
Kadi Annom 

MOTOSPORT ❯ Nädalavahetu-
sel toimunud Addinoli Eesti mo-
tokrossi meistrivõistluste teine 
etapp oli Sõmerpalu motoklu-
bi jaoks edukas. Pärast üheksa-
aastast vaheaega tõusid Tanel ja 
Aigar Leok koos poodiumi ka-
hele kõrgeimale kohale. Esime-
sele kohale sõitis end kindlalt Ta-
nel Leok, Aigar Leok tuli peaae-
gu sama kindlalt mõlemas sõi-
dus teiseks. 2008. aastal osale-
sid onupojad koos MX-1-klassis, 
nüüd, üheksa aastat hiljem võis-
teldi meistrivõistlustel MX-2 ar-
vestuses.

Peale MX-2-klassi esikoha võt-
tis Tanel Leok samal nädalavahe-
tusel endale ka kindlad võidud 
MX-1-klassis ning oli päeva lõpus 
kiireim ka „Pärnu kuninga” su-
perfi naalis, kus võtsid mõõtu päe-
va parimad MX-1- ja MX-2-klassi 
sõitjad. Tanel Leokile oli see juba 
kuues „Pärnu kuninga” võit. 

Edu on saatnud ka noori Leo-
keid. Samal päeval oli võistlustu-
les ka Taneli poeg Travis, kes saa-
vutas oma elu esimesel suuremal 
krossil 50 cm3 klassis 13. koha. 
Mai lõpus teenis Järva-Jaanis toi-
munud sõidul oma esimese võidu 
viieaastane Lucas Leok, kes sõitis 
end esikohale 50 cm3 Mini-klas-
sis, kus osalevad nelja- kuni seits-
meaastased sõitjad. 

Motosõprade suureks ootuseks 
on kindlasti järgmisel kuul toi-
muv Sõmerpalu motoklubi täht-

sündmus, Sõmerpalu motokross 
Väino Leoki rändkarikale, kus 
saab näha kuut Leokit. Erineva-
tes klassides asuvad stardijoone-
le Lucas Leok, Travis Leok, Se-
bastian Leok, Martin Leok, Aigar 
Leok ja Tanel Leok. 

Klubi juhi Aivar Leoki sõnul 
on oodata palju põnevat. „Sellel 
aastal tuleb kindlasti kõige põne-
vam enduroklass, sest samal ajal 
peetakse Eesti karikavõistlusi en-
duroklassi võistlustel, Sõmerpa-

lus sõidetakse kolmas etapp,” tut-
vustab Aivar Leok. Ta lisab, et 12. 
juulil toimuval suurüritusel kan-
takse taas erilist hoolt ka publiku 
eest. Suured auhinnad on juba sel-
gunud, piletiostjate vahel lähevad 
loosi murutraktor ja televiisor. 
Võistlejatest nimetab Aivar Leok 
säärusõitjaid, kelle auhinnalaud 
on kõige rikkalikum ning kelle 
võistlust auhinnatakse loosi teel. 
Veel on eraldi auhinnad koomili-
se sõidu parima kostüümi omani-
kule, kes saab koju viia pesumasi-
na, millega järgnevateks aastateks 
võistluskostüüm läikima lüüa. 
Parimale meeskonnale on välja 

pandud kännupink, kus istudes 
on tulevaste aastate võistlusteks 
hea plaani pidada. „Auhinnad on 
väärilised, igat säärusõitjat ootab 
ka medal,” julgustab Aivar Leok 
osalema. Leok toonitab, et veel 
ei ole hilja osalemiseks registree-
ruda, kõige tähtsam koht säärude 
sõidus on heal fantaasial. 

Ürituse korraldamise juures 
peab Aivar Leok kõige keerulise-
maks välismaa sõitjate Sõmerpal-
lu saamist. „Täna ma neid kaarte 
veel väga kindlalt välja käia ei jul-
ge, sest võistluseni on aega ja ei 
oska arvestada vigastustega, kuid 
luban, et välissõitjatega on tegele-

tud. Näiteks Jevgeni Bobrõšev, kes 
on Sõmerpalust juba kolmel kor-
ral võidu koju viinud. Ta oli maa-
ilmameistrivõistlustel kolman-
dal kohal, kuid kukkus Saksa-
maal toimunud etapil ning mur-
dis rangluu. Väga loodan, et Sõ-
merpalu krossiks on mees joo-
nel,” teeb Aivar Leok plaane. „Tei-
seks lootuseks on veel Tanel Leo-
ki meeskonnakaaslane, portugal-
lane Rui Goncalves, kes on samu-
ti olnud MX-2 maailmameist-
rivõistlustel medalimees,” lisab 
Aivar Leok ning toonitab, et prae-
gu on see kõik alles lootus ja unis-
tus, eks paistab, mis lõpuks saab.
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Mai lõpus teenis Järva-Jaanis 
toimunud sõidul oma esimese 
võidu viieaastane Lucas Leok. 

Üheksa aasta järel tõusid Tanel (vasakul) ja Aigar Leok taas poodiumi kahele kõr-
geimale kohale.             Fotod: ERAKOGU

• Läheneb Sõmerpalu motoklubi aasta tähtsündmus – Sõmerpalu motokross •
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Aastast 1913

7. juuni 2012. Võrumaa masinaühistu hakkas silo tegema. • Võru lin-
nas pole juba mitu aastat avalikku käimlat. • Obinitsa muuseumis avati 
foto- ja kirikunäitus. • Rõuge rattasuvi saab alguse rattanädalavahetu-
sega Rõuges. • Koolikell helises põhikooli lõpetajatele viimast korda. 
• Spordikool saatis teele pesakonna sportlasi. • Suvevolle alustas taas.

VÕRUMAA TEATAJA VIIS AASTAT TAGASI

Tehkem tegusid, 
mitte pealkirju

Ilmataat tegi mõneks päevakski meele rõõmsamaks, kuid 
suvi ei taha veel mitte tulla. Vanast ajast meenub, et suvi 
algas siis, kui telekas hakati näitama nelja tankisti ja koera 
filmi (mustvalge). Parem oli ungarlaste „Kapten Tenkeš”, 
sest see oli värviline.

Nüüd algab suvi siis, kui tulevad pehmed ja karvased 
ning ainult kordused ja kordused. Ikka kipub mõttesse, et 
trükiks suvi läbi näiteks mulluse suve ajalehenumbreid!?

Ühes selle nädala välismaises kokasaates karjus üks nais-
kokk kõva ja kurja häälega, siis hakkas nutma … Meenub 
kadunud vanaema ütlus, et toitu peab valmistama lauluse 
tujuga ja tööd tegema rõõmuga. Muidu läheb kurjus toidu 
sisse ja toolgi ei saa kurjalt tehtuna mugav istuda. 

Ainukesed uudised kordussaadete kõrval on kahjuks 
õnnetused, ja väga-väga kurjad õnnetused. Inglismaa juht-
poliitik ütles isegi, et internetti tuleb hakata piirama, sest 
kurjamid telefoniga ei räägi, suheldakse sotsiaalmeedia 
kaudu. Küllap mõeldi sel hetkel Inglismaal ka arvutihäk-
keri mõjul seiskunud kliinikumidele. Mitusada riiki olid 
ühel hetkel haavatavad. 

Sel nädalal oli meil külas Leedu president Dalia 
Grybauskaite, kes ütles julgelt välja, et e-valimised ei paku 
piisavat anonüümsust ega julgeolekut. Neid sõnu oli meie 
presidendil raske taluda ja ta lülitus nagu teisele lainele, 
haaras kõnepuldis kolleegi kuulamise asemel pliiatsi ja kir-
jutas midagi üles.

Dalia Grybauskaite lisas, et mida sagedamini näeme 
rünnakuid kübersüsteemide vastu, seda ebausaldusväär-
semana mõjuvad e-valimised.

Mõjutada püüti ja väidetavalt mõjutasidki venelased 
Ameerika Ühendriikide presidendi valimisi. Meil on polii-
tikutel taguda nagu rauda, et e-valimised on turvalised. 
Kas ikka on? Kas meie väike riigikene ei võiks silma paista 
hoopis sellega, et võtavad valimisi erilise tõsidusega, käi-
vad valimas ikka kohapeal ning osalejate protsent on ka 
soliidne?

Meie kohalike valimisteni on natuke üle nelja kuu. 
Täna õhtul peaks selguma valimistulemused Inglismaal. 
Ennustatakse, et terroristide teod on pannud britte hääle-
tama Brexiti vastu ja tuleb uus referendum!? See oleks juba 
tegu, mitte lihtsalt pealkiri.

Jaana
sotsiaalpedagoog

Naudin puhkuse igat het-
ke. Ootan ilusat ilma, et 
mõnusalt koos pere ja 
sõpradega aega veeta. Jaa-
nituli ongi peamiselt ko-
dune ja koos sõprade-
ga. Kindlasti viibin Hau-
ka laadal ja sealsel staa-
dionikontserdil. Puhkuse 
ajal külastan Eesti vaata-
misväärsusi. Mulle meel-
dib uusi kohti avastada. 
Seekord tahaks Võrtsjär-
ve äärde jõuda, sest tek-
kis huvi ja sealkandis po-
le käinud.

Signe
müüja

Mul on kaheksa last ja ka-
heksa lapselast. Nii juh-
tub, et keegi lastest on 
ikka kodumail, nende 
seltsis puhkuseaeg möö-
dubki. Samuti on mul 
loomad ja linnud: lehm, 
mullikas, kanad, pardid, 
kalkunid ja haned. Ega 
nende kõrvalt kodunt 
kaugele saagi minna. Aia-
maa tahab rohimist, kuiv 
hein talveks varumist. 
Nii see puhkus töö tä-
he all möödubki. Tunnen 
ennast kodus kõige pare-

Elve
hooldaja

Minu kaks last elavad 
peredega Rootsis. Suvel 
sõidan neile külla. Sealt 
plaanime koos nende-
ga Norrasse. reisida Sa-
muti sooviks jõuda Soo-
me poja juurde. Eesti pin-
nal olles tahaks käia Mu-
namäel, Rõuges jaanalin-
de vaatamas. Allesjäänud 
puhkuse veedan lastelas-

Tiiu
müüja

Just möödus kaks puh-
kusenädalat. Alustasin 
kodu remondiga, kuid ei 
jõudnud lõpule. Kodu-
töödel lõppu pole. Sinna 
see aeg kaobki. Millal tei-
se osa puhkusest saan, ei 
teagi. Töötan pikki päevi 
ja pärast tööd ei jõua ko-
dus enam midagi suurt ära 
teha. Aga kui aega jääb, 
siis sõidan mööda Eesti-
maad, sest meie maal on 
küllalt kohti, kus käia ja 
mida vaadata.

Kaire
naiskodukaitsja

Puhkusel olles pühendun 
talule ja perele. Plaanis on 
siiski ette võtta ringreis 
mööda Lätimaad ja vii-

Mida armastate kõige rohkem puhkuse ajal teha 
ja kus käia?

KÜSITLUS

Tihti näed Facebookis postitust 
või säutsumist ja reageerid selle-
le otsekohe. Enamasti vastatak-
se sellele etteoodatult. Miljardeid 
dollareid on aastate jooksul pa-
nustatud sellesse, et saada teada, 
kuidas teha nii, et saavutada luge-
jatelt oodatud vastukaja. Neid õp-
petunde on rakendatud nüüd sel-
leks, kuidas müüa meile mitteva-
jalikke asju, aga ka selleks, kuidas 
müüa meile poliitikuid. Ka mee-
dia kasutab sensatsiooni, et ava-
likku arvamust kujundada, esita-
des fakte ja pealkirju, mis tõmba-
vad tähelepanu, et saada ettear-
vatud reaktsiooni, aga mis ei ava 
sündmust tõeselt. 

Hiljuti sattus meie endine naa-
ber, nimetagem ta Matiks, tõsi-
sesse olukorda. Postimees kirju-
tas sellest 18. juulil 2016 nii: 

„15. juulil kell 00.33 sai polit-
sei väljakutse Urvaste valda Kuld-
re külla ühele kinnistule, kus he-
listaja sõnul olevat üks mees löö-
nud 16aastast noormeest, kes 
pärast lööki kukkus ning tal 
olid krambid. Sündmuskoha-
le reageeris politsei kõrval ka 
kiirabi.

Esialgsetel andmetel oli 
üks naine näinud, kuidas 
kolm noorukit askeldavad te-
ma auto kallal. Kuna naine 
ise ei julgenud noorte tegevus-
se sekkuda, helistas ta oma 
tuttavale, 55aastasele mehe-
le. Mehe kohale jõudes jook-

sid noormehed sõiduki juurest mi-
nema, ühte möödujat lõi mees ru-
sikaga vastu nägu. Sündmuskohal 
viibinud noormehed olid alaeali-
sed ja nad olid enne alkoholi tar-
vitanud. Surma saanud poisi sõ-
ber rääkis sündmuskohal käinud 
Kanal 2 reporterile, et rusikahoo-
bi saanud 16aastane noormees oli 
juhuslik möödakäija ja tegelikult 
tema auto juures ei askeldanudki.

Kiirabibrigaadi sõnul väliseid 
vigastusi kannatanul ei tuvasta-
tud. Noormees viidi haiglasse, 
kus ta päev hiljem suri. Olemas-
olevatel andmetel võib surma-
põhjuseks olla ajuarteri laiendi 

lõhkemine.” 
See 55aastane mees oligi Mati, 

ja naine, kelle auto kallal toime-
tati, tema tuttav. Kuna mina ko-
hal ei olnud, siis saan ma tugine-
da ainult sellele, mida kirjutas leht 
ja mida rääkisid inimesed, kes ise 
olid kohal. Mati oli minu äia hea 
sõber. Ta on aidanud mind talu-
töödes, millal iganes mul tema abi 
vaja on läinud. 

Kui sündmused algasid, siis 
Mati magas kodus. Tema tut-
tav, kelle auto kallal poisid „nal-
ja pärast” tegutsesid, helistas tal-
le ja äratas ta üles. Mati on kaug-
sõiduautojuht, kes sõidab Mosk-
va, Poola, Skandinaavia ja teiste 
Euroopa maade vahet. Ta on liha-
seline ja tugev mees. Nii et kui tal-
le helistati ja paluti abi, siis ta mui-
dugi ei saanudki teisiti, kui appi 
tõtata. 

Poisid torkisid parajasti auto-
rehvide juures, kui Mati välja jõu-
dis. Ehmunult kargasid poisid 

üles ja pistsid jooksu. 
Ühte neist aga tabas 
Mati löök, mis hiljem 
põhjustas poisi sur-
ma. Keegi ei osanud 
seda oodata. Mati lõi 
teda vaid korra. Kui ta 
nägi, et asi on tõsine, 
kutsus ta kohe abi. 

Kas me ei peaks 
küsima, kus olid nen-
de poiste vanemad? 
Ma olen rääkinud 

Kuldre kooli õpilastega. Olen näi-
nud, kui toredad nad on ja kui to-
redad on nende õpetajad. Olen 
sellest ka varem kirjutanud. Võib-
olla olid need poisid esimest kor-
da elus alkoholi tarvitanud ja ar-
vasid, et auto juures vandaalitse-
mine on tore – nad on ju ikkagi 
lapsed. 

Aga kes ikkagi on juhtunus 
süüdi? Muidugi vanemad. Kui va-
nemad oleksid nõudnud, et poi-
sid oleksid õhtul õigel ajal ko-
dus, mitte ei tõmba endal kus-
kil väljas nina täis, oleks ka Mati 
saanud rahulikult öö ära maga-
da. Alati on lihtne süüdistada teisi 
oma ebaõnnestumistes. Vanemad 
on kärmed süüdistama meediat, 
koomikseid, arvutimänge, sõp-
ru, naabreid jt, selle asemel et ol-
la rohkem aega koos oma lastega. 

On hirmus kaotada oma last. 
Hirmus on teada, et asjad lõp-
pesid nii, nagu nad lõppesid. See 
kõik oli nii mõttetu. Lugesin hil-
juti, et Mati vastu on algatatud 
kriminaalasi ja teda ähvardab 
poisi tapmise eest kümme aastat 
vanglat. 

Kommentaarides süüdistatak-
se Matit ja soovitakse, et ta vee-
daks vanglas kogu oma ülejäänud 
elu. Aga keegi ei toonita seda, et 
kui poisid ei oleks olnud purjus, 
kui nad ei oleks vandaalitsenud 
võõra auto juures, oleks poiss tä-
nini elus ja veedaks õnnelikku su-
vepuhkust.  

Mitmekordne tragöödia Kuldres

Viido 
Polikarpus

kolumnist

Peatoimetaja  KALEV ANNOM 782 1274

Reporter LIANA ALLAS 782 3254

Korrektor MAILIT PAJU (lapsepuhkusel)

Kujundaja MARGARETA PALGI 782 1921

Küljendaja SIRLE NURK 782 1921

Reklaamitoimetaja KADI ANNOM 782 4616

Veebitoimetaja AIGAR NAGEL 782 4516

Raamatupidaja KATRIN HAGA 782 1535

Kuulutused ja tellimine MARI-LIIS PIIRSALU 782 3690

   (E–R 8–16) HELIN LEIS 782 3690

Kuulutused Antslas (Kreutzwaldi 1, E–R kella 8–10) 785 5378

Kuulutused Vastseliinas (Võidu 14, E–R kella 9–11) 785 1242

Lastelehekülg Võrukael                      vorukael@vorumaateataja.ee

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

Võrumaa Teataja ilmub teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.

Toimetus: PK 1, Oja tn 1, 65602 Võru

e-post: info@vorumaateataja.ee, www.vorumaateataja.ee.

Väljaandja: AS Võru Teataja. Tellimisindeks 69 851.

Maakonnaleht

Trükk AS Kroonpress

Küsis ja pildistas
Sirle Nurk.

Priit
müügiesindaja

Oma neljaliikmelise pe-
rega tahaks alati mere 
ääres olla, Eestis ringi 
sõita, kui võimalik, ka 
kaugemale jõuda. Kui ilm 
võimaldab, tahaks Pärnu 
rannas korra ikka ära käia 
ja sealkandis sugulasi kü-
lastada. Praegu konkreet-
seid plaane pole ja ega 
neid pikalt ette planeeri-
gi, kõik toimub jooksvalt. 
Üks laps on 18aastane ja 
teine kaheksa-aastane, 
suure vanusevahe tõttu 
on huvid erinevad, tu-
leb leida kõigile pereliik-
metele ühine meeldiv te-

Mart
autojuht

Puhkan kodus. Maal ja-
gub tegevust kuhjaga, sest 
elamist peab korras hoid-
ma.

bida mõned päevad Val-
miera kandis. Kui lähi-
sugulased välismaalt ko-
ju tulevad, on plaan nen-
de väikestele lastele Vudi-
lat näidata. 

mini ja ohutumalt. Reisi-
da on küll tore, kuid üha 
rohkem peab arvestama 
selle turvalisusega. 

gevus ja sobiv reisimi-
se aeg. 

tega. Omajagu aega kulub 
ka lillede ja muru hoolda-
misele.

Foto: ERAKOGU
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Ettevõtluse arendamine ametnike südameasjaks
Liana Allas

ALGATUS ❯ Väimelas asuv kom-
petentsikeskus Tsenter ja Võru-
maa arenguagentuur saatsid mai 
lõpus välja ühise pressiteate, mille 
pealkiri oli „ASi Ettevõtlik Võru-
maa moodustamine”. Pressitea-
de lõpeb sõnadega: „2. juunil on 
arendusorganisatsioonide ja era-
kondade esindajad kutsutud ASi 
Ettevõtlik Võrumaa moodusta-
mise koosolekule.”

Pealkiri ja pressiteade tekitasid 
algul pehmelt öeldes furoori, siis 
segadust. Õnneks oli elektronkir-
jas ka selgitus, et äriühingu moo-
dustamine on siiski sümboolne 
ning et selline nimi on üritust ise-
loomustav ja teemat siduv nime-
tus esimesele kokkusaamisele, 
mille põhieesmärk läbi järgneva-
te ürituste on see, et uued looda-
vad omavalitsused võtaksid ette-
võtluse arendamise oma priori-
teediks ja südameasjaks. 

2. juuni hommikul olidki Võ-
rumaa omavalitsuste esindajad 
ja erakondade liikmed kohal, et 
alustada mõttekoja ja ajurünna-
kuga. 

„Tsenter on võtnud endale ees-
märgiks teha arenguagentuuriga 
tihedat koostööd. Kuna meie ees-
märkides on kattuvaid kohti, siis 
just selliste projektide läbiviimisel 
saavad kaks organisatsiooni tihe-
dalt koostööd teha,” kommentee-
rib kompetentsikeskuse arendus-
juht Kaido Mäesalu.

„Kogu asja mõte on see, et kui 
me tahame rääkida ettevõtlusest, 
siis me peame ettevõtlusest rääki-
ma ettevõtluse võtmes. Kuna ette-
võtlus allub kindlatele loogikate-
le, siis mõte oli teha algusest pea-

le nii, nagu looksimegi ettevõt-
te. Et siia saali kokku tulnud ini-
mesed, kellest suurem osa töötab 
erinevates riigiasutustes, mõtlek-
sid ettevõtluse võtmes ja nii ka te-
gutseks, selleks on vaja problee-
mipüstitus ettevõtluse võtmes sõ-
nastada. Kui ettevõtet hakatakse 
looma, siis üldjuhul ei tule oma-
nikud kokku selleks, et ellukut-
sutu ei oleks jätkusuutlik või et 
järgmist sammu enam ei astuta-
gi. Kuna me vaatasime seda as-
ja sedaviisi, siis sellest ka nimi – 
AS Ettevõtlik Võrumaa. Proovi-
me üheskoos protsesse läbida nii, 
nagu ühes ettevõttes neid asju te-
hakse. Täna oli esimene samm,” 
selgitab Mäesalu. 

Kaido Mäesalu on olnud 25 
aastat ettevõtja. Koos Tsentri ju-
hataja Kalev Kaarna, ülejäänud 
meeskonna ning arenguagen-
tuuriga tehakse iga päev tööd sel-
le nimel, et leida võimalusi, kui-
das Võrumaa ettevõtlus madal-

seisust välja tuua, kuid paraku 
saavad riigi tasandil asju ära te-
ha vaid poliitikud ja ametnikud. 
Nende ühine siht ongi leida ühis-
osa ettevõtluse ja riigitasandi va-
hel. Et rahva valitud poliitikud 
ning oma igapäevatööd tegevad 
tublid ametnikud suudaksid sel-
lest vaatenurgast ettevõtlust puu-
dutavaid otsuseid langetada. 

„Me tuleme selle info baasilt, 
mis me täna saime, uuesti kokku 
augusti lõpus, siis kaasame juba 
tunduvalt suurema hulga ettevõt-
jaid. Süstematiseerime kõik need 
mõtted, kaardistame, grupeeri-
me, saadame nii-öelda aktsio-
näridele välja. Nemad omakor-
da valivad välja need, millega me 
augustis edasi liikuma hakkame. 
Saame uuesti kokku, vaatame üle 
ja otsustame, kas me saame nende 
mõtetega edasi liikuda. Selgitame 
välja, kas meil on olemas rahali-
ne ressurss ja inimressurss. Kui ei 
ole, paneme need teemad kõrva-

le, tuleme nende juurde tagasi siis, 
kui vajalik ressurss on olemas, sa-
muti nagu eraettevõtluses. Ja kui 
me saame augustis väljakäidud 
teemad üle vaadatud, siis kutsu-
me ettevõtlusnädalal oktoobris 
kõik poliitikud, kes kandideeri-
vad KOVi valimistel ja tahavad 
rääkida ettevõtlusest, siia saali ja 
korraldame foorumi formaadis 
ürituse. Arutleme nende teemade 
üle ühiselt, sest ei ole meie kelle-
gi huvides, et asjalikud ja teostata-
vad ideed ja mõtted sumbuks ära. 
Eesmärk on siiski, et Võrumaal 
ettevõtlus areneks,” sõnab Kaido 
Mäesalu. 

Kaido Mäesalu lisab veel, et 
nemad Tsentris ja kolleegid Võ-
rumaa arenguagentuuris ajavad 
asja hingega. Kuidas see õnnes-
tub, eks elu näitab, aga esimesed 
konkreetsed sammud olid astu-
tud juba enne ürituse toimumist. 
Arenguagentuuri eestvedamisel 
suheldi omavalitsuste, ettevõtjate 

ja riigihalduse ministriga, kelle-
le on saadetud kiri, kus on üle 50 
ettepaneku Võrumaa kohta. Ree-
dese päeva lõpuks valmis töödo-
kument, kus kirjas mõtted näiteks 
tööjõu ja keskkonna kohta. Peale 
selle veel muudatused, mida tu-
leb riigi tasemel ühiselt läbi suru-
da: maksuerisused, KOVide tulu-
baasi sidumine ettevõtluse ede-
nemisega, Võrumaa tööstusala-
de väljaarendamine, ettevõtluse 
inkubatsioonikeskuste väljaaren-
damine ja nende toetamine, Võ-
rumaa ettevõtlus- ja elukeskkon-
na suurem mainekujundus ja ko-
haturundus. 

Kuidas need mõtted realisee-
ruvad, seda näeme tulevikus. Al-
gatus on julge ja kui mõnedki 
ideed teoks saavad, on kasu terve-
le Võrumaale. Igal juhul tasub ka 
oma äriideedele Tsentrist abi otsi-
ma minna, sest nagu Kaido Mäe-
salu vestluse käigus ütles: meie 
omalt poolt teeme kõik, et see ellu 
aidata, kui idee on vähegi teosta-
tav ja reaalne.  

-37%-33%

7.45/l

HELE ÕLU A.LE COQ SAAREMAA TUULIK
4,7% 24 x 0,5 L

TALLEGG EESTIMAINE
BROILERIKINTS, KG

ARBUUS, KG

1.690.79
2.55

1.99 4.98/kg

3.19
Tähelepanu!
Tegemist on

alkoholiga.
Alkohol võib

kahjustada
teie tervist.

Pakkumised kehtivad 06.06- 12.06.2017. Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 30.05.2017 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.

~500 g viilutatud

SAAREMAA
EESTI JUUST 400 G

14.49 1.21/l
+ pant 24 x 0.10

06.06- 12.06.2017

Tsentris toimus mõttekoda ettevõtluse arendamise teemal.        Fotod: LIANA ALLAS

Lisarahastus jätab 
Väimela kompe-
tentsikeskuse ellu
Haridus- ja tea-
dusministeerium 
eraldas Väimela 
kutseõppekesku-
sele 147 431 eurot. 
Toetuse eraldas 
ministeerium koo-
lile seoses raken-
duskõrghariduse rahastamise lõp-
pemisega. Tulemas on kutseharidu-
se uus rahastamismudel, mis edas-
pidi katab kooli eelarve piisavas 
mahus, kuid praegune otsus lisara-
ha andmisest on Võrumaa piirkon-
nale ülioluline. Väimela kutseõppe-
keskus koos Tsentri kompetentsi-
keskusega on Võrumaa jaoks oluli-
selt suure väärtusega hariduskeskus 
ning mul on hea meel, et ministee-
rium on sellise otsuse langetanud.

Mõni kuu tagasi külastas kompe-
tentsikeskust ja kooli ka riigikogu 
Keskerakonna fraktsioon, kui toi-
mus väljasõit Võrumaale. Külaskäi-
gu ajal oli just kompetentsikeskuse 
rahastuse probleem aktuaalne. Rii-
gikogulased veendusid, et tegemist 
on head haridust pakkuva kohaga, 
mis tegeleb väga kõrgel tasemel tu-
levaste puidu- ja mööblitöötlejate 
väljaõpetamisega.  

Haridus- ja teadusministri Mai-
lis Repsi sõnul on oluline taga-
da kvaliteetne haridus kõigis Eesti 
piirkondades. „Võrumaa kutsehari-
duskeskus on strateegilise tähtsuse-
ga haridusasutus Kagu-Eestis ning 
oma valdkonnas eeskujuks kogu 
Eestile,” sõnas Reps.  

Anneli Ott / VT

Anneli Ott.
Foto: ERAKOGU

Tsentri arendusjuht Kaido 
Mäesalu.

Kalle Kevad

EESTI 200 ❯ Laste Vabariiki kaks 
nädalat tagasi teele saates ütles 
Eesti Vabariigi president Kers-
ti Kaljulaid, et see on nii tore rõõ-
mus vabariik, et võib kindel olla, 
et tuleb ka Eesti 200. sünnipäev.

Eile võisid kõik lähemalt ja kau-
gemalt Vastseliina tulnud keset 
sillerdavat päikest kerkinud lin-
na vaadates veenduda, et nii on-
gi: gümnaasiumiõues tehti teat-
rit, nuputati, uudistati, meisterda-
ti, lustiti vikerkaarevärve puistava 
murukastmisautomaadi pöörle-
vate veejugade all.

„Olen siin pealtvaataja rollis 
ja tuleb tunnistada, et võimas et-
tevõtmine, kus on tõesti laste-
le mõeldud. Siin on palju käe-
list tegevust, parasjagu nuputa-
mist, vaatamist …” ütles Vastse-

liina gümnaasiumi suurte koge-
mustega tehnoloogiaõpetuse õpe-
taja Geenart Nagel eile keskpäeval 
Võrumaa Teatajale. 

Hinnanguliselt oli eile kesk-
päeva paiku Vastseliina Laste Va-
bariigis 70 last, koos täiskasvanu-
tega 120 inimest.

Laste Vabariik alustas teed 25. 
mail Põltsamaalt. See on elamust 
pakkuv tuur, mis sarnaneb üles-
ehituselt väga Lätis Vana-Laitsnas 
(Veclaicenes) Kornetis 8. augus-
til 2015. aastal korraldatud suur-
sündmusega „Kontserdisaaliks on 
loodus”, mis tõi kohale rohkem 
kui 10 000 huvilist. Kontsert hoi-
dis neid enda lummuses päikese-
tõusuni. Enne kontserti olid ava-
tud ehedad looduse järele lõhna-

vad töötoad. Meie Laste Vabariik 
on steriilne, kuid ta peab vastu pi-
dama 53 peatuskohta läbi Eesti ja 
lõpetab alles 8. septembril. Käes-

olev aasta on laste ja noorte kul-
tuuriaasta.

Täna on Laste Vabariik Võrus, 
homme Rõuges.

EV100 lasteürituste tippüritus Laste Vabariik oli eile Vastseliinas

Eile jätkus Vastseliinas 
tegemisrõõmu igas 

vanuses kohaletulnuile.
Fotod: ANDREI JAVNAŠAN

Vastseliina raamatukogu 
juhataja Lea Lillemets.
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periood. Siin tuleb aktiivselt kaa-
sa lüüa. Selle tegevuse kõrvalt tu-
leb leida aega ka isikliku ja pereelu 
jaoks. Et oma ihu ja hinge uueks 
pingelisemaks perioodiks laadida, 
loen parimaks tegevuseks tööd 
oma koduses majapidamises, 
sealhulgas aias. Selle kõrval tahan 
tegeleda lugemisega, seda nii seo-
ses töö kui ka ilukirjandusega en-
dale meelepäraselt. Pikemaid rei-
se ei kavatse ette võtta, kuid lühe-
maid matku ja külaskäike sõprade 
juurde tuleb kindlasti ette. Kuna 
lapsed elavad kaugel, siis püüame 
leida suvel kindlasti aega vastasti-
kusteks külaskäikudeks.

Uno Kaskpeit 
(EKRE) :  S ee 
on täiesti õige, 
et sellist tradit-
sioonilist puh-
kuseaega ei ole 
nagu teenistu-

ses oleku ajal. Kõige suurem prob-
leem on riigikogu e-postkast. 
Ajast ja päevast hoolimata saabub 
sinna vähemalt 20–25 kirja. Poo-
led neist kirjadest on asjalikud ja 
saavad töösse võetud, kuid on ka 
selliseid, mis ei kannata eriti krii-
tikat. Vähemalt üle päeva peab 
postkasti läbi vaatama. Isegi kui 
reisile lähen, võtan arvuti kaasa ja 

õhtuti hotellitoas teen postkastis 
korra majja.

Muidugi suvel on maakodus te-
gemist palju. Iganädalane kindel 
töö on ühel päeval muru niitmine, 
sest muru all olev plats on aasta-
te jooksul järjest suurenenud ning 
see on ühel päeval nädalas tõsi-
ne ettevõtmine. Paar korda suve 
jooksul käin Soomes vanadel pii-
rivalvekolleegidel külas. Naudime 
ilusat Põhjamaa suve ning meenu-
tame vanu Eesti piirivalve loomi-
se aegu, kui „vennad” teiselt poolt 
Soome lahte tulid meile appi tee-
nistust üles ehitama. Kindlasti ühe 
korra suvel käivad nemad minu 
juures vastuvisiidil. Traditsiooniks 
on saanud koos Soome kolleegi-
dega alati üks reis mööda Liivimaa 
vanu mõisaid ja vaatamisväärsu-
si. Teiseks traditsiooniks on saa-
nud suvine kohtumine Valmieras 
vanade kolleegidega Läti piirival-
vest (endised piiriesindajad). Istu-
me kuskil mõnusas kohas, meenu-
tame vanu aegu ja tunneme ennast 
hästi. Mul on hea meel Lätis või-
mul olnud poliitiliste jõudude üle, 
sest nad kõik on säilitanud selge 
mõistuse ja Läti piirivalvet ei ole 
lammutatud nagu meil. Augusti 
lõpus olen tavaliselt kümme päe-
va lõuna pool, Horvaatias või Bul-
gaarias. See on muutunud kümne 

aasta jooksul juba nagu traditsioo-
niks ning võib lugeda päris puh-
kuseks, sest olen koos perega.

Monika Hau-
kanõmm (Va-
b a e r a k o n d ) : 
Suvel vajab iga 
inimene olene-
mata tema töö- 
või ametikohast 

puhkust, et püsida terve ning ela-
da nii pere- kui ka tööelu täie pü-
hendumisega. Tasakaal töö- ja pe-
reelu vahel on eriti oluline, kõi-
geks peab aega ja energiat olema 
ning energiat ka tagasi saama.

Minu töövõimet ja -tahet aitab 
taastada aeg, mida veedan oma 
pere ja sõpradega suurest linnast 
eemal, olgu siis Võrumaal või mu-
jal Eestis. Naudin Eestimaa suve 
ning ei tõtta mujale laia maailma, 
sest just oma kodu on vaimu- ja 
kehalaadimise koht.

Erilise hingerahu saan metsas 
marjul ja seenel käies, kus saan 
mõelda oma mõtteid sügavas vai-
kuses, ning oma perega koos olles 
ja ühiselt tegutsedes. Aga hingera-
hu on minus ka siis, kui talvel näi-
teks moosi mekkides suve meenu-
tan. Maalapsena teen heal mee-
lel kõiki maatöid, mis tuletavad 
meelde turvalist lapsepõlve.

Margareta Palgi

KÜSIMUS–VASTUS ❯ Puhkust 
vajame kõik, ole sa lasteaialaps, 
kooliõpilane, tudeng, ärimees või 
talupidaja. Või poliitik. Kellelegi 
ei ole uudis, et riigikogulastel nii-
öelda ametlikku puhkusekuud 
polegi, aga väsivad ju nemad-
ki. Küsisime nendelt: millised 
on need asjad ja tegevused, mis 
aitavad ihu ja vaimu laadida?

Meelis Mälberg 
(Reformiera-
k on d ) :  Kui-
gi seadus riigi-
kogu liikmetele 
puhkust ette ei 
näe, on ka riigi-

kogu liikmed luust ja lihast inime-
sed ning vajavad puhkust. Keha ja 
ka hing vajavad kõigil kosutamist 
ning patareid laadimist.

Mind on aidanud ennast vor-
mis hoida spordiga tegelemine. 
Pärast jooksuringi metsas tekib 
justkui aega juurde. Lihtsalt suu-
dad palju enam. Ka perega veede-
tud aeg ja ühised tegemised aita-
vad ennast koguda.

Heimar Lenk (Keskerakond): 
Riigikogu liikmel tõepoolest puh-
kust ei ole. Nii sai Reformierakon-
na võimuloleku aegu kunagi ot-
sustatud. Ega kujutaks ka ette, et 

kohtun juuli-
kuus Võrumaal 
või Põlvamaal 
inimestega, kel 
mitu valusat 
teemat üleval 
ja ootavad saa-

diku vastust, aga mina ütlen, et 
praegu ei saa, sest olen puhkusel. 
See pole mõeldav! Poliitikas olek 
eeldab ikka pidevat tööd ja suht-
lemist. Eks jää aega ka üle Lõuna-
Eesti päikese ja järvevee nautimi-
seks. Isiklikult tahan suvel kõvas-
ti tegelda nende asjadega, mille-
le talvel parlamenditöö ajal mah-
ti ei jää. Kirjutuslaual ootab lu-
gemisjärge kõrge virn poliitilist 
kirjandust alates „Putini propa-
gandamasinast” ja lõpetades Vel-
lo Pohla koguteosega „Inimese 
mõõde, kultuur ja poliitika”. Vä-
ga huvitavad raamatud. Loen ta-
gantjärele praegu ka Edgar Savi-
saare teoseid. Loen ja imestan, kui 
põnevad mõtted. Julgen kinnita-
da, et kui kõik oleks Eestis läinud 
nii, nagu Savisaar oma raamatutes 
kirjutas ja kavandas ka ellu viia, 
siis oleks Eesti praegu õitsev ja ri-
kas riik. Kahjuks seda tal teha ei 
lastud. Kindlasti sooviks ise palju 
kirjutada. Võrumaa Teatajas po-
le minu arvamusartikleid ammu 
ilmunud. Püüaks suvel mahajää-
must vähendada. 

Aga mis ma siin nii väga luban. 

Kohalikud valimised on ju 15. ok-
toobril, põhiliselt läheb suvi  nen-
de ettevalmistamiseks ning vali-
miskampaaniaks. Tahan kandi-
deerida Põlva vallas, oma uues 
kodus, kus ma hurmava abikaa-
sa Hellega nüüd elan. Näete, kui-
das Kagu-Eestis poliitika tegemi-
ne mulle mõjus! Andis uue kodu-
koha ja veel kena nooriku ka.

A r n o  S i l d 
(EKRE): Rii-
gikogu töö on 
suvel korralda-
tud nii, et üld-
juhul ei toimu 
korralisi istun-

geid juuli keskpaigast kuni sep-
tembri keskpaigani. Sellest hoo-
limata võib riigikogu kokku kut-
suda erakorralisteks istungiteks, 
kui selleks tekib vajadus. Puh-
kust kui sellist riigikogulastele et-
te nähtud ei ole, niinimetatud va-
bal ajal saab rohkem olla oma va-
lijatega ja võtta osa kohapealsetest 
üritustest. See on äärmiselt vaja-
lik, et olla kursis oma valimisring-
konna tegeliku elu ja probleemi-
dega. Rahvasaadiku ülesanded ei 
piirdu ainult riigikogus viibimi-
sega, ta peab olema ka aktiivseks 
sidepidajaks oma valijate ja riigi-
võimu vahel. Selle suve tegemiste-
le paneb kindlasti pitseri eelseisev 
kohalike omavalitsuste valimis-

Foto: FOTOSFERA / ANDREI JAVNAŠAN

Riigikogulane vastab Riigikogulane vastab 
(suve)puhkuse kohta(suve)puhkuse kohta

Liana Allas

Laupäeval, 10. juunil kell 12 saab 
alguse arvult teine meistrite päev.  
Antsla kesklinna parki tulevad 
taas kokku kohalikud meistrid, 
kes tutvustavad oma tooteid ja 
teenuseid ning juhendavad töö-
tubasid. Päeva avab 
tehnikaparaad ning 
seekord vurab kül-
la ka Laste Vabariik. 
Peale nende esine-
vad laval Antsla lap-
sed ja noored. Ava-
tud on suur toiduala, 
kus kohalikud meist-
rid oma kokakuns-
ti tutvustavad. Hea 
toit, hea kohv, head 
emotsioonid ja avas-
tamisrõõm on ga-
ranteeritud. Meist-
rite päeval saab osta 
pääsmeid ka ekskur-
sioonidele meistri-
kodadesse, mis see-

kord viivad 12. juunil Kobe-
lasse, 13. juunil minnakse kül-
la Urvaste kandi meistritele. Pä-
rast ekskursiooni 13. juunil kell 
20 on kõik oodatud Vana-Ants-
la teatriaita kontserdile, kus esi-
nevad Meelika Hainsoo ja Lauri 
Õunapuu.

Meistrite päev ja Laste Vabariik 
Antsla kesklinna pargis

Meistrite päev algab tehnikaparaadiga.                          Foto: FACEBOOK

Tulekahju Võrus asuvas 
tööstushoones
Teisipäeva õhtul kell 21.06 sai häirekeskus teate tulekahjust Võrus Räpina maanteel, kus põles 
kahekorruseline kivist tööstushoone. Lõuna päästekeskuse pressiesindaja sõnul kustutati tule-
kahju kell 22.48. Esialgsetel andmetel põles ettevõttes tööruum. Põlengu tekkepõhjus on selgi-
tamisel. 

VT

Foto: MARTI RAMMUL
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Võru Kandles
8. juunil kell 20 Comedy Estonia esitleb: Karl-Alari 
Varma „Betooni-Beebi!”.
9. juunil kell 20 13. Võru akordionimuusikapäe-
vade kontsert – Mikk Langeproon ja Henri Zibo 
„Pildid näituselt”.
9. juunil kell 19 kümnenda Triin Kochi kooride lau-
lupäeva avakontsert „Laulu algus”. 
11. juunil kell 15 13. Võru akordionimuusikapäeva-

de lõppkontsert.
11. juunil kell 16 Lõuna-Eesti memme-taadi rah-
vapidu.
12. juunil kell 9.30 doonoripäev.

Võru linnagaleriis 
30. juunini 
Võru maakonna lasteaedade ühisnäitus „Värvide 
mäng”; Avatud Ateljee Klubi kümnes aastanäitus; 

Miina Petersoni maalinäitus „Mõjuväli/ The Field of 
Impact”.

Vana-Võromaa kultuurikojas 
11. juunini Pärnu kunstnike näitus „Sanatoorium”.

Võrumaa keskraamatukogu konverentsisaalis
15. juunil kell 17 räägib EOÜ liige Thea Perm tur-
teltuvide elust meil ja mujal.

ELULUGU ❯ Samuel Peeter Peebu poeg Songi 
sündis 2. juunil (vana kalendri järgi 21. mail, 
andmetes on ka sünnidaatum 3. juuni – A. R.) 
1872. aastal Räpinas Paberikülas. Ta õppis ko-
halikus algkoolis ja Räpina kihelkonnakoo-
lis, mille lõpetamise järel 1888. aastal alustas 
õpinguid Tartu Õpetajate Seminaris. Pärast 
seminari lõpetamist 1894. aastal läks Songi 
koolmeistritööle Saaremaale Kaarma Õpeta-
jate Seminari, kuid aasta pärast tuli tagasi Võ-
rumaale ning asus ametisse Rõuge kihelkon-
nakoolis. 1900. aastal meelitati ta Võrru, siin 
sai temast Võru poeglaste algkooli (praegu-
se Võru gümnaasiumi) juhataja. Selles koo-
lis sai ta töötada 1906. aastani, mil tsaarivõi-
mud tagandasid ta juhataja- ja koolmeistri-
ametist, sest 1905. aasta revolutsiooni käigus 
nõudis Songi emakeelse hariduse kehtesta-
mist. Jäänud ametita, otsis ta uusi väljakut-
seid. Kui 1905. aasta revolutsioonilise tegevu-
se tõttu arreteeriti Toomas Uustalu, siis võttis 
Songi üle tema raamatukaupluse Kreutzwaldi 
majas. Suure järelevalve tõttu loobus ta sellest 
peagi ja ostis Karelsoni raamatukaupluse turu 
vastas, Jüri 14. Praegu on sel kohal korterela-
mu. (vaata foto nr 1 – Samuel Songi raamatu-
kauplus, trüki- ja köitekoda Jüri-Tartu tänava 
nurgal 1925. aastal, Johannes Miku foto).

Songi rajas raamatukaupluse, trüki- ja köi-
tekoja. Uue väljakutsena katsus jõudu ka aja-
kirjanikuna. Tema toimetamisel ilmusid aja-
lehed Kodukäija (1924–1925) ja Kuulutaja 
(1926–1936), kuid erilist edu ei saavutanud. 
1912. aastal abiellus Ida-Mathilde-Wilhel-
mine Dobroviga ning nüüd sekkus Songi ak-
tiivselt ka kohalikku seltskondlikku ellu. Ta ei 
püsinud kusagil paigal, juba Rõuge perioodil 
kutsus ta ellu kohaliku karskusseltsi ja mees-
koori, olles ka viimase juht kuni Võrru suun-
dumiseni. Võru perioodil tegutses aktiivselt 
haridusrindel. Temast kujunes aktiivne ema-
keelse hariduse eestvõitleja. Juba kirjastajana 
töötades jätkas tegevust haridusrindel. 1907. 
aastal asutas Võru Rahvahariduse Seltsi ning 
oli aktiivselt tegev Võru Eesti algkooli ja Võru 
gümnaasiumi rajamisel. Songi aitas igati kaa-
sa õppekirjanduse trükkimisel. Ta andis välja 
„Saksa-Eesti sõnaraamatu” 1918. aastal, „Ku-
ke-aabitsa” viienda trüki 1922. aastal ja „Pil-
did lastele” 1929. aastal. Kuigi Songi trüki-
kojast ei tulnud suure trükitiraažiga toodan-
gut, siis oli see väga hea ja erilaadse kujunduse 
ning kõrge trükikvaliteediga toodang. Tema 
trükikojas trükitud kutsed, kavad, laululehed, 
müürilehed, liikmepiletid jms olid omaette 
kunstiteosed. Nagu kõik Võru linna seltskon-
nategelased, ei jäänud Songi kõrvale ka Võru 
Kandle tegevusest. Siin oli ta laulukoori juhiks 
ja asjaarmastajate teatri ellukutsujaks, kus ise 
armastas muusikalavastustes kaasa mängida.

Oma kutsumuse leidis ta ka tuletõrjes. Sel 
ajal, mil Samuel Songi astus tuletõrjesse, või-
sid põhikirja järgi ühingu juhatusse valitud 
saada vaid need, kes omasid kinnisvara – va-
randusega isikud. Olgugi et Samuel Songi ei 
omanud kinnisvara (trükikoda asus Nageli-
te majas), valiti ta ühingu juhatusse. Songi oli 
ühtlasi esimesi eestlasi, kes tuletõrjes juhtivale 
kohale valiti. Üheks teguriks oli see, et õpetaja 
ja seltskonnategelasena oli ta rahva seas popu-

laarne, temasse suhtuti suure poolehoiuga kui 
edumeelsesse tegelasse. 1920. aastal valitigi ta 
Võru Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi esimeheks, 
ta oli selles ametis ligi kaks aastakümmet (16 
aastat). Samuel Songi esimeheks oleku ajal 
toimus Võru tuletõrjes kiire areng. Muretse-
ti hulga tuletõrjevarustust, ka esimene moo-
torprits, kuigi selle ostmine tekitas mitme-
sugust vastukaja ning kalli hinna tõttu oli nii 
pooldajaid kui ka vastaseid. Ühiste jõudude-
ga suudeti prits muretseda, see tõstis tundu-
valt Võru tuletõrje „löögijõudu”. 1929. aastal 
soetati tuletõrjeauto. 1933. aastal kinkis Võru 
tööstustehnikumi pere oma aja moodsaima 
mehaanilise redeli, kolmest jätkust valmista-
tud redeli sai paari minutiga 14 meetri kõrgu-
seks lahti tõmmata. Suureks plussiks oli see, et 
redel oli ratastel ja kergesti transporditav, kah-
juks massitoodangusse redel ei jõudnud.

Samuel Songile oli üheks meeldejäävai-
maks sündmuseks 21. septembril 1924. aastal 
(Võru Tuletõrje Seltsi 57. sünnipäeval) Võru 
Naisseltsi kingitud uus lipp (vaata foto nr 2). 
Vana, 19. sajandist pärit saksakeelse tekstiga 
lipp kutsus esile pahameele ja vahel ka vile-
kontserdi, kui paraadil sammuti. Nüüd muu-
tus olukord kohe ja austus tuletõrjujate vastu 
kasvas veelgi.

Songi ajal tegid suure arengu ka tuletõrju-
jate ühisüritused, nii korraldati peredele seltsi 
suvepäevi, sportlikke üritusi ja tuletõrjevõist-
lusi.

Samuel Songi jäi elu lõpuni seotuks lastega, 
ta oli Võrumaa noorkotkaste maleva pealik ja 
aitas igati kaasa noorte suvelaagrite korralda-
misele Rõuges ja Kubjal.

Võru Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi esime-
he ametist lahkudes valiti ta 1936. aastal seltsi 
auliikmeks ja ka Eesti Tuletõrje Liidu auliik-
meks. Tema teeneid hinnati Eesti Punase Ris-
ti IV klassi teenetemärgiga, tuletõrje esimese 
järgu ristiga ning muude kodu- ja välismais-
te tuletõrje aumärkidega (vaata foto nr 3 – Sa-
muel Songi paraadvormis 1930. aastatel). Te-
ma käiselint on Võrumaa muuseumi kogu-
des.

Pärast sõda veetis Songi oma vanaduspäe-
vi Tartus ja elas Tähtveres Fr. R. Kreutzwaldi 
tänava majas number 12. Songi oli elu lõpuni 
aktiivne laulumees.

Samuel Peeter Songi suri päev enne 90 aas-
ta juubelit 1. juunil 1962. aastal, oma viimast 
und puhkab Võru kalmistul abikaasa kõrval.

Muuseumi materjalide põhjal 

Arthur Ruusmaa

„Hommikust peale liiguvad Petrogradis rongkäigud, 
kus osaleb palju naisi, aga ka streikijaid, vallanda-
tud töölisi, isegi desertööre rindelt. Viimased on pääsenud tagaotsijate 
käest ja levitavad masside seas hirmsaid rindeuudiseid. See inimmeri ei 
nõua ainult leiba ja tööd, vaid ka rahu ja tsaarivalitsuse lõppu. Tram-
mid seisatakse. Kasakad patrullivad. Järgmisel päeval toimub uus de-
monstratsioon, kõige ees lehvimas punalipud. Peaaegu kõik tehased on 
suletud. Karjutakse: „Elagu vabariik! Lõpp sõjale! Maha autokraatia!”.” 
(H. Troyat).

13.  11. märts 1917. Üldstreik kestab 

Raskustest hoolimata oli Tallinna väejuhatusel lootusi korra säilitami-
seks linnas, kuhu Venemaa kavatsuste kohaselt pidi kujunema suur ja 
tugev merekindlus. „Ühenduses sõjalaevastiku suurendamisega rajati 
1912. aastal Kopli poolsaarele Vene-Balti ja Beckeri laevatehased ning 
aasta hiljem sinna lähedusse veel Noblessneri, hiljem Peetri laevaehi-
tustehas. Laiendati ka sadamatehaseid. Ehitati miiniristlejaid ja allvee-
laevu. Tööliste arv neis neljas tehases oli esimese maailmasõja puhke-
des kokku umbes 4000, mis revolutsiooni haripunktis oli kasvanud 18 
000ni. Samal ajal oli kindlustustöödel 15 000 meest. Sõjaväelaste ja lae-
vastiku meeskonna suurusest puuduvad andmed. Kaitseehitiste suuru-
sest Tallinna ümbruses annab kujutletava pildi raudtee kogupikkus, mis 
sel ajal oli üle 250 kilomeetri.” (H. Kikas, „Verbum Habet Sakala!”, 1974, 
228–248).

Selliseid andmeid on esitanud sakalanuste koguteos „VHS”. Samas 
leiame Balti laevastiku ülema admiral Nepenini telegrammi vägede 
ülemjuhatajale Aleksejevile ja Läänerinde ülemale kindral Ruzskile 
suures lootuses, et Peeter Suure merekindlus suudab säilitada ustavust 
maksvale korrale.

Telegramm keisrile ettekandmiseks: Tallinn, 2. märtsil 1917. aastal 
kell 20.40. Nr 260. „Suurte raskustega suudan korda ülal hoida mul-
le usaldatud laevastikus ja väeosas. Tallinn on kriitilises olukorras. Mi-
na pole veel kaotanud oma lootust. Ühinen suurvürst Nikolai Nikolaje-
vitšhi ja rinde ülemjuhataja seisukohtadega, et riigiduuma ettepanekud 
saaksid vastu võetud.

Aseadmiral Nepenin.”

14.  16. märts Peterburis. Keiser Nikolai II loobub troonist 

16. märtsil 1917 tuuakse imperaator Pihkvast Petrogradi ja pannakse 
koos perekonnaga Tsarskoje Selos koduaresti. Kuidas see kogu Vene-
maa keiser ja isevalitseja, Poolamaa kuningas ja Soomemaa suurvürst 
nii täbarasse olukorda võis sattuda, sellest on ajalugu ja Henri Troyat 
säilitanud meile üsna põhjaliku ülevaate viimasest Romanovite keis-
rist, Nikolai II tema biograafi a kujul kuni keisririigi kokkuvarisemiseni 
(„Viimane tsaar Nikolai II”, 2014). Mitte vähem ajaloolise taustaga po-
le vanemate Romanovite elulood (Edvard Radzinski „Aleksander II”,  
2005 ja A. N. Bohanovi „Aleksander III”, 2007).

Ühel saatuslikul päeval märtsis, kui imperaator oli sunnitud loo-
buma troonist, pühkis rahva terav rahulolematus troonilt kogu Vene-
maa isevalitsusliku monarhia koos kõigi väiksemate kroonide ja troo-
nidega. See saatuslik „üleujutus”, mis kasvas tsaaririiki hõlmavaks mäs-
suks, poleks võinud jääda palees õigel ajal kahe silma vahele. Hea õn-
ne korral oleks võinud keisrikojas ja pealinnas teha midagi teisiti, et se-
da määratut ohtu talitseda või mingil moel tasandada. Kuid keisrikojas 
valitsenud intriigid, upsakus ja rasputinlus ei andnud mahti arukusele, 
koostööst ja uue tundmatu olukorra hindamisest rääkimata. 

Masside rahustamiseks oleks võinud aferist Rasputini varakult rah-
va omakohtu kätte anda, nagu oli avalik nõudmine. Samuti nõudis 
rahvas Vene trooni vabastamist välismaisest, eriti saksameelsest „käo-
tütrest” Aleksandra Feodorovnast, keda peetakse õigustatult süüdla-
seks mitmes ebaõnnestunud paleeafääris, eriti poliitilises ladvikus. 
Aga ebaõnnestunud välispoliitika nii Idas kui ka Läänes oli Romano-

vid nii ähmi täis ajanud, et kai-
nele arukusele ei jätkunud enam 
kübetki aega ega ruumi. Keiser-
lik uhkus ja fanaatiline usk oma 
jumalasse ei lubanud riigis uuen-
dustele mõeldagi, ei palees ega 
palee taga. Ainukeseks lootuseks 
selles lootusetus olukorras jäigi 
üle üksnes kõigevägevama poole 
palvetada, kelle hoolde oli Niko-
lai II usaldanud kogu Vene im-
peeriumi koos suursuguse pea-
linnaga, lõpuks ka oma perekon-
na saatuse. Aga tema jumal oli tol 
korral juba ammu talle selja pöö-
ranud ja impeeriumi juhtimi-
ne oli ammugi väljunud isegi ju-
mala võimusest, monarhistlikust 
vägevusest rääkimata.

(Järgneb.)

Bresti rahust Tartu rahuni 
1917–1920         Erik Kamberg 
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Pritsimees 
Samuel Songi 145

Foto nr 1.

Foto nr 3.                                        Foto nr 2.

Vene tsaar Nikolai II (Earnest 
Lipgarti maal).
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Kaua võib? Võib 
kaua ehk kasvu-
hoone saaga

13 KUUD ❯ Pille K. märkas mul-
lu, 2016. aasta 27. aprillil Lõuna-
Eesti Haljastuse kasvuhoonekam-
paaniat, mis lubas soodsalt (mii-
nus 80 protsenti, hiljem miinus 80 
eurot) kasvuhooneid soetada.

Aiandushuvilise ettevõtja-
na haaras Pille K. võimalusest osta 
kaks 30ruutmeetrist kasvuhoonet. 
Ettevõtlik Pille K. võttis samal päe-
val ühendust ja 10. mail oli sobiv 
kokkulepe saavutatud.

Firma esitas arve 13. mai õhtul. 
Raha (2224 eurot) kandis Pille K. 
üle järgmisel päeval. Kasvuhoo-
ned pidid saabuma 18. mail 2016. 

Esimene tõrge – 26. mail 2016 too-
di kohale osa materjalidest, kuid 
tegu ei olnud tellitud kaubaga. Al-
gas kirjavahetus. Ettevõtlik Pille K. 
loobus juba tellitud kaubast ja soo-
vis vähemalt kohaletoodud kasvu-
hoonete ülejäänud osasid.

Pille K. kirjutab, et ettevõtja-
na oli ta teinud lisakulutusi (maa 
planeerimine, puu väljajuurimine 
jne), kuid vaatas seda paljast platsi 
terve suve. Pille K. kirjutab, et ees-
märk on hoiatada teisi inimesi.

Ootamatu uudis tuli Pillele tä-
navu kevadel. Kasvuhooneasjad 
on ikka lahendamata. Tänavu 10. 
mail saatsime kirja aadressil lou-
naeestihaljastus@hot.ee, palvega 
anda toimetusele vastus 15. mai 
keskpäevaks. 

Vastus laekus 15. mail kell 16.21: 
„Tere, kliendiga on kõik korras ju-
ba ammu. Lugupidamisega Lõu-

na-Eesti Haljastus.”
Pille K. teatab selle 

peale, et nii see asi pole. 
Firmajuht Henri A. küll 
helistas talle ja lubas ra-
ha üle kanda ning mak-
sekorralduse e-postiga 
saata, kuid midagi sellist 
pole toimunud.

16. mai pärastlõunal 
teatab Pille K., et raha 
laekus eile (15. mai) hi-
lisõhtul, kuid summa ei 
klapi ikkagi!?

Nagu näete, võib asju 
ajada väga kaua, kogu-
ni 13 kuud, ja ikka ei saa 
rahuliku südamega punkti panna.

Head lugejad! Kirjutage meile, 
mida te sellisest asjaajamisest ar-
vate. Kas ka teiega on midagi tao-
list juhtunud?

VT

Eile oli tõeline rannailm, julgemad käisid isegi vees
Kalle Kevad

ILM JA VESI ❯ Vastseliina rahval on mõnus ja väga 
hästi hooldatud ujumiskoht Kirikumäel (Vastseliina 
keskväljakust 6,5 kilomeetrit). Eile keskpäeval oli ran-
nas vaikne, sest rahvas oli koondunud Vastseliina Las-
te Vabariigi üritusele. 

Kirikumäel on isegi kaks randa, sest põhirannast 
paarsada meetrit eemal asub väga mõnus ja võimsa-
te palkidega Kirikumäe metsaonn, mille juures samu-
ti võimalus vette minna. Järve kaldal on kaks lõkke-
kohta koos istepinkidega ning loomulikult prügikastid 
ja tualetid. Ümber järve on korralikult läbitav (kohati 
laudtee) matkarada.

Eile keskpäeval oli Kirikumäe järves veesoojus 16 ja 
õhk 23 kraadi. Kubja ja Tamula järve vesi oli 16 ja õhk 
21 kraadi.

LUGEJA MURE

Pille K. saatis toimetusele 
foto, kuidas ta kuuski elu-
toas hoiab, sest kasvuhoonet 
ju pole. Ta lisab, et on pöör-
dunud mitmele poole, kuid 
tulemusteta.            Foto: ERAKOGU

Kirikumäe järve ujumiskoht eile keskpäeval.                   Foto: ANDREI JAVNAŠAN
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja 
põllumaad. Tel 504 5215, 514 
5215, info@est-land.ee.

Kasvavat metsa, metsamater-
jali, metsamaad. Tel 5620 1787.

MÜÜK

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

Müüa rullpress ja lambaliha. Tel 
5193 9724.

Tammeistikud. Tel 5688 6712.

Heategevusmüük Elupuu kiriku 
toetuseks teisip, 13. juunil kella 
14–19 ja kolmap, 14. juunil kella 
12–15. Uus kaup Norrast.

Jüri tn 13 kirbukas-komisjoni-
poes lõpumüük! Valitud riided 
ja jalatsid 1-10 €. Kiirusta, pak-
kumine ainult 15. juunini! Varsti 
avame kesklinnas uue kapipoe– 
„Moekad kapid”. Broneeri kapp 
ja too asjad müüki! Rohkem infot 
poest ja FBst.

KORTERID

Otsin kliendile 1-2toalist korte-
rit Võrus. Äri- ja elamispindade 
maakler Ardi Kalma, tel 5677 
4887.

Müüa 3toaline korter Vilja 8a. 
Otse omanikult. Hind 30 800 €. 
Tel 5555 7004.

Ostan 1toal mug krt Võrus, Väi-
melas v Parksepas. Tel 5396 3808.

kuulutused@vorumaateataja.ee

KINNISVARA

Müüa elamukrunt Võrus Kubja 
põik 6. Hind 5000 €. Tel 529 
9841.

TÖÖ

AS Semuehitus pakub tööd auto-
juht-bussijuhile. Vajalik C- ja 
D-kategooria juhiloa olemasolu. 
Tulla Pikk 20c, Võru. Info telefonil 
782 7400.

AS Semuehitus pakub tööd laa-
dur-ekskavaatorijuhile. Vajalik 
T-kategooria juhiluba, kasuks 
tuleb C-kategooria juhiloa ole-
masolu. Tulla ASi Semuehitus 
kontorisse Pikk 20c, Võru. Info 
telefonil 782 7400.

AS Semuehitus pakub tööd ehi-
tustöölistele ja ehitusabitöölis-
tele.Tulla ASi Semuehitus konto-
risse Pikk 20c, Võru. Info telefonil 
782 7400.

Otsime kogemustega ehitus-
materjalide kaupluse müüjat. 
Kasuks tuleb tõstukijuhi oskus. 
Töötasu al 800 €. Tel 523 5128. 
CV saata empak@empak.ee.

OÜ Kapa Puit asukohaga Kääpal 
võtab tööle puidutsehhitööli-
si. Vajaduse korral väljaõpe. CV 
täita kodulehel www.kapapuit.ee, 
kapapuit@estpak.ee.

Lambakasvatajate Ühistu pakub 
hooajalist tööd traktoristile silo-
gruppi (juuni-juuli) ja viljakuiva-
tajale (juuli lõpp-august). Töökoht 
Nursis. Tel 5400 4269.

Võtame tööle Võru kohvikusse 
(Võru linn, Jüri tn 22) nõude-
pesija-koristaja. Tööpäevad 8 
tundi, sügistalve perioodil 4 tundi. 
Info tel 5347 1447.

Vajatakse müürimeest Hel-
singisse. Tel 5805 0256.

Chillin Kiirtoit Võrus pakub tööd 
klienditeenindajale. Huvi korral 
helista tel 5345 8922 või saada 
oma CV aadressil kohvijaam@
gmail.com.

Ettevõte Sõmerpalu vallas 
otsib poegimislauda tööta-
jat. Kõikide töökohustuste täit-
misel brutotöötasu 950 eurot. 
Sõidukompensatsioon kuni 50 
km kauguselt. Lisainfo ja kandi-
deerimine tel 5193 4931.

PUIT
Müüa 3meetriseid küttepuid 
kohaletoomisega. Tel 503 7570.

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

Müüa täis- ja poolkuivi kütte-
puid: lepp, kask, segapuu. Trans-
pordivõimalus. Tel 506 0767.

Müüa erineva pikkusega kütte-
puid. Tel 5660 5387.

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

Müüa küttepuid. Tel 5364 8227.

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

Müüa kuivi ja märgi küttepuid 
veoga. Tel 5364 5253.

Lõhutud küttepuude müük koos 
veoga. Tel 511 5952.

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

Müüa pliidi- ja ahjuküttepuid. 
Segapuu soodushinnaga! Vedu 
tasuta. Tel 5351 5322.

Müüa küttepuid. Tel 5331 2442.

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

Müüa välis- ja sisevoodrilau-
da. Transport tasuta. Tel 5666 
4217.

Müüa küttepuid koos kohale-
veoga. Tel 5690 3973.

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

Müüa 3meetriseid küttepuid koos 
kohaletoomisega. Tel 501 6151.

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

Ostame tamme- ja saarepalki. 
Tel 508 8826.

TEENUS

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Fassaaditööd. Tel 5804 5241.

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

Soodne fekaalivedu ja väli-
käimlate rent. Tel 5382 8791.

Kolimisteenus. Tel 5382 8791.

Trimmerdamine. Tel 5382 8791.

Septikute paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202.

Rakkekaevude kaevamine, 
puhastamine ja remont. Rõn-
gaste vahetamine. Tel 557 4792.

Muruniitmine, trimmerdamine, 
võsalõikus. Tel 5193 0444.

Trimmerdamine, võsalõikus, 
muru niitmine, heki pügamine 
jne. Koduvõlurid, tel 5673 8933.

TEATED

VÕRU LAAT 16. juunil kl 9–15 
Võru kesklinnas Vabaduse 
väljakul. Info tel 5805 1915.

KIRIKUTEATED
EELK koguduste jumalateenis-
tused 11. juunil 
kell 10.30 Pindi kirikus (armulaud);
kell 11 Vastseliina kirikus; 
kell 11 Võru Katariina kirikus;
kell 11 Urvaste kirikus;
kell 13 Orava alumises saalis; 
kell 14 Heimtali kirikus.

EKOK Võru Timoteose kogu-
duse jumalateenistused toimu-
vad Jüri 19a (polikliinik) 3. korru-
sel igal pühapäeval kell 16.

Võru adventkoguduses (Linda 
1a) toimub 9. juunil kell 19 pal-
vekoosolek, 10. juunil kell 10 
piiblitund gruppides, kell 11.15 
jumalateenistus.

Võru Elupuu kirikus Uus 21 ree-
del, 9. juunil kella 18–22 kiriku-
te öö. Elav muusika, palvetuba, 
kristliku kirjanduse müük, võima-
lus juua kohvi ja teed ning vestel-
da. Pühapäeval, 11. juunil kell 
11 jumalateenistus. Külas grupp 
USA Kingsporti First Broad Street 
UMCst.

KONKURSS

Lasva valla lasteaed Pargihaldjas 
ootab oma rõõmsameelsesse ja 
sõbralikku perre 1,0 koormusega 
logopeedi. Tööleasumise aeg 
1. september. Avaldus märgu-
sõnaga „Konkurss", CV ja koo-
piad kvalifikatsiooninõuete täit-
mist tõendavatest dokumentidest 
palume esitada hiljemalt  21. 
juuniks e-postiaadressil inge@
lasva.ee (digitaalselt allkirjas-
tatud) või postiaadressil Lasva 
valla lasteaed Pargihaldjas, Palo 
tee 32, Lasva, 65401 Võrumaa. 
Lisainfo telefonil 5568 2768, Inge 
Järvpõld.

KINOS KANNEL

„Kariibi mere piraadid: 
Salazari kättemaks”. 3D/2D. 
Komöödia, action, seiklus. 
N, 8. juunil kell 21.45; 
L, 10. juunil kell 18;
P, 11. juunil kell 20; 
E, 12. juunil kell 21.15;
T, 13. juunil kell 21.15;
N, 15. juunil kell 19.15.

„Wonder Woman”. Action.
N, 8. juunil kell 19.15.

„Särts - kosmose kangelane”.
Komöödia, perefilm.
N, 8. juunil kell 17.30.

„Muumia”. 3D. Action, seiklus. 
Alla 12aastastele mittesoovitatav.
R, 9. juunil kell 21;
L, 10. juunil kell 20.15;
P, 11. juunil kell 18.

„Veealune seiklus”. Perefilm.
L, 10. juunil kell 16;
P, 11. juunil kell 13.

Jõudsid elus palju anda, 
jõudsid muret, rõõmu kanda, 
kuni lõppes elutee …

Lahkus igavesele unele 
meie kallis

ALLI KOPLI 
26.06.19524.06.2017

Leinavad abikaasa ja lapsed 
peredega.

Ärasaatmine 10. juunil kell 11 
Urvaste kirikust Kraavi kalmistule.

Lahkus meie armas 
ema, ämm, 

vanaema ja vanavanaema

HELGA RÜÜBERG 
13.12.19314.06.2017

Leinavad lapsed peredega.

Ärasaatmine 10. juunil kell 13 
Pindi kirikust.

Siiras kaastunne Jaanile 
kalli ema

HELGA RÜÜBERGI

kaotuse puhul.
Kääpa sotsiaalkeskuse 

kollektiiv

Head ja alati abivalmis

HELGA RÜÜBERGI

mälestavad Vaike, 
Marika ja Arno Listaku külast.
Siiras kaastunne lähedastele.

Head kolleegi ja Vana-Koiola 
kooli kauaaegset direktorit

AKSEL POLLIT

mälestab endine töökaaslane 
Linda perega.

Südamlik kaastunne omastele.

Mälestame 
kauaaegset majaelanikku

AKSEL POLLIT

Sügav kaastunne omastele. 
 KÜ Väimela Põllu 4

Sa suutsid nii palju kanda 
ja endast teistele anda.

Südamlik kaastunne omastele

INGE PLOOMIPUU

kaotuse puhul.
Mälestavad Leili, Eda, 
Enn ja Heli peredega.

Südamlik kaastunne Sirjele 
kalli õe

KAIL KOOSERI

surma puhul.
Võru Kreutzwaldi kooli 

emakeeleõpetajad

HELJU LEIB 
snd Koduvere

Südamlik kaastunne 
lastele peredega.

Perekond Kamberg

Südamlik kaastunne 
Jaanile perega 

ema

HELGA RÜÜBERGI

kaotuse puhul.
Tarmo ja Lembit

Sügav kaastunne 
Jaanile perega 

kalli ema, 
vanaema ja vanavanaema

HELGA RÜÜBERGI

kaotuse puhul.
Jüri perega

Südamlik kaastunne Ülarile, 
Marekile, Jormale ja Timo 

perele armsa abikaasa, 
ema, ämma ja vanaema

TAIMI FJODOROVA 
13.07.19576.06.2017

kaotuse puhul.
Vend Tõnu ja Anne

Südamlik kaastunne 
Hennule perega

kalli õe

AGATE FREY

kaotuse puhul.
Ants ja Külli

On igal oma päevatee ja oma tõde rinnas, 
kuid ühine on siiski see, et kõigil tuleb minna.

HANS VÄRNIK

Mälestame ja avaldame kaastunnet 
Anneli, Siiri, Säde ja Jaagu peredele.

Savi talu lapsed peredega

Südamlik kaastunne 
Hennule perega 

kalli õe

AGATE FREY

surma puhul.
Olev perega

OSTAME:
Metsa- ja põllumaad

Raieõigust

PAKUME:
Raie- ja väljaveo-

teenust 

OÜ Forest Stock,  
Jüri 24, Võru 65608.  

Tel 503 7570;  
info@foreststock.ee

Võtame tööle asjaliku 
CE-KAT AUTOJUHI. 

Info tel 509 4720; 
mait@graafen.ee.
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TALLINN: Viru keskus (6 668 160), Kristiine keskus (6 668 116), Rocca Al Mare keskus (6 668 155), Ülemiste keskus (6 668 159), Järve keskus (6 668 154), Lasnamäe Centrum (6 668 128), Mustika keskus 

(6 668 151), Tallinna lennujaam(58 550 484); TARTU: Tasku keskus (666 8163), Lõunakeskus (6 668 153), kaubanduskeskus Eeden (6 668 164); JÕHVI: kaubanduskeskus Tsentraal (6 668 168);

KURESSAARE: Auriga keskus (6 668 117); NARVA: Fama keskus (6 668 169); PAIDE: Paide Maksimarket (6 668 124); PÄRNU: Kaubamajakas (6 668 152); RAKVERE: Põhjakeskus (6 668 177);

RAPLA: Rappeli keskus (6 668 174); VALGA: Valga Maxima (6 668 121); VILJANDI: Viljandi Centrum (6 668 166); VÕRU: Kagukeskus (6 668 173). 

Tähelepanu! Järelmaksu krediidi kulukuse määr on 31,96% aastas järgmistel näidistingimustel: lepingueseme hind kohe tasudes (netohind) 500 eurot, krediidisumma 500 eurot, 

sissemakse 0 eurot, lepinguperiood 48 kuud, fi kseeritud intressimäär aastas 15,9% arvestatuna ostusummalt, lepingutasu 19 eurot. Igakuine osamakse 17,26 eurot, krediidi kogusumma ja 

tagasimaksete summa 827,89 eurot. Krediidiandja on Inbank AS (tegevusloa nr 4.1-1/31, tegevuskoht Niine 11, Tallinn, tel 640 8080). Enne lepingu sõlmimist tutvu hoolikalt soovitava lepingu 

tingimustega ja vajadusel konsulteeri Inbank ASi töötaja või muu asjatundjaga. 
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8
GB

16
GB5.0 5.28 MP 13 MP

GALAXY J3

(2016) DUAL-SIM

GALAXY J5

(2016) DUAL-SIM

GALAXY A5

(2017)

• resolutsioon 720 x 1280 HD Super AMOLED
• protsessor 4 x 1.2 GHz
• 1.5 GB muutmälu 

• 720 x 1280 HD AMOLED
• protsessor 4 x 1.2 GHz
• 2 GB muutmälu

2600
mAh

3100
mAh

Kahe SIM kaardi tugi!

Täiesti kreisi pakkumine!

129.99
4.85/k

159.99

169.99
6.22/k

219.99

339.99
12.05/k

399.99

32
GB5.2 16 MP

• 1080 x 1920 Super AMOLED
• protsessor 8 x 1.9 GHz
• 3 GB muutmälu 
• 16 MP eesmine kaamera

3000
mAh

-30€

-50€ -60€

Vee- ja tolmukindel!


