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ARUPIDAMINE ❯ Rõuges tegutsev MTÜ Revolutsioon korraldas
laupäeval Rõuge koolimajas mõttetalgud, mille läbivaks teemaks
oli elu edendamine maapiirkondades.
Pärast lühikest tervitust andsid
MTÜ Revolutsioon juhid Martin Mark (kes sai hiljuti kuulsaks,
kui pildistas eneselegi ootamatult NASA päevafoto) ning Viivika Nagel sõna külalistele, kelleks
olid maaelu tõelised patrioodid,
nii-öelda sädeinimesed: koolitaja Indrek Maripuu, ajakirjanik ja
värske riigikogu liige Tanel Talve ning Misso külaelu edendaja
Maiden Paljak.
Kõigepealt sõna saanud Indrek Maripuu rääkis päris huvitavalt sellest, kuidas põllumajanduses langeb töötajate osakaal väga
ruttu seoses kiire mehhaniseerimisega, aga see ei tähenda, et
maaelu välja sureb. Maaelu pole
enam sugugi ainult põllumajandus, seda näitab statistika, mille järgi toodetakse maal muudes
sektorites juba rohkem väärtust
kui põllumajanduses. Eestis aga
seostatakse millegipärast maaelu
ikka valdavalt põllumajandusega.
Selle iseloomulikuks näiteks on
valitsusüksus põllumajandusministeerium, mille juures on väike
maaelu osakond. Tegelikult peaks
olema vastupidi: maaeluministeeriumi juures põllumajandusosakond, ning selles suunas on
valitsus viimasel ajal liikumas.
Maripuu, kes on ise linnast
maale kolinud, ütles, et linnades
elab väga palju inimesi. Eriti loomeinimesi (nagu näiteks disai-
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nerid ja ajakirjanikud), kes sooviksid asuda maale, loomingulise tegevuse jaoks sobivamasse keskkonda elama. Loometegevus ehk teabeäri on viimastel aastatel hüppeliselt arenenud.
Kui piltlikult väljenduda, siis on
uue aja traktor inimese isiklik arvuti, mille abil ta saab tööd teha.
Praegusaegsed talud ei ole enam
põllumajandusüksused, vaid loome-ettevõtted. Maripuu ise peab
oma Põlvamaa talu toodanguks
tööd koolitaja ja nõustajana. Samamoodi võivad Eestis tulevikus
tekkida koolitus- ja disainitalud,
kus ei tegelda enam põllumajandusliku tootmisega, vaid kasutatakse maakeskkonda meelerahuja inspiratsiooniallikana. Ning ta-

lu elatab neid inimesi
väga hästi ära.
Loometalude teke toob maale omakorda noori
ja hakkajaid inimesi, kes aitavad
elu kohapeal käima panna ning
panustavad seeläbi kohaliku elu
arengusse. Maripuu tõi oma jutu
tõestuseks väljavõtted statistikast,
mille järgi väheneb kogu maailmas põllumajandustöötajate arv,
samas kasvab kiiresti just loometöötajate hulk.
Mõttetalgutel sõna saanud teleajakirjanik ja riigikogu liige Tanel Talve rääkis, et osaleb juba
11 aastat Harjumaal Anija vallas
Voose külaseltsi tegevuses. Eesmärk oli lihtsalt midagi kohapeal
ära teha, et küla ei hääbuks, sest
põllumajandusest oli inimesi üle
jäänud ja neil polnud külas midagi tarka teha.

„Oleme hammastega kinni
põllumajanduses, aga see on vale tee,” tõi Talve välja ühe maaelu
praeguse takistuse. Teine suur häda on tema väitel Eestis see, et ei
taheta muutusi tunnistada. Ei taheta tunnistada, et töö põllumajanduses on möödanik ning inimesed peaks maal elades midagi
muud tegema. Talve tõi välja ka
Eesti meeste suurima surmapõhjuse – vingumürgituse. See tähendab, et vingutakse, selle asemel, et
midagi ära teha. Ta ise on koos
külarahvaga kohapealsed Voose
mehed kõik külaelu edendamisse rakendanud ning nüüd ei kujutata elu enam muud moodi ettegi. Raha saadakse põhiliselt turismist, mille tarbeks tehakse oma
kodukoha reklaamimiseks kõvasti müügitööd. See tähendab, et
kiigeplatsi, mida ise ainult mõned

korrad aastas kasutatakse, renditakse välja. Külalised, näiteks suvepäevalised riigiasutustest, on
sellise võimaluse üle väga õnnelikud. Loodud on isegi Voose küla
fännide klubi.
Talve ütles, et kõik sai mõned
head aastad tagasi alguse ühest
august külakeskuses, mille ümber mehed seisid ja hädaldasid:
vaat kus kehv valitsus, ei suuda
isegi teeauke ära lappida. Talve
aga ütles meestele: mis te vingute,
võtke labidas ja visake auk kruusa täis. Mehed vangutasid esialgu
pead, mõtlesid siis veidi, lappisidki augu ära, ning tee püsib korralik praeguseni.
(Järgneb 3. lk.)
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Aastast 1995

Tunneli lõpus paistab
valgus, vähemalt Rõuges
Kui otsida Võrumaal näiteid, milline võiks olla ideaalne
omavalitsus, siis tuleb millegipärast silme ette Rõuge.
Sest Rõuges on osatud põllumajanduses töötavate inimeste osakaalu langusele kõige paremini reageerida.
Nagu tõi Rõuge koolimajas laupäeval korraldatud
mõttetalgutel välja koolitaja Indrek Maripuu, siis on
põllumajanduses inimeste arv vähenenud viimased
sada aastat ja see vähenemine jätkub. Maripuu tõi piltliku näite tulevikust, kus põllumajandusfirmas on tööl
vaid kaks elusolendit: inimene ja koer. Inimene selleks,
et masinate tegevusel silma peal hoida, ja koer selleks, et
valvata, et inimene masinaid näppima ei läheks. Praegu
põllumajanduses toimuv kiire mehhaniseerimine on
protsess, mis on paratamatu ja millele ei saa vastu seista.
Seetõttu on viljatud kõik katsed maapiirkondades senisest rohkem inimesi põllumajanduses kaasata – sellest
ei tule midagi välja.
Põllumajanduse mõttetu pealesurumise asemel tuleks
näha maaelu muid tahke. Näiteks on loomemajanduses
töötavate inimeste arv mitu korda suurem kui põllumajanduses ning need inimesed otsivad omale rahulikumat
ja inspireerivamat elukeskkonda, kui seda on paneelmaja mõnel linnatänaval. Selleks aga, et linnast inimesi
maale meelitada, on vaja kuvandit muuta. Edukad on
olnud need piirkonnad, kus on osatud panustada kogukondlikku tegevusse ning just siin on Rõuge esirinnas.
Väga hea näide on Sänna juhtum. Sänna endine mõisahoone oli lagunenud, kauplus ja postkontor kinni pandud ning piirkond välja suremas. Ühel hetkel aga leidus mõisakompleksile huviline, vallavalitsus nägi selles
võimalust ja nüüdseks on Sänna üks kiiremini arenevaid piirkondi Võrumaal. Sännas on avatud Leiutajate
külakool, mille õpilaste arv on tõusuteel. Rõuge enda
kooli õpilaste arv on samuti tõusujoonel: tänavu astus
esimesse klassi ligemale kolm korda rohkem õpilasi kui
möödunud aastal. Rõuge inimestel on sära silmis, neile
meeldib oma koduvallas elada ja seal on, millest teistel
eeskuju võtta.

VÕRUMAA TEATAJA VIIS AASTAT TAGASI
7. september 2010. Võru vallas käivitub 144 miljoni kroonise mahuga vee- ja kanalisatsioonitööde projekt. • Võrumaa tööpuudus kahaneb
kiiresti: kui veel märtsis oli Võrumaal tööpuudus 17,2 protsenti, siis
juuli lõpuks oli see kahanenud 13,8 protsendini tööealisest elanikkonnast. • Tamula järve veetase on tänavu juba teist korda tõusnud tugevalt üle normi. • Jaaniraotu talus Lasva vallas Madala külas asub Eesti
suurim linnupark ja sealt ei puudu ka haruldased loomad.

Aasta põllumehed: riigi kiire abita
hävib paljude põllumeeste elutöö
Eesti piima- ja sealihasektoris on
viimaste kümnendite tõsiseim
kriis. Seda teavad nii põllumehed kui ka avalikkus, kuid riigikogu ja valitsuse sammud kriisi
leevendamiseks on jäänud peaaegu olematuks. Seakatk on vallutanud Eesti, katku ohjamisega
pole toime tuldud. Katku tõsidust
pole õigel ajal teadvustatud, taudi ennetamiseks vajalikke meetmeid on rängalt eiratud. Terendamas on olukord, kus me ei suuda
tagada eestimaalaste toidulauale
piisavas koguses kodumaist sealiha. Järjest kiirenevas tempos on
vähenemas ka meie piimakari.
Jätkuvalt on languses kodumaine aiandussaaduste tootmine, seda eeskätt ebavõrdse konkurentsi
tõttu naaberriikidega.
Kuigi põllumajandussaadused kuuluvad Eesti kõige olulisemate ekspordiartiklite hulka, oleme alates taasiseseisvumisest olnud ebavõrdsete konkurentsitingimuste tõttu põllumajandussaaduste ja toiduainete netoimportija. Seniste arengute jätkumine süvendab meie sõltuvust importtoidust.
Venemaa impordipiirangud
on Eesti põllumajandustootjad viinud sügavasse kriisi. Oleme aasta lõpuks kaotamas kümnendikku oma piimalehmadest
ja kolmandikku tõuemistest. Nii
piimaveise- kui ka seakasvatuses
on hävimas Euroopa tippu kuuluvad tõukarjad, mille loomiseks
on põllumehed aastakümneid sihikindlalt töötanud. Loomakasvatuse hävimine viib söödaturu
kokkutõmbumiseni, mis annab
paratamatult valusa löögi ka teravilja- ja taimekasvatajatele. Koos
karjade vähenemisega kaob põllumajandussektoris vähemalt
1000 töökohta, seejärel kaovad
tuhanded töökohad põllumajanduse sidussektorites.
Põllumajandusettevõtete suur
laenukoormus, mis on tekkinud
suurest investeerimisvajadusest

viimase kümne aasta jooksul, vajab teenindamist ka kriisi ajal.
Räägime euroopalikust solidaarsusest, kuid Eesti otsustajatele on need vaid sisutühjad sõnad.
Või miski, mis kehtib vaid väljaspool Eestit abivajajaile. Meie põllumajandusettevõtete otsetoetused on võrreldes 2013. aastaga langenud 40−50 protsenti, sest
nii 2014. kui ka 2015. aastal ei pidanud Eesti valitsus ja riigikogu oluliseks maksta riigieelarvest
ELi tasemel kokku lepitud üleminekutoetusi nii, nagu seda tegid meie naaberriigid. Peale selle
on Läti, Leedu ja Soome valitsus
andnud oma põllumeestele lisakriisiabi ja ei ole lootnud vaid ELi
peale. Prantsusmaa annab oma
piimatootjatele 600 miljoni euro
ulatuses kriisiabi, mis Eesti proportsioone arvestades tähendaks
17 miljoni euro suurust abipaketti. ELi ühisel turul ellujäämiseks
ei saa Eesti käituda naaberriikidest erinevalt, muidu on selge, et
tootmise vähenemine Euroopas
toimub just meie tootjate väljasuretamise arvelt.
Vastuvõetamatu on valitsuskoalitsiooni jätkuv tegevus kõlvatu konkurentsi süvendamisel.
See on vastuolus nii põllumeeste,
maarahva kui ka kogu Eesti huvidega. Meie kõikide eluks vajaliku
toiduvaldkonna rolli pisendamine valitsuse poolt on kuritegelik.
Põllumajanduse sisuliste probleemide lahendamise asemel tegeleb valitsus probleemidelt tähelepanu kõrvalejuhtimisega. Sealihaturu kriisi leevendamise asemel käib juba terve aasta veider
tants mobiilse seapõleti ümber.
Põllumajandusministeeriumi nimemuutusest on tehtud meediaprojekt, millega pole kaasnenud
tegelikku tegevuste ja ressursside ümbersuunamist. Astumata
on reaalsed sammud maa-ameti, metsandus-, jahindus- ja kalandusvaldkonna ületoomiseks
maaeluministeeriumisse, et ni-

me muutnud valitsusasutus saaks
täita maamajandusministeeriumi
ülesandeid.
Me ei saa käed rüpes pealt vaadata, kuidas meie ja paljude teiste põliste põllumeeste elutöö on
hävimas. Kui hääbub kohalik toidutootmine ja maapiirkondades
kaovad töökohad, on see meie
riigile otseseks julgeolekuohuks.
Hiljemalt praeguseks, mil meie
kõigi silme all on arutult auku
aetud üle 22 000 kodusea, peaks
olema selge, et toidujulgeolek on
laiapõhjalise riigikaitse üheks
nurgakiviks.
Valitsuse ja riigi suhtumine põllumajanduse strateegilisse rolli vajab tõsist muutust, mistõttu toetame põllumajandusorganisatsioonide 14. septembriks
kavandatavat protestiaktsiooni
Toompeal ja oleme seal kohal.
Meie, aasta põllumehed, nõuame Eesti põllumajandustootjate
võrdset kohtlemist, nagu tehakse seda teistes ELi liikmesriikides:
• põllumajanduse erakorralise olukorra tunnistamist ja kriisiabimeetmete paketi väljatöötamist ja rakendamist;
• riigieelarvest tuleb piimatootjatele maksta erakorralist
kriisiabi veel sellel aastal, leppides

selleks kokku Euroopa Komisjoniga;
• selle aasta lisaeelarvesse tuleb planeerida üleminekutoetuste maksmine, alates 2016. aastast
peab üleminekutoetusi maksma
ELi lubatud täies mahus;
• viivitamatult tuleb välja töötada ja rakendada meetmete kava, mis leevendaks sealihaturul
tekkinud kriisi ja tagaks sealihatootjate tegevuse jätkamiseks vajaliku raha.
Jääb arusaamatuks, miks valitsus põllumajandusprobleemidesse nii leigelt suhtub ning miks
peaministriga samasse erakonda kuuluv maaeluminister ei suuda kaitsta põllumeeste huve? Kuidas saame üldse rääkida maaelu
arendamisest või regionaalpoliitikast?
Selleks, et Urmas Kruuse saaks
jätkata maaeluministrina, nõuame ministrilt ja valitsuselt kriisiolukorras otsustavat tegutsemist
ja lähikuudel selge kava esitamist
põllumajandussektori tuleviku
kindlustamisel. Loodame, et valitsuskoalitsioon suudab ära hoida katastroofi Eesti sea- ja piimakarjakasvatuses.
Kurgjal, 3. septembril 2015
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Kooliminejate uputus
Võrumaal

Esimese klassi õpilased õppeaasta algul
Rõuge koolimaja saalis.
Rõuge põhikoolis oli esimesel septembril
kooliminejaid täpselt poole rohkem kui viimase,
üheksanda klassi õpilasi. Seetõttu pidi iga üheksandik
käe kõrvale võtma kaks väikest õpilast.
Fotod: GRETHE RÕÕM

Esimesse klassi läinud õpilaste arv
Võrumaa koolides 2014–2015, esialgsed andmed:

Inno Tähismaa

UUED ÕPILASED ❯ Võrreldes
möödunud aastaga on tänavu
mitmes vallas koolialustajate
arv tõusuteel. Märksa rohkem
esimese klassi õpilasi on Antsla gümnaasiumis, Haanja koolis ja Rõuge põhikoolis.
Samuti kasvas tänavu uute
koolilaste arv Võru Kreutzwaldi koolis, Puiga põhikoolis, Mõniste koolis, Pikakannu koolis, Krabi koolis ja isegi
Leiutajate külakoolis.
Eriti suur on õpilasteuputus
Rõuge põhikoolis, kus värskeid
kooliminejaid oli kolm korda
rohkem kui möödunud aastal
ja kaks korda rohkem kui üheksanda klassi õpilasi. Kui möödunud aastal läks Rõuges esimesse klassi 12 õpilast, siis tänavu 32.
„Kaasa tõi see meeldivalt
palju saginat ja suminat ning
rõõmsaid nägusid,” kommenteeris rekordilise kooliminejate
arvu mõjusid Rõuge põhikooli
direktor Toomas Raju, „avasime kaks esimest klassi ning saime juurde uue noore kolleegi.”
Raju ütles, et ei mäleta lähiminevikust nii suurt esimese klassi arvu.
Haanja koolis tõusis koolialustajate arv peaaegu kaks
korda: kui möödunud aastal
läks esimesse klassi kuus õpi-

last, siis tänavu kümme õpilast.
„Jah, ilus aasta,” kommenteeris
Haanja kooli direktor Urmas
Veeroja, „minul on ikka hea
meel.” Ta ütles, et ei oskagi seda
millegi konkreetsega seostada,
sest pole olnud palju sissesõitnuid ega tööstust arendatud.
„Lihtsalt on tore aasta,” ütles
Veeroja, „mõned aastad on tagasihoidlikumad, mõnel aastal
tuleb rohkem lapsi kooli.” Kooli jaoks tähendab suurem õpilaste arv ainult rõõmu. „Õpetajad on rõõmsad, sest on, keda
õpetada, ja koos lastega liigume
edasi,” lisas Veeroja, „ainult hea
meel on.”
Antsla vallavanem Merike
Prätz oli samuti väga rõõmus
varasemast suurema kooliminejate arvu üle. „See oli hea aasta,” märkis ta. Antsla gümnaasiumi esimesse klassi läks tänavu 26 õpilast, möödunud aastal 21. Senisest suuremat koolijütside arvu Prätz otseselt põhjendada ei osanud. Ta ütles, et
põhjus võib olla selles, et sündivus on hea olnud ja ka tulevikus peaks uute õpilaste arv jääma 20 piirimaile.
Võrumaal tervikuna on
kooliteed alustajate arv samuti tõusnud: möödunud aastal
oli see 324, tänavu 327. Kokku
õppis Võrumaa koolides möödunud õppeaasta seisuga 3590
õpilast.

Kool
1. klassi minejad 2014 1. klassi minejad 2015
Antsla gümnaasium
21
26
Parksepa keskkool
24
22
Varstu keskkool
8
6
Vastseliina gümnaasium
18
16
Võru Kreutzwaldi kool
71
72
Haanja kool
6
10
Krabi kool
1
2
Kuldre kool
16
13
Kääpa põhikool
18
14
Meremäe kool
4
4
Misso kool
4
1
Mõniste kool
8
8
Osula põhikool
13
6
Pikakannu kool
2
3
Puiga põhikool
24
26
Rõuge põhikool
12
32
Sõmerpalu põhikool
3
1
Võru Kesklinna kool
65
59
Leiutajate külakool
1
3
Võru Järve kool
3
1
Urvaste kool
2
1
Kokku
324
326

Rõuge-Haanja mõttetalgutel
arutleti maaelu üle
(Algus 1. lk.)
Inno Tähismaa

Nüüd on 1241. aastal esmamainitud Voose küla üks edumeelsemaid kogu Eestis. See ongi Tanel
Talve arvamuse kohaselt uus külaelu, ning mis huvitav: inimesed
otsivad kinnisvara soetades juba
neid piirkondi, kus on kohapeal
aktiivne kogukond. Eesmärk on
iseseisev Voose. See tähendab, et
inimesed teevad kohapeal tööd ja
majandavad end ära.
Selleks, et muutusi teoks te-

Metsavenna talu võõrustab
suurt Läti rattavõistlust
Inno Tähismaa

RATTASPORT ❯ Metsavenna talus on laupäeval suure Läti jalgrattavõistluse „Vivus.lv MTB maratons 2015” start ja finiš.
„Tegemist on viimase etapiga
kokku seitsme võistlusega sarjas.
Laupäeval selguvad Metsavenna talus terve sarja parimad,” ütles võistluse üks korraldajaid Mairis Levans. Ta oli läinud laupäeval
ise Metsavenna talu juures kohal,
et veel kord rada üle vaadata.
Miks otsustati seekord start
Metsavenna tallu tuua? Ape mees
Levans ütles, et möödunud aastal
sõitis ta koos sõbraga sealt mööda Haanja 100 rattasõidule ning
vaatas, et Vastse-Roosas oleks hea
stardi- ja finišikoht. „Alati on vaja
midagi uut pakkuda,” märkis Levans, „ja selleks, et tuleks ka rohkem eestlasi, tuleme teie juurde.”
Maratonirajad on pikkusega 56
ja 36 kilomeetrit ning pikema maratoni start antakse laupäeval kell
12. Rada kulgeb valdavalt metsa-

Õpilaste arv Võrumaa üldhariduskoolides,
möödunud õppeaasta seisuga:
Võru Kreutzwaldi gümnaasium
Võru Kesklinna kool
Parksepa keskkool
Antsla gümnaasium
Vastseliina gümnaasium
Puiga põhikool
Võru 1. põhikool
Rõuge põhikool
Kääpa põhikool
Võru täiskasvanute gümnaasium
Varstu keskkool
Kuldre kool
Osula põhikool
Sõmerpalu põhikool
Krabi kool
Haanja kool
Mõniste kool
Urvaste kool
Meremäe kool
Misso kool
Võru Järve kool
Pikakannu kool
Leiutajate külakool
Kokku

ha, on Talvel endal tulnud kandideerida Anija vallavolikokku
ning nüüd riigikogus ajab ta otsapidi samuti Voose asja. Näiteks
on tal idee, et tulevikus võiks külavanemad moodustada vallavolikogu. Laiem mõte on anda kohapeale võimu rohkem tagasi, see
on ka kavandatava haldusreformi
eesmärk. Muide, Voosel on side ka
Lõuna-Eestiga: nimelt olla sealne
parun Ungern-Sternberg kord kohalikud elanikud minema küüditanud ning Lõuna-Eestist inimesed asemele toonud.

808
431
314
302
215
172
152
148
136
135
110
107
97
69
67
66
66
53
43
36
29
26
8
3590

radadel, esimesel viiel kilomeetril
Eestis Krabi poole, siis läheb Lätti ning Paganamaal tuleb tagasi
Eestisse. Seejärel läheb rada uuesti Lätti ja Ape kaudu uuesti Eestisse Metsavenna tallu. Raja osas on
tehtud koostööd tuntud Haanja
rajameistri Ivar Tupega.
Levans ütles, et osavõtjaid on
pikema maratoniraja puhul oodata paarisaja ringis ning poolmaratonil kaks korda rohkem ehk 400.
Kokku peaks rajale minema 600700 võistlejat. Samuti osaleb lastevõistlusel 100-150 last.
Pikema distantsi start antakse Vastse-Roosas Metsavenna talus laupäeval kell 12, kohe pärast
seda algab lastevõistlus ning seejärel saavad rajale poolmaratoni
sõitjad. Pärast võistlust toimub nii
laupäevase võistluse kui ka kogu
hooaja parimate autasustamine.
Lastevõistlus on osalejatele tasuta, maratoni sõitmiseks on registreerumine kuni 9. septembrini internetis soodushinnaga.
Lätis korraldatakse MTB maratonisarja juba
üheksandat aastat. Võistluse üks
ve d aj a Mai r is
Levans on endine
motokrossisõitja ja ühtlasi Ape
motokrossivõistluse „Vaidva karikas” üks korraldajatest.
„Vivus.lv MTB
Maratons
2015” üks korraldajatest,
Mairis Levans,
laupäeval
Metsavenna
talu juures
rada üle vaatamas.

Allikas: VÕRU MAAVALITSUS, VÕRUMAA KOOLID

Foto: INNO TÄHISMAA

8. - 14. september
HELE VIINAMARI, kg
Itaalia, I klass

RANNAROOTSI
MAITSESTATUD
SEAVÄLISFILEE, kg
~1,3 kg
7.49

-50%

SAAREMAA
EDAM JUUST 500 g
viilutatud

HELE ÕLU
SAAREMAA TUULIK 4,7%
20x0,5 L
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

3.89

3.78/kg

Pakkumised kehtivad 8. - 14. septembrini.

-51%

0.98/l
+ pant 20x0.10

Toodete tavahinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 2.09.2015 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.
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Omavalitsuste liit

Antsla

Haanja

Lasva

Meremäe

Misso

Mõniste

Rõuge

Sõmerpalu

Urvaste

Haanja
Teisipäeval toimus pidulik kooliaasta alguse aktus Haanja rahvamajas.
Laupäeval osaleti Rõuges toimunud mõttetalgutel.
Vallasekretär Hille-Reet Sisas

Võru linn

Vastseliina
Teisipäeval toimus kooliaasta
avaaktus gümnaasiumis ja muusikakoolis. Samal päeval oli külavanemate koosolek.
Kolmapäeval toimus vallavalitsuse istung.
Reedel ilmus valla leht Vastseliina Valla Teated.
Vallavalitsuse sekretärasjaajaja Helle Kauts
Lasva lasteaia juhataja Inge ja õppealajuhataja Piia ootavad lapsi uude lasteaeda.
Foto: LASVA VALLAVALITSUS

Misso
Neljapäeval ja reedel külastasid
Läänemaa omavalitsused Setumaad, kus tutvusid objektidega,
mis on saanud rahastuse Euroopa projektidest. Misso vallas külastasid nad Nopri talumeiereid ja
Tsiistre linamuuseumi.
Eelmine nädal läks trükki Misso valla 23. ajaleht. Leht jõuab see
nädal ka vallaelanike postkastidesse.
Vallavalitsuse sekretär
Merilin Sibul

Mõniste
Lasva
Pühapäeval toimus Tiri külas üks
suvine kontsert sügises, mis algas
etendusega „Mutri ja võtmõ ehk
päiv kolhoosin” näitetrupi Häänali esituses ja lõppes Marek Sadama kontserdiga.
Valmis kauaoodatud Lasva valla lasteaed. Reedest pühapäevani oli lasteaia personalil käed-jalad tööd täis, sest oldi ametis kolimisega. Esmaspäeva hommikul
saigi kogu lasteaiapere kokku juba uues majas.
Vallavalitsuse sekretärregistripidaja Anne Trumm

Vastseliina

lusteel.
Trehvämi Rõugõn!
Valla arendusnõunik
Jaanus Mark

Antsla
Teisipäeval oli Antsla gümnaasiumis aktus.
Kolmapäeval toimus vallavalitsuse istung.
Neljapäeval oli vallavolikogu
saalis linnaruumi ümarlaud. Esitleti Antsla kultuuri- ja spordikeskuse haljastusprojekti ning arutati
valla tunnuslause visualiseerimise
teemadel.
Reedel toimus Antsla muusikakooli uue õppeaasta avaaktus
ja Antsla Rattatuuri viimane, viies
etapp.
Laupäeval korraldas Antsla valla noortevolikogu ööjooksu ja katusekontserdi ansambliga Shanon.
Pühapäeval tähistati EKB
Antsla koguduse hoone taastamise 20. aastapäeva.
Lusti lasteaias avati 1. septembril uus õppeaasta tarkusepäeva tähistamisega saalis.
Vallavalitsuse sekretärasjaajaja Ellen Aia

Varstu

1. septembril toimus kooliaasta
avaaktus. Mõniste koolis alustas
kooliteed kaheksa last. Tööle asus
kaks uut õpetajat.
Kolmapäeval toimus Parmupalu–Varstu ja Tiitsa–Sinesaare
teede rekonstrueerimise koosolek, rekonstrueerimistöid teeb
AS Vooremaa Teed, järelevalvet
teeb Helgi Riigov.
Vallavanem Katrin Roop

Rõuge
Esmaspäeval toimus Rõuge valla-

majas volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek.
Teisipäeval alustas Rõuge põhikoolis esimest kooliaastat 32 õpilast ehk lausa kahe klassi jagu lapsi. Kokku alustas Rõuge koolis uut
õppeaastat 162 õpilast.
Laupäeval korraldas MTÜ Revolutsioon Rõuge koolihoones
Rõuge-Haanja ühised mõttetalgud inimestele, kes soovivad, et
elu meie valdades oleks võimalikult mitmekesine ja huvitav. Kohapeal tutvustasid oma tegemisi
kogukondade initsiaatorid ja sädeinimesed mujalt Eestist: Indrek
Maripuu, Maiden Paljak ja Tanel
Talve.
Rõuge golfiklubi korraldas
koostöös Võrumaa spordiliiduga
pühapäeval Otepää golfikeskuses
Võru maakonna meistrivõistlused golfi löögimängus. Maakonna meistriks tuli Andri Laine, kel
18 raja läbimiseks kulus kokku
84 lööki ehk ettenähtud löökide
arvuga võrreldes +11 lööki. Teise
koha sai võitja isa Andre Laine 93
löögiga ja kolmandaks tuli Arno
Huik 95 löögiga. Võistlustules oli
11 meest. Golfivõistlusel osales
ka kaks naist. Esikoha saavutas
115 löögiga Jana Esko, teiseks tuli 164 löögiga Annabel Huik.
Laupäeval, 12. septembril toi-

mub Rõuges krossduatloni võistlus. Kui tavapärase duatlonivõistluse puhul läbitakse kaks jooksudistantsi, siis Rõuge duatloni
muudab põnevaks ja atraktiivseks kahe rattadistantsi läbimine,
rõhutades muuhulgas Rõuge mägist reljeefi. Meie Liigume Rõuge krossduatloni võistluskeskus
paikneb Rõuge Suurjärve-äärses
parklas ning rattarajad kulgevad
ümber Rõuge asula. Jooksud läbitakse Rõuge-Ööbikuoru kergliik-

Võru linn
Arvestades linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide tehtud ettepanekuid eelarve ümberpaigutuste osas, muudeti esmaspäeval
toimunud linnavalitsuse erakorralisel istungil 28. jaanuari 2015
korralduse nr 30 „Võru linna
2015. aasta eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine” lisasid. Eelarve ümberpaigutuste eesmärk
on tagada tekkinud kuluvajaduste finantseerimine ja eelarveva-

Võru vald

hendite otstarbekam kasutamine.
Korraldus jõustus 31. augustil.
Esmaspäeva pärastlõunal toimus Võrus pikisilmi oodatud
sündmus, kui Seminari tn 1 avati
pidulikult Võru gümnaasiumi rekonstrueeritud koolihoone. Kooli uuenenud sisehoovis toimunud
tseremoonial said linnapea tunnustuskirja järgmised isikud, äriühingud, sihtasutused, ministeeriumid ja ametid: Ott Ojaveer asjatundliku nõustamise eest Võru
linna koolivõrgu ümberkorraldamisel, haridus- ja teadusministeerium hea koostöö eest Võru
linna koolivõrgu ümberkorraldamisel, Seminari tn 1 koolihoone
rekonstrueerimisel ja finantseerimisel, siseministeerium ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus projekti „Seminari tn 1 koolihoone ja selle lähiümbruse rekonstrueerimine” raames tehtud
hea koostöö eest, Kersti Kõosaar,
Katrin Martinfeld ja OÜ Guru Projekt hea koostöö eest Seminari tn 1 koolihoone projektitaotluse ettevalmistamisel, Tiina Hallimäe, Raiko Palm, Ülevi
Eljand, Kerstin Tammjärv, Viire Ilves ja Sven Saar pühendunud ja tulemusliku töö eest Seminari tn 1 koolihoone rekonst-

Laupäeval korraldas MTÜ Revolutsioon Rõuge-Haanja ühised mõttetalgud inimestele, kes
soovivad, et elu meie valdades oleks võimalikult mitmekesine ja huvitav. Kohapeal tutvustasid oma tegemisi kogukondade initsiaatorid ja sädeinimesed mujalt Eestist: Indrek Maripuu,
Maiden Paljak ja Tanel Talve. Fotol korraldaja Martin Mark (vasakul) Rõuge kooli aulas päeva
Foto: VIIVIKA NAGEL
sissejuhatust tegemas.

Vana maja jutustab
Valdur Raudvassar

VANA KOOLIMAJA ❯ Kesksuve
õhtupoolikul peatas mind tänaval vanem naine: kirjutagu ma Võrumaa Teatajas ammu kadunud
Tüütsmäe koolist. „Annan teile ka pealkirja: „Vana maja jutustab”. Tolle unustatud koolimajaga
on seotud mu nooruse ilusaimad
mälestused.”
Olin liigutatud – ka minu mälestused! Vastutulijast kümme
aastat nooremana sain Tüütsmäel käia vaid kaks talve, kui kevadel 1949 lõpuaktusel ütles koolijuhataja Linda Aidnik: „Täna lõpeb meie vana kooli ajalugu. Sügisel jätkate kooliteed uues Loosi
koolis ilma minuta.” Ei märganud
tollal üheksa-aastane poisike tema hääles värisevat traagikat, küll
aga hiljem: Tüütsmäel, selle maa-

nulga kultuurikeskuses, kustus elu
igaveseks. Juba Nõukogude võimu
tulekul suleti Tüütsmäe haridusselts koos laulukoori ja kirjandusringiga, „puhastati” ära rahvaraamatukogu ja vabatahtlik tuletõrje ning kooliga koos lõpetati piimaühingu ja 1928. aastal ehitatud
meierei tegevus. Maantee nende
vahel on võssa kasvanud, sest kunagises keskuses ei ela enam ühtegi inimest.
Tüütsmäe, vana nimega Tüütsmänni koolimaja, ehitati 1858.
aastal. Ehitusmaterjali andis parun Liphart, kellele kuulus kogu
Vastseliina kihelkond, ehituskulud kandis Lasva vald. Kuid uuel
koolil oli ka eelkäija – Noodasküla
kool, mis asus Tobornamäe kaldel,
Golbergi talu rehetoas.
Noodase vanim elanik Gustav Udras meenutas 1974. aastal:

tema ema, sündinud 1852, käis
ühe aasta Noodase, järgmise juba
Tüütsmäe koolis. Naaber Osvald
Paloots täiendas: Noodase koolis
käinud vanaema Härma Ann rääkinud, et koolis käidi üks päev nädalas, neljapäeviti (tüdrukud käisid poistest eraldi ja ka kool oli lühem). Koolis õpetatud laulmist ja
lugemist, kirjutamine oli õpetajalgi nõrk. Rehetoal aknaid polnud,
lugemise ajaks tõmmatud lahti pajaluuk, mille kaudu koos valgusega ka külm tarre tuli.
Pööre tuli 1858. aastal Tüütsmäe koolimaja avarate akende ja ruumidega, millest kolmandik kuulus koolmeistri perele, ei jäänud maha Baltimaade ja
Euroopa rahvakoolidest. Koolipiirkond jäi samaks, hõlmates Noodase, Tüütsmäe ja Sooküla ning ka Tohkri, Tilga, Vungi,

Tindoniidu ja Sõbasaare külasid
tollases Loosi vallas. Haridusministri nõudel on peetud Tüütsmäe
kooli kroonikat 1926. aastast, mis
heidab valgust ka kooli eelajaloole.
Esimese rahvavalgustajana kerkib sellest Ado Land, kellest vanemadki inimesed vaid nime mäletavad. Järgmine, Magnus Grossberg, oskas lugeda ja kirjutada,
aga oli viinasõbrana äkilise loomuga. Koolikohustust veel polnud, kuid lastelt nõuti lugemisoskust ja kristliku moraali tundmist.
Sügisel ja kevadel käis kodudes seda kontrollimas koolivanem, vööl
vitsakimp, mida tarvitas vajaduse
korral ka vanemate silme all. Tihti põgenenud lapsed tema tulekul
pööningule või metsa.
Järgmine pedagoog Jaan Grossberg, rahvamälus Pille Jaan, oli juba kihelkonnakooli haridusega:

oskas kõiki kirjatarkusi ja neid ka
edasi anda. Õppeained olid: lugemine, kirjutamine, rehkendus, piiblilugu, katekismus ja kirikulaul. Ta olnud leebe loomuga, aga tarvitanud ka vahel vitsa.
Tal oli õnn kolida uude koolimajja, kus elatus mõisamaast mõõdetud koolitalust.
Järglane Karl Saarniit põlvnes juba 18. sajandil tuntud vanast maaharitlaste suguvõsast, oli
Tüütsmäel koolmeistriks 36 aastat (1874–1910). Lugupeetud ja
särava isiksusena jäi ta järelpõlve mälestusse kauemaks, kui püsis Tüütsmäe asundus. Ta asutas
laulukoori, korraldas Tüütsmäel
rahvapidusid ja kihelkonnakoolmeistrite enesetäiendust, ostis pidudest kogutud rahaga 1893. aastal koolile oreli. Esimese koolmeistrina Tüütsmäel sai ta raha-

palka – 30 rubla aastas, ja võttis
õemees Eduard Vaheri koolitalu
rentnikuks, mis võimaldas tal rahvavalgustusele pühenduda. Kuid
vitsanuhtlus jätkus ka tema ajal.
Selle täideviijaks oli rahva valitud
koolivanem Mihkel Rist, kes käis
nädalas korra koolimajas ja luges
määratud hoobid süüdlase paljale tagumikule, „eksides alati kannataja kasuks”. (koolikroonikast).
Ihunuhtlus hiljem keelati, kuid
veelgi raskemad löögid langesid ärganud eestlusele. 1886. aastal naelutati välisukse kohale kooli võõrkeelne nimi: „Tütsmänskoje volostnoje utšilistse”. (Tüütsmäe vallakool). Algas Baltimaade
venestamine. Kõik tunnid peale
emakeele ja usuõpetuse pidid toimuma vene keeles. Koolmeister
püüdis sellest mööda hiilida, riskides vallandamisega.
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Mõniste

Rõuge

Teisipäeval alustas Rõuge põhikoolis esimest kooliaastat 32 esimese klassi õpilast, kaks paari
kaksikuid nende seas. Kahe klassi jagu „essakaid” oli päris keeruline ühe foto peale ära mahuFoto: VIIVIKA NAGEL
tada, aga nagu pildilt näha, see siiski õnnestus.

rueerimisel, Peep Poltimäe, Kristi
Aavakivi, Esko Hillep, Kristi Viert
ja Karmo Kurvits hea töö eest Võru linna koolivõrgu ümberkorraldamisel ja Seminari tn 1 koolihoone rekonstrueerimisel ning
AS Riigi Kinnisvara, osaühing
Esplan, OÜ Sweco EST, AS Nordecon, muinsuskaitseamet, päästeamet ja terviseamet hea koostöö
eest Seminari tn 1 koolihoone rekonstrueerimisel.

Kolmapäeval toimunud linnavalitsuse istungil lubati Võru
Kreutzwaldi koolil õppetöö paremaks korraldamiseks suurendada
2015/2016. õppeaastal õpilaste arvu klassis üle „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 26 lg 1 sätestatud piirnormi 3.a, 3.b ja 7.b klassis kuni 25 õpilaseni ja 6.a klassis
26 õpilaseni ning Võru Kesklinna
koolil 8.a ja 8.b klassis üle „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse”

§ 26 lg 1 sätestatud piirnormi kuni
25 õpilaseni.
Otsustati korraldada perioodiks 2015-2018 riigihange „Sideteenuse hange”. Hanke eesmärk
on nüüdisajastada/korrastada sideteenuse (lauatelefonid, mobiiltelefonid, lühisõnumid, internet)
kasutamist ning vähendada teenuste maksumust. Hange hõlmab
nii linnavalitsust kui ka tema hallatavaid asutusi.
Otsustati muuta Pikk tänav
ja Pikk tn 17b naaberkinnisasjade piire detailplaneeringut koostamata ning määrata kinnisasjade piiride muutmisel tekkivatele
katastriüksustele aadress, pindala
ja sihtotstarve järgnevalt: Pikk tänav, pindala 77 070 m², sihtotstarve 100 protsenti transpordimaa ja
Pikk tn 17b, pindala 7207 m², sihtotstarve 100 protsenti ärimaa.
Rõuge golfiklubi korraldas koostöös Võrumaa
spordiliiduga pühapäeval
Otepää golfikeskuses Võru
maakonna meistrivõistlused golfi löögimängus.
Maakonna meistriks tuli
Andri Laine (keskel), kel 18
raja läbimiseks kulus kokku
84 lööki ehk etteantud löökide arvuga võrreldes +11
lööki. Teise koha sai võitja
isa Andre Laine 93 löögiga ja kolmandaks tuli Arno
Huik 95 löögiga.
Foto: KÜLLI LEOLA

Karl Saarniit jättis ameti poeg
Eduardile, kes suri juba 1915. aastal tiisikusse, mis oli koolimeeste kutsehaiguseks (liigsuitsetamine!). Tema järel töötas aasta koolmeistri kohal moekas noormees
Karl Kindma, kellest külaplikad
tegid laulu:
Tule kallis Kaar’okõne,
jää mu mano kindlaste.
(Senni Truija meenutus, 1974)

Aastail 1916–1918 oli Tüütsmäel koolmeistriks Jaan Järv, kes
suri ka tiisikusse. Vahepeal olid
ajaloo kõrglained veerenud üle
Tüütsmäe: Esimene maailmasõda, kaks Vene revolutsiooni, Saksa vägede saabumine 1918. aastal.
Okupatsioonivõimud panid koolijuhatajaks Paul Hirve, kes lahkus
samal talvel sakslaste mineku järel.
Esimest korda Eestis võimule tulnud Eesti valitsus määras Tüütsmäele koolijuhatajaks naise, Lonny Udrase – mehed olid alles sõjaväes. Kevadtalvel 1919 möllavad
Vabadussõja lahingud Võrumaal
katkestasid koolitöö juba veebrua-

ris. Õppeaasta järkus 21. augustil, kui Eesti väed olid kihutanud
vaenlase kaugele Vene piiri taha.
Eesti haridusreformiga muutus kolmeaastane vallakool neljaklassiliseks algkooliks. Tüütsmäe koolijuhatajaks sai 29aastane sõjaväest tulnud Oskar Sander, kes pidi tunde andma neljas
klassis korraga. Ometi jätkus tal
indu korraldada 1920. aasta kevadel huvireis aastatuhande järel kodumaaga taasliidetud Setumaa pealinna Petserisse, asutada
kooli raamatukogu, juhatada laulukoori ning toimetada matuseid
koolipiirkonnas, sest Pindi kirikul veel oma vaimulikku polnud.
Järgmisel õppeaastal määrati talle abiline, õpetaja Friedrich (Prits)
Prants, tuntud kirjamehe suguvõsast. Avar koolituba poolitati
I-II ja III-IV klassile vaheseinaga,
mis pidude ajaks kõrvaldati. 1927.
aastal lisandus veel viies ja järgmisel aastal kuues klass (pärast sõda
jäi kool jälle neljaklassiliseks, aastail 1944–1949).

1929. aastal tuli koolijuhatajaks Jakob Ritson (Ristsoo), tuntud seltskonna- ja kaitseliidu tegelane. Aasta hiljem kutsuti ta Krabi
algkooli juhatajaks, kust ta reservohvitserina aastal 1943 idarindele
siirdus.
1930–1934 oli Tüütsmäel koolijuhatajaks Ida Siiman, 1934–1936
Amanda Noorhani, 1936–1940
Oskar Lukksepp, kes 1940. aastal asus ootamatult toetama Nõukogude okupatsiooni. Tema järglane Gerta Kroon oli veendunud
isamaalane, tema mees, konstaabel Kroon, juhtis Nõukogude võimu kukutamist suvel 1941 Lasva
vallas.
Minu koolipõlv algas Tüütsmäel 1947. aastal koolijuhataja Linda Aidniku ja õpetaja Linda Hüti, järgmisel aastal Koidula
Sillaste all. Noorematele klassidele andis koolijuhataja vaid laulmist
vana oreli saatel, aga laulude valik
ja vested „häälte puhkamise” ajal
kasvatasid meis märkamatult kodus saadud eesti vaimu. Kord kuu-

Sõmerpalu

Urvaste

Varstu

Vastseliina

Võru linn

Võru vald

Otsustati määrata moodustatavatele maaüksustele aadress ja
sihtotstarve järgnevalt: Kanepi tänav T2, Humala tänav T1, Kivi tänav T7, Liitva tänav T1, Uus tänav T3, Olevi tänav T2, Luha tänav T6, Roopa tänav T1 ja Männiku tänav T3 (kõik 100 protsenti transpordimaa) ning Ringtee 4,
Ringtee 6, Liitva tn 1a, Luha tn 18,
Koreli tn 36, Jüri tn 91, Luha tn 30
ja Männiku tn 47b (kõik 100 protsenti sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa).
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks OÜ Elektrilevi kasuks kinnistule Jüri tänaval (pindala 67 686 m², sihtots- Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits (pildil vasakul) lintarve transpordimaa). Isikliku ka- napea tunnustuskirja vastu võtmas.
Foto: VÕRU LINNAVALITSUS
sutusõiguse ala pindala on 80 m²
ja isikliku kasutusõiguse esemeks kodulehelt www.voru.ee
teadus- ning sotsiaalministeeriumaakaabelliin.
Linnavalitsuse avalike mi esindajad, maavalitsuse sotVäljastati ehitusluba Pikk tn
suhete spetsialist siaal- ja haridusvaldkonna töö20b sõidukite teenindushoone
Ulis Guth tajad, lastevanemad ja Võrumaa
laiendamiseks.
omavalitsusliidu töötajad. AruKuna linnakodanikud on pöörtati lihtsustatud õppekava läbidunud Võru linnavalitsusse palnud erivajadustega noorte edasivega selgitada tuleohutuse nõuõppimise ja tööturule sisenemise
deid kinnistul okste põletamisel,
võimalusi.
samuti koduaias ja avalikus ko- Esmaspäeval toimus Võru maaEsmaspäeval osales vastvalmihas grillimisel, palusime pääste- valitsuses lihtsustatud õppeka- nud Võru gümnaasiumi avamisel
ametilt kommentaari enim esita- vaga õppurite edasiõppimisvõi- Võrumaa omavalitsusliidu esitud küsimustele õues tule tegemi- maluste teemaline infopäev. In- mees Mailis Koger.
se kohta. Lähemalt loe Võru linna fopäevast võtsid osa haridus- ja
Liidu juhiabi Kersti Soovik

ARGIKAJA
mas kulupõlengut 200 m2 suurusel alal.
Laupäeval, 5. septembril kell
15.54 kustutasid päästjad Urvaste vallas Kõlbi külas kombaini
põlema süttinud mootoriruumi.
Juht kannatada ei saanud.
Pühapäeval, 6. septembril
kell 21.10 said päästjad väljakutse Urvaste valda Uhtjärve külla,
kus nad kustutasid nõuetele mittevastava lõkke ja selgitasid lõkke süütajatele ohutusnõudeid.

Lõuna-Eesti haigla kommunikatsioonijuht Ave Abel:
Lõuna-Eesti haiglas raviti
möödunud nädalal 92 statsionaarset haiget.
Möödunud nädalal sündis
Lõuna-Eesti Haigla sünnitusosakonnas neli last: üks tüdruk
ja kolm poissi.
Nädala jooksul oli 142 kiirabiväljakutset.
Lõuna päästekeskuse
pressiesindaja
Astra Pintson-Käo:
Reedel, 4. septembril kell
15.44 käisid päästjad Meremäe
vallas Küllätüvä külas kustuta-

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Maria Gonjak:
Laupäeval, 5. septembril saabusid Luhamaa piiripunkti riiki

Tüütsmäe koolimaja tänapäeval.

lutas ta: „Eesti hümni enam laulda ei tohi, nüüd kirjutati uus laul”.
Õpetaja Sillaste, Tautsaküla talutütar, tegi rahvuslikku kasvatustööd lausa varjamatult. Pikema
veste järel küsis ta kord: „Kes on
valmis vaba Eesti eest edasi võitle-

ma, tõusku!” Tõusin paremale või
vasakule vaatamata … Järgmisel
talvel arreteeriti uues Loosi koolis neli noort õpetajat, ka Koidula Sillaste.
Eesti hariduse ajalugu on rahva vabanemise lugu oma vaimu-

sisenevale poolele 28- ja 30aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik, kelle kontrollimisel selgus, et nende viisad ei olnud ajaliselt veel kehtima hakanud. Neile väljastati riiki sisenemise keeld
ja saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.
Pühapäeval, 6. septembril
saabus Luhamaa piiripunkti riiki sisenevale poolele 23aastane
Venemaa Föderatsiooni kodanik, kelle kontrollimisel selgus,
et tema viisa ei ole veel ajaliselt
kehtima hakanud. Naisele väljastati riiki sisenemise keeld ja ta
saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

Foto: VALDUR RAUDVASSAR

pimedusest ja võõra ikkest. See
oli vajalik nii liikumisel iseseisvuse poole kui ka püsimisel iseseisva
rahvana. Kooli ülesanne on seega
tänapäeval sama kui poolteist sajandit tagasi. Vana maja jutustas ja
eestluse tulevik kohustab.
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Võrus manööverdas naine
abikaasale õnnetult otsa
Õnnetuskoht
Võrus linnas
Kreutzwaldi
tänavas.
Fotod:
LÕUNA PREFEKTUUR

Telefon

Aadress

Pildi
number
Vanaisa
nimi
Vastaja
nimi

FINAAL

Olavi Ruitlane
Veiko Märka
Liina Kersna
Uno Kaskpeit Suurpeetri talu

K U R B LU G U ❯ Võ r u l i n n a s
Kreutzwaldi tänavas manööverdas
läinud neljapäeval naine oma maja
juures sõiduautot Honda, aga ajas
käigud segamini ja sõitis abikaasale nii õnnetult otsa, et too viidi ravile Tartu ülikooli kliinikumi.
Politsei andmetel juhtus õnnetus
neljapäeva, 3. septembri õhtul kella 21.30 paiku Võrus Kreutzwaldi
tänavas. Esialgsetel andmetel manööverdas naine oma maja ees parkimiskohal sõiduautot Honda ning
teda juhendas väljas abikaasa. Kahetsusväärselt ajas naine enda sõnul käigud segamini ning edasisõitmise asemel lükkas sisse tagumise käigu ja sõitis otsa auto juures seisnud abikaasale. Mees sai
autouksega viga, ta viidi esialgu
Lõuna-Eesti haiglasse ja sealt eda-

si Tartu ülikooli kliinikumi ravile.
Tema seisund ei ole eluohtlik.
Politsei alustas väärteomenetlust, et selle õnnetu juhtumi täpsemad asjaolud selgeks teha.
Võru patrullitalituse juht Moris Uibo ütles asja kommenteerides, et jalakäijad on liikluses alati nõrgem ja kergemini haavatav
osapool. Seepärast
tuleb nende suhtes autojuhil eriti ettevaatlik olla.
„Manööverdades
tuleb selgelt veenduda oma liigutuste ohutuses ja olla iseäranis tähelepanelik, kui sõiduki kõrval seisab või
liigub inimene,”
toonitas Uibo.

Katariina kohvik
Meelis Mälberg
Tarmo Tamm
Ivari Padar

Inno Tähismaa

LOODUSE IME ❯
Võru linnas Vilja
tänavas eramaja
hoovis läks möödunud nädalal
vastu sügist õitsema noor kirsipuu. Eilseks oli
suurem õitsemine juba läbi, aga
viimased õielehed olid puul
veel ilusti küljes.
Foto: ERAKOGU

PUIT
Müüa soodsalt 40l võrkkotis kuivi
kütteklotse ning kasekaminapuid. Kohalevedu. Tel 5621 1795.
Küttepuude müük koos kojuveoga.Tel 5662 6776, 5342 1380.
Müüa saematerjali, voodri- ja
põrandalaudu. Vedu tasuta! Tel
525 8911.
Müüa kuivi kvaliteetseid küttepuid. Tel 5197 4133.

Müüa täis- ja poolkuivi küttepuid
(kask, sega, 50 cm, transpordivõimalus). Tel 506 0767.

Autolammutus (Tallinna mnt 46c,
Võru) võtab tööle autoremondilukksepa. Tel 516 0316.

Kolimisteenus. Tel 5382 8791.

Ostan palki, raiet või metsakinnistuid (ülestöötamise võimalus,
transport). Tel 505 4225.

OÜ Valgamaal pakub tööd lüpsjale
ja farmimehaanikule-traktoristile. Vajalik töökogemus. Elukoha
võimalus. Info tel 506 4043.

Teen remonditöid. Tel 5811 9908.

TÖÖ
Ilusalongis Liiva tn 11, Võru üürile
anda juuksuri ja maniküürija töökohad. Tel 508 8428.

Müüa kuivi küttepuid. Veoga. Tel
5364 5253.

AS HANSA EHITUS EESTI
vôtab tööle

Müüa küttepuid koos kohaleveoga. Tel 5690 3973.

ASSISTENDI

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

AS AKO ostab Tsoorus
KASEPABERIPUUD.
Info tel 504 3598.

Vajalikud eeldused:
• keskharidus,
• B-kategooria juhiluba.
CV saata e-postiaadressil
kristel.kiisla@gmail.com.
Info tööpäeviti tel 503 5723.

AS HeSveKa & Co
(Räpina mnt 24, Võru)
võtab seoses töömahu
suurenemisega tööle
JÄRKAMISPINGIOPERAATORI.
Tel 510 3617, 782 1830.

TEENUS
Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Pressin mahla. Tel 5623 5149.

AS Jumek võtab tööle puidupinkide ja UV-viimistlusoperaatorid
asukohaga Lasva vald, Kääpa.
Helistada tel 503 4565 või saata CV
e-postiaadressil Imre@jumek.ee.

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

AS Semuehitus võtab tööle bussijuhi-ehitustöölise. Vajalik D- ja
DE-kategooria juhiloa olemasolu
ja bussijuhi kutsetunnistus. Tulla
Võru, Kooli 6. Info telefonil 782
7400.

Rakkekaevude kaevamine, puhastamine ja remont. Tel 557 4792.

Fekaalivedu. Välikäimla rent.
Tel 525 6254.
www.tommirent.ee.

Üldehitus- ja maalritööd, lammutamine. Tel 5593 9262.
Soodne fekaalivedu. Tel 5382 8791.

Katusetööd. Tel 5554 7967.

Teeme mitmesuguseid metallitöid. Tel 5840 1426, e-postiaadress
info.metallitood@gmail.com.
Vannitubade ja korterite remont.
Garantii. Tel 5550 0192.
Remondi- ja ehitustööd. Tel 5608
6188, www.raivoteenus.eu.
Võlgade sissenõudmine. Tel 520
4306.
KAARDID ENNUSTAVAD 24 h.
Tel 900 1727. (H 1,09 €/min),
www.ennustus.ee (h 0,75 €/min).

KINOS KANNEL
„Suvepuhkus” Komöödia, seiklus.
Alla 14aastatstele keelatud!
T, 8. septembril kell 19.15;
K, 9. septembril kell 18;
N, 10. septembril kell 21.30.

„WAYF. Suve viimane pidu”
Draama, romantika, muusika. Alla
14 aastastele keelatud!
K, 9. septembril kell 19.45;
N, 10. septembril kell 18.
„Arvo Pärt - isegi kui ma kõik
kaotan” Dokumentaal.
T, 8. septembril kell 17.30.
„Ameerika Ultra” Komöödia.
T, 8. septembril kell 21;
K, 9. septembril kell 21.30;
N, 10. septembril kell 19.45;
R, 11. septembril kell 18.

TUTVUS
Soovin tutvuda linnaprouaga alates 40eluaastast. Tel 5858 3126.

TERVIS
Sensitiiv-tervendaja Peeter
E–L Võrus. Tel 5842 0180.
kuulutused@vorumaateataja.ee
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.
Ostan küüslauku. Tel 5359 8259.

MÜÜK
Rehvid ja õhukummid
põllumajandusmasinatele.
www.puigar.ee, tel 529 8393.
Kruus, liiv, muld, killustik.
Kopatööd. Tel 5673 7956.
Kruus, liiv, valge liiv, sõelutud
muld, purustatud kruus, killustik koos veoga. Tiikide, kraavide
kaevamine. Väiksemate teede
ehitus. Tel 5649 8252.

Parima hinnaga akud sõiduautodele, kaubikutele ja veoautodele.
www.puigar.ee, tel 529 8393.
Müüa kartulit, sibulat, porgandit
ja teravilja. Tel 508 6373.
Septikute müük ja paigaldus. Tel
5757 0202.
Müüa soodsa hinnaga sealiha.
Vajaduse korral tükeldamine. Info
tel 5354 3002 või 505 9151.
Müüa suitsuvorsti ja maasinki
väikehulgi, kohaletoomisega. Info
tel 5196 2628 või 5351 7414.

LINNUD
Linnu talu müüb Valgamaal Tagulas
häid aasta munenud eluskanu
1 €/tk E–P kella 8–14. Tel 503 1485,
501 7500.

SÕIDUKID
Ostan sõidukorras auto. Tel 529
7660.
Müüa veoauto VW LT 45 (alumiiniumkast, kv 2,5 t). Tel 5807 6629.

Müüa lõhutud küttepuid (kogus
alates 2 rm). Tel 510 2806.
Küttepuid, klotse ja kaminapuid.
Vedu tasuta. Tel 5620 8897.
Müüa 3meetriseid küttepuid
kohaletoomisega. Tel 503 7570.

Müüa küttepuid. Tel 5364 8227.
Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja
kaminapuid, pelleteid ning puitja turbabriketti alusel. Vedu tasuta.
Tel 433 3130, 523 8503.
Müüa lõhutud lehtküttepuid.
Tel 5649 8252.

KOOLITUS
VÕRUMAA AUTOKOOLIS toimuvad kõikide kategooriate koolitused (algõpe, täiendusõpe,
E-kool). Info www.vorumaaautokool.ee või tel 786 4658, 503 2062.

Südamlik kaastunne
Lindale ja Vollile
kalli
SALME DANIELI
kaotuse puhul.
Arvi ja Kaido peredega

PUIT
Müüa kuivad pakitud pliidipuud
ja kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel
505 6107.

Et tulek ja minek käsikäes käivad –
näitavad mitmed septembripäevad …

Aeg annab kõik meil’ tagasi,
ei ema südant - iialgi …
Emmeke, elad meie südametes edasi …
Su mälestuseks täna süütame küünlad.

MALLE TORMISTE
8.09.1905  1.09.1959
PAUL TORMISTE
13.09.1896  27.03.1943

Teatame kurbusega,
et on lahkunud
Toonela teedele meie armas
abikaasa, isa, vanaisa,
vanavanaisa ja äi
ROMET KÄGO
29.07.1941  5.09.2015
Leinavad omaksed.
Hüvastijätt 9. septembril kell 14
Lõuna-Eesti haigla leinasaalis.
Muldasängitamine
Võru kalmistule.

Kallist
ÕIELILIAN RATTAST
25.12.1932  8.09.2014
mälestavad 1. surma-aastapäeval omaksed.

Sügav kaastunne
Maris Breidaksile perega
isa, äia ja vanaisa
ROMET KÄGO
surma puhul.
Inge, Mersete ning
perekonnad Teras,
Antsov ja Ojala

HELDUR TORMISTE
26.06.1928  4.09.1982
MARIA LEEK
20.07.1929  5.09.2015
Kallist ema leinavad
lapsed Inge, Tarmo ja Riina
peredega.
Ärasaatmine
12. septembril kell 11.30
Meeksi kirikust.

Südamlik kaastunne
Marise, Signe,
Agnese peredele ja Reedale
kalli
ROMET KÄGO
kaotuse puhul.
Mae ja Katrin peredega
Südamlik kaastunne
Reedale, Agnesele, Signele
ja Marisele peredega
abikaasa, isa, vanaisa ja
vanavanaisa
ROMET KÄGO
kaotuse puhul.
Krista, Kersti,
Raivo peredega ja Luule
Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb …

Mälestame
ROMET KÄGO
Südamlik kaastunne
lähedastele.
OÜ Vestra kollektiiv

Südamlik kaastunne Agnes
Nirgile perega kalli isa
ROMET KÄGO
kaotuse puhul.
Kaastöötajad Lõuna-Eesti
erihooldusteenuste
keskusest

Vaikselt kustus elutuli,
põlema jääb küünlaleek …

Kallist onunaist
MARIA LEEKI
leinab Mart perega.
Siiras kaastunne Ingele, Tarmole ja Riinale
kalli ema, vanaema, vanavanaema ja ämma
surma puhul.

Ema – temalt saad soojuse, valguse,
sammude pikkuse, elutee alguse …

Südamlik kaastunne Aigile
ja tema perele kalli
ema, vanaema ja ämma
KAIE ROOBI
kaotuse puhul.
Kaupluse kollektiiv

Vaikselt õhkab kalmuküngas,
mälestuse hinge toob.
Möödund aja mõttepärjas
saame olla ainult koos.

JUULIHELENE TORMISTE
13.06.1870 13.09.1958

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…

On tundeid, mis ei suuda iial surra,
on mälestusi, mida aeg ei murra,
ja mille raskus murrab südameid.
(A. Alliksaar)

SALME DANIEL
Mälestame ja avaldame
kaastunnet perekonnale.
Hanno perega,
Helgi, Lehte, Erma

Avaldame kaastunnet
Jaan Roobile
kalli õe
KAIE ROOBI
surma puhul.
Naabrid Esta, Riina, Eha,
Ludmilla, Sirje, Tõnu

Me ootame sind ka siis, kui sa enam ei tule,
meil hinges salakamber on su jaoks.
Kõik mälestused sinust sinna jäävad
ja sealt need iialgi ei kao.

Kallist õde ja tädi
KAIE ROOPI
mälestavad Maie ja Andra.
Sügav kaastunne Aigi ja Revo perele
kalli ema kaotuse puhul.

KAIE ROOP
7.02.1959  6.09.2015
Teatame kurbusega
armsa emakese kaotusest.
Tütar ja poeg peredega

ERICH SÕRMUS
9.09.1920  17.02.2004
95. sünniaastapäeval
mälestame kallist abikaasat,
isa, venda, onu ja ristiisa.
Omaksed

KOIDULA TORMISTE
11.01.1928  26.06.1997
Kallist ema 110. sünniaastapäeval, armast isa ja tema
ema ning head venda ja
tema abikaasat, ka teisi
lahkunud pereliikmeid
mälestab Külli laste,
lastelaste ja lapselapselastega.

ROMET KÄGO
Südamlik kaastunne
Marisele perega
kalli isa kaotuse puhul.
Kolleegid peredega
Kesklinna Perearstikeskusest

Siiras kaastunne Gertule
kalli vanaisa
ROMET KÄGO
kaotuse puhul.
Kose 1 naabrid

Kallis Maris perega!
Südamlik kaastunne
ROMET KÄGO
surma puhul.
Sõbrad-klassikaaslased
Kääpa kooli päevilt

Avaldame kaastunnet
Signele perega
kalli
ROMET KÄGO
surma puhul.
Keidy, Terje, Mare, Jane

Sügav kaastunne Agnesele
ja kõigile lähedastele
kalli
ROMET KÄGO
surma puhul.
Tiina perega, Ulve ja Endel

Südamlik kaastunne
Marisele, Signele, Agnesele
peredega ja Reedale
isa, vanaisa, vanavanaisa,
äia ja abikaasa
ROMET KÄGO
kaotuse puhul.
Piret ja Helin

Südamlik kaastunne
Signele perega kalli isa,
vanaisa ja vanavanaisa
ROMET KÄGO
surma puhul.
Luule ja Anni peredega

Südamlik kaastunne
Endlile,
Margusele ja Kristjanile
abikaasa, ema, vanaema
MAIMU OJAVEERE
surma puhul.
Trepikojanaabrid Alli ja Lea

Eluteest kord väsis jalg,
otsa lõppes elulõng.

Avaldame kaastunnet
lähedastele
KAIE ROOBI
kaotuse puhul.
Pille perega, Nikolai V.,
Reet ja Mati, Olga, Nikolai ja
Leili, Andres, Ele perega

Mälestame
JEKATERIINA SUURHUNTI
Avaldame kaastunnet
omastele.
Volli, Laine
ja Maarika perega

Unehõlma süda vajus,
mälestused maha jäid …

Kallist onunaist
MARIA LEEKI
leinavad Aino, Helve, Mare, Kalju, Riina,
Ülar peredega ja Leo.
Südamlik kaastunne Ingele, Tarmole ja Riinale
kalli ema, vanaema, vanavanaema ja ämma
surma puhul.

Mäest alla mööda kopli veere
sääl pal`lajalu paterdi,
sis ringi ümbre Järvesaare,
kaits peokest täis lillesi … (A.Rennit)

MAIMU OJAVEER snd Kelder)
1937  2015
Mälestame. Kaastunne abikaasale, pojale
ja pojapojale ning õde Helele perega.
Milvi perega, Hele, Heljo ja Evar perega

ANNAMARIE UIBOPUU
4.08.1905  8.09.1980
35. surma-aastapäeval
mälestab tütar
laste ja lastelastega.

Igal meist on antud aeg tulla,
olla ja minna …

Avaldame kaastunnet
Siim Breidaksile
vanaisa
ROMET KÄGO
kaotuse puhul.
AS Kurmik

Mälestan head sõpra
ROMET KÄGO
Avaldan kaastunnet
omastele.
Kaido

Mälestame leinas
kauaaegset naabrit
MARIA LEEKI
Avaldame kaastunnet
lastele peredega.
Perekond Soever ning
Sale ja Ina

Kallist õekest
KAIE ROOPI
leinavad õde Aime perega
ja vend Jaan.
Sügav kaastunne
laste peredele.

Südamlik kaastunne
Aigi Lehtnale ja tema perele
kalli ema, ämma ja vanaema
KAIE ROOBI
kaotuse puhul.
OÜ KPG Kaubanduse
kollektiiv

Sügav kaastunne
Revo Roobile
kalli ema
KAIE ROOBI
surma puhul.
Trendwoodi kollektiiv

Südamlik kaastunne Aigile
kalli ema
KAIE ROOBI
kaotuse puhul.
Maris perega,
Kristiina perega

Südamlik kaastunne
Riina Leegile
kalli
EMA
kaotuse puhul.
Võru Tarbijate Ühistu

Südamlik kaastunne
Signe Karnöle
kalli
ISA
kaotuse puhul.
Võru Tarbijate Ühistu

Täname südamest Rõuge
koguduse õpetajat
ja organisti, kõiki sugulasi,
naabreid ja sõpru, kes olid
meile abiks ja toeks kalli
ALVAR ELISTE
saatmisel tema
viimsel teekonnal.
Lesk ja tütar perega

8 REKLAAM

VÕRUMAA TEATAJA Teisipäev, 8. september 2015

Võru, Lille 22 Kauplus tel 782 0268, 551 9687,
autoremont tel 782 0158, 554 2964, tehnoülevaatus 782 0520, www.kagusell.ee

TEHNOÜLEVAATUS (Roopa 5)
AUTOREMONT (Lille 22, ülevaatuse-eelne kontroll ja autoremont)
KAUPLUS (suverehvid, auto varuosad ja tarvikud)

Tellida on
odavam
kui osta!
Esmaspäeval
toimetusest
tellitud leht on
juba neljapäeval
sinu postkastis.

Keskkonnaamet teatab, et Kirikumäe maastikukaitseala
kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu toimub 15.
septembril 2015. a algusega kell 15.00 Vastseliina
Vallavalitsuses (Võidu tn 14, Vastseliina).
Avalikul arutelul tutvustatakse avaliku väljapaneku ajal
laekunud ettepanekuid ning Keskkonnaameti seisukohta
laekunud ettepanekute osas.
Täiendatud kaitse-eeskirja eelnõu ja seletuskirjaga on
võimalik enne avalikku arutelu tutvuda Keskkonnaameti
Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris (Karja 17a, Võru)
või Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnamet.ee.
Peale avalikku arutelu esitatakse eelnõu orienteeruvalt
aprillis 2016. a ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti juunis 2016. a.
Lisainfo: Maarja Mägi, maarja.magi@keskkonnaamet.ee.

Tel 782 3690
või e-post:
tellimine@
vorumaateataja.ee

SIIN VÕIKS OLLA
SINU REKLAAM
Info telefonil 782 4616 või e-posti aadressil
reklaam@vorumaateataja.ee.

JÜRI 85

BENU APTEEK
AVATUD NÜÜD KA

VÕRU RIMIS!

rt

aa
Kliendik
nu.ee
www.be

TULE JA TUTVU MEIE SOODUSPAKKUMISTEGA!
www.benu.ee

