
Oktoobri esimesele nädala-
le panid punkti Võru valla 
25 aasta juubeliürituste 
kavva mahtuvad korvpalli-
päevad Parksepas, eestvõt-
jaks kohalik spordiklubi.

Noored korvpallurid said ka
hel päeval endise Eesti koondi
se korvpallitreeneri Üllar Kerde 
juhendusel oma oskusi timmi
da. Kui reedel olid treeningplat
sil Parksepa spordiklubi oma 
poi sid, siis laupäeval oodati ava
tud tundi ka huvilisi kaugemalt. 
Neid jaguski: korvpallioskusi 
tuli lihvima õpilasi Puiga, Kääpa 
ja ka Võru linna koolidest.

Peale Kerde andis juhtnööre 
ja näitas korvpalliliikumisi ette 
Parksepa oma klubi kasvandik ja 
praegune PC Tartu Korvpallikoo
li treener Kaiti Vasiljeva. 

„Noored said kõvasti indu. See 
ei olnud ainult vaatamine – har
jutused võtsid parajalt võhma
le,” kommenteeris korvpalli
päevade korraldaja Kalev Palo.

Laupäeval panid korvpallis 
rinnad vastamisi ka Võru valla 
harrastuskorvpallurid ja riigi
kogulased. „Riigikogulased olid 

seekord küll väge täis,” tunnis
tas Kalev Palo külaliste pare
must. 

Samalaadsed kohtumised on 
varem lõppenud ka võrulaste 
juubeldustega. Algus ja lõpu
neljandiku  võidu võtsid nüüd

ki võrulased, aga män gu keskel 
kasvas kaotus 20 punktini ja nii 
lõppes ka mäng – 87:67. 

Riigikogulased ei tulnud müt
siga lööma ja olid mobiliseeri
nud meeskonda kogenud män
gumehed, kellest Rainer Vakra 

lennutas korvi koguni seitse kol
mest.

Valla  juubeliüritused jätku vad 
18. oktoobril, kui Võru vallavalit
suse juures saab koha mälestus
pink Heino Kuusikule.

Kaile Kabun

Nr 7 (121) Hind 0.35 €

HALDUSREFORM
Lasva, Sõmerpalu ja 
Võru valla ühinemis- 
lepingu projekt. lk 3-4

ELU
Teppo lõõts meelitas 
pillimeistrite sekka. 
   lk 5

SPORT
Parksepa turniiril jagus 
põnevust viimaste 
mängudeni.  lk 6

Sõmerpalu vald

Võru vald
Lasva vald

OKTOOBER 2016

Valla heakorrakomisjoni ettepa
nekul peeti septembris tänukir
jaga meeles tänavu heas korras 
ümbrusega silma jäänud maja
pidamiste omanikke ja korter
majade esindajaid:

perekond Liivoja Piirioja talu 
Tootsi külas;

perekond Meriste Maasika 
talu Verijärve külas;

perekond Jagomäe kodu Moo
ni 7 Kose alevikus;

perekond Kõrtsmanni kodu 
Pargi tee 6 Väimela alevikus;

perekond Lälli kodu Kesk 3 
Parksepa alevikus;

perekond Tarve Peetri talu 
Loosu külas;

Urmas Lehiste kodu Mustjärve 
tee 34 Võrumõisa külas;

perekond Luukase kodu Sika 
külas;

KÜ Järve 1 Puiga külas.
Valla tänukirja said veel tublid 

hooldustöötajad Meelis Liivaoja, 
Anneli Rannula ja Kuldar Sis

ka.
VVT

Perekond Liivoja oli
üks tänukirja saajatest.
Foto: Maidu Jaason

Võru valla korvpallimehed  
heitlesid riigikogulastega

Võru valla ja Riigikogu korvpallimeeskonnad. Foto: Toomas Hütt

Võru vallas 
sõlmiti 
esimene 
naabri- 
valveleping
Septembris sõlmiti Võru valla
valitsuses Verijärve piirkonna 
naabrivalveleping – tegu on esi
mese sellise lepinguga vallas.

Lepingu allkirjastamise juu
res viibisid piirkonnapolitseinik 
Elar Sarik, MTÜ Eesti Naabrival
ve esindaja Marek Väljari, valla
vanem Georg Ruuda ja piirkon
na vanem Rain Ermel. 

„Mõte /naabrivalvepiirkond 
luua/ tekkis siis, kui avastasime 
siin kahtlase liikumise,” avas 
Rain Ermel ettevõtmise  tausta. 
Ööpäevaks pererahvata jäänud 
majapidamise juures nähti kaht
last mees ning valvekaamera 
näitas, et ta on seal varemgi luu
sinud.

See viis naabrid koostööle: kor
raldati koosolek, võeti ühendust 
politsei ja MTÜga Eesti Naabri
valve. Praegu on värskes naab
rivalvepiirkonnas 15 liiget, aga 
liitumisest huvitatuid lisandub. 
Verijärve naabrivalvepiirkond 
asub järve Puigapoolses osas.

Elar Sarik ütles, et liitumine 
naabrivalvega on üks võimalus, 
kuidas luua ja suurendada kogu
konnas turvatunnet ning nüüd, 
kui esimene leping on sõlmitud, 
jätkub töö, et ka teised piirkon
nad naabrivalvega liitumise pea
le mõtleksid. 

Eesti Naabrivalve korraldab 
liikmetele koolitusi ja infopäevi, 
kus õpetatakse nii ohte märka
ma kui ka neile reageerima.

Üle Eesti on naabrivalvepiir
kondi loodud alates 2000. aas
tast enam kui 500 ning nende
ga on liitunud ligi 12 000 maja
pidamist. 

VVT

Marek Väljari, Elar Sarik ja Rain 
Ermel. Foto: politsei

Heakorrakonkursi pärlid

Võru vallavolikogu andis 12. ok
toobril rohelise tee Võru, Lasva 
ja Sõmerpalu valla ühinemisle
pingu projekti avalikustamiseks. 
Sõmerpalu ja Lasva vallavoliko
gu tegid seda juba varem. 

Vallavanem Georg Ruuda sõ nul 
on kõigil Võru valla elani kel
ja organisatsioonidel kolme nä

dala jooksul võimalik ühinemis
lepingu kohta ettepanekuid ja 
parandusi esitada. Valdade ühis
komisjonis arutatakse märkusi 
ja otsustatakse, milliseid muu
datusi liitumislepingusse teha. 

Seejärel seatakse leping rahva
hääletusele. „Täpsed  kuupäevad 
ja hääletusküsimuse sõnastus on 

veel otsustamata,” lausus Georg 
Ruuda. Ilmselt toimub rahvahää
letus novembri teisel nädalal ja 
seda võib  korralduse poolest võr
relda valimistega. Osaleda saa
vad kõik vallaelanikud alates 16. 
eluaastast. Rahvahääletuse tule
mused on volikogu dele soovitus
likud. Pärast kõiki neid toimin

guid läheb liitumisleping lõpli
kuks kinnitamiseks Sõmerpalu, 
Lasva ja Võru valla volikogusse.

Ühinemise tulemusena moo
dustuva Võhandu valla territoo
rium on 555,78 km2. Ühendvalla 
elanike arvuks oleks rahvastiku
registri andmetel 8309.

Kaile Kabun

Võhandu vald ootab vallaelanike heakskiitu
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Ene Lumi kaasteelised on 
olnud selle aja jooksul  peamiselt 
algklassi ja põhikoolilapsed. 
Ta tuli Võrumaale  Parkseppa 
kooli tatud muusikaõpetaja ja 
pioneeri juhina 1971. aastal. 
Kohe puhus ta elu sisse ka mudi
laskoorile. Hiljem sündis veel 
kapell, mille juhendamist ta jät
kab praegugi. 

29 aastat on Ene Lumi korral
danud Parksepa koolis ka elolas
te elu. Vabas Eestis loodi aktiiv
sete noorte ühendajana Ees
ti Laste Organisatsioon (ELO) ja 
omaette rühm ka Parksepa koo
lis. Parimatel aegadel kuulus sel
lesse edukat elufilosoofiat pro
pageerivasse organisatsiooni ligi 
40 rühma üle Eesti. Võimalused 
on avardunud, huvialasid juur
de tulnud ja mõned eestvõtjad 
taandunud, seepärast ei ole elo
lastest praegu nii palju kuulda 
kui varem. Ene Lumi on suut

nud oma koolis siiski huvi hoi
da. 

Elolased saavad kokku laagri
tes ja rühmad käivad ka ükstei
sel külas. Kohtumistel korral
datakse võistlusi ja lahutatakse 
meelt isetegevusega. Üleeesti
liste kokkutulekute üldvõite on 
toodud ka Parkseppa. Kroonika
raamatud annavad neist ligi 30 
aastast elava pildi. Algusaja elo
laste lapsed käivad juba vanema
te radu.

Niipalju on aja jooksul siiski 
muutunud, et laagreid ei peeta 
enam telkides ja toitu ei vaari
tata lõkkel. „Kõik on väga muga
vaks muutunud,” kommenteeris 
Ene Lumi laagrite korraldami
se nõuete nö europärastamist 
kahetsusnoodiga.

Kotid peab laagrisse siirduja 
siiski endiselt ise pakkima. See 
on kuulunud Ene Lumi ellu nii 
ELO ettevõtmiste kui ka laulupi

dudega seoses. Hiljuti naasis ta 
ELO kuraatorite laagrist. „Tütar 
helistas ja tahtis külla tulla. Kui 
kuulis, et lähen laagrisse, siis 
ütles: millal sa küll selle kottide 
pakkimise lõpetad!?” tõi ta oma 
nädalavahetustesse kanduvast 
vandersellielust ühe näite.

Nüüd alanud tööaastal on 
Ene Lumi otsustanud, et koos 
mudilaskooriga ta uuele laulu
peole siiski enam vastu ei astu, 
aga ühes elolastega tahab rüh
ma 30. sünnipäevani jõuda küll. 
Nii samuti hoiab ta sel sügisel
gi oma käes kooli noortekapelli 
taktikeppi. Kapell on olnud koo
li rahvatantsurühma saatja ja 
kaasalööja hulgal folkloorifesti
validel. Tänavu on plaanis alus
tada teise klassi õpilastega pilli
mängu Ast ja Bst ning kui hoog 
sisse tuleb, siis juba isadepäeva 
aegu publiku ette astuda.

„Mul on olnud lastega hea 
kontakt,” kõlab Ene Lumi lihtne 
vastus küsimusele, mis on teda 
Parksepa koolis hoidnud. Laste 
huvid ja mõtted on aga nii erine
vad, et kirevusest küll puudust 
ei tule.

Kaile Kabun

Vallal on teede ehituse ja kor
rashoiu jaoks 2016. aasta eelar
ves kokku üle 300 000 euro, mil
lest umbes kolmveerand on suve 
jooksul ehitus ja remonditööde
le ära kulunud. Ülejäänud raha 
eest saab veel teha väiksemas 
mahus teede hooldus ja remon
ditöid ning kindlasti lumetõrjet 
aasta lõpuni.

Suuremad teetööd sellel suvel 
olid:

Kruusateede remonti (kraa
vide kaevamine ja purustatud 
kruusa pealevedu 10 cm) tehti 
valla erinevatel teelõikudel kok
ku 8,5 km. Tööde tegija oli AS 

Eesti Teed. Lisaks veeti paljudes 
kohtades üle valla teedele kruu
sa, töid tegi AS Palmeks.

Kõvakatte sai sel aastal 2,7 km 
erinevaid kruusateelõike, töid 
tegi AS Eesti Teed.

Korduspindamist tehti eri tee
lõikudel vallas kokku 2 km ula
tuses, tööde tegija oli AS Trev2. 

Asfaldiauke lappis AS Eesti 
Teed.

Kruusateid on hööveldatud 
suve jooksul kolmel korral ja 
teeääri niidetud kahel korral, 
tegijaks AS Palmeks ja OÜ Saha
poisid.

Kõigi nende tööde maksu

mus kokku on ligi 250 000 eurot 
(koos käibemaksuga).

Valla teede üldine seisukord 
peaks seega olema rahuldav. 

Juba käivad ettevalmistused 
talveks. Sellega seoses on valla
valitsusel maaelamiste omani
kele sama palve mis igal aastal: 
vaadake üle oma talu juurde vii
vad teed, et võsa ei oleks teele lii
ga lähedal ega takistaks lume
tõrjemasinate tööd! 

Kõigest teedega seonduvast 
andke teada valla majandusspet
sialistile Peep Kimmelile tel 529 
0640 või eposti aadressil peep@
voruvald.ee. VVT

Nii mõnigi vallaelanik vaatab 
mööda Põlva–Võru teed sõites 
suurt maakividest maja ja mõis
tatab, mis vanas mõisalaudas 
toimub. Eelmise aasta oktoob
ris avatud ja Euroopa regionaal
arengu fondi raha toel renovee
ritud hoones asub puidutöötle
mise ja mööblitootmise kompe
tentsikeskus Tsenter. Praegu on 
maailmatasemel masinapargiga 
keskuse töö täies hoos. Tsenter 
on Võrumaa kutsehariduskesku
se allüksus ja siin töötab kokku 
11 inimest.

Tsentri juhi Kalev Kaarna 
sõnul on viimane aasta möödu
nud edukalt. Tellimustega on 
Tsentrisse pöördunud üle 170 
huvilise, kelle hulgas on nii ette
võtjaid, kohalike omavalitsuste 
töötajaid kui ka eraisikuid. Siia 
võib lisada inimesed, kes käivad 
Tsentris nõu küsimas, lihtsalt 
uudistamas või osalevad kooli
tustel.

Suur osa Tsentri tegemistest 
on tellimustööd. Ettevõtted saa
vad siin katsetada, teha proto
tüüpe ja väikepartiisid. Kõige 
tegusamad masinad on praegu 
printimismasin, laserlõikur ja 
CNCpuidutöötluspink. Siia on 
pöördunud ka paljud alustavate 
mööbliettevõtete juhid, kes otsi
vad abi tootearenduses, soovi
vad teha prototüüpi või vajavad 
teadmisi, kuidas müüa oma too
det välisturule. 

Tsentri teenuste vastu tunne
vad huvi eelkõige puiduettevõt
ted, kuid paljud tellijad pole üld
se puiduga seotud, vaid soovivad 
lihtsalt midagi omanäolist teha. 
Näiteks on siin huvitava viimist
luse saanud Georgi hotelli ter
rassi ja Tartu restorani Romaan 
mööbel, samuti pinnatrüki
ga lauad ühele Soome hotellile. 
Valdade töötajad tellivad Tsent
rist suveniire, diplomeid, auhin

du ning eraisikud näiteks suuri 
perekonnapilte, lemmiklooma
piltidega kaste jm. 

Tsenter tegeleb ka omatoode
te arendusega. Näiteks võib tuua 
tappidega kinnitatud vineerist 
vaheseinad, kuhu võib vastavalt 
vajadusele lisada aknaid ja riiu
leid, ning liikuvate paneelidega 
vahesein, millele on pinnatrüki 
abil tehtud „kulunud” ilme (pil
dil). 

Tsentril on suured tuleviku
plaanid. Näiteks rahvusvaheli
ne koostöö plasmatehnoloogia 
vallas, rakendusuuringud puidu 
viimistluse vastupidavuse kohta 
välitingimustes jt. Samas oleme 
alati avatud kohaliku kogukon
na jaoks, aitame oma puiduvald
konnaalaste teadmistega, oota
me koolitustest osa võtma ning 
teeme tellimustöid. 

Ootame vallaelanikke osalema 
Tsentri üritustel ja 8. novemb
ri teemapäeval, kus tuleb jut
tu 3Dskaneerimisest ja model
leerimisest. 8. novembrini on 
Tsentris kõigile huvilistele ava
tud EKA tudengite näitus „Pau
sid Postiteel”, kus on muu hul
gas näha tulevikuvisioon Väime
la bussipeatusest. Oodatud on ka 
valla koolide õpilased ja õpeta
jad. Tulge vaadake ja veenduge, 
et puiduvaldkond on äge.

Kohtumiseni Tsentris!
Hille Lillemägi,
turundusjuht

Vaata lisaks www.tsenter.ee.

Tsentri uksed 
on kõigile avatud

Nelikümmend viis aastat 
koos Parksepa kooliga
Oktoobris tähistatakse õpetajate päeva

Tänavused teetööd lõpusirgel

Tsentris valminud liikuvate paneelidega vahesein. Foto: Tsenter

Puiga–Verijärve teelõik. Foto: Võru vallavalitsus

Aeg soosib, ehk isegi nõuab järske kannapöördeid 
ja mobiilsust – nii töös kui eraelus. Nõnda näeb 
püsivust ning ühele töökohale ja ametile pühendumist 
üha harvem. Muusikaõpetaja Ene Lumi tähistas 
aga hiljaaegu tööjuubelit – 45 aastat Parksepa koolis.

Ene Lumi on avanud auhinna- ja meenekapi ukse: see räägib tema tööst rohkem, kui üks artikkel 
seda suudab. Foto: Kaile Kabun
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Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse kor
ralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 10, 
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse 
§ 91, kohaliku omavalitsuse üksuste ühi
nemise soodustamise seaduse ja Lasva Val
lavolikogu ettepaneku Sõmerpalu Vallavo
likogule ja Võru Vallavolikogule alustada 
ühinemisläbirääkimisi haldusterritoriaal
se korralduse muutmise üle (19. veebruar 
2016. a. otsus nr 11.3/3) ning Sõmerpalu 
Vallavolikogu (31. märts 2016. a otsus nr 
17) ja Võru Vallavolikogu (9. märts 2016. 
a. otsus nr 147) otsused ühinemisläbirää
kimistega nõustumise kohta ning sellele 
järgnenud ühinemisläbirääkimiste tule
mused, sõlmivad Lasva vald, Sõmerpa
lu vald ja Võru vald (edaspidi nimetatud 
„ühinevad omavalitsused”) käesoleva ühi
nemislepingu (edaspidi leping), mille ees
märgiks on moodustada ühinemise kaudu 
uus omavalitsusüksus (edaspidi Vald).

1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Käesoleva lepinguga sätestavad Las
va vald, Sõmerpalu vald ja Võru vald oma
valitsusüksuste vabatahtliku ühinemi
se aja, eesmärgid, nime, piirid, keskuse, 
sümboolika, ühinenud omavalitsusük
suste õigusaktide kehtivuse, ühinemise
ga kaasnevad organisatsioonilised ümber
korraldused ja avalike teenuste osutamise 
põhimõtted valdkonniti, töötajate ja tee
nistujatega seotud küsimuste lahendami
se, investeeringud ja riikliku ühinemis
toetuse kasutamise, samuti muude lepin
guosaliste poolt vajalikuks peetud küsi
muste lahendamise.
1.2. Uue haldusüksuse tegevussuundade 
kavandamisel, kohalikule omavalitsuse
le pandud kohustuste täitmisel ja teenus
te korraldamisel ning rahaliste vahendite 
kasutamisel lähtub Valla volikogu lepingu 
kehtivuse ajal käesolevas lepingus sätesta
tust. 

2. ÜHINEMISE AEG
2.1. Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru 
valla ühinemine toimub 2017. aasta KOVi 
volikogude valimistulemuste väljakuulu
tamise päeval. 
2.2. Punktis 2.1 nimetatud hetkest omab 
Vald kõiki lepinguosaliste õigusi ja kohus
tusi ning lähtub käesolevas lepingus kok
kulepitust. 

3. ÜHINEMISE EESMÄRGID
Lepinguosalised seavad ühinemise ees
märkideks:
3.1. ehitada kiiresti üles toimiv, ühtne ja 
tugeva meietundega vald; 
3.2. tõsta inimeste elukvaliteeti, pakkudes 
kõigile Valla elanikele kvaliteetseid ava
likke teenuseid;
3.3. luua ühtne haridus ja sotsiaalsüs
teem ning ühtselt toimiv kommunaalma
jandus;
3.4. toetada kohalikku ettevõtlust;
3.5. lähtuda investeeringute tegemisel 
vajaduspõhisusest kogu Valla ulatuses;
3.6. teha tihedat koostööd Võru linna kui 
piirkonna keskusega erinevate teenuste 
pakkumisel;
3.7. tagada kiire ja efektiivne teabevahe
tus erinevate huvigruppide vahel ning sel
ge ja kõigile mõistetava info edastamine 
valla elanikele.

4. UUE OMAVALITSUSÜKSUSE LIIK, NIMI, 
PIIRID, KESKUS JA SÜMBOOLIKA

4.1. Uue kohaliku omavalitsuse üksuse 
kui avalikõigusliku juriidilise isiku nimi 
on Võhandu vald.
4.2. Valla territoorium moodustub lepin
guosaliste territooriumide summana ja 
KOV piir kulgeb mööda lepinguosaliste 
välispiiri. 
4.3. Valla keskuseks on Võru linn. Võhan
du Vallavalitsuse juriidiliseks aadressiks 
on Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn, 
Võrumaa.
4.4. Võhandu valla jaoks töötatakse välja 

ja kehtestatakse uus põhimäärus. Uue Val
la põhimääruse kehtestamiseni lähtutak
se Võru valla põhimäärusest. 
4.5. Võhandu valla sümboolika (valla vapp 
ja lipp) töötatakse välja konkursi korras. 
Kuni uue sümboolika kehtestamiseni läh
tutakse Võru valla sümboolikast.
4.6. Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru 
valla ühinemise ning nende baasil Valla 
moodustamisega lõpetatakse ühinevate 
KOVide kui avalikõiguslike juriidiliste isi
kute tegevus. Võhandu vald on kõigi nime
tatud ühinenud KOVide õigusjärglane. 

5. HALDUSTERRITORIAALSE 
KORRALDUSE MUUTMISEGA 
KAASNEVATE ÕIGUSAKTIDE 
JA DOKUMENTIDE KEHTIVUS

5.1. Võhandu valla tegevus lähtub KOVi
le Eesti Vabariigi seadustega, nende alu
sel välja antud õigusaktide ja rahvusvahe
liste lepingutega pandud kohustustest ja 
vallaelanike õigustatud vajadustest ning 
käesolevas lepingus sätestatud kokku
lepetest. 
5.2. Ühinenud KOVide õigusaktid kehti
vad edasi kuni Võhandu valla õigusakti
de kehtestamiseni selle KOVi territooriu
mil, kus nad ühinemiseni kehtisid, ja ei 
ole vastuolus käesoleva lepinguga. 
5.3. Lepinguosaliste kõik õigused, kohus
tused, asjaajamise dokumendid, omandis 
olevad varad ja hallatavad asutused lähe
vad Võhandu vallale ühinemise jõustumi
se hetkest. 
5.4. Võhandu valla arengukava, eelarve
strateegia ja eelarve vastuvõtmiseni ning 
uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehti
vad lepinguosaliste KOVide arengukavad, 
eelarvestrateegiad, eelarved ja üldplanee
ringud. Lepinguosaliste üldplaneeringud 
kehtivad Võhandu valla üldplaneeringu 
kehtestamiseni valla osa üldplaneeringu
tena. 
5.5. Ühinenud KOVide kõik hallatavad 
asutused lähevad Võhandu valla alluvus
se, ametiasustuste tegevus lõpetatakse või 
reorganiseeritakse.

6. VALLA JUHTIMISSTRUKTUUR 
JA ORGANISATSIOONILISED 
ÜMBERKORRALDUSED

6.1. Võhandu vallavolikogu koosseisus on 
21 volikogu liiget, kes valitakse ühes ring
konnas, mis moodustatakse lepinguosalis
te territooriumi põhiselt.
6.2. Vallavolikogu komisjonide moodusta
misel arvestatakse piirkondliku esindatu
se põhimõtteid.
6.3. 2017. aasta kohalikel valimistel ava
takse valimisjaoskonnad 2013. aastal voli
kogude valimistel toimunud valimisjaos
kondade asukohtades. 
6.4. Võhandu valla juhtimisel rakendatak
se lähenemist, mille kohaselt valla stra
teegiline juhtimine on korraldatud kesk
selt ning avalike teenuste osutamine või
malikult kohalikul tasandil. 
6.5. Kõrget spetsialiseerumist eeldavad 
teenused koondatakse Võru linna, mis on 
ka kogu omavalitsuse haldus ja teenus
keskuseks. Tasakaalustatud arengu ja ava
like teenuste kättesaadavuse tagamiseks 
säilitatakse ja arendatakse kohalikke tee
nuspunkte. 
6.6. Võhandu valla teenuspunktid jäävad 
toimima tänastes asukohtades (Sõmerpa
lu ja Lasva) vallale kuuluvates hoonetes, 
kus toimub elanike vastuvõtt ja teenin
damine sotsiaal, majandus ning teistes 
küsimustes, mida on juhtimiskorraldus
likult otstarbekas kohapeal osutada. Tee
nuskeskuste töö korraldamisel lähtutakse 
vallaelanike vajadustest ja otstarbekusest, 
võimalik on ka erinevate täiendavate tee
nuste ja töötajate lisandumine teenuskes
kustesse. 
6.7. Lepinguosaliste KOVide teenistujad ja 
hallatavate asutuste töötajad jätkavad tee
nistust või tööd oma endises valdkonnas, 
v.a. juhul, kui valla ametiasutuse või hal

latavate asutuste struktuurist ei tulene 
teisiti. 
6.8. Võhandu valla ametiasutuse struk
tuuri ja teenistuskohtade koosseisu mää
ratlemisel ning töökeskkonna ettevalmis
tamisel võetakse aluseks juhtimisstruk
tuur, mille kinnitab ühinenud KOVi voli
kogu. Vallavalitsuse kujundamisel läh
tutakse ühinemisläbirääkimiste raames 
kokkulepitud struktuurist, mis on lisatud 
käesolevale lepingule (lisa 5).
6.9. Teenistus ja töölepingu tingimused, 
mis üleminevatel teenistujatel ja töötaja
tel on kehtinud eelmise tööandja või tege
vuse lõpetanud tööandja juures, on sidu
vad /Valla nimi/ kui uuele tööandjale. 
6.10. Ametiasutuste töö ümberkorralda
misel ja uute töötajate ning ametnike vär
bamise vajadusel leitakse personal eelkõi
ge sisekonkursi teel, et tagada info, tead
miste ja oskuste kvaliteet ning nende säi
limine ja haldusprotsesside tõrgeteta jät
kumine.
6.11. Töötajate vabastamisel ja hüvituste 
maksmisel lähtutakse seadustes sätesta
tust. 
6.12. Oluliste arengu ja asjaajamis
dokumentide ning töökordade kinnita
misel Valla volikogu poolt lähtutakse ühi
nemise ettevalmistuse perioodil lepingu
osaliste poolt moodustatud vastava(te) 
komisjoni(de) poolt ühtlustatud kordadest.
6.13. Valla eelarve koostamisel rakenda
takse võimalusel kaasava eelarve põhi
mõtteid.
6.14. Maamaksumäära kehtestamisel ei 
suunduta kõrgeima võimaliku maamak
sumäära poole.
6.15. Juhul kui ühinevad KOVid kavan
davad võtta täiendavaid laenukohustusi, 
lepitakse selles kokku konsensuslikult. 
6.16. Toetatakse Sõmerpalu Põhikooli 
hoonele uute kasutusfunktsioonide leid
mist.

7. AVALIKE TEENUSTE OSUTAMINE JA 
ARENDAMINE 

7.1. Haridus ja noorsootöö
Alus ja üldhariduse arendamisel lähtu
takse järgnevast:
7.1.1. Kõigile valla lastele tagatakse laste
aiakoht, sh arvestatakse erivajadustega 
lastega.
7.1.2. Lähtutakse eesmärgist hoida laste
aedade osalus ja õppetasu lapsevanema
tele taskukohane.
7.1.3. Säilitatakse olemasolev lasteaia ja 
koolivõrk. 
7.1.4. Vastavalt võimalustele toetatakse 
õpilastransporti lasteaiast kuni gümnaa
siumi lõpuni, eesmärgiks on tagada opti
maalne, mugav ja kasutajasõbralik (nö 
last säästev) transpordikorraldus.
7.1.5. Panustatakse väärtuspõhise ja nüü
disaja nõuetele vastava ergonoomilise 
koolikeskkonna loomisse.
7.1.6. Toetatakse seniste traditsioonide 
säilimist ja edasiarendamist haridusasu
tustes.
7.1.7. Hariduse andmisel arvestatakse eri
vajadustega lastega, eesmärgiks on pak
kuda kõigile lastele võimetekohaseid ja 
paindlikke õpivõimalusi.
7.1.8. Väärtustatakse ja tunnustatakse 
õpetajaid.
7.1.9. Panustatakse tugeva piirkonna
gümnaasiumi säilitamisse ja arendamisse 
Parkesepa Keskkooli baasil. 
7.1.10. Jätkatakse eraalgatusliku Pikakan
nu Kooli toetamist, vastavalt võimalustele 
toetatakse ka teisi eraalgatusi haridustee
nuse pakkumisel.
7.1.11. Tehakse avatud koostööd Võrumaa 
Kutsehariduskeskusega ja kompetentsi
keskusega Tsenter.
7.1.12. Toetatakse elukestvat õpet.
7.1.13. Arendatakse hariduse tugiteenus
te süsteemi (logopeedid, eripedagoogid, 
kooli psühholoogid, sotsiaalpedagoogid).
Noorsootöö ja huvihariduse puhul lähtu
takse järgnevast:

7.1.14. Lähtutakse eesmärgist tagada 
 mitmekesised ja kvaliteetsed huviharidu
se ja tegevuse võimalused igas vanuses 
inimestele. 
7.1.15. Säilitatakse senine huvihariduse ja 
tegevuste süsteem. 
7.1.16. Vastavalt võimalustele toetatakse 
transporti huviharidusteenuse kättesaa
davuse tagamiseks.
7.1.17. Noorsootöö viiakse ühtse koordi
neerimise alla, tehakse koostööd kolman
da sektoriga.
7.1.18. Säilitatakse ja arendatakse noorte
keskusi ning tubasid.
7.2. Kultuur, sport ja vaba aeg
7.2.1. Säilitatakse olemasolevad rahva
majad ja seltsimajad, spordirajatised, vaba 
aja veetmise kohad ning senine spordi ja 
kultuuritegevus.
7.2.2. Kultuuri ja spordi korraldamine 
viiakse ühtse koordineerimise alla, ees
märgiks on tagada kiire infovahetus ning 
luua optimaalne toimemudel.
7.2.3. Jätkatakse traditsiooniliste ürituste 
korraldamise toetamist, vastavalt võima
lustele toetatakse uusi algatusi, mis toeta
vad meietunde arenemist.
7.2.4. Toetatakse seltsitegevust, kogukon
dade algatust ja sädeinimesi, selleks tööta
takse välja ühtsed alused.
7.2.5. Spordi ja kultuuritegevuse rahasta
mist jätkatakse vähemalt samas mahus.
7.2.6. Raamatukogude puhul lähtutak
se optimaalsuse printsiibist, kaalutakse 
küla ja kooliraamatukogude ühendamist.
7.2.7. Toetatakse valla territooriumile jää
vaid kirikuid ja kalmistuid.
7.2.8. Tehakse koostööd piirkonna vaba 
aja teenuste pakkujatega.
7.3. Sotsiaalteenused ja -toetused, 

tervishoid
7.3.1. Üldiseks eesmärgiks on tagada kva
liteetsed, kõigile kättesaadavad ning vaja
duspõhised sotsiaalteenused. 
7.3.2. Sotsiaalvaldkonna juhtimine toimub 
omavalitsuse keskuses, teenuste osutamise 
punktid säilitatakse Sõmerpalus ja Lasval.
7.3.3. Luuakse ühtne sotsiaalteenuste ja 
toetuste süsteem, võttes aluseks parimad 
praktikad. Sotsiaaltoetuste määrad üht
lustatakse. 
7.3.4. Teenuste ja personali arendamisel 
panustatakse spetsialiseerumisele.
7.3.5. Arendatakse sotsiaalteenuste pak
kumist, sh tugiisikuteenust, koduteenust, 
sotsiaaltransporti, lastekaitseteenust ning 
valdkonnaga seonduvad juriidilist nõusta
mist.
7.3.6. Teenuste osutamisel tehakse koos
tööd kolmanda sektoriga.
7.3.7. Panustatakse ennetavasse sotsiaal
töösse ning kiiresse infovahetusse.
7.3.8. Säilitatakse hooldekoduteenuse 
pakkumine praegustes asukohtades (Jär
vere, Kääpa).
7.3.9. Arendatakse edasi Väimela Tervise
keskust.
7.3.10. Panustatakse olemasolevate pere
arstipunktide säilimisse piirkondades.
7.3.11. Võimalusel toetatakse esmatasandi 
tervisekeskuse rajamist Võru linnas.
7.3.12. Toetatakse terviseedendust.
7.4. Majandus
7.4.1. Vee ja kanalisatsioonimajandu
ses jätkatakse senist teenuste korral
dust, perspektiivis töötatakse välja ühtne 
lahendus. 
7.4.2. Teede talihooldust jätkatakse senis
test printsiipidest lähtuvalt.
7.4.3. Panustatakse valla teede korrashoi
du, sh teede mustkatte alla viimisesse.
7.4.4. Tegeldakse tänavavalgustuse laien
damise, rekonstrueerimise ja energia
tõhusamaks muutmisega.
7.4.5. Jätkatakse regulaarset ohtlike jäät
mete kogumist. 
7.4.6. Panustatakse valla omandis oleva
te hoonete nüüdisajastamisse ja energia
tõhusamaks muutmisse eesmärgiga taga
da hoonete võimalikult madalad ülalpida
miskulud.

Lasva valla, Sõmerpalu valla 
ja Võru valla ühinemislepingu projekt
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7.4.7. Jätkatakse panustamist hajaasustus
programmi.
7.4.8. Tihendatakse koostööd korteriühis
tutega.
7.4.9. Kommunaalteenuste, teedehooldu
se ja transpordi osas tehakse tihedat koos
tööd piirkonna ettevõtjate ja Võru linna
ga.
7.4.10. Optimeeritakse transpordi mars
ruudid, ühistranspordi ja koolitranspordi 
korralduses töötatakse välja ühine lahen
dus, mis lähtub elanike vajadustest ning 
avalike teenuste korraldusest.
7.4.11. Panustatakse sotsiaaleluruumi
de nüüdisajastamisse, vastav kinnisvara 
koondatakse võimalusel konkreetsetesse 
hoonetesse.
7.4.12. Kaalutakse võimalust luua eral
di valla kinnisvarahoolduse ja –halduse
ga tegelev üksus (heakorratööd, remondi
tööd jms).
7.4.13. Toetatakse ettevõtluse arengut 
piirkonnas, sh koostööd tänaste ja potent
siaalsete ettevõtjatega.

8. ÜHINEMISTOETUSTE KASUTAMINE JA 
INVESTEERINGUD 

8.1. Keskvalitsuse poolt eraldatavat ühine
mistoetust kasutatakse KOVi õigusaktide 
ühtlustamiseks, vajalike arengudokumen
tide ja analüüside koostamiseks, registri
te ühildamiseks, valla juhtimisstruktuuri 
ümberkorraldamisega seotud kulude kat
miseks ja lisas 3 kokku lepitud investee
ringute teostamiseks. 
8.2. Investeeringuid tehakse lähtuvalt ühi
nemislepingu lisas 3 väljatoodust, järgides 
seejuures valla tasakaalustatud arengu 
põhimõtet, arvestades ühinenud KOVide 
arengukavasid ja eelarvestrateegiaid, seni 
tehtud investeeringuid ja võetud kohustu

si ning võttes aluseks majanduslikud või
malused. 
8.3. Piirkonna arendamiseks ning inves
teeringute elluviimiseks taotletakse sise
riiklike ja rahvusvaheliste programmide 
vahendeid. 

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Käesoleva lepingu täitmisega seonduvad 
vaidlused lahendatakse seadusega ette
nähtud korras. 

10. MUUD TINGIMUSED 
10.1. Leping kehtestab lepinguosaliste 
kehtivad ja siduvad kohustused, mis taga
vad lepingu tingimusteta täitmise. Kui 
ühinenud omavalitsusüksuste õigusaktid 
on vastuolus käesolevas lepingus sätes
tatud põhimõtetega, loetakse käesolev 
leping ülimuslikuks ning tegevustes läh
tutakse käesolevas lepingus sätestatust. 
10.2. Leping on koostatud kolmes ident
ses eestikeelses originaaleksemplaris, mil
lest iga lepingu pool saab ühe originaali. 
Lepingu koopia edastatakse Võru maava
nemale ning avalikustatakse lepinguosa
liste ametlikul veebilehel ja Riigi Teatajas. 
10.3. Lepingust tulenevate  toimingute 
tegemisel lähtutakse asjaomaste voli
kogude otsustega moodustatud ühinemis
komisjonide ettevalmistatust. 

11. LEPINGU JÕUSTUMINE JA KEHTIVUS
11.1. Käesolev leping loetakse kinnitatuks, 
kui selle on kinnitanud kõigi lepingu
osaliste volikogud oma otsusega. 
11.2. Leping jõustub 2017. aasta voli kogu 
valimistulemuste väljakuulutamise päe
vast alates ja kehtib järgmiste Võhandu 
vallavolikogu korraliste valimiste tule
muste väljakuulutamiseni. 

Võrumaa omavalitsuste 
ühistegevused
• Toetatakse maakonnaüleste or
ganisatsioonide arengut (Võru
maa Omavalitsuste Liit, Võrumaa 
Arenguagentuur, Võrumaa Part
nerluskogu, puidutöötlemise ja 
mööblitootmise kompetentsikes
kus Tsenter, Võrumaa Spordiliit, 
Võrumaa Koolispordi Ühendus).
• Panustatakse võru ja setu kul
tuuri hoidmisse ja arendamisse.
• Toetatakse ühtse ühistranspor
divõrgu ning seda toetava teede
võrgu väljaarendamist.
• Tehakse koostööd piirkonna
üleste investeeringu ja arendus
projektide ettevalmistamisel ja 
elluviimisel (nt sotsiaalobjektid, 
turismiobjektid, kergliiklusteed, 
taristu jms)
• Kaalutakse ühishangete tege
mise võimalusi valdkondades, 
kus see on otstarbekas.
• Peetakse oluliseks, et piirkon
nas säiliksid mitmekesised ja 
kvaliteetsed eriarstiabi teenused 
ning tehakse koostööd perearsti
teenuse arendamisel.
• Turundustegevustes lähtutakse 
piirkonna ühisest kokkulepitud 
kuvandist.
• Jätkatakse piirkonda ühenda
vate ühisürituste toetamist ja 
arendamist.
• Panustatakse piirkonnaüleste 
ettevõtlusalade väljaarendamis
se.
• Tehakse maakonnapõhist piiri
ülest koostööd. 
• Toetatakse Võru linna kui maa
konnakeskuse arengut ning kogu 
piirkonda teenindavate objektide 
edasiarendamist (nt Kubja laulu
lava, AS LõunaEesti Haigla, huvi
koolid jne).
• Tehakse koostööd maakonna 
äärealade ja hajaasustusega piir
kondade teenuste tagamiseks.
• Kaalutakse võimalusi toetada 
ühiselt maakondlikku tippsporti, 
nt Võrumaa esindusvõistkonda
de osalemist Eesti meistriliigas.
• Panustatakse siseturvalisuse 
arengusse.

Võhandu valla prioriteetsed investeeringud 2017–2020

Omavalitsus Priori-
teet Valdkond Investeeringuobjekti nimetus ja tegevuse sisu Elluviimise 

aasta
Maksumus

(eurot)

Omafinant- 
seeringu
määr (%)

KOVi 
finantsee-

ring 

Võimalik
rahastusmeede

Lasva vald 1 Sots. kaitse 
ja tervishoid

Sotsiaalkeskuse rekonstrueerimine 2018–2019 200 000 100% 200 000 Ühinemistoetus

2 Taristu Kääpa-Võru kergtee ehitus 2020 500 000 15% 75 000 Kergteede 
programm

3 Kultuur/külaelu Lasva rahvamaja ventilatsioon 2020 100 000 15% 15 000

4 Taristu Lasva küla tänavavalgustus 2017 50 000 100% 50 000 Koos Maanteeameti 
poolt kergtee
ehitamisega

5 Taristu Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine 2020 200 000 15% 30 000 KIK

6 Sport Kääpa kooli staadion 2018 32 000 15% 4 800 EAS

7 Haridus Kääpa lasteaiarühma mänguväljak 2018 32 000 15% 4 800 EAS

8 Taristu Kääpa–Lasva kergteele parkla rajamine 2020 50 000 15% 7 500

LASVA VALD KOKKU 1 164 000 387 100

Sõmerpalu vald 1 Haridus Sõmerpalu põhikooli hoone küttekulude vähendamine 
küttesüsteemi muutmise ja hoone soojustamise teel; 
võimla abiruumide renoveerimine

2018–2019 300 000 100% 300 000 Ühinemistoetus
+ vald

2 Haridus Osula põhikooli rekonstrueerimine 2018 700 000 15% 105 000  Innove

3 Haridus Sõmerpalu lasteaia juurdeehitus, parema tiiva 
rekonstrueerimine; mänguväljakud ja parkla

2017–2018 200 000 100% 200 000

4 Taristu Sõmerpalu valla tänavavalgustusalade laiendamine 
ja rekonstrueerimine

2018–2020 100 000 15% 15 000

5 Taristu Järvere–Sõmerpalu kergliiklustee 2017–2018 380 000 15% 57 000

6 Taristu Osula-Varese kergliiklustee 2018–2019 200 000 15% 30 000

7 Majandus Valla kinnisvara parendamine (valla korterid) 2018–2020 100 000 100% 100 000

8 Sots. kaitse
ja tervishoid

Osula perearstikeskuse ruumide rekonstrueerimine 
(uues kohas Sõmerpalus)

2018 15 000 100% 15 000

SÕMERPALU VALD KOKKU 1 995 000 822 000

Võru vald 1 Taristu Kergliiklustee ehitus Võru linna piirist ASini Lõuna-Eesti 
Haigla

2017 310 000 15% 49 000 EAS

2 Majandus Võru vallamaja sissepääsu ja I korruse ümberehitus 2017 50 000 100% 50 000

3 Sots. kaitse
ja tervishoid

Parksepa sotsiaalmaja renoveerimine (soojustamine) 2017 80 000 100% 80 000 Hasart.

4 Sots. kaitse
ja tervishoid

Väimela tervisekeskuse tehniliste seadmete uuendamine 2018 100 000 100% 100 000

5 Taristu Olemasolevate välisvalgustite renoveerimine 2017–2020 160 000 20% 32 000 MKM/KIK

6 Taristu Valla teede ehitus 2017–2020 1 000 000 100%

7 Haridus Parksepa lasteaia renoveerimine (ventilatsioon) 2018 60 000 100% 60 000

8 Taristu Juurdepääsutee ja väikesadama ehitus Vagula järve äärde 2020 100 000 15% 15 000

9 Taristu Võlsi, Võrumõisa, Konnametsa ja Kirumpää ühisveevärk 2020–2021 4 000 000 15% 600 000 KIK

10 Taristu Välisvalgustuse ehitus Kirumpää ja Kose aiandis 2017–2019 50 000 100% 50 000

VÕRU VALD KOKKU 5 910 000 1 036 000

INVESTEERINGUD KOKKU 9 069 000 2 245 100

Võhandu vallavalitsuse juhtimisstruktuur

Lisaks:
• kinnisvarahoolduse ja –haldusega tegelev üksus,

sh heakorratöötajad, remonditöötajad jne (kas eraldi äriühing või osakond);
• teenuspunktide töötajad (Lasva, Sõmerpalu).

VALLAVANEM

ABIVALLAVANEM 
(humanitaar)

Haridus- 
ja kultuurinõunik

Vallasekretär

Registripidaja

Jurist (vajadusel)

Kommunikatsiooni-
juht

Raamatupidajad,
sh pearaamatupidaja/

finantsjuht

Sotsiaal- 
nõunik

Haridusspetsialist

Noorsootööjuht

Kultuurijuht

Spordijuht

Lastekaitsetöötaja

Toetuste spetsialist

Teenuste spetsialist

Avahooldustöötajad

ABIVALLAVANEM 
(majandus)

Ehitus- 
nõunik

Teedespetsialist

Maanõunik
(sh planeeringud)

Keskkonnaspetsialist

Arendus- 
nõunik

Riigihangete 
spetsialist
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Reede, 30. septembri pärastlõu
nal võisid Parksepa elanikud 
näha ebaharilikku pilti: suur 
seltskond lapsi ja  täiskasvanuid, 
lipud ja suured teatrinukud 
käes, suundus järve äärde met
sa. Toimus Waldorfi lasteaia 
Terve Pere Aed igaaastane sügi
sene sünnipäevaetendus „Rüü
tel ja lohe”. 

Lasteaialastega metsas män
gimas käies on mitme aastaga 
kujunenud omalaadne metsa
mänguplats onnide, mängu
pesade ja aiakestega. Suur tänu 
Parksepa rahvale, et metsamän
guplats on alati püsinud puh
ta ja tervena! Peame väga olu
liseks, et lapsed saaksid viibida 
võimalikult palju õues ja met
sas, innustame kasutama män
gus looduslikke materjale. Et 
lapsi selleks veel enam inspi
reerida, valmistasid õpetajad 
sel aastal teatrietenduse nukud 
üleni okstest ja lilledest.

Sünnipäevasündmused lõp
pesid oktoobri esimesel nädalal, 
kui lasteaiapere kogunes sügis
talgutele, et täiendada lasteaia 
õuemänguala, rajada rühmale 
aedviljapeenar ning keeta las
teaiale terveks talveks hommi

kupudru juurde kodust õuna
moosi.

Võru vallas Parksepas tegut
sev Waldorfi lasteaed Terve 
Pere Aed alustab sel sügisel nel
jandat tööaastat. Lasteaias käib 
lapsi viiest LõunaEesti oma
valitsusest. Lasteaia pidaja on 
MTÜ Terve Pere Selts, kuhu 
kuuluvad lasteaias käivate laste 
vanemad. Lasteaia juures tegut
seb täiskasvanutele mõeldud 
Terve Pere Kool, mis korraldab 
loenguid lastekasvatusega seo
tud teemadel.

Katrin Soon

„See tuleb mul kaunitar,” 
lausub Elmar Kangur, 
rahulolusäde silmanurgas, 
ja tõmbab valmimisjärgus 
pilli lõõtsa lahti. Rukkilille- 
sinine lõõts, tumedad 
nurgad ja valgest metallist 
klahvid tekitavad sinimust-
valge Eesti-tunde.

Elmar Kanguril ei ole elus tege
vus ja hobide puudust olnud, 
aga mitmekümne aasta  pikkune 
igatsus Teppo lõõtsa järele viis 
sinnamaale, et ta peilis  kadunud 
Elmar Ruusamäelt välja pilli 
mõõdud ja asus endale ise  lõõtsa 
meisterdama. „Hakkasin edasi 
arendama,” iseloomustab ta asja
de käiku ise. „Mul on ikka olnud 
see mõte, et mis on inimese teh
tud, seda saab järele teha.”

Mis siis Teppo pilli juures nii 
võluvat on? „Ikka see, et sisse pidi 
lükates tuleb üks hääl ja kui lah
ti tõmbad, siis teine hääl,” on tal 
vastus kohe varuks. 

Aegajalt pidas ta meistrite – 
Heino Tartese ja Alar Vuksiga 
nõu. Tasapisi sai tööriistu soeta
tud ja nippe omandatud. Kaks 
aastat võttis aega, kuni pill oli 
valmis häält tegema. Häälestaja 
oli Toomas Ojasaar, ja kui Elmar 
pillist nüüd igihalja „Ukuaru val
si” välja võlub, siis sulatab see 
südant küll.

Praegu on meistril käsil juba 
teine Teppo tüüpi lõõts – seesa
ma loo alguses kirjeldatud sini
mustvalge. Klahvid ja nupud on 
paigas… ja jõuluks saab meistri
töö loodetavasti hääled sisse.

Kui esimese pilli iluliistud vii
lis Elmar oma käega välja ja täk
sis mustri sisse, siis nüüd kasu
tab temagi masinate abi. Esime
se pilli juures näeb küll veel igat 
masti ajalugu. Nii on pilli nupud 
tehtud ühekopikalistest.  Lõõtsa 
nurkadeks annetas tütar aga 
oma nahkjope...

Ja kui mõni oskab ehk peedist 
pesumasinale trumli teha, siis 
Elmar ei jää palju alla: ta on tok
sinud mustri sisse metallliistu
le, mis on lõigatud pesumasina 
trumlist. Mine tea, ehk mõne pil
li juures saab seda kasutada. „Eks 
ma käin ringi ja vaatan kogu aeg, 
mis läigib ja millest saab mida
gi nikerdada,” lausub ta muige
ga. See annab aimu, et tema pilli

teod pole sellega veel lõppenud. 
Kui tervist ja aega jääb, siis kol
manda pilli lõõtsa liimib ta juba 
eelseisval talvel kokku.

Ühes on ta praegu küll veen
dunud: „Müügiks ma pilli ei tee.” 
Sel on oma põhjendus. Enne 
tuleb lapselapsed pillidega varus
tada. Neid on Elmaril üheksa ja 
lapselapselapsigi juba kolm. Kui 
tagurpidi tagasi tulla, siis ka 
kolm last: kaks tütart ja poeg. 
„Minust jääb pikk saba maha,” 
on ta oma pere üle uhke. Kaasa 
Vaidaga täitus neil kevadel 50. 
abieluaasta.

Kirev elu

Elmar Kanguri enda pillimängu
himu sai alguse noorpõlves. Tal 
on olnud kirev elu, kuid kõige 
suuremad jõnksud on sees just 
kooliteel. Muidu mine tea, ehk 
oleks muusikakoolgi läbi käidud. 
Nooti Elmar ei loe, aga kui kuul
dud viisijupp on meelde jäänud, 
siis tuleb see ka näppude alt väl
ja.

Üheksaaastaselt viidi ta pere
ga Siberisse. Tollest peale on ta 
endale ise leiba ja rõivast selga 
teeninud. Alustades karjaskäi
gust ja patjade tikkimisest, mil

lega oli ka võimalik külmal maal 
elatist teenida. 

14aastaselt jõudis Elmar kodu
maale tagasi. Tema kätte sattus 
viiul, mis oli kuulunud isa ven
nale, kes oli Moskva konserva
tooriumis õppejõud. Kodukan
di Mulgimaa Kärsna koolis õpe
tati poiss tingmärkide järgi viiu
lit mängima. Nüüd on see mitme 
põlvkonna sees käest kätte liiku
nud instrument lapselaps Kaari 
jagu. 

Pärast sõjaväge pillide kutse 
ei vaibunud ja Elmar ostis enda
le väikse akordioni. „Hakkasin 
seda kääksutama,” lausub ta. Nii 
oli, kuni seljataha jäid aktiivsed 
tööaastad põllumajanduses, oma 
maja ehitus ja muud perega seo
tud argiaskeldused. Aga hing ei 
saanud enne rahu, kui...

Kui esimene Teppo lõõts val
mis sai, küpses Elmaril mõte 
ka oma mänguoskust  lihvida ja 
Heino Tartese juurde pillimängu
kursusele minna. Ent siis algas 
jahihooaeg – Elmar on ka jahi
mees – ja kiskus mõtted  metsa. 
Samas ei ole ta seda  plaani maha 
matnud. „Õppida oleks kind
lasti, tarkust saaks ikka kõrva 
taha,” annab ta endale õpihoogu. 

Kaile Kabun

1. oktoobril tähistasid Võru 
valla ja Võru linna ning Haanja 
valla küpses eas inimesed kul-
tuurimaja Kannel teatrisaalis 
eakate päeva „Elule aastaid, 
aastaile elu!“. Päeva eestvõtja 
oli Võru pensionäride päeva-
keskus ja saabujate tuju aitas 
juba fuajees tõsta Võru valla 
kapell Vannamuudu. Tervitusi 
tõid pidulistele kolme oma-
valitsuse juhid Georg Ruuda, 
Anti Allas ja Juri Gotmans. 
Tervislikust toitumisest oli 
kõnelema kutsutud Raivo 
Vokk Tallinna tehnikaülikoo-
list. Pärast teadmiste jagamise 
tundi lahutasid lauluga meelt 
igihaljad Sirje ja Rein Kurg. 
Foto: Võru linnavalitsus

Kandles tähistati eakate päeva

Terve Pere Aed pidas 
kolmandat sünnipäeva

Terve Pere Aia sünnipäevast osavõtjad. Foto: erakogu

Okstest ja lilledest nukud.

Teppo lõõts meelitas 
pillimeistrite sekka

Elmar Kangur näitab oma teist, viimast lihvi ootavat Teppo tüüpi 
lõõtsa. Foto: Kaile Kabun



VÕRU VALLA TEATAJA OKTOOBER 20166

ORIENTEERUMINE. Oktoobri 
alguses Haanjamaal toimunud 
võistlusel Suunto Games, kus sai 
tutvuda tuleva aasta MMi maas
tikuga, tuli Timo Sild tavarajal 
kümnendaks. Esikoha võitnud 
valitsevale maa ilmameistrile 
Olav Lundanesile (Norra) kaotas 
ta 15,3 km pikkusel rajal 5.57
ga. Lauri Sild sai 17. koha. Lühi
rajal, kus võitis rootslane Jonas 
Leandersson, oli Lauri Sild 15. 
ja Timo Sild 27. Nädal varem Lä
tis Cesise lähistel peetud võistlu
sel Euromeeting saavutas Timo 
Sild nii tava kui ka lühirajal tei
se koha, jäädes mõlemal distant
sil alla vaid Pranstusmaa koon
dislasele Frederic Tranchand’ile. 
Sprindis sai ta 11. koha. Lauri 
Sild oli lühirajal 8. ja sprindis 25. 

JALGPALL. Navi Vutiselts jäi Ees
ti meistrivõistluste III liiga lõu
napiirkonnas tosina meeskon
na konkurentsis eelviimaseks, 
mis tähendab, et järgmiseks aas
taks langetakse IV liigasse. Hoo
aja 22 mängust võitis Navi Vuti
selts viis, viigistas ühe ja kaotas 
16, seda väravate vahega 46–62. 
Meeskonna suurim väravakütt 
oli 13 räistabamusega Eleri Jüri
saar.

KORVPALL. Parksepa SK/Võru 
U14 poisid said Eesti noorte 
meistrivõistluste esimesel kvali
fikatsiooniturniiril teise koha 
ning pääsesid selle  vanuseklassi 
16 tugevama meeskonna  sekka. 
Septembris koduplatsil  peetud 
mängudes võitis Parksepa SK/
Võru BC Kalev Star/Fensterit 
93:66 ning kaotas Tallinna Altiu
sele 52:71. Oktoobri alguses Tar
tus toimunud teisel valikturnii
ril võitis Parksepa SK/Võru mees
kond KK Viimsi Valget 58:38, 
kaotas Audentese SKle 59:85 ja 
BC Tartule 49:93, sai kolmanda 
koha ning jätkab mänge seega II 
divisjonis ehk 9.16. kohani. Pui
ga APSi U16 meeskond piirdus 
oma vanuseklassi esimesel kva
lifikatsiooniturniiril kolmanda 
kohaga, mis tähendab, et jätka
takse III divisjonis ehk 17.–27. 
kohani. Septembri alguses Puiga 
spordihoones toimunud turnii
ril kaotasid väljakupere mehed 
Tartu Palliklubile 69:80 ja BC 
Tartu IIle 69:95, ainsana võide
ti 74:40 Sillamäe Kalevit.

ORIENTEERUMINE.  Lauri Pähn 
võitis Põlvamaal  Savernas sep
tembri lõpus peetud Eesti Kooli
spordi Liidu meistrivõistlustel 
valikorienteerumises 10.–12. 
klassi poiste arvestuses esikoha.

KERGEJÕUSTIK. Septembri kes
kel Võru spordikeskuse staadio
nil peetud Võrumaa koolinoorte 
meistrivõistlustel teatejooksu
des oli kuue esikohaga edukaim 
Parksepa keskkool.

JALGPALL. Võrumaa 10.–12. 
klasside noormeeste jalgpalli
meistriks tuli Parksepa keskkoo
li võistkond. 6.9. klassi poiste 
konkurentsis saavutas Parksepa 
keskkool teise ja Puiga põhikool 
neljanda koha.

KERGEJÕUSTIK. Kubijal sep
tembri lõpus peetud Võrumaa 
koolinoorte sügisesel murdmaa
jooksuvõistlus võitsid Parksepa 
keskkooli õpilastest esikoha Ines 
Prants (Aklassi tüdrukud, 2000 
m) ja Markus Post (Cklassi poi
sid, 500 m). VSport.ee

LÜHIDALT Parksepa turniiril 
jagus põnevust 
viimaste mängudeni

Parksepa spordiklubi juhi ja 
võistluse peakorraldaja Kalev 
Palo sõnul läks turniir igati kor
da. „Saal oli rahvast täis ja kisa 
rohkem kui ennemuiste,” ütles 
ta. „Ajakava sattus ka selline, et 
mõlemad [U14] esikoha otsus
tanud mängud olid viimased ja 
põnevust jagus lõpuni.”

U14 vanuseklassi poiste tur
niiri võitis täiseduga Balvi SK. 
Teiseks tuli Gulbene SK, kolman
da koha sai Parksepa SK/Võru ja 
neljanda koha Aluksne SK.

Palo sõnul suudeti mängus 
Balviga vastastele kuni viimase 
veerandini vastupanu osutada 
ja vahepeal ka juhiti, aga pärast 
seda kui väljakuperemeeste lii
der Markus Post välja kukkus, 
jäädi lätlastele alla. Mängus Gul
benega oli Parksepa SK/Võru 
poolajaks 15 punktiga ees, aga 
jäi siis vigade ja vigastuste tõttu 
mitmest mehest ilma ning mäng 
lagunes täielikult.

Parksepa SK/Võru poisid võit
sid Aluksnet 63:46, kuid kao
tasid Balvile 51:64 ja Gulbenele 
51:79.

Sama vanuseklassi tüdruku
te konkurentsis võitis kõik kolm 
mängu Tartu Kalev. Ülejäänud 
kolm naiskonda said kõik ühe 
võidu ning kui nende omavahe
liste mängude punktid kokku 
loeti, selgus, et teiseks tuli Park
sepa SK/Võru ja kolmandaks Pui
ga APS, neljandaks jäi Aluksne 
SK.

Parksepa SK/Võru kaotas Tartu 
tüdrukutele 26:38 ja Puiga APS 
36:40. Võrumaa võistkondade 
omavahelise mängu võitis 41:30 

Puiga APS, kes aga kaotas Aluks
nele 38:42. Parksepa SK/Võru 
naiskond võitis Aluksnet 47:16.

Miniklassi poiste turniiril jäi 
kaotuseta Erkmaa korvpallikoo
li meeskond. Järgmised kohad 
selgusid siingi surnud ringis 
ning teiseks tuli Parksepa SK/
Võru, järgnesid Aluksne SK ja KK 
Ülenurme.

Parksepa SK/Võru poisid võit
sid Ülenurmet 45:17, Aluksne
le kaotati 30:33 ja Erkmaa KKle 
40:48.

Turniiri parimateks mängi
jateks tunnistati U14 poistest 
Ričards Klanskis (Balvi SK), sama 
vanuseklassi tüdrukutest Kad
riKetter Kont (Tartu Kalev) ja 
miniklassi poistest RalphMar
ten Lauren (Erkmaa KK). Park
sepa SK/Võru mängijatest said 
eriauhinna Markus Post, Laura 
Järvpõld ja Rasmus Runtal, Pui
ga tüdrukutest tunnistati pari
maks Rosemary Laur.

Esimene Parksepa rahvus
vaheline korvpalliturniir kor
raldati 1992. aastal. Alguses oli 
tegu ainult tüdrukute võistlu
sega, poisid kaasati esimest kor
da 2000. aastal. Mullu oli esime
ne aasta, kui tüdrukud kõrvale 
jäid, aga tänavu olid ka plikad 
jälle platsil.

24 aasta jooksul on Parksepa 
turniiril osalenud viie riigi (Ees
ti, Läti, Soome, Rootsi ja Vene
maa) võistkonnad. Välja on män
gitud 44 esikohakarikat ning 
kolm neist on jäänud ehtima 
Parksepa spordiklubi auhinna
kappi.

VSport.ee

Siim Plangi saavutas 
septembri keskel Lätis 
EM-sarja kuuluval Liepaja 
rallil kolmanda koha ning 
võidutses oktoobri alguses 
Saaremaa rallil.

Tänavu vähe võistelnud Plan
gi (Mitsubishi Lancer EVO X), 
kel kaardilugejaks Marek Sara
puu, lõpetas Liepaja ralli avapäe
va neljanda kohaga, kaotades 
lätlasele Ralfs Sirmacisile (Ško
da Fabia R5) 49,1 sekundiga. Kol
mandal kohal olnud poolakast 
valitsev Euroopa meister Kajetan 
Kajetanowicz (Ford Fiesta R5) oli 
vaid 3,2 sekundi kaugusel. 

Ralli teisel päeval võttis Plan
gi kaotusest juba esimese katse
ga 2,9 sekundit tagasi, järgmisel 
veel 0,8 ja tõusis kolmandaks. 
Seda kohta hoidis Plangi lõpu
ni ja nii kuulus talle üldarvestu
ses Sirmacisi ning Venemaa ral
limehe Aleksei Lukjanuki (Mit
subishi Lancer EVO X) järel kol
mas koht. ERC2klassis oli Plan
gi Lukjanuki järel teine.

„Auto pidas vastu ning me 

ise samuti. Lõpetada kolmanda
na üldarvestuses ja 2016.  aasta 
Euroopa meistri ees on  igati 
meie ootuste ületamine,” oli 
Plangi tulemusega rahul.

8.–9. oktoobrini toimunud 

Saaremaa rallil, mis oli Eesti 
meistrivõistluste etapp, võitis 
Plangi esikoha. Teiseks tulnud 
Miko Niinemäed (Škoda Fabia 
R5) edestas ta 54,7 sekundiga.

„Sisemiselt on tuju laes, täp

selt see [Saaremaa ralli võit] oli 
meil veel riiulist puudu ning sel
le järele me salaja tulime. Üles
anne oli raske, aga saime hakka
ma,” ütles Plangi.

VSport.ee

Parksepa SK/Võru U14 vanuseklassi poisid. Foto: Toomas Hütt

Parksepa SK/Võru U14 vanuseklassi tüdrukud. Foto: Toomas Hütt

Parksepa SK/Võru miniklassi poisid. Foto: Toomas Hütt

23.–25. septembrini toimunud 25. rahvusvahelisel 
Parksepa korvpalliturniiril võõrustaja Parksepa SK/Võru 
küll ühegi esikohani ei küündinud, kuid kõigis 
kolmes vanuseklassis jõuti esikolmikusse.

Siim Plangi Saaremaal võitja ja Lätis poodiumil

Siim Plangi ja Marek Sarapuu Saaremaa ralli võitjatena. Foto: Ray Põder



97 
LINDA UMMELK 27.10.

92 
MAIMU NUKK 10.11.

85 
LAINE UIBO 06.11.
EVI ULPUS 14.11.

80 
HEILI KALL 12.10.
HEINO PALK 31.10.
HELI KIVISTE 02.11.
AILI VOLKOVA 12.11.
ANTONINA KARDSEPP 15.11.

75 
VALTER OTS 26.10.
LEO TSIREL 28.10.
ENN TUPP 30.10.
LIIVI ILUMETS 02.11.
VALJU KÕIVSAAR 18.11.
HELJU KROON 29.11.

70 
ELVI MÄÄR 24.10.
JAAN VELTHUT 30.10.
ERICH KARDSEPP 02.11.
KLARA KRONBERG 29.11.

65 
ASTA PALOJÄRV 01.10.
VLADIMIR KUPPAR 05.10.
EEVI RUNTAL 05.10.
RAUL SAAREPUU 07.10.
VARJU LAURI 13.10.
VLADIMIR SAAR 13.10.
LIDIA KOLPAKOVA 14.10.
ARNE UMALAS 27.10.
AIVE MÕTTUS 01.11.
HEINO ALLAS 02.11.
PILVI KONTS 08.11.
HELGI EESPERE 11.11.
KAJA TARV 15.11.
TAIVO LEIS 25.11.
HELI ANIOTT 30.11.

60 
ELDUR AHJA 22.10.
ARTUR RUUSMAA 22.10.
REIN EELMETS 25.10.
MATI PRESS 29.10.
HELJE JAARMA 21.11.
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80 AASTAT TAGASI

Kodukaunistamine
Kasaritsas korraldati kahepäeva
ne värvimiskursus, millest võt
tis osa 12 isikut. Kümnel talul 
on värvitud hooned ja katused, 
kahe kooli juures istutati ilu
puid ning korrastati aed. Korras
tustöid tehti ka kooli ja valla
majas. Elu 10.10.1936

Kütid lasksid 15 jänest
Võru jahimehed korraldasid 
Kubija ümbruses jänesejahi. Kõi
ge rohkem laskis jäneseid Tar
tu ringkonnakohtu sekretär Bir
kenthal – neli jänest. Jäneseid 
leidus keskmiselt, kuid need 
olid enamasti kõik vanad ja noo
red on nähtavasti rebaste saa
giks langenud. Elu 12.10.1936

Tapetakse viimased faasanid
Aastate eest Võru metskonda 
toodud faasanid on enamasti 
kõik salaküttide ohvriks sattu
nud. Elu 14.09.1936

50 krooni allveelaevastikule
Kasaritsa vallavolikogu otsusel 
toetatakse Allveelaevastiku Siht
kapitali 50 krooniga. 

Elu 14.10.1936

Lahingud Kasaritsa mägedel
18. oktoobril korraldas Kaitse
liidu Võru maleva pealik major 
Jaan Heljuste taktikalise õppu
se Jaanimäe koolimaja ja Saalu
se vallamaja vahelisel maaalal. 
Osales kaks kompaniid kokku 
325 mehega. Elu 19.10.1936

Üksmeelne koosolek
18. oktoobril peeti kohalikus 
vallamajas Isamaaliidu Kasarit
sa osakonna üldkoosolek. Vaata
mata kogu päev kestnud halva
le ja vihmasele ilmale tuli kok
ku üle 40 liikme. Kõnega esines 
advokaat August Kõll Võrust, kes 
rääkis Isamaaliidu tegevusest 
ning eelseisvatest rahvus kogu 
valimistest. Osakonna juhatusse 
valiti tagasi senised liikmed ees
otsas Juhan Haagivangiga, kes 
väga lugupeetud vallavanem ja 
seltskonnategelane ning tuntud 
üle Võrumaa. Aruandest selgus, 
et osakonnas on palju ülesehi
tavat tööd oma isamaa ja rahva 
parema tuleviku heaks tehtud.

Elu 21.10.1936

Suur tung Väimelasse
19. oktoobril algas õppetöö Väi
mela põllutöö ja  karjatalitajate 
koolis. Õpilaste tung kooli on 
väga elav, nii et osa õpilasi tuli 
ruumipuudusel tagasi saata ja 
nimelt karjatalitajate kooli soo
vijaid, kuhu saadi vastu võtta 
õpilasi piiratud arvul. Esimesel 
päeval oli põllutöökoolis 43 ja 
karjatalitajate koolis 15 õpilast. 
Sel aastal on sisseastujatest suu
rem osa talupidajate ja jõukama
te isikute lapsed, kuna varem oli 
rohkem sisseastujaid väikemaa
pidajate peredest. Õppejõudude 
pere jäi endiseks, peale ühe uue 
õppejõu – puutöö õpetaja A. Vär
niku, kes lõpetanud Tartu puu
töökooli. Elu 23.10.1936

Manalateele 
on lahkunud...

MEHIS MEHILANE 
24.07.1967–08.09.2016

AGU HÜTT 
06.04.1954–21.09.2016

KALJU KALLAS 
09.03.1932–01.10.2016

22. septembri õhtupoolikul tõi 
mängulust Puiga Siilikese laste
aia õuele kokku palju mängu
himulisi lapsi, nende vanemaid 
ja õdesidvendi. Sel õppeaastal 
on Siilikese lasteaia juhtmõte 
„Mäng on väikese inimese töö”. 
Ja see on väga tähtis töö, et hili
semas elus päristöödega hakka
ma saada! 

Lasteaed ja pere on lapse kas
vatamisel ja arendamisel part
nerid. Kokku ei saadudki mit
te ainult selleks, et lustida, vaid 
ka teadvustada, et mängu kaudu 
saab paljutki õppida.

Kõigepealt mängiti koos maha 
üks lõbus laulumäng, kus sai ka 
tantsu lüüa.

Õhtu jooksul mängiti veel seit
set mängu, mille käigus said lap
sevanemad õpetajate „ääremär
kuste” kaudu teada, mida laps 
selle mänguga õpib ja kogeb. 
Mõnele lapsevanemale oli ülla
tuseks, kui palju võib üks õppe
mäng lapsele õpetada ja kui 
suurt keskendumist ja tähele
panu see nõuab.

Mänguõhtu käigus saadi tead
misi aedviljadest, orienteeru
ti salakirja abil, õpiti käes hoid
ma ja mängima rütmipille, pan
di proovile osavus, leidlikkus 
ja julgus liikumismängudes, 
aga ka oskus teha meeskonna
tööd. Vähem olulised pole män
gu puhul emotsionaalsus ja saa
dud eduelamus.Vahva on ju oma 
issitemmet taga ajada või teda 
mängus võita!

Mäng tegi nagu kõik tõsised 
tööd mängijate kõhu päris tüh
jaks. Kosutuseks pakuti kõigile 
kringlit ja mahlajooki.

Kokku osales lõbusal mängu
õhtul 46 peret. Ilmataat aitas 
omalt poolt õhtu õnnestumisele 
kaasa ja pühkis taeva vihmapil
vedest puhtaks.

Epp Voitka,
Puiga lasteaia Siilike
muusika- ja liikumisõpetaja

Õhtu jooksul sai 
mängida seitset mängu. 

Foto: Siilike

8. septembril oli Parksepa 
keskkoolis külas laste- 
kirjanik Kristiina Kass. 

Kirjanik elab Soomes ja kirju
tab nii eesti kui ka soome keeles. 
Kodus on ta truuks jäänud ema
keelele ning suhtleb oma lastega 
eesti keeles. Kui kevadel 2. ja 3. 
klassi õpilastele raamatuid tut
vustasin, oli vastuvõtt soe. Suvel 
loeti hoolega. Kõige armastatu
mad raamatud tunduvad ole
vat „KäruKaarel” ja „ Samueli 
võlupadi”. Kuid hinnas on ka 
muinas jutud „Kaspar ja viis tar
ka kassi”, „Nõianeiu Nöbinina”, 
jutukogu „Petra lood” ja teised 
raamatud. Paljude raamatute 
illustreerijaks on Kristiina Kass 
ise. 

Lisaks kirjaniku ja kunstniku
tööle on Kristiina Kass tõlkija. Ta 
on tõlkinud soome keelest ees
ti keelde Sinikka ja Tiina Nopo
la kirjutatud Risto Räppari lugu
sid. Allakirjutanule meeldivad 
üheteistkümnest Kristiina Kas
si raamatust kõik teised peale 
ühe. Jutukogus „Peeter ja mina” 
tegutsevad õdevenda Ingel ja 
Peeter nagu väikesed huligaa
nid. Laste teod ületavad igasugu
sed piirid. Ka  lastekirjanduse 
õppejõud Mare Müürsepp nime

tab raamatus olevaid seiku 
suure joonelisteks sigadusteks. 

Halb on aga see, et kirjanik 
jätabki noorele lugejale mul

je, et selli ne teistele inimeste
le kahju tege mine ja meelehär
mi valmistamine on tore meele
lahutus. See ei too kaasa mingit 

vajadust oma tegude eest vastu
tada – näiteks vabandust paluda 
või kahju heastada. 

Elvi Määr

Külaline Soomest – lastekirjanik Kristiina Kass

Kristiina Kass Parksepa kooli laste piiramisrõngas. Foto: Maidu Jaason

Mäng teeb meele rõõmsaks
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MIS TOIMUB?FOTOKONKURSS 
„VÕRU VALD 25”
INIMESED, PAIGAD, SÜNDMUSED – MINU VALD AASTAL 2016

Nõuded fotole:

• fotol peab olema pealkiri/nimi ja foto autori nimi;
• foto väikseim külg peab olema minimaalselt 2400 pikslit 
 (ehk 21 cm) või suurem;
• lubatud on elementaarne töötlus (kontrast/heledus/tumedus jms);
• foto võib olla nii värviline kui mustvalge;
• foto peab olema tehtud Võru vallas või kujutama valla inimesi; 
• konkursil osalemisega annab autor loa fotot avalikult kasutada.

Ootame ühe osaleja kohta kuni viit fotot.

Tööde esitamise tähtaeg on 31. oktoober 2016.

Fotod tuua digitaalsel infokandjal Parksepa keskkooli raamatukokku (Ruth 
Toots) või saata meiliaadressil: kodukotus.parksepa@mail.ee.

Üleskutse käsitöömeistritele
Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea 
lossi vestibüülis on nüüdseks toimunud juba viieteist
kümnel korral. Ka tänavu on avaldatud soovi ja valmis
olekut selline kagunurgale omaste kultuurisugemetega 
näitusmüük korraldada.

Meie kõigi suureks rõõmuks sai Võrumaa Omavalitsus
te Liit ka sel aastal Riigikogu juhatuselt selleks nõusole
ku. Näitusmüük toimub 5.–7. detsembrini.

Kutsume teid, head käsitöölised, üles oma tooteid esi
tama. Kuna tänavune eksponeerimispind on mõnevõr
ra väiksem, siis ootame käsitööd, mis oleks omanäoline 
ning uudne. Näitusmüügile minevat kaupa võiksid ise
loomustada veel kvaliteet ning unikaalsus.

Käsitööd saate esitada 24.–26. novembrini Rõuge 
kunsti kuuri. Näitusmüügile sobivad esemed valib välja 
näituse korraldustoimkond.

Täpsemat infot saab: Lya Veski, tel 5552 3366; eposti 
aadress lyaveski@hot.ee

Võrumaa Omavalitsuste Liit

On viimane aeg oma kütteseadmed 
üle vaadata, et peagi saabuvad jahe
damad ilmad ja kütteperiood eba
meeldiva üllatusena ei tuleks. 

Eramajade korstnaid ja lõõre tohib 
ise puhastada, kuid kord viie aasta 
jooksul peab seda tegema väljaõppi
nud korstnapühkija. 

Ametimees puhastab ja vaatab 
 kütteseadmed üle, teeb parandust 

vajavate vigade kohta ettekirjutu
sed ning väljastab tehtud tööde koh
ta akti.

Tasub meeles hoida, et korstnat ja 
lõõre tuleb pühkida iga aasta mini
maalselt korra, tihedama kasutu
se korral aga tihedamini. See on ka 
kasulik, sest puhastatud küttesead
mes kulub vähem kütet ning see 
annab rohkem sooja.

Puhastamata korstnas tekkivad 
tahmapõlengud lõhuvad küttesea
det ja pragudest pääseb tuli ümbrust 
süütama.

Kütteseadet aitab veel säästa kva
liteetne ja kuiv küttematerjal, lõhub 
aga ülekütmine. Seega tuleks ka väga 
külmade ilmadega kütmisega piiri 
pidada.

 Lõuna päästekeskus

Täiskasvanuharidusele on viimastel 
aastatel suur tähelepanu osaks saa
nud. Võru täiskasvanute gümnaa
siumis (VTG) on käsil kaheaastane 
projekt „Teisel ringil targaks Võru
maal”. Projekt on mõeldud mada
la haridustasemega täiskasvanute 
õppes se tagasi toomiseks, et nende 
konkurentsi võime tööturul kasvaks. 
Projekti rahastavad Euroopa Sotsiaal
fond ja Eesti riik eesmärgiga täiskas
vanuharidust edendada ja õppimis
võimalusi avardada.

Projekti käigus püüame murda 
müüdid, et õppimine on vaid noorte 
asi ja peab tingimata toimuma teatud 
tundide jooksul kooliseinte vahel. Nii 
see enam pole. Inimene on õppimis
võimeline kogu elu, see sõltub vaid 
soovist ja motivatsioonist. 

Teiselt poolt vajab õppija tuge ja 
mõistvat suhtumist õpetajatelt, kes 
kogu õppetegevust organiseerivad. 
Võru täiskasvanute gümnaasiumis 
ongi valmimas osaline eõppesüs
teem, mis tagab kaugemal tööl käi
vatele inimestele paremad võimalu
sed õppes osaleda. Juba varasema
tel aastatel on võimaldatud näiteks 
välisriikides töötavatel õppijatel või 
lapsepuhkusel olevatel noortel ema
del teatud koduülesandeid interneti 
ja meili teel õpetajatele vahendada. 
Nüüd, kui selleks luuakse spetsiaalne 
keskkond, peaks see õppetööd oluli
selt lihtsustama ja õpingud suurema
le hulgale inimestele kättesaadava
maks muutma.

Võru täiskasvanute gümnaasiu
mi ja siin õppimist on paljud vilistla
sed hea sõnaga meenutanud. Üldine 
tähelepanek on see, et õppida suuda
vad igas eas inimesed, kohusetund
likumad on pigem keskealised. Noo
red, kes on mingil põhjusel põhikoo

lis või gümnaasiumis oma õppetöö 
enne diplomi kättesaamist katkesta
nud, tulevad täiskasvanute gümnaa
siumi lootuses lihtsamalt läbi saa
da või tihti ka emaisa survel, mitte 
enda algatusel. Sel juhul võib kuluda 
aega motivatsiooni leidmisele.

Projekti raames on plaanis mõle
mal poolaastal kaks õppe või kul
tuurireisi, seni on kool neid suut
nud pakkuda aastas ühe. Lõuna Eesti 
eri nurkades elavatel inimestel pole 
väga lihtne sõita Tallinna või Tartus
se teatrisse või kultuurireisile, sest 
puudub transport või raha ja ka info, 
mida tasub oma silmaringi laienda
miseks vaadata. Võru täiskasvanute 
gümnaasiumil on selleks nüüd ole
mas rahalised vahendid, mis võimal
davad pakkuda nelja õppekäiku või 
reisi aastas oma õpilastele tasuta.

Projekti „Teisel ringil targaks 
Võrumaal” kaudu on võimalik pak
kuda abi neile õppuritele, kes on 
kauem kui viis aastat koolitööst 
eemal olnud. Tihti võib inimene küll 
tajuda, et on vaja põhikool, güm
naasium lõpetada, kuid pole julgust 
õppima tulla. Kardetakse, et ei saada 
hakkama, et õpisisu on tundmatuse
ni muutunud, kaheldakse oma digi
pädevustes, kardetakse näida rumal. 
Sel aastal on kõikidel soovijatel või
malus saada tasanduskursusi mis 
tahes kooliprogrammis olevas õppe
aines. Lisaks on niisugune võimalus, 
et kui mingis piirkonnas, mis asub 
kaugemal kui Võru linn, on õppi
jaid kümmekond, saab õpetaja nen
de juurde sõita, mitte vastupidi.

Kavas on luua koolis lastehoiuvõi
malus. Selleks sisustatakse mööbli ja 
mänguasjadega lastehoiunurk, kuhu 
õppijad saavad oma väike lapsed 
mängima jätta. Lastel hoiavad korda

mööda silma peal lapsevanemad ise 
ning abi saavad pakkuda ka õpeta
jad, kel parajasti vaba tund. See tee
nus ei saa muidugi kujuneda massili
seks, aga on abiks, kui lapsevanemal 
mõnikord muud võimalust pole ja tal 
on vaja koolis asju ajada. 

Hea uudis on see, et nüüdseks on 
ka täiskasvanute  gümnaasiumides 
võimalik rakendada VÕTAmeetodit. 
See tähendab varasema töö ja õpi
võime arvestamist. Seda on siiani 
kasutanud ülikoolid ja kutseharidus
keskused, nüüd siis ka täiskasvanu
te gümnaasiumid. See lihtsustab taas 
nende õppijate kooliskäimist, kel on 
olemas mingid konkreetsed töökoge
mused ja praktika, mida saab ümber 
arvestada ainepunktideks või näiteks 
praktilise uurimistöö arvestuseks, 
mis tuleb igal 11. klassi õpilasel soo
ritada. 

Kui õppija tegutseb õppetöö kõr
valt mingil konkreetsel erialal ja on 
omandanud seal praktilised osku
sed kas võõrkeeltes (klienditeeninda
ja välisriikides), matemaatikas (ehita
ja, autoremondilukksepp), keemias 
(puhastusteenindaja) vms, siis on vas
tavalt tema oskustele võimalik neid 
hinnata kursusehindega ja ta ei pea 
selle aine peale enam oma aega kulu
tama, vaid saab keskenduda sellele, 
milles on vaja midagi uut omandada.

Täiskasvanuharidus on saanud 
nüüdseks uue sisu ja on muutunud 
atraktiivseks järjest suuremale hul
gale inimestest. Praegu on käes aeg, 
kui endale teadvustatakse haridu
se vajalikkust. Gümnaasiumidiplom 
avab tööturul palju suuremad võima
lused, kui varem ette kujutati.

Pille Kulberg
VTG eesti keele, kirjanduse
ja kunstiõpetuse õpetaja

Teisel ringil targaks Võrumaal

Enne sügist korsten ja ahi korda!

• 18. oktoobril kell 14 mälestuspingi 
avamine Heino Kuusikule Võru 
vallamaja ees.
• 20. oktoobril ekskursioon Lätti 
(Valga–Valmiera). Väljasõit Parksepalt 
kell 8, vallamaja eest kell 8.15. 
Eelregistreerimine tel 5615 6234 
(Helgi Noormets).
• 21. oktoobril ekskursioon 
Sõmerpalu valla ettevõtetesse. 
Info tel 524 5631 (Kertu Künnapuu).
• 22. oktoobril kell 11 esinevad Puiga 
käsitöökojas Võru kultuurimaja Kannel 
kapell ja Ülenurme rahvamuusikud.
• 28. oktoobril käik Lindora laadale. 
Väljasõit Parksepalt kell 9.40, vallamaja 
eest kell 10.
• 11. novembril kell 19 Parksepa 
rahvamaja 60 aasta juubel.
• 25. novembril kell 19 Puiga rahvamaja 
35 aasta juubel.

 

 

KÄSITÜÜTARÕ AILA MAN  
 

 Võru linnas polikliiniku majas Jüri tn 19A  
 

. Käsitööga tegelejale pakume tööruumi ja nõu toodete arendamiseks
Küsi täpsemalt tel 554 1999 (Vilve Oja). 

 

TULE ÕPPIMA: 
 
Meistritunnid Karille Bergmanniga: Silmuskudumine.  
       Õpime kuduma ühevärvilist patenti 

6. oktoobril  kell 17-19. Osalustasu 5 € 
NB! Võta kaasa 5 varrast ja kahte värvi ühejämedust lõnga, kirjutusvahend 
 ning märkmepaber. Eelduseks elementaarne kudumisoskus. 
Eelregistreerimine kuni 4.oktoobrini: Vilve.Oja@gmail.com; tel 554 1999 

 
Meistritunnid Karille Bergmanniga: Silmuskudumine. 
       Õpime kuduma kahevärvilist patenti 

13. oktoobril  kell 17-19.  Osalustasu 5 € 
NB! Võta kaasa 5 varrast, kahte värvi ühejämedust lõnga, kirjutusvahend    

       ning märkmepaber. Eelduseks oskus kududa ühevärvilist patentkudet. 
Eelregistreerimine kuni 11.oktoobrini: Vilve.Oja@gmail.com; tel 554 1999 

 
Ehete valmistamise õpituba. 
         21.oktoobril kell 13-16. Õpetab Kaire Luksepp. Osalustasu 8 €        
       Õpime männikäbidest valmistama luksuslikke ja ainulaadseid ehteid.  
       Kogu vajalik materjal kohapeal olemas. 
 
Jätkukoolitus algajale kangakudujale.  

25. oktoobril  kell 17-18.  Õpetab Vilve Oja.  Tasuta. 
        Ettevalmistused praktilisteks töödeks käärpuul ja kangastelgedel. 

 
Täpsem info: käsitöötare juhendaja Vilve: Vilve.Oja@gmail.com; tel 554 1999  
või Näpustuudio perenaine Aila, tel 507 9920 
 
Vaata ka FB lehelt: VANA-VÕRUMAA KÄSITÖÖ 
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KÄSITÜÜTARÕ AILA MAN
Võru linnas polikliinikumajas Jüri 19A 

Käsitööga tegelejale pakume tööruumi ja nõu toodete arendamiseks.
Küsi täpsemalt tel 554 1999 (Vilve Oja).

TULE ÕPPIMA:
Üleskutse kõigile paberitöö huvilistele!

Kokkusaamine kõigile neile, kes on seotud või huvituvad kõikvõimalikest 
paberitöödest (kaartide, karpide, albumite jms valmistamine).

3. novembril kella 17–18. Jutuotsa võtab üles Merike Rebane. 
Saame kokku ja mõtleme, mis töötubasid ise tahaksime ja mis meil teis-
tele pakkuda on. Osalemine tasuta. Info Merike Rebane, tel 5621 5963.

Jätkukoolitus algajale kangakudujale
8. novembril kella 17–19. Õpetab Vilve Oja. Osalustasu 6 €.

Käärimine. Võta kaasa lõim.

Rahakarbi tegemise õpituba
15. novembril kella 17.30–20.30. Juhendab Anne-Ly Kütt. Osalustasu 16 €.

Eelregistreerimine 13. novembrini: Vilve.Oja@gmail.com, tel 554 1999.

Masinkudumise õpituba. Kasvatamised ja kahandamised kudumismasinal
24. novembril kella 17–19. Õpetab Kadri Võrel. Osalustasu 8 €.  

Eelregistreerimine 22. novembrini: Vilve.Oja@gmail.com, tel 554 1999. 
Lisaks igal esmaspäeval kella 13–19 meistritunnid Sirje Hainasega

Saab õppida erinevaid võtteid ja tehnikaid (kõlavöö kudumine,
heegeldamine jmt). Osalustasu 5€ + materjalitasu.

Täpsem info: käsitöötare juhendaja Vilve, Vilve.Oja@gmail.com,
tel 554 1999 või Näpustuudio perenaine Aila, tel 507 9920.

Vaata ka FB lehelt: VANA-VÕRUMAA KÄSITÖÖ


