
Kalev Annom

TRAKTORID ❯ Eile hommikul al-
gas Antsla kandist traktorite ja lii-
kurmasinate iga-aastane ülevaa-
tus, mis kestab 5. maini. Vaabina 
töökoja juures korrastasid kured 
oma pesa. Kevad. 

Eile kell 12.20 ütles ülevaatu-
se juht Reino Mokrik Vaabinasse 
saabudes, et kõik hommikupooli-
kul kontrollitud umbes veerandsa-
da traktorit olid korras. 

„Midagi liiklusohtlikku me ei 
avastanud. Oli näha, et mehed olid 
vahetanud erinevaid otsikuid, tu-
led olid korda tehtud. Olid väike-
sed nüansid, need ei sega liikle-
mist, kuid need tuleb päevakorda 
võtta lähemal ajal,” tõi Reino Mok-
rik esile kontrolli esimesi tähele-
panekuid. 

Vaabina töökoja juurde oli eile 
kogunenud vähe traktoreid. Talu-
nik Madis Pruul seletas, et nii on 
alati olnud. 

„Töökoja juurde sõitjate arv 
jääb aasta-aastalt vähemaks, sest 
suurtalunikud kutsuvad ülevaata-
ja enda juurde kohale, pole ju mõ-
tet tehnikat kohale ajada, sest ei ole 
ju igal traktoril eraldi juhti,” arut-
leb Madis Pruul. 

Hillar Zirk Kalevala talust on 
kohal 2014. aastal soetatud Claasi-
ga ja 2008. aasta Valtraga. 

„Valtral on tulnud rooliotsi va-
hetada, muud ei midagi. Suure-
mad hooldustööd teeb tootja-
fi rma esindus, kelle mehed tule-
vad kohale telefoniga kokkulepi-
tud ajal,” seletab Hillar Zirk trak-
tori Claas juures, millel on ees nii 
palju valgusteid ja märgulampe, et 
see teeks kadedaks iga linnavurlest 
eputise. 

Vaabinast Võru poole sõites 
märkasime vastu tulevat traktorit, 
millel läikis taga kevadkünniader. 
Kevadkünd on alanud. 

Aasta tagasi alustati neil päevil 
kevadkülvi. 

Võrumaal on umbes 600 trak-
torit ja haagist.
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Hillar Zirk Urvaste valla Kalevala 
talust lülitab Reino Mokriku 

märguande peale järjest sisse 
oma Claasi tulesid. 

2008. aasta Valtral kontrollib rooli-
süsteemi Villiam Puiemets, kes on 
vaevalt märgatav traktori parema 
esiratta juures.   Fotod: ANDREI JAVNAŠAN

Rõuge Snaiprid said 
Pihkvas kolmanda koha
HOKI ❯ Pihkvas toimunud rahvusvahelisel hokiturniiril jäid 
Rõuge Snaiprid kolmandale kohale. Rõuge Snaiprid kaotasid 
napilt Smolenski mängijaile 4:5, kuigi mängijad ise arvasid, 
et mäng oleks olnud võidetav. Lätlased turniirile ei saabunud 
ning esialgsetel andmetel tekkis probleeme viisadega.

VT

Rõuge Pantrid (tumedas riietuses) ja Smolenski 
võistlejad 1. aprillil Pihkvas. Foto: ANDREI JAVNAŠAN
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Aastast 1913

3. aprill 2012. Lõuna-Eesti armsaim koer on unimüts Mehis 
Sõmerpalust. • Mentorklubi ehk alustava ettevõtja entusiasmi ja 
pikaaegse ettevõtja kogemuse kohtumispaik alustab uut hooaega. 
• Võrumaa talupidajaid ühendav Võrumaa Talupidajate Liit pidas ree-
del Võru Kandles üldkoosolekut. • Rahvaloendaja luges garaažis elava 
mehegi üle. • Munamäel peeti avamispidu. • Ilmajutt: varakevad kuju-
nes keskmisest sajusemaks ja tuulisemaks.

VÕRUMAA TEATAJA VIIS AASTAT TAGASI

Põllutöömasinad 
aitavad tuua leiva lauale

Vikipeedia annab teada, et põllumajandusmasinad (ka 
põllu(töö)masinad) on üks kõige murrangulisemaid ja 
mõjukamaid rakendusi tänapäevasele tehnoloogiale. 
Inimese ürgne vajadus söögi järele on tihti põhjustanud 
arenguid tehnika ja masinate vallas. Ka sõdu on peetud. 
Viimase 250 aasta saavutused maaviljeluse tehnoloogia-
tes on üle kogu maailma muutnud seda, kuidas inime-
sed töötavad ja sööki toodavad. 

Esimene inimene, kes alustas maaviljelusega, tegi seda 
paljaste kätega ning võimalik, et ta kasutas ka keppide 
või kivide abi. Käsitööriistad – noad, vikatid ja puit-
adrad – kujunesid välja hiljem ning olid maaviljeluses 
valitsevad tuhandeid aastaid. Kuna selle aja tehnika abil 
suutsid perekonnad vaevu iseennastki ära toita, tegele-
sid peaaegu kõik maaviljelusega. 

Tööstusliku pöörde saabudes arendati välja keeru-
kamad masinad, millega seoses said maaviljelusviisid 
suure tõuke edasi. Viljakoristuse võtsid üle masinad. 
Aurumasinad vallutasid mered ja raudteed ning jõudsid 
ka põldudele. Hiljem haarasid ohjad enda kätte sisepõ-
lemismootorid, seda praeguseni. Hobust maal vankrit 
vedamas või kündmas näeb üliharva. 

Kui künd või koristus on tööd, mida pole väga palju 
võimalusi teistmoodi teha, siis mullaharimisega on lugu 
teisiti. Tehnoloogiaid ja võtteid on palju ning sedamöö-
da on palju ka mullaharimisriistu. Äkkeid, libisteid, 
kobesteid, kultivaatoreid, randaale, põimagregaate jne, 
jne saab näiteks Maamessil näha nii palju, et ilma asja-
tundjata ei oska neile nimegi öelda. Enim kuuleb ehk 
Lemkeni, Amazone’i ja Väderstadi nimed. 

Tehnikast on kasu ainult siis, kui ta korras on. Eile 
algas taas traktorite, liikurmasinate ja nende haagis-
te tehnoülevaatus. Alustati Antsla kandist ja keskpäe-
vaks jõuti Vaabinasse. Täna on järjekorras Osula, Sulbi, 
Linnamäe. 

Maakonnale saab ring peale tehtud 5. maiks, mil 
viimasteks ülevaatuskohtadeks on Puiga, Haanja ja 
Rõuge.

Eliit peaks elamisreeglid paika 
mõtlema. Kui tal on nutikust, va-
litseb ta kohusetundlikult ja rah-
val on kodukohas nii tööd, lei-
ba kui ka tsirkust. Kõigil on hea. 
Mitte keegi ei mässa, ei laamenda, 
ei põleta autosid ega tee muid si-
gadusi. Valitseb rahu ja üksmeel. 
Võõraid ei lasta seda heaolu ei sõ-
ja, ei terrori ega mesimagusa pe-
tujutuga segama. Ka oma kuri-
kaelad on kammitsais. Pööbel täi-
dab oma kohust, mis ühiskondlik 
tööjaotus talle on võimaldanud ja 
eliidi kaudu ülesandeks teinud. 
Eliit tunneb vastutust oma kogu-
konna, oma rahva käekäigu, hea-
olu ja tuleviku eest. Rahva edukus 
ongi juba kiviajast peale sõltunud 
suurel määral juhtide edukusest. 
Eliit pidi valitsedes end oma rol-
lis tõestama ja sai seejärel endale 
lubada ka suuremaid vabadusi ja 
luksust ning seda peeti loomuli-
kuks. 

Tänapäeval on inimestel tänu 
tehnika tormilisele arengule jää-
nud järjest rohkem jõudeaega. 
Piir eliidi ja pööbli vahel on äh-
mastunud. Enamik pööblist ar-
vab, et on ka eliit või siis hakkab 
kohe selle hulka kuuluma. Ena-
mik päris eliidist aga viilib oma 
rahva tuleviku kujundamise mis-
sioonist kõrvale. Põhjenduseks 
see, et on juba piisavalt tehtud: 
pööbel on ju vabaks lastud, tradit-
sioonilised töökohad likvideeri-

tud, tootmine võõrkapitalile eras-
tatud, riigipiirid lahti tehtud, ärk-
samatele väljarändamise suunad-
käsud kätte jagatud. Peaaegu on 
suudetud selgeks teha, et rahvus-
riigi pärast pole ka vaja muretse-
da, sest see kaob varsti nagunii 
ära. Muidugi ega rikkuste kok-
kukraapimise ja mammona või-
malustes mõnulemise raske töö 
kõrvalt jäägi valitutel rahva tulevi-
kule mõtlemiseks aega. Egas pöö-
belgi loll ole – isiklik heaolu peab 
tulema, kas või järgmiste põlvede 
arvelt, kas või  üle laipade. Nii on-
gi eestimaalaste õnnetunne maa-
ilmas 66. kohal, venemaalaste, lät-
laste ja leedulaste järel. 

Eesti valitsev eliit on vaimus-
tuses üleilmastumisest, selle pa-
ratamatusest, Eestimaa valitse-
mise ELi juhtriikidele loovuta-
misest. Võõramaistel rändrah-
vastel ja nende jõhkratel pealiku-
tel peaks olema lihtne meie maa ja 
veel toimetav pööbel ära kaaper-
dada. Jääb mulje nagu Eesti valit-
sejad on paarkümmend aastat te-

gutsenud nagu keskaegsed neeg-
ripealikud oma rahvast orjusse 
(nüüd küll palju peenemalt toimi-
va üleilmse suurkapitali teenriks) 
saates. Kui see peabki praeguse 
eliidi missioon olema, siis see on 
küll väga edukas olnud. Maa on 
rahvast tühjaks tehtud. Võib ar-
vata, et rahvata maale leitakse ka 
maata inimesed. Pole ju tähtis, et 
need pole eestlased, mitte isegi 
eestimaalased. Roosas udus sah-
miv eurooplaste eliit murrab väl-
ja töötegemisharjumustest ja si-
gimistungist ning valib väljasu-
remise trendi, allumise rändrah-
vastele. See paistab meeldivat ka 
meie võimuritele. See on ka rah-
vusvaheliste suhete praegune pea-
suund, eesmärk igakülgne integ-
reerumine kõigi maailma rahvas-
tega. Kõik võõras on parem kui 
oma. Kes seda heaks ei kiida, se-
da sõimatakse natsionalistiks, ras-
sistiks ja populistiks. Oma rah-
vusliku majanduse, näiteks tarbi-
jate ühistu riigipoolne kaitsmine 
(kui ta seda vajaks) võõramaiste 
kaubandushiidude eest oleks pro-
tektsionism ehk eriti suur kuri-
tegu rahvusvaheliste suurkorpo-
ratsioonide mängureeglite vastu. 
Need reeglid kehtivad aga kõigi-
le riikidele ja riigikestele. Miks see 
nii on? Lääne-Euroopa põllumehi 
toetatakse ju kaks korda rohkem 
kui meie omasid ja see pole pro-
tektsionism? Meie ei tohi oma tur-

gu kaitsta, rikkamad liiduvabarii-
gid aga võivad? 

Tegelikkuses pole ka populism 
sõimusõna. Populaarne olla on ju 
suur õnn! 

Meil näidatakse asju nagu ta-
gurpidi. Hea oleks nagu halb ja 
halb justkui hea. Oma rahva austa-
mine oleks nagu pahategu, seevas-
tu põlgamine nagu tõeline euroo-
palik põhiväärtus. Ei ole ju nii! 
Heaolu ja kindlustunne algavad ju 
kodust, oma perekonnast, kogu-
konnast, oma rahvast, oma riigist. 
Neid tuleb toetada, kalliks pidada, 
austada ja kummardada! Need on 
põhiväärtused, mille poole para-
tamatult tagasi pöördutakse. 

Usun, et maailm valmistubki 
pöörduma, arvatavasti ka Euroo-
pa Liit. Kui juhtriik Saksamaa 
suudab rahvusriikide ja nende 
omapära püsimajäämisega leppi-
da, siis suudab ta ka liitu koos hoi-
da. Ju see on mingil määral hea nii 
meile kui ka Saksamaale, kes neo-
kolonistina ülirikastel ilmakoda-
nikel liikmesriike peenelt koori-
da aitab. 

Miski ei tohiks siiski takistada 
tõeliselt aateliste rahvajuhtide esi-
lekerkimist Eestis. Kui uus Eesti 
valitsus oleks halduskorralduses 
Saaremaa mudelit jälginud, oleks 
usk ja lootus juba temasse suurem 
olnud. Aga küll need aatemehed 
ka kusagilt välja ilmuvad. Ja kui ei 
ilmu, siis ei ilmu.

Eliit ja pööbel 

Andri 
Needo

paran-
damatu 
optimist
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Maakonnaleht

Trükk AS Kroonpress

Mis toimub tegelikult?
Lugedes Ülo Paloveri järjekord-
set kurja kirjatööd tuli mulle 
meelde Andrus Kivirähu mullu 
kirjapandud sentents: Savisaar 
Keskerakonna lõi, tema ta ka hä-
vitab. Nüüd on eakas Võrumaa 

põllumees, savisaarlane või põ-
liskeskerakondlane, nagu ta end 
nimetab, võtnud ise kaikame-
he rolli ja asunud vihaselt oma 
erakonda materdama. Minule 
kui tavalisele lehelugejale õhkub 
eaka mehe kirjatükkidest palju 

valet ja vassimist ning ta püüab 
oma ausat nägu peita millegipä-
rast rahva selja taha.

Loodan, et ka Anneli Ott oma 
kodukoha ajalehte loeb ja tõsisele 
kriitikale vastab ning lihtsale le-
helugejale selgitab, kes on need 

põliskeskerakondlased ja kes on 
niinimetatud isehakanud. Mis 
Võrumaa Keskerakonnas tegeli-
kult toimub?

Kalju Jõenurm

parteitu, eakas pensionär

REPLIIK
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Ühistu juht: maitsev toit 
toob inimesed poodi

Kas suurem rõhk kohalikule 
kaubale on suund või valik?

Mari Koort: See on mõle-
mat, ja põhjuseid on veelgi. Esi-
teks on inimeste ootused toidu 
osas kasvanud, mis väljendub 
selles, et ostetakse pigem veidi 
vähem, kuid veidi paremat kau-
pa. Teisest küljest on poode pal-
ju, valik on ka see, kas käia poes 
linnas või maal. Ühistu huvi on 
igas Võrumaa poes pakkuda va-
likut, mis inimese toidulaua häs-
ti kataks. Kui ta teab, et saab head 
kaupa, siis ta tuleb ka poodi. Kol-
mandaks on üsna suur töö meeli-
tada inimesi Läti poodidest taga-
si Eestisse, ka selles osas on kor-
ralik kodumaine hea kaup palju 
abiks. Neljandaks on meie üles-
anne toetada kohalikke toot-
jaid, konkurents on karm ja meie 
oleme otsustanud olla toeks ko-
halikele nii palju, kui suudame. 
Viiendaks on kohapealne toit 
värske, seda ei ole vaja transpor-
tida vaheladude kaudu ja logisti-
kat on vähem. See tähendab, et 
toit on värske ning tootja ja tar-
bija vahel on vähem kasuvõtjaid, 
mis omakorda teeb hinnad tas-
kukohaseks ka Võrumaa ostjale.

Kas kohalik toit suudab siis 

võistelda masstoodanguga?
M. K.: Jah, on eksiarvamus, 

et väiketootjad löövad läbi vaid 
midagi erilist pakkudes. See on 
täiesti vale. Inimesed tahavad 
osta leiba, millel on leiva mait-
se, piima, millel on piima mait-
se ja liha, mis maitseb nagu tava-
line liha. Liigne töötlemine, toi-
dulisandid ja külmutamine muu-
davad toitu. Siin tekib kohalikel 
tootjatel hea võimalus. Inimesed 
tahavad osta head tavalist toitu, 
sellist toitu, nagu meie vanavane-
mad oma taludes kasvatasid. See 
tähendab, et selles ei ole keemiat 
– taimekaitsevahendeid, pestit-
siide, kunstväetist, säilitusaineid 
ja teisi mürke. Võrumaa tootjad 
suudavad juba praegu sellist toi-
tu pakkuda, kuid näen, et see on 
kasvav suund. 

Kui paljude ettevõtjatega 
ühistul praegu selline koostöö 
käib?

M. K.: Paljuski oleme algusjär-
gus, kuid parim näide, mida ikka 
oleme toonud, on Mõniste val-
la ettevõtja Meelis Mõttuse juhi-
tud OÜ Lõunapiim, kes alustas 
Võru Tarbijate Ühistu poodidest 
ja on alates veebruarist oma too-
detega järjest kasvavalt jõudnud 

kogu Coop jaekaubandusket-
ti. Lõunapiima toorpiim on ma-
he, kuumutamata, säilitusainete-
ta, lihtsalt lüpstud ja jahutatud. 
Selle eripäraks on punakaspruu-
ni tõugu eesti lehmadelt saadud 
rasvasem piim. Värske positiiv-
ne näide on ka Pühajõe pruuli-
koda, mis samuti alustas esmast 
jaekaubanduses kauplemist just 
Võru Tarbijate Ühistust. Julgus-
tan ka ostjaid – oma tarbimishar-
jumuste kaudu saab iga klient ot-
seselt toetada kohalike tootjate 
arengut ning saab vastu korrali-
kult kaetud toidulaua.

Kas sellise arengu tulemuse-
na väheneb Võru Maksiköögi 
tööpõld?

M. K.: Ei, kasutame kohalik-
ku toodangut ka seal üha roh-
kem tootmissisendina. Korralik 
tooraine loob eelduse maitsva-
le toidule. Maksiköögis ei saa me 
kahjuks veel kasutada ainult Võ-
rumaa toorainet, kuid Eesti pii-
res saame tooraine suuresti kok-
ku küll. Suur väljakutse on kala-
toodete valiku laiendamine. Pin-
gutame, et saada käima koostööd 
kalatarnijatega, et rikastada vali-
kut Võrtsjärvest ja Peipsi järvest 
püütava kalaga. Maksiköögis on 
eraldi suund vaadata retseptid 
üle ja lõpetada keemiliste koos-
tisosadega maitseainesegude ka-
sutamine. 

Kas Maksiköögi tooteid saab 
osta ka maapoodides?

M. K.: Püüame sinnapoole, 
sest inimesed soovivad neid os-
ta. Tootmist kasvatades püüa-
me jõuda sinnani, et Võru Mak-
siköögi tooteid leiab igast Võ-
ru Tarbijate Ühistu toidupoest, 
maal ja linnas. Kasv ei tohi ol-

la liiga kiire, sest kokkade meis-
terlikkuse asemele ei sooviks me 
masinaid panna. 

Kui lihtne või kerge on tööta-
jaid leida?

M. K.: Väga raske, mistõttu 
püüame neid mitte kaotada. Võ-
ru Tarbijate Ühistu on üks suure-
maid tööandjaid Võrumaal, meil 
töötab praegu 275 inimest, mis-
tõttu on tööandjana vastutus ko-
gukonna ees suur. Hoolime väga 
oma töötajatest, sest neist oleneb 
väga palju. Kliendi jaoks süm-
boliseerib kauplust ennekõike 
müüja. Mitte nii väga nimi A ja 
O, Konsum, Maksimarket, Kau-
bamaja, Juveel, Turu pood või 
Lillepood, kui just see teenindaja, 
kellega ta poes kohtub ja kes ku-
jundab tema jaoks suuresti mul-
je kogu kauplusest. Tänan igaüht, 
kes suudab hoolimata teinekord 
keerulisest tööst siiski hoida sära 
silmas – töötajatest oleneb tões-
ti palju. Seetõttu püüame töö-
tajatele pakkuda rohkemat kui 
ainult töö. 

Milliseid muutusi näiteks sel 
aastal ühistus võib oodata?

M. K.: Märksõnad on enne-
kõike toidu kvaliteet, kohali-
ku kauba osakaalu kasvatamine, 
Maksiköögi laiendamine ja selle 
toodete laialdasem müük. Kind-
lasti peame pingutama, et inime-
sed käiksid kohalikus poes, mit-
te Lätis. Suurim väljakutse on 
kauplustevõrgu hoidmine. Palun 
kõigil inimestel külastada Vana-
linna A ja O poodi, mille käibe 
kahanemine sunnib kaaluma sel-
le sulgemist. Kui aga ostjaid juur-
de tuleb, siis saab pood rõõmsalt 
jätkata. 

Küsis Kadi Annom.
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VIIN RUSSKII DYH
NA MOLOKE 40% 0,5 L

SEA ABALIHA 
KAMARATA, KG

SEEMNETETA HELE VIINAMARI 
THOMPSON, KG

3.092.49
3.99

0.79
0.99

Tähelepanu!
Tegemist on

alkoholiga.
Alkohol võib

kahjustada
teie tervist.

7.45///l6.99
Pakkumised kehtivad 04.04.- 10.04.2017. Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 29.03.2017 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.

13.98/l

I klass ~1 kg, Taani

FARMI KLASSIKALINE
KEEFIR 2,5% 1 KG

Liana Allas 

ÜHISPROJEKT ❯ Väimelas asuv 
puidutöötlemise ja mööblitoot-
mise kompetentsikeskus Tsenter 
allkirjastas märtsikuu eelviimasel 
päeval lepingu Lätiga. Kuna Tsen-
ter on Võrumaa kutsehariduskes-
kuse struktuuriüksus, kirjutas le-
pingule Eesti-poolse partnerina 
alla Võrumaa kutsehariduskesku-
se direktor Tanel Linnus. 

Tsentri juhataja Kalev Kaarna 
sõnul toimus koos Vidzeme re-
giooni arenduskeskusega ühis-
projekti käivitamise pidulik üri-
tus, kus kirjutati alla partnerlus-
lepingule. Eesmärk on peamiselt 
Võrumaa ning Vidzeme regiooni 
mööbli- ja puiduettevõtete välis-
turgudele sisenemine.

Projekti raames aidatakse ette-
võtetel turuanalüüsid teha, nen-
del sihtturgudel võtmetegijad lei-
da, nad Eestisse ettevõtetega tut-
vuma tuua ning ühtlasi viia siin-
sed ettevõtted nendele turgude-
le, ka mõnele messile, mis on turu 
jaoks oluline. 

„Täna arutasime, kuidas me 
samm-sammult ettevõtete vaja-
dustest ja võimalustest lähtudes 
korraldame turu-uuringud, vali-
me välja sihtturud ja valmistame 
ette ettevõtete nendele turgude-
le sisenemise. Toome siia disaine-
reid, kes selle sihtriigi tarbijamait-
set tunnevad, oskavad jagada ko-
gemusi, kuidas nendele turgudele 
uute toodetega või olemasoleva-
te toodetega siseneda ning ühtlasi 
selle programmi raames teha ette-
võtetele sihtturu jaoks reklaamvi-
deod, aidata neil leida sihtturgu-
de  müügiagendid,” räägib Kalev 
Kaarna.

Siinkohal on Kalev Kaarnal 
ettevõtetele konkreetne sõnum. 
„Ootame projektis osalema ette-
võtteid, et nad meiega ühendust 

võtaksid. Koostame tuumikgrupi, 
kuus kuni kümme ettevõtet, et see 
protsess läbi käia, turuanalüüs te-
ha, turule sisenemiseks vajalikud 
ettevalmistused teha ja siis sin-
na turgudele ka siseneda. Ühen-
dust võiksid võtta eelkõige mööb-
liettevõtted, aga oleme avatud ka 
teistele puiduettevõtetele. Valiku 
teeme nii, et oleks nii suuri kui ka 
väikeseid ettevõtteid, program-
mis me ei ole seda piiranud. Meie 
huvi on pakkuda võimalusi nii 
neile, kes juba toimetavad turgu-
del, kui ka neile, kes alles alusta-
vad. Eesmärk on ka, et Eesti ja Lä-
ti ettevõtted saaksid jagada koge-
musi, mis ühel või teisel turul töö-
tab, mis ei tööta,” tutvustab Kalev 
Kaarna.

Kalev Kaarna sõnul peab et-
tevõte panustama aega, et selle 
programmiga kaasas käia, kasu-
tama ära koolitustelt saadud eks-
pertide nõuanded, et oma pakku-
mist sihtturu jaoks välja töötada 
ja siis ära sõnastada. Tutvustusvi-
deo ei maksa ettevõttele midagi, ei 
pea maksma ka välismaiste edasi-
müüjate agentide vastuvõtmise 
eest Eestis. Küll aga on mõningad 
reisikulud seoses välisreisiga ühe-
le sihtturule, mis toimub 2018. 
aastal. Täpne aeg sõltub sihtriigi 
messist, mis toimub siis kas ke-
vadel või sügisel. Mess on ainult 
üks osa reisist. Esimest korda tes-
tib ettevõte oma müügipakkumist 
siis, kui agendid ja edasimüüjad 
tulevad siia, teine kord messil. 

Väikeettevõtetel on teinekord 
probleemiks vähene tootmisvõi-
mekus, teisisõnu ei suudeta tel-
limuste mahtu täita. „Me tegele-
me ka sellega, kuidas saada piisav 
võimekus kokku. Et kuidas väike-
ettevõtted saaksid seljad kokku 
panna. Leping on  allakirjastatud, 
ootame ettevõtteid osalema,” sõ-
nab Kalev Kaarna.

Tsenter tuleb appi, 
et aidata Eesti ja Läti 
puiduettevõtted 
välisturgudele 

Võru Tarbijate 
Ühistu juht 

Mari Koort Võru 
Maksimarketi 

Maksiköögi too-
dete leti ees. 

Foto: ERAKOGU

Võru Tarbijate Ühistut juhib juba paar nädalat
Mari Koort, kes on kuulunud ühistu juhatusse 
eelmise aasta suvest. Juhatuse teine liige Tarmo 
Lauring lahkus märtsis omal soovil ametist ning 
juhatus jätkab üheliikmelisena.

Võru Tarbijate Ühistu juhataja Mari Koort ütleb, 
et tulevik toob Võrumaa poodidesse rohkem koha-
likku kaupa. Hinna kõrval muutub järjest tähtsa-
maks ka see, et toidul oleks hea maitse, meeldiv 
lõhn ja kena värv.

Eesti-Läti projekti allkirjastamine.           Foto: HILLE LILLEMÄGI
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Võru vald

Antsla

Esmaspäeval oli Antslas Võrumaa 
noorsootöö nõukoja koosolek.

Teisipäeval toimus Võru maava-
litsuses „Eesti Vabariik 100” toim-
konna koosolek.

Samal päeval oli ka volikogu is-
tung.

Reedel oli Võrumaa kultuuritöö-
tajate kohtumine Võrumaa Spor-
diliiduga, kohtumine Tsooru kandi 
noortega Tsooru rahvamajas, päev 
lõppes Antsla kultuuri- ja spordi-
keskuse kapelli Sinilill kümnenda 
aastapäeva tähistamisega.

Reedel toimus vallavalitsuse is-
tung.

Esmaspäeval oli gümnaasiumis 
VOSKi (Võta Oma Seade Kaasa) 
päev, kus õpilased said kaasa võt-
ta oma digiseade ja seda tundides 
kasutada. Ettevõtlusküla koolitajad 
korraldasid ettevõtlusklubi raames 
8. klassi õpilastele koolituse teemal 
„Koostöö”. Eelkooli õppepäeval 
oli teema „Värvimaailm”. T.O.R.E. 
õpilased käisid Tartus põgenemis-
toas, kus tiimitöös harjutati, kui-
das motiveerida ja aidata ennast 
ning teisi.

Teisipäeval oli VOSKi päev kol-
mandale kooliastmele.

Kolmapäeval toimus VOSKi 
päev esimesele kooliastmele. Osale-
ti saksa keele kõnevõistlusel.

Neljapäeval oli VOSKi päev tei-
sele kooliastmele. Kirjandusmän-
gus Võrumaa keskraamatuko-
gu lasteosakonnas osalesid 4. klas-
si õpilased Kärt Verš, Kristiina Pui-
ja ja Janelle Pärna. 10. klassi õpila-
sed käisid Tallinnas õppeekskur-
sioonil, osaleti KUMU õppeprog-
rammis ja seigeldi bastionikäiku-
des. Toimus üheksanda klassi keha-
lise kasvatuse, geograafi a, bioloogia 
ja IT lõimingutund. Tund algas au-
ditooriumis ja edasi liiguti õue. To-
rekad osalesid „TORE karusselli” 
koostamisel, mida saab näha kodu-
lehel www.tore.ee.

Reedel oli koolis e-õppepäev. 
Koolitöötajatel toimus õppepäev 
ERMis. Noored kotkad ja kodutüt-
red kogunesid Antsla gümnaasiu-

mi, kus kahe päeva jooksul toimus 
maakondlik oskuste võistlus. 

Vallavalitsuse sekretär-

asjaajaja Ellen Aia

Haanja 

Esmaspäeval toimus Eesti Punase 
Risti Võrumaa Seltsi ja MTÜ Ruus-
mäe Noorteklubi koostöös esma-
abikoolitus täisealistele, osalejaid 
20. Õppepäev sai teoks tänu Kogu-
kondliku Turvalisuse ja Kodaniku-
ühiskonna Sihtkapitali toetusele.

Kolmapäeva hommik algas 
Haanja rahvamajas Anne Velli las-
te-show’ga „Eeslike Eedu”.

Neljapäev oli Haanja rahvama-
jas rahvarohke, laulurühmal Rüä-
rääk olid külas Võru päevakeskuse 
lauljad ja tantsijad. Ruusmäe rah-
vamajas toimus oma vara kaitseli-
ne õppepäev, kus kogemusi jagasid 
MTÜ Turvaline Võrumaa tegev-
juht Varbo Maarandi ja MTÜ Ees-
ti Naabrivalve esindaja Heino Pall. 
Piirkonnapolitseinik Ranno Vissel 
andis ülevaate Võrumaa ja Haan-
ja valla turvalisusest. Õppepäev sai 
teoks tänu Kogukondliku Turvali-
suse ja Kodanikuühiskonna Sihtka-
pitali toetusele.

Haanja koolis:
• teisipäeval toimus 6. klassi õpi-
lastele politseiloeng KEAT-projek-
ti kaudu;
• kolmapäeval vaatasid algklasside 
õpilased Haanja rahvamajas eten-
dust „Eeslike Eedu”; 9. klassi õpila-
si külastasid Parksepa kooli esinda-
jad, kes tutvustasid õppimisvõima-
lusi nende koolis; õhtul käisid koo-
li töötajad Vanemuises vaatamas 
etendust „Perekond Linden”;
• neljapäeval osalesid algklasside 
õpilased Võrumaa keskraamatuko-
gus kirjandusmängul; toimus kooli-
sisene sudokude lahendamise võist-
lus ning kolmanda kooliastme õpi-
lased kaitsesid loovtöid;
• reedel ja laupäeval osalesid noor-
kotkad ja kodutütred Antslas os-
kuste võistlusel.

Vallavalitsuse asjaajaja-

registripidaja Reelika Soe

Lasva

Möödunud nädalavahetusel toimus 
teine Lasva valla noortevolikogu al-
gatatud pannkoogipühapäev, mil-
lest esimene toimus eelmisel kuul 
Kääpa külas. Seekord küpsetasid 
Lasva inimestele pannkooke Rag-
nar Ojaveer, Kaisa Kahre ja Meri-
li Kallaste. Pannkoogipühapäeva-
de kohta leiab infot noortevolikogu 
Facebooki lehel. 

Neljapäeval toimus Lasva raa-
matukogus järjekordne luuleõhtu, 
kus külalistena astusid üles Jan ja 
Hebo Rahman. Jan Rahman rää-
kis oma loomingust: luuletustest, 
lugudest, näitemängudest. J. Rah-
mani paljudest luuletustest on 
saanud laulud, millest osad ka au-
tor kitarri saatel ette kandis. Hebo 
Rahman esitas samuti kitarri saa-
tel omakirjutatud laule. Lauldes ja 
lugusid kuulates said osalejad to-
reda elamuse.

Vallavalitsuse sekretär-

registripidaja Anne Trumm

Meremäe

Meremäe koolis toimus neljapäeval 
1.–5. klassi võistkondadele rahvas-
tepalli võistlus, samal päeval käisid 
7.–9. klassi õpilased Võrumaa kut-
sehariduskeskuse korraldatud õp-
pekäigul fi rmas Peetri Puit.  

Pühapäeval toimus Missos 20. 
Võrumaa ja 13. Kagu-Eesti vo-
kaalansamblite päev, kus osalesid 
Valga-, Põlva- ja Võrumaa mees-, 
nais-, sega-, noorte ja eakate an-
samblid. Meremäelt käisid sellel 
vokaalansamblite päeval esine-
mas Meremäe Pensionäride Selt-
singu ansambel, duett Aino-Ma-
ria Helm ja Hele Verrev, trio Aino-
Maria Helm, Hele Verrev ja Valdur 
Helm ning duett Aino-Maria ja Val-
dur Helm. Oli erutav ja pinget teki-
tav, aga ka üks tore ja südant soojen-
dav üritus ja päev.

Kultuurijuht Emeri Saluveer

Mõniste

Esmaspäeval toimus Antsla noor-
tekeskuses Võrumaa noorsootöö-
tajate nõukoja koosolek, kus peale 
arutlusel olevate teemade valiti ka 
uus nõukoja esimees. Uueks esime-

heks valiti Mõniste valla noortejuht 
Romet Pazuhanitš. Teisipäeval käi-
sid koolis külas Parksepa kooli õpi-
lased, kes tutvustasid edasiõppimi-
se võimalusi nende koolis. Kolma-
päeval esindasid Mõniste kooli õpi-
lased Võrumaa koole üle-eestilise 
teatevõistluse „Tähelepanu, start!” 
poolfi naalvõistlusel, kus saadi ka-
heksas koht. Nädalavahetusel toi-
mus Mõniste koolis ja rahvamajas 
Wana Wõromaa Wunkorkestri laa-
ger, kus valmistuti Mooste Folgiks. 
Ühendorkestris mängivad kolm 
põlvkonda pärimusmuusikaõpila-
si Moostest, Vastseliinast, Võrust, 
Nõost ja Mõnistest. Juhendajad on 
Kadri Lepasson, Kadri Laube, Mar-
ju Varblane ja Toomas Ojasaar.

Reedest laupäevani toimusid 
Antsla gümnaasiumis Võrumaa 
noorkotkaste ja kodutütarde oskus-
te võistlus. Mõniste rühma esinda-
sid Imre Võsu, Janar Põder, Mariliis 
Must ja Andra Alliksoo. Laupäe-
val ja pühapäeval toimusid Mõnis-
te vallas Vargamäel talgud.

Vallavanem Katrin Roop

Rõuge

Esmaspäevast kolmapäevani osa-
les Rõuge valla noorsootöö spetsa-
list Angelika Alström Soomes Tam-
peres toimunud Erasmus+ rahasta-
tud rahvusvahelise projekti „Boost 
your possibilities – Youth Centres 
for youth mobility and intercultu-
ral learning” uuringu tutvustami-
sel ja lõpuseminaril. Samuti osaleti 
samal ajal toimunud noortekonve-
rentsil „Nuori2017”.

Põhikoolis on käivitunud iga-
aastane projekt KEAT ehk „Kait-
se ennast, aita teist” kuueetapiline 
koolitus 6. klassile, mis lõpeb maa-
kondliku kahepäevase laagriga.

Rõuge kooli 5. klassi õpilased 
käisid õppekäigul peagi suletavas 
Võru ilmajaamas.

Koolis toimus mitu karjääripla-
neerimise üritust. 9. klassi õpila-
si külastas Parksepa kooli esindus 
ja 7.–8. klassi õpilased käisid Võru-
maa kutsehariduskeskuse toel tut-
vumas Kubija hotelliga.

„Tähelepanu, start!” Rõuge kooli 
võistkond osales üleriigilises poolfi -
naalis Paides ja saavutas esimese ko-
ha, mille tulemusena saame omade-
le kaasa elada 6. mail toimuval fi -

naalvõistlusel Tartus.
Rõuge noorkotkaste ja kodutü-

tarde esindus osales maakondlikul 
oskuste võistlusel Antslas.

Kolmapäeval toimus Rõuge val-
lamajas volikogu korraline istung.

Reede õhtul toimus Rõuge noor-
tekeskuses Rõuge noortevolikogu 
koosolek.

Rõuge Snaiprid lõpetasid laupäe-
val hooaja Pihkvas toimunud jää-
hokiturniiril. Smolenski meeskon-
nale jäädi napilt alla 5:6 ja Põtalovo 
Meteorile 4:10.

Rõuge noormees Marten Kikas 
osales Tšehhis Špindlerův Mlýnis 
lumelauasõidu juunioride meist-
rivõistlustel nii pargisõidus kui ka 
big airis. Pargisõidus saavutas ta 84 
võistleja seas 35. koha. Big airis tuli 
80 võistleja seas leppida 74. kohaga.

Laupäeval peeti Rõuge rahva-
majas naljakuu alustuseks pidu, kus 
sai näha Tsooru külateatri etendust 
„Kullaauk”. Peole andsid hoogu See-
likukütid.

Trehvämi Rõugõn!
Valla arendusnõunik

Jaanus Mark

Sõmerpalu

Neljapäeval toimus Sõmerpalu val-
lavolikogu istung, mille päevakor-
ras oli politsei- ja piirivalveame-
ti Lõuna prefektuuri Kagu politsei-
jaoskonna ülevaade korrakaitseala-
sest olukorrast Sõmerpalu vallas ja 
Võru maakonnas; „Sõmerpalu val-
la ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2017–
2029” kinnitamine; Sõmerpalu val-
la osalemine projektis „Osula küla 
vee- ja kanalisatsioonirajatiste re-
konstrueerimine”; arvamuse and-
mine geoloogilise uuringu loa taot-
lusele; Vabariigi Valitsuse määru-
se „Antsla valla, Lasva valla, Ora-
va valla, Sõmerpalu valla, Urvaste 
valla, Vastseliina valla ja Võru valla 
osas haldusterritoriaalse korralduse 
ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. 

aasta määrus nr 159 „Eesti territoo-
riumi haldusüksuste nimistu kinni-
tamine „muutmine” eelnõu arutelu 
ja seisukoha kujundamine; Sõmer-
palu hooldekodu tegevuse ümber-
korraldamine.

Neljapäeval ja reedel korraldati 
kodutütarde ja noorkotkaste orga-
nisatsiooni toetusel vanapaberi ko-
gumine „Paber taaskasutusse”. Osu-
la kool kogus 5344,6 kilo vanapabe-
rit. 

Reedel toimus Sulbis Roosu ta-
lu vabaajakeskuses Sulbi külateatri 
esituses komöödia kolmes vaatuses 
„Kae kos pandsõ plõnni!”. Lavastaja 
Airika Saamo, osades Triin Männik, 
Agu Soon, Ivar Rosenberg, Margit 
Tappo, Maret Soon, Aili Kase, Aivar 
Rosenberg, Vaido Ermel. 

Oma 10. sünnipäeva tähistas ree-
del Antsla eakate klubi Sügismeloo-
dia kapell Sinilill. Kurenurme selts-
konnatantsurühm Kurõpesä käis 
sünnipäevalast õnnitlemas.

Reedel ja laupäeval toimus Ants-
las kodutütarde ja noorkotkaste os-
kuste võistlus, kus Osula rühm saa-
vutas esimese koha.

Laupäeval toimus Võrus „TV 10 
olümpiastarti” kolmas etapp, kus 
osales Osula ja Sõmerpalu koo-
li ühisvõistkond. Osula/Sõmerpalu 
on väikeste maakoolide arvestuses 
esimesel kohal.

Pühapäeval toimus Sulbis Roo-
su talu vabaajakeskuses Sulbi Maa-
rahva Seltsi üldkoosolek, kus arutle-
ti tuleviku teemadel.

Valla registripidaja

Maria Saarme

Varstu

Esmaspäeval osales Krabi koo-
li 5.–6. klassi klassijuhataja Võ-
rus maanteeameti KEATi liik-
lusohutuse koolitusel ja kolma-
päeval toimus Krabi koolis Kait-
seliidu KEATi koolitus „Matka-
tarkused”. Kolmapäeval osale-
sid Varstu keskkooli põhikooli-

Neljapäev oli Haanja rahvamajas rahvarohke. Laulurühmal 
Rüärääk olid külas Võru päevakeskuse lauljad ja tantsijad. 

Foto: SIRJE PÄRNAPUU

Nädalavahetusel toimus Mõniste koolis ja rahvamajas Wana 
Wõromaa Wunkorkestri laager.      Foto: ERAKOGU

Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde oskuste võistlusel 
esindasid Mõniste rühma Imre Võsu, Janar Põder, Mariliis 
Must ja Andra Alliksoo.                       Foto: ERAKOGU

Sulbi külateater.        Foto: ERAKOGU

Neljapäeval toimus Parksepa lasteaias teatrihommik.
Foto: ERAKOGU

Meremäe pensionäride ansambel Missos.     Foto: ERAKOGU
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Võru vald

majas Rõuge näitering etendusega 
„Limonaadi Ets”.

Võru vallamaja saalis on 4.–7. 
aprillini kella 10–15 avatud käsitöö-
näitus.

Neljapäeval toimus Parksepa las-
teaias teatrihommik, kus teatrikuu 
lõpetuseks esitas iga rühm lühikese 
etenduse. Lavastati mutionu pidu, 
pidu metsas ja rannapidu. Uurija-
te ja Avastajate rühma lapsed käisid 
Võrumaa muuseumis vanade män-
guasjadega tutvumas.

Valla registripidaja 

Kaili Pikinen

Võru linn

Teisipäeval tähistas oma 101. sün-
nipäeva võrulane Aleksandra No-
voselskaja. Auväärt sünnipäeval 
käis vanaprouat õnnitlemas linna-
pea Anti Allas. Palju õnne ja tervist 
Aleksandrale!

Kolmapäeval toimus linnava-
litsuse istung, kus mittetulundus-
ühingule Otepää Motoklubi an-
ti nõusolek avaliku ürituse „Moo-
torratturite kevadpäevad” läbivii-
miseks 13. mail kella 12–16 Võrus 
Vabaduse väljakul ja linna tänava-
tel. Meelelahutusliku programmi 
korraldamiseks suletakse Vabadu-
se väljak kella 6–15.30 ning korral-
datakse kella 15.30–16 linna täna-
vatel motoparaad (Vabaduse–Vil-
ja–Pikk–Jaama–Kreutzwaldi–Jüri).

MTÜ-le Võrumaa Kurtide Ühing 
anti nõusolek avaliku ürituse „Eesti 
Kurtide Spordiliidu rannavõrkpall” 
korraldamiseks ja puhkeala sulge-
miseks 17. juunil kella 11–17 Võrus 
Tamula supelrannas.

Otsustati osaleda partnerina 
Eesti-Vene rahvusvahelise koostöö-
programmi väljakuulutatud taot-
lusvoorus projektiga „Improving 
biodiversity and increasing aware-
ness of environmental protection in 
regional centres in Estonian-Rus-
sian border area” (lühend „BioAwa-
re”). Võru linna tegevustena raja-
takse Koreli kaldaalale bioloogiliselt 
mitmekesine ja atraktiivne rekreat-

siooniala ning korraldatakse mit-
meid keskkonnakaitsealaseid tea-
vitustegevusi. Projekti positiivse ra-
hastusotsuse korral rajatakse Kore-
li kaldaalale eri sihtgruppe arves-
se võtvad mänguväljakud, välijõu-
saal ja keskkonnakaitsealane õppe-
ala. Kaldaala soovitakse haljasta-
da erinevate pajuliikidega. Otsused 
lõpliku rahastamise kohta selguvad 
2018. aasta suveks. Projekti kestus 
on kuni 36 kuud, Võru linna oma-
fi nantseering on kuni 36 000 eurot.

Otsustati osaleda Põhjamaade 
Ministrite Nõukogu toetusmeet-
me „Põhja- ja Baltimaade avaliku 
halduse mobiilsusprogramm” raa-
mes projektis „Võru linna haridus-
valdkonna õppereis – avatud õp-
peruum”. Projekti kestus on kuni 
12 kuud ja kogumaksumus kuni 18 
200 eurot. Võru linna osalus projek-
tis on kuni 7300 eurot.

Anti nõusolek isikliku kasutus-
õiguse seadmiseks ASi Danpower 
Eesti kasuks Laane tänav T1 kinnis-
tule. Määrati isikliku kasutusõiguse 
ala ning tingimused.

Väljastati ehitusluba moodul-
hoone laiendamiseks asukohaga 
Paju 3; Paju 3a.

Linnavalitsuse avalike suhete 

spetsialist Marianne Mett

Teisipäeval toimus „EV 100” Võ-
rumaa laiendatud toimkonna nõu-
päev. Nõupäeval jagati infot käi-
masolevatest tegevustest, ideedest 
ja mõtetest.

Kolmapäeval külastas karjäärni-
nädala raames Võrumaa OLi bü-
rood ja Võru maavalitsust Võru 
Kesklinna kooli 2.b klass. Visiidi 
käigus tutvustas juhatuse esimees 
liidu igapäevategemisi ning koos-
töös maavalitsusega tehti majas hu-
vitav ringkäik. 

Kolmapäeva ärastlõunal toimus 
SA Innove koolitus 2017. aasta Võ-
rumaa riigieksamite välisvaatlejatele.

Reedel toimus Põlva maavalitsu-
ses Kagu-Eesti tegevuskava seire-
koosolek. Tegevuskava käsitleb Ka-
gu-Eestina Valga, Võru ja Põlva 

maakonda. Kava üks peamisi ees-
märke on Eesti julgeoleku suuren-
damine piiriäärsetel aladel piisava 
asustuse hoidmise ja sealsete ini-
meste parema kaasamise kaudu.

Liidu juhiabi Kersti Soovik

Esmaspäeval võtsid turismitööta-
jad Kadri Moppel ja Kaisa Äärmaa 
ning kogukondliku ettevõtlikku-
se projektijuht Kadri Kangro osa 
MTÜ Võrumaa Turismiliit laienda-
tud koosolekust Metsavenna talus 
koos teiste Mõniste-Varstu-Misso-
Rõuge-Haanja piirkonna turismi-
ettevõtjatega. Toimus infovahetus 
ja edasiste koostööplaanide arutelu 
piirkondadega. 

Teisipäeval osalesid kodaniku-
ühenduste konsultant Evelyn Tõ-
niste ja Võrumaa turismikoordi-
naator Võru maakonna „EV100” 
sünnipäevakingituste taotlusvooru 
infokoosolekul. 

Kolmapäeval viibis kodaniku-
ühenduste konsultant Katrin Vol-
man Tartus KÜSKi Arenguhüp-
pe taotlusvooru infopäeval. Prog-
rammist toetatakse projekte, mis 
keskenduvad vabaühenduse ma-
jandusliku elujõulisuse suuren-
damisele. Taotlusvooru tähtaeg 
on 1. juunil. Turismiinfokeskuse 
info- ja arenduskonsultant Kaisa 
Äärmaa osales Tartus üle-eestilise 
portaali puhkaeestis.ee infoprog-
rammi harjutuspäeval ning juha-
taja Taivo Tali üle-eestilises EASi 
arendustöötajate koolitusprog-
rammis. 

Neljapäeval toimusid Setomaa 
ettevõtluskonsultandi Aarne Leima 
eestvedamisel Vastseliinas, Värs-
kas ja Räpinas uue alustava projekti 
Coop Local infokoosolekud. Coop 
Local on Interregi projekt, kus Seto-
maa valdade, Räpina ja Vastseliina-
Orava kõrval on partneriteks Ape ja 
Smiltene omavalitsus. Projekti ees-
märk on arendada tegevusi ja koos-
tööd neljas valdkonnas: liha, piim, 
aedvilja-, marja- ja puuviljakasva-
tus ning käsitöö.

Neljapäeval ja reedel osalesid ju-
hataja Taivo Tali ning ettevõtlus-
konsultant Ivi Martens konsultan-
tide arenguprogrammi koolitusel 
Tartus. 

Terve eelmise nädala jooksul 
toimus Puhka Eestis Facebooki le-
hel Võrumaa nädal. Iga päev ilmus 
postitus Võrumaa kohta. Eriti po-
pulaarseks osutusid auhinnamän-
gud, kus loositi tasuta pääse Laste 
Lõunamaale ja perepääse Lastefes-
tivalile.

SA Võrumaa Arenguagentuur

vabaühenduste konsultant

Katrin Volman

tüdrukud Võrus maakonna võrk-
pallimeistrivõistlustel. Neljapäeval 
osalesid mõlema kooli 7.–9. klas-
si poiste meeskonnad Võru maa-
konna koolinoorte võrkpallimeist-
rivõistlustel, kus Krabi kool saavu-
tas harrastajate arvestuses kolman-
da koha. Reedel toimus Krabi rüh-
ma noorkotkastele-kodutütardele 
sõlmede tegemise õppus. 

Reedel toimus Varstus ühine-
vate valdade juhtrühma töökoos-
olek. Reedel ja laupäeval osalesid 
mõlema kooli noorkotkaste ja ko-
dutütarde rühma esindused Ants-
las maakonna oskustevõistlusel, kus 
Varstu rühm saavutas teise ja Kra-
bi rühm kolmanda koha. Laupäeval 
toimus Varstu keskkoolis 5.–6. klas-
si rühma rahvatantsulaager. Lau-
päeval Jurmalas toimunud judotur-
niiril „Youngs stars Jurmala 2017” 
osalesid judokad 12 riigist, Markus 
Soe saavutas oma kaalukategoorias 
kolmanda koha.

Vallasekretär Malle Vissel

Vastseliina

Vastseliina gümnaasiumis oli stii-
linädal. Nädala avapäev oli hirmu-
äratav. Terve koolimaja oli täis ve-
ritsevaid zombisid. Teisipäeval 
võis kooli peal kohata nii politsei-
nikke, kuningat ja printsessi, Do-
nald Trumpi, Edgar Savisaart, Kad-
ri Simsonit kui ka igasuguseid muid 
tähtsaid riigitegelasi. Kolmapäe-
val olid maja vallutanud lillelapsed. 
Neljapäeval toimus mutionu pidu. 
Peole jõudis nii karusid, jäneseid, 
hiiri, kasse, hunte, põtru, rebaseid, 
vareseid kui ka isegi lehm ja lepat-
riinu. Veel oli kohal ka võõramaa-
loomi: tiiger, kaelkirjak, ükssarvik. 
Viimasel stiilinädala päeval olid 
majas stiilsed mehed ja naised ot-
se kartulipõllult. Maja oli täis trak-
toriste. Stiilinädala korraldas õpila-
sesindus.

Teisipäeval toimus vallavalitsu-
se istung. Istungil võeti vastu kor-
raldused katastriüksustele nime-
de määramise kohta ning kinnita-
ti hanke „Vallavara kindlustamine” 
parim pakkuja.

Samal päeval toimus gümnaa-
siumi 10.–12. klassile rahatarkuse 
tund.

Kolmapäeval toimus vallamajas 
vallavolikogu istung. Istungil kuu-
las volikogu piirkonna konstaab-
li Peeter Piirmanni ülevaadet 2016. 
aasta kuritegevuse analüüsist Vast-
seliina vallas, võttis vastu otsused 
Vastseliina vallavolikogu 5.10.2016 
otsuse „Kalmistu kinnistu oman-
damine” kehtetuks tunnistamise, 
Vastseliina 23. maarahva laadal al-
kohoolse joogi jaemüügi regulee-
rimise ja pürotehniliste toodetega 
kauplemise ning ilutulestiku korral-
damise keelu kehtestamise kohta. 
Volikogu otsustas pikendada küla-
elu edendamise eesmärgil Vastselii-
na vallavalitsuse ja MTÜ Voki Kü-
laselts vahel sõlmitud üürilepingu 
ja avaliku kasutamise lepingu täht-
aega kuni 2036. aastani ning otsus-
tas eraldada valla eelarvest sihtots-
tarbelist toetust esmatasandi tervis-
hoiukeskuse ruumide rekonstruee-
rimiseks. Samuti otsustas volikogu 
enampakkumiste nurjumise tõttu 
müüa vallale kuuluva Vana-Vastse-
liina sauna kinnistu otsustuskorras.

Samal päeval külastas Vastselii-
na lasteaia Naksikute rühm Vastse-
liina raamatukogu. Osaleti raama-
tukogutunnis, mis toimus teemal 
„Maad ja rahvad”. Vastseliina muu-
sikakoolis toimus ansambel Yheksa 
kontsert. Esitati seadeid klassikalise 
muusika kuldvaramust.

Kolmapäeval oli Puutlipalo 
punkrilahingus hukkunute mäles-
tuspäev. Koguneti Vastseliina rah-
vamaja valges saalis. Kell 13 oli 
Vastseliina kalmistul mälestustee-
nistus. Edasi mindi Puutlipalosse, 
punkri asukoha juurde.

Reedel oli kõigil spordi- ja jõu-
treeningu huvilistel võimalus koh-
tuda Marko Traksiga, kes jagas 
noortekeskuses soovitusi ning nip-
pe toitumiseks ja kuidas eesmärgis-
tada enda treeninguid. Samuti rää-
kis Marko, kuidas ta ise alustas ning 
kuhu ta praeguseks on jõudnud. 

Kohtumine leidis aset Euroopa Liidu 
Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetu-
se tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasa-
mine ja noorte tööhõivevalmiduse pa-
randamine” toel.

Sellel nädalal paigaldati Vastse-
liina gümnaasiumi lasketiiru uus 
valgustus ja pistikud. Tegevust toe-
tas Briti Nõukogu.

Laupäeval sai alguse jalgpalliklu-
bi FC Vastseliina liigahooaeg. Külla 
sõideti Jõgeva Wolvesile. Mäng või-
deti tulemusega 1:0.

Pühapäeval osales rahvama-
ja tantsutrupp Kolm+Kolm Paides 
„Koolitants 2017” fi naalis.

Vallavalitsuse sekretär-

asjaajaja Helle Kauts

Võru vald

Teisipäevast neljapäevani käis Park-
sepa kooli esindus kooli tutvustus-
tuuril maakonna põhikoolides. 

Teisipäeval külastas kooli Usbe-
kistani ansambel Manzur, kes an-
dis 10.–12. klassi õpilastele kont-
serdi. Toimus eelkooli sarja viima-
ne eelkool sügisel kooli tulevate-
le 1. klassi õpilastele. Kolmapäeval 
osalesid kooli esindused maakonna 
saksa keele kõnevõistlusel ja Sport-
land 3 x 3 korvpallivõistlusel 4.–7. 
klassi õpilastele Pärnus. Neljapäeval 
osales kooli esindus Võru maakon-
na kirjanduslikus mängus Võrumaa 
keskraamatukogus (3.–4. klassi õpi-
lased). Laupäeval käis kooli esindus 
„TV10 olümpiastarti” võistlussarja 
üleriigilisel kolmandal etapil.

Neljapäeval esines Puiga rahva-

Võrulane Aleksandra Novoselskaja tähistas 101. sünnipäeva, 
prouat käis õnnitlemas linnapea Anti Allas.                 Foto: ERAKOGU

Luuleõhtu Lasva raamatukogus koos Jan Rahmaniga ja Hebo 
Rahmaniga.                   Foto: HILLE KOKK Kesklinna kooli 2.b klass Võrumaa OLi büroos.               Foto: ERAKOGU

Stiilinädal Vastseliina gümnaasiumis.                       Foto: ERAKOGU

Parksepa kooli esindus kooli tutvustustuuril maakonna põhi-
koolides. Tuur on jõudnud Rõuge põhikooli.  Foto: ERAKOGU
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Kadi Annom 

VABA AEG ❯ Kui aastaid tagasi 
sai Võrus mängida nii bowling’ut 
kui ka piljardit, siis nüüd on lähi-
mateks bowling’umängu võima-
lust pakkuvateks kohtadeks Põl-
va, Pühajärve ja Tartu. Ka piljar-
di jaoks ei olnud veel hiljuti Võrus 
spetsiaalset kohta. Küll saab män-
gu nautida näiteks Pubis nr 17 või 
Casino Grand Prix’s, kuid omaet-
te saali ei ole piljardimänguks ol-
nud ligi aasta.

Bowling’u tunnihinnad 
jäävad 10–20 euro vahele

Nii bowling’u- kui ka piljardisaa-
lid on pigem õhtute sisustami-
seks. Sestap on ka lahtiolekuajad 
õhtupoolikust kuni hilisõhtuni. 
Bowling’umängimise hinnad va-
rieeruvad nädalapäeva ja kella-
aja järgi. Näiteks Põlvas asuvas 
Edu bowling’us on rajakasutami-
se hinnad tunniks ajaks 12–16 eu-
rot. Pühajärvel algavad rajakasu-
tamise hinnad 10,80 eurost ja ula-
tuvad 18 euroni. Mõlemas kohas 
pakutakse ka erihindu õpilaste-
le. Peale rajatasu on bowling’u pu-
hul vaja laenutada ka spetsiaalsed 
jalanõud, mille laenutustasu jääb 
mõlemas mängukohas ühe euro 
ringi. 

Vast avatud Võru piljardisaalis 
neli Ameerika stiilis lauda

Piljardisaal-lounge Kuul ava-
ti märtsi alguses. Saali perenaise 

Merlin Meriküla sõnul oli osali-
selt tegemist pigem koha värsken-
damise kui täiesti uue koha loo-
misega, sest täpselt samas asuko-
has on piljardisaal avatud olnud 
varemgi. „Renoveerisime lauad ja 
tarvikud ning uuendasime täieli-
kult interjööri. Niinimetatud pü-
hapäevaharrastajatele piisab saa-
lis olevatest vahenditest täielikult. 
Kui on huvi suurem, siis anna-
me nõu näiteks isikliku kii soeta-
misel. Isiklikke mänguvahendeid 
saab meie juures ka tasuta hoius-
tada. Seda võimalust kasutavad 
praegu päris paljud mänguhuvili-
sed,” selgitab Meriküla.

Võru uues piljardisaalis mak-
sab mängutund neli eurot, olles 
Meriküla sõnul üks soodsamaid 
hindu Eestis, eriti kui võtta arves-
se asjaolu, et nendel värskelt re-
noveeritud laudadel võiks pidada 
kas või Eesti meistrivõistlusi. Pil-
jardimängu tunnihind on kind-
lasti bowling’uga võrreldes nii või 
teisiti soodsam ja seab seetõttu 
eelised.

„Kui varem oli piljardisaal 
orienteeritud pigem noortele, siis 
nüüd sobib koht nii mõnusaks 
õhtuveetmiseks sõprade seltskon-
nas kui ka turniiride korraldami-
seks. Piljard on selline spordiala, 
mis tegelikult palju piire ei sea. 
Mängima on oodatud nii noore-
mad kui ka vanemad, nii mehed 
kui ka naised. Nii kui nina piljar-
dilauani küünib ja huvi on, miks 
mitte mängida? Praegu tundub, et 

piljard on rohkem meeste mäng, 
kuid ootame alati rohkem naisi 
mängima ja harjutama ning õppi-
ma. Tihti saab just proovides sel-
le mängupisiku külge, sealt eda-
si tekib huvi areneda ja õppida,” 
juurdleb Meriküla. „Kuulis on ka-
sutusel Ameerika pool’i piljardi-
lauad, mis on oluliselt suuremad 
enamasti pubides kasutatavatest 
Inglise pool’i laudadest, aga samas 
väiksemad piljardimängu kunin-

ga-, snooker’i-laudadest,” selgitab 
Meriküla laudade omapära. 

Piljard pigem lõbus kui 
keeruline mäng

Meriküla arvates on Võrus tege-
likult juba mõnda aega väga vä-
he võimalusi vaba aja veetmi-
seks. „Ma ei pea siin silmas tervi-
sesporti. Teinekord soovitakse ju 
lihtsalt sõpradega koos midagi te-
ha ja ennast mõnusalt tunda. Va-

rem oli Võrus bowling’u- ja piljar-
disaal. Ligi aasta ei olnud siin aga 
kumbagi. Siit ka mõte tuua Võrru 
juurde võimalusi meeldivalt õh-
tut veeta ja samas ennast proovile 
panna,” selgitab Meriküla. „Mäng 
ei ole üldse keeruline, pigem 
hoopis lõbus. Kohapeal anna-
me kindlasti algajatele näpunäi-
teid mänguvõtete ja reeglite koh-
ta. Ka ma ise ei osanud piljardist 
varem suurt midagi mõelda. Vaa-

data küll meeldis, aga mängida ei 
osanud. Arvasin, et tegemist on 
pigem meeste alaga. Ma eksisin ja 
pärast paari tundi mängu tundsin 
ennast oluliselt kindlamana. Te-
gu on väga laheda ajaviitemängu-
ga, samas kui isegi bowling nõuab 
mängijalt veidi sportlikumat riie-
tust, siis piljardit võib mängida 
suisa pidulikus dress code’is,” rää-
gib Meriküla oma tutvusest piljar-
dimänguga.

Meriküla sõnul on Võrust aas-
tate jooksul välja kasvanud tublis-
ti silmapaistvaid amatöörmängi-
jaid nii noorte, täiskasvanute kui 
ka seenioride klassis. „Kui Ees-
tis on see spordiala alles alusta-
nud laiaulatuslikku võidukäiku, 
siis mujal maailmas on harrastaja-
te hulk meeletult suur, mängivad 
nii naised kui ka mehed, nii vanad 
kui ka noored. Piljardi populaar-
sus on ilmselt suuresti tänu võlgu 
sellele, et mängu harrastamiseks 
ei ole tarvis muretseda spetsiaal-
set varustust. Kõik on kohapeal 
olemas. Need, kes vanasti koroo-
nat harrastanud ja silm jätkuvalt 
täpne, ei pea väga vaeva nägema, 
et kohaneda Ameerika pool’iga,” 
julgustab Meriküla. „Sügisel on 
meil plaanis alustada ka harras-
tajate treeningutega erinevates 
gruppides. Peale selle valmib üs-
na pea ruum, kus saab rahulikult 
istuda ja kas või piljardimängu 
seltsis aktiivsemat sünnipäeva või 
muud koosviibimist pidada,” rää-
gib Meriküla lähitulevikust.

 Võrumaa vetelpäästeühingu 
esimees Vambola Sulg:

Maakonna järvedel kestab jäälagune-
mine. Tamula järv vabanes täielikult jääst 
reedel, 31. märtsil. Jää liikus lõuna poo-

le Võlsi alla. Öeldakse, et kuhu liigub jää, 
sinna läheb kala järele.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioo-
nijuht Marek Kiik:

1. aprillil kella 19.17 ajal toimus liik-
lusõnnetus Võru maakonnas Rõuge vallas 

Rõuge-Rebäse-Haanja maantee kolman-
dal kilomeetril, kus 21aastane mees sõitis 
sõiduautoga BMW 330D kõrvalteelt ette 
peateel liikunud sõiduautole Subaru Imp-
reza, mida juhtis 21aastane mees. Subaru 
juht keeras otsasõidu vältimiseks kõrvale 
ja sõitis teelt välja vastu puud. Subaru juht 

toimetati Lõuna-Eesti haiglasse. 
2. aprillil kella 18.23 ajal põles Rõuge 

vallas Mustahamba külas 2 hektari ulatu-
ses kulu, mille kutselised päästjad Rõuge 
vabatahtlike abiga kustutasid. 

Lõuna-Eesti haigla kommunikatsiooni-

juht Ave Abel: 

Lõuna-Eesti haiglas raviti möödu-
nud nädalal 97 statsionaarset haiget. 
Haigla sünnitusosakonnas sündis seitse 
last: kaks tüdrukut ja viis poissi.

Nädala jooksul oli 129 kiirabivälja-
kutset.

ARGIKAJA

Piljard ja bowling – vaba aja veetmise võimalused, 
mis sobivad peaaegu igas vanuses ja eas huvilistele

Võru ainukese piljardisaali Kuul perenaine Merlin Meriküla, kes sai isegi mängupisiku hinge 
alles hiljuti.                      Foto: KADI ANNOM

PUIT
Müüa lõhutud küttepuid (30–60 
cm). Vedu. Tel 508 6373.

Müüa lõhutud küttepuid (kogus 
alates 2 rm). Tel 510 2806.

Müüa 3meetriseid küttepuid 
kohaletoomisega. Tel 503 7570.

Müüa küttepuid. Tel 5364 8227.

Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
klotse, pliidipuid ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 5620 8897.

Müüa lõhutud lehtpuu küttepuid. 
Tel 5666 4217.

Müüa tooreid küttepuid koos 
kohaleveoga. Tel 5662 6776, 
5342 1380.

Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja 
kaminapuid, pelleteid ning puidu- 
ja turbabriketti alusel. Vedu tasu-
ta. Tel 433 3130, 523 8503.
Kütte- ja pliidipuud. Vedu tasuta. 
Tel 5351 5322.

Müüa küttepuid. Tel 514 3747.

Müüa kase-, lepa-, okaspuu-, 
haava- ja pliidiküttepuid. Tel 
5660 5387. Internetiaadress 
riidapuu.wixsite.com/riidapuu.

Müüa küttepuid ja kütteklotse 
veoga. Tel 5364 5253.

Müüa saematerjali, voodri-, 
põranda- ja terrassilaudu. Vedu 
tasuta! Tel 525 8911.

Müüa 3meetrisi küttepuid koos 
veoga. Tel 517 6260.

Müüa küttepuid koos kohaleveo-
ga. Tel 5690 3973. 

Müüa saekaatri jäägid (kask). 
Tel 517 5605.

Müüa kütteklotse koos kohale-
veoga. Koorma hind 150 € (6,5 
m3 koorem). Tel 503 4482.

Voodrilaua, põrandalaua ja 
saematerjali müük. Vedu üle 
Eesti tasuta. Tel 5373 1117.

Müüa ehituslikku saematerjali 
ning voodri- ja põrandalauda. 
Vedu tasuta. Tel 528 2268.

OÜ Puiga Soojus ostab raiejäät-
meid. Pakume raiejäätmete koon-
damisteenust. Tel 5550 5550.

Ostame 3m lehtpuu küttepuid 
22 €/tm. OÜ Polarson, Sooküla, 
Lasva vald, tel 507 4442, info@
polarson.ee.

Ostan palki ja 3m küttepuid. 
Vedu minult. Metsamaterjali vedu 
metsaveoautoga. Tel 5620 8897.

TEENUS

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Parim HIND, telli mind! 
Fekaalivedu. Välikäimla rent.
Tel 525 6254.
www.tommirent.ee.

Mobiilse saekaatri teenus. Tel 
5662 0921.

Soodne fekaalivedu, settekaevu-
de tühjendamine. Tel 510 9995.

Võsa- ja raiejäätmete väljavedu 
ja ost. Tel 5351 1321.

Kaevude kaevamine, puhas-
tus, remont ja desinfitseerimi-
ne. Tel 5897 3811.

Tiikide, kraavide kaevamine ja 
süvendamine. Tel 5351 1321.

Halumasina teenus ja rent. Tel 
5662 6776, 5342 1380.

Ohtlike puude langetamine. 
Tel 505 4983, www.ohtlik.ee.

Soodne fekaalivedu ja välikäim-
late rent. Tel 5382 8791.

Üldehitus, lammutustööd. Tel 
5593 9262.

Kolimisteenus. Tel 5382 8791.

Võlgade kiirmenetlus. Tel 520 4306.

KAARDID ENNUSTAVAD 24 h. 
Tel 900 1727, www.ennustus.ee.

KINOS KANNEL

„Elu”. Ulmefilm, thriller. 
Alla 14aastastele keelatud.
T, 4. aprillil kell 21.15;
N, 6. aprillil kell 18.45.

„CHiPs: Maanteepatrull”.
Komöödia, action, kriminull. 
T, 4. aprillil kell 19.15.

„Smurfid: Kadunud külake”. 
3D/2D. Animatsioon. Perefilm.
T, 4. aprillil kell 17.30;
N, 5. aprillil kell 17.

Giuseppe Verdi ooperi 
„RIGOLETTO” otseülekanne 
N, 6. aprillil kell 20.45 Barcelona 
ooperimajast suurel kinolinal esi-
mest korda Võrus.

MITMESUGUST

Paksushöövelmasin, platega 
kreissaag, puulõhkuja, akusid 
vahetada küttepuu vastu (too-
res lepp, 50 cm). Tel 5807 6629.

OSTAME:
Metsa- ja põllumaad

Raieõigust

PAKUME:
Raie- ja väljaveo-

teenust 

OÜ Forest Stock,  
Jüri 24, Võru 65608.  

Tel 503 7570;  
info@foreststock.ee
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OST

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 
5215, info@est-land.ee.

MÜÜK

Põhurullid. Tel 5666 4217.

Suur tühjendusmüük Jüri 13 
komisjonipoes. Kiirematele parem 
valik! Valik laste-, naiste- ja mees-
teriideid 1-5 €. Valik beebiriideid 
0,50 €. Valik jalatseid 1–10 €.

3m randaal Ares. Tel 5666 4217.

Müüa väga heade hindadega 
suverehve sõiduautodele, maas-
turitele ja kaubikutele. Kõik reh-
vitööd. OÜ Kohalik Auto, tel 5343 
5725, kohalikauto@gmail.com.

Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajaduse korral tükeldamine. Info 
tel 5354 3002 või 505 9151.

Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5196 2628 või 5351 7414.

Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega. Info tel 
5351 7414.

RENTIMINE

Mahedalt tegutsev põllumees 
võtab rendile põllumaid, püsiro-
humaid ja võssa kasvanud põl-
degi Varstu, Rõuge, Mõniste ja 
Antsla vallas. Aus ja parim rendi-
tasu garanteeritud. Vabane kemi-
kaalidest oma maal! Info tel 5660 
6683 või klemaad@gmail.com.

TÖÖ

Vajan abitöölist. Tel 514 3747.

LINNUD

Sakala linnukasvatus müüb 
värvilisi mais munemist alus-
tavaid noorkanu reedel, 9. 
aprillil Võrumaa bussipeatus-
tes: kell 13 Parksepas, kell 
13.15 Väimelas, kell 13.30 Võru 
turul, kell 14 Vastseliinas, kell 
14.30 Haanjas, kell 15 Rõuges, 
kelll 15.15 Sännas, kell 15.30 
Tsoorus, kell 16 Antslas, kell 
16.30 Sõmerpalus. Hind 5 €/lind. 
Info tel 506 8501 või 5374 1711, 
www.kanad.ee.

kuulutused@vorumaateataja.ee

KOOLITUS

OÜ Autosõit alustab B-kat kooli-
tusega 5. aprillil kell 17.30 Tartu 
31, Võru. Tel 745 6040, www.
autosoit.ee.

KORTER

Üürile anda 2toaline mug korter 
Koreli t (2. k). Tel 528 4807.

SÕIDUKID

Müüa Cadillac BLS lux sedaan 
1,9 TDI (2008. a). Tel 5395 2637.

KINNISVARA

Müüa aiandus-elamumaakrunt 
(688 m2) Kose alevikus suvilate 
piirkonnas. Tel 514 0438.

TEATED
Lp mesinikud! Luke vahavabrik 
vahetab kunstkärge (2,5 €/kg) 
ja ostab mesilasvaha (7 €/kg) 
Võru bussijaamas 9. aprillil kella 
9.30–11. Ka kollaste itaalia mesi-
lasemade (25 €/tk) tellimine 30. 
aprillini, ettemaks 10 €/tk. Emad 
toome Milaano mägedest 12.–19. 
mail. Tel 5645 2997, luke.vaha-
vabrik@mail.ee.

Siiras kaastunne

GENADI POPMANI

omastele.
Kabesõbrad Ivar, Paul, 

Jevgeni, Kuno

Sa kõigi vastu olid hea, 
su inimlikku soojust meenutades 
langetame pea.

Kauaaegset majaelanikku

AGO SOOMET

mälestavad KÜ Kreutzwaldi 
56b elanikud.

Südamlik kaastunne 
abikaasale ja pojale perega.

Südamlik kaastunne 
Ellele ja laste peredele 

kalli abikaasa, isa ja vanaisa

TIEDRICH RAIDMA

surma puhul.
Mälestavad Mare, 

Tarmo ja Külli lastega.

AITA SOEORG

Mälestame head naabrit.
Triin, Urmas, Andrus, Rein, 

Merli, Liis Krislin, Einar, Steve

Südamlik kaastunne 
Juhani perele

GENADI POPMANI

surma puhul.
Naabrid Andres perega, 
Riina perega, Lia ja Ülo

Südamlik kaastunne 
Silvile, Lainele lastega 
poja, abikaasa ja isa

SULEV VÄRNIKU

kaotuse puhul.
Merike, Tiit perega ja Ivi

Südamlik kaastunne 
Eve-Lyle ja lähedastele 

kalli 

AGO SOOME 

kaotuse puhul.
Iivi ja Lea perega

Mälestame

UUNO KOLTSI 
ja 

EDGAR KOLTSI

Siiras kaastunne 
peredele ja lähedastele.
Tiit, Vaike, Taimi, Mirjam

Mälestame head naabrit

AGO SOOMET

Avaldame kaastunnet 
Eve-Lyle kalli abikaasa 

ja Randole perega 
isa, äia ja vanaisa 

kaotuse puhul.
Naabrid Kreutzwaldi 56b 
neljandast sektsioonist

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa …

Endist töökaaslast 
ja kauaaegset naabrit

AGO SOOMET

mälestab perekond Teder.
Sügav kaastunne omastele.

Sa läksid mööda kevadkerget rada 
ja vaikselt mälestuseks said …

Südamlik kaastunne 
Ellele ja lastele peredega 

abikaasa ja isa

TIIT RAIDMA

kaotuse puhul.
Helgi ja Reino

Me vaikses leinas langetame pea …

Kallis Elle, 
sügav kaastunne Sulle 

ja laste peredele 
abikaasa, isa, 

vanaisa ja vanavanaisa

TIIT RAIDMA

kaotuse puhul.
Sõbranna Aita pere

On kõrvus veel su häälekõla ja meeles
valusalt see päev, kui maha jätsid valud,
vaevad ja lahkusid meilt jäädavalt.

Mälestame kallist sugulast 

TIIT RAIDMAT 

Sügav kaastunne lähedastele.
Perekond Rosenberg ja Anu

Sa olid nagu päike, mis säras ja hiilgas.

ASSER MURUTAR

Sügav kaastunne 
Ingale ja poegadele peredega. 

Antsla keskkooli 1954. aasta lend

Iga hetk võib tulla viimne vaatus, 
kostab kell ja sulgub eluring.

Südamlik kaastunne Siivile 
vendade 

EDGAR KOLTSI
UUNO KOLTSI

kaotuse puhul.
Niina, Ive

Üks tee on käidud ja süda on vaikinud.

Lahkus 

EDGAR KOLTS

Siiras kaastunne 
kõigile lähedastele.

Mälestab Helle emaga.

Andku Looja Jõudu ja Lohutust …

SULEV VÄRNIK

Kallis klassiõde Silvi! 
Meie kaastunne Sulle 
poja kaotuse puhul.

Antsla keskkooli 1954. aasta lend

Mälestame 
kauaaegset liiget

EDGAR KOLTSI

Sügav kaastunne omastele.
Võrumaa Partnerluskogu

Puhkama, puhkama kutsuti sind, 
töökas ja sõbralik oli su hing.

Malle lastega ja Helbe. 
Oleme mõtetes Teiega, 

kui saadate ära oma 
kalli abikaasa, isa ja venna

ENN HALLERI

Ludmilla, Ülle, Külli

Suur päike paistis korraga kaugelt. 
Lauad ja laed olid samad, 
kuid hoopis madalamad. 
(B. Alver)

Kallis Maire! 
Oleme Sinuga ema

ELFRIEDE ARENI

kaotuse puhul.
Virve, Salme, Liina

Siiras kaastunne Tiinale 
kalli elukaaslase

EDGAR KOLTSI

kaotuse puhul.
Kursusekaaslased 

Antsla sohvoostehnikumi 
päevilt

Mälestame oma kauaaegset 
kööstööpartnerit

EDGAR KOLTSI

Sügav kaastunne lähedastele.
Jaagumäe Kaubanduse OÜ

Südamlik kaastunne 
Helbe Allasele 

kalli venna

ENN HALLERI

kaotuse puhul.
Võrumaa Omavalitsuste Liit

Avaldame sügavat kaastunnet 
tütrele auväärses vanuses 

lahkunud ema

HELLA ALLASE

surma puhul.
Mälestavad majanaabrid 

ning Otto ja Eha.

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata, 
aeg kaunimad ajad meelde jätab …

Mälestame häid sõpru

EDGAR KOLTSI 
ja 

UUNO KOLTSI 

Meie siiras kaastunne kõigile lähedastele. 
Evi, Lembit ja Malle

Soe kevadtuul võttis sul käest, 
viis teele, kust tagasi ei tulda.

Südamlik kaastunne 
Hellele ja Ehale

UUNO KOLTSI

surma puhul.
Arno ja Lydia

Tuleb ette hetki, kui on raske leida sõnu …

Kallis Helle! 
Oleme mõtetes Sinuga, 

kui jätad hüvasti 
elukaaslase

UUNOGA

Mälestavad Evi, Endel, Kaili.

Mälestuste päiksekulda 
jääd sa ikka elama …

Südamlik kaastunne 
Hellele ja kõigile omastele

UUNO KOLTSI

kaotuse puhul.
Viivi-tädi laste peredega

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestustemaa …

Mälestame head ja sõbralikku 
naabrimeest

UUNO KOLTSI

Südamlik kaastunne omastele.
Senni, Tiiu, Are, Kersti, Üllar

Siiras kaastunne Sulle, 
kallis Tiina, 
abikaasa

EDGAR KOLTSI

kaotuse puhul.
Heli ja Koidu

Avaldame sügavat kaastunnet 
Heljule kalli õe

ILME BAMBERGI 

(snd Saluveer)
lahkumise puhul.
Tädipoeg Leopold 

ja õetütar Heli

Lõppes aeg ja elu ja valgus, 
sinu elust on saanud mälestus.

UUNO KOLTS 
1.08.194831.03.2017

Kauaaegset elukaaslast 
leinab Helle perega.

Kallist

ENN HALLERIT

mälestavad Kurenurme kooli 
klassikaaslased 

ja klassijuhataja Asta.
Südamlik kaastunne 

lähedastele.

Kõike võib tahta, karta ja loota.
Seda, mis tuleb, mitte keegi ei oota.
(Betti Alver)

Südamlik kaastunne omastele 
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja venna

EDGAR KOLTSI

surma puhul.
Leinavad töötajad Taarapõllu talust.

Südamlik kaastunne 
Juhanile perega 

kalli isa, äia, vanaisa

GENADI POPMANI

surma puhul.
Ly, Jaak, Liis, 
Matis, Madli

Avaldame kaastunnet 
Juhanile ja lähedastele 

kalli

GENADI POPMANI

surma puhul.
Üllar, Merike, 

Kristel ja Krete perega

Südamlik kaastunne 
Lainele ja lastele 

kalli abikaasa ja isa

SULEV VÄRNIKU

kaotuse puhul.
Silver perega

Valus on mõelda, 
et sind enam pole 
ja iial sa meie juurde ei tule. 

Lahkus meie kallis 
abikaasa, isa ja vanaisa

TIIT RAIDMA
29.08.193331.03.2017

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 12. aprillil kell 12 
Lõuna-Eesti haigla leinasaalist 

Osula kalmistule.

Mälestus püha 
sinust hinge jääb helge ja hea. 
Meie mõtetes püsid sa üha, 
elad edasi meie seas.

NIKOLAI KALA 
5.04.191716.02.2007

Kallist 
abikaasat ja isa 

mälestavad 
100. sünniaastapäeval 

lesk ja lapsed peredega.
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