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Pidu katku ajal:
Kaska-Luiga talu
avasRõigastes

Eestisuurimanoor-
karjalauda. Ik3
Ühine soov arutleda
meie kodukoha ning
riigituleviku jaole-
viku ületõiVõrumaa
„Osaluskohvikusse"
kokku 70 noort, lks

Antsla oli jõuluvanade päralt
InnoTähismaa

JÕULUTAATIDEKOKKUTULEK >
Sadakond Eesti jõuluvana,kes peatselt
peredesse jõuavad,kogunesidpüha-
päeval Antslas, etpidada seal 14.üle-
maalist konverentsi, kuulata lasteluu-
letusijavõttavastujõulusoove.

Nii nagu vanasti,saabus valdavosa
jõuluvanasid Antslasse jalgsi.Muist
tulid siiskiautoga, muist bussiga ja
muist lausa suure rekaga,kus oliava-
tud jõuluvanadekohvik ningpostkon-
tor.Antsla kesklinnas oliliiklusjõu-
luvanadesaabumise
ajalsuletudjamee-
leoluolinaguHau-
kalaadaajal.Rahvast
olikeskväljakuäärde
kogunenudsamapal-
jukuilaadaajaljaeri-
tipaljuolilapsi,seda
vaatamataISkraa-
diseletuulekülmale.
Külmnäpistasküll
ninaningsõrme-ja
varbaotsi,agasoov
jõuluvanasidnähaoli
suur.Jõuluvanasid
oliAntslakesklinnas
tervitamaska Nõiariigiperemees Ai-
vo Värton, kes ütles,ettema vanasid
enam näha eitahagi,kuna vanadon
mitu päeva tema juuresolnud jaend
jubapiisavalttutvustanud.

Kava järgipidid taadid Antslasse
jõudma kella 11.30ajal,aganagunen-
dega ikka, jäid nad seegikord hiljaks
ja jõudsid kohale alleskeskpäeva pai-
ku. Tulek oliväga uhke, kõigepealttu-
lipaarkümmend taatirongkäigus lä-
bi linna jaseejärelsaabus kohale veel

suurem hulk punaste kuubede-gaonusidautodega.
Lisaks jõuluvanadekonve-

rentsileoliAntslakesklinnas
avatudväikelaat,kuskaubeldi
niikoduõlle (ülekümnekraadise kül-
ma juures!)kui ka hapukapsaga, lisaks
olidoma kaubad väljatoonud Antsla
gümnaasiumi õpilasfirmade esinda-
jad,kes kogusid raha heategevuseks.
Näiteks olid esindatud puidust val-
mistatud küünlajalad, eri liikiküpseti-

sed, küünlad ja šikid kiki-
lipsud.Laadalmüüs oma
kaupa teisteseas ka jõulu-
vanade esindus.Laadale
saabus teistestvarem ko-
hale jõuluvana Eedy, kes
lõbustas inimesi ja tervi-
taslapsi.

Jõuluvanasid võeti vas-
tu kultuurimaja tantsuselt-
si Pärliine tantsuga, väi-

keste päkapikkude

lauluga ning voli-koguesimeheKur-
metMüürsepaja
vallavanemMeri-
ke Prätzipöördumistega.Programmi
juhatasvallakultuurijuhtMerleTom-
bak. Taadid katsusid jõudu kohalike
jalgrattasportlastega,süütasidadven-
dituled ja said koos vallarahvagaosa
kontserdist ning jõulurahu väljakuu-
lutamisest.

Pärnustalgusesaanudülemaali-nekonverents on toimunud veelPai-des, Saare- jaMuhumaal, Haapsalus,
Vormsil, Tõstamaal, Tartus. Eestimaa
Jõuluvanade Ühendus koondab ligi
100 jõuluvana,päkapikku,jõulumem-
mejapõderRuudit.

Jõuluvana Eedy rahva seas.

Väikesed päkapikud
valmistumas jõuluvanade tervitamiseks.Fotod: INNO TÄHISMAA

Jõulutaadidpühapäeva keskpäeval Antslassesaabumas.

Jõuluvanad tõidAntsla kesklinnarahvast täis.

Hetk enne taatide saabumist,kohapeal tervitabesimest

taati vallakultuurijuhtMerle

Tombak.
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ARVAMUS

Rohkem jõuluvanasidVõrumaale

Jõuluvanadeerakordnepopulaarsus Antslas näitab,et see läheb rahvale hästi peale ja jõuluteemat võiks
rohkemarendada.

Väikse Soome veelväiksem Lapimaa on omale
võitnud kuulsuse kui jõuluvana kodu, kuhu voo-
rib vaatamata käredale pakasele igal aastal miljo-
neid turisteüle kogu maailma. Inimesed ei unista
ainult soojast kohast - paljud kulutavad raha sel-
leks,etpääseda külma kätte ning näha lund ja jääd.
Lapimaa turistideltsaadudrahastelatubki.

Nii nagu Soomes, on ka Eestis lumi ja jää omast
käest võtta.Kui jõuluvana kodu au ja kuulsuse on
omale napsanud Lapimaa, siisEesti võiks vabalt
ollakoht, kus jõuluvana oma pikal teekonnal jalga
puhkab. Või kus tema hobused enne pikka tee-
konda keha kinnitavad. Olgem ausad, Eesti on
samuti peaaegu et Lapimaa, kui Ameerikast või
Austraaliast vaadata. Ja pokud ehk päkapikud, jõu-
luvanade abilisedkasvavadjustnimeltEestis.

Pokumaa eestvedajatelolitänavu tänuväärt mõte
siduda oma tegemised jõuluvanadega. Vähemalt oli
rahval põhjust kokku tulla,jõuluvanateema tekitas
keskmisest rohkem elevust niiKanepis kui Antslas,
mis on talveperioodil peaaegu välja surnud. Mis
seal salata,tänu jõuluvanadele kogunes sel aastal
Antsla kuuse advendiküünalde süütamist vaatama
vähemalt samapalju, kui mitte rohkem rahvast kui
Võrru. Seda olukorras,kus Antslaon kümme korda
pisemlinnkuimaakonnakeskusVõru.

Jõuluvanade ühingu konverents liigub praegu
igal aastal eri kohta, aga Antsla võiks võtta iga-aas-
tase jõuluvanade kokkutuleku enda peale. Ürituse
saab laiendada lausa rahvusvaheliseks, Eestis kui eri
kultuuride ristumiskohas võiks omavahel sõbrune-
da ning mõtteid vahetada niiPõhja- jaBaltimaade,
Lõuna- jaKesk-Euroopa kui ka Venemaa jõulu-
taadid. Looduslikult on Antsla kant imekaunis ja
otsekui loodud jõuluvanade vastuvõtuks.Hauka
laada kogemus näitab, etrahvas on valmis üle Eesti
kohale sõitma, kui oleksmidagi põnevat pakkuda.
Jõuluvanade kokkutulekule saab lisada veel ühe tal-
viselaada,Antslatrumbi.

VÕRUMAATEATAJAVIISAASTATTAGASI

1.detsember 2009. Võrumaa TalupidajateLiit saatispaa-rile ministrile,parlamendile japeainisterAndrus Ansipile
kirja,paludes põllumajanduse korralduses muudatusi teha,
mis aitaksid väiketootjatelkriisi üle elada.• Narkokoerad
Võrumaa koolidest uimasteid eileidnud. •Võru jõulupuu alla
kogunes pühapäeva õhtul vihmast hoolimata kenake hulk
linlasiadvendimeeleolu looma. •EestiPost müüs maha oma
VõrusJüritänavaääresasuvakinnistu.

Välisekspert Võru kululomaenda tulevikku
kindlustamas
ToomasPaur

Võru linna-volikogu
liigeEelmise aasta alguses tegiVõ-ru toonane linnapea JüriKa-

ver oluliselinnaarengu-suu-
nalisesammu või vähemalt
nii seda linnaelanikele servee-
riti.Nimelt võttis ta Võru lin-
na kohalikke standardeid ar-
vestades kõrgele nõunikupal-
gale Saksamaalt Eestisse tul-
nud ja varemalt väidetavalt
linnuarendanud sakslase Oli-
ver von Wolffi. Välisekspert
pidi looma panga ja tooma
Saksamaalt sinna „rahalaevu”
ja seeläbi,nagu Wolff ise üt-
les,looma Võru linna inimes-
te jaoks lootust paremale tule-
vikule.

Praeguseks on aga kaks
aastat Oliver von Wolffi tege-
vust (või õigemini sisulist te-
gevusetust) viinud arusaa-
miseni, etnõunikukoha and-
mise eesmärgiks polnud mit-
te Võru linna arendamine ja
siinsepanganduse targutami-
ne, vaid saksa sissesõitjaleko-
haliku heaolu ning rahaliselt
kindlatulevikutagamine.

Otsiksseebiooperi
tagasisu
Oliver von Wolffi isiku,tema
lähikondsete ja tööga seon-
duvalt on Võrus viimasel ajal
tuurid üles võtnud täiema-
huline seebiooper. Kes helis-
tas kellele valel ajal,kes võt-
tispüüdlikult kellegi teise sa-
mal ajalmagava isiku telefoni
vastu, kes eisaanud Võru idül-
linautida, kes eisaanud pärast
seda telefonikõnetenam ma-
gada jne. Kuid kus suitsu, seal
tuld.Ega seebiooper ei tek-
kinud tühja koha pealt. See-
ga asja olemusest õige pildi
saamiseks on oluline vaada-
ta „seebika” emotsionaalsetest
nüanssidest mööda jakatsuda
analüüsida sisulisiasjaolusid.

Ükski normaalne linna-
ega vallavalitsus,Võru linna-
valitsus sealhulgas, ei võtaks
suurele palgale välismaa-
last selleks,et ta sealniisama
kaks aastat mõtteid mõlgu-
taks jaheal juhul teeks ehk et-
tevalmistusiühistupanga ju-

riidilise keha loomiseks.Meidaitama tulevalt väliseksper-
diltloodetaks ikka midagi
rohkemat. Midagi sellist,mis
reaalseltaitaks meie elu edasi
viia japrobleeme lahendada.
Antud pangaprojekti juures
oodati seda, et Oliver von
Wolff Saksamaalt suudaks li-
saks tarkadele ühistupanga
kasulikkuse teemalisidemõ-
tetele sellesüsteemi elujõuli-
seltVõrus töölerakendada ja
eelkõige seda siin väliskapita-
liga (eelduslikult Saksamaalt)
varustada.

Meil ei olnud kallihinna-
listvälisnõustajat selleks vaja,
et ta teeks ettevalmistusi või
lausa looks panga tarvis jurii-
dilisekehandi. Äride regist-
reerimine on Eestis tänasel
päeval väga lihtsaks tehtud.
Osaühingu moodustamisega
saab hakkama kasvõi iga va-
nemas klassis õppiv kooliõpi-
lane suhteliseltlühikese aja-
ga. Ühistupanga juriidiliseke-
ha loomine on küllkeerukam,
kuid Eestis, sealhulgas Võrus,
on piisavaltjuriidilistkompe-
tentsi,etsellegatoimetulla.

Õigusabi turul on täna te-
gemist ülepakkumisega, mil-
lesttulenevaltvõib panga asu-
tamisdokumentide koosta-
mist tellida suhteliselt tagasi-
hoidliku summa eest- Wolf-
fi ühe või halvemal juhul ka-
he kuu palk oleksrohkem kui
piisav.Samas meie välisnõus-
taja alles istub linnavalitsuses
ja eioleveel panga asutamise-
gaalgustteinud.
Võrus eiolerahaülearu
Võru tänane probleem on sel-
les, et raha ei ole ülearu.Võru
linn eisaa endale lubada seda,
etoma eelarve najalhakataks

pankarajama. Tegelikult onka mitu aastat elust ja tulevi-
kust mõtiskleva kõrgepalgali-
se välisnõuniku palk juba kur-
jast.Selle raha eest oleks saa-
nud rahuldada niimõnegi ko-
haliku inimese mure. Ent ole-
tame hetkeks, et keegi tõesti
plaaniks Võru linna eelarvest
ühistupanga teha.Võru mul-
lune linnaeelarve oli pisut alla
kümne miljoni euro. Krediidi-
asutuste seaduse §44 ja §35 lg 1
sätestavad, et ühistupanga sis-
semakstud aktsiakapitalpeab
olema vähemalt viis miljonit
eurot. Kui sellele lisada veel
panga asutamisegakaasnevad
muud kulud, mida aktsiakapi-
talistkanda ei saa, siisme rää-
gime ikkagi sellest,et panga
loomine neelaks tugevalt üle
poole Võru linnaeelarvest.

Seega keegi ei praegusest
ega ka eelmisest linna juhti-
misega seotud isikutest ei saa-
nud isegi sellelemõelda, et
panga saaks teha Võru linna
kulul. See eiole eivalikute ega
tahte küsimus, see on lihtsalt
finantsmatemaatiliselt välis-
tatud. Seega saadi ainult seda
eeldada, et Oliver von Wolff
omab sisulistvõimekust pan-
ga finantseerimiseks vajali-
kud rahalised vahendid, siis
ilmselt Saksamaalt, ka leida.
Seda, et temalt oodatakse ka
panga finantseerimislahendu-
si,pidimõistma ka Olivervon
Wolff ise.Kui ta sellestaru ei
saanud, s.tei suutnud vaada-
ta panga aktsiakapitalinõuet
seadusest, lisada sinna kulu-
tusijavõrrelda seda kõike Võ-
ru linnaeelarvevõimalustega,
siismis ekspert ta üldse on?
Või ta sai küll aru idee teosta-
matusest, kuid „mängis lolli”
javõttispalkavastu?

Finantseerimis-
kokkulepet jarahapole

Loomulikult ei saa me ilmselt
keegi väga täpseltteada, mis
Oliver von Wolffimõttemaail-
mas on sellekahe aasta jook-
sul toimunud, kuid ühtegi ka-
vandatava panga finantseeri-

miskokkulepet võikasvõi eel-kokkulepe! ei ole ta Võru lin-
navalitsuseleesitanud.Ainu-
ke, millestOliver von Wolff
räägib, on see, et Võru linn
muudkui maksku jakandku
kulutusi, ning seda veel olu-
korras, kus Võru linna võib
või mitu korda pankrotti aja-
da, kuid ikkagi ei saaks pan-
ga jaoks vajalikkuraha kokku.

Võru noor ja aktiivne lin-napea Anti Allas ei suutnud
Wolffi kavalusi ja tegelik-
ke eesmärke kohe läbiham-
mustada. Linnapea oli pisut
nooruslikult sinisilmne ja ar-
vas, et saksa välisekspert teab,
mis ta teeb, ja tõepoolest ta-
hab Võru linnale head. Ent
kui tõde ühel päeval välja tu-
li,siistegi linnapea selleleloo-
leka konkreetse lõpu ning se-
da vaatamata sellele,et kaval
sakslane on käivitanud ühis-
kondliku laimukampaania
ja seebiooperi.Parem ikkagi
õudne lõpp kui lõputu õudus.

Mis oleks siisVõru linna-
le lahenduseks? Esiteks oleks
juba ilma kuluka väliseksper-
dita parem, sest sisuliseltme
ju tulemuste poole tema abil
ei liigu.Ainult maksame ra-
ha ning vastu saame süüdis-
tusi ja seebiooperit. Teiseks
on meist mitte väga kaugel
aktiivselttoimetamas Põlva-
maa Hoiu-Laenuühistu, kel-
lega võime koostöölahendusi
mõelda. Kolmandaks on Tal-
linnas reaalselttekkimas ühis-
tupank, mis suudab ja soovib
oma teenuseid ka Võrus pak-
kuda. Tallinn omab erine-
valtVõrust rahalistvõimekust
panga ellukutsumiseks ja teeb
selleprofessionaalselt ka ära.
Seega on reaalseid variante
pangaprojektiga edasimine-
kuksmitmeid.

Kui Oliver von Wolff tahab
jääda aumeheks ning on tege-
likultsaksa heade äri- ja tege-
vustavade esindaja, siis tuleks
talilmselt vabatahtlikultkogu
või osa tallemakstud palgast
Võru linnale tagastada ning
tehtueestvabandustpaluda.

„KALEVIPOJA" RÕÕM

Joonistus:ERKIEVESTUS
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Võrumaa Teataja ilmub teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.
Toimetus: PK 1, Oja tn 1,65602 Võru
e-post: info@vorumaateataja.ee, www.vorumaateataja.ee.

Väljaandja: AS Võru Teataja. Tellimisindeks 69 851.
Peatoimetaja KALEVANNOM 7821274
Reporterid INNO TÄHISMAA 7823254

IRJATÄHISMAA 7823254
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Kujundaja MARGARETA PALGI 7821921
Küljendaja SIRLENURK 7821921
Müügijuht MIHKELVANARI 7824616
Veebitoimetaja AIGARNAGEL 7820578
Raamatupidaja KATRIN HAGA 7821535
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MARI-LIISPIIRSALU 7823690
mine (E-R 8-16) HELIN LEIS 7823690
Kuulutused Antslas (Kreutzwaldi 1, E-R kella 8-10) 7855378

Kuulutused Vastseliinas (Võidu 14,E-R kella 9-11) 785 1242Toimetuselonõiguskaastöidnendeselgusehuvides
toimetadajalühendada.Kaastöideitagastata.
Kaebustekorralajalehesisukohtavõitepöörduda—

pressinõukogusse (e-post: pn@eall.ee,tel646 3363). Trükk AS Võru Täht
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Pidu katku ajal: Kaska-Luiga talu avas Põlgastes Eesti suurima noorkarjalauda
InnoTähismaa

AVAMINE > Ajal,kui piima hindon võrreldes aasta algusega pea kaks
korda langenud japiimanduses va-
litsebleinameeleolu, avas Eesti üks
suurimaid piimatootjaid, Kanepi
vallas Rõigastes asuv 850 lüpsileh-
ma koondav FIE Kaska-Luiga Talu
reedel pidulikult720kohalise noor-
karjalauda. Tegemist on teadaole-
valtsuurima noorkarjalaudaga Ees-
tis,mis on isegimõnevõrra suu-
rem kui Kesk-Eestis Järvamaal te-
gutseva Eesti suurima piimatootja
ASi Peetri Põld jaPiim noorkarja-
laut.Nimelt on uue laudamõõtmed
120 korda 46 meetrit ja sellemaksu-

mus koos lüpsiplatsiga on 1,4 miljo-
niteurot.

Uue lauda õnnistas sisse Vastse-
liinakoguduse õpetaja Toivo Hollo.
Lauda avamisel olidkohal põlluma-
jandusminister IvariPadar, samuti
Eesti suuremate piimatootjate esin-
dajad, ASi Peetri Põld jaPiim juht
PriitSüüden ning ASi Tartu Agro

juht Aavo Mölder.Kaska-Luiga taluperemees AvoKruusla ei teinud saladust, et võr-
reldes aasta algulpiima eest saadud
415 euroga tonni eeston piima hind
praeguseks langenud 245 euro pea-
le tonni eest.Kolme kuuga on Kas-
ka-Luiga talukaotanud hinnalangu-
se tõttu510 000 eurot ehk peaaegu
pooleuuelaudamaksumusest.

Kruusla ütles, et uus laut ehitati
valmis DNB Pangast võetud laenu
abil ja pank ei löönud tooli alt ära,
vastupidi-pakkus maksepuhkust.

„Läheb paika tagasi,” avaldas
Kruusla lootustpiima hinna edasi-
se liikumise kohta. Ta ütles, et kui
ministriks jääb Ivari Padar, siis tule-
vad tootjad raskest olukorrast välja,
aga kui tuleb keegi teine, ei pruugi
niijuhtuda.

Lauda ehitus algas maikuus. Lau-
da projekteerisOÜ Pekko Projekt,
ehitas OÜ Agrosilos ja järeleval-
vet teostas OÜ Cofres. Alltöövõt-
tu tegid OÜ Mapri jaOÜ Orticaria
Group.

Kaska-Luiga talu peremees Avo Kruuslatervitab lauda avamisele tulnud rahvast,
vasakulVastseliinakoguduseõpetaja
ToivoHollo.

Lauda avamisel olidkohal põllumajandusminister Ivari Padar (paremal) ja
TartuAgro juht Aavo Mölder.Fotod: INNO TÄHISMAA

Ühine soov arutleda meie kodukoha ning riigi tuleviku ja
oleviku üle tõi Võrumaa „Osaluskohvikusse” kokku 70 noort

ARUTELUPAEV >Iga aastaseltEesti Noorteühenduste Liidu eest-
vedamisel korraldatavad „Osalus-
kohvikud” toimusid ka selnovemb-
rilkõigis 15 maakonnas. Seega ka
Võrumaal, kus 28. novembril olid
kohal noored igastVõrumaa paigast
ja otsustajaid isegi riigikogust. Kel-
la lOks oliVõrumaa „Osaluskohvi-
kusse” kogunenud saalitäis osale-
jaid ning peale sissejuhatust ja rii-
gikogulase Kalvi Kõva, Võru abilin-
napea Sixten Silla jaVõrumaa selle-
aastase „Osaluskohviku” koordinaa-
toriJoanna Kurvitsa kõnet täitissaa-
lipaks arutelusumin. Tänavu käsit-
letiseitsetteemat: vesteldikooselu-
seadusest, noorte e-teenuste kasuta-
misest, noore tööleasumisest peale
kooli lõpetamist, huvitavast koolist,
noorteinfost, kõigesthäästVõrumaal
ja Võru linnastkui tõmbekeskusest.
Aruteludolidvägasisutihedad.

Noortevahelist vestlust rikasta-
sid oma kogemuste ja tarkustega rii-
gikogulased Kalvi Kõva, Priit Sibul,
Tarmo Tamm ja Inara Luigas, Võ-
ru abilinnapea Sixten Sild ning Lii-
na Kersna riigikantseleist.Otsustaja-
telemeeldivaks üllatuseks ei jäänudka noored sõnaahtraks.Peale seda, kui osalejad olid saa-

nud arutleda viies erinevas teema-
lauas, japeale lõunat võtsid teema-
de lauajuhidka teemad kokku. Tu-
lemusi oli erinevaid.ElääVõrumaa
teema lauajuht Viivika Nagel rääkis
sellest,kuidas Võrumaal ei ole kõik
mitte ainult hää, vaidkõige-kõige pa-
rem ja võrumaalastel on palju sellist,
milleüle uhkust tunda: meie loodus,
võro keel,käänulised teed jne.Võru-
maa on tore koht, kus elada, just sel-

lepärast, et onainulaadne. Võruabi-linnapea Sixten Sild ja Võru linna-
valitsusearendusnõunik said oma
lauas sisendit ja ideid selleks,milline
peaks olema Võru linn tõmbekesku-
sena - noorte arvamuse kohaselt on
tähtis,etVõru linn võimaldaks kõiki
võimalusi ja teenuseid, et inimestel,
kes maale asuvad elama, oleks koht,
kus asjaajamisi ajada. Noorte e-tee-
nuste kasutamise teemalauas aga lei-
ti,et sellestpole probleemi, et noo-
red e-Eesti võimalusi ei kasuta, sest

noorelpolegi vaja avaldusitäita ega lepinguid allkir-
jastada ning seni,kuni po-

le loodud e-teenuseid,mis on noor-
telekasulikud, eiole e-teenuste kasu-
tamistkanoorteltoodata.

„Osaluskohviku” tulemusi kasu-
tab EestiNoorteühenduste Liit noor-
te arvamuse kujundamiseks, samuti
saadetaksetulemused Võrumaa val-
lavalistustele,koolidele,noorteorga-
nisatsioonidele jaka kõikidele osale-
jatele,etkõik nende üle mõtleks ning
etka otsustajadnende põhjal mida-
giparemakssaaksidmuuta.

Arutelurohke päev jättisosaleja-

tele mõnusa enesetunde ja„Osalus-
kohviku” endaga jäädi väga rahule.

Nii noored kui ka otsustajad leidsid
endas motivatsioonioma arvamust
välja öelda või siismidagi meie elus
ka paremaks muuta. „Osaluskohvik”
toimus „Ühisnädala” raames. Arute-
lud toimuvad maailmakohviku for-
maadis - igatteemat arutatakseoma
teemalauas, osalejad on jaotunud
laudadesse ning iga piisava aja tagant
vahetavad arutlejad teemat ja lauda.

Võrumaa„Osaluskohviku 2014"
koordinaator

Joanna Kurvits

„Osaluskohvikusse" kogunes 70 noort. Fotod: Joanna Kurvits
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NÄDAL: 24.-30. NOVEMBER

Antsla

Teisipäeval toimusvallavoliko-guistung.
Pühapäeval toimus linna

jõulukuusel tulede süütamine,
samas ka ülemaaline jõuluva-
nade konverents pea 50 jõulu-
vanaga.

Tsooru rahvamajas kolma-
päeval korraldatud Tsooru ko-
gukonna mõttetalgutel,mida
viisidläbiMerike Prätz ja Mer-
leTombak, osales40 huvilist.

Reedel valmistatiTsoorus
Ülle Fomotškina juhendamisel
jõulukaunistusi.

Pühapäeval toimus võistlu-
se„Tsooru mälumängur 2015”
teine voor, kus kümne võist-
konna hulgast osutus parimaks
Võru võistkond.Kolmas voor
toimub21.detsembril.

Antsla gümnaasiumis algas
esmaspäeval jäätmetekke vä-
hendamisenädal.

3.a ja 3.b klassi õpilased käi-
sid teatrisUgala, vaadati eten-
dust„Arabellä’.

TeisipäevalosaletiVõrumaa
noorte keelelaagris «Värvikas ja
täpne tõlge”.Keelelaager toimus
Vastseliinagümnaasiumis.

Kolmapäeval toimus koda-
nikupäevale pühendatud vee-
bipõhine viktoriin jakoolisise-
nemälumäng.

Neljapäeval osalesid Antsla
gümnaasiumi 4.-9. klassi saksa
keele huvilisedVõru maakon-
na saksa keele päeval. Esinesid
Tarmo Noormaa jaLauri Õu-napuu, toimus kaks Eesti Päri-
musmuusika Keskuse korral-
datudkoolikontserti.

Osaletimaakonna vene kee-
letõlkevõistlusel.

Laupäeval aitasid Ants-
la gümnaasiumi õpilasesindu-
seminifirma Trips-Traps-Trull
liikmed Pokumaal jõuluvana-
delemängekorraldada.

VKHK tehnikaringis osa-
levad poisid käisid Tallinnas
„Robotexi”näitusel.

Vallavalitsuse sekretär-
asjaajajaEllen Aia

Haanja

Teisipäeval tähistatiRuusmäerahvamajas kadripäeva,kolma-
päeval toimus Haanja rahva-
majas Eesti Lasteteatri etendus
„Kuhu asjad kaovad?”. Nelja-
päevalkuulatiRuusmäe raama-
tukogus reisimälestusi Itaaliast,
midarääkisAnneliLuisk.

Reedel osalesidnoored Võ-
rus „Osaluskohvikus” ja õh-
tulkäidikülas Meremäe noor-
tel.Reede õhtul toimus Haan-
jarahvamajas kadripäeva pidu
ansambligaSeelikukütid.

Haanjakoolis:
•Esmaspäeval pidasid 7.klassi
õpilasedklassiõhtut.
• Teisipäeval külastasid 3.-4.
klasside õpilased kadridena
kõiki klasse, vahetundides tut-
vustasidkadripäeva kombeid ja
viisidläbimänge.
• Teisipäeval ja kolmapäeval
osalesid kaks õpilast Vastselii-
nas keelehuviliste noorte laag-
ris.
•Kolmapäeval vaatasid algklas-
side õpilased rahvamajas Ees-
ti Lasteteatrietendust „Kuhu
asjad kaovad” ja 7.-8. klasside
õpilasedkohtusid Looduspar-
gi loodusklassisputukateadlase
UrmasTaresega.
• Neljapäeval kohtusid 6.-9.
klasside õpilased kaitseressurs-
side ameti spetsialistiOttMägi-
ga japealelõunal toimus õpeta-
jatekuulõpu ümarlaud trimest-
rilõpetamiseteemal.
• Reedel said õpilased esime-
se trimestri tunnistused ning
toimus 3.-4. klasside klassiõh-

tu. Terve nädala jooksultoimuskunsti- ja käsitööringide raa-
mes meisterdamine jõuludeks.

Vallasekretär
Hille-Reet Sisas

Lasva

Esmaspäevalkäisid vallamajasväikesed kadrisandid lasteaiast.
Neljapäeval oliKääpa koolis

külas teadustöötajaERMist, kes
rääkis 5.-9. klassilerahvakuns-
tist.Hiljem toimusid töötoad 7.
ja8.klassile.

Reedel toimusid õpilastele
loengud keskkonnateemadel ja
päeva teises pooles said õpila-
sed kuulatapärimusmuusikute
kontserti.

Otsa uues külakeskuses oli
esmaspäeval fruktodisaini koo-
litusjadegusteerimisõhtu. Ree-
del toodi külla jõulupuu ja pü-
hapäeval tähistatiesimest ad-
venti: Pindi kiriku õpetaja Ar-
go Olesk süütas esimese ad-
vendiküünla ja organist An-
ne Trummi süntesaatori helide
saatellauldijõululaule.

Noortekeskuses tähistati es-
maspäeval kadripäeva. Aktiiv-
semad saadeti küla peale santi
jooksma. Päev lõppes filmiõh-
tuga.Koostöös Võru maavalit-
susega näidati noortekeskuses
filmi„Metsluiged”.

Kolmapäeval kogunes noor-
tekeskusesse Kääpa külaaktiiv,
et arutada aastalõpuplaane ja
koostöövõimalusi noortekes-
kusega.

Reedel osalesidKääpa noo-
red Võrumaa noorte osalus-
kohvikus, kus noored saidkoos
otsustajatega arutleda olulis-
te,Võrumaa noori puudutava-
teteemadeüle.

Õhtul toimus noortekesku-
sesLasva noortevolikogu koos-
olek. Noored arutlesid aastalõ-
pu teemal ja valmisdokument
„Lasva vallanoorte tunnusta-
misekord”.

Vallavalitsuse sekretär-
registripidajaAnne Trumm

Meremäe

Teisipäevalkäis Meremäekoo-li esimene kooliaste Väimelas
ujumas.

Kolmapäeval olikoolis kasu-
tatudseadmeteoksjon.

NeljapäevalviibisMeremäe
kooli direktor haridus- ja tea-
dusministeeriumi konverent-
sil..Haridussüsteemi välishin-
damine”.

Reedel esinesid koolis Vil-
jandi kultuuriakadeemia rah-
vamuusikud kontserdiga. Veel
toimus samal päeval koolis
..Playback show” kõigi õpilas-
teosavõtul.

Reede oliTÜ õppepäev õpe-
tajatele,lektorHeikiKrips.

Neljapäeval toimus Obinit-
sa muuseumis seto pitsimust-
riraamatu „Seto valgõ” esitlus.

Reedel toimus vallamaja saa-
lis rahvakoosolek, kuhu olid
kutsutud volikogu liikmed ja
vallavalitsusetöötajad.

Laupäeval käisidkolm Me-
remäe koolinoormeest „Robo-
texü”robotitegatutvumas.
VallasekretärLiia Solovjev

Misso

Neljapäeval jareedel viibis val-
lavanem projekti raames Lätis.
Külastati Jelgava tööstusala ja
Ogre omavalitsust.

Reedel jõudis lõpule Ees-
ti-Läti-Venemaa piiriülese
koostöö programmi „Euroopa
naabrus- ja partnerluse prog-

rammist 2007-2013” toetustsaanud Misso vallamultifunkt-
sionaalse teenusekeskuse re-
konstrueerimine.

Vallavalitsuse sekretär
Merilin Sibul

Mõniste

Esmaspäeval pidas Mõnis-te kool kadripäeva.Kolmapäe-
val tähistatikoolis kodaniku-
päeva. Õpilastele esines Lõuna
prefektuuri noorsoopolitseinik
Elar Sarik, kes on isepälvinud
teenetemärgikodanikukohuste
täitmise eest.Toimus ka loeng
6.-9.klassile ühiskondliku vas-
tutustunde ja vastutuse teemal.

Neljapäeval osalesid alg-
klasside õpilased kombineeri-
tud teatevõistlustelVõrus. Ree-
del toimus 4.-6. klasside õppe-
käik Tartusse. KülastatiAhhaa-
keskust, käidi kinos, batuudi-
keskuses ja vaadati koos giidi-
ga näitust„Tutanhamoni haua-
kambrilood”.

Laupäeval osalesid seit-
se õpilast „Robotexi” võistlustel
Tallinnas.Laupäeval toimunud
judo jõuluturniirilTartus saa-
vutas Richard Lepp D-klassis
esimese ja C-klassis teisekoha.
MajandusspetsialistJane Liiv

Rõuge

Esmaspäeval toimunudvoli-kogu sotsiaal- ja tervishoiuko-
misjon! koosolekul tutvuti valla
arengukava sotsiaalhoolekan-
de- jatervisepeatükivalminud
osaga ja täiendati tegevuskava
eakate tööhõive arendusplaani-
deosas.

Kolmapäeva hommikul toi-
mus vallamajaskohtumine
allasutuste juhtidega.Aru-
tati järgmise aasta eelarve,uue
arengukava ja valla infokanali-
teteemal.

Kolmapäeval toimus voliko-
gu korraline istung,kus kinni-
tatikohalike teede nimekiri ja
määrati teed avalikuks kasu-
tamiseks, kehtestati tööstusala
detailplaneering ja anti nõus-
olek projekti «Liiklusohutuse
parendamine Rõuge alevikus”
omafinantseeringu garanteeri-
miseks.

Neljapäeval külastasid Rõu-
get kollaste National Geograp-
hicu raamide projekti õpperei-
silosalejad.

Reedel korraldasid Rõuge
noortevolikogu noored Võrus
Võrumaa „Osaluskohviku”.

Rõuge Maanaiste Seltsi eest-
vedamisel toimus pühapäeval
rahvamajas advendilaat.Pime-
duse saabudes süüdati jõulutu-
led rahvamaja pargi kuusel ja
Rõugepargikuusel.
Valla kantselei peaspetsialist

Siiri Mõttus

Sõmerpalu

Kolmapäeval täitusOsulaKü-laseltsiläriregistriandme-
telkümme aastat.Seda tähis-
tatimöödunud kolmapäeval
väljasõiduga A. Le Coqi õlle-
muuseumi ja ühise õhtusöögi-
gaPüssirohukeldris.

Neljapäeval toimus vallavo-
likogu istung, päevakorras oli
huvihariduse toetamise korra
esimene lugemine ja projekti
.Järvere-Sõmerpalu kergliik-
lustee rajamine” valla omafi-
nantseeringugaranteerimine.

Pühapäeval süüdati adven-
diküünlad Järveres, Osulas ja
Sõmerpalus.

Valla registripidaja
Maria Saarme

Varstu

Teisipäevalkülastas Varstukeskkooli esireket JürgenZopp.
Lastel olivõimalus teha temaga
tennisetrenni,küsida rohkelt
küsimusi ja saada näpunäiteid.
Suur tänu Eesti Tenniseliidule,
kes Jürgeni abiga toimetaskoo-
lipalle, reketeid ja erialast kir-
jandust.

Varstu kooli 9. klassi noo-
red korraldasid esmaspäeval,
kultuurihommiku kadripäe-
va kommetest. Lauldi jamän-
gitivanarahva kombestiku jär-
gi,jäljendatipererahva külasta-
mistjaannipalumist.

Teisipäeval toimus Varstus
1.-3.klassi õpilasteleesmaabi-

koolitus, mille viis läbi Riina
Paat Punasest Ristist.Koolitu-
se käigus saidlapsed näpunäi-
teid,kuidas end õnnetusjuhtu-
mitekorralaidata.

Teisipäeval tegutsesid kesk-
kooli noored ja 8. klassi õpila-
sed ajalootubades:nad andsid
noorematele koolikaaslaste-
le ülevaate Eesti jaRooma aja-
loost, ristirüütlite relvastusest,
maadeavastajatest,Venemaa
kodusõjast.

Kolmapäeva hommikul oli
Varstu kooli 6.-8. klassi õpi-
lastelpõnev. Külla tulid Sirje ja
Georg Aher, kes viisid läbikaks
tundi kestva kalaprogrammi.
Saadi palju uusi teadmisi, laha-
tiräime. Õpilased oli rahul toi-
munudüritusega.

Kolmapäeval osalesid Vars-
tukeskkooli noored koos Park-
sepa noortega filmikoolituses.
Filmialane õpe toimus Eesti-
Läti piiriüleseprojekti „Noorte
sünergia”raames.

Neljapäeval käis Varstu koo-
li4.-5.klass koos vanematega
Viljandis vaatamas teaterUga-
la etendust „Printsess Luluu ja
HärraKere”.

Kadripäeval käisid lasteaia-
lapsed vallaasutustes kadrisan-
tijooksmas.

VallasekretäiMalle Vissel

Vastseliina

Esmaspäeval toimus gümnaa-
siumis kadrikarneval. Karne-
valil lustisid algklasside õpila-
sed koos Heldela klubi mem-
medega. 4. klassi õpilane Anita
Lõhmus osales koos muusika-
õpetaja Marika Põdraga „Lau-
lukarusselli” saate lindistusel.

Teisipäeval tähistasid laste-
aialapsed kadripäeva. Üleriigi-
lise jäätmetekke vähendamise

nädalaraames toimusidkesk-konnaameti poolt läbi viidavad
programmid Jäätmed ja jäät-
mekäitlus” gümnaasiumi 5.-
12.klassidele.

Teisipäeval-kolmapäeval
toimus gümnaasiumis Lõuna-
Eesti noorte keele jakirjanduse
laager «Värvikas ja täpne tõlge”.

Kolmapäeval mängis rah-
vamajas Eesti Lasteteater eten-
dust „Kuhu asjad kaovad?”
ning kodanikupäeva raames
toimus mälumäng ja vestlus-
ring Mikk Sarvega. Samal päe-
val toimus vallavolikogu is-
tung.

Neljapäevalkäisid gümnaa-
siumi direktor ja saksa keele
õppurid Võru Kesklinna koo-
lisSaksa saatkonna vastuvõtul.
Heli Hillep Rajaleidjakeskusest
viis läbi 8.-12. klassidele kar-
jäärivalikupäeva. 2.-5. klasside
võistkonnad osalesid «Tähele-
panu, start!”võistlustelVõrus.

Reedel valmisid Neuhauseni
peamajas Ühti kõrtsi perenais-
teõpetustelkäsitöökompvekid.

Samal päeval musitseerisid
Neuhauseni peamajas armasta-
tud näitlejaInga Lunge ja laul-
jaToomas Lunge salongiõhtul
«Väega laulud vägevatelt nais-
telt”.

Reedest pühapäevani toimus
Vastseliinamuusikakooli akor-
dionistide ja viiuldajate talve-
laager.Noored muusikud tege-
lesid ansamblimänguga aren-
damisega, õpiti selgeks talve- ja
jõululood ning valmistati ette
talvinekontsertkava. Vaheldu-
seks muusikalistele tegevuste-
le õpiti eluks vajalikke prakti-
lisioskusi nagu toitude valmis-
tamine, jõulukaartide ja taas-
kasutavatest materjalidest jõu-
lukaunistuste ning karpide val-
mistamine. Vestlusringis«Mär-
ka ja mõista kaaslast” jagas
eluks vajalikke teadmisi kaas-
lastega suhtlemiselVõrumaa
kutsehariduskeskuse psühho-
loog janõustajaElin Tamm-
salu. Laagri peakorraldaja oli
Võru muusikakooli akordioni-
õpetaja Anne-Ly Nedo ja teda
abistas viiuliõpetajaKait Tam-
ra.Laager toimus Misso vallas
Trallatalus.

Laupäeval toimus noorte-
keskuse trikkirattapargisBMX-
jatõukerattavõistlus.

Pühapäeval tähistati Vast-
seliinaaleviku pargis adven-
diaja algust ja süüdati jõulutu-
led.Rahvamajas oliavatud jõu-
lutuba, kus lapsed said mängi-
da, meisterdada jamuinasjuttu
kuulata.

Vallavalitsuse sekretär-
asjaajajaHelle Kauts

Võrulinn

Esmaspäeva õhtulVõru linna-volikogu saalistoimunud Võru
tervisekeskuse rajamise ümar-
lauaarutelul linna perearstide
ja linnalähedaste valdade juh-
tidega tutvustasid Võru linna-
volikogu, linnavalitsuse jaLõu-
na-Eesti haigla esindajad või-
malikke arengusuundi. Ühtlasi
uuritiperearstide vajadust uute
ruumide järelening seda, kui-
das oleks tervishoiu tulevikku
silmas pidades kõige mõistli-
kumedasiminna.

Muuhulgas tutvustas AS
Lõuna-Eesti Haigla plaani, mil-
lekäigus moodustataks ehitus-
krunt uue esmatasandi tervise-
keskuse rajamiseks VõrruLuha
tänava äärde, käivitades selle-
ga diskussiooni, mille üks pal-
judest eesmärkidest on arstide
äravoolupeatamine.

Nimelt on Eesti riigil lähi-
aastatel plaanis Euroopa Lii-
du struktuurivahenditekaudu
toetada tervisekeskuste raja-
mist Eestis ligi80 miljoni euro-
ga,millestVõru maakond võib
parimal juhul arvestada ligi ka-
he miljoni euroga 25protsendi-
seomaosalusejuures.

Linnavalitsus uuris kohale-
tulnute, sealhulgas omaaegse
Võru polikliinikuhoone oma-
niku arvamust, kas uue tervi-
sekeskuse rajamine Võru lin-
na on vajalik ning juhul kui on,
kuhu oleks see kõige otstarbe-
kamehitada.

Ligi poolteist tundi kestnud
arutelu käigus jäid enim kõla-
ma kolm võimalikku tuleviku-
suunda;
• perearstid jätkavad senistel
aadressidel (plussid: olemas-
olevad ja korralikud/toimivad
ruumid kesklinnas; võimali-
kud miinused: killustatus, re-
gionaalarengu kontekstis küsi-
tavjätkusuutlikkus);
• tervisekeskus rajatakseLuha
tänava äärde (pluss:kompleks-
ne teenindus; miinused: mitte
nii hea asukoht, väljaehitamata
taristu,võimalikud probleemid
maaomandiga);
• tervisekeskus rajatakseVõru
täiskasvanute gümnaasiumi
krundile/asemele (plussid: hea
asukoht, senisestveelgiparem
logistikaelanike teenindamisel,
mõistlikudehituskulud).

Viimati nimetatud, linna
eelarvestrateegiaskajastuva va-
riandi kasuks räägib ka laiem
nägemus linnaelanike elu-olu
jalinnaruumikujundamisel.

Arutelud antud teemal jät-
kuvadlähitulevikus.

ARGIKAJA

Võrumaa vetelpäästeühin-gu esimees Vambola Sulg:
Järvede poolest on vaba-

riigisesikohalValgamaa 196
järvega.Teiselkohal on Võ-
rumaa 191 järvega.Esimese
külmaga on kõik 191 järve ja
kõik tiigidkattunud õhukese
jääga.Jääpaksus on 2-4 cm.

Tamula järv oli laupäeval,
29. novembril osaliselt jääs.
Nüüd on järv kattunud üle-
ni õhukese jääga, jääpaksus
on 2-4 cm. Jää peal on lume-
härmatis.

Tuletan meelde, et jää-
le võib minna jalgsi,kui jää
paksus on vähemalt 7 cm.
Jääleminek on keelatud nii
Tamula järvelkui ka maa-
konna järvedel.Tamula järve
suubuvate tänavate otstesse
on üles pandud keelusildid.
Ärge pange oma elu ohtu jää-
leminekuga! Oodake, kui jää
paksuson vähemalt7cm!

TalisuplejaPait on teinud

järve supluskohta jäässe au-gu jakäib seal suplemas.
Lõuna-Eesti haigla

kommunikatsioonijuht
AveAbel:

Lõuna-Eesti haiglas raviti
möödunud nädalal 86 stat-
sionaarsethaiget.

Möödunud nädalal sün-
dis viislast- kolm tüdrukut
jakakspoissi.

Nädala jooksul registree-
riti 102kiirabiväljakutset.

Politsei-japiirivalveameti
Lõuna prefektuuripressi-
esindajaMariaGonjak;

Laupäeval, 29. novembril
teatati politseile,et Sõmer-
palu vallasOsula küla kaup-
lusesmaksis 25aastane mees
kaupade eest lOOeurose su-
veniirrahaga. Politsei pidas
mehe kahtlustatavana kinni.

Laupäeval saabus Luha-
maa piiripunkti sõiduau-

to Volkswagen,midajuh-tis 40aastaneVenemaaFö-deratsiooni kodanik. Isiku
kontrollimisel avastati, et te-
ma viisa on ajaliseltkehtetu
ja ta saadetitagasiVenemaa
Föderatsiooni.

Pühapäeval, 30.novemb-
ril kontrollisid piirivalvu-
ridVõrumaal Meremäe val-
las sõiduautot Volkswagen,
mida juhtis 17aastane Eesti
Vabariigi kodanik. Kontrol-
limisel ei olnud juhil esitada
kehtivat juhiluba ja oli tun-
da alkoholilõhna. Juhtumi-
ga tegeleb edasi Võru polit-
seijaoskond.

Pühapäeval kontrollisid
piirivalvuridVõrumaal Va-
na-Vastseliina vallas sõidu-
autot, mida juhtis 24aastane
Eesti Vabariigi kodanik. Isi-
ku kontrollimisel tuvastati,
etta on tarvitanud alkoholi.
Juhtumiga tegelebedasi Võ-
rupolitseijaoskond.
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KolmapäevaltoimunudVõrulin-navalitsuse istungil otsustatikor-raldada riigihange Võru linna teede
korrashoiutööde teostamiseks.Han-
kega tagatakse aastaringne teede, tä-
navate, kõnniteede, jalgrattateede,
parklate ja muude teerajatistehool-
dus Võru linnas 1.märtsist 2015 ku-
ni 31. oktoobrini 2017. Korralduse
jõustumine toob nimetatud perioo-
dillinnalearvestuslikultkaasa raha-
lisikohustusi kuni 1 200 000 eurot
(sisaldabkäibemaksu).

Asutatava Võru põhikooli direk-
torileidmiseks väljakuulutatud kon-
kursi võitjakskinnitatiKaider Vard-
ja.

MittetulundusühinguleVõluvõru
anti nõusolek avaliku ürituse «Võ-
ru jõululaat”korraldamiseks 6. det-
sembril kella 10-15 Võru Kesklin-
na pargis ja sellega seoses luba sulge-
da üritusekorraldamiseks Kesklin-
na park samal päeval kella 7-16. Laa-
dalmüüakse käsitööd ning toidukau-
pa, esinevad erinevad laulu- ja tant-
surühmad ning kohal on jõuluvana.

OÜ-le Trovel väljastati ehituslu-
ba Petseri tn 15hoone rekonstrueeri-
miseks. Väljastatikasutusluba L. Koi-
dula tn 30 rekonstrueeritud üksikela-
mule.

Reedel toimunud linnavalitsuse
erakorraliselistungil otsustatimuuta
OÜ Taristuhaldus juhatuse liikme le-
pingu tingimusi alates 1.detsembrist.

Riigihanke Võru elanikeltkogutud
ohtlike jäätmete käitlemiseks võitis
madalaima hinna - 14 051,48 euroga
(ilmakäibemaksuta) AS Ragn-Sells.

Reedel Võrumaa toidukeskuses
toimunud Võrumaa «Osaluskohvi-
ku” üritusel arutlesidaktiivsed noo-
red ja noortemeelsed Eesti elu puu-
dutavatel teemadel ning otsisidühes-
koos lahendusi ühiskonna valupunk-
tide leevendamiseks. Töölaudadel
oliseitseteemat: „Kas Tiigridmaga-
vad talveund ehk mis sai E-riigist?”,
„Kooseluseadus - mis see meie jaoks
tähendab?”, „Kas kool saab olla hu-
vitav?”,„Appi! Ma lõpetasin kooli!
Mis nüüd?” «Võrumaa noorteinfo -

mis ja kuidas?”,«Mida hääd on Võ-
rumaal?” ning «Võru linn kui tugev
piirkonna tõmbekeskus - kas jakui-
das?”.Arutelust võtsidosaka mitmed
riigikogu liikmed ja Võru linnavalit-
suse esindajad eesotsas abilinnapea
SixtenSillaga.

Eesti Noorteühenduste Liit korral-
dab iga aasta novembris koos maa-
kondlike noortekogude ja linna ning
vallanoortevolikogudega 15 «Osalus-
kohvikut” üle kogu Eesti,kus mõtte-
töö kõrvale pakutakse kohvi ja suu-
pisteid.

Pühapäeva õhtul süüdati Võru
Kesklinna pargis pidulikult linna jõu-
lupuu tuled jaadvendiküünal. Tsere-
moonia juhatasid sisselinnapea Anti
Allas javolikogu esimees Anneli Ott.
Järgnes visuaalne etendus «Varjust
valgusesse”,jagatikomme. Kohaoli-
jatelolivõimalik kirjutadaoma jõu-
lusoov, millestparemad avaldatakse
detsembriVõruLinnaLehes.

Linnavalitsuse avalike suhete
spetsialistUlis Guth

VÕRUMAA
OMAVALITSUSTE LIIT

Esmaspäeval osales liidu esindajaPõlvas piiriülesekoostöö arutelulEu-
regio Pskov-Livonia juhatuse ja te-
gevtöötajaga.

Teisipäeval osales sotsiaaltöö pea-
spetsialistVõrumaa täiskasvanuha-
riduse koostööseminaril, kus aruta-
timadala haridustasemega inimes-
te õppesse tagasitoomise toetamise
koostöömudeleid, praktilisikogemu-
sijakavandatiedasisitegevusi.

Kolmapäeval osaletiarendustöö-
tajateümarlaua koosolekul Võro ins-
tituudis.

Reedel, 5. detsembril toimub liidu
majanduskomisjoni koosolek ja järg-
misel reedel, 12. detsembril liidu ju-
hatusekoosolek.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu
juhatuseesimeesMailis Koger

ELU/SPORT

„TV 10olümpiastarti” uue hooajaVõrumaaavastartantakse
tänaspordikeskuses
KalleKevad

NOORTESPORT > Täna, 2. detsembrilkell14.30on „TV 10 olümpiastarti” 44. hooaja Võ-
rumaa esimene etapp. Võitjad saavad ilusa hele-
sinise võistlussärgi ja postrid koos ässade auto-
grammidega. Ässade seas on ka Võrust pärit Eesti
korvpallikoondisemängija jamitmekordne Ees-
timeister Kerttu Jallai,kes koolitüdrukuna või-
tis2004. aastal „TV 10 olümpiastarti” sarjaskuu-
litõuke, jõudis esikuuikusse palliviskes ja lõpetas
kamitmelkorralmitmevõistluse.

„TV 10 olümpiastarti” 44. hooaja esimene üle-
eestilineetapp toimub 6.detsembril Tartus.ETV
erisaade hooaja esimesest etapist läheb eetrisse ju-
ba järgmisel päeval, 7. detsembrilkell20ETV2s.

„TV 10olümpiastarti” on kaheastmeline võist-
lussari,mis katab ära terve Eesti: eelvõistlused
maakondades ja viis üle-eestilist võistlust (ühel

hooajal) - neli üksikalade etappi ning üksmitmevõistlusefinaaletapp.Võisteldakse
võistkondlikusarvestusesjaindividuaal-
arvestuses.Võistlusedtoimuvadkahesva-
nuseklassis:vanemgrupp-13-14aastased
poisid-tüdrukudningnooremgrupp-
12aastasedjanooremadpoisid-tüdrukud.
Võistkondlikusarvestusesvõistlevadkoo-
lidevõistkonnad.

1971.aastastEestiTelevisioonispordi-
toimetuse ja Eesti Kergejõustikuliidu koostöös
toimuv kergejõustikusarion maailmas ainulaad- ne noortesporti propageeriv võistlus ja vanimsaatesariEestis.

Kümme aastat tagasi „TV 10olümpiastarti" sarjas osalenud võrulannaKerttu Jallai postriteleautogrammideandmisel Anu Sääritsa küsimustele vastamas.

Foto: ÜLO JOSING (ERR)

Piiriveere Liideri strateegiaseminar
27. novembril
Kaidi-Mari Liping
MTÜ Piiriveere Liider

TEGEVUSKAVA >PiiriveereLiide-ri 2015-2020 strateegiatööversiooni
tutvustavale ürituseleOraval - suu-
rele strateegiaseminarile - tulikok-
ku enam kui 50 osalejatkõigist tege-
vusgrupi valdadest.Räpina, Värska,
Mikitamäe, Orava, Meremäe ja Mis-
so valdade elanikud, omavalitsuste
esindajad, ettevõtjadning mittetu-
lundussektori aktivistidolidkokku
kutsutud, et ühelt poolt kuulata seda,
milliseidtegevusiLeaderiprogramm
Piiriveerepiirkonnas aastatel2015-
2020 toetama hakkab. Mahukaima
osa päevast sisustasaga töö laud-
kondades - kõik osalejad said jaga-
da oma ootusi jakogemusi Piirivee-
re Liiderikaudu raha taotlemise osas.

Tegevusgrupi kommunikatsioo-
ni toimimise laudkonnas sai tegevus-
grupi projektijuhtSigneZupsmann
osalejateltteavet sellekohta, kuidas
paremaks muuta ühingu kodulehte
ja infovahetust. Taotlejatenõustami-
se paremaks muutmise kohta kogus
ettepanekud kokku Viivika Kooser,
kes on iseolnud aastaid tegev ühena
Piiriveereneljastmeetmenõustajast.
Nõustamissüsteemi jätkumise vaja-
likkust sissetallatudrada mööda too-
di lauas palju esile,samuti tehti ette-
panek, et tegevusgrupi büroos võiks
tööl olla üks-kaks palgalist nõustajat.
Taotlusvorme käsitlevaslaudkonnas
toodi laua tööd juhtinudmeetme-
nõustajale Maivi Laarile välja ettepa-
nekud niitaotlusvormi sisupuuduta-

vatesküsimusteskui ka tehniliste
lahendusteosas.
Projektide

hindamiselauas
arutletihinda-
miskomisjoni liikme Ragner Lõ-
bu eestvedamiselmuuhulgas kom-
petentsete äriplaani hindajate ja väl-
jastpoolt tegevusgruppi kaasatavate
tipptasemel erialaspetsialistide leid-
misevõimalusteüle.

Taotlejatele tagasiside andmise
laudkonna tööd juhtis volinik Kairi
Kasearu ning kiidusõnu sai tegevus-
grupi praktika anda taotlejatele de-
tailsetesmast tagasisidet selle osas,
mis on veel taotlusesvajaka ja mida
on vaja täiendada, enne kui taotlus
hindamisele saadetakse. Samuti too-
di välja,et olulineon hindamisko-
misjoni ja meetmenõustajate vaheli-
ne tihekoostöö ning arutelud. Pro-
jektide aruandluse laudkonna juht,
hindamiskomisjoni liigeKai Laane-
maa noppis laekunud kommentaa-
ridest väljapaikapidava mõtte - mi-
da selgem taotlus,seda selgem aru-
anne, ning üldise mõtte, et aruand-
lus võiks olla ja internetis näidisaru-
andedüleval.

Eraldi oli osalejatelvõimalik an-
da tagasisidetka PRIAga suhtlemi-

se osas.„Peamine soovitus on omategevused väga detailseltläbi mõel-
da ja ettevalmistada, eritipuudutab
see ehitustegevusi.Tegevuste etappi-
deks jaotamine ei ole uuel perioodil
enam lubatud,”ütlesPRIA LEADE-
Ri toetuste büroo juhatajaMarek
Treufeldt.Hindamiskomisjoni liik-
me Mart Külviku ja juhatuse esime-
he Kaidi-Mari Lipingu kätte kogu-
tikokku ka kõik ülejäänud ettepane-
kud, mis otseselteelolevateteemade
allaeimahtunud. Siia allamahtusid
niiarutelud teemal pehmete projek-
tide jätkusuutlikkusestkui ka konk-
reetsed ettepanekud projektide toe-
tussummadeosas.

Seminari õhkkond oli Piiriveere-
leomaselt vaba ja mõnus, aastate väl-
tel tekkinud ning tugevalt juurdu-
nud meie-tunde emotsiooni tõi päe-
va lõpus väljaka seminarilPõlvamaa
arenduskeskust esindanud Kaisa
Tammoja. „PiiriveereLiideron oma
strateegiaseminari juba teist aas-
tat „Ühisnädala” ajaks planeerinud.
„Ühisnädala” eesmärk on tõsta ini-

mestepanust piirkonna arengusse
jaseda strateegiaseminar tegigi.Vä-

ga hea näide kohalike kaasamisest!

Need seminarid on olnud alati rah-varohked, hoolimata sellest, et tuli-jaid oli Räpinast Missoni. Selleaas-tane maailmakohviku meetod töötasväga hästi, strateegiagrupil on nüüdpäris palju infot, mille üle edaspidiarutlema hakata.”Päeva lõpetas üllatusesineja Ora-vapoisid. Suur tänu Orava vallavalit-susele lahke vastuvõtu eest!

PiiriveereLiideron üks 26 Eestis
tegutsevast Leaderi tegevusgrupist.
Kõik tegevusgrupid peavad 2015.
aasta aprilliksuuendatud stratee-
giad koostama jategema otsused,
milliseidtegevusitoetama hakatak-
se. Projektitoetusi on taotlejatele
loodetavasti võimalik Leaderi raha-
dest taas jagama hakata 2015. aasta
lõpus.

Lisainfo: Kaidi-Mari Liping, juha-
tuse esimees, tel5565 5172, e-pos-
tiaadresskaidimari@piiriveere.ee.

Seminar tõi
kokku enam
kui poolsada

inimest.
Foto:

KAIDI-MARI LIPING

Piiriülenesport

SPORT > Novembri lõpus toimus SiguldasEuroo-pa naabrus- japartnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Ve-
ne piiriülesekoostöö programmi 2007-2013 projek-
tinr ELRI-112 lõppkoosolek. Projektis osalesid Võru,
Sigulda jaPeterburi linnad. Võru osales projektisKu-
bija tervisespordikeskuse jätkuarendusega, mille käi-
gus valmisid uus suusahooldus- jamajandusabihoo-
ne, valgustatud rullirajalõik,etühendada 2008. aas-
talvalminud valgustatudrulliradaVõru-Kose-Puiga
kergliiklusteega ja valgustatud tänavalõik Kubija vä-
liujulaees.Radade hooldustöödeks soetativäiketrak-
tor,suusahooldusboksidesse muretseti ka suusahool-
dusvahendid.

Mati Ojandu

Paremal lätlannast projektijuht Inese Jegere,Peterburi esindajad ning võrulased
Aivar Nigol ja Mati Ojandu. Foto:erakogu
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Karnevalitrall algklassiõpilasteleKreutzwaldigümnaasiumis
MailitPaju

MASKERAAD > Neljapäeva õhtupoo-likulkella 16 paiku valitsesVõru Kreutz-
waldi gümnaasiumi aulas rõõmus ele-
vus, sest kohe läks seal lahtikarnevali-
pidu. Paar päeva oliküll kadrisantide
mööda ilma ringikäimisestjubamöö-
dunud ning mardisantegi oli viimati
kahe japoole nädala eest nähtud, kuid
nüüd olid mardid-kadrid jälle kohal.
Ikka selleks,etkinnistada lasteteadmi-
simardi- ja kadrikombestikust, aga ka
lihtsalt selleks, et algklassilastel oleks
koos võimalus lustida ning neileantaks
võimalusesinemiseks.

Lapsed olidki end toredastimaskee-
rinud ja nende seas võis näha nii päka-
pikku, indiaanlast,Ämblikmeest, nõi-
du kui ka näiteks kassi, printsessi, ing-
lit,liblikatning lepatriinul.Kui tore-
dad laulu-jatantsumängud nagu „La-
paduu”, „Vanaisa vanad püksid”, „Kaks
sammu sissepoole” jtüheskoos läbi olid
tehtud, said vahvamates kostüümides
kohaletulnudka väikseidpreemiaid.

Nagu eespool öeldud, sai igaklass ka
võimaluse esineda ja näidata, mida to-
redat nad teha oskavad. Üks klass luges
luuletust, teised laulsid, üks klass hõi-
kas aga kõigile saalisolijatelemõistatu-
sija kes mõistatuse ära arvas, saikom-
mi. Tegelikultsaidkõik maskipeol osa-
lenud oma suu magusaks teha, sest iga- le lapseleanti pärast esinemist midagiheadpõskepistmiseks.

Mardisant rääkis lastele,et mardi-
sandid toovad kodudesse viljaõnne ja et
neil on tihtikaasas ka vitsakimp, et pe-
rerahvale head tervistanda. Seda kõike
muidugi juhul, kui mart majja ikka sis-
se lastakse.Kui mitte, siismõtleb mar-
disant mingi riuka välja ja laulabpere-
rahvale ka sajatuslaulu.Kadrisant rää-
kis lastelemuu hulgas näiteks seda, et
kui tema kellegi kodus vett pritsib, siis toob tapererahvale edu.Kui mardi- jakadrikombestik laste-

le selgeks oli tehtud, said lapsed mar-
disandilening kadrisandile küsimu-
si esitada.Lapsed teadsid selleks het-
keks mardi- ja kadrikombestiku koh-
tavist juba kõike, sestmõni nende kü-
simus oli täitsanaljakas. Näiteks küsis
üks laps kadrisandilt,millistšampooni
viimane kasutab, ja teine seda,kas kad-
risandilFacebooki konto ka on. Kad-
risantjamardisant polnud ka suu peale
kukkunud ning nende vastusedki olid
humoorikad. Näiteks ütleskadrisant, et
tema ei pese end kunagi, vaid on kogu

aeg loomulikult
puhas.

Pidu lõppes
tuntud laulumän-
guga „Üks pere-
mees võttis naise”.
Lastele korraldas
õhtu jooksul tant-
su- ja laulumän-
ge ning saatis kla-
verilKreutzwal-
di gümnaasiumi
muusikaõpetaja
ErjaArop.

Vaata kõiki pil-
te Võrumaa Tea-
tajakodulehel ole-
vast pildigaleriist!

Meeleolukaid pilte Kreutzwaldigümnaasiumis toimunudmaskipeost.Fotod: MAILIT PAJU

Vastseliinas tähistati

advendiaja
algust

JÕULUOOTUS> 30. novembril tähistati Vastseliinarahva-majas jõulude ootamise algust, mille puhul toimusid lastele
mängud, jututoad ja meisterdamised. Avatud olika jõuluva-
na postkontor. Esimesel advendiõhtul kogunesid valla inime-
sed aga Vastseliina parki,kus süüdati jõulukuusel tuled. Esi-
nesid kohalikud lauljad ja tantsijadning sõna võttis Vastse-
liinakirikuõpetaja Toivo Hollo. Oma jõulutervituse ütles ka
Vastseliina Teisipäevaklubi, kes jagaskuuse juures vallarahva-
lekommi.

BirgitPettai

AUHINNAVÕITJA > Hobuserauad hakkavad otsa lõppe-ma jaloosida on jäänud veel vaid viimased.Detsembrikuu
esimene hobuseraud läheb aga pikaajalisele paberlehetelli-
jaleEve Juraskile.Eve, võtame sinuga õige pea ühendust, et
kokkuleppida,kuidasauhinnaüleanname.

Kõik, kes soovivad ka endale Ahti Linnu valmistatud õn-
nesümbolist hobuseraua koju viia,peavad kiirustama ja tel-
lima Võrumaa Teataja paber- või digilehe või sõlmima ot-
sekorralduslepingu, sestainult siison võimalik hobuseraua
loosimisesosaleda. yj
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Kruus,liiv,muld,killustik.

Kopatööd. Tel 5673 7956.
Ostan maad. Tel 502 1890.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- japõl-

lumaad. Tel 504 5215, 514 5215,

info@est-land.ee.

Ostanvana võrri.Tel5604 1725.
OstanTeppo-tüüpi lõõtspilli. Tel

5604 1725.
OÜRAINHOLZER ostab
METSAKINIMISTUID, METSA-
MATERJALI jaKASVAVAT
METSA. Tel 5620 1787.
Müüa soodsa hinnaga talusealiha.

Vajadusel tükeldamine. Info tel 505

9151või53543002.

Kruus, liiv, muld,killustik, sõe-
lutud muld, valge liiv.Roomik-

ekskavaatoritööd. Tel56498252.

Müüa naastrehvid velgedel

185/70R14-860 MasterNordic.

Tel 5656 5558.
Müüaeluskala. Tel5049556.
KOOLITUS

MÜÜKVÕRUMAAAUTOKOOLIStoimu-vadkõikidekategooriatekoo-

TEATEDPÕLLUTI

VõrumaaEpilepsiaühenduseaas-
talõpukoosviibiminetoimubkoh-
vikusDajandra(Pikk21)12.det-
sembrilkell17.Infojaeelregistree-

riminetel53302717.

Rahvusvahelisepuuetegaini-
mestepäevatähistaminetoi-
mubkultuurimaja'"1c
detsembrilkell11.osalema!Projektir;ministeeriumkohagatuseprogrammiEestiPuuetegaTÖÖ

Müüahein
pall,sobibk
ti(Taarup),
hõlmalineXi

KORTER
MiiiisiTtn:
ASFpstiKpskkonnate

Sõnad liigsed kõik,
ainult vaikida võib.

Kallist isa

VAHUR KUUSI

11.11.1974-2.12.2009

mälestavad
ja süütavad küünla

5. surma-aastapäeval

Kadi,Kadi emaga.
Kallist vanaisa

HEINO HARRIKUT
leinavad Erkki, Kertu,

väike Lola-Aleksandra.

Siiraskaastunne
Kertule jaKristale

kallivanaema jaema
SAIMA JÜRISE
kaotusepuhul.
Annikaperega

Suikussurmaunne meile
kallis vanaisa,

isa ja elukaaslane

HELDUR VISLAPUU

Leinavad poeg Ilmar perega
jaLiida.

Südamlik kaastunne

Toomasele perega
kalli ema

SAIMAJÜRISE

kaotuse puhul.
Võrumaariigimetsa töötajad

Elu on laul nii habras taviis,
heliseb hetk ...Ja katkeb siis.

SüdamlikkaastunneAnnelile perega kalli ema,

ämma ja vanaema
EHALOORITSA

kaotuse puhul.

Ansambel HEIASinna,kus öises taevas tähtedestpärlikee,sinna nüüd maisestvaevastvarju kannab sind tee...Meie südamlik kaastunneAnnelile perega kalli ema,ämma, vanaemaEHA LOORITSAkaotuse puhul.Mõniste majanaabridElvllbet, ei naasmise lubadust-lihtsaltaeg oli minna.(H.Jürtsson)Südamlik kaastunnelähedastele kalli ema,ämma ja vanaemaEHA LOORITSAkaotuse puhul.Juta, Teri, Igor, Alar, Kaisa,Sirje, AntsKallistEHA LOORITSATmälestabAime laste ja lastelastega.Sügav kaastunneAnneli perele ja Tõnule.
Avaldame kaastunnet

PeeterTammele perega
isa

HANSTAMME
kaotusepuhul.

Mõnistemuuseum

Avaldame kaastunnet
omastele

HEINO HARRIKU

kaotuse puhul.Lembit, Marek ja Indrek
peredega

Kallistkasuisa
HEINOHARRIKUT

leinab
Matiperega.

Hinges on sõnatu valu,
südames kaunimad mälestused.

■ ■ ■.

i & - ;

m

Südamlik kaastunne kolleeg Krista Revale
tütregaemajavanaema

SAIMAJÜRISE
surmapuhul.

Antslaperearstidjapereõed,
Antslatervisekeskus.Pille

Vaikus jarahu on sinuga,
mälestused meiega...

Mälestamekodupaiga
minevikujäädvustajat

EHA LOORITSAT
Südamlikkaastunne

lastele peredega.
Tooni, Aili, Hele ja Urmas

Eivõtasõnadleinavata,
eikuivatanadpisaraid.

Mälestame valusas leinas
EHALOORITSAT

Tunneme südamest kaasa
Annelile,Toomasele,

Kaidole,Kadrile,
KaurilejaTõnule.

Elarperega, Ulvi,Valev ja Tarvi

Need armsad,kellest jäämeilma, on tegelikultalles - meie sees.Nad on ligi,eitorkasilma-niinaguvalguspäiksekiiresees.
Meie südamlik kaastunne

(S Annelile,Toomasele,
Kadrile,Kaidole,Kaurile

jL kalliema,ämma, vanaema
EHALOORITSA

M kaotusepuhul.
Heldi,Ott jaAnu perega

Vaikselt kustus tuli hele,
täis sai sinu eluring.

Südamlikkaastunne
Annelile jaTõnule peredega
kalliema,vanaema jaämma

EHALOORITSA
kaotusepuhul.
Arnoperega

Kallistnaabrit
EHALOORITSAT

mälestabMetsavennatalu.

Südamlikkaastunne
Aleksandrileperega
kalliema javanaema

LJUDMILLA LUICHI

kaotuse puhul.
Aianaabrid Jaason,Pidim,

Perlija Torila
Südamlik kaastunne Virvele

perega äia,isajavanaisa
HANSTAMME
kaotusepuhul.

Segarühm

Avaldamekaastunnet
VeljoRügale
kalliIsa

HERBERTRÜGA

surma puhul.
Maimu,Agur, Ene, Tiiu ning
Mart,Malle, Marika, Tõnis,
Janek ja Kalev peredega

Elu

ei peatu; eioota,eiküsi,ta käib omaenese teed...
Südamlikkaastunne

Sulle,Raivo,
kalli venna

ENNO UIBOKANDIkaotuse puhul.Siiri, Enn, Virgu, Igor

Siiraskaastunne
Ilmarilejatemaemale

isajaelukaaslase
HELDURVISLAPUU

surmapuhul.
Leinab perekond Meister.

SiiraskaastunneTõnule ja Kaurile
kalli ema ja vanaema

EHALOORITSA

surmapuhul.

Töökaaslased
Sügavkaastunne

Tõnule ja Annelileperega
kalliema, vanaema

EHA LOORITSA

kaotuse puhul.

MTÜ Ääremaa Noored
Südamlik kaastunnePeetrileperega

isa, äia ja vanaisa

HANS TAMME

kaotuse puhul.
Tooni,Aili,Jaak,

Hele ja Urmas

Mälestamehead töökaaslastENNO UIBOKANDIAvaldame kaastunnetomastele.AS Rauameister

Südamlik kaastunne
omastele

HELDURVISLAPUU
kaotusepuhul.

Perekond Malštein

Päev looja läinud
ja tühjaks kodu kamber jäänud...

Mälestame head naabrit

HELDURVISLAPUUDSügavkaastunne

Liidale jaIlmarile peregakallielukaaslase, isajavanaisa
kaotusepuhul.

Rein perega, Elmar jaHeldur

Ei tulek ego minek ole meie endi teha,

vaid see, mis sinna vahele jääb,
on elavate mäletada...

t

Teatame sügava kurbusega,

et on lahkunud meiekallis
isa, vanaisa,

vend ja elukaaslane
ENNOUIBOKAND

20.10.1960-1.12.2014

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 4. detsembril

Võru õigeusu kirikust,
muldasängitamine

Võrukalmistule.Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

KallistHEINO HARRIKUT

leinab Helmer perega.Sügav kaastunneToomas JüriselekalliEMAkaotuse puhul.TöökaaslasedRMK Antsla kontorist

Südamlikkaastunne
Annelileperega

kalliema, vanaema jaämma
EHALOORITSA
kaotusepuhul.
Mõnistelasteaiavanemarühmalapsed

koosvanematega

Hoidku sinu kallist kalmu
Vaidva vaikne vetepiir.

Kaitsku sinu kallist rahu
kodutaeva siniviir

Teatame kurbusega,

etmeie seast on lahkunud

kallis ema, vanaema,

vanavanaema jaämm
EHALOORITS

23.07.1933-28.11.2014

Leinavadomaksed.
Ärasaatmine 3. detsembril kell 12

kodutalust

Vastse-Roosakalmistule.
Siiras kaastunne

kõigile lähedastele

kalli
SAIMA JÜRISEkaotuse puhul.Jahiühistu ELKSüdamlik kaastunneRailile pisitütrega,Mariannele ja Matilekalliabikaasa, isa ja väimeheOLIVER KORELAkaotuse puhul.Marju, Karille, Kaarel, Karmo,Mari-Liis peredega

EHALOORITS
Mälestab „Kodutütarde"

Võrumaaringkond.

Viime sulle rukkililli, peotäie põldu,
peotäie sinist taevast tähtede üle,
mida muud saamegi enam viia ...?

Meiesüdamlik kaastunne lähedastele

kalli
EHALOORITSA
surmapuhul.

MälestabperekondVenski.

Vaid mälestuste maoilmos
oled sa alati meiega.

Mälestamekauaaegset
kodukülasõpra

EHA LOORITSAT
Siiraskaastunne
lasteleperedega.

Valeria, Silver, Helju jaAino

Avaldamesüdamlikku
kaastunnet

PeeterTammele perega
isa

HANS TAMME
surma puhul.

Endisedpiiriehitajad
projekteerimisbüroost

AS Maaja VesiSüdamlik kaastunneLillele, Raivole ja VäinoleperedegavendENNO UIBOKANDIkaotuse puhul.Elvi, Ilme ja Ennu peredega
Tühjakssaanudajaliivakell,
kuid sestajastmõeldeshingonheli

Avaldamesügavat
kaastunnet Liida Miksile

peregakalli
HELDURVISLAPUU

kaotusepuhul.
Võru Kesklinna kooli pere

Hulkrännuaastald sulleantud oli,
kus vahelpididkäima rasket teed...

Südamlik kaastunne Kadrile
kallivanaema
jaAnneli pereleema, vanaema ja ämma

EHALOORITSA
kaotusepuhul.

Tanel, Velta, Silvi, Liidia, Milvi

Üks kütina kustus,
üks eluraamat sulgus...

SüdamlikkaastunnePeeterTammele perega

isa, vanaisa, äiaHANS TAMMEsurma puhul.Perekond MöllitsAvaldame sügavatkaastunnet Liida MiksileabikaasaHELDURVISLAPUUkaotuse puhul.Kolleegid ASist BalticRestaurants Estonia
Kurvaksjäimaja,tühjaksjäikodu,
puhkama jäidsutöökadkäed.
Südamlik kaastunne Liidale

ja Ilmariperelekalli
elukaaslase, isa,äia javanaisa

HELDURVISLAPUU
kaotusepuhul.

Töökaaslased Võru Kesklinna
koolikohvikust jaLeili
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TEENUS
Saemeestebrigaadootabtöö-
pakkumisi.Tel58350388.
Fekaalivedu.Välikäimlarent.
Tel 525 6254.
www.tommirent.ee.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Soodsad hinnad Venemaa viisa-
teenustele. OÜ Vaatevinkel, tel 662
1978,508 6861, www.vaatevinkel.ee.
Rakkekaevude puhastamine ja
remont. Tel 557 4792.Halumasinateenus ja halumasina

rent. Tel 5662 6776, 5342 1380.
Teen haljastus- ja peenraplaane.

Reet Palusalu, tel 517 5869.

PUIT
Müüa küttepuid koos kohaleveo-
ga. Tel 5690 3973.
Müüa lõhutud küttepuid (kogus
alates 2

rm).

Tel5102806.Müüa ehituslikku saematerja-

li ning voodri- japõrandalauda.
Vedu tasuta.Tel 528 2268.

Müüa Bmeetriseid küttepuid
kohaletoomisega.Tel 503 7570.
Müüa kuivi lepa- ja kasekamina-
puid, pakitud võrkkotti (kohale-
toomisega). Tel 506 3186,
Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja
kaminapuid, pelleteid ning puit-

ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta.
Tel 433 3130,5238503.

Müüakuivad pakitud pliidipuud
jakütteklotsid.Vedutasuta.Tel

505 6107.
Lõhutud küttepuudkojuveoga.

Tel 5342 1380,5662 6776.
Müüa3meetriseid küttepuid ko-

haletoomisega.Tel5016151.
Müüa kuivad50cmküttepuud (30

€/rm)kohaletoomisega.Tel 5122422.
Kuivad kütteklotsid, küttepuud,
turba-ja puitbrikett, pellet.Vedu.

Tel506 8501.
Müüa ehituspuidust valmistatud
täiesti kuivad küttepuud. Pikkus
vastavalt soovile. Tel5343 0998.
Müüa 3meetriseid küttepuid koju-
toomisega. Tel 517 6260.

Müüaküttepuid. Tel 5364 8227.
Võlgade sissenõudmine. Tel 520
4306.

Soodsaim rehvivahetus, autore-mont, keevitustööd, sisepuhastus

ja keemiline pesu. Põllu la, Võru.
Broneeriaegkohetel 58921135!Teenremonditöid.Tel58119908.KAARDIDENNUSTAVAD24h.Tel9001727.(H1,09€/min),www.ennustus.ee(h0,75€/min).ENAMPAKKUMINESõmerpaluvallavalitsusannabavalikulsuuliselenampakkumi-selüürilevallalekuuluvaStoa-lisekorteriaadressilHeki1-22,Sõmerpalualevik,Sõmerpaluvald.Üürienampakkumisealghindon0,64eurot/m2.Enampakkuminetoimub12.detsembrilkell9SõmerpaluvallamajasaadressilSõmerpalualevik,Sõmerpaluvald.Enampakkumisestvõivadosavõttaniifüüsilisedkuijuriidilisedisikud.Enampakkumisestosavõttasoovijapeabesitamahiljemalt12.detsembrilkella8.30valla-valitsusekomisjonilejärgmiseddokumendid:1.juriidilistelisikutelÄriregistriväljatrükk;2.kuiontege-mistesindajaga,esitadaesindusõi-gustjaisikuttõendavaddokumen-did;3.füüsilistelisikutelisikuttõen-davdokument(pass,ID-kaart,juhi-luba).Infotelefonidel7868801või5063254(vallavanemAareHollo).KINOSKANNEL«ImetlusväärsenooreT.S.Spivetierakordneteekond"(D)Seiklus,fantaasia,perefilm2013T,2.detsembrilkell16(2D-ehktavaseanss);K,3.detsembrilkell18.«JohnWick"Action,thriller2014/Alla14aastastelekeelatud!T,2.detsembrilkell20;K,3.detsembrilkell20.„ReisItaaliasse"Komöödia,draama2014/Alla12aastastelemittesoovitatav!T,2.detsembrilkell18;N,4.detsembrilkell20.«Nullpunkt"Draama,Eesti2014L,6.detsembrilkell15.45ja18;P,7.detsembrilkell13.45ja16;E,8.detsembrilkell18.«Vastikudülemused2"Komöödia2014/AllaMaastastelekeelatud!L,6.detsembrilkell20.15.Ostamemetsa-japõllumaadockFonwww.foroststock.ocJüri24,Võru,Tel5037570,info@foreststock.eeKAGUERAMETSAKESKUSOSTAB•OKASPUUPALKIhinnagakuni78€/tm•KASVAVATMETSAkuni45€/tm•METSAMAADkuni15000€/ha•PÕLLUMAADJARAIUTUDMETSAMAAD•METSAMAJANDUSKAVADEKOOSTAMINInfotel:5044221,e-kiri:info@erametsad.eeKaguErametsaKeskusOÜ,Pikk21,Võruerametsad.eeJ*SKjSSmi>~v2S6.DETSEMBRIL'iKELL10-16AntslaendisesPritsumajas.(Kreutzwaldi3]vH.'kÄs555532565II6652fcalr!42@hotÄj

Võru, Lille 22 Kauplus tel 782 0268, 551 9687,autoremont tel 782 0158, 554 2964,tehnoülevaatus 782 0520, www.kagusell.eeEriti lai valik talverehvesõiduautodele, pakiautodele ja maasturitele.

SOODUSHINNAD! MÜÜK JA PAIGALDUS. JÄRELMAKSUVÕIMALUS.
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