugemiseks ja
protokollide (tulemuste) kirjapanemiseks. Ülesanded

Fotod era- ja seltsi fotokogust

Kalle

olid nii interaktiivsed (IT-vahendite kasutamisega) kui
ka kerget füüsilist pingutust nõudvad.

Teaduslahingu finaali pääseb eelvoorudest iga
maakonna parim võistkond. Üle Eesti võttis
Teaduslahingu võistlusest osa 189 tiimi 118 koolist.
Põlvamaalt võttis osa üheksa võistkonda. Parimaks
osutus Põlva Kooli võistkond Sipelgas. VastseKuuste Kooli võistkond koosseisus Karl Sims, Morten
Saarna ja Erich Koiva (kõik 9. kl) saavutasid tubli 6.
koha. Õpilasi juhendas õpetaja Külli Liblik.

Teaduslahingu peakorraldajaks on MTÜ Elus
Teadus. Vabatahtlikena löövad kaasa erinevate

Valmistume vildi viskamiseks. Pildistas

Inge Kalle.
Viskame vilti. Pildistas

ülikoolide üliõpilased, erialaseltsid jt teaduse

Epp Metsaluik.

populariseerijad.

Külli Liblik
Foto õpetaja Külli Liblika erakogust

Kohvipaus. Pildistas Inge Kalle.
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Laululaste „Talvetrall” Vastse-Kuustes
Vastse-Kuustesse

Jendasid

kokku” Põlvamaa lasteaedade laulu-

linnud, et koos muusikast ja laulmisest rõõmu tunda. Nimelt toimus
27. jaanuaril Põlvamaa lasteaedade II laulupäev Jalvetrall”. Lapsed
ja õpetajad olid õppinud selgeks toredad talvelaulud, et Eestimaa
halli ja sombusesse päeva veidigi talverõõmu tekitada.

Laulupäeva avasõnad ütles Vastse-Kuuste vallavanem Lennart

Liba, kes innustas lapsi julgelt esinema. Seejärel tervitas kõiki laulupäeva patroon Liina Kersna. Enda Facebooki lehel on Liina laulupäeva kajastuseks kirjutanud nii: Ei ole mingit probleemi ajada end
voodist välja hommikul kell 6.10, et jõuda Vastse-Kuustesse Põlvamaa lasteaialaste laulupäevale. Elamus on garanteeritud, saab nii
naerda kui ka liigutusest nutta. Suur tänu ilusa kontserdi eest,
armsad väiksed laululinnud! Ootan juba juubeliaasta kontserti.

„Talvetrallil“ astusid lavale 3-7-aastased lapsed, et saada
esinemiskogemus solistina. Väikestes maakohtades pole alati
võimalust midagi sellist kogeda. Suurtele lavadele jõudmine algabki
esimestest väikestest kogemustest. Etteastetes oli kohati näha
väikest hirmu, mis hääle veidi värisema pani. Juhtus ka, et saali ei
lubanud vaadata vajadus õpetaja toetava pilgu järele. Kuid mida
suuremad lapsed esinesid, seda enam oli esinemiskindlust ja rõõmu
lauludes. Just nimelt selleks laulupäeva korraldataksegi, et kasvaks

julgus ja rõõm publiku ees esineda.
Laulupäevast osasaajate hulgas olid Liina Kersna, Lennart Liba,
Helje Põvvat, Merje Gross ja Marju Jõema

-

nende ülesandeks oli

leida laste hulgast tublimad, kes saavad koos muusikutega astuda
lavale 17. veebruaril Põlvas toimuval kontserdil. Kontserdi bändi

paneb kokku ning laste laulude arranžeeringud teeb helilooja ja
dirigent Riivo Jõgi. Kontserdil esinemine on kiituseks ja tänuks tublimatele laululastele. Peale esimest laulupäeva Põlvas toimunud
kontserdi järgselt lausus üks väike noormees: „See oli nii äge, et
päris pillidega sai laulda. Nüüd ma tahangi kogu aeg laulda.”

II laulupäeva
solistid:

Jalvetrall”

lõppkontserdil astuvad lavale järgmised

3-4-aastased lapsed
Arhanna Sandra Arbma, Räpina lasteaed Vikerkaar
Manna Avikson, Põlva lasteaed Lepatriinu
Liisa Uutmann, Krootuse lasteaed
Pille-Riin Helerand, Vastse-Kuuste lasteaed Kaari

Laulupäeva lõpus tunnustati kõiki osalejaid medaliga
ja laulupäeva patroon Liina Kersna kinkis kõigile lastele

Getter-Gerlin Tamm, Põlva lasteaed Mesimumm

šokolaadist laululinnud. Aitäh sulle, Liina, et sa meie
tegevust oled soojade sõnadega innustanud. Suur tänu

Marvin Mahla, Põlva lasteaed Pihlapuu

kõigile osalejatele, osasaajatele ja abistajatele. Laulu-

6-

päeva korraldamist veavad koostöös Vastse-Kuuste

5-

lapsed

lapsed

Anelle Holst, Saverna lasteaed Sipsik

lasteaed Kaari ja Põlva lasteaed Pihlapuu. Lasteaedade

Emma Liblik, Põlva lasteaed Pihlapuu
Gete-Ly Vija, Veriora lasteaed

initsiatiivi toetavad Kultuurkapitali Põlvamaa

Hans Kristjan Pastak, Põlva lasteaed Lepatriinu
Iiris Timma, Värska lasteaed

ekspertgrupp ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit, ilma
toetuseta ei oleks see võimalik. Kolmas laulupäev tuleb
kiituseks Eesti Vabariigile tema sajandal sünnipäeval.

Kirsi Kokk, Kanepi lasteaed
Steven-Märt Helerand, Vastse-Kuuste lasteaed Kaari

Katrin Peil
Fotod Ene Tigas
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Elmo Oidermaa püstitas Eesti
rekordi

Igaüks saab tulevase Uma Pido
laulukava tegemises osaleda!

Tartu Ülikooli Spordihoones toimunud Vennad Ehituse
seitsmevõistluse 14. jaanuari võistluspäeval püstitati kaks

Viies võrukeelne

Eesti rekordit. Üks neist kuulub meie valla mehele Elmo
Oidermaale, kes teivashüppes ületas teisel katsel 3.02, mis

pidu toimub

laulu- ja rahva-

on Eesti M65 vanuseklassi rekord. Elmo ületas legendaarse

2. juunil 2018 Võru Kubija laululaval. Koos Uma Pido väikese
juubeliga tähistatakse siis ka Eesti Vabariigi suurt V Uma

kergejõustikutreeneri ja endise tuntud teivashüppaja Martin

Pido on kingitus 100-aastasele Eestile.

Kutmani aastaid püsinud rekordi täpselt ühe sentimeetriga,
aga järgmiste kõrguste proovimisest sedakorda loobus.

Üks õige meiekandi juubel tähendab laulu, tantsu ja nalja.
Seda peab ka V Uma Pidol saama! Korraldajad tahavad, et

Tulevikus lubas ta siiski sentimeetri haaval hakata rekordi-

lauldavad laulud oleksid just need, mida peolised kõige

tähist nihutama (nagu Sergei Bubka omal ajal maailma-

enam ootavad.

-

Seepärast tuleb veebruari alguses internetti koduleht, kus

rekordiga tegi).
Vennad Ehituse seitsmevõistlus toimus 15. korda, tulemuse

igaüks saab varasemate Uma Pidode laule kuulata ja panna

said kirja 43 võistlejat, mis on võistluse senise ajaloo parim

kokku endale meelepärane peokava

tulemus.

Kõige rohkem valituks osutunud laulud saavad kindlasti

Refereeritud tekst Martti Soosaare artiklist, allikas:

peole!

-

päris oma Uma Pido.

Laulude valimise kampaania kestab veebruar-märts 2017.

http://firmasport.ee/vennad-ehituse-seitsmevoistluse-voitisartur-saaliste/

Vastanute vahel loositakse välja auhindu. Kae

Fotol: Elmo Oidermaa püstitamas uut Eesti rekordit

www.umapido.ee!

teivashüppes (M65 vanuseklass). Foto autor Ivo Kraus.

Uma Pido om mi kõiki pido. Teemi tuud kõik kuun!

Triinu Laan
V Uma Pido korralduse vedaja

Riigi tegevusvarudest eraldatud
konservide jaotamisest
Vastse-Kuuste vallale eraldati toimetulekuraskustes
inimestele jagamiseks riigi tegevusvarudesse kuuluvaid
konserve (sealiha omas mahlas 325 g).

2016. aasta detsembris jagati konserve 80-aastastele ja
vanematele vallaelanikele
Olen näitusele valinud maastikufotod, mis on jäädvustatud

.

Allesjäänud konservide jagamiseks tegi sotsiaalkomisjon

mulle armsaks saanud paikadest. Need on kohad, kus tun-

ettepaneku jagada need hiljemalt märtsikuu jooksul

nen end alati koduselt, sõltumata aastaajast ja ilmast. Vähe-

abivajajatele ja toimetulekuraskustes isikutele alljärgnevalt:

tähtis ei ole muidugi ka see, et need paigad on mu kodule

•

lähedal ja mul on võimalus neid külastada nii sageli, kui vaid

pensionäridele, kelle pension on alla 250 euro ja kes ei

soovin. Seega olen neid paiku tundma ja armastama õppinut

ning vaatamata sellele, et olen neis veetnud väga palju aega
suudavad nad mind alati üllatada ja vaimustada. Seda
vaimustust tahangi teiega jagada ja võib-olla ka innustada,

et uue leidmiseks ei pea tingimata kaugetesse paikadesse
rändama, sest
nagu Fred Jüssigi
on öelnud: „Kui sa

tahad leida midagi

uut, siis käi vanu

konserve jagatakse vanadus- ja töövõimetus-

tööta ega oma muid sissetulekuid;
konserve jagatakse 2 tk ühele inimesele;
konserve ei jagata vajaduspõhise peretoetuse ja
toimetulekutoetuse saajatele, kes said 2016. aastal

•

•

Euroopa Liidu toiduabi.
Konserve jagatakse Vastse-Kuuste Vallavalitsuse
ruumides kodanike vastuvõtuaegadel.
Konservidele järele tuleval pereliikmel palume kaasa

võtta isikut tõendav dokument.

radu.”

Külli Kolina

Lisainfo: Terje Lihtsa, tel 5196 6411.
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Miks nii kiirelt möödub aeg...
Alustan oma juttu Karilatsi Küla Seltsi jaoks kõige

saadud raha sel aastal välisvalgustuse paigaldamiseks. Et

tähtsamast asjast

peagi oleme Põlva valla koosseisus, taotlesime ja saime raha

-

nimelt ütles vallavanem mulle notaris

tehtud toimingu järel: „Edu teile, maaomanikud!”. Sel hetkel

ka voldikute tegemiseks Vastse-Kuuste Valla MTÜ-de kohta.

valdasid mind segased tunded ja ma ei teadnud, kas tunda
heameelt või kurvastada. Nüüd olen ma täiesti rõõmus ja
mõtlen tulevikule optimistlikult. Siinkohal täname Vastse-

Oleme oma tegevustega rahul, sest teeme asju nii palju, kui
tahame, ja lubame, et ka tulevikus „hullu panema” ei hakka.
Siinkohal tänan Karilatsi Küla Seltsi juhatuse liikmeid, et nad on

Kuuste Vallavalitsust ja Vallavolikogu, kes otsustasid meile

olnud toetavad ja koostöö on olnud hea. Juhatuse liikmed on

võõrandada Metsaveere kinnistu 500 euro eest. See
rahasumma oli meil külaseltsi arvele laekunud

Milvi Popman, Kristo Anderson, Rainer Raudveeja Ülo Leitu.
Külaelu edendamine on meeskonnatöö, siin üksinda midagi ära

liikmemaksudest.

teha ei ole võimalik.
14. jaanuaril toimus meil Põlva Talurahvamuuseumi Karilatsi

Maaomanikuks saamine tegi meile võimalikuks külaplatsi
edasise arendamise, mille kõige tähtsamaks osaks on maja

rahvamajas 10. aastapäeva pidu. Pidu sai võimalikuks eelmisel

ehitamine. Sageli öeldakse, et asjad tulevad kätte just siis,

suvel ökofestivalil omatoodangu müügi rahadest. Meelelahutust

kui neid kõige rohkem vajad, ja nii on ka meiega juhtunud.

pakkusid Krabi Rahvateatri näitlejad ja tantsumuusikat mängis

Meie külaseltsi liikmeks tuli Reemo Timmermann koos

Kalmer Järv. Meid olid peole tervitama tulnud teiste Vastse-

elukaaslasega ja elukutselt on Reemo projekteerija. Sel
aastal on meil plaanis ära teha maja projekt. Ainult sellisel

Kuuste valla MTÜ-de ja külaseltside esindajad. Kingiks tõid nad

juhul, kui Euroliit peaks mingil põhjusel laiali minema, jääb

kaasa rahadega kaunistatud kuusepuu, mis kevadel tuleb
istutada külaplatsile sobilikku kohta (temast võib saada

maja ehitamine meile ilusaks unistuseks. Aga ma ei tahtnud

tulevikus jõulupuu). Täname kõiki peolisi osavõtlikkuse ja

ainult sellest kirjutada...
Karilatsi Küla Seltsil on möödunud kümme aastat seltsi
loomisest ja see tuli meile kuidagi ootamatult, sest olime

meelespidamise eest.
29. jaanuaril 2017 oli Karilatsi Küla Seltsil üldkoosolek, kus
valiti uus juhatuse koosseis ja seati samme edaspidiseks.
Juhatuse koosseisus toimus üks muutus: Milvi Popmani

keskendunud külaplatsi ostule ja keskkonnaministri loa
taotlemisele. Viimased neli aastat on möödunud Metsaveere

asemele valiti Lille Mestiljainen, kuna Milvi palus end vabastada

kinnistul tööd rabades, mis on meie külarahvast liitnud,

juhatuse liikmest ja raamatupidamisest. Milvi on seda tööd

paremaks ja ühtsemaks muutnud. Külaplats on meile

teinud kõik need kümme aastat ja vajab nüüd puhkust.

armsaks saanud ja heameel on selle üle, et noored

Uus juhatus on ülesanded jaganud ja juhatuse esimeheks valiti

armastavad seal suvel palli mängida ja kiikuda.
Rahastanud on meid Vastse-Kuuste Vallavalitsus

Kristo Anderson. Juhatus koostas selle aasta tegevuskava ja
poolaastaks valmib ka uus külaseltsi arengukava järgmiseks

tegevustoetuste ja projektitoetuste omaosaluste
finantseerimisega, aga palju raha oleme saanud nende nelja
aasta jooksul ka KÜSK-i kohaliku omaalgatuse programmist.
KOP on hea programm, sest raha antakse enne projekti
elluviimise alustamist, mis sest, et vähe korraga, aga kohe
on võimalus tegutsema hakata. Meie külaplatsil on ilusad

kümneks aastaks.

välikäimlad, mis on saadud projektirahade eest, veel on

Fotod külaseltsi pildikogust

Karilatsi Küla Seltsi 10. aastapäeva pidu. (2x)

Nii sündmusterohket elu oleme nautinud meie, Karilatsi Küla
Seltsi liikmed. Soovime kõikidele teile sama tegusaid ja
meeldejäävaid üritusi alanud aastal.

Maie Asur
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Kas või kuidas alles jääda: aasta algus

pärandkultuuri ja ajaloo jäädvustamise lainel

Mall Kõpp
Fotod naisteklubi pildikogust
Pärandkultuuriõhtu Marju Kõivupuuga

12. jaanuaril Vastse-Kuuste raamatukogus toimunud
pärandkultuuriõhtu külalise tuntud folkloristi Marju Kõivupuu

arvates on meil põhjust olla murelikud, sest meie linnastunud
ühiskond võõrandub üha enam meie kultuuripärandist. Ühiskonnas on toimunud kultuurikatkestus, nooremad hakkavad
reaalsest elust võõranduma. Näiteks on külalise meelest ka

pliiatsi teritamine muutunud tänapäeva noorte hulgas kõrgemaks pilotaažiks, sest ei osata nuga õigesti käes hoida. Nojah,
aga kui laps endale noaga sõrme lõikaks, tuleks sellest ju üle-

riigiline pahandus... Kui aga Kõivupuu üliõpilane talle tunnistab, et tänu oma õpetajale sai ta 22-aastaselt teada, et Ranna-

rootsi on midagi rohkemat kui vorst, siis peab ju midagi

kapitaalselt viltu olema...
Kestmajäämiseks peaksime meeles pidama ja teadma, mida
ühed või teised väljendid tähendavad, õppima, kuidas on varasematel aegadel erinevaid töid-tegevusi tehtud. Paljus toetume
sellele, mida eelnevad põlvkonnad teinud või loonud kasvõi
-

näiteks pitsid, kindakirjad jne

-

paljud tähtsad asjad, mis säili-

tavad sidususe. Ka maastikud kannavad kultuurimälu. Kodukoha maastike väärtustamisega väärtustame kultuurimälu.

Kohalugu oskame rääkida ainult meie siin ja eesti keeles.
Samas kutsus Kõivupuu kuulajaid üles olema nüüdsel info-

ajastul väga allikakriitiline, minna millegi uurimisel algallikani,
mitte kasutada vahendatud selgitusi ja tekste. Info tuleb paigutada ajaloolisse konteksti ning mõelda, kas ja kuidas on aeg

mõjutanud inimest, kelle andmeid kasutad.
Katrin Uudekülli vanade fotode jäädvustamise õpituba

25. jaanuaril toimunud vanade fotode jäädvustamise õpitoas
selgitas Kodukandi liikumise arendaja Katrin Uudeküll, kuidas
saab igaüks oma perekonna ajaloo jäädvustamisele kaasa

siis püüdke leida huvitatu suguvõsast või oma külast. Tema
võib fotodel olevaid inimesi teada ning nõnda võib leida ka
inimese, kes fotode vastu huvi tunneb. Üks võimalus on
näidata ja pakkuda fotosid kõige lähemal asuvale
koduloomuuseumile.
Need huvitavad ja mõtlemapanevad kohtumised toimusid
naisteklubi Kolmapäev projektide raames. Toetas Eesti

Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.

8. märtsil kella 12-13 kultuurimajas
MÜÜK:

aidata. Siin Katrin Uudekülli soovitused, mis kirja pandud tema

rahvusliku motiiviga naisteriided, bambusretuusid (10

koostatud voldiku teksti alusel.

värvilised ja mustrilised sukkpüksid (suurus 2-6), ehted

Esiteks. Võtke perekonna fotokogu ja fotoalbumid ning

mageveepärlitest kaelakeed (20-32

kirjutage fotodele taha nimed, aasta ja kus foto on tehtud. Nii

kõrvaehted (10

meil endil kui meie lastel ja lastelastel on huvitav vaadata

Tooteinfo: www.ethel.ee

€),

käevõrud (15

€).
-

€).

€).

fotodel oma esivanemaid lapse ja noorena, tuvastada sarnaseid näojooni. Seda saab aga teha ainult juhul, kui on kindlalt

Kevadine laadapäev aegsasti lukku!

teada, kes on fotol.

Sel aastal toimub

Teiseks. Tehke perepilte (näiteks ema-isa ja lapsed, ühe pere

lapsed noorukieas), portreefotosid ning fotosid põlvkondade
näiteks

kaupa (kolme, nelja või koguni viie põlvkonna foto

-

laps, ema, vanaema, vanavanaema), et teist jääks mälestus nii
endale kui ka järeltulevatele põlvedele.
Kolmandaks. Mitte kunagi ärge visake vanu fotosid ära! Kui

te fotodel olevaid inimesi ei tunne ja ei ole fotodest huvitatud,

=,e' Kuus tf

Vastse-Kuuste kevadlaat
20. mail.
«

Päevasisustuseks laul-tants,

õpitoad, miniloomad, batuudid
igaühele midagi!

•f-

’‘Vaat

ja

Laadapäeva korraldab naisteklubi Kolmapäev, korraldamist
toetab Vastse-Kuuste vald.

VASTSE-KUUSTE VALLA
KULTUURI- JA SPORDISÜNDMUSI

Õnnitleme eakaid sünnipäevalaps!
14.03. Ain Erik 85

-

19.03. Maie Olesk 80

Vastse-Kuuste kultuurimaja

20.03. Linda Radari 94

2.03. kell 18 käsitöötuba. Valmistame tee- või

22.03. Aarne Rootslane 75

kohvipurki. Võimalusel kaasa klaaspurkja voolimissavi.

Osavõtutasu 1 euro.

On sündinud väike vallakodanik

9.03. kell 18 käsitöötuba. Tee- või kohvipurgi
lõpetamine. Osavõtutasu 1 euro.

Karita Mägi

11.03. kell 16-23 kohvikklubi „Teatrite päev“. Lavale

06.02.2017

£

astuvad maakonna näiteringid. Tantsuks mängib Aivar
Juuse. Pilet eelmüügist 5 eurot, ürituse päeval 7 eurot.

Ameelia Haabma

16.03. kell 13.45 animafilm lastele „Maailma äärel". Pilet

15.02.2017

2 eurot.

PÕLVAMAA TÖÖ- JA KARJÄÄRIMESS

Kestvus 80 min.

16.03. kell 18 käsitöötuba. Valmistame kahvli-

8. märtsil 2017 kell 11-14

lusikahoidja. Võimalusel kaasa 6 plekkpurki

Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuses (Kesk 15)
Töömess on kõigile huvilistele, kes soovivad infot

(konserveeritud herne-, maisi- või muud seesugused
purgid). Osavõtutasu 1 euro.

töövõimalustest nii Põlvamaal, Eestis kui ka mujal Euroopas.

17.03. kell 19 kino: film „Lõvinaine“. Pilet 4 ja 3 eurot.
Kestvus 120 min.

•

•

•

•

Tööpakkumised otse tööandjatelt
Karjäärinõustamine
Töötukassa loeng

Eesti Töötukassa

23.03. kell 18 käsitöötuba. Kahvli-lusikahoidja
lõpetamine. Osavõtutasu 1 euro.
24.03. kell 19 kino: film „Kuues kord". Pilet 4 ja 3 eurot.
Režissöör: Maarit Lalli .

Leoski Tööõigusabi loeng

Osades: Antti Lusuaniemi, Pihla Viitala, Stig Rästa.

Ajakava:

Kestvus 108 min.

11.45 Töötukassa teenused töötavale inimesele (Eesti

27.03. maalikunstnik Väino Kõrtsi maalide näitusmüük.

Töötukassa)

30.03. kell 18 käsitöötuba. Valmistame võtmekarpi.

13.00 Tööõigus (Tiina Leosk, Leoski Tööõigusabi OÜ)

Võimalusel kaasa 4 lauajuppi 30 x 20 cm, võtmete

riputamiseks väikesed konksud. Osavõtutasu 1 euro.
Täpsem info: www.toomess.ee
Infotelefon: 799 0963

31.03. kell 12 pensionäride klubi Kanarbik pärastlõuna.
Osavõtumaks 2 eurot.

Töömess on tasuta! Tule ja osale!

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete kividega
merevaigust kaelakee. Aus kaup ja raha kohe kätte.
Helista julgelt! Tel 58710351

Lisainfo sündmuste kohta kultuurimaja kodulehel
www.vkk.ee või kultuurimaja Facebooki-lehel.
Vastse-Kuuste raamatukogu

1.-31.03. koduvalla harrastusfotograafi Külli Kolina
fotonäitus ..Kodused paigad".

14.03. Vastse-Kuuste kooli õpilaste kohtumine luuletaja
Ilmar Trulliga.

Küttepuud Karilatsist!
Lepp 29eur/rm (märg)

Kask 35eur/rm (märg)

Lisainfo sündmuste kohta valla Facebooki-lehel.

Kask 30cm 40I kott 2,1eur (kuiv)
Hinnad koos kohaletoomisega!

Ürituste kohta täpsemalt jälgige reklaami!

Tarvo, tel 513 6002

VASTSE-KUUSTE VALLA INFOLEHT
Toimetus:
Trükiarv: 480
Vastse-Kuuste Vallavalitsus
Toimetus jätab endale õiguse kirju
Toimetaja Liia Sulg
Keeleline korrektuur Mall Kõpp
ja kaastöid selguse huvides redigeerida
Tel 797 6384, e-post liia@vkuuste.ee
ja lühendada.
Internetis saab lehte lugeda aadressil: http://vastse-kuuste.kovtp.ee/meie-vald

Trükk:
Paar OÜ
www.paar.ee

