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Vana saag pensionile,
uus 1000 krooni

soodsamalt! 

Uudised
Võrumaa piiri-
äärsete teede 
remondiks eraldati
7,5 miljonit krooni 
lisaraha. lk 3

Mõniste inimesed 
ootavad rahvamaja 
valmimist. lk 3

Kultuur
Ilmar Vananurm
on talletanud
raamatusse
hetki setudest
ja Setumaalt. lk 5

Sport

Haanja suusa-
maraton
lükati nädala
võrra edasi. lk 5

Lauri Sild juhib 
orienteerumise 
sisesarja. lk 5
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Nordic
Kiirkaerahelbed,

500 g
(17.80/kg)

Black Mama classic 
Glasuurkohuke 
taimerasva ja vanilliiniga,
2 x 43 g
(58.14/kg)

Effect
nõudepesuvahend 

Sidrun,
500 ml

(10.00/L)

LU küpsis PIM`S
Jaffa Cake,

147 g
(68.03/kg)

Gold
Kingakreem + 
läige (must)
60 g

Pataljoni areng 
teeb tsivilistid 
kadedaks
Arved Breidaks

KAITSEVÄGI • Taara sõja-
väelinnakus lõppesid eilse-
ga laiendustööd, mille käigus 
sai Eesti suurimaks väeosaks 
kujunev Kuperjanovi üksik-
jalaväepataljon omale muu 
hulgas operatsiooniploki ja 
hambaarstikabinetiga hospi-
dali ning kliimaseadmetega 
varustatud õppehoone.

Ligi 243 miljonit  krooni 
neelanud renoveerimis- ja 
ehitustööde hulka mahtusid 
kahe kasarmu ja ühiselamu 
uuendamine, hospidali, sõ-
durikodu ja õppehoone ra-
jamine ning teede ja parkla-
te ehitus. Kaitseministeeriu-
mi infrastruktuuriosakonna 
juhataja Veiko Pärlini sõnul 
kulub veel umbes 20 miljo-
nit krooni uue sisustuse soe-
tamiseks ning üheksa miljo-
nit krooni hospidali medit-
siinitehnika ostmiseks.

Hospidali ostetakse lisaks 
tavapärasele palati mööblile 
ka operatsiooniplokk ja 
 hambaravikabineti  sisustus. 
„Meie inimesed peavad kõi-
geks valmis olema,”  sõnas 
pataljoni ülem Toomas Möls. 
„Lahingus tuleb reageeri-
da, inimesed surevad muidu 
ära.”

Haigete mugavuse nimel 
ei ole kokku hoitud: lõuna-
poolsete akendega palatid 
on varustatud kliimaseadme-
tega, et patsiendid ei peaks 
palaval suvepäeval kuumuse 
käes kannatama.

„Ei ole meil selleks raha,” 
lausus Lõuna-Eesti  haigla 
peaarst Rein Kermes. Haig-
la psühhiaatria- ja intensiiv-
raviosakonnas on pärast re-
monti küll senisest parem 
ventilatsioon, kuid kliima-
seadet pole üheski palatis.

„Meie saame raha nii pal-
ju, kui teenime. Sõjaväel on, 

teadagi, riigieelarve,” ütles 
Kermes. Arengukava koha-
selt peaksid ka Lõuna-Ees-
ti haigla palatid kord kliima-
seadmed saama. See oleneb 
sellest, kas peahoone reno-
veerimiseks leitakse 300 mil-
jonit krooni või mitte.

Haiglajuht: hospidal
võinuks tulla Kubjale

Kermese sõnul tulnuks Ku-
perjanovi hospidal rajada 
haigla ruumidesse. See and-
nuks  armeearstidele suure-
ma võimaluse praktiseerida 
ja haiglale renditulu. „Eu-
roopas on püütud tsiviil- ja 
militaarraha ühendada, aga 
meil seda teha ei saanud,” 
lausus Kermes. „See on mui-
dugi kadedusest räägitud. 
Sõjameestele tuleb au anda.”

Peale operatsiooniploki si-

sustatakse Kuperjanovi hos-
pidalis veel õppeklass ning 
hambaravikabinet. Hospida-
lis hakkavad tööle kaks üld-
arsti ning üks hambaarst.

Sõdurite mugavusele on 
mõeldud ka õppehoones. 

Sealsetes lõuna poole ava-
nevate akendega  klassiruu-
mides on samuti kliimasead-
med, et palavus õppureid ei 
murraks.

Juba kümmekond aastat 
Misso uue koolimaja ehitu-

seks riigilt raha nuianud 
Misso vallavanema Lembit 
Siku paneb jutt sõdurite õpi-
tingimustest ahastama. „See 
näitab riigi suhtumist teatud 
valdkondadesse,” ütles ta.

Siku sõnul on sõdurite 
klassiruume kliimaseadme-
tega varustades liiale min-
dud, kaitseväe  tingimused ei 
tohiks Eesti  keskmistest olu-
dest nii palju  erineda. „Ka 
Misso vallavanemal pole 
konditsioneeri, ma teen su-
vel akna lahti,” ütles ta. 
„Mida nad Iraagis teevad, 
kas seal panevad ka kondit-
sioneeri tööle?”

Kuperjanovi pataljonis 
teenib aega ja töötab praegu 
kokku üle 700 inimese, neist 
548 on ajateenijad. Renovee-
ritud ja uued ruumid avatak-
se mais-juunis. •

Taara linnaku teine järk sai valmis

Kuperjanovi pataljonis
II ehitusjärgus tehtud tööd
II kasarmu remont 42,05 mln kr
III kasarmu remont 43,76 mln kr
ühiselamu remont 19,55 mln kr
hospidali ehitus 25,20 mln kr
sõdurikodu ehitus 16,23 mln kr
õppehoone ehitus 70,86 mln kr
teede ja parklate
ehitus 25,30 mln kr

Allikas: kaitseministeerium

Õppehoonesse sisenemisel on 
võimalik oma saapad vee ja  

harjaga puhtaks teha.

Kuperjanovi pataljoni ülem Toomas Möls tutvustas eile ajakirjanikele uusi rajatisi, pildil on ta 230kohalises 
loenguruumis.                           Foto: ARVED BREIDAKS
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Aastast 1995

27. veebruar 2003. Veebruari algusest peale Võru vanureid 
hirmu all hoidnud vägistaja tabati tänu valvsale po litseinikule. 
Võru maakohus andis loa mitmes vä gistamises süüdistatav 
mees pooleks aastaks vahi alla võtta. • Siseministeerium ra-
huldas Võ ru politseiprefektuuri taot luse luua viis uut töökoh-
ta: neli lisakohta saab pat rulli- ja liiklusjärelevalvetalitus ning 
ühe kriminaal  pre vent siooni- ja noorsootalitu s. •

Peatoimetaja  KALEV ANNOM 782 1274
Tegevtoimetaja  MAIRE KRIIS 782 3254
Toimetaja PRIIT LÖÖPER 782 1921
Reporterid  ARVED BREIDAKS 782 1921
 ELINA KONONENKO 782 4516
Keeletoimetaja KAILE KABUN 782 4516
Küljendaja PIRET RAUBA 782 1921
Müügijuht MIHKEL VANARI 782 4616
Raamatupidaja LEA VEISNER 782 1535
Kuulutused MARI-LIIS PIIRSALU 782 3690
(E-R kella 8-17, L kella 9-14) HELIN LEIS 782 3690
Kuulutused Antslas (Kreutzwaldi 1, E-R kella 8-10) 785 5378
Kuulutused Vastseliinas (Võidu 14, E-R kella 9-11) 785 1242

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides 
toimetada ja lühendada. Kaastöid ei tagastata.
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda 
Pressinõukogusse (e-post: pn@eall.ee, tel 646 3363).

Võrumaa Teataja ilmub teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.
Toimetus: PK 1, Oja tn 1, Võru 65602, faks 782 3072.
e-post: info@vorumaateataja.ee, www.vorumaateataja.ee
Väljaandja: AS Võru Teataja. Tellimisindeks 69 851

Maakonnaleht

Trükk AS VõruTäht

 VÕRUMAA TEATAJA VIIS AASTAT TAGASI

Arutelu
ei maksa karta

Taara sõjaväelinnak Võrus kujutab endast üht 
korralikku alevikku, kus ei puudu oma ühisvee-
värk, sõiduteed ja liiklusmärgid, rääkimata elani-
kest ja sõidukitest. Kõik see on viimastel aastatel 
meie raha eest sinna ehitatud.

Summad, mis selle linnaku rajamiseks on 
kulutatud, mõjuvad uimastavalt: ainuüksi eile üle 
antud tööd läksid maksma ligi 243 miljonit kroo-
ni. Aga ka enne seda on Kuperjanovi pataljoni 
arendamiseks kümneid miljoneid kroone kuluta-
tud. Nende summade üle arvet pidades on lihtne 
reaalsustaju kaotada.

Kaitseväe arendamise eest vastutab kaitsemi-
nisteerium, ja see on Eestis ainus ministeerium, 
mis ei kurda aastast aastasse väikese eelarve üle. 
Ilmselt pole põhjust, sest kaitsevägi on Eesti riigi 
prioriteet.

Mitte ühelegi institutsioonile peale kaitseväe 
pole tagatud kindlalt kasvav rahaeraldis. Aastaid 
on vasakpoolsed poliitikud nõudnud pedagoo-
gide palkade sidumist keskmise palgaga, kuid 
tulemuseta. Üksnes kaitseväel on privileeg saada 
ühiskonnalt raha selle järgi, kuidas ühiskonna 
kogurikkus kasvab.

Kohati tekib hirm. Kas kaitseväele eralda-
tud raha kasutama seatud ametnikud suudavad 
kahe jalaga maa peale jääda ja enda kätte usal-
datud miljardeid kroone mõistlikult investeeri-
da? Kas üüratud rahasummad ei mõju ametni-
kelegi uimastavalt ning kulutusi ei tehta ülekäe, 
sest raha, mida kasutada, on Eesti mõistes lihtsalt 
väga palju.

Eesti kaitse-eelarve on justkui riik riigis, nii 
nagu seda oli omal ajal Eesti välispoliitika, mida 
poliitikute sisetsensuuri tõttu avalikult ei kri-
tiseeritud. Välispoliitikast on nüüdseks saanud 
tavaline poliitika, kuid kaitseväe soetused tuleb 
ikka lihtsalt teadmiseks võtta, nende üle avali-
kult ei vaielda.

Võrumaa Teataja ei arva, et kaitseväe kulutusi 
tuleks otsustada rahvahääletusel. Küll ootame, 
et poliitikutel oleks teadmisi ja julgust kaitse-
eelarve üle diskuteerida ja inimestele selgitada, 
mida nende käest kogutud miljarditega täpse-
malt tehakse. •

Rieka,
projektijuht

Tuleb edendada kul-
tuuri- ja hariduselu, 
õpetada inimesi kest-
vaid väärtusi hindama. 
Setumaal on tänavu 
üle 70 ürituse, enamik 
seltside kanda. Selleks 
saadakse raha projek-
tidest. Kuid kogu elu 
ei saa olla projektipõ-
hine, sellega ei kasva-
ta inimestes järjepide-
vust. Piiri ääres on 
kõige tähtsam, et ini-
mesed ja töökohad 
saaksid kokku, et noo-
red õpiksid ameteid, 
mis annavad leiba. •

Silver,
ettevõtja

Palja rahaga ei muu-
da maal, ka  piirialadel 
mitte midagi. Elu 
muutub, kui väärtus-
tatakse oma kodukan-
ti. Kui vanad ütlevad 
noortele, et siin tasub 
elada ja omale tööd ot-
sida, ega  soovita muja-
le paremat  elu otsima 
minna. Mul on tunne, 
et mõnikord oskavad 
mujalt  tulnud rohkem 
kaugete kantide võlu 
hinnata. Omad on lii-
ga harjumuste kütkes, 
et oma elule uue pil-
guga otsa vaadata. •

Sergei,
töötu

Minu arust on kõige 
tähtsam, et inimestel 
oleks tööd. Töökohti 
tuleb luua. Obinitsast 
on Võrru tööle käia lii-
ga kulukas.  Edasi-ta-
gasisõit läheks maks-
ma peaaegu 60 kroo-
ni. Veel on vaja, et 
teed oleksid korras. 
Meil siin peateid te-
hakse, aga külavahe-
teed on kõik korrast 
ära. Vald peaks mida-
gi ette võtma. Nüüd 
kaob siis kauplusauto 
ka ära. Nii küll elu pa-
remaks ei lähe. •

Julia,
kodune

Selliste piiriäärsete 
kohtade häda on töö-
puudus. Mina tahak-
sin väga tööle minna, 
aga pole ennast kuhu-
gi pakkuda. Võrus tööl 
käimine läheks maks-
ma tuhat krooni kuus. 
Sõit on kallis. Riik 
peaks selle eest hoolt 
kandma, et ka ääreala-
de inimestele töökoh-
ti luua. Meie noored 
on ära Tartusse ja Tal-
linna läinud. Kooli ka 
pole, tütar peab Värs-
ka keskkooli mine-
ma. •

Küsis Ivi Kaarna.
Fotod: JOOSEP AADER

Valentina,
pensionär

Meil siin pole ju töö-
kohti, kuidas see elu 
areneb.  Pensionärid 
elavad küll ära, aga 
noored ei taha kuida-
gi maale  tulla. Selle-
pärast ei jätku lapsi ja 
kool pannakse kinni. 
Kui minu teha oleks, 
ma kutsuksin noo-
ri siia elama. Algul on 
raske, aga pärast läheb 
kergemaks. Igav siin 
küll pole, kes tahab, 
leiab mitmesugust te-
gevust. Ainult see ei 
too raha sisse. •

Mida peaks kohe ja kiiresti muutma,
et äärealade elu hakkaks edenema?

 KÜSITLUS OBINITSAS

Päev pärast Eesti Vabariigi 
presidendi vastuvõttu Rah-
vusooperis Estonia kohta-
sin meest, kes oli veidi nukra 
näoga. Mis mureks? Selgus, 
et tal tuleb tegelda proua võ-
laga rätsepale: kleit ja muu 
käes ning juba kantudki, 
aga õmblejannale veel raha 
maksmata. Kreutzwald oli 
rätsepa võlaga hädas tuden-
gina. Aastal 1834 sai Pärnu 
kreiskooli vene keele õpe-
taja Johann Sommer (1777-
1851), kirja nikuna Suve 
Jaan, riigilt ühekordse pree-
miana 400 paberrubla. Ena-
mik sellest kulus uue vormi-
riietuse hankimiseks ja mui-
dugi polnud kõneks ülikond 
ainult üheks õhtuks. Saabas-
test rääkimata.

Kaks päeva pärast todasa-
ma vastuvõttu ilmus Posti-
mehes (26. veebruar) kaitse-
minister Jaak Aaviksoo lehe-
küljeline artikkel „Eesti sot-
siaal-majanduslik puberteet 
läbi. Majanduse arengus tu-
leks lähtuda innovatsioonist, 
arendustegevusest ja teadu-
sest”. Rätsepatõõ innovat-
siooni alla vist ei käi, küll 
võivad moega kaasaskäimi-
ne ja moejoone uuendamine 
olla arendustegevus. Tundub 
aga, et avalikkus on pandud 
tegelema veinide ja roogade 
ja rõivastega märksa pideva-
malt kui teadusega ning ühe-
kordse artikliga seda suurt 

kallakut ei paranda.
Pealegi, pole olemast nii-

sugust teadust, mis optimee-
riks näiteks Eesti postiasjan-
dust. Seda valdkonda juhi-
vad ikkagi rahalised kaalut-
lused äriliselt mõtleva akt-
siaseltsi bilansi järgi. Kui sul 
pole Tähtveres kõiki lehti 
koju tellitud, saad sa nad kõi-
ge varem, umbes pool seitse, 
kätte ainult ühest kohast. See 
on Tartu-Tallinna kiirron-
gi esimese klassi vagun, mis 
talviti väljub 6.40. Jah, on ju 
Internet, kuid see tähendab 
koduse arvuti kohustuslik-
kust. On ka raadiod ja tele-
kanalid, aga igaüks meist ei 
ole takso- või kutsikajuht — 
nood kuulavad raadiot kogu 
aeg. Tehnoloogiline prog-
ress ehk seesama arendus-
tegevus, mida Jaak Aaviksoo 
tahab, on ses asjas inimese 
(jutt ei ole ainult maainime-
sest) traditsiooniliste hoia-
kutega ilmselges konfl iktis.

Vaidlemata talle vastu, et 
puberteet võiks olla möödas, 
küsin siiski: kas meie mur-
deiga on õpetanud olema 

meid täiskasvanud? Osalt 
jah, osalt mitte. Viinade va-
lik on praegu võrreldamatult 
suurem kui perestroika ajal. 
Lillepoode on Antslas kind-
lasti rohkem kui kingsep-
pi, keda pole seal üldse. Sa-
mal ajal asub üks kõige jube-
dama kattega teid, mida ma 
sel aastatuhandel Eestis olen 
näinud, keset Kunda linna. 
Selgus – riigi tee (1 km!). La-
hendust otsitakse, kuid kui 
riigile käib üle jõu väikelin-
nasisene teejupp, kuidas saab 
olla talle siis jõukohane 300 
kilomeetrit kiirteed Tallin-
nast Luhamaale. Sellest teest 
kui omaette megaprojektist 
hakati rääkima kümmekond 
aastat tagasi. Tookord arva-
sid skeptikud, et niisugust 
transpordikanalit ehitatak-
se vähemalt paarkümmend 
aastat.

Praeguseks on pool nen-
dest aastatest läbi, aga Eu-
roopa Liidul ja Eestil peaks 
kaua aega minema väga häs-
ti, kui kogu tee koos juur-
dekuuluvaga valmiks paari-
kümne aasta jooksul alates 
tänasest. Arusaadavalt ei ra-
hulda nii pikk aeg kedagi, ent 
siis peabki just teadus kirju-
tama ette, mida teha. Olevi-
kus on teadus tasa, räägivad 
raha ja poliitiline omakasu. 
See, et teadus on vait, peaks 
sundima ühiskonda endalt 
küsima, kus on viga.

Üks veakohti on ehk järg-
mine. Kui sõita Tartust Tal-
linna, märkab silm tee ääres 
vahest paarikümmet müügi-
keskust, mille õuel seisavad 
mitmesugused ehitus-, tee- 
ja põllutöömasinad. Koha-
likku päritolu pole neist vist 
ainuski, kõik on välismai-
ne kraam. Nende hooldu-
sega peavad hakkama saama 
ka meie mehed, kuid nende 
insenerilahendus tuleb mu-
jalt. Kui ongi nii, et säärase 
masinapargi tootmine, alates 
originaalsest ideest ja lõpe-
tades turu vallutamisega, on 
Eestis juba ammu lootusetu, 
siis kas Eesti vajab ehitavaid 
või parandavaid insenere ja 
kas viimaseid õpetab ülikool 
või praktikabaas ehk mood-
ne suur töökoda?

Küsimus ei ole metafüüsi-
line, sest on täitsa selge: pa-
randav insener jõuab dokto-
rikraadini väga harva, õige-
mini juhuslikult. Me oleme 
läinud doktorikraadidega 
kelkimises liiale, unustades 
ära, kui vajalik on tugev ja 
avara üldistusvõimega prak-
tik. See on Eesti Maaülikoo-
lis teravaks probleemiks juba 
pikemat aega.

Üldiselt on nii, et kleit 
kulub kiiremini kui korralik 
haridus. Ei tahaks, et Eesti 
oleks peamiselt riideriik. Kui 
pole endal, siis vaatad vähe-
malt telerist. •

Kleit ei ole riik
Peeter 
Olesk

kirjandus-
teadlane

Meeldetuletus
jalgratturitele!
Nagu saabuvad igal  kevadel 
rändlinnud, nii sagenevad 
igal kevadel ka jalgrattavar-
gused. Seetõttu pole paha 

rattureid varguste eest hoia-
tada. Mul on konkreetne näi-
de. Laupäeval, 23. veebruaril 
kella 13.30 ajal sõitsin Vaba-
duse tänavas kangapoe õue-
le. Sisenesin uksest ja õnneks 
väljusin 20 sekundi pärast: 

ratta juurest põgenesid kolm 
12-14aastast vargakandidaa-
ti Kesklinna  gümnaasiumi 
õuele. Rattaihalejaid õnnes-
tus pildistada. Loodame, et 
nende vanemad tutvusta-
vad neile püksirihma kaheti-

si omadusi. 
Lukusta jalgratas või ära 

mine sellest kaugele! Head 
kummisahinat! • J. L.

Kirja autori nimi on
toimetusele teada.

 KIRJAD                                      Aadress: PK 1, Oja 1, 65602 Võru, e-post: info@vorumaateataja.ee 

Palume kirjale lisada oma nimi ja postiaadress (ka telefoninumber).
Anonüümkirju ei avaldata. Toimetusel on õigus kirju toimetada või lühendada.
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Muuda elu värviliseks!
 Digi-TV kõikjal Eestis

Kampaania kestab 4.02.- 2.03.2008. Fotod on illustratiivsed.

Liituda on lihtne:
• helista 686 7888
• vaata www.viasat.ee
• külasta lähimat elektroonikakauplust

  TELLI KOHE!
    Pakkumine 
kehtib vaid kuni   
     2.03.2008.

Iga nädal loosime välja 
eksklusiivse digifotoka 
Samsung NV20 
väärtusega 4990 kr

Iga päev loosime StarFMi 
raadioeetris välja trendika 
digifotoka Samsung i70 
väärtusega 2999 kr

Elina Kononenko

TEED • Möödunud näda-
lal otsustas valitsus eraldada 
Kagu-Eesti piiriäärsete val-
dade kohalike teede tarvis 
kokku 15 miljonit krooni. 
Pool sellest summast läheb 
Meremäe, Misso ja Vastse-
liina valda.

Peale Võrumaa kolme 
valla saavad ka Värska, Mi-
kitamäe ja Orava vald iga-
üks 2,5 miljonit krooni.  

See raha eraldatakse tee-
de ehituseks ja remondiks 
lisaks tavapärastest arves-
tusmeetoditest tulenevatele 
summadele. 

Otsuse Kagu-Eesti piiri-
äärsetele valdadele kohali-
ke teede jaoks lisasummad 
anda tegi valitsus juba kaks 
ja pool aastat tagasi. Majan-
dus- ja kommunikatsiooni-
minister Juhan Parts peab-
ki praegust otsust kaua oo-
datud lubaduse täitmiseks. 
Venemaa piiri äärsete koha-
like teede hoiule tuleb suu-
remat tähelepanu pöörata 
Schengeni viisaruumi laie-
nemise tõttu.

„Setumaal peavad koha-
likud teed olema sama heas 
korras kui näiteks Lääne- 
või Pärnumaal. Setumaad 
tuleb eelistada, kuna ole-
masolev teedevõrk ja loo-
mulikult ka kvaliteet tuleb 
kooskõlla viia ajutise kont-
rolljoone reaalsusega,” va-
hendas ministeerium Juhan 
Partsi seisukohta. 

Raha antakse peamiselt 
Setumaa valdadele, aga oma 
teede jaoks saab toetust ka 
Vastseliina vald. Vallavanem 
Raul Tohvi sõnul pakkus 
neile lisaraha ministeerium 
ise, sest ka Vastseliina vallal 
on ühispiir Venemaaga. 

„Maanteeosakonnast 
öel  di, et see oleks õigla-
ne kohtlemine,” meenutas 
Tohv põhjust, miks ka neid 
n-ö Setumaa nimekirja lisa-
ti. Vallal tuli esitada minis-
teeriumile kolme aasta tee-
hoiukava. 

Vastseliina vald plaanib 
remontida igas külas ühe 
tee, kattes need kruusaga, 
puhastada teeääred võsast, 
korrastada teetruupe jms. 
Korrastustööd on plaanis 
teedel, mis on seotud piiri-
naabritega. 

Kokku eraldatakse Eesti 
kohalike teede korrashoiuks 
tänavu 670 miljonit krooni, 
see teeb 15 protsenti tee-
hoiuks kavandatud summa-
dest. • 

KARISTUS • Võru kohtu-
majas tehtud otsusega  saadeti 
 üleeile arestimajja noormees, 
 kelle politsei oli tabanud 
sama päeva hommikul autoga 
narkojoobes kiirust ületamas.

Politsei peatas Priidu (snd 

1986) Audi kella 10 ajal Sõ-
merpalu vallas Tallinna—Lu-
hamaa maantee 239. kilo-
meetril, noormees ületas lu-
batud sõidukiirust 83 kilo-
meetri võrra tunnis.

Politsei viis Priidu eksper-

tiisi, kus tal tuvastati narkoo-
tiliste ainete  tarvitamise tun-
nused. „Kuna  noormehel oli 
kiiruseületamisega varemgi 
probleeme olnud ning see-
kord kasvas kiirus lubatust 
väga palju suuremaks, mõis-

tis kohtunik talle karistuseks 
kaks päeva vangistust,”  teatas 
Lõuna prefektuuri pressiesin-
daja Ave Lillemäe. 

Lisaks võt tis kohus Prii-
dult kaheks kuuks juhtimis-
õiguse. • VT

Ivi Kaarna

EHITUS • Mõniste rahva-
majas jätkuvad rekonstruee-
rimistööd,  15. maiks peaks 
maja valmis saama. 

Hoone rekonstrueeritakse 
mullu juulis alustatud tööde 
käigus täielikult. Saal ehita-
takse ümber nii, et seda saab 
kasutada nii sportlikuks kui 
ka kultuuriliseks tegevuseks. 
Hoonesse on planeeritud du-
širuumid, abiruumid inventa-
ri hoidmiseks ja spordiringi-
de juhendajatele, samuti koh-
vik. 

Hoone saab oma katlama-
ja, mis hakkab kütma ka lähe-
dal asuvat käsitöömaja. 

Töid teeb Tartu fi rma 
TMV Grupp ja need lähevad 
maksma 15,5 miljonit krooni.
TMV Grupi projektijuhi Avo 
Ode sõnul on iga päev ehitu-
sel 15-16 meest. 

Kui mullu valmis Mõnis-
te kooli käsitöömaja, siis koos 
rahvamaja valmimisega saab 
kool ka spordisaali. 

Kooli direktori Maari-

ka Niidumaa sõnul toimu-
vad võimlemistunnid praegu 
õues ja kui ilm seda ei luba, 
siis koolimaja fuajees. 

Ehitaja on lubanud, et rah-

vamaja saab kindlasti mais 
valmis. Seda tuleb uskuda, 
sest TMV Grupp on Võru-
maal tuntud tegija. Praegu 
rekonstrueerib ta ka Rõuge 

koolimaja, mis peab valmis 
saama tänavu juunis. Varem 
on sama fi rma teinud Kääpa 
ja Varstu koolimajale juurde-
ehitise. •

7,5 miljonit krooni 
Võrumaa teedele

Kohus saatis narkojoobes kiiruseületaja arestimajja

Mõniste inimesed ootavad
pikisilmi rahvamaja valmimist

Sellises seisus oli Mõniste rahvamaja kolm nädalat tagasi, praeguseks on tööd hoog-
salt edasi liikunud.                     Foto: JOOSEP AADER

Foto: DMITRI KOTJUH
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Ivi Kaarna

PERE • Võru lähedal Ko-
sel elab perekond Nupp. 
Isa Tarmo ja ema Kristiina 
töötavad puidufi rmas, tü-
tar Marlin ning pojad Mar-
ken, Keiro ja Mairo on õpi-
lased. Tol päeval, kui meie 
seal käisime, oli külas ka va-
naema Silvi Asu. 

Tarelävel aitas saja-aasta-
ne saapasulane meil jalanõu-
dest vabaneda. Toas ootasid 
ema, vanaema ning Marken 
ja Mairo. Teised pereliik-
med olid kodunt ära. Võru-
maa Teataja meened üle an-
tud, läks jutt vanaema Sil-
vi kaasalöömisel nobedasti 
veerema.

Kõik Nuppude pere liik-
med on agarad vanade ese-
mete äraarvajad. Igal nelja-
päeval istub pere Võrumaa 
Teataja ümber ja nuputab, 
missuguse vana tarbeeseme-
ga võiks ajalehepildil tegu 
olla. Kristiina ütles, et kui 
lapsed äraarvamisega  jänni 
jäävad, küsitakse nõu vana-
ema Silvilt. Vanaema näitas 
ka meile vanu esemeid ja pa-
lus mõistatada, milleks neid 
kasutati. Saime hak kama. 
Habemenoa teri tamiseks 
mõeldud nahkrih ma ole-
me elu jooksul ka töös näi-

nud.  Saapasulase koh  ta aga 
rääkis Silvi Asu, et see ole-
vat Mõnistes  elava 87aastase 
Kalju Laasi isa teh tud. Nup-
pude peres on saa pasulane 
siiani kasutuses. 

Pere kõige vanem poeg 
Marken ja kõige noorem 
Mairo on tasase jutuga, nei-
le meeldib rohkem tegut-
seda. Nad on spordipoi sid, 
teevad kahevõistlust. Va-
naema arvas, et poisid on 
spordipisiku temalt päri-
nud. Silvi Asu oli palju aas-
taid krossisõitja. Markeni 
ja Mairo treener on Olev 
Roots, suur eeskuju on neile 
Austria suusahüppaja Tho-
mas Morgenstern. 

Nädalavahetustel on 
pere enamasti Haanjas suu-
satamas. Hüppamas käivad 
Marken ja Mairo Otepää 
90 meetri mäel. Ka Andsu-
mäel hüpatakse. Poisid üt-
lesid, et kõrgus ei loe, hüp-
pestiili saab harjutada ka 30 
meetri mäel.

Jälle on neljapäev ja Nup-
pude perel pildil oleva ese-
me äraarvamine käsil. „Hea, 
kui saab pildi pealgi vaada-
ta neid vanu asju, milleta sa-
jand tagasi hakkama ei saa-
dud, kuid mida nüüd enam 
keegi kätte ei võta,” ütles 
vanaema Silvi. •    

Mis on pildil?

Saada vastus aadressil PK 1, Oja 1, 65602 Võru
või e-posti aadressil eesti90@vorumaateataja.ee

hiljemalt teisipäeva, 4. märtsi õhtuks.

Nuppude peres
on kõik nupukad

Kristiina Nupp poegade Markeni ja Mairoga, reas vii-
mane on vanaema Silvi Asu.            Foto: JOOSEP AADER

Võrumaa kutsehariduskeskuse
noored käisid „Intellektikal”
Triinu Raam

MESS • 15. ja 16. veebrua-
ril toimus Tartus haridus-
mess „Intellektika”, seal oli 
väljas ka Võrumaa kutseha-
riduskeskuse (VKHK) seits-
meliikmeline meeskond.

„Intellektika” korraldaja-
te missiooniks on väärtusta-
da haridust, loovust ja kutse-
oskusi, seada ausse ettevõt-
lik ja oma ametit hästi oskav 
ning pide valt oma teadmisi 
ja oskusi täiendav inimene. 
Messil osalesid gümnaasiu-
mid, kutseõppeasutused, üli-
koolid, rakenduslikud kõrg-
koolid, riigiasutused, huvi-
keskused ja rahvusvahelised 
organisatsioonid. Infot sai 
ka täiskasvanute koolituse 
kohta. Samuti olid esinda-
tud õpilasfi rmad.

VKHK meeskonda kuu-
lusid erinevate erialade tu-
dengid ja karjäärinõustaja 
Eha Raav. Huvi kooli  vastu 
oli suur. Küsimusi esitati 
kõigi koolis pakutavate eri-
alade kohta. Ka direktor Ta-
nel Linnus ja õppedirektor 
Anu Kose käisid vaatamas, 
kuidas meil messil läheb. 

Muu hulgas oli võima-
lus osa võtta program mist 
„Aktiivne kool”. VKHK osa-
les kategooriates „Tants ja 
sport”, „Prügimuusika” ning 
„Meeskonnatöö”. 

Kategoorias „Tants ja 
sport” oli meil eesmärgiks 
humoorika esinemisega üld-
hariduskoolide tugevate ka-
vade sekka vaheldust tuua. 

See eesmärk õnnestus ka 
täita: naersid nii pealtvaata-
jad kui ka žürii. 

„Prügimuusika” andis 
osavõtjatele vabad käed. 
Kõik koolid peale VKHK 
olid kohale tirinud suure-
mas koguses prügi, mil-
lest võluti välja suurepära-
seid meloodiaid. VKHK tu-
dengid lähenesid ülesandele 
teisiti. N-Euro laulule „Ära 
viska prügi maha” oli tehtud 
video, mida Tartus esimest 
korda avalikkusele näidati. 

„Meeskonnatöö” kate-
goorias said osavõtjad kolm 
põnevat ülesannet. Esmalt 
tuli teha kuuest inimesest 
püramiid. Tingimuseks oli, 
et vastu maad võivad puu-

tuda kolm jalga, üks istmik 
ja viis kätt. Teiseks ülesan-
deks oli luua messiteemali-
ne regilaul, kolmandaks tuli 
leida oma koolist kedagi või 
midagi, mida esitleda kui 
oma kooli fi rmamärki. Kõigi 
ülesannetega tuldi hästi toi-
me. VKHK tudengid leidsid, 
et kooli fi rmamärgiks on pa-
kutavad erialad, ning nende 
etteastet tunnustati kui väga 
head fi rmamärgiesitlust. 

Kõik messil osalejad said 
ühe kogemuse võrra rikka-
maks. VKHKl on plaanis 
osaleda veel mitmel mes-
sil, järgmisena aprilli algu-
ses Viljandis. Kindlasti võe-
takse osa ka Võrus ja Valgas 
toimuvast messist. •

Võrumaa kutsehariduskeskuse lõbus messiseltskond: 
(vasakult) Joonas, karjäärinõustaja Eha Raav, Indrek, 
maskotikostüümis Allan, Triinu, Marge ja Risto.

Foto: ERAKOGU

Ajavahemikul 20.-24. veeb-
ruarini on Võru vallas Meeli-
ku külas ühe talu hoovist va-
rastatud neli reduktorit. Kah-
ju on üle 3000 krooni.

Ajavahemikul 22.-25. 
veebruarini on  Sõmerpalu 
vallas Järvere külas liivakar-
jääris seisvalt laadurilt va-
rastatud kaks akut. Kahju on 
3000 krooni.

Ööl vastu 26. veebruari 
lõhuti Võrus Lembitu tänavas 
seisnud sõiduautol Volkswa-
gen Bora tuuleklaas, salon-
gi tahavaatepeegel, joogitop-
si hoidja ning mõlgiti kapott 
ja poritiib. Lõhkumisega te-
kitati auto omanikule 15 000 
krooni kahju.

Ööl vastu 27. veebrua-
ri ärandati Võrus Koreli tä-
navast sinine sõiduauto Mit-
subishi Pajero registrinumb-
riga 22 ZIZ, väljalaskeaasta 
1991. Inimestel, kes juhtuvad 
sellist autot nägema või kellel 
on infot, mis aitaks auto üles 
leida, palutakse võtta polit-
seiga ühendust telefonil 110  
või 786 8211. • VT

Riigikogu nimetas Mihkel 
Oviiri riigikontrolöriks

Riigikogu toetas üleeile pre-
sident Toomas Hendrik Ilve-
se ettepanekut nimetada rii-
gikontrolör Mihkel Oviir (65) 
sellele kohale ka teiseks ame-
tiajaks. Salajasel hääletusel 
pooldas Oviiri 68, tema vastu 
oli 22  saadikut. Üks saadik jäi 
erapooletuks. • BNS

Päästeamet
jagas aumärke 

Päästeameti peadirektor Ka-
lev Timberg ja siseminister 
Jüri Pihl andsid esmaspäeval 
89 inimesele päästeteenistuse 
aumärgi. Elupäästja III klassi 
medali said ka neli Võrumaa 
päästeosakonna Võru kesk-
komando meest: Ove Saar, 
Harri Joakit, Olev Puusepp 
ja Hendrik Hansberg. Saar ja 
Joakit päästsid mullu 13. det-
sembril Võrus Kreutzwaldi 
tänavas toimunud kahekorru-
selise puumaja põlengus kaks 
inimest, kellest üks oli lii-
kumisvõimetu voodihaige. 
Puusepp ja Hansberg pääst-
sid inimese tänavu 1. jaanua-
ril Laheda vallas Roosi külas 
toimunud põlengus. • VT

Võru festival saab
riigilt 100 000 krooni

Kultuuriministeerium eral-
dab tänavu 20 pärimusmuu-
sika- ja folkloorifestivali toe-
tuseks kokku pool miljonit 
krooni. Ministeeriumi avalike 
suhete osakonna juhataja Ave 
Toots-Erelti sõnul eraldatak-
se suurim, 100 000krooni-
ne toetus Võru maavalitsuse-
le Võru folkloorifestivali kor-
raldamiseks. • BNS

 MUST KROONIKA

 LÜHIDALT

Õigesti vastanute vahel loosime välja Võrumaa Teataja
sümbolitega meeneid. Aasta jooksul usinamalt vastanute vahel 

loosime lõpuks välja kopsaka auhinna. Loosimises osalevad 
ainult need vastajad, kes on vastuse juurde

kirjutanud oma nime, vanuse, telefoninumbri
ja kindlasti ka tavaposti aadressi.

Eelmises lehes avaldatud pildil oli saapasulane. Õigeid 
vastuseid laekus seekord toimetusse ligi poolsada.
Õigesti vastanute vahel välja loositud
auhinna võitis Mare Poll Meremäe
vallast Kalatsova külast. Saadame
auhinna võitjale postiga koju kätte.

Ivi Kaarna

MAAELU • MTÜ Piirivee-
re Liider alustas  üleeile  
Obinitsas Seto  seltsimajas 
viiest kohtumisest   koosne-
vat ümarlauasarja,  mille ees-
märgiks on valdade  koos -
tööd elavdada. Igas ümar-
lauas keskendutakse eri tee-
male. 

Obinitsas kõneldi miljöö-
väärtustest, teenuste pak-
kumisest, huvitegevusest ja 
taastuvenergia laialdasemast 
kasutamisest ning arutleti, 

kuidas pärimuskultuuri pa-
remini esitleda ja müüa.

„Meie esimese ümarlaua 
sihtgrupiks olid mittetulun-
dusühingud. Arutelu käi-
gus selekteeriti välja tähtsa-
mad alateemad: keskkond, 
pärimuskultuur, taastuv-
energia ja teeninduskultuur. 
Väga tähtsaks pidasid ümar-
lauast osavõtjad koolitusi ja 
tunnustamist ning projekti-
de ettevalmistamise rahasta-
mist,” seletas ümarlaua üks 
eestvedajaid Rieka Hõrn.  

Elukeskkonna paranda-

mise töörühma liige Urmas 
Peegel rääkis miljööväärtus-
te loomisest ja säilitamisest. 
Ühtlasi tutvustas ta piiriäär-
seid valdu siduvat ja loodu-
sesse paigutatavat sümbolit 
— kuue meetri kõrgust trii-
bulist lehma. Valge-musta-
triibulised lehmad tähenda-
vad, et tegu on piirivallaga.

Ümarlauast võttis osa ka-
heksateist inimest.

MTÜsse Piiriveere  Liider 
kuuluvad Misso, Meremäe, 
Orava, Värska, Mikitamäe, 
Räpina ja Piirissaare vald. •

Miljööväärtuste loomisest ja säilitamisest kõneles ümarlaual elukeskkonna paran-
damise töörühma liige Urmas Peegel.     Foto: JOOSEP AADER

Piiriäärsed vallad arutavad 
ümarlauas oma probleeme

Tellida on
odavam
kui osta!

Täna toimetusest tellitud leht
on teisipäeval sinu postkastis.

Tel 782 3690 või e-post:
tellimine@vorumaateataja.ee
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Võru kultuurimajas Kannel
• 29. veebruaril kell 20
tantsuõhtu ansambliga Günf.
• 6. märtsil kell 19
Võru teatriateljee etendus 
„Räägime asjast”.
• 8. märtsil kell 19
Võru puhkpilliorkestri
110. aastapäeva kontsert. 

Lasva rahvamajas
• 7. märtsil kell 20 naiste-
päeva pidu. Tantsuks mängib 
Karl Madis. Lasva rahvamaja 
näitetrupi esituses Hugo Aderi 
„Elavad surnud”. Õhtut juhib 
Toomas Tross.

Näitused
• Võru linnagaleriis Gerda 
Märtensi isikunäitus „Display”
(7. märtsini) ja Siret Rootsi 
maalide ja graafika näitus 
„Hetked” (12. märtsini).
• Võrumaa muuseumis
maalikunstnik Leili Muuga
näitus „Rännuteed”. 
• Võrumaa keskraamatu-
kogus Alar Madissoni foto-
näitus „Pooltund kirjanikuga
II” (29. veebruarini). Lasteosa-
konnas Nukitsa konkursil
osalevate raamatute näitus
(29. veebruarini) ja Võru
kunstikooli õpilasringide
tööde näitus (31. märtsini).

Pane tähele! Palume kultuuri-
üritustest teada anda hiljemalt 
teisipäeva õhtuks telefonil 
782 4516 või e-posti aadressil 
kultuur@vorumaateataja.ee!

 MIS TOIMUB?

MOTOKROSS •  Aprillis 
algavaks MX1-klassi MMiks 
valmistuvaid Tanel ja Aigar 
Leokit seiras nädalavahetu-
sel ebaõnn: Tanel vigastas 
Prantsusmaal õlga, Aigari 
tulemus Itaalias tühistati.

Kawasaki tehasetiimis 
sõitev Tanel Leok kukkus 
Prantsusmaal Valence’is 
toimunud võistlusel teises 
fi naalsõidus pärast üht hü-
pet nii raskelt, et omal jõul 
enam tõusta ei suutnud,  
teatas mxlarge.com.

Esmaspäeval käis Leok 
Belgias arsti juures, kus sel-
gus, et luumurdu küll pole, 
kuid krossimehe õlaliiges 
on nii raskelt viga saanud, 
et heal juhul pääseb ta raja-
le tagasi  alles vahetult enne 
6. aprillil algava MM-sarja 
esimest etappi. Õnneks pole 
tegu sama õlaga, mida Leo-
kil mullu opereeriti.

Valence’i võistluse võitis 
MX1-klassis uusmeremaa-

lane Joshua Coppins.
Taneli onupoeg Aigar 

Leok (Yamaha), kes jätkab 
sõitmist Hollandi Van Beers 
Racingu meeskonnas, võist-
les nädalavahetusel  Itaalia 
lahtiste meistrivõistluste 
teisel etapil Castiglione del 
Lagos. Leok lõpetas küll 
esimese sõidu  seitsmenda ja 
teise sõidu viiendana, kuid 
need tulemused tühistati, 
sest ta jättis oma tsikli pä-
rast sõitu kinnisesse boksi 
viimata, nagu oli sel krossil 
nõutud. Etapivõidu võttis 
David Philippaerts (Itaalia). 

17. veebruaril peetud ava-
etapil Montevarchis oli Ai-
gar Leok kahe sõidu kokku-
võttes saanud 12. koha. Esi-
koha võitis siis Coppins. 

Itaalias võistles ka Aigari 
noorem vend Martin Leok 
(Suzuki). Ta pääses mõle-
mal etapil MX2-klassis küll 
fi naalsõitu, kuid punktiko-
hale ei jõudnud. • VT

JUDO • Võru Rei judokad 
võistlesid edukalt pühapäe-
val Tartus Do klubi naiste ja 
tütarlaste judoturniiril.

Naiste arvestuses tõid 
Reile esikoha Sigrit Kahar 
(-48 kg) ja Keit Lutsar (-52 
kg), teise koha Piret Rummi 
(-48 kg), Kätlyn Kosman (-
57 kg) ja Ailen Atspool (+70 
kg) ning kolmanda koha 
Merlin Roosileht (-52 kg) ja 
Anne Jõela (-57 kg). 

Lutsar oli oma kehakaalus 
parim ka tüdrukute konku-
rentsis. Esikoha võitsid veel 
Merlin Ojaots (-32kg), Ma-
ret Mägise (-44 kg) ja Tairi 
Maidla (+57 kg) ning teise 

koha Ave Blohhina (-32 kg) 
ja Evi Leet (-40 kg).

Samal päeval peetud Do 
D- ja E-vanuseklassi las-
teturniiril võitsid Rei judo-
katest oma  vanuseklassis esi-
koha Märt Uibo (-25kg), 
Erik Roosik (-30 kg) ja 
Martten Toming (+30 kg) 
ning kolmanda koha Tõnis 
Urbanik (-27 kg) ja Germo 
Mets (-30 kg).

Võrus läinud laupäeval 
 peetud sõbrapäeva lastetur-
niiril võitsid oma kehakaalus 
esikoha Kauri Kallas, Harry 
Lusbo, Kaur Kaelep, Rene 
Sulg, Martten Toming, Alvar 
Mällo ja Margus Isaak. • VT

Priit Lööper

ORIENTEERUMINE • 
Lauri Sild võitis läinud lau-
päeval Võru spordikeskuses 
peetud Eesti siseorienteeru-
mise sarja neljanda osavõist-
luse, 17aastasele Võru noor-
mehele oli see juba kolmas 
järjestikune etapivõit.

Finaalis edestas Lauri 
Sild nelja sekundiga Andreas 
Kraasi, viie sekundiga oma 
vanemat venda Timo Silda 
ja kuue sekundiga mulluse 
sarja võitjat Lauri Tamme-
mäge. OK Võru võistlejate 
edu täiendas B-fi naali võidu-
ga viienda koha saanud Mar-
kus Puusepp.

Lauri Sillale kuulus esi-
koht ka juunioride arvestu-
ses. Jonatan Karjus sai nel-
janda ja Jüri Joonas kuuen-
da koha. 

OK Võru naistest sai Lau-
ra Joonas parimana seits-
menda (juunioridest neljan-
da) koha, võitis Piibe Tam-
memäe.

Eesti orienteerumisliidu 
juhatuse esimees Sixten Sild 
peab sisesarja heaks ettevõt-
miseks. „See on talvel päris 
vahva vaheldus,” sõnas ta.

Orienteerumise sisesarja 
algataja on 1972. aastal kõr-
gushüppes olümpiavõitjaks 
tulnud Jüri Tarmak. Tulevi-
kus tahetakse sel alal ka Eesti 

meistrivõistlusi korraldada.
„Selleks peaks harrasta-

jaid rohkem olema, aga miks 
mitte,” kommenteeris Sixten 
Sild.

Võrus oli laupäeval 45 
võistlejat, kuid Tallinna 
etappidel on osalejaid olnud 
ka 80 ringis.

Kõik tänavuse sarja etapid 
toimuvad spordihallides, aga 
Sixten Silla sõnul on mõl-
gutatud mõtet, et tulevikus 
võiks võistelda ka kauban-
duskeskustes või laokomp-
leksides.

Seitsmeetapilise  sarja järg-
mine osavõistlus toimub eel-
oleval laupäeval Valga spor-
dihallis. •

Kaija Udras sai 36. koha

Kaija Udras sai üleeile Itaa-
lias Mallesis jätkuval juunio-
ride ja noorsoo murdmaa-
suusatamise MMil kuni 
23aastaste neidude 10 km 
klassikasõidus 36. koha, esi-
koha võitnud Olga Tjagaile 
(Vene maa) kaotas võrulanna 
kahe minuti ja 52,1 sekun-
diga. Päev varem tuli juu-
nioride 5 km klassikasõidus 
maailmameistriks norralan-
na Therese Johaug, Kaidi 
Udras (+1.53,4) sai 76 lõpe-
taja seas 57. ja Maris Rjabov 
(+2.20,7) 66. koha. • VT

Meelis Kanep
maletas Prantsusmaal

Võrumaalt pärit Meelis Ka-
nep kogus laupäeval lõp-
penud Capelle la Grande’i 
maleturniiril, kus osales üle 
600 maletaja, üheksast par-
tiist 6,5 punkti ja sai 18. 
koha. Kaheksa maletajat lõ-
petas seitsme punktiga, esi-
koha võitis neist Vugar Ga-
šimov (Aserbaidžaan). • VT

Põlva ralli võitis
Margus Murakas

Eesti autoralli meistrivõist-
luste avaetapiks olnud Põlva 
ralli võitsid laupäeval Mar-
gus Murakas ja Silver Kütt 
(Mitsubishi Lancer Evo 9). 
Parima Võrumaa rallipaa-
rina said Raul Viilo ja Tai-
vo Tuusis (Subaru Impreza) 
16. koha (klassis A8 viienda 
koha), võitjale kaotasid nad 
2.58,5ga. • VT

Pühapäeval läbiti
24 277 kilomeetrit

Ürituse „Eesti terviserada-
del ümber maakera” raames 
registreeriti pühapäeval 
2790 aktiivsest puhkusest 
ja liikumisest hoolivat ees-
timaalast. Ühtekokku läbiti 
rohkem kui poolesajal tervi-
serajal üle Eesti 24 277 ki-
lomeetrit. Ligi veerand ki-
lometraažist langes Haan ja 
arvele, kus 325 spordisõpra, 
neist enamik suusatajad, lä-
bis kella 12-16 kokku 5717 
kilomeetrit. • VT

Hetked
setudest ja 
Setumaalt
RAAMAT • 
Kirjanik, aja-
kirjanik ja tõl-
kija Ilmar Va-
nanurm on 
o m a t e h t u d 
fotodest kok-
ku pannud 
raamatu „Sain haarata het-
ki”. Sellesse on koondatud 
üle 300 pildi, mis kõnelevad 
Setumaa inimeste elust mõ-
neteistkümne viimase aasta 
jooksul.

Fotoraamat kannabki ala-
pealkirja „Setomaa hetki aas-
tatest 1994-2007”. Kogumik-
ku valitud ülesvõtetega  tahab 
autor meenutada kaasteeliste-
le möödunud aastate rõõme, 
muresid, püüdlusi ja tungle-
misi, ka tegusid. „Loodan, et 
nende hetkede kaejale annab 
see pildiraamat tõuke oma 
eluhetkedele mõtle miseks 
ning möödunud ja saabuva-
te hetkede hindamiseks,” üt-
leb Ilmar Vananurm oma fo-
tokogumiku tutvustuses.

Ülesvõtted räägivad setu-
de pidupäevadest ja mäles-
tushetkedest, külakokkutule-
kutest ja muudest ettevõtmis-
test, kaasa arvatud Seto Ku-
ningriigi päevist. Fotod tut-
vustavad lihtinimeste tege-
misi, aga annavad ülevaate ka 
kõrgete riigiametnike visiiti-
dest Setumaale.

Kuna Ilmar Vananurme 
piltidele jäänud inimeste ga-
lerii on avar, pakub raamat 
äratundmisrõõmu ja mäles-
tustesse põikamise elamusi 
ilmselt paljudele.

Kõik fotod on mustvalged 
ning neid saadab eesti- ja ing-
liskeelne tekst.

Raamatu väljaandmist on 
toetanud Setumaa kultuuri-
programm. • Kaile Kabun

Leokite ebaõnn:
Tanel sai vigastada, 
Aigari sõit tühistati

Kaile Kabun

SUUSATAMINE • Haan-
ja suusamaratoni toimkond 
tegi eile otsuse lükata püha-
päevaks, 2. märtsiks kavan-
datud suusasõit nädala võr-
ra edasi, 9. märtsile.

„Rajad on sinised ja jäi-
sed. Sellistel radadel ei ole 
turvaline massiüritust kor-
raldada: inimesed hakkavad 
luid murdma,” põhjendas 
maratoni peakorraldaja Ur-
mas Veeroja.

Otsuse tegi maratoni 
toimkond eile ennelõunal, 
kui oli saanud kätte tellitud 
ilmaprognoosi. Selle jär-
gi ei ole lähipäevil lumesa-
du oodata. Küll püsib loo-
tus, et külmakraade ja lume-

lisa toob uus nädal, ning siis 
on võimalik ka suusarajad 
nõuetekohaseks teha.

„Radadele oleks vaja na-
tukegi värsket lund,” lausus 
Urmas Veeroja.

Tema sõnul tehakse uus 
otsus maratoni toimumi-
se kohta teatavaks 5. märt-
si keskpäevaks. 

Koos maratoniga lüka-
takse edasi ka Silja Spordi 
lastesõit. See toimub lau-
päeval, 8. märtsil.

„Kõik suusahuvilised on 
oodatud Haanja lühemate-
le radadele maratoniks val-
mistuma,” lisas Urmas Veer-
oja optimismi hoides.

Eileõhtuse seisuga oli 36. 
Haanja maratonile regist-
reerunud 263 inimest. •

Haanja maraton 
lükati edasi

 LÜHIDALT

 KULTUUR

Rei judokad võistlesid mitmel rindel

Üle-eelmisel nädalava-
hetusel sai Keit Lutsar 
Leedus Aly tu ses toi mu-
nud võistlu sel teise koha. 
Finaalis (kuni 48 kg )kao-
tas ta endast kaks aas-
tat vanemale leedulasele 
Aurelija Gottole.

Foto: ANDREI JAVNAŠAN

Lauri Sild koos orienteerumise sisesarja eestvedaja Jüri Tarmakuga. 
Foto: ANDY KARJUS

Orienteerumise sise-
sarja juhib Lauri Sild
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Südamlik tänu 
kõigile sugulastele, naabritele, 

kes meie kalli
PAUL PALOKI

mälestust kalliks pidasid, 
teda viimsesse puhkepaika saatsid 

ja kalmu lilledega katsid.
Omaksed

Siiras tänu sugulastele, 
endistele töökaaslastele, 

sõpradele, naabritele 
ja Võru meeskoori 
lauluvendadele, 

kes jagasid meie leina 
abikaasa, isa ja vanaisa

HILLAR METSA
saatmisel igavikuteele.
Lesk ja tütred peredega

On lahkunud meie kallis 
abikaasa, isa, vanaisa, 

vanavanaisa ja äi
GUSTAV PALK  

28.02.1917 — 26.02.2008
Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 
1. märtsil kell 11 
haigla leinasaalist 
Võru kalmistule.

OST

Diislikütust (sinine, punane). 
Info tel 512 7987.

Ostame vanametalli ja autoro-
musid. Hind kokkuleppel. Tel 
5345 3642.

Ostan vanarauda. Vedu tasuta, 
vajaduse korral lõikus. Tel 5678 
9830.

Ostan jõhvikaid. Tel 5323 8586.

PÕLLU/METSATEHNIKA

Ostan T 150, T 74-75. Võib vaja-
da remonti. Tel 5810 4444.

MÜÜK

Kasutatud laua- ja sülearvutid, 
monitorid. Tel 552 3212.

Müüa kreissaag (hind 4000 kr). 
Tel 5343 2559.

Kun-kopp MTZile. Tel 528 3555.

Müüa kasutatud vahelaepanee-
lid (1200x6200, 7 tk, 2000 kr/
tk). Info tel 523 8334.

Penoplast, klaasvill, tuuletõk-
keplaat. Veovõimalus. Tel  512 
7392.

Kruus, liiv, muld killustik. Tel 
5673 7956.

Müüa (veoga) kvaliteetset kruu-
sa ja liiva. Tel 5366 8301.

Kruusa müük karjäärist (8 km 
Võrust). Veoga. Tel 5649 8252.

Müüa pakitud Sangla turbabri-
ketti (alusel). Kohalevedu tasu-
ta. Tel 523 8503. 

Müüa toidu- ja söödakartulit. 
Tel  511 8652.

Müüa punase ristiku seemet. 
Tel 523 4478.

Müüa kaera. Tel 5666 2537.

Nurgadiivan, kušett, elektri-
pliit. Tel 5560 5827.

Rulood, lamell- ja ribakardinad. 
Suur valik materjale, valmista-
takse teie mõõtude järgi. Jüri 
22a. Tel 782 2945.

KINNISVARA

www.ennustus.ee

metsaturg.ee  
Plaanis müüa mets? 
Helista tel 731 0111.

Müüa kinnistu Võrus Piiri 7b. Tel 
528 6729.

Müüa elamukrunt Väimelas 
järve ääres (0,5 ha, h 250 000 
kr). Tel 5349 8488.

Müüa maja Võru linnas Petseri t. 
Omanikult. Müügiga on kiire! Tel 
524 2812.

Müüa maja. Tel 5810 9792.

KORTER

Müüa 2toaline ahiküttega kor-
ter Võrus. Tel 524 9433.

Müüa 3toal renoveeritud 
 korter Kreutzwaldi t (saunaga). 
Omanikult. Tel 511 8522.

Müüa 3toal möbleeritud krt 
Kubja teel (2. korrus, 47 m2, hind 
430 000 kr + mööbel kokkulep-
pel). Tel 5561 7130.

Üürile anda 2toal renoveeritud 
korter. Tel 505 7743.

Üürile anda 3toal kõigi mug rem 
korter Olevi t (firmale või ka era-
isikule). Tel 506 2280.

Üürile anda 3toal möbl korter 
Olevi t (3000 kr + kom.maksed). 
Tel 518 8322.

SÕIDUKID/VARUOSAD

Müüa Opel Vectra 2,0 (90.a, 
5000 kr). Tel 5564 6552.

Müüa Toyota Corolla (94.a). Tel 
521 2399.

Ostan GAZ 52-53, ZILi ja MAZi. 
Ka remonti vajava. Tel 5693 1282.

Ostan kalluri GAZ 53 või võtan 
lühikeseks ajaks rendile. Tel 5379 
9027.

Vahetada Ford Transit (kast, 
topeltrattad) garaaži vastu Vilja 
t. Tel 5332 1299.

 PUIT

AS Ako ostab Tsoorus haava-
palki, lepapalki, metsakuiva 
ja okaspuu praakpalki. Info tel 
504 3598.

Ostan kuusepalki (4,8-6,5m, ø 21-
25 cm, 1200 kr/tm). Tel 512 7987.

Ostan kuiva puitmaterjali 
(50x150, 3,5m, 40 tk ja 50x100, 
3m, 30 tk) koos veoga Võru linna. 
Tel 502 0290.

Ostame kuuselaastu. Tel 525 
2380, 506 0005.

AS Stahlhut müüb sise- ja välis-
voodrilaudu, põranda- ja tuule-
kastilaudu. Kohaleveo võimalus. 
Info tel 518 5536.

Müüa voodri-, põrandalaudu (ka 
paigaldusega). Tel 518 4256.

Müüa põrandalaudu (32x90, 175 
kr/m2), tuulekastilaudu (10 kr/
jm), välisvoodrilaudu (110 kr/m2), 
välisnurgaliiste. Tel 5616 9792.

Müüa voodri-, kämpingu- ja 
põrandalaudu. Veovõimalus. Tel 
503 1859.

Müüa voodri- ja põrandalaudu.
Ehituslikku saematerjali. Vedu. 
Tel 528 2268.

Külaoru saekaater müüb saema-
terjali (ka servamata laudu). 
Vedu. Tel 522 6279.

Müüa küttepuid. Tel 5364 5253.

Müüa küttepuid. Tel 5554 7967.

Müüa lõhutud küttepuid (leht-
puu, 50 cm). Tel 506 4281.

Müüa kuivad pakitud kütte klot-
sid 40l võrkkotis (27 kr). Kohale-
vedu tasuta. Tel 523 8503.

Müüa pakitud küttepinnud ja 
kütteklotsid (30 cm, kask, okas-
puu). Kohalevedu tasuta. Tel 501 
1446.

OÜ Metsaküte Vaabinas müüb 
kuivi kaminapuid (lepp, 40 l, 
hind 28 kr). Vajalik oma trans-
port. Samas ostame 3m kase-
paberipuid. Tel 507 0562.

LOOMAD/LINNUD

Ära anda 9kuune isane suurt 
kasvu koer. Tel 5342 1396.

Kasside turvakodu hoole all on 
palju toredaid ja sõbralikke kasse 
ning kassipoegi. Kõik kiisukesed 
ootavad võimalust alustada uut 
elu oma päriskodus, päris oma 
inimese hoole all. Turvakodu 
kassid on saanud parasiiditõrje 
ning vajalikud vaktsiinid, täiskas-
vanud kassid on steriliseeritud 
ning kastreeritud. Meie kiisude-
ga saab tutvuda kodulehel www.
kassideturvakodu.ee. E-post 
info@kassideturvakodu.ee. Tel 
5850 3528.

PAKUN TÖÖD

Võru lasteaed Okasroosike (Jüri 
40a, Võru) võtab tööle tervis-
hoiutöötaja (0,25 kohta). Info 
tel 782 1704, 521 8628.

Vajatakse abiõpetajat matemaa-
tikas 7. klassi poisile. Tel 5565 
4998.

Turvafirma G4S võtab konkursi 
korras tööle turvatöötajaid. Tel 
782 1321.

Viinapood vajab müüjat. Info 
telefonil 5556 7354.

Kodutehnika kauplus Entre Võrus 
otsib müüjat. Töö sobib nii nais-
tele kui ka meestele. CV saata 6. 
märtsiks voru@entre.ee.  Tel 782 
1822, 523 2632.

Antslas asuv Veski külalistemaja 
vajab kokka ja klienditeeninda-
jat. Tel 510 3644, 521 5290, euro-
veski@gmail.com.

Kiirtoitlustuskoht Võrus vajab 
klienditeenindajat. Töö vahe-
tustega graafiku alusel. Info tel 
506 4764.

Pakume tööd C-kat autojuhile 
toidukaupade veol Lõuna-Eestis. 
CV ja palgasoov saata emer@
emer.ee. Info tel 504 0071.

AS Förmann NT võtab tööle rah-
vusvaheliste vedude autojuhte. 
Tel 517 7110.

AS Lapi MT võtab tööle lukkse-
pa ja keevitaja. Lisainfo tel 786 
8664, 512 7274, 786 8640.

OÜ Valgamaal võtab tööle kohu-
setundliku ja kogemustega far-
mimehaaniku-traktoristi ja 
lüpsja. Elamispinnavõimalus. 
Info tel 506 4043.

Talu Põlvamaal Kanepi vallas 
vajab lüpsjat. Info tel 518 9551, 
A. Kelner.

Pakume tööd kingsepale (vanus 
20—45 a, koolitusvõimalus). Tel 
507 6970.

OÜ Majorett pakub tööd üldehi-
tusel ja restaureerimisel. Tel 
514 8974.

OÜ GM Panels vajab alates märt-
sikuust lisaks nais- ja meestöö-
jõudu seoses teise vahetuse käi-
vitamisega Võru tootmistsehhis.  
Info tööpäeviti kella 8–17 tel 521 
4182.

OTSIN TÖÖD

19a neiu otsib tööd. Tel 5324 
9501. Kiire!

Bilansivõimeline raamatupi-
daja otsib tööd (võib ka osalise 
tööajaga või kodus). Võrumaa 
Teataja kood 100.

TEENUS

Firmade ja eraisikute koli mine 
firmalt KLG. Tel 782 2888, 5649 
1653.

Veoteenus kaubikuga VW LT fir-
madele ja eraisikutele. Kaubiku 
maht 10 m3. Oodatud on ka pike-
maajalised pakkumised. Tel 5620 
8898.

Veoteenus GAZ 53 kalluriga. Tel 
5810 6759.

Tiikide, kraavide kaevami-
ne ja puhastamine. Pinnase-
planeerimistööd. Tel 506 4281.

Tiikide ja kraavide kaevamine 
roomikekskavaatoriga. Tel 5647 
3612.

Kaeve-, laadimis- ja planeeri-
mistööd. Tel 514 9464.

Kaeve-, lammutus- ja planee-
rimistööd roomikekskavaatori-
ga. Kamaz-kalluri rent. Tel 5621 
1027.

Teeme võsalõikust ja raietöid. 
Tel 5373 2089.

Ehitustööd. Tel 5660 1404.

Ehitustööd. Tel 5693 9798.

Teeme ehitustöid. Tel 5825 
2634.

Remondi-, siseviimistlus- ja 
maalritööd. Tel 5191 3554.

Teen rem.töid. Tel 5811 9908.

Ehitustööd. www.filmer.ee. Tel 
5554 7967.

Ehitusettevõte ootab tööpak-
kumisi algavaks hooajaks. www.
vsi.ee. Kuulutus ei aegu. Tel 527 
4754.

Remondime trepikodasid (kor-
teriühistutele). Tel 507 6970.

Vee-, kanalisatsiooni- ja san.
tehnilised tööd. Tel 512 8897.

San.tehnilised tööd. Tel 5340 
4060.

Parketi ja muude põrandakate-
te paigaldus. Tel 515 4146.

Peseme puhtaks teie vaibad ja 
pehme mööbli, eemaldame mad-
ratsitest tolmulestad. Tel 507 
3584.

Valmistame eritellimusmööb-
lit vastavalt teie soovile (köögid, 
garderoobid jne). Tel 508 1124.

www.vorusalonboutique.ee

Firmade müük ja  äriregistri 
andmete muutmine. Tel 557 
7677.

Võlgade sissenõudmine. Tel 
730 0818.

IT-abi: www.itimees.pri.ee.

 KOOLITUS

Tule autokooli! Võru Automis 
algavad iga kuu B-kat  kursused  
ja lõppastmekooli tus. Info ja reg 
tööp kl 9–12 ja 14–16, tel 782 1776, 
5622 2272 või Jüri 32a (2.k).

Võrumaa autokoolis A-, B-, C-, E-
kategooria kursused, lõppast-
mekoolitus ja autojuhi ameti-
koolitus. Info  ja registreerimine 
www.vorumaaautokool.ee või tel 
786 4658, 503 2062.

TEATED

SPA Võru kogudus (Jüri 53) 
ja gab tasuta rõivaid ja kaltsu-
vai bamaterjali 2. märtsil kl 10–14.

Muudatused ASi Sebe kaug-
bussiliinide sõiduplaanides ala-
tes 1. märtsist. Liin 292 Tallinn-
Põltsamaa-Tartu-Põlva-Võru: 
buss väljub Võrust E—R seni-
se 3.45 asemel kell 3.20, saa-
bumine Tallinna 7.05 (väljumi-
ne Tallinnast endiselt 18.45 iga 
päev). Liin 878 Tallinn-Tartu-
Kanepi-Võru: suletud väljumi-
ne Võrust kell 3.20 (väljumi-
sed Tallinnast endiselt reedel ja 
pühapäeval kell 22.15).Liin 719 
Võru-Tallinn: suletud väljumine 
pühapäeviti Tallinnast (väljub 
endiselt Võrust kell 18). Lisainfo 
tel 12550 või www.bussireisid.ee.

KIRIKUTEATED

Jumalateenistused  
EELK Võru kogudustes.  
Pühapäeval, 2. märtsil kell 10 
Vastseliina kirikus, kell 11 Urvaste 
kiriku pastoraadis, kell 12 Misso 
kirikus, kell 14 Rõuge kirikus, kell 
16 Antsla palvemajas.

Uusapostliku kiriku Võru kogu-
duse järgmine jumalateenistus 
toimub pühapäeval, 2. märtsil 
kell 11 Võru pensionäride päeva-
keskuse saalis. 

KINOS KANNEL

„Lepitus” (draama, 2007)  
N, 28. veebruaril kell 21.

„Hüppaja” (ulmefilm, 2008)   
L, 1. märtsil kell 19 ja 21,   
P, 2. märtsil kell 19 ja 21,   
E, 3. märtsil kell 21,   
T, 4. märtsil kell 21,    
K, 5. märtsil kell 19 ja 21,   
N, 6. märtsil kell 21. 

Kinopiletite hinnad: tavapilet 35 
kr, perepilet 80 kr, sooduspilet 20 
kr (pensionäridele ja vormis aja-
teenijatele).

kuulutused@vorumaateataja.ee

OÜ Kostar ostab metsamaad, 
kasvavat metsa ja talukohti. 

Tel 503 1684, 782 2276, 
5336 3314.

OÜ ANRO PT Kosel ostab 
3,1  ja 3,3 m pikkust KASEPALKI. 
• Läbimõõt alates 20 cm, ilma pruuni 
   südamikuta, hind 1400 kr/tm; 
• Läbimõõt alates 30 cm, lubatud 5 cm 
   pruuni südamikku, hind 1200 kr/tm.

Info tel 511 0046.

KÜTTEPUUDE MÜÜK.
Märg lepp — 50 cm — 430 kr/rm.
Märg lepp — 40 cm – 460 kr/rm.
Märg lepp — 30 cm — 490 kr/rm.
Hinnad koos veoga linna piires. 

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.
Avatud uus müügipunkt Pikas 

tänavas GT tankla kõrval.
Tel 5354 0528. 

SÕIDUAUTO RENT. 
Tel 782 3509, 516 0316.

MAASOOJUSPUMBAD, 
PUIDUKATLAD.

Müük ja paigaldus.
OÜ TOPTERM. Tel 5326 8726.

AS PK Oliver ostab pidevalt 
saepuru, höövlilaaste, 
hakkpuitu, saepinde, 

võsa- ja raiejääke hakkimi-
seks. Kontaktandmed: 
aspk.oliver@mail.ee, 

tel 504 4807, 521 9230.

Ruumide rent seltskondlikeks 
üritusteks kuni 50 inimesele 

(juubelid, pulmad, firmapeod jms). 
Võimalik tellida saun. Magamis-
kohti 18. Asume linnast 7 km. 

Tel 522 6396.

Olid see, keda alati oodati,
kelle juures oli ikka soe,
kellele miski polnud liiga raske,
kelle käsi oli alati toeks ...

Teatame kurbusega 
kalli vanaema, 

vanavanaema ja ämma
ALIIDE SAARNA  

7.2.1908 — 25.2.2008
surmast.

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 
1. märtsil kell 12 

Rakvere Tõrma kalmistult.

Juba aastaid sinu käsi koduust ei ava, 
ega näe sind kõndimas me koduteel. 
Aga mälestus me juures ikka elab, 
ei ta eales unune.

Kallist isa, vanaisa ja 
vanavanaisa

ELMAR KÄNGSEPPA 
28.02.1918 — 6.02.1994

mälestavad 
90. sünniaastapäeval ja 
14. surma-aastapäeval 
tütar Valve ning tema 
lapsed ja lapselapsed 

peredega.

Olgu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon. 
Olgu vaikne tuulekohin 
unelauluks sinule.

Uinus igavesele unele 
meie kallis ema ja vanaema

HELJU MÄESAAR
snd Udras           

30.10.1940 — 25.02.2008
Omaksed

Ärasaatmine 
29. veebruaril kell 15 

haigla leinasaalist 
Võru kalmistule.

Täname pastor Mait 
Mölderit, sugulasi, töö-
kaaslasi, sõpru, maja- ja 
Mustajärve naabreid, kes 
aitasid viimsel teekonnal 

saata meie kallist
KALJU TÕLDSEPPA

ning olid leinas koos meiega.
Omaksed

Südamlik kaastunne 
Margarita Palgile vend

VIKTORI
kaotuse puhul.
Kaastöötajad 

ASist Võru Soojus

Südamlik kaastunne 
Ritale perega kalli 

venna, naisevenna ja onu
VIKTOR GERTSIKU

kaotuse puhul.
Hele, Maia, Saima, Renate

OÜ ET Torel pakub tööd 
MÜÜJALE. 

CV saata torel@ettorel.ee. 
Info tel 518 4221.
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Täname kõiki 
armsaid Võru sõpru,

 kes meie isa ja abikaasa
HANS ROOSE

mälestust kalliks peavad.
Asta ja Aili peredega, Alma

Nii valus on mõelda, 
et sind enam ei ole, 
kunagi tagasi me juurde ei tule.

Lahkus meie kallis 
poeg, isa, vanaisa, äi
HEINO LAHESOO 

23.11.1936 — 26.02.2008
Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 
29. veebruaril kell 13 

Urvaste kirikust.
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Avaldame sügavat 
kaastunnet Kaja Rahule

ISA
surma puhul.

Võrumaa 
Kutsehariduskeskus

Südamlik kaastunne 
Erika Joonasele perega kalli 

ema, ämma ja vanaema
TATJANA SOOBERGI 

surma puhul. 
Võru Linnavalitsus, 
Võru Linnavolikogu

Südamlik kaastunne 
Erika Joonasele perega kalli 

ema, ämma ja vanaema
TATJANA SOOBERGI

kaotuse puhul.
Evi, Anne-Ly, Merle, Marge

Südamlik kaastunne 
Erikale perega

TATJANA SOOBERGI
kaotuse puhul.

OÜ Tarko Kinnis praegused 
ja endised töötajad

Südamlik kaastunne 
Aigi ja Alduri peredele 
kalli ema ja vanaema
HELJU MÄESAARE

surma puhul.
Hans, Jaanus ja Tarmo 

peredega

Head ja sõbralikku naabrit
LEILI-HELI VÄRNIKUT

mälestab 
perekond Niilus.

Südamlik kaastunne 
Erikale ja Eerole lastega 

kalli 
TATJANA SOOBERGI 

kaotuse puhul. 
OÜ Koduaken kollektiiv

Kas kuuled, kuis nutab su kodu 
su puudumist leinates sääl.

Mälestame head naabrit
HELJU MÄESAART

Südamlik kaastunne Aigile 
ja Aldurile ema, vanaema ja 

ämma surma puhul. 
Perek Paulus, Lindmets, 

Jaanimets ning Leili ja Heino

Mööduja, seisata, langeta pea, 
oma saatust me keegi ette ei tea…

Avaldame sügavat 
kaastunnet omastele
LEILI-HELI VÄRNIKU

surma puhul.
Malle, Kaja, Lehte, Kai, 

Liidi, Mati, Koidu, Ella, Heli, 
Vello, Liisi, Õie, Rosalie

Sul Looja andis pika elutee, 
sind mälestame, 
küünlad süütame…

Kallist
ALIIDE SAARNAT

leinavad ja avaldavad 
sügavat kaastunnet kodu-

perele Jaan, Evi, Liisa ja 
Aino peredega.

Avaldame kaastunnet 
Reginale ja Katile, 

Jaanusele ning Karlile 
peredega tütre ja õe

ILME PRÜKI
kaotuse puhul.

Erna, Eve, Ingi perega 
ning Elfriede ja Peeter

Südamlik kaastunne 
Marika Mahovile perega 
kalli isa, äia ja vanaisa

UUNO PUUSEPA
surma puhul.

Kaastöötajad kasiinost

Ehk aitab teadmine, et valu kõrvale 
jääb alati ka mälestuste ilu.

Meie siiras kaastunne 
Aigile lastega kalli 
ema ja vanaema

HELJU MÄESAARE
kaotuse puhul.

Perekonnad Vider, 
Torop, Trumm

Südamlik kaastunne 
Aigile perega 

ema ja vanaema
HELJU MÄESAARE

surma puhul.
Sirje, Airi, Tanja, Pille, Evald, 

Janis, Rain, Mart, Eke

Südamlik kaastunne 
Margotile, Renele ja 

Annelile kalli 
vanaema ja ämma

HELJU MÄESAARE
kaotuse puhul.

Leili ja Enno

Ema on looja, andes elule alguse.
Mõte emast ka siis annab sooja, 
kui aeg viib ta silmist valguse.

Mälestame head tuttavat
HELJU MÄESAART

Südamlik kaastunne Aigile ja Aldurile lastega 
kalli ema ja vanaema surma puhul.

Koidu ja Merle perega

Südamlik kaastunne 
Katrin Vähile perega

ILME PRÜKI
surma puhul.
AS Lapi MT

Avaldame kaastunnet 
Aigile perega 

kalli ema ja vanaema
HELJU MÄESAARE

surma puhul.
Diana, Helli, Matti, 
Anu perega, Aire, 
Luule ja Maldus

Avaldame sügavat 
kaastunnet Õiele tütremees

VOLLI SALOMONI
surma puhul.

Aino, Lehte, Heino

Sügav kaastunne 
Katrin Vähile perega kalli

ILME PRÜKI
surma puhul.

Kaastöötajad Lapi MT 
plastiosakonnast

Siiras kaastunne 
Erika Joonasele kalli ema

TATJANA SOOBERGI
kaotuse puhul.

Võru spordikeskuse pere

Igale meist on antud aeg — 
aeg tulla, olla ja minna…

Head töökaaslast ja sõpra 
Varstu sovhoosi päevilt
LEILI-HELI VÄRNIKUT

mälestab Erika.
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Avaldame kaastunnet 
Aigile, Henryle ja Rebekale 

armsa ema ja vanaema
HELJU MÄESAARE

surma puhul.
Perekond Kammer

Südamlik kaastunne 
perekond Salomonile kalli 

poja, abikaasa ja isa
VOLDEMAR SALOMONI
ootamatu kaotuse puhul.
Perekonnad Tambetsid ja 

Kirchid

Su ajast sai ajatu tee, aga mälestus alles jääb hinge — 
meie päevades helendab see.  V.Osila

Mälestame toredat klassiõde
URVE MÕTSARIT snd KRIGUL

Võru töölisnoorte keskkooli 1969.a lõpetajad 
Alli, Helve, Ira, Külli, Milvi, Tiina, Valli, 

Külli, Avo, Mati, Egil, Mati
Siiras kaastunne omastele.

Sügav kaastunne 
Aigi Mäesaarele lastega 

kalli ema ja vanaema
HELJU MÄESAARE

kaotuse puhul.
Võrumaa Keskraamatukogu

Avaldame kaastunnet 
Aigile ema

HELJU MÄESAARE
surma puhul.
Ahti perega

Südamlik kaastunne Esmele 
kalli ema

URVE MÕTSARI
surma puhul.
Marika perega

Südamlik kaastunne 
Kaljule ja Esmele perega 

armsa abikaasa, ema, 
vanaema ja ämma
URVE MÕTSARI
kaotuse puhul.

Vaikses leinas endised 
kolleegid Sirje ja Ants

Ehk aitab teadmine, 
et valu kõrvale jääb alati ka 
mälestuste ilu.

Südamlik kaastunne 
Kaljule ja Esme perele

URVE MÕTSARI
surma puhul.

Sirje ja Elen Tatsi

Südamlik kaastunne 
omastele hea ja abivalmis

URVE MÕTSARI
kaotuse puhul.

Marje ja Margus

Kõik tuled kustutas öö
 ja täis sai eluring.

Südamlik kaastunne Aarele 
kalli ema

LINDA LANGI
surma puhul.

KÜ Kreutzwaldi 54a 
4. sektsiooni elanikud

Avaldame kaastunnet 
Aarele ema

LINDA LANGI
surma puhul.

Eha, Vilve, Lembit, Diana, 
Kristina, Janno, Sass

Miks kustus tuluke su silmist, 
miks elurada lühikeseks jäi…

Südamlik kaastunne 
Indrek Kukele isa

MATI KUKE
kaotuse puhul.

Signe, Raiko, Maret, 
Kairi, Kadi

Ei ole sõnu, mis leevendaks valu.
Südamlik kaastunne 

Tiiale ja pojale perega 
abikaasa, isa, vanaisa

MATI KUKE
kaotuse puhul.

Kursusekaaslased 
Mõdriku päevilt 24. lennust 

ja klassijuhataja

MATI KUKK
Mälestame 

kallist klassivenda. 
Südamlik kaastunne 

omastele.
Misso kooli 1975. aastal 

lõpetanud

Head lapsepõlvesõpra
MATI KUKKE

leinab Arvi pere. 
Südamlik kaastunne 
kõigile lähedastele.

Südamlik kaastunne 
Maie Pajustikule perega

MATI KUKE
ootamatu kaotuse puhul.

Töökaaslased 
Vastseliina Konsumist

Kõike võib tahta, karta ja loota, 
seda, mis tuleb – keegi ei oota. 
Betti Alver

Südamlik kaastunne 
Tiiale ja Indrekule 

kalli abikaasa ja isa
MATI KUKE

kaotuse puhul.
Inge ja Johannes

Südamlik kaastunne 
Tiiale ja pojale perega kalli

MATI KUKE
surma puhul.

Maini ja Viive peredega

Ei tulek ega minek ole meie endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
ja see on elavate mäletada. J.Viiding

Siiras kaastunne Maie 
Pajustikule perega armsa

MATI KUKE
ootamatu kaotuse puhul.
Endised vallasekretäridest 

kolleegid

Elu on päike, mis tõuseb ja loojub. 
Elu on küünal, mis särab ja kustub…

Elisabeth ja Reigert! 
Oleme teiega sel raskel hetkel, 

kui jätate hüvasti oma kalli poja ja isa
HEINO LAHESOOGA

Südamlik kaastunne teile.
Helve, Evi, Ilona ja Aare

Süütame küünla, 
mõtleme, meenutame…

Südamlik kaastunne 
Heinole, Lindale ja Küllile

HELMI KALDVEE
surma puhul.

Hiie ja Jaan lastega

Sügav kaastunne Indrekule 
kalli isa

MATI KUKE
kaotuse puhul.
Kaspar, Kristjan, 

Martiina, Mari-Liis

Südamlik kaastunne 
Tiia Kukele abikaasa

MATI KUKE
traagilise kaotuse puhul.
Võrumaa omavalitsuste 

raamatupidajad ja 
VOLi büroo

Südamlik kaastunne 
Heinole, Lindale ja Küllile 

õe, meheõe ja sõtse
HELMI KALDVEE

surma puhul.
Perekond Ostra ning 

Siine ja Ado

Kool on tarkuse varaait.

Eluaegset õpetajat
HELMI KALDVEED

mälestavad 
endised kaastöötajad 

Linnamäe koolist 
Varju, Helgi ja Alli perega.

Kallist poja- ja vennanaist
HELJU MÄESAART

mälestavad Hilda, Kaie ning 
Anne ja Tõnis peredega. 

Südamlik kaastunne 
Alduri ja Aigi peredele 

ema, ämma ja vanaema 
kaotuse puhul.

Uinu vaikselt, puhka rahus, 
öö on saabund sinule.

ANITA PARU                  
snd TROSKA

Mälestame kallist klassiõde.
Klassikaaslased 

Varstu Miku kooli päevilt

Südamlik kaastunne 
Esme Mõtsarile kalli ema

URVE MÕTSARI
surma puhul.

Parksepa koolipere

Südamlik kaastunne 
Aare Langile kalli ema

LINDA LANGI
kaotuse puhul.

Kalju Paal perega

Avaldame kaastunnet 
Reigertile isa

HEINO LAHESOO
surma puhul.

Ain, Alar, Andre, Egert, 
Gunnar, Jonas, Meelis

Ei ole lohutust, mis vaigistaks leina.

Südamlik kaastunne Tiiale 
ja poeg Indrekule perega 

kalli abikaasa, isa, 
vanaisa ja äia
MATI KUKE

kaotuse puhul.
Kooliõde Külli

Mälestame kauaaegset 
majaelanikku 

HELMI KALDVEED
Avaldame kaastunnet 

vennale perega.
KÜ Kreutzwaldi 17

Südamlik kaastunne 
Helinale isa

TÕNU JÄNESE
surma puhul.

Kursusekaaslased Tallinna 
Pedagoogilisest Seminarist

Südamlik kaastunne 
omastele

TÕNU JÄNESE
surma puhul.

Perekond Järvelill

Avaldame kaastunnet sulle, 
Ere, vend

TÕNU JÄNESE
kaotuse puhul.

Parksepa koolipere
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Viis Pluss Aknad 

OÜ on üks suuri-

maid Leedu PVC akende ja garaažiuste 

tehase FAUGA esindaja Eestis. Firma 

eesmärgiks on pakkuda laia valikut kvali-

teetseid aknaid ja garaažiuksi nii era- kui 

ka äriklientidele. Fauga tehasel on 14 

aastane aknatootmis kogemus, kokku on 

toodetud juba üle 280 000 akna. Kogutud 

teadmised võimaldavad pakkuda Teile 

parimaid, ennast õigustanud lahendusi 

ja materjale.

AKNAD

www.vpaknad.ee

TALLINN, Kotka 26, 

tel.: 613 76 44, 
info@vpaknad.ee

TARTU, Väike-Kaar 41b, 
tel.: 738 02 07, 
tartu@vpaknad.ee

VÕRU, Lembitu 2a
tel.: 78 21377, 
marju@vpaknad.ee

UKSED

10000 eek *alates

GARAA ŽIUKSED 
„TERMO“ — MUGAVAD 
JA MODERNSED

*2,5 x 2,0 m

”Fauga” terrassi-

uksed on tõesti 

pilkupüüdvad. 

Need annavad 

maja fassaadile 

eriti modernse 

väljanägemise. 

TERRASSIUKSED

P L A S T I K V Ä L I S U K S E D
Löögi- ja keskkonnakindlast plastikust 
toodetud uksed on üha hinnatumad ja populaarsemad. 

AKENDE JA 
GARAAŽIUSTE 

TOOTJA

Hea metsaomanik!

Telefon: 735 1993, 513 5350

Ostame parima hinnaga:
• metsamaterjali;
• kasvava metsa raieõigust.

e-mail: metsaliitto@metsaliitto.ee, www.metsaliitto.ee

Kava saamiseks võta ühendust: Ville Vinkel,
tel 501 3815; e-post: ville.vinkel@metsaliitto.ee

Müües meile raieõiguse, saad
metsamajandamiskava TASUTA!

Jüri 20C Võru / Tel 782 5587 / P-N 11-23, R-L 11-04

R 29.02. ansambel GIGOLO
L 01.03.  RETRONIGHT
                    DJ Ringo Saar

Laupäeval naistele kella 23ni
                               sissepääs tasuta.

 • ARK registreerimine
 • ohutuspakett
 • alarmseade
 • metallikvärv
 • CD-raadio
 • salongimatid
 • talverehvid

www.topauto.ee

* Topliising näidispakkumine            Keskmine kombineeritud kütusekulu on 5,5–6,7 l/100 km, CO2 sisaldus 130–160 g/km

Hyundai Getz liisingmakse alates 1885.-* kuus!
Kaasa 20 000.- krooni eest lisavarustust!

Tartu, Ilmatsalu 28, tel 742 4677 

Auto pesulas vahatamine  –30 %
Salongi keemiline puhastus  –30 %

VESIVÄRAV

Iga päev õhtuti kella 18-21. Auto võib ööseks meie juurde jätta. Viime teid vajadusel ise koju.

NII SOODSALT

EI PAKU KEEGI!
Võru, Räpina mnt 9 b • Tel 7860077, 5850 3116

Hämsa Kõrts
pakub tööd

kõrtsmik-
baarmenile

ja kokale
Info telefonil 516 1399
või ilmarada@hot.ee

E-R 9-18, L 9-15
Vabaduse 8, Võru 
Tel 5394 1828
www.zone.ee/sinusober
e-post: sinu.sober@mail.ee

LEMMIKLOOMAKAUPLUS

„SINU
SÕBER”


