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Väiketootjad otsivad võimalusi
oma toodangut turustada
Karl Ruuda
KOHALIK TOIT ❯ Võrumaa
väiketootjad leiavad, et oma
toidutoodetega hõlpsamalt
turule pääsemiseks on vaja
ühisturustust, samas nendivad, et selleks vajalikku organisatsiooni või eestkõnelejat pole kerge leida.
Küsimus, kuidas ehtsat talutoodangut paremini turustada, on Võrumaal
päevakorral olnud juba aastaid. Kolm aastat tagasi asutasid väikeettevõtjad tulundusühistu Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik, et koos kergemini kliendi vaatevälja jõuda. Ühistu juhatuse esimees
Kaja Kesküla toonitab koostöö vajalikkust, sest väiketootjal on üksi väikse kogusega raske turule pääseda.
„Üheskoos tulevad uued
mõtted, uued tooted ja uus
areng,” ütles Kesküla. „Praegu on nii, et on küll kliente, kes talutooteid ostaksid,
kuid nad ei leia neid lihtsalt
üles. See tekitab omakorda probleemi, et tootjad ei
tea, mida toota. Klientidel ja
tootjatel puudub suhe. Praegu julgen väita, et inimeste
turundusalased teadmised ei
ole piisavad.”
Et talutoit paremini tarbija kätte jõuaks, on LõunaEesti Toiduvõrgustikul kavas
tulevast aastast ostu-müüki
internetis korraldada.
„Plaan on luua ka ühtse
pakendikontseptsiooni kaudu meie ühingu kaupadele
tarbija jaoks äratuntav imago,” lisas Kesküla.
Plaan: väiketootjatel
kauplustes oma lett
Tulevikku vaadates näevad
väiketootjad ja nende tugiinstitutsioonid kaubanduskeskustes eraldi Lõuna-Eesti

toidule pühendatud letti.
„See oleks ühise brändi,
näiteks „Uma meki” alla viidud kaubalett, mis koondaks
Võrumaa toidu väiketootjaid,” sõnas Võru maavalitsuse arenguosakonna juhataja Anti Allas.
Lõuna-Eesti väiketootjaid
ühendava kaubamärgi loomiseni on siiski veel pikk
tee. Põhiprobleemiks on see,
et puudub väiketootjaid ja
suuri kaubandusettevõtteid
ühendav organisatsioon või
inimene, kes iga päev müügitöö, logistika ja muude turustamisprobleemidega tegeleks.
Võru tarbijate ühistu kaubandusjuhi Taavi Karu sõnul
on väiketootjate väljavaateks
pakkuda selliseid tooteid,
mis võimaldavad kauplusel
konkurentidest eristuda.
„Erilised on kohapeal ja
käsitsi tehtud ning loodussäästlikult kasvatatud tooted,” lausus ta.
Tema sõnul tuleks väiketootjatel selleks, et kauplustega tulemuslikumalt koostööd teha, ühineda, sest
kauplused ei taha iga toote
jaoks eraldi hankijat võtta.
„Võru tarbijate ühistu on
huvitatud tihedamast koostööst kohalike väiketootjatega, olgu tegu siis toidukasvatajate või käsitöö valmistajatega,” lisas Taavi Karu.
Teisipäeval Kubija hotellis toimunud koolituspäeval
rääkis Jako Jaagu Võrumaa
arenguagentuurist kohaliku toidu tootmise ja müümise võimalustest Leaderprogrammi toel. Oma turustamiskogemusest kõneles Nopri talu peremees Tiit
Niilo ja Euroopa Liidu maaelutoetusi tutvustas Sirje Madisson Võrumaa talupidajate
liidust.
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Lõuna-Eesti toiduvõrgustiku juhataja Kaja Kesküla Alt-Lauri talu juur-ja köögivilju
võib leida Võru Maksimarketist.
Foto: DMITRI KOTJUH

1 KÜSIMUS
Kuidas saab
väiketootja eurotoetuste abil
oma kauba poodi
müüki panna?

-12...-14°C
Võrumaa arenguagentuuri juhataja
Jako Jaagu:
Kõige lihtsam on pöörduda
Võrumaa partnerluskogu

poole:
ettevõtlusmeetmetest saab taotleda toetust nii tootmise, turunduse, tootearenduse kui ka
infrastruktuuri arendamise jaoks.
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Vali kas esimese päeva täiuslik kaubavalik või viimase päeva soodsamad hinnad.
STOKKER TÖÖRIISTAKESKUS: Pikk 4a, Võru. Vaata ka: www.stokker.com
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Superameti loomine
kui paratamatus
Politsei ja piirivalve ühendamine uuest aastast tähendab tegelikult piirivalveameti tegevuse lõpetamist. Loodetavasti ei anna see aga Eesti
(sise)julgeolekule suurt tagasilööki.
Piirivalveameti liitmine politseiga on asjade loomulik käik, sest kaks ametkonda teevad juba praegu tihedat koostööd. Eraldi tõuke andis selleks
Eesti ühinemine Schengeni viisaruumiga. Pärast
seda on säilinud nähtav piirivalve üksnes idapiiril
ning näiteks lõunapiiril on ametisse jäänud piirivalvurid ühinenud politseiga reidideks.
Kõik see on andnud positiivse vastukaja, sest korravalvajate kohalolu piirialadel on tuntavalt suurenenud. Varavastaste kuritegude arv pole Eesti-Läti
piirialal kasvanud.
Võib nõustuda ametnike hinnanguga, et tavalisele inimesele ei too kahe ametkonna ühendamine
kaasa olulisi muutusi, sest idapiiri valvatakse edasi
ning korravalves ei plaanita ka muudatusi. Asjad
saavat minna ainult paremaks.
Lõpuni ei saa selles siiski kindel olla. Uue superametiga liidetakse ka kodakondsus- ja migratsiooniamet (KMA). Võrus võib see tulevikus kaasa
tuua kohaliku KMA büroo sulgemise, sest büroo
on siseministeeriumilt varemgi n-ö punase lipukese külge saanud. Viimati lubas seda siseminister
Jüri Pihl eelmise aasta eelarvekärbete valguses.
Kuni riigil raha napib, pole oodata, et uus jõuamet saaks Võrus oma teeninduskeskuse, nagu on
kavas välja arendada Tartus. Võru uue politseimaja
ehitus on küll endiselt siseministeeriumi plaanides,
aga tegudeni läheb aega.
Pigem on reaalne, et koondamishoos kolitakse Võru KMA büroo üle kas politsei või piirivalve ruumidesse, seega siis Kreutzwaldi tänavale või
Räpina maanteele.
Toimetuse hinnangul on oluline, et ametite liitmise käigus ei vähendata korravalvega seotud töötajate arvu. Lisaks saavad piirivalvurid politseiametniku õigused, mis annab neile aluse sekkuda
seaduse nimel olukordadesse, kus neil seni tuli toetuda üksnes kodanikujulgusele. See peaks suurendama inimeste turvalisust piirialadel.

VÕRUMAA TEATAJA VIIS AASTAT TAGASI
16. detsember 2004. Kaitseministeeriumi tellitud uuringus
kiidetakse Nursipalut kui parimat kohta, kuhu võiks Võru garnisonile harjutusväljaku rajada, kuid pole võimatu teha see ka
Orava valda Venemaa piiri vahetusse lähedusse. • Kubja paisjärve detailplaneeringu kehtestamist ebaseaduslikuks pidav
Aivar Rauba võitis halduskohtus Võru linnavolikogu, kes
suvel tema esitatud vaide läbi vaatamata tagasi lükkas.

Lissaboni lepingu
esimesed pääsukesed
Kokku ligikaudu kaheksa
aastat vindunud Lissaboni
lepingule tuli kiire lõppmäng. Paljud, mina nende
seas, ei uskunud, et leping
võiks jõustuda juba 1. detsembril. Nii aga läks.
Veelgi enam, lisaks asjaolule, et Euroopa liidrid suutsid leida lepingus ette nähtud
ametikohtadele inimesed —
Euroopa Ülemkogu eesistujaks sai senine Belgia peaminister Herman Van Rompuy ja kõrgeks välispoliitika esindajaks britist Euroopa Komisjoni kaubandusvolinik Catherine Ashton —
, on esimene neist jõudnud
külastada juba Eestit ja kohtuda nii president Toomas
Hendrik Ilvese kui ka peaminister Andrus Ansipiga.
Kiire areng, tõepoolest!
Peaministri välispoliitiline roll suureneb
Puhtformaalselt ei asu Van
Rompuy oma ametikohale
enne 1. jaanuari 2010, kuid
viimane Euroopa Ülemkogu 10.-11. detsembril peeti
juba tema ja Catherine Ashtoni osavõtul ja Lissaboni lepingu vaimus.
Selle formaadi ilmselt
nähtavaim muudatus oli
see, et Euroopa Liidu liidrite kohtumisele pääsesid vaid
riigijuhid — enamikus peaministrid, mõnel juhul president —, mitte enam välisministrid. Ei pea olema
tippanalüütik, mõistmaks,
et see tähendab peaministri
välispoliitilise rolli suurenemist. Seda mitte ainult Euroopa Liidu sees, kus suure
osa tööst teevad ära vastavad
ametkonnad, vaid ka Euroopa Liidust väljas (sõna „välispoliitika” vihjabki millelegi väljas asuvale).
Juba viimane ülemkogu
mainis oma lõppjäreldustes
Euroopa idapartnerlust, Vahemere liitu, Afganistani ja
Iraani.
Leevendust peaks pike-

Erkki
Bahovski

mas perspektiivis tooma Euroopa Liidu välisteenistuse
loomine. Ei ole veel täpselt
teada, missuguseks kujunevad selle võimalused, kuid
näiteks Eesti on juba jõudnud teatada oma huvist, et
välisteenistus võiks hakata
täitma ka konsulaarfunktsiooni ehk aitama hätta jäänud Euroopa Liidu kodanikke või andma viisasid. Ajal,
mil Eestil endal pole igas
maailma nurgas saatkonda,
tundub see igati mõistlik ettepanek.
Välisteenistuse loomise
muudab keeruliseks tõik, et
seda pole ette nähtud praeguses ELi eelarveperspektiivis aastail 2007–2013. Seega
tuleb leida raha teistelt eelarveridadelt. Euroopa Ülemkogu tegigi otsuse, et ootab
Euroopa Komisjonilt aprilliks ettepanekuid, kuidas välisteenistus mehitada ja seda
rahastada. Ühesõnaga, enne
paari aastat ei ole siiski loota, et välisteenistus reaalselt
toimima hakkab.
Demokraatia
võimalused on kasvanud
Ja loomulikult jääb praktikas
paika panna, kuidas jaotuvad välispoliitilised pädevused nii riikides kui ka Euroopa Liidu tasemel: kui palju
täpselt soovivad liikmesriigid anda ära oma välispoliitilist suveräänsust ELi välispoliitika kõrgele esindajale.
Lissaboni lepingu jõustumine peaks kõvasti auru vähemaks võtma ka neilt kriitikuilt, kelle järgi on Euroopa
Liit ebademokraatlik ühendus. Selle tõestuseks toovad
nad asjaolu, et ainult Euroo-

pa Parlamenti valitakse otsesel hääletusel.
Ent nüüd on demokraatia võimalused seoses Lissaboni lepinguga Euroopa Liidus avardunud. Esmalt tasub üle korrata, et ka rahvusparlamentidel on Euroopa seaduste vastuvõtmisel
sõna sekka öelda. Enne kui
Euroopa Komisjon asub eelnõu seaduseks vormima, tuleb nõu pidada rahvusparlamentidega, mis võivad öelda, kuid ei pea ütlema, oma
arvamuse. Rahvusparlamendid on aga otse valitavad
esinduskogud.
On teinegi, võib-olla isegi
olulisem fakt, mis aitab väiteid Euroopa Liidu ebademokraatlikkusest kummutada. Selleks on Lissaboni lepingus ette nähtud rahvaalgatuse võimalus. Kui üle Euroopa kogutakse üle miljoni allkirja millegi poolt, esitatakse see Euroopa Komisjonile õigusakti vormistamiseks.
Häda on aga selles, et kodanikualgatuse põhimõte on
lepingus üsna umbmääraselt
piiritletud. Nüüdne ülemkogu leidis, et neid põhimõtteid
tuleks täpsustada ja nii ei ole
ilmselt kaua oodata, kui kodanikualgatuse põhimõte
Euroopa Liidus tegelikkuseks kujuneb. See oleks väga
oluline samm demokraatia
kasvamisel ja aitaks kodanikud tõepoolest Euroopa Liidule lähemale tuua.
Põhiõiguste harta
rakendamine
Isegi
institutsionaalsetest
muudatustest võib-olla tähtsamana tundub mulle isiklikult põhiõiguste harta rakendumine. Hartast jäid välja Poola, Ühendkuningriik
ja Tšehhi, kuid ülejäänud riikide puhul see toimib.
Miks on harta oluline? Põhiõigused ja -vabadused on
nähtused, mis on iseenesestmõistetavad, kuid mille eest

tuleb pidevalt võidelda. Seda
veel ajal, mil Euroopa peab
leidma lahenduse mitmekultuurilisusest tekkivatele
probleemidele. Kuidas teha
nii, et immigrandid ei tunneks end tõrjutuna, kuid samal ajal ei tunneks põliselanikud end ahistatuna? Kuidas üldse immigrante ühiskonda lõimida?
Taani tüli Muhamedi karikatuuride pärast ja Šveitsi (see riik ei kuulu küll Euroopa Liitu, kuid kuulub
Euroopasse) rahvahääletus
minarettide üle näitavad, et
küsimus kodaniku põhiõigustest ja -vabadustest pole
mingi abstraktne teema ega
kaugesse tulevikku suunatud
mõttekäik, vaid juba praegu, iga päev lahendust vajav
nähtus.
Kuid laiemalt seostub põhiõiguste harta rakendamine välispoliitika ja üleilmastumisega. Kui ei saabu lahendust Lähis-Itta — Iraani,
Iisraeli-Palestiinasse, Iraaki
ja veidi regioonist väljuvana
ka Afganistani —, jääb ikkagi päevakorda islamifundamentalismi ja ka Araabiamaadest pärit immigrantidesse suhtumise küsimus.
Neid protsesse ei ole võimalik lahus käsitada ja võib
vaid heameelt tunda, et Lissaboni leping annab Euroopa Liidule senisest paremad
instrumendid
lahenduste
leidmiseks.
Eestil on siin oma kindel
koht ja panus ning seega on
Eesti huvides Lissaboni lepingu toimimahakkamisele
igati kaasa aidata. Jõulud ja
uusaasta tulgu seega kõigile optimistliku noodiga. Esimene pääsuke on parem kui
esimene vasikas.
Erkki Bahovski on
Euroopa Komisjoni Eesti
esinduse meedianõunik.
See artikkel väljendab
tema isiklikke vaateid.

KÜSITLUS

Kas kohalik toit on piisavalt kättesaadav? Mida arvate sellest, kui
tulevikus on suurtes kaubanduskettides Võrumaa toidu lett?

Maakonnaleht
Võrumaa Teataja ilmub teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval.
Toimetus: PK 1, Oja tn 1, Võru 65602, faks 782 3072,
e-post: info@vorumaateataja.ee, www.vorumaateataja.ee
Väljaandja: AS Võru Teataja. Tellimisindeks 69 851

Peatoimetaja
Tegevtoimetaja
Toimetaja
Reporterid

KALEV ANNOM
782 1274
MAIRE KRIIS
782 3254
PRIIT LÖÖPER
782 1921
ARVED BREIDAKS
782 1921
KARL RUUDA
782 4516
ELINA KONONENKO (lapsehoolduspuhkusel)
Keeletoimetaja
KAILE KABUN
782 4516
Küljendaja
PIRET RAUBA
782 1921
Müügijuht
MIHKEL VANARI
782 4616
Raamatupidaja
KATRIN HAGA
782 1535
Kuulutused
MARI-LIIS PIIRSALU
782 3690
(E-R 8-17, L 9-14) 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
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).

Trükk AS VõruTäht
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Ei ole väga hästi kursis sellega, kas mahekaupa on piisavalt
müügil. Kui tulevikus
oleks säärane lett, kust
Võrumaa tootjate toodangut saaks osta, siis
ostaksin sealt kindlasti. Turistidel oleks niimoodi kergem ka Võrumaa kaupa üles leida.

Käin ise turult talutoitu ostmas harva, kuid
küllap need, kes mahetoodangut rohkem
söövad, selle ikka üles
otsivad. Võrumaa toidu lett on iseenesest
hea mõte, kuid arvatavasti on siis kauba
hind ka kõrgem.

Praegu saab mahekaupa ju igalt poolt
osta: turult, Timmi
poest ja teistest kohtadest. Kohalike toitude lett on väga põnev
mõte — saab kohaliku toitu muust eristada. Ostaksin sealt isegi siis, kui tooted oleksid kallimad.

Mahe- ja ökokaupa on
praegu müügil vähe.
Mõnest kohast muidugi leiab, kui otsida.
Võrumaa toidu letiga
võib tekkida see probleem, et kui liiga palju väiketootjate asju
on ühtemoodi pakendatud, siis ei suuda
klient neid eristada.

Arvan, et kes otsib talutoitu, see lõpuks selle ka leiab, turult näiteks. Muidugi on Võrumaa toiduleti tegemine hea mõte. Nii leiab
tavaklient ehtsa Võru
toidu paremini üles ja
ka turistil on neid tooteid kergem märgata.
Küsis ja pildistas
Karl Ruuda.
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Uue superameti sünd
peab jääma märkamatuks
Arved Breidaks
REFORM ❯ 1. jaanuarist
tööd alustav politsei, piirivalve ning kodakondsus- ja
migratsiooniameti (KMA)
liitasutus lubab inimestele,
et olulisi muudatusi kolme
ametiasutuse ühendamine
nende jaoks kaasa ei too. Võrus jätkavad nii politseis, piirivalve kui ka kodakondus- ja
migratsioonibüroo tööd eri
kohtades.
Uue politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri juhina asub jaanuarist tööle
praegune politseiprefekt Tarmo Kohv. Talle allub viis büroojuhti. Ümberkorralduste käigus viiakse Võrus töötav Kagu piirivalvepiirkonna
ülem Tõnu Reinup üle Tartusse, ülejäänud büroojuhid
juba asuvadki Tartus.
Kohv põhjendas Reinupi
Tartusse ehk tegelikult piirist kaugemale viimist vajadusega koondada prefektuuri
juhtkond n-ö ühele koridorile, et oleks tagatud kiire infovahetus ja ladus koostöö.
Suurt koondmaist ei tule
Koondamisi pole Kohvi sõnul
politseinike, piirivalvurite ja
KMA töötajate hulgas ette
näha. Küll toimub senise kolme ameti administratsiooni
tsentraliseerimine,
Lõuna
prefektuuris toob see kaasa
kuue töökoha koondamise.
Inimeste jaoks kolme ameti ühendamine olulisi muudatusi kaasa ei too, sest nende teenindamine jätkub suures osas praegustes politsei,
piirivalve ja KMA teeninduspunktides. Üksnes Tartus on
kavas avada prefektuurimajas
infolett, kuhu saab pöörduda
nii politsei kui ka kodakondsus- ja migratsioonibüroo tegevust puudutavate küsimustega. Võrus sellise ühise infoleti loomist plaanis ei ole.
„See on helesinine unistus,”
lausus Kohv.
Ta nõustus, et inimestel oleks mugavam ajada
oma passiasjad, politsei- või
piirivalvega seotud probleemid korda ühes kohas. Võimalik, et selline teeninduskeskus tuleb Võru uude politseimajja. Selle ehituse kohta puuduvad lähemad andmed aga politseil endalgi.
Piirivalvurite volitused
suurenevad
Koos ametite ühendamisega
suurenevad piirivalvurite volitused. Jaanuarist laienevad

Kaile Kabun
GRIPP ❯ Võrumaale jõudis
eile kauaoodatud gripivaktsiin ja tervisekaitseinspektsiooni Võrumaa osakond
on sellest ka perearste teavitanud.
Võrumaalt saadeti perearstide andmetele toetudes
tellimus 2622 inimese vaktsineerimiseks. Esimese saadetisega saab maakond
vaktsiini 960 inimese tarvis.
Üle Eesti on esitatud tellimus rohkem kui 119 000
inimese vaktsineerimiseks.
Võru epidemioloogiaspetsialist Natalia Zolotova ütles eile pärastlõunal, et
on mõned vaktsiiniportsud
juba välja jaganud. Esimeste seas sai selle üks kaugema
kandi meedikuid — Meremäe perearst.
Esmajärjekorras vaktsineeritakse riskirühma kuuluvad inimesed: lapseootel
naised; naised kuni kuus
kuud pärast sünnitust; lapsed vanuses 6 kuni 24 kuud;
tervishoiutöötajad, kes on
otseses kokkupuutes pat-

sientidega; hoolekandeasutuste ja avahoolduse ning
koduõenduse töötajad, kes
on otseses kokkupuutes
patsientidega; lapsed vanuses 2–17 aastat, kes põevad kroonilisi haigusi; täiskasvanud vanuses 17–64
aastat, kes põevad raskeid
kroonilisi või immuunpuudulikkusega kulgevaid haigusi; farmatseudid ja proviisorid.
Inimesed, kes kuuluvad riskirühma ja soovivad, et neid
vaktsineeritakse, võiksid ise
oma perearstiga ühendust
võtta ja selle kohta täpsemat infot küsida. Oluline
on ju korraldada toimingud
nii, et vaktsineerima tulijad
arstile pöördunud haigetega
kokku ei puutuks.

PANE TÄHELE!
❯ Nii laste kui ka täiskasvanute riskirühma määramise
aluseks olevate haiguste
täpsem loetelu asub
sotsiaalministeeriumi kodulehel olevas vaktsineerimisstrateegias.

VIGADE PARANDUS
Eelmise
Võrumaa
Teataja artikli „Valimistel
viimaks
joon all” juures ilmunud infograafikasse on Misso val-

Tulevase politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri juht Tarmo Kohv tutvustas
ajakirjanikele uut ametit.
Foto: DMITRI KOTJUH

LÕUNA PREFEKTUURI POLITSEIJUHID
Politsei- ja piirivalveameti
Lõuna prefektuuri juhtkond (1. jaanuarist 2010)
❯ Prefekt Tarmo Kohv (praegu Lõuna politseiprefekt)
❯ Kriminaalbüroo juht Vallo Koppel
(praegu Lõuna prefektuuri kriminaalosakonna vanemkomissar)
❯ Korrakaitsebüroo juht Indrek Koemets
(praegu Lõuna prefektuuri korrakaitseosakonna ülemkomissar)
❯ Kodakondsus- ja migratsioonibüroo juht Sirje Orgel
(praegu KMA Lõuna regionaalosakonna juhataja)
❯ Piirivalvebüroo juht Tõnu Reinup
(praegu Kagu piirivalvepiirkonna ülem)
❯ Koordinatsioonibüroo juht Veiko Järva
(praegu politsei Lõuna prefektuuri vanemkomissar)
Fakte uuest ametist
❯ Nimi: politsei- ja piirivalveamet.
❯ Ülesanded: Euroopa Liidu välispiiri tagamine, kodakondsuse
määramine, dokumentide väljastamine, turvalisus ja avalik kord riigis, kuritegude menetlemine ja ennetamine.
❯ Isikkoosseis: 7000 ametikohta (neist 6000 põhitöö tegijat, 1000
kuulub administratsiooni; Lõuna prefektuuris on 1230 ametikohta).
❯ Eelarve: umbes 2 miljardit krooni aastas, millest 70 protsenti on
personalikulu.
Allikas: Lõuna prefektuur
❯ Peadirektor: Raivo Küüt.

neile samad õigused, nagu
on politseinikele Kohvi sõnul
peaks see suurendama turvatunnet just piirialadel. Näiteks saavad nad õiguse saata
inimene vajaduse korral kainenema.
Ühtset vormi uue ameti töötajad esialgu ei saa, küll
aga ametitõendi. Prefekti sõnul kantakse praegused püksid läbi ja pintsakukäised läikivaks, kuid uued vormid tulevad sinist värvi, nagu on
politseil praegu.
Politseinike ja piirivalvurite märgistused jäävad aga erinevaks.
Kuidas täpselt politsei ja
piirivalve aukraadid ühtlustatakse, nii et kõik sellega rahule jääksid, pole Kohvi sõnul veel selge.

Võrumaal korraldati nädalavahetusel viis politseireidi
POLITSEI ❯ Möödunud nädalavahetusel Võrumaal sõidukijuhtide ja alaealiste kontrollimiseks korraldatud reidide käigus politsei suuri rikkumisi ei avastanud.
Operatsioonid algasid reedel Võrus sõidukijuhtide
kontrollimisega. „Reidi käigus ei tabanud me ühtegi joobes sõidukijuhti,” jäi Võru politseijaoskonna juht vanemkomissar Tauno Klaar tulemustega rahule.
Päev hiljem korraldasid
Võrumaa politseinikud koos-

Gripivaktsiin on
Võrumaale jõudnud

töös maksu- ja tolliametiga
operatsiooni „Võru lukku!”.
„Kõik sõidukijuhid, kes sisenesid Võrru või väljusid linnast, läbisid kontrolli,” selgitas Tauno Klaar.
Korrakaitsjad kontrollisid
546 sõidukit ning avastasid
kolm liikluseeskirja rikkumist. „Mul on tõesti hea meel,
et avastatud rikkumiste hulgas ei olnud selliseid rikkumisi nagu joobes juhtimine
ja juhtimisõiguseta sõitmine.
Julgen väita, et eelmiste aastatega võrreldes on Võru liik-

luspilt palju paremaks muutunud,” lausus Klaar.
Maksu- ja tolliameti töötajad kontrollisid 47 sõidukit ning avastasid viies sõidu- ja ühes veoautos erimärgistatud kütuse kasutamise.
Kahest sõidukist võetud kütuseproovid saadeti laborisse
kontrolli.
Laupäeval korraldas politsei Võrumaal veel kaks operatsiooni: „Traksid peale!” ja
„Alkokontroll”. Neist esimese
käigus kontrolliti 62 sõidukit ning tabati üks sõitja, kes

ei kasutanud sõidu ajal turvavööd. Teisel reidil tabati joobes sõidukijuht ja alaealine,
kelle valdusest leiti ka tubakatooteid. „Siinkohal tuletan
meelde, et vastavalt seadusele ei tohi alaealised ei suitsetada ega tubakatooteid omada,” ütles Tauno Klaar.
Pühapäeval Võrumaal toimunud politseireidi „Alaealised ja tubakas” käigus tabati
kolm alaealist, kel oli tubakatooteid, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kristina
Kostina. VT

la juurde vallavanem
Urmas Peegli (pildil) asemel sattunud volikogu esimehe Ain Pajo pilt.
Vabandage! VT

Telli
Võrumaa
Teataja!
Telli toimetusest (kuulutuste
vastuvõtust Oja 1, I korrusel)
aastaks Võrumaa Teataja
ja saad pileti Arsise kellade
ansambli jõulukontserdile
„Südamlikud jõulud”,
mis toimub 27. detsembril
Võru kultuurimajas Kannel
Pakkumine kehtib, kuni pileteid jätkub.

Kõigi toimetuses lehe aastatellimuse
vormistanute vahel loositakse välja
seitse Sisustus-Ekaubamaja
kinkekaarti
väärtuses
500-1000
krooni.
Kõik toimetusest lehe
tellijad saavad meeneks
Võru linna juubelitikud!
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Võru linn hädas
eelarvekärbetega

Idavirulased kiitsid võrulasi

Arved Breidaks

INTEGRATSIOON ❯ Detsembri algul Võrumaal viibinud idavirulased laususid
võõrustajate ja nende tegemiste kohta vaid tunnustavaid sõnu, sest kõik oli külalistele uudne ja huvitav.
Uhtjärve nõiariiki jõudes
oli külalistel seljataga juba
lühike külaskäik Mart Timmi tallu. Nõiariigis uudistati kõike suure huviga ning
kui nõiamajad, välikäimlad
ja saunad vaadatud, tunnustati meenelettide ümber sagides meie käsitöömeistrite
töid. Tõsi, ostmine oli tagasihoidlik.
„Olen alati imetlenud eestlaste oskust mittemillestki
midagi teha. Sain siin sellele
taas kinnitust,” ütles narvalanna Svetlana Bogdanova.
„Aastavahetuseks sõidan
tuttavate poole Piiterisse, viin
neile seda turismitalu tutvustava materjali ja soovitan Eestit vaatama tulla,” sõnas Narva-Jõesuus elav endine pedagoog ja praegugi lastega tegelev Ljudmilla Bolšakova.

EELARVE ❯ Eile toimuma pidanud Võru linnavolikogu istung lükati nädala võrra edasi, kuna koalitsioon pole suutnud järgmise aasta linnaeelarve jaoks
18 miljoni krooni suurust
kärpeplaani kokku panna.
„Kärpimine pole lihtne,”
lausus volikogu esimees
Toomas Paur. Eile toimuma
pidanud Võru 2010. aasta
eelarve esimene lugemine
otsustati nädala võrra edasi lükata, et eelarvetasakaalu saavutamiseks vajalikes
kärbetes kokku leppida.
„Protsess on valuline,” lisas Paur. „Kärpima peab nii,
et elu seisma ei jääks.” Täpsemaid selgitusi volikogu
esimees ei andnud.
Opositsioonilise Reformierakonna fraktsiooni esimehe Innar Mäesalu sõnul
saaks võimuliit vähendada
kulusid, kuid ka suurendada tulusid.
„Nad võiksid täita oma
lubaduse ja jätta ametisse
kaks abilinnapead. See annaks pool miljonit krooni

kokkuhoidu,” lausus ta.
Samuti saaks linnavalitsus vähendada oma palku,
mille järel oleks Mäesalu sõnul moraalselt lihtsam kärpida ka allasutuste töötajate palka, kui see vajalikuks
osutub.
Tulusid oleks Mäesalu
sõnul võimalik suurendada
linna kinnisvara müügi teel,
seda pole linnavalitsus järgmiseks aastaks aga kavandanud.
Nii Tartu 25 asuva pangahoone kui ka Lembitu 2
kinnistu oleks tema arvates võimalik tuleval aastal
maha müüa. Pangahoone
ostetigi Mäesalu meenutusel selleks, et see raskel ajal
eelarvekulude katteks maha
müüa, sest linnale endale
hoonet vaja ei lähe.
Omavalitsuste tulusid on
sel aastal vähendanud nii
valitsuse otsus kärpida neile tehtud eraldisi kui ka töötuse kasvust tingitud tulumaksu laekumise vähenemine.
Linnaeelarve teine lugemine ja vastuvõtmine jääb
tulevasse aastasse.

Vana postimaja
ostis Võru Autoaed
Mihkel Vanari
KINNISVARA ❯ Eesti Post
leidis kolmandal katsel ostja oma Võru Jüri tänava
äärsele hoonele ja kinnistule, need omandas OÜ Võru
Autoaed.
Viimati küsis Eesti Post
2843ruutmeetrise Jüri 38
kinnistu eest viis miljonit

krooni, kuid lõplikku müügihinda ei avalikustanud ei
Eesti Post ega ka OÜ Võru
Autoaed omanik Ivo Ossis.
Ossis ütles vaid, et ost
sai teoks hetkeemotsiooni
ajel, kuna Eesti Post tegi pärast mitut nurjunud enampakkumist arvestatava allahindluse ning maja asukoht
ja fassaad on suurepärased.

Ivo Ossis on oma Võru Autoaiaga Eesti Posti kuldklient. Postiveokite Iraaki müügi ja Võru postimaja
ostmise vahele on mahtunud argisemaidki tehinguid.
Foto: MIHKEL VANARI

1 KÜSIMUS

Mari-Anne Leht

Rõõm isetegemisest
Kui Roosu talu vabaajakeskuse köögis alustati piparkookide ja verivorstide tegemist,
muutus ruum tõeliseks sipelgapesaks. Kõik tahtsid uudistada ja kaasa lüüa.
Seltskonna kaks meest,
narvalased Nikolai Aleški ja
Aleksander Russakov võtsid verivorstide täitmist enesestmõistetavalt meestetööna. Naisi köitis piparkookide vormimine, küpsetamine
ja kaunistamine.
„Viimati tegin verivorste üle 20 aasta tagasi Valgevenes, kus odratangude asemel kasutati tatratange,” lausus Aleški.
Piprakoogitainast ei olnud
enamik külalisi varem ise teinud, sellepärast püüti pingsalt jälgida, millist ainet millal tuleb lisada. Maitsmise järel küsiti Maarika Rosenbergilt nagu ühest suust retsepti.
Narvas sellist asja ei saa, põhjendasid küsijad.
Kuni külalised õhtul Reet
ja Ilmar Kääri Tuti talu käsitöökojas seepi viltisid, küpsesid talu ahjus õhtulauale
Roosul tehtud verivorstid.
Lausuti vaid häid sõnu
Narvast ja Narva-Jõesuust oli
Võrumaal tosin huvilist. Soovijaid oli MTÜ Kodanikukoolitus Ida-Virumaa koordinaatori Irina Oleinitši sõnul koguni sadakond. „Tulla said need, kes tahavad ise
midagi teha ja teevadki,” täpsustas ta.
Urvaste valla hakkajad
naised jäid külalistele eredalt
meelde nii päkapikkude näituse kui ka vanavara muu-

Verivorstitegu pakkus külalistele suurt huvi.
seumiga. Narva õpetajad rõõmustasid siit saadud põneva
teabe üle ning lubasid selle
oma õpilastele edastada.
Bussiaknast korras põllulappe vaadates lausuti tunnustavalt: teil on ümbrus meie
omaga võrreldes korras.
Tuti talu perenaine Reet
Käär andis põhjaliku ülevaate talutöödest. Kui tublid te
olete, et suudate oma perega
250 hektarit harida, imetlesid
külalised.
„Meeldisid inimeste lihtsus, avatus ja külalislahkus,”
lausus Nikolai Aleški.
Tema väljaöeldut jagasid
ka need, kes olid Võrumaale sõitu veidi peljanud. „Kartsin natuke, sest enamik meist
ei oska eesti keelt. Peast käis

läbi mõte, et istute meiega
vaikides, kuid kõik läks vastupidi, mille üle on mul siiralt hea meel,” lausus puuetega inimestega tegelev Ljubov
Zvereva.
Tutvusmissõit sai teoks
tänu projektile
MTÜ Kodanikukoolitus projektijuhi Greta Silberg-Kääriku sõnul on projekt „Teekaaslased” mõeldud kolmandate riikide kodanikele ja kodakondsuseta inimestele Eesti kommete, traditsioonide ja
kultuuri tutvustamiseks.
„Võrumaa valisime sellepärast, et maakohtades on
säilinud ehe elu ja traditsioonid. Nii Ida-Virumaal kui ka
Võrumaal on suur tööpuu-

Foto: MARI-ANNE LEHT

dus,” põhjendas Silberg-Käärik. Ta lisas, et neil on siin ka
hea koostööpartner — MTÜ
Kodukant Võrumaa tegevjuht Marika Parv.
„Soovisime külalistele näidata, kuidas eestlased maal
elavad ja mida nad enne jõule
teevad, sest maal on säilinud
traditsioonid,” lausus Marika Parv.
Projekti toetasid kultuuriministeerium, mitte-eestlaste
integratsiooni sihtasutus, Euroopa kolmandate riikide kodanike integratsioonifond ja
Euroopa Liit.
Projekt jätkub tuleval aastal, kui MTÜ Võrumaa Kodukant liikmed sõidavad vastuvisiidile Narva ja NarvaJõesuusse.

ARVAMUS

Huvi sünnib vahetu kontakti kaudu
Mul oli kosutav võimalus
olla Võrumaal terve päev
koos Ida-Virumaal elavate
vene keelt rääkijatega.
Miks kosutav? Esiteks
sain otseallikast teada elu
kohta Narvas, näiteks miks
Narvas riigikeele omandamine nii visalt edeneb, kuigi kursusi toimub ja seal ka
käiakse.
Sealses Mainori kõrgkooli osakonnas töötav Svetlana
Bogdanova ütles, et Narva
eestlased lähevad venelastega rääkides kohe vene keelele üle ja nii ei ole viimastel kohapeal kellegagi eesti
keelt praktiseerida. Muidugi, palju oleneb igaühest endast, tema tahtest ja võimalustest.
Bogdanova sõnul on linna
suurim kitsaskoht eesti keele õpetamine, kuna peda-

googide emakeeleks on vene
keel. Paraku ei ole osal õpetajatest ka korralikku kvalifikatsiooni.
Teiseks veendusin, et kõige parem viis panna teise
kultuuri esindajad meie tegemistest ja keelest huvituma on näidata neile oma
tööd ja traditsioone, teha
midagi ühiselt.
Mõni keeleõpetaja võib
tunnist tundi eestlaste töökusest ja traditsioonidest
pajatada, kuid huvi see meie
ja eesti keele vastu ei kasvata, sest puudub vahetu kontakt. Kui Eesti teises otsas
elavad venelased näevad, et
üks noor eesti pere on Võrumaale ehitanud omanäolised puhkemajakesed, teine
pere on põllutööde kõrvalt
rajanud käsitöökoja ja puhketoad, hakkavad nad meid

palju paremini mõistma.
Parim viis meie rahvustoite
propageerida on neid ühiselt teha, nii nagu seda tehti Roosul.
Eesti riik on aastatega kulutanud riigikeele õpetamiseks palju raha, kuid tulemused on tagasihoidlikud,
sest keelt on õpetatud n-ö
kuivalt, tekitamata kursuslastes selle vastu sügavamat
huvi.
Veel sain kinnitust, et iga
asja on võimalik teistmoodi ja huvitavamalt edastada. Nii nagu seda tegi MTÜ
Kodanikukoolitus koostöös
Kodukant Võrumaaga.
See, mis toimus kolmel
päeval Võrumaal, ongi integratsioon selle sõna kõige õigemas mõttes ning ilma
seda sõna kordagi kasutamata. Mari-Anne Leht

Kas olete ligikaudugi hinnanud,
kui palju kulub raha muinsuskaitse all
oleva objekti kordategemiseks?

Järvejääle minekust ei maksa veel mõelda

Ivo Ossis:
Kuna tehing on nii värske,
siis pole renoveerimisprojekt veel valmis. Kindel on
see, et odav renoveerimine
ei tule.
Tegu on ühe Võru vanema ja ilusama hoonega, mille ehitamist alustati 1812.
aastal, ajal, mil Napoleon
Moskva peale läks, lõpetati paar aastat hiljem. Majal
tuleb seega varsti 200 aasta

JÄÄKATE ❯ Pakane on kõik
Võru maakonna järved katnud õhukese jääga. Päästeamet tuletab meelde, et nõrgale jääle minek on eluohtlik.
Võrumaa vetelpäästeühingu esimehe Vambola Sule sõnul kattus Tamula järv jääga täielikult teisipäeval, 15.
detsembril. Jää paksus on 2–
4 sentimeetrit. Tamula äärde suubuvatele tänavatele on

juubel. Selleks ajaks tahaks
kompleksile uue hingamise anda.
Arvestada tuleb sellega,
et hoone on muinsuskaitse
all. Majas on üle 1000 ruutmeetri kasulikku pinda ja
Eesti Post on suutnud seda
üsna heas seisukorras hoida. Hoovil asuvad puukuurid igatahes lammutatakse ja nende asemele tuleb
parkla.

pandud sildid, mis hoiatavad
jääle mineku eest.
Lämmijärv on samuti üleni jääga kaetud. Jää on 1–3
sentimeetri paksune. Piirivalve kehtestas Lämmijärvel ja Peipsi järvel alates eilsest jääle mineku keelu. Keelusildid on järvede äärde üles
pandud. Keelust üleastujaid
võib trahvida kuni 12 000
krooniga.
Vambola Sulg tuletab

meelde, et jääle võib minna
siis, kui see on vähemalt seitse sentimeetrit paks. Inimeste vahekaugus peab olema 3–
5 meetrit.
„Tamula järve jääle võib
minna siis, kui keelusildid on
Tamula äärest maha võetud,”
lisas ta.
Vambola Sulg prognoosis,
et kui külmad jätkuvad, lubatakse jääle aastavahetuse paiku.

Üleeile hommikul käisid
päästjad Tamula järvel välja aitamas äkilise külmalaine tõttu jäässe kinni jäänud
luiki.
Lõuna-Eesti päästekeskuse teatel on päästjatel seoses
luikedega olnud ka mitu ekslikku väljasõitu, seepärast palutakse inimestel enne päästemeeskonna väljakutsumist
veenduda, kas linnud on ka
tegelikult jääs kinni. VT
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MIS TOIMUB?
Võru kultuurimajas Kannel
17. detsembril kell 19
Hansahoovi teatri etendus
„Nääripidu“.
19. detsembril kell 16
lastelaulude kontsert
„Ott, hunt ja jänenene”.
20. detsembril kell 16
Võrumaa poistekoori jõulukontsert. Esinevad Võrumaa
poistekoor, Võrumaa
„Laulukarusselli” solistid, Võru
muusikakooli flöödiansambel, käsikellade ansambel
La Campanella, tantsutrupp
Variatsioonid.
22. detsembril kell 19
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi
jõulukontsert.
23. detsembril kell 18
Võru keelpillikvarteti kontsert.
Kavas: Haydn, Mozart, Debussy.
27. detsembril kell 12
klubi Hõbedane Juus
aastalõpupidu.
27. detsembril kell 18
Arsise kellade ansambli jõulukontsert „Südamlikud jõulud”.
Haanja rahvamajas
18. detsembril kell 14
mudilaste jõulupidu.
26. detsembril kell 20
jõulupidu. Tantsumuusikat
mängib Reliikvia. Õhtut
juhib Contra.

Muuseumitööle, ka Kreutzwaldi elu ja loomingu tundmaõppimisele pühendumise eest tänab Helju Kalmet muuseumi direktor Siiri Toomik.
Fotod: DMITRI KOTJUH

Kreutzwaldi mälestusmedaliga
väärtustati tänavu pühendumust
Kaile Kabun
TUNNUSTUS ❯ Selleaastased Kreutzwaldi mälestusmedali laureaadid on juubilarid Võru linn ja Lauluisa
muuseumi järelevaataja Helju Kalme.
Traditsiooniliselt tehti mälestusmedali saajad teatavaks
Kreutzwaldi mälestuspäeval,
14. detsembril pidulikul
koosviibimisel memoriaalmuuseumis.
Võru linn on olnud tänavu tähelepanu keskmes kui
juubelilinn. Omakorda linna jaoks oluline olla ja temaga ühes rütmis hingata on
alati tahtnud ka Kreutzwaldi
majamuuseum. Selle juhataja Aimi Hollo sõnul ongi linna ja muuseumi koostöö viimastel aastatel tihenenud.
„Muuseum ei ole ainult
koht, kuhu tulla külalistega
väljastpoolt Võrut, vaid ka
huvitav tegevuspaik väikese
ja suure võrulase jaoks. Muuseumi tullakse muinasjututundidesse, näitustele, teatrietendustele,
kontsertidele,
linnapäevadele, aga ka tegevustuppa Kreutzwaldi loo-

MÄLESTUSMEDAL

Kristen Veibri.
mingust inspireeritud meeneid valmistama. Võru linn
on aidanud kaasa, et muuseumi uksed oleksid võrulase
jaoks alati avatud,” lausus ta.
Lähiajast väärivad esiletõstmist linna abi Kreutzwaldi
muuseumi nüüdisajastamise
projekti ja selle alusdokumentide koostamisel ning muuseumi trükiste väljaandmiseks eraldatud toetus.
Eraldi muuseumi tänukirja said linnavalitsuse töötajad
Inge Tolga ja Aivar Nigol.
Helju Kalmele määrati
Kreutzwaldi mälestusmedal
aastatepikkuse vastutustund-

❯ Kreutzwaldi mälestusmedalit antakse välja aastast
1985.
❯ Mälestusmedaliga tänab
Dr. F. R. Kreutzwaldi
memoriaalmuuseum neid, kel
on teeneid Lauluisa mälestuse
hoidmisel ning tema
loomingu tutvustamisel.
❯Kreutzwaldi stipendiumi
annab muuseum välja
1999. aastast Kreutzwaldi
gümnaasiumi ühele vanema
astme aktiivsele noormehele.

liku töö eest muuseumi järelevaataja ja ka giidina.
Alati muuseumi
eest väljas
„Hindamatud on tema teened muuseumi tutvustamisel
välismaalastele,” lausus Aimi
Hollo. Just Helju Kalme vahendusel on Lauluisa elu- ja
loominguloost osa saanud
paljud vene ja inglise keelt
mõistvad muuseumikülalised.
Ka Helju Kalmele on tänavune juubeliaasta: 75 aastat
on ta olnud seotud siinilmaga ja 20 aastat muuseumiga.

„Olen 19 aastal näinud inimesi, kes on saanud Kreutzwaldi mälestusmedali, ja suhtun neisse suure respektiga.
Seepärast on mul raske end
nende kõrvale sättida,” jäi
Helju Kalme aupaistes tagasihoidlikuks.
Kui ta 1989. aastal rahuliku pensionäripõlve lootuses
muuseumis ametisse asus,
kujutas ta ette õige primitiivset tööd: istud, kudumistöö käes, seina ääres toolil ja
vahid silmanurgast, ega keegi eksponaatidele liiga tee.
Elu tahtis aga teisiti, seadis ta
ikka suhtlemises eesliinile.
„Aga need on olnud väga
rikkad aastad. Ma poleks
eluilmas kohtunud nii paljude huvitavate, tarkade inimestega,” ütles Helju Kalme
tänuga, pidades seejuures silmas nii kolleege kui ka muuseumi külalisi.
Üheteistkümnendat korda andis muuseum välja ka
Kreutzwaldi stipendiumi. Tiheda rebimise tulemusena sai
selle tänavu Kristen Veibri
Kreutzwaldi gümnaasiumi
11.b klassist. Stipendiumi
suurus on 1500 krooni.

Väike valik Helju Kalme muuseumilugusid
Helju Kalmet tuntakse muuseumis, aga järjest rohkem mujalgi kui köitvat jutuvestjat. Ärksa pilguga
inimesena on tal ka tööst muuseumis igasuguseid lugusid pajatada: humoorikaid, kurbnaljakaid, ilusaid...
Kord tuli muuseumi üks
daam, kaasas väike seltskond.
Küsisin temalt, kas nad tahavad, et ma räägin ka neile.
Daam pidas pausi ja vastas:
„Ma olen haritud inimene ja
tean Kreutzwaldist küll kõike.” Olingi siis järelevaataja:
liikusin seltskonnaga viisakas kauguses kaasas. Korraga pöördus naine minu poole
küsimusega: „Mis see Kreutzwald peale „Libahundi” veel
on kirjutanud?”
Poetasin, et „Libahundi”
on kirjutanud Kitzberg.
„Oh, need kaks luuletajat

— Gustav Kitzberg ja Kreutzwald — lähevad mul kogu
aeg sassi,” kostis naine vastu.
***
Kord tuli muuseumi üks
jaapanlane. Seisatasime ka
Lydia Koidula foto juures ja
ma tutvustasin: „See on meie
armastatud luuletaja.”
„Mu isamaa on minu arm,”
ütles külalinea selle peale
täiesti arusaadavas eesti keeles.
Nii ilus. Ma tänasin teda
selle eest kättpidi.
Teinekord tuli muuseumi
üks Saksa ärimees, no kohe

sellist ehtsat Saksa vurhvi.
Alustasime ringkäiku ja kui
külaline Kreutzwaldi elutoas
klaverit nägi, küsis ta, kas tohib seda puudutada. Ütlesin,
et seda võib ka mängida.
Ta istus klaveri taha ja
mängis „Hoia, Jumal, Eestit”.
No on ju ilus!
***
Ja viimaks üks lugu, kuidas
välimusel ei tohi lasta end ära
petta.
Kord tuli muuseumi päris
Itaalia maffiapealiku moodi
mees: suur, mustade juuste ja
musta habemega, seljas must

läikivate nööpidega jope,
mustad nahkkindad kaenla all. Mõtlesin, et eks jalutame ekspositsiooni läbi, ma ei
võta kõiki võtmeidki kaasa,
ei hakka talle aita ja käsitöid
peale suruma. Naistele ütlesin veel, et tulgu mind vaatama, kui ma kauaks jään...
Ja mis selgus?! „Maffiapealik” oli kõigest niivõrd huvitatud. Kuulas ja küsis, rääkis
mulle igasuguste mööblistiilide seostest. Jooksin tagasi
ja võtsin võtmed ning näitasin talle ette ka kõik käsitööd
ja kirstud.

Kreutzwaldiaegne Võru linn
Teiste Riiamaa linnadega võrreldes on Võru linnal alles titehambad suus, sest ta on keisrinna Katariina II käsu peale
aastal 1784 ehitatud ja seega
otsekui teiste vanemate linnade laps. Kõik, mis teised linnad vanal ajal kannatanud,
pole tema mitte näinud. Pisike on ta praegugi, arvatakse
ligi 1400 inimest seal ligi saja
maja sees elavat ning kaks kirikut on seal ka, teine meie
luteruse ja teine vene rahvale. Oma jaoks maakihelkonda Võru linna kirikul ei olegi,
sest kõik see linnake sai Põlva
kihelkonda Võru mõisa maa
peale asutatud ja mõisalt on
ka linn oma nime saanud. /.../
Inimesed, kes seal elavad, on
muist sakslased, muist venelased ja muist võrulased.
Perno Postimees
1859. aastal.
Keegi ei või seda õnne enam
tunda kui mina, kes ma, puie
all üles kasvanud, tänapäevani suuremat õnne ei tunne kui
nende vilu andjas varjus istuda, et kui tarvilist aega oleks,
mind lahedal ilmal sealt ükski tuppa ei tohiks ajada. Elamine suures linnas, kus igalt
poolt kivimüürid mind kitsendaksid, saaks mulle raskemaks nutluseks olema. Võru
linnake on otsekui minu tarvis ehitatud, sest et siin vesi,
puud ja puhas tuuleõhk iial ei
puudu.
Kreutzwald Koidulale
1868. aastal.

KAS TEADSID?
❯ Kreutzwaldi kodulinnaks
oli Võru 44 aastat: 1833-1877.
❯ Muuseum asutati
Kreutzwaldi elumajja 1941.
aastal ja muuseumi
kodulinnaks on Võru olnud
68 aastat.

Varstu kultuurikeskuses
18. detsembril kell 19
jõulukontsert. Esinevad
Võru segakoor Hilaro,
tantsutrupp ChocoFeiss
ja Varstu peotantsijad.
Navi seltsimajas
19. detsembril kell 18
jõuluõhtu. Õhtut sisustab
Lycille. Esineb Navi lauluring.
Meremäe vallamajas
19. detsembril kell 14
valla eakate talvine
migulapäevapidu.
Puiga rahvamajas
19. detsembril kell 20
ümbruskonna aastalõpupidu.
Ansambel Tiigrikutsu.
Lasva rahvamajas
20. detsembril kell 12
väikelaste jõulupidu.
31. detsembril kell 20
aastalõpupidu. Lasva näiteringi esituses „Veider paar”.
Õhtujuht Andres Visnapuu.
Vaheesinemised rahvamaja
rahvatantsijatelt. Tantsuks
laulab Boris Lehtlaan.
Rõuge Maarja kirikus
20. detsembril kell 15 Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi
segakoori ja solistide
heategevuslik jõulukontsert.
Võru Katariina kirikus
20. detsembril kell 18 Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi
segakoori ja solistide
heategevuslik jõulukontsert.
Tsolgo külamajas
20. detsembril kell 13
väikelaste jõulupidu.
Mõniste rahvamajas
22. detsembril kell 17
Mõniste kooli jõulupidu.
26. detsembril kell 19
jõulutrall. Isetegevuslaste
kontsert. Ansambel Boomer.
Misso rahvamajas
26. detsembril kell 21
aastalõpupidu.
Ansambel Projekt.
Sänna kultuurimõisas
27. detsembril kell 18
jooga- ja meditatsiooniõhtu. Juhendab
Dharmachari Viddasu.
Tsolgo raamatukogus
29. detsembril kell 17
kohtumisõhtu luuletaja
Ilmar Vananurmega.
Näitused
Võru linnagaleriis
18. detsembrini Võru kunstikooli õpilastööde näitus
„Rosinad plombiiris”, Marju
Vaheri „Kirjad võõrast elust“
ja Võru kunstnike ühenduse
näitus „Puzzle“. 21. detsembril
kell 18 avatakse Eesti
kunstnike ühisnäitus „Kiri”.
Võrumaa muuseumis
käsitöönäitus „Valge+”
ja Lembit Rändi maalinäitus.
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LÜHIDALT
Endrik Jäger treenib koos
FC Flora esindustiimiga
Võru JK kasvandik, tänavu
Eesti jalgpalli meistriliigas
FC Kuressaare ridades mänginud poolkaitsja Endrik Jäger (19) nimetati nende 28
mängija hulka, kes hakkavad
eelolevaks hooajaks valmistuma Tallinna FC Flora põhimeeskonna ridades Martin
Reimi käe all. Mängijate nimekirja avaldas FC Flora koduleht. VT

Endrik Jäger.

Rammumehed Kiievis pärast autasustamist. Esiplaanil karikatega võistluse esikolmik, neljandaks tulnud Gert Goršanov (taga paremalt kolmas) toetub teda napilt edestanud leedulase Marius Lalase õlale.
Foto: OLENA KIBA

TABLOO

Gert Goršanov jäi rammumeeste MMil napilt neljandaks

Kergejõustik
Võru spordikooli lahtised võistlused. 14. detsembril Võru spordikeskuses. Võitjad. Poisid. 1996.
a sünd. 60 m tj Martin Paakspuu
(Võru Kreutzwaldi G) 9,31. Kuul
Ove Puksing (Parksepa KK) 10.68.
1997.-1998. a sünd. 60 m tj Allan
Katšmazov 9,45. Kuul Christian
Kalme (mõl Võru Kesklinna G) 10.70.
1999. a sünd. 60 m tj Tambet Toim
(Räpina) 10,70. Kõrgus Magnus
Arulepp (Osula PK) 1.15.2000. a
sünd. 60 m tj Steven Luuk (Võru 1.
PK) 10,18. Kõrgus Luuk 1.15. 2001. a
ja hiljem sünd. 60 m tj Karl Sebastian
Dremljuga 11,97. Kõrgus Joosep
Järvpõld (mõl Võru Kreutzwaldi G)
1.05. Tüdrukud. 1996. a sünd. 60 m
tj Õilme Võro (Parksepa KK) 10,41.
Kuul Triin Junson (Räpina) 7.69.
1997.-1998. a sünd. 60 m tj AnnaLisete Kukk (Parksepa KK) 10,18.
Kuul Leanika Laanisto (Antsla G)
8.42. 1999. a sünd. 60 m tj Gerda
Metsma (Võru Kreutzwaldi G) 12,07.
Kõrgus Elina Nitkin (Räpina) 0.95
2000. a sünd. 60 m tj Lika Berišvili
(Võru Kreutzwaldi G) 11,70. Kõrgus
Berišvili ja Aisling Antsi (Antsla)
1.05. 2001. a ja hiljem sünd. 60 m
tj Gloria Org (Võru Kreutzwaldi G)
12,43. Kõrgus Org 0.95.

Karl Ruuda
RAMMUMEHED ❯ Antsla jõumeest Gert Goršanovit
(28) jäi läinud reedel Ukraina pealinnas Kiievis toimunud kuni 105 kilo kaaluvate
rammumeeste MMil medalivõidust lahutama vaid üks
punkt.
„Tagantjärele tundub, et
kolmandast kohast jäi väga
vähe puudu, kuid üldiselt
võin etteastega rahule jääda.
Võrreldes kaks aastat tagasi
Hiinas toimunud MMiga oli
nüüd selle võrra raskem, et
võistlus toimus kõigest ühe
päeva jooksul,” ütles Goršanov, kes oli 2007. aasta lõ-

Sponsorluse
taotlejatele!

pus Hiinas toimunud MMil
kuues.
Kiievis oli Goršanov enne
viimast ala veel kolmandal
kohal, edestades poole punktiga leedulast Marius Lalast,
kuid pidi siis konkurendi endast mööda laskma.
Lõpualaks oli spetsiaalse
sõiduauto tõstmiseks ehitatud raamiga kükkimine, nii
et turjal lasub 310kilone raskus. Antsla mees jõudis teha
vaid ühe küki leedulase seitsme vastu ja pidi medalist suu
puhtaks pühkima.
„Kuna kükkimine sellise raamiga oli minu jaoks
tundmatu, pidin viimase ala
kehva tulemusega kolman-

RAMMUMEESTE MM
❯ Paremusjärjestus 1. Vitali Gerassimov 70 punkti, 2. Mihhailo
Melnikov (mõl Ukraina) 68, 3. Marius Lalas (Leedu) 64, 4. Gert
Goršanov (Eesti) 63, 5. Aleksander Manserov (Venemaa) 58, 6. Justin
Blake (USA) 37, 7. Oleksi Višnitski (Ukraina) 34,5, 8. Maris Blumfelds
(Läti) 34, 9. Patrick Baboumian (Saksamaa) 31, 10. Paul Wood
(Suurbritannia) 25,5, 11. Jozef Masaryk (Slovakkia) 17, 12. Rami
Koski (Soome) 9.
❯ Võistlusalad: raskuse tõmbamine (440 kg, 18 m), hantli (80 kg)
tõstmine korduste peale, auto (18 t) vedamine, palkide (120, 130,
140 ja 150 kg) surumine, farmerikõnd (2 x 125 kg kohvrid, 2 x 25 m),
kivi (170 kg) tõstmine, kükk raskusega (310 kg).

da koha loovutama,” lausus
Goršanov.
Kõige paremini läks tal
18tonnise tuletõrjeauto vedamises (teine koht) ja 80kilose hantli tõstmises (kol-

mas koht).
Võistlusel saavutasid kaksikvõidu ukrainlased Vitali
Gerassimov ja Mihhailo Melnikov, kolmandaks tuli Lalas. Seitsmest alast koosne-

nud võistlusel osales 12 rammumeest kümnest riigist.
Kuigi Goršanov Kiievis
pjedestaalile ei pääsenud, sai
ta kutse tuleva aasta märtsis USAs toimuvale maailma
ühele mainekamale rammumeeste võistlusele Arnold
Classic, mis on saanud nime
Arnold Schwarzeneggeri järgi.
„Sinna pääsesid võistluse viis paremat,” lisas Goršanov.
Seni on samal võistlusel
ainsa eestlasena võistelnud
Andrus Murumets. Erinevalt temast võistleb Goršanov seal amatööride kategoorias.

Kui soovite oma üritust Võrumaa Teatajas 2010. aastal tasuta või osalise tasu
eest reklaamida, siis esitage hiljemalt 22. detsembriks taotlus, kus on kirjas info
ürituse korraldaja kohta, ürituse lühitutvustus ja selle eelarve katteallikad, tasulise
ürituse korral pileti hind, reklaami soovitavad mõõdud, avaldamise aeg ja koht.

Taotlus saadke aadressil Võrumaa Teataja, Oja 1, pk 1, Võru 65602 või e-posti aadressil mihkel@vorumaateataja.ee. Toetatavate ürituste nimekiri avaldatakse Võrumaa Teatajas.

Telli Võrumaa Teataja ja võida digiteler!
Kõigi Võrumaa Teataja terveks 2010. aastaks tellinute
ja otsekorralduslepinguga tellijate vahel
loositakse märtsi alguses välja kolm moodsat
digitelerit Thomson, mille paneb välja kauplus Polar.
Digiteleri Thomson MPEG-4 tugi võimaldab vaadata tasuta kuut Eesti telekanalit ning teleril
on ka eestikeelne kasutajamenüü. USB -liides võimaldab väliselt mäluseadmelt näiteks
reisifotosid vaadata ja koduvideosid nautida. Hi-Pix 3 HD pildiparandusmootor tagab
särava pildi. Ekraani resolutsioon on 1366 x 768 pikslit, kontrast 20000:1, kaal 4,2 kg.

Teleriga saab tutvuda:

sel)
Oja 1 (trükikoja I korru
7821461
E-R 9-18, L 9-14 • Tel
Märkus. Loosimises osalevad need tellijad,
kellel on tellitud Võrumaa Teataja 2010. aasta
1. märtsi seisuga aasta lõpuni või pikemaks ajaks.
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OST
Pakume õiglast hinda teie metsa
ja maa eest. Tel 5340 6533.
Ostame metsa ja metsamaad. Tel
5675 4120, 740 4232.
Metsamaa ja põllumaa ost. www.
kinnistu.ee Tel 522 1310.
AS Metsäliitto Eesti ostab kasvavat
metsa, metsamaad, palki ja paberipuud. Tel 517 2829, 5342 4232.
Ostan teravilja ja rapsi. Minu
vedu ja tasu kohe. Tel 5362 2934.

Müüa toidukartulit, porgandit,
peeti, söödajahu. Tel 508 6373.
Müüa tatart. Tel 518 3481.

KORTERID
Soovin üürida tuba Võrus või
Väimelas. Tel 522 6149.
Üürile anda 1toaline ahiküttega
korter. Tel 521 2396.
Üürile anda 4toaline ahiküttega
korter Võru kesklinnas Uus 15 (san.
remont tehtud, el. boiler, WC, dušš,
puukuur). Tel 511 6950.

Küttepuud. Tel 5668 7945.
Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 523
8503.
Müüa kuivi kütteklotse (40 l 27 kr).
Vedu tasuta. Tel 501 0753.
Müüa tükeldatud küttepinde (pikkus 40 cm). Tel 507 9849.
Ostame saarepalki. Tasu kohe.
Info tel 507 3477.
OÜ A-Nagel ostab värsket kuusepalki. Hind soodne. Veovõimalus.
Tel 506 4281.

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS/TREENING

OÜ Plangi Trans Järveres Võrumaal
võtab tööle sõidu- ja veoautode
autoremondilukkseppi. Info tel
505 5121.

MITMESUGUST
Salonboutique annab rendile 0,5
maniküürija kohta. Info tel 501
6151 või Võru, Jüri 20.

Jõulukuused. Tel 5662 6328.
Müüa jõulukuuski (Jüri t Maksimarketi juures) ja küttepuid. Tel
5554 7967.
Müüa uus el.keevitus Titan
(220/380 V, elektroodid Ø 1–5 mm).
Tel 508 6755.
Saunaahjud. Tel 5554 7967.
Müüa õhksoojuspumbad koos
paigaldusega. Hinnad soodsad.
Tel 5822 5169.

SÕIDUKID/VARUOSAD
Müüa Mazda 626 2,0 (2000.a, 85
kW, bens, universaal, kõik lisad, h
35 000 kr). Info tel 5354 4307.
Müüa Citroën Berlingo 2,0 HDI
(diisel, 66 kW, 2000.a, sin met, ls 184
000 km, 5 kohta, ülev 08.2011, h 45
000 kr). Tel 5692 2391.
Müüa Ford Scorpio (DOCH, 92.a,
konks, ülev 12.10). Tel 5387 5406.

PUIT

Poola eterniit (sh sile), aiavõrk,
odavad katuseaknad ja vihmaveesüsteemid. Tel 747 1961.

Müüa voodri- ja põrandalaudu
ning ehituslikku saematerjali.
Erinevad ristlõiked, pikkused. Parim
hind. Vedu tasuta. Tel 528 2268.

Kruus, killustik, sõelmed, valge
liiv, savi, muld. Koos veoga. Tel
5649 8252.

Müüa ehituslikku saematerjali.
Vajaduse korral vedu. Tel 510 0441.

Müüa pakitud Sangla turbabriketti (alusel). Kohalevedu tasuta.
Tel 523 8503.

Müüa ehituslikku saematerjali,
põranda-, voodrilauda ja palkimitatsioonilist välisvoodrit.
Müüa koerakuute. Info tel 527
8240, 524 5056.

Laupäeval, 19. detsembril
taluturul kodutekstiili müük.
Lambavillapadi (50x60) 99 kr.
Kirju padi (50x60) 50 kr.
Talvetekk (140x200) 120 kr.
Soodsalt voodipesu,
tootmisjäägid.
Andruse äris Tartu 37 kasutatud
suusasaapad ja uisud.

Maailm ruttab edasi
üle viivleva südame keelte
mängides kurbusemuusikat.
R.Tagore

On lahkunud meie kallis
LINDA ELKEN
5.01.1919  15.12.2009
Omaksed
Hüvastijätt
reedel, 18. detsembril kell 12
haigla leinasaalis.

Müüa sisevoodri-, välisvoodri- ja
põrandalaudu. Veovõimalus. Tel
503 1859.
Müüa kuivi pliidipuid (25 kr/kott).
Vedu tasuta. Tel 505 6107.
Müüa küttepuid. Tel 5364 5253.
Müüa küttepuid. Tel 5364 8227.

Iga hetk on meie elusaatus,
igal hetkel oma hind.
Iga hetk võib tulla viimne vaatus…
Kostab kell ja sulgub lähedase eluring.

VOLDEMAR HALLIST
3.06.1937  15.12.2009
Leinab elukaaslane.
Ärasaatmine
19. detsembril kell 10
haigla leinasaalist
Vastseliina kalmistule.

Langetame leinas pea
VOLDEMAR HALLISTI
mälestuseks.
Avaldame kaastunnet
Ailile ja teistele lähedastele.
Perekonnad Grihin, Kommer
ja Kais-Keeman

Su tugev elutahe vaikselt väsis,
ränk haigus murdis sinu elupuu…

VOLDEMAR HALLIST
Mälestavad
Anni, Kersti ja Kalmer.
Südamlik kaastunne Ailile.

Mälestame
HERMAN JAANSONIT
Avaldame kaastunnet
omastele.
Võrumaa Sõjameeste
Ühendus

LOOMAD

TEENUS
Maalritööd. Tel 5625 3967.

Tulgu jõulud lõbusad,
piparkoogid magusad,
et kõik te soovid täituksid
ja mured rõõmuks muutuksid.
Uus aasta õnne toogu,
vana kaunilt meelde jäägu!

Anda sõbraks hea ja rahulik toakass. Kalda 37. Tel 554 3702.

Maalritööd (kogemustega, olemas transport). Tel 5677 2780.

Müüa küülikuid (lihaks). Tel 526
8721.

Pottsepatööd, küttekollete
remont, korstnapühkimine. Tel
5564 6552.

Ruusmäe rahvamas
19. detsembril kell 20
JÕULUPIDU.

Fekaalivedu, välikäimlate rent.
www.tommirent.ee. Tel 525 6254.

Teatritrupi „MEHE” NASÕQ
esitlusel „Vigased peigmehed”.
Tantsule ootab ansambel Nõel.
Õhtu täis üllatusi! Avatud kohvik.

Müüa põrsaid. Tel 5565 0449.
Võru varjupaika on sattunud
Laheda vallast leitud suur hele
isane ja põlvekõrgune tume emane
koerake, Võru linnast Lille t on leitud isane hundikoer, Soo tänavalt pikema karvaga isane koer
(oli lukustatud endise koolihoone
kuuri) ja kesklinnast noorem isane
hundikoer (teda on tulistatud haavlitega ning ta on arstide hoole all
eluohtlikus seisundis). Omanikel
palun kiiresti ühendust võtta! Uut
ja hoolivat kodu ootavad imearmsad kiisud ja koerad. Info tel 5340
4223, www.varjupaik.ee.

KONKURSS
Võru lasteaed Päkapikk kuulutab
välja konkursi logopeedi (1,0 koormusega) ametikoha täitmiseks.
Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele. Avaldus, CV, haridust ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 21. detsembriks aadressil Vabaduse 15a,
Võru või lasteaed@pakapikk.ee.
Info tel 782 8560 või 5663 6032.

Nüüd igaveseks pandud risti
ema külmad, eluväsind käed.
Sinu rahuund ei sega enam miski —
ületasid viimse vaeva mäed.

Lahkus kallis ema, vanaema
ja vanavanaema
PAULINE PRUULI
28.07.1918  16.12.2009
Leinavad omaksed.
Leinatalitus
23. detsembril kell 12
Tartu krematooriumis.

Tunneme kaasa
Vahurile ja Aivole isa
VOLDEMAR HALLISTI
surma puhul.
Perekonnad Joonased,
Kindsigo, Aedmaa, Ilves,
Musto ning Aavo ja Eha

Üks eluvärav igaveseks sulgus,
ees rahu, vaikus, uni pikk.

Meie siiras kaastunne Aili Tõugjasele elukaaslase
VOLDEMAR HALLISTI
surma puhul.
Viive, Aino, Helve, Paul, Vaike, Valdur,
Kaja, Väino, Viide, Aare, Malle, Anni H,
Meeta, Koidu, Eevi, Endi, Liivi

Mälestame
kallist naabrimemme
LINDA JEEDAST
Avaldame kaastunnet
kõigile omastele.
Andres, Vika, Toomas,
Rein ja Rasmus

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.
Valmistame eritellimusel mööblit. Köögid (vajaduse korral koos tehnikaga), garderoobid, elutoad. Võru.
OÜ Expert Mööbel, Tel 508 1124.
Soodne arvutite/tarkvara remont
ja hooldus. Tel 5358 3587, cetron@
hot.ee.
Geelküüned,
paigaldus.
Maniküür. Soodsalt. Tel 5645 3842.
Võlgade kiirmenetlus
kohtuväliselt ja kohtus,
nõustamine. Tel 5551 8899.
OÜ Lõunalaenud, Jüri 39, Võru.
www.lounalaenud.ee

KINOS KANNEL
„Levist väljas”
Lastefilm
K, 23. detsembril kell 19.

kuulutused@vorumaateataja.ee

Pilet 50 kr. Laudade broneerimine
tel 5566 0658.

TEATED
Mõniste vallavalitsus kehtestab
alates 1. aprillist 2010 Mõniste,
Saru ja Andruse teeninduspiirkonnas veevarustuse teenuse
hinnaks 10 krooni m3 ja heitvee
ärajuhtimise teenuse hinnaks 7
krooni m3.
Antsla vallavalitsus tühistab alates 19. detsembrist valla avalikel
teedel kehtinud ajutise liikluspiirangu.
Ülo Mäeotsa uus raamat

„Armastuse märgid”.
Armastuse rõõm, kurbus ja lootused prantslastel ja eestlastel,
noortel ja vanadel.
Nüüd müügil ka Võrus.

Ikka mõtetes tuleme su juurde,
meil on mälestus kummaski käes.
Koduõuelt otsime su jälgi,
tuulekohinas kuuleme su häält.

VILBERT NEEDO
17.12.1919  14.08.2009
90. sünniaastapäeval
mälestavad
lapsed ja lapselapsed
peredega.

Sügav kaastunne
Vahurile ja Aivole peredega
kalli isa, vanaisa ja äia ning
Olgale ja Mariele venna
VOLDEMAR HALLISTI
surma puhul.
Kalmer, Merike ja Anneli
peredega

Võru linnavalitsus kehtestas 9.
detsembri istungil korraldusega nr
604 Pikk tn 1 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu. Planeering on
koostatud kooskõlas Võru linnavolikogu 11. märtsi 2009. a määrusega nr 98 „Võru linna üldplaneeringu
kehtestamine“.

KIRIKUTEATED
JÕULUTEATED

Teen rem.töid. Tel 5811 9908.

MÜÜK

Võrumaa Autokoolis B-, BC1-, C-,
D-, E-, R-, T-kategooria kursused,
veoste ja sõitjateveo ameti- ja
täienduskoolitus ning lõppastmekoolitus. Info ja registreerimine
www.vorumaaautokool.ee või tel
786 4658, 503 2062 ning kohapeal
Võrus Räpina mnt 1a (E–R 9–13 ja
14–18, L 9–13).

DETAILPLANEERING

EELK kogudused
Jumalateenistused 4. advendil,
20. detsembril
kell 10 Vastseliina kirikus,
kell 10.30 Pindi kirikus (leeripüha, pühapäevakoolilaste näidend),
kell 11 Urvaste kirikus,
kell 11 Võru kirikus (armulaud,
laulab naiskoor Kannel), kell 11
Rõuge kirikus (armulauaga, kaasa
teenivad Rõuge põhikooli laululapsed), kell 12 Misso kirikus,
kell 13 Antsla tervisekeskuses,
kell 14 Roosa kirikus,
kell 14.30 Sõmerpalu hooldekodus, kell 16 Antsla palvemajas.
20. detsembril kell 15 Rõuge
Maarja kirikus heategevuskontsert „Et jõuluajal oleksime koos...”
(esinevad Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi lauljad ja solistid Jane
Reiljani ja Erja Aropi juhendusel,
kontserdi tulud lähevad VKG puudust kannatavate laste toetuseks);
kell 18 Võru kirikus Kreutzwaldi
gümnaasiumi jõulukontsert.
EKOK Võru püha Timoteose
kogudus
Jumalateenistus 20. detsembril
kell 16 Võrus Tartu 42 (teenib
peapiiskop G.B. Lillemäe).
Uusapostliku kiriku Võru
kogudus
Jõulujumalateenistus toimub
4. advendipühapäeval,
20. detsembril kell 11 Võru
pensionäride päevakeskuse saalis.
kuulutused@vorumaateataja.ee

Mälestame kallist
LINDA ELKENIT
Südamlik kaastunne
lähedastele.
Kersti ja Ulvi peredega

Südamlik kaastunne
Maajale ja Indrekule
kalli ema
LINDA ELKENI
surma puhul.
Laine, Ljudmilla,
Jana, Elle, Tiina

Südamlik kaastunne
Maajale ja Indrekule ema
LINDA ELKENI
kaotuse puhul.
Klassikaaslased
keskkooli päevilt

Südamlik kaastunne Ailile
kalli elukaaslase
VOLDEMAR HALLISTI
kaotuse puhul.
Maimu, Vello, Jaak, Liidi,
Maie ja Ruudi

Südamlik kaastunne Ailile
kalli elukaaslase
VOLDEMAR HALLISTI
kaotuse puhul.
Naabriperekond Penk ja
piirinaaber perekond Kukk

Kallist venda, onu ja vanaonu
VOLDEMAR HALLISTIT
leinavad õed Marie ja Olga peredega.
Südamlik kaastunne
Ailile, Vahuri ja Aivo peredele
kalli elukaaslase, isa ja vanaisa surma puhul.

Avaldame kaastunnet
Elhard Jeedasele perega
ema, vanaema,
vanavanaema ja ämma
LINDA JEEDASE
surma puhul.
Perekond Kähri

Avaldame kaastunnet
Airi Jeedasele kalli
VANAEMA
kaotuse puhul.
Sõbrad päevakeskusest
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SPORDIPÄEVAD SILJA SPORDIS
18. ja19. detsembril
-30%
Mäesuusavarustus kuni -60%
Murdmaasuusakomplektid -20%

Kõik spordiriided ja jalatsid

Ostes suusakomplekti on klambrite paigaldus
ja esimene suusa määrimine tasuta!

Ilusaid jõule!
Võrus Semu kaubamajas (Vabaduse 1)
Tartus Lõunakeskuses

AS Eesti Pagar on üks Eesti suuremaid pagari- ja kondiitritoodete tootjaid.
Tänasel päeval töötab Võru (alates 01.10.2009 Cristella VT) ja Paide tehases
kokku üle 300 inimese. Eesti Pagar investeerib tootearendusse ja inimestesse
ning tänu sellele on kindlustatud ettevõtte hoogne ja tulemuslik areng.

AS Eesti Pagar Võru tehas otsib oma meeskonda

TOOTMISJUHTI
Tööülesanded:
• tootmise organiseerimine tehases;
• tootmisprotsessi juhtimine;
• tootmistegevuse planeerimine ja arendamine;
• kvaliteedi – ja sortimendipoliitika elluviimine.

Optiline Grupp OÜ
Võru Säästuoptika asub Lembitu tn 2a.
Oleme endiselt Võrus suurima ja soodsaima
valiku ning hea teenindusega prillipood.
Kohapeal: prillide määramine, nägemisteravuse kontroll, kontaktläätsede määramine,
prillide valmistamine, remont jne.
Nüüd kõigil prilliostjatel võimalus valida
üks kolmest pakkumisest:
ostes raamid — ÜKS kõvakattega plastikklaas,
peegeldusvastase kattega plastikklaas
või ka progressiivne plastikklaas TASUTA.
Lisaks kõigile soovijatele kliendikaart TASUTA.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrg- või keskeriharidus;
• võime iseseisvalt ja eesmärgipäraselt töötada;
• loov mõtlemine ja tehniline taip;
• täpsus ja kohusetundlikkus;
• inglise keele oskus
(vene- ja soome keele oskus tulevad kasuks)
• oskus kasutada arvutit;
• autojuhiluba B kategooria.

Telli aknad detsembris, saad
järelmaksu 5000 krooni
ilma sissetuleku tõendita.
Aknad kuni 57%
Veeplekid - 50%
Paigaldus - 10%

Aknalauad - 25%
Siseviimistlus - 15%
Välisviimistlus
nurkadega - 50%

Akende jõuluallahindlus!
Seenioridele hinnaüllatus!
Pakkumine kehtib kuni 30.12.09.

VÕRU, Jüri 22a • Telefon 5551 3056, 734 3947

PLASTAKNAD ja METALLUKSED

Pakume:
• huvitavat tööd kiiresti arenevas ettevõttes;
• võimalusi edasiseks arenguks;
• konkurentsivõimelist töötasu;
• ametikorterit Võru linnas;
• konkurentsivõimelist töötasu.
Avalduse kandideerimise kohta ja CV palume saata
hiljemalt 10. jaanuariks e-posti aadressil
lilia.pokker@cristella.ee. Info telefonil 786 6800.

Lisaks kohapeal palju soodsaid pakkumisi.
Vaata ka teisi pakkumisi www.optiline.ee

JÕULUEELNE
SOODUSMÜÜK

Silmade kontroll ja prillide määramine
Võrus Lembitu tn 2a:
10.detsembril, 14. detsembril, 17. detsembril,
22. detsembril, 29. detsembril.

–25%

1.-22.detsembrini
E-R kella 8-17
Kivi 12, Võru
Igale ostjale kingitus!

Info ja vastuvõtule registreerimine tel 782 2877.

EESTI MEESTE ESILIIGA MEISTRIVÕISTLUSED KORVPALLIS

Reedel, 18. detsembril kell 20 Antsla gümnaasiumi võimlas

VÕRU KK/ARILIX – SK MARCUS
Tule omasid toetama!
Sissepääs tasuta.

Info telefonil 782 4616, reklaam@vorumaateataja.ee,
www.vorumaateataja.ee

