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Sündide arv Lõuna-Eesti
haiglas vähenes hüppeliselt

Lugupeetud
otsekorralduslepingu alusel
lehe tellijad!
Euroopa Liidu regulatsiooni tõttu lõpeb Eestis otse-

Mailit Paju

korraldusteenuse pakkumine 31. jaanuaril 2014. aastal.
Selle asemel hakatakse kasutama panga e-arvete teenust koos e-arve püsimakse
teenusega. AS Võru Teataja
läheb uuele teenusele üle 1.
veebruaril 2014. aastal. Teie
jaoks jääb teenus samamoodi toimima, kõik vajalikud muudatused oleme ise
teinud.
Kahjuks muutuvadmõned
teenused, mis enne olid tasuta, meile nüüd tasuliseks. Samuti tõstab Eesti Post 1. jaanuarist 2014 lehe kojukande
hinda. Seoses sellega
on 1. veebruarist 2014
lehe hind otsekorraldusega tellijatele kuus
eurot ja 50 senti.

SÜNNID � Võrumaa Tea-

tajal on traditsioon külastada uue aasta alguses LõunaEesti haigla sünnitusosakonda ja uurida, missuguseks
seal möödunud aasta kujunes. Täpsemalt toome aasta esimeses lehes alati välja,
kui palju lapsi haiglas aasta jooksul sündis, kas roh-

kem sündis poisse või tüdrukuid, mis kuul sündis kõige rohkem beebisid jne. Alati püüame juttu teha ka kellegagi neist, kes värskelt samas
haiglas sünnitanud ehk kes
on pidanud lapse ilmale tooma just aastavahetuse paiku.
Ka seekord ei jätnud me sünnitusosakonnas käimata. Mida meile seal räägiti ja kellega seal kohtusime, sellest

järgnevalt.

30 last vähem
Paraku sünnib lapsi üha vähem. Ka sünnitusosakonda
neljapäeva hommikul sisse
astudes valitses seal parajasti vaikus ja mingit kiirustamist ei paistnud olevat. Aasta esimene beebi polnud 2.
jaanuari hommikuks vanemämmaemandaTiina Tuvi sõnul veel sündinud.Nii oli hea
rahulik hetk üle vaadata, milliseid kokkuvõtteid on sünnitusosakond möödunud
aastast teinud. Tuli välja, et
lapsi sündis möödunud aastal lausa 30 võrra vähem kui
tunamullu see on rohkem
kui ühe klassi jagu lapsi. Mis
siin imestada Eestist väljaränne on suur ja sünnitatakse üldse vähem. Selle võimalikest põhjustest ei hakka ma
siinkohal rääkima, sellest tehakse meedias niikuinii pidevalt juttu.
Lõuna-Eesti haiglas möödunud aastal sündinud 281
–

–

2. jaanuaril kell 20.20 sündisLõuna-Eesti
haiglas käesoleva aasta esimene beebi
(pildil), kes on oma vanematele Irina
Frolovale ja Alexander Frolovile esiklapseks. Pisipoiss kaalus sündides 2570 g ja
pikkuseks mõõdeti tal 48 cm.

31. detsembril sündis Lõuna-Eesti haiglas
kaks last. Esimene neist oli Kerli Pandi ja
Kaupo Liiva pisipoeg (pildil), kes oli sündides 54 cm pikk ja kaalus 3810 g.
Foto: MAILIT PAJU

lapsest 142 olid poisid ja 139
tüdrukud, nii et seekord polnud poiste ülekaal just palju suurem. 2013. aasta aga algas ja lõppes meessoost lapse
sünniga esimene sündis 2.
j aanuaril kell 4 öösel ja viimane 31. detsembril kell 20.14.
Kõige rohkem sündis 2013.
aastal beebisid septembris
kokku 30, kõige vähem aga
jaanuaris 12. Tiina Tuvi sõnul on tavaline, et ühes kuus
sünnib lapsi umbes 20 ringis,
detsembris sündisnäiteks 28.
Mullu kõige töisemad päevad Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakonnas olid 4. aprill
ja 17. august, sest mõlemal
neist päevadest tuli ilmale aidata lausa nelja last.
Tihti huvitab rahvast ka
see, kas nii-öelda erilistel
kuupäevadel ka lapsi sündis
jah, kui eriliseks pidada näiteks kuupäeva 11.12.’13 siis
tuli meie maakonnahaiglas
ilmale üks tüdruk. Ka tahetakse teada, kas sündis kaksikuid, kuid sel aastal ei tulnud
Lõuna-Eesti haiglas ette ühtki
kaksikute sündi.
–

–

–

–

–

Foto: JOOSEP AADER

Kõige noorem sünnitaja 2013. aastal oli Tiina Tuvi
sõnul 17aastane ja kõige vanem 44aastane. Lisaks Võrumaalt pärit sünnitajatele olid
sünnitajad elukohajärgse sissekirjutuse järgi ka näiteks
Hiiu-, Ida-Viru-, Tartu-, Põlva-, Lääne- ja Valgamaalt pärit. Suur hulk mujalt tulnud
sünnitajatest oli Venemaalt
pärit neidnaisi oli kokku 42
ja enamik neist pihkvalased.
Antud artikli kirjutamise ajal
helistati meile ja öeldi, et ka
2014. aasta esimene beebi on
jõudnud ära sündida tegemist väikese poisiga venelaste
perekonnast, kes sissekirjutuse järgi küll Meremäe vallast,
aga kes ilmselt siiski oma elu
peagi Venemaal jätkab.
Eestlastel on praegu niiöelda trendiks minnaka Soome elama jatööle. Nii oli sünnitajaid Lõuna-Eesti haiglasse kohale sõitnudka Soomest.
Minasain jutule 31. detsembril esimesena Lõuna-Eesti
haiglas sündinud beebi vanematega, Kerli Pandi jaKaupo
Liivaga nemadki on tegeli–

–

–

KÜLMIKUD

TELERID
TAHVELARVUTID

€

SÜNDIDE ARV LÕUNA-EESTI HAIGLAS

VIIMASTEL AASTATEL
2008. a
2009. a

–

–

315
317

2010. a
2011. a

–

–

345
319

2012. a
2013. a

–

–

Võru polikliinikus (Jüri 19a)

311
281

töötab igal neljapäeval
kella 10–16
KELLASSEPP (kõikide kellade
remont, patareide vahetus ka
autopultidele)
KULLASSEPP (ehete parandus
ja tellimused kliendi materjalist, graveerimine)
PRILLIDE REMONT (garantiiga
laserkeevitus)
Imre Aria, tel 516 2099.
www.kell24.ee
•

kult juba omajagu aega Sooli naine, kes pärast niisugust
mes elanud-töötanud, aga läbielamist soovib veelgi lapsi
nüüd plaanivad mõnda aega saada! Tubli on ka tema mees
jälle Eestis elada, sest laps on Kaupo, kes kõik need 12 tundi naisele toeks oli.
praegu ju väga väike.
Kerli Pant ja Kaupo Liiv
Kerli jäi sünnitusabiga väga
said 31. detsembrilkell 16.36 rahule. Tema sõnul olid Lõuväikese poisi vanemateks. na-Eesti haigla sünnitusosa30aastaseleKerlile on see esikkonna töötajad väga abivallaps, 32aastasel Kaupol on mid, aitasid teda palju ja andsid nõu (Kerlil aitasid sünnivarasemast suhtest 12aastatada naistearst Merle Sissas ja
ne tütar Kerttili, keda hüütakse Ketuks. Sündinud poisi ämmaemandLy Tamra). Kerjuured on Võrumaal, näiteks li meelest on sünnitus suureelavad tema kaks vanavanapärane kogemus, sest kui laps
veel
siin.
Vanavanemaon sündinud, ununevad igaemagi
test on pisipoiss rikas lisaks sugused valud ja tekib tunne,
kahele vanavanaemale on tal et tahaks kunagi veel väikese
kaks vanaisa jakaks vanaema. beebi ilmale tuua, tundmaks
Kerli Pandi sõnul võib potaas samasugust erakordset
jakesele kunagi sündida ka õnnetunnet nagu nüüd.Loonoorem õeke või vennake. dame, et nii ka läheb, ja looNii ütles värske ema, ehkki dame, et alanudaastal sünnib
oli enne poja sündi kannaüldse rohkem lapsi kui viitanud 12 tundi valusid. Tubmastelaastatel!

•

•
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Uue hooga
uude aastasse

Aastast 1995

Võrumaa saab

häbist lahti
On äraütlemata hea uudis, et erivajadustega noorte
jaoks planeeritava töökeskuse rajamine Võru ligidale Lasva valda Nõnova külla on lõpuks alguse
saanud.
Praegu seisab 49 hektari suurune Hööde talu juba
ligi 15 aastat jõude. Samamoodi seisavad seal Eesti
maksumaksja higi ja vaev ning USA maksumaksjalt saadud miljoni krooni eest rajatud vundament.
On suur häbilugu, et selline projekt üleüldse seisma
jäi, arvestades president Toomas Hendrik Ilvese ja
peaminister Andrus Ansipi kiidetud Eesti edukust
ning siinset head elu-olu. Vähemalt Nõnova arenduse koha pealt peaks vabariigi juhid silmad maha
lööma ja häbenema.
Tuleb kiita tragi Võrumaa ettevõtjat Silja Suijat,
tänu kelle isiklikule panusele ja initsiatiivile on
asjad lõpuks liikuma hakanud. Arvestades erivajadustega inimeste üldist olukorda praeguses Eestis
on väga suur asi juba protsessi paigastnihutamine.
Tänu valijatele sai Silja Suija Võru linnavolikokku,
mistõttu on vägagi tõenäoline, et vähemalt Võru
linn leiab Nõnova projekti edasiseks arendamiseks
raha.
Töökeskuse rajamise enda õlule võtnud MTÜ
Meiela toetamine peaks olema nii Eesti riigi kui
ka Võrumaa otsustajate prioriteet number üks, sest
Meiela arvestuste kohaselt toob projekti käikulaskmine endaga kaasa vähemalt 150 töökohta. Seni on
nii linna kui ka maakonna juhid teinud töökohtade
loomise osas vaid suuri sõnu, Meiela projekt aitaks
saavutada käegakatsutavaid tulemusi. Võru maakonna tingimusi arvestades pole ka enam oluline,
kas need uued töökohad luuakse elektroonikatehase töötajatele, puidutööstuses või erivajadustega
inimestele. Praeguses olukorras on kõik töökohad
head. Nagu öeldakse parem varblane peos kui
tuvi katusel.
Omavalitsusjuhid ise töökohti luua ei saa, nad
saavad vaid aidata kaasa tingimuste loomisele. Kui
keskkond on hea, siis tulevad investeeringud ise.
Võrukivi arendusse on maetud kamaluga raha, aga
tulemusi pole olnud. Samas kerkib ettevõtjasõbralikku Sõmerpalu valda korraga kaks puidutöötlemise tehast ligi poolesaja töökohaga.

Võrumaa läheb uude aastasse kindlasti hea ja värske hooga. Selle aasta suur
märksõna on koostöö Peterburiga, usun, et sellestkoostööst tuleb toimekas aasta
mõlemale osapoolele. Kavas
on järgmised suuremad ettevõtmised:
1. Eesti peakonsulaat Peterburis tutvustab Võrumaa
investeerimiskliimat ja turismipotentsiaali võimaluse piires kogu järgmise aasta

jooksul.

2. Eesti Kontsert teeb
koostööd Võru maavalitsusega Peterburi Jaani kiriku
kontserdihooaja sisustamiseks võimalikult paljude Võrumaa kollektiividega.
3. Võrumaa osaleb veebruaris vabariigi aastapäeva
tähistamisel Peterburis, mille
raames toimuvad kultuuri- ja
äriseminar. Avatakse ka näitus Peterburi Jaani kirikus.
4. Võrumaa osaleb peakonsulaadi suvehooaja avamise üritustel.
5. Võrumaa osaleb septembris Euroopa koostööpäeva ettevõtmistel Peterburis. Projekti „Võru aasta Peterburis 2014” pidulik lõpe-

Andres
Kõiv
maavanem

tamine toimubdetsembris.
Lisaks majandus- ja kultuurikoostööle Peterburiga
tuleb töösse palju asju, mis
on pika eellooga. Ettevalmistused „Est-Lat-Rus” programmi raames on lõpusirgel. On loodud head võimalused reaalseteks ettevõtete kolimisteks ja töökohtade
tekkeks. Tänavu peab tegema
tõsist tööd kuue tööstusala
planeeringutega ja konkreetsete infrastruktuuri projektidega. Mullu valminud Võrumaa energiastrateegia projekt annab võimaluse järgneval rahastusperioodil taotleda energiamajanduse kaasajastamiseks lisavahendeid.
Äsja alanud aastal alustame
ka kogu maakonna arengustrateegia uuendamist ja teeme seda selliselt, et see oleks
alus arenguks, mitte lihtsalt
uus paber vanadepeal virnas.

3. jaanuar 2009. Auhinna „Võrumaa kultuuripärl 2008”
sai „Uma pido” ja muude läinudaastaste lavastustööde eest
äsja Võru linnateatri kunstiliseks juhiks kinnitatud Tarmo
Tagamets. Võru lahingukooli ülemaks sai kapten Kaupo Kaiv.
Suurel Munamäel võttis uut aastat vastu umbes 500 inimest.
Vaatetorni juhataja-tornivahi Ene Aedma sõnul oli seekordne
uue aasta vastuvõtt Suurel Munamäel juba kaheteistkümnes.
•

•

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

Peatoimetaja
Reporterid

Korrektor

Kujundaja
Küljendaja
Müügijuht
Veebitoimetaja
Raamatupidaja

KALEV ANNOM

INNO TÄHISMAA
IRJA TÄHISMAA
MAILIT PAJU
MARGARETA PALGI
SIRLE NURK
MIHKEL VANARI
AIGAR NAGEL
KATRIN HAGA

Kuulutused ja telli-MARI-LIIS PIIRSALU
mine (E–R 8–16)
HELIN LEIS
Kuulutused Antslas (Kreutzwaldi 1,E–R kella 8–10)
Kuulutused Vastseliinas (Võidu 14,E–R kella 9–11)
Toimetusel on õigus kaastöidnende selguse huvides
toimetada ja lühendada.Kaastöid ei tagastata.
Kaebuste korral ajalehe sisu kohta võite pöörduda
pressinõukogusse (e-post: pn@eall.ee, tel 646 3363).

782 1274
782 3254
782 3254
782 4516
782 1921
782 1921
782 4616
782 0578
782 1535

ootavatest investeeringutest

olgu see näiteks kasvõi AS
Danpower Eesti, mis renoveerib Võrus kaks katlamaja. Pean seda eeskujulikuks
rahakasutuseks, mis võimaldab hoida soojuse hinnataset stabiilsena ja tarbijatel olla muretud varustuskindluse
pärast.
Ka tänavu plaanib Võrumaale investeerida riik, seda siis läbi siseministeeriumi ning kaitseministeeriumi Võrru kerkib plaanide
kohaselt pääste- ja politseimaja, Rõuge vallas Nursipalus alustatakse kava kohaselt
kaasaegse linnaku rajamist,
mis parandab Kuperjanovi
pataljoni ajateenijate, ka lahingukooli ning kaitseliidu
meeste-naiste olmetingimusi.Pean neidarukateks ja Võ–

–

rumaa jaoks ülipositiivseteks
sammudeks.
Võru maavalitsus koostöös Rootsi sõprusmaakonna Värmlandi regioonivalitsusega, Leedu Kaunase
arenguagentuuriga ja Norra Hedmarki linnavalitsusega osalevadRootsi instituudi

rahastatavas projektis „Digital Baltic”. See võimaldabalgatada innovaatilisi tegevusi digitaalse arengu valdkonnas ja tugevdab partnerlussuhteid.
Elu ei ole ainult projektid, programmid ja investeeringud. Ehkki töökohtadeta ja olulise toetava taristuta
on ka elu hajusa asustusega
maakonnas üsna keeruline,
pean sellest kõigest veel tähtsamaks jätkuvat panustamist
haridusse, kultuuri ja sporti. Need valdkonnad annavad tõelise lisaväärtuse meie
peredele ja noortele, kes läbi neis valdkondades kogetu
teevad oma otsuseid tuleviku kohta. Need otsused puudutavadka kogu Võrumaa ja
võru kultuuri tulevikku.
Astun alanud aastasse lootusrikkalt, sest olles kohtunud väga paljude noorte
meie maakonna inimestega
olen näinud nende silmis sädet ja soovi midagi tõeliselt
toredat oma eluga ette võtta.
Nende unistustes jatulevikuplaanides on Võrumaa kindlalt omalkohal.
Palju jõudu meile kõigile
jahead uut aastat!

Euro toob Läti meile

lähemale

–

VÕRUMAA TEATAJA VIIS AASTAT TAGASI

Maakonna ettevõtjad on
juba teatanud tänavu ees

Uus aasta tõi meile hea
uudise Lätist. Lõunanaabrid ühinesid 1. jaanuaril eurotsooniga. Lätlaste ajalooline samm avaldab positiivset
mõju ka Lõuna-Eesti majandusele ja siinsele elukorraldusele tervikuna.
Kõikvõimalikele ennustustele vaatamata püsib Euroopa ühisraha vapralt oma
kursil. Eksisid need, kes 2010.
aastal arvasid, et eurotsooniga ühinedes astub Eesti hukkuvale laevale ja küllap eksivad ka need, kes Lätis sarnaseid meeleolusid õhutasid.
Värske uuringu järgi toetab
76 protsenti eestimaalastest
eurot ja ühtset rahaliitu.
Kahtlemata on mitmed
olulised eurot puudutavad
küsimused endiselt õhus.
Kui kaua püsib makseraskuste vari Kreeka ja teiste suure
riigivõlaga riikide kohal?Kas
ja kui edukalt õnnestub kriisiriikides läbi viia struktuursed reformid? Kas eurotsoon
tervikuna suudab tekkinud
pingetele jätkuvalt vastu panna?
Fakt, et eurotsoon on kriisist läbi tulnud, on julgustav.
Samuti on Iirimaa naasmine
laenuturule näide sellest, et
hea tahtmise korral on võimalik kriisiriike tulemuslikult „ravida”.
Ühisraha on võimalus,

Urmas
Klaas
Riigikogu

kultuurikomisjoni
esimees

mis aitab tugevdada Euroopa
ühisturgu ja soodustadakaubavahetust. Kuidas keegi oskab oludenda kasuks pöörata, sõltub temast endast.

2011. aastal märkimisväärselt meie eksport Soome.
Seoses Lätiga ootan eelkõige positiivset nihet turismi valdkonnas. Kui mõlemal pool piiri käibib sama raha, on inimesed varmamad käima naabrite pool
poes ja puhkamas. Eelkõige
kehtib see kaksiklinna Valga/
Valka puhul, kus naaberriiki
ostlema minek ei ole seotud
märkimisväärsete sõidukuludega. Usun, et liiklus muutub tihedamaks ka Võru ja
Aluksne, Tartu ning Riia vahel, rääkimata piiriäärsetest
küladest, kus inimestel tekib
soodsam võimalus hankida
oma igapäevaseid kaupu.

Euro soodustab
kaubavahetust Lätiga
Läti ühinemine eurotsooniga ei ole üleeuroopalises
kontekstis kuigi tähtis sündmus. Läti liitumine ei too eurotsoonile juurde probleeme Riia mõjukus kasvab
ega vähenda olemasolevaid. Ühisraha käibimine Eestis ja
Seevastu regionaalses mõõtLätis avaldab pikemas persmes on Läti ühinemine olupektiivis suuremat mõju eelline sündmus, mis mõjutab kõige Lõuna-Eestile. Usun,
et üha enam Lõuna-Eesti
tugevalt ka Eestit.
Tunamullu oli Läti meie väikefirmasid hakkab mõtsuuruselt neljas ekspordilema oma kaupade ja teenuste müügile Lätis, eeskätt
turg ja impordipartner. Eesti ühinemine eurotsooniga ei miljoni elanikuga Riia piirtoonud toona kaubavahetukonnas. Nii mõnigi Põlva-,
ses Lätiga kaasa olulist muuVõru- või Valgamaa talutust, sest mõlemas riigis jäi nik, kauba ülesostja-vahenendiselt käibele erinev raha. daja tabab end juba lähitulevikus vaagimas, kas müüa
Seepärast on huvitav vaadata, mis toimub sel aastal, kui oma kaup Tallinna või hooEestis ja Lätis kehtib nüüd pis Riia turul.
sama raha. Näiteks Eesti ühiRiia on ajalooliselt olnud
nemisel eurotsooniga kasvas Lõuna-Eestile tähtis turg

ja ühine raha on kahtlemata meie

majanduslikku

in-

tegratsiooni tugevdav tegur. Valgast ja Võrust on Riiga vähem maadkui Tallinna,
rääkimata piirile lähematest
asulatest. Ei saa märkimata
jätta sedagi, et Riia on käesoleval aastal ka Euroopa kul-

tuuripealinn.
Võib ennustada, et tänu
juba kadunud piirikontrol-

lile ja värskelt kehtima hakanud ühisrahale kasvavad
Eesti ja Läti turg tihedamalt
kokku. Lõuna-Eesti majandus ja elukorraldus peaksid
hakkama nüüd laiemalt kasvama. Juba praegu on Riia
lennujaam paljudele lõunaeestlastele oluline värav maailma. Mida aeg edasi, seda
rohkem hakkavad lõunaeestlased kaaluma, kas sõita sisseostude tegemiseks Tallinna või Riiga. Eriti juhul, kui
Lõuna-Eestis peaks taastuma
korralik rongiliiklus Riiaga.
Läti viis Eesti eeskujul läbi mitmeid reforme, et riigi rahandus korda saada. Läti liitumine euroga on tunnustus nende vajalike ja kohati kindlasti ebapopulaarsete reformide eest. Naabrite
edusammude üle on ka meil
põhjust head meelt tunda,
sest oleme tihedalt seotud.
Kui läheb hästi Lätil, läheb
paremini ka Eestil.

782 3690
782 3690
785 5378
785 1242

Trükk ASVõru Täht

LÄTI EUROTSOONI

MINEK

Läti tarbijakaitseameti juht Baiba Vītoliņa ütles telesaates „900 sekundit”, et selle aasta paari päevaga on
amet saanud eurohindade kohta kolm korda rohkem kaebusi kui Eesti tarbijakaitse ajal, mil Eestis eurole
üleminek toimus.
Läti Delfi

Võru(maa) Teataja
Kalev Annom
Võrumaa Teataja peatoimetaja
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Ahvenalt, Kanepis härra Soolt, Vastseliinas Kassi ühisusest, Räpinas
Keerdilt, Sulbis sealse seltsi poest
Praegu saab Võrumaa Teatajat osta
…

ESIMENE MAAKONNALEHT �
100 aastat tagasi otsustatiellu kutsu54 müügikohast ning müügiliidrid
da maakonnaleht Wõru Teataja. Seon Maksimarket, Maxima ja Selver.
nini ei olnudkeegi söandanud maaKorduvalt on Võrumaa Teataja täitkonna tasandil oma lehte teha. Suur sa läbi müüdud. See on seda märkitänu selle julge sammu ettevõtjatele, misväärsem tulemus, sest paberlehe
kelle algatus astub nüüd uude sajankõrval saab ajalehte lugeda ka veedisse! Esimesed lehenumbrid panid biaadressil www.vorumaateataja.ee,
kokku toimetaja Kornel ja vastutav mida külastatakse ööpäevas 12 000
korda. Eriti kiiresti jõuab Võrumaa
toimetaja, arst Uudelt.
Võrumaa muuseumi peavaraTeataja aga nende inimesteni, kes
hoidja Arthur Ruusmaa andmetel on otsustanud digilehe kasuks, sest
sai Wõru Teatajat osta ja kuulutudigilehte saab lugeda juba paberlesi anda Võru, Põlva, Antsla, Petseri he ilmumispäeva eelõhtul. Kõik see
raamatukauplustes, Pihkvas sai leh- räägib, et lehte vaj atakse j tahetakse
te Ida Matsinilt, Võru vaksalis kauplugeda. Suur tänu teile, lugejad!
mees Bunderilt, Võõpsus kaupmees
Võrumaa Teataja tegijate peami-

a

ne eesmärk on olla siitkandi uudiste vahendaja ja demokraatia toetaja.
Siiamaanikummitab professor Rein
Veidemanni mõte, et võrumaalastest võivad saada Eesti esimesed indiaanlased, keda välisturistidkäivad
imetlemas Haanja küngaste vahel.
Rein Veidemann jätkab, et räägitakse esimesest ja teisest Eestist üks ei
tunne teist. Kolmas Eesti on ju vene kogukond. Vastastikune tõrjutus
on saanud reegliks. Kas Võrumaa on
neljas Eesti, küsib Veidemann. Tundub, et tekkimas on ka viies Eesti,
–

sest riigi 100. sünnipäeva peakorraldaja Jaanus Rohumaa leiab, et
loomeinimestele tuleb tagada sanatoorsed tingimused, sest nad ei saa
hakkama kõigi riigipoolsete formu-

laride täitmisega. Kõik see tuletab

Pildil vasakult peatoimetaja Kalev Annom, klienditeenindaja Helin Leis, kujundaja Margareta Palgi, reporter Inno Tähismaa, korrektor
Mailit Paju, müügijuht Mihkel
Vanari, küljendaja Sirle Nurk,
autojuht Aleksander Plado,
raamatupidaja Katrin Haga,
veebitoimetaja Aigar Nagel
ja klienditeenindaja Mari-Liis
Piirsalu. Arvutimonitorilt vaatab reporter Irja Tähismaa.
Esiplaanil on näha toimetuse pisimuuseumi eksponaate. Vasakul on ligi 100aastane
kirjutusmasin Olympia Elite
ja selle kõrval viimane kirjutusmasin enne arvutite tulekut. Küllap tuleb tuttav ette ka
arvutusmasin Feliks, millekõrval on esimene faksiaparaat
Canon, mis saadud pruugituna Soomest.
Teisesreas esimene(vasakult)
on toimetuse esimene Maci
arvuti, mis saadud Rootsist
Borås Tidningu toimetusest.
Edasi on näha Macide arengut
läbi aastakümnete. Praegu on
töölaudadel juba nii-öelda
paberõhukesed arvutid.

100

meelde, et Võrust sõitma hakates on
Tallinn lähemalkui Tallinnast siiapoole sõites.
Toetame maavanema ettevõtmist
lävida rohkem Peterburiga, Pihkvaga, ka lätlastega. Võrumaa peab ise
murdma välja. See ei ole lahendus,
kui välismaalased ostavad meil ära

parimad, perspektiivikamad ette-

võtted. Tartu linn, näiteks, ei suuda
arendada lennujaama ja raudteed,
mis oleks soodneka meile. Selle asemel ihaldatakse meie haiglat? Miks
me ei võiks vaadata laiemalt ning
pakkuda haiglat norrakatest naftapuurijate ja vaalapüüdjate taastumiseks ning raviks? Pikal merel olekule on parkmetsas olek suureks vahelduseks. Lätimaal juba on mõned
haiglad leidnud partnerid-investee-

Foto: ANDREI JAVNAŠAN

rijad Euroopast.
Ajaleht on vaieldamatult elu lehekülg. Ainult koostöös lugejatega
saab seda sisukamaks muuta. Suur
tänu kaasa tulemast Võrumaa Teataja ilmumise 101.aastasse!

Nõnova arenduse planeering
Lasva vallas menetluses
Inno Tähismaa
PLANEERING � Lasva vallavalitsuses on menetluses Nõnova
külla rajatava ligi üheksa hektari suuruse intellektipuudega inimeste tööabikeskuse planeering,
mille on tellinudMTÜ Meiela.
„Plaanis on olnud juba aastaid
rajada Nõnovale intellektipuudega inimestele tööabikeskus,” kirjeldas toimuvat Lasva vallavanem Juris Juhansoo. Tema sõnul

on nüüdseks jõutud niikaugele,
et avalikustamisele on suunatud
vastav detailplaneering ja loodetavasti saab see kehtestatud veebruari alguses. Pärast seda hakatakse otsima vahendeid erinevatest programmidest, mille toel
tööabikeskus välja ehitada.
Juhansoo sõnul lööb Lasva
vald projektis kaasa mitterahaliselt. „Kindel on see, et projekti
teostumine on vallale väga prioriteetne ja kajastatud valla stra-

Nõnovakülla planeeritava tööabikeskuse talgulised
möödunud aasta oktoobri
keskel. Taustal on näha üle
kümne aasta jõude seisnud
peamaja vundament.
Foto: INNO TÄHISMAA

teegilistes dokumentides,” lisas
ta, „projekti eestvedajaks on mittetulundusühing Meiela.”
(Järg 4. lk.)

AASTAVAHETUSE PAKKUMISED
ESMASPÄEVAST PÜHAPÄEVANI
MAASIKAS
KARBIS 250 g
Iisrael,
I klass

RAKVERE AHJUKAEL
RUKKILEIVAKATTEGA
540 g

EESTI PAGAR
NAPOLENIKOOK
1kg

LUXUS BLACK GOLD
FILTERKOHV
500 g

4.35

1.75

7.-/kg

PRANTSUSMAAKVALITEETVAHUVEIN
GRANDCAVALIER SPARKLING
MEDIUM DRY 11% 0,75 l
Tähelepanu! Tegemist onalkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

4.69

2.99

-31%

5.54/kg

PAKKUMISED KEHTIVAD SÄÄSTUKAARDIGA 30.12.2013 05. 01.2014.
~

6.69

4.99

-30%

2.89

5.78/kg

-38%

2.99

3.99/l

Toodetetavahinnadon Laagri Maksimarketi põhjal 23.12.2013 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus.
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Nõnova arenduse planeering
Lasva vallas menetluses
(Algus 3. lk.)

Detailplaneering kannab ni-

metust „Avatud tööabikeskus

intellektipuudega inimestele”,
planeeritava ala suurus on 8,93
hektarit. Planeeringu eesmärk
on planeeringualal ehitusõiguse määramine lisaks juba ehitusluba omavale peahoonele täiendavate hoonete, välisrajatiste, küla avaliku puhke-

koha ja nende teenindamiseks
vajaliku infrastruktuuri ehitamiseks.
Nõnova arendus on hakanud liikuma pärast Meiela ühe
eestvedaja, Võru ettevõtja Silja Suija aktiivsele avalikule tegevusele. Nõnova külas asuva ja erivajadustega inimestelemõeldud Hööde talukinnistu suurus on kokku 49 hektarit
ning selle kinkis erivajadustega laste tarbeks USAs elav talu pärija Tiiu Rita Yarborough.

1999. aastal loodi MTÜ Nõnova Perelastekodu, mis võttis oma kanda kinkija soovi
elluviimise. 2001. aasta sügiseks oli kavas avada perelastekodu Võrumaa laste jaoks. Talu arendamiseks annetas USA
saatkond miljon krooni, mille
eest telliti projekt ja valati peamaja vundament. Seejärel vaibus ametnike ja poliitikute huvi lastekodu edasise arendamise suhtes ning vundament
konserveeriti.
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2008. aastal asutati MTÜ
Toetuskeskus Meiela eesmärgiga seista erivajadustega inimeste huvide eest, luua neile teiste ühiskonnaliikmetega võrdsed võimalused ning
arendada ja toetada nende igapäevast toimetulekut. Praeguseks on 40 Võrumaa lapsevanemat oma intellektipuudega
lapsed Meiela järjekorda pannud.Nad korraldavad talu juures aastas kaks korda talguid,
et hoidakohta võsast

Jaanuar näärikuu
Janusest, ühest roomlaste arvukatest jumalatest,
keda peeti väravate ja uste valvajaks. Janus oli
üldse sündmuste alguses, ka palvetades pöörduti esmalt tema poole, alles seejärel kõnetati teisi
jumalaid. Kuna uksed-väravad avanevad nii minejalekui ka tulijale, kujutati Janust kahe näoga
üks vaatas ette, teine taha. Seega meenutab ta
meilegi iidset tõde: tulevikku kavandades tuleb
–

Tähtpäevi jaanuaris
1. jaanuar uusaasta ehk nääripäev
Aasta algus toodi 1. märtsilt 1. jaanuarile veel Vana-Rooma ajal aastal 153
eKr. Ent Lääne-Euroopas hakati uusaastat 1.jaanuaril pühitsema alles 1582.aastast(seoses paavst Gregorius XIIIkalendrireformiga), luterlikes maades (ka Eestis) veel palju hiljem 1699. aastal.Venemaal hakati seda pühitsema 1700.aastal
Peeter I käsul.
jaanuaril sündis Gustav Wulff-Õis
(1865–1946), laulu„Õrn ööbik, kuhu tõttad sa” autor; August Kohver (1889–
1942),Võru maavanem, suri vangina Venemaal.
3. jaanuar Vabadussõja võitlejate mälestuspäev, mälestusseisak kell
10.30, mil algas relvarahu 1920. aastal.
Sündis Samuel Põvvat (1882–1957)
Põlva kiviraidur, kelle mälestus- ja
hauasambad levisid üle Võrumaa.
6. jaanuar kolmekuningapäev
7. jaanuar, sündis Juhan Haagivang
(1878–1942) Kasaritsa vallavanem jaRiigikogu liige, hukati Venemaal; Enno Piir
(1910–2006) Haanja maanoorte organiseerija, vabadusvõitleja ja kirjamees. Võru linnavolikogu valimistel 1906. aastal,
said eestlased esmakordselt enamuse
–

–

–

1.

–

–

–

12:11.

alati arvestada minevikuga.
Näärikuu rahvakalendris on samuti laenatud
Skandinaaviast. Rootsi „njuar” (tõlkes „uusaasta”)
moondus eestlase suus „nääriks”. Näärikuu nimi
ja kombed (näärisokk jt) levisid esialgu Eesti
saartel ja rannikul ning jõudsid Võrumaale hiljem,rahvuskirjanduse tekke järel. Näärivana tõi
Eestisse alles nõukogude võim ning eesmärk oli
tõrjuda rahva mälust jõuluvana ja kogu minevikupärandit.

10. jaanuar,paavlipäev
Sündis Karl Kivi (1877–1941), Antsla
kaupmees, omavalitsus-ja ühiskonnategelane, hukati nõukogude võimu poolt.
13. jaanuar. Sündis Peeter Koemets
(1868–1950), Antsla vallavanem ja iseseisvusvõitleja, suri Venemaavangilaagris; Jüri Uluots (1890–1945), peaminister presidendi ülesannetes; Juhan Jaik
(1899–1948), kirjanik ning ühiskonnategelane.
14. jaanuar korjusepäev
Sündis Rudolf Piho VR I/3* (1888–
1971), legendaarne Võru arst, reservkapten, Vabadussõja kangelane; Alo Karineel (1892–1942), talupidaja Antsla vallas, reservkapten jaRiigikogu liige, hukatiVenemaal.
17. jaanuar,tõnisepäev
18. jaanuar. Suri president Konstantin Päts 82aastasena Barasevo vanglas
1956.
20. jaanuar. Suri Christian Wassermann Vastseliina pastor ja murdeluuletaja aastal 1667 (sünniaeg teadmata).
23. jaanuar. Sündis kolonelleitnant
Aleksander Tilgre VR I/3, II/3 (1897–
1944) Vabadussõja kangelane ja Võru kaitsekorralduse organiseerija aastal
1941.
28. jaanuar. Sündis Mihkel Veske
–

–

–

esimene eesti keeleteadlane jaärkamisaegne luuletaja, kelle laule lauldakse tänapäevani.
30. jaanuar. Sündis kirjanik Anton
Hansen-Tammsaare (1878–1940).

(1843–1890)

Räpina kõrgem aianduskool laskis välja
viienda lennu
Traditsioonilisel jõulueelsel peol, mis oli pühendatud
Koidula 100. sünniaastapäevale, anti üle 1943. aasta
Räpina kõrgema aianduskooli lõpetajaile lõputunnistused.Kooli lõpetasid:
aiandusharu: Hildegard Jõgi (Räpina vald), Eha
Kõva (Põlva vald), Maie Laving (Veriora vald), Elisabeth Maltis cum laude (Hellamaa vald), Heldur Nagel (Võnnu vald), Aino Peedosk (Räpina vald), Koidula Pugast (Peri vald), Evald Raudväli cum laude (Mäe
vald), Viktor Saluveer (Meeksi vald).
konserveerimise eriharu: Laine Haljasmägi (Räpina vald), Hilja Känd (Räpina vald),Laine Laan (Räpina vald), Viktor Luigelaht cum laude (Mäe vald),
Endla Mikson (Räpina vald), Aleksander Pikk (Räpina vald).
Kooli teoreetilise kursuse lõpetamisel tuli läbi teha
nõutav õppepraktika õppeaineis või õppekonserveerimistööstuses ning õiendadaaedniku tööalakutseek•

•

–

Kuu Januarius oli juba Vana-Rooma kalendris,
kui aasta algas veel 1. märtsil. Kuu nimi on tulnud

Teadaanne vanematele
1923. aastal sündinud noormehed, kes viibivad praegu vabatahtlikena Reichsarbeitdienst’is (riigitööteenistuses), vabastatakse jaanuari alguses 1944 Tallinnas Pirita teel asuvas RAD-üksuses 3/422.Noormeeste vanematel palutakse saata võimalikult kiiresti poja
erariided mainitud üksusele: RAD-Abteilung 3/422,
Pirita tee, Tallinn. Juurde lisada poja praegune aadress. Vabastamine viiakse lõplikult läbi alles siis, kui
noormees on kätte saanud oma erariided. Selleks on
vaja suurimat kiirust.

–

Rahvapärimusi jaanuaris
Näärikuu sulad ja vihmad tähendavad jahedat ning sajust suve, aga ka
head heinakasvu. Sügav lumi näärikuul
tähendab viljarikast suve, sama tähendus on sagedasel härmatisel puudel.
Kui kolmekuningapäeva ümber on
külmad ilmad, tulebhea suvi, pehmed ilmad tähendavadkülmakevadet.
Selge paavlipäev toob sooja suve,
pilvine ja tuulineaga jaheda.
Tõnisepäev on talve poolitaja: talus
peab varuks olema veel pool loomasööta ja kaks kolmandikku toiduvarainimestele. (Hein kasvab kiiremini kui vili!) Pilves ilm tõnisepäeval tähendab vihmast
suve ja kehva viljakasvu. Paistab päike
vähemalt nii kaua, et mees jõuab hobuse selga hüpata, tuleb väga hea suvi.
•

•

•

•

Koostanud Valdur Raudvassar

–

VR tähendab Vabadusristi, Eesti kõrgeimat
aumärki, mis kirjutatakse kohe saaja nime järele
(1935. aastamäärusega) – esimene number tähendab liiki, teine number järku.
*

sam kutsekomisjoni ees.
Aktusel mälestatika langenud vilistlasi, nende hulgas Otto Mältonit ja Voldemar Jaaskat, kes alles detsembrikuus kangelastena langesid ning maeti kaugele kodukohast.
Koidula juubelitähtpäeva puhul kanti õpilaste poolt
ette Koidula tööst ja elust põimik sõnas ja laulus ning
näidend „Säärane mulk”.

Pimendamiseeskirjad liikluses
Kehtivusega 1. jaanuarist 1944 kell 16 tühistatakse
kõik pimendamiskergendused maasõidukeile Baltimaades. Samaaegselt viiakse läbi piiramatu pimendamine.
Mootorsõidukite helgiheitjad peavad olema varustatud pimendusklappidega ja kui võimalik, varustada
mootorsõidukeid eriliste pimenduslampidega. (---)
Mootorsõidukitetunnused ja sisevalgustus olgu varustatud sinise tulega. Juhitakse tähelepanu ka teiste
vajalike välisvalgusallikate nagu ääretulede, järelvankrite tunnuste, suunanäitajate, seisutulede jne otstarbekale pimendamisele. Läbi kinniste asulate ja üle sildade tuleb sõita vähendatud tuledega, lahtistel teedel
täistuledega. Vastuliiklusel tulesid vähendada. Kõigi
lisahelgiheitjate juhtmed või elektripirnid eemaldada.
Jalgrattalambid tuleb katta valguskindlalt ja jätta allpool lambiklaasi keskkohta vabaks kümne millimeetri laiune vertikaalnepilu, kust valgus välja pääseks. Tagatuledena kasutatagu reflekskeha.
Hobusõidukitel olgu peale eesosas asuvate ülalt
kaetud lampide ka tagaküljel sõiduki keskkoha ja vasaku väliskülje vahel punane lamp või pidevalt nähtav
reflekskeha. (---)
Käsivankritel olgu pimedas vankri tagaküljel keskkoha ja vasaku väliskülje vahel punane lamp või punane reflekskeha.
Taskulambid tuleb tänavaliikluse korral varustada
sinise valgusega.
Veel eriti juhitakse tähelepanu asjaolule, et tänavaliiklusekorra kohaselt peavad kõik sõidukid hoiduma
paremale tänavapoolele. Eksimusi karistatakse ran-

gelt.
Reprivatiseeriti Unioni nahatööstus
Nahatööstus Unioni kui suurema käitise reprivatiseerimise korras tagasiandmine endistele omanikele toimus 30. detsembril Tallinnas Kaubandus-Tööstuskoja saalis vastava pidulikkusega. Reprivatiseerimise üriku üleandmise pidulikust toimingust võtsid osa kindralkomissari asendajana prints von Hohenlohe, Tallinna linnakomissar, majandus- ja rahandusdirektor jt.
Samuti oli kogunenud pidulikule sündmusele kogu
Unioni käitise töölispere.
Silmas pidades, et seekord kuulus endistele omanikele tagasiandmisele üks suuremaid käitiseid, jäädvustasid omandiüriku tagasiandmise toimingu Ringhääling jaKultuurfilm. Omandiüriku võttis vastu endise Unioni kaasomanik Voldemar Evald, kes seni on
juhatanudkäitist usaldusmehena.
Kioma karskusselts Püsivus jätkab tegevust
Sisedirektori 23. oktoobri otsusega on lubatud Kioma karskusseltsi Püsivus edasitegutsemine. Praegu
on seltsi juhatusel käsil liikmeskonna koondamine ja
uute liikmete vastuvõtmine. Seltsi tegevuspiirkonnaks
on Põlva ja Kõlleste vald Põhja-Võrumaal. Seltsi esimeheks on koolijuhataja V. Haidak.

Talvetee Võrru 90 aasta eest kulges Vastseliina, Rõuge, Mõniste ja Nursi poolt üle kinnikülmunud Tamula järve Tartu
tänavale, mille ääres asus, kahe kiriku vahel, Võru turuplats.
J.PAJO foto aastast 1923

Ajalehed Eesti SõnajaVõrumaa Teataja
(detsember 1943/jaanuar 1944)
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Aastahoroskoop
Edda Paukson
Kõik ootavad rahulikku, sujuvat ja edukat aastat. Selleks, et selline aasta ka tuleks, saame palju ise ära teha. Eelkõige
tuleks õppida endast lugu pidama, sest
siis peavad ka teised meist lugu. Et aasta kulgeks nii, et oleks vähem segadu-

si ja suhted laabuksid nii tööl kui ka kodus, annan kõigile mõned nõuanded.
Neid oleks mõistlik kaaluda ja võimalusel ka arvestada.
Peaksime oskama kõige muu kõrvalt
jätta endale nii palju vaba aega, et saaksime suhelda sõpradega ja lähikondse-

tega, mida me ajapuudusel pole pikka

Jäär
Sel aastal pöörate oma kodule jaläbisaamisele
vanematega suurt rõhku, eriti juulikeskpaigani. Võimalik on ka elukohavahetus.Kodustega on suhted soojad ja igati head.
Alates juuli teisest poolest muutute avatumaks,seltskondlikumaks, pühendute rohkem
oma lastele ja olete siiralt huvitatud nende valikutest, kui nad on juba piisavalt suured. Ka
muudest seltskondlikest üritustest võtate aktiivsemalt osa. Võimalik, et hakkate tõsisemalt

eraelusuhted. Eriti oma abikaasaga suhtlemisel peaksite eelkõige ennast kontrollima, sest
tülid võivad tulla armukadedusest, teravatest
ütlemistest või raha pärast. Alates augustist
muutuvad suhted paremaks ning seepärast ei
maksa kiireid ja samas mõtlematuid otsuseid
teha.
Kui olete üksik, siis võite leida sügiskuudel
endale meeldivakaaslase. Sel ajal võib alataka
uus töösuhe.
Tervis on teil sel aastal hea. Pigem võib teile
muret teha mõne sugulase tervis ja võimalik,
et aasta jooksul peate kedagi neist haiglas külastama. Poolest aastast kuni septembrini vältige külmetamist! Pingelisel eluperioodil võib
teil esineda seedehäireid.

spordiga tegelema.
Töös ja karjääris ootab teid ees küllaltki
keeruline aasta, sest Uraani paiknemine Jää-

ra märgis teeb teid ennast rahutuks. Võimalik, et olete praegusest tööst tüdinenud, kuna teie ambitsioonikus on kasvanud. Samas ei
pruugi tööotsingud vilja kanda, sest te ei oska päris reaalselt hinnata uue ametikoha hüvesid ega puudusi. Üsna tõenäoliselt võib teile aga tulla soodne pakkumine mõnelt kõrgemal positsioonil olevalt inimeselt.Siiski peate
ka sel juhul ettepanekut tõsiselt kaaluma, kuna valitseb oht, et teist saab vaid ettur poliitilisel malelaual. Mõistlik oleks sel aastal praegusele tööandjale truuks jääda, kui see vähegi võimalik on. Töökaaslastega on suhted igati normaalsed.Tõsi, kui te olete juhtumisi juhtivtöötaja, võite teha oma firmas suuri muudatusi, mis võivad igati soodustada ettevõtte

–

abimehe” kalendaarsest osast.
Järgmisena soovitan kindlasti arvestadakolme perioodi, mil Merkuur liigub

väga täpselt, millisekoolituse või erialakasuks
otsustada. Õpingudkulgevad edukalt, sest võtate asja täie tõsiduse ja kohusetundega.
Teie rahaline seis on aasta jooksul igati
soodne. Eriti head ajad lisaraha teenimiseks
on mai ja juuni keskpaik kuni poole juulini.
Väga võimalik, et ka mõne hobiga tegelemine
hakkab teileraha sisse tooma näiteks kirjutamine, fotograafia või arvutitöö.
Augustis tekib teis soov lõbutseda, käia kultuuriüritustel, reisida. Ka väike flirt ja armumäng kuuluvad asja juurde. Kui olete juhtumisi üksik, võite sel aastal eriti nendelkuudel
sügavalt armuda. Nii mõnegi Sõnni peresse
on tänavu oodata järelkasvu.
Teie tervis on hea, kui mitte arvestada mõningaid külmetushaigusi ja füüsilisest väsimusest tingitud kaelavalusid. Kuni juuli lõpuni ei tohiks te ette võtta riskantseid töid, ka
sportimisel tasub jälgida elementaarseid turvanõudeid, sest oht ennast vigastada on tavalisest kõrgem. Ka mõni ammune krooniline
tõbi võib üle pika aja endast tundaanda. Sel
juhul oleks mõistlik tehakorralik arstlik kontroll.
–

Sõnn

Sel aastal võite julgelt oma muredega sõprade
poole pöörduda. Tõenäoselt abistate üksteist
meelsasti, seda eriti jaanuaris, märtsis jaaprillis. Olge valmis kohtuma ka uue sõbraga, saatus sillutab teile selleks teed!
Teie abielus on sel aastal jaheduse aeg. Tunnete, et pereelu tüütab teid omakohustustega
ja sellest tulenebka tunnete külmumine. Olete partneri suhtes kriitiline, tusatsete ja teie tuju pole just kiita. Ilmselge, et mossitav kaasa
võib ka teie teisepoole kannatuse lõpuks viimäritegevust.
Kui töökohavahetus on paratamatu, eelse piirini viia. Tõsi, olete ka enda suhtes kriitineb sellele mõningane pingutus täiendõppe line, kuid selline üksteisest kaugenemine võib
või kursuste näol. Misaga puudutab õppimist, viia isegi abielu katkemiseni. Ehk vajate päässiis paljud Jäärad on olenemata oma vanusest terõngana koguni asjaliku abielunõustaja abi.
väga õpihimulised. Ehk õpite hoopis uue eri- Üheks võimaluseks on aeg maha võtta jaomaala juurde? Õpingute alustamiseks on parim vahel probleemid selgeks rääkida, mõistlik on
seda teha kas oktoobris või novembris. Võiaeg septembrist kuni aasta lõpuni.
malik, et üheks lahkhelide ja kriisiolukordaIsegi sel juhul, kui teie töös eiole muudatusi ette näha, ihkate siiski oma ellu midagi uut de põhjuseks on rahateemad. Sel aastal ei ole
ja huvitavat. Hall ja rutiinne elu väsitab teid. siiski mõistlik kooselu lahutada, sest tekkinud
Teid võib innustada sportimine, mõne uue lahkhelid hajuvad nagunii paljud neist on
hobiga tegelemine. Võimalik, et aasta jooksul tingitud tööväsimusest.
uueneb teie sõpruskond. Olete otsija ja kõik
Oma kodule, kodustele ja vanematele püuus teie ümber võlub teid.
hendute juuli keskpaigast kuni aasta lõpuni.
Aasta jooksul võib teil tekkida võimalus Võimalik, et teil tekib soov midagi ümber kutegeleda tõsisemalt kinnisvaraga seda kas jundada, ehitada, kaunimaks muuta. Sel ajal
juurde soetada või olemasolevat hea hinna- naudite ka kodus viibimist ja ka sõprade võõga maha müüa. Ärilisi tehinguid sooritades rustamist. Lastega tegelete piisavalt palju ja
mõtlete õnneks kõik eelnevalt läbi, nii et donende edusammudrõõmustavad teid.
kumentide vormistamisel ei tule teil ebameelTöös ja karjääris on aasta suhteliselt rahudivaid üllatusi.
lik ning muutusteta. Te võite küll aeg-ajalt olla
tüdinenud igapäeva rutiinsetest ülesannetest,
Vägagi reaalne on päranduse saamine mõnelt meesisikult.
kuid teie kohusetunne ei lase teil midagi oluRahaline seis aasta jooksul on küllalt stalist tegemata jätta.Aasta jooksul tekibteil korbiilne. Mais ja juunis olete nutikas lisaraha teduvalt väärt ideid, mis oleksid teile isiklikus
kitamisel, ühe võimalusena pakub seda tasuv plaanis ja ka firmale tulutõotavad, kuid kahlisatöö. Võimalik, etsaate ka palgakõrgendust. juks nende elluviimisel põrkute takistustele.
Laenudest peaksite sel aastal eemale hoidma. Kas ei pöörata teie väärt mõtetele piisavat täVälisreise pole sel aastal kuigi palju ja enahelepanu võikeegi töötabteile suisa vastu. Aimasti on need tööreisid. Kõige tõenäosem on nuke soodne aeg nende eest võidelda on juuli
reisida aasta viimases kuus. Aasta vältel pealõpust kuni poole septembrini.
te olema igas eluvaldkonnas seaduskuulekas,
Ka tööalased suhted on pigem pingelised
ühtegi kahtlase taustaga tehingut ei tohi te et- kui sõbralikud. Kui teil siiski tekib soov oma
te võtta.
töös või karjääris midagi muuta, siis on sel
aastal soodne võimalus õpinguid kas alustada
Teie läbisaamine kaaslastega on küllalt pingeline kuni juuli lõpuni, on need siis töö-või või neid jätkata. Uisapäisa te seda ei tee ja teate
–

–

Me ttahhamekkõik jju vahhellaega teiinudd.M
dust, puhkust kõigest rutiinsest.
Kõige tähtsam on jälgida, millises sodiaagimärgis liigub Kuu, sest meie lähim taevakeha mõjutab meid kõiki üpris tugevalt. Selleks oleks hea lugeda minu raamatust peatükki„Kuu mõju inimpsüühikale”. Kui seal toodud nõuandeid
veidikenegi järgite, sujub päev just selliselt, nagu olete soovinud eriti siis, kui
teil on mõni tähtis kohtumine, tööläbirääkimine, kohtumine mõne sõbraga
või ka kodustega suheldes. Kuu asukoha leiate kerge vaevaga „Astroloogilise

Kaksikud
Sel aastal on esikohal teie suhted sõpradega. Võimalik, et leiate uusi ja huvitavaid sõpru, kes teid paljus toetavad ning teile õiged
suunad kätte näitavad. Võib juhtuda, et nende kaudu leiate üllatuslikult ka mõne huvitava ja tasuva töö. Tänu sõpradele vabanete pingetest ja muutute tasakaalukamaks. Veedate
üheskoos sisukalt aega japole sugugi välistatud ühise rühmituse loomine või mõne heategevusühinguga liitumine.Võimalik, et sellega seoses on ka välisreise eksootilistesse paikadesse. Soodsaid pakkumisi reisimiseks võib
tulla juba selle kuu teisel poolel, märtsis ja aprilli esimeses kolmandikus.
Juulist kuni aasta lõpuni annab õnneplaneet Jupiter teile soovi oma kodus nokitseda,
sedakaunimaks muuta. Ehk soetate isegi uue
kodu. Veedate palju aega oma kodukaunistamise või uue kodu loomisega. Kindlasti tunnete suurt naudingut ka aiatöödest, aia rajamisest või ka kujundamisest. Kodustega läbisaamine on suurepärane. Ehk abistate oma
vanemaid ja nemad teid.
Oma lastele pühendate kõige enam aega
septembris, oktoobris ja novembris. Suhted
abikaasaga on sel aastal igati head, võimalik,
et veedate romantilisi hetki või teete meeleolukaid väljasõite loodusesse. Ühiselt veedetud kõrghetked jäävad ajavahemikku 15. november kuni detsember. Ehk sõidate koguni
soojale maale, et suve pikendada.
Kaksikutele on see aasta töös ja karjääris
väga keeruline ja kohati isegi raske. Kui olete
loominguline töötaja, võib aasta ehk pisut sujuvam olla, kuid kui olete kontoritöötaja, arvuti- või mistahes muu konkreetse töö esindaja, on aasta probleemiderohke. Põhjus selles, et olete oma töös hajameelne, teil on raske
keskenduda millelegi konkreetsele, kohusetunne on nõrgavõitu, tüdinete j väsite kerges-
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rpidi.Vl
näiliselltt ttagui
Võimallusell mäkärkige need ajad (leitavad „Astroloogilisest
abimehest” lk 20) oma töökalendrisse.
Kui leiate veel aega heita pilk päeva
nõuannetele ja prognoosile eluvaldkondade kaupa (lk 168–185), on garanteeritud, et olete teinud juba palju selleks, et teie aasta kujuneks edukamaks
ning rõõmsamaks.
30. jaanuarkl 23.40 algab sinise puuhobuse aasta. Sel päeval võiks teie riietuses olla midagi sinist.
Järgnevalt lühike ülevaade sellest,
mida on planeetidel iga märgi esindajatele pakkuda ja millega peaksime oma
igapäevaste otsuste tegemisel arvestama.

ti. Olukorra teebkeerukamaks seegi, et esineb
möödarääkimisi ja nii mõnigi töö saab tehtud vigadega või hoopis valesti. Valitseb oht,
et ülemused leiavad, et teie töökoha võib kaotada.
Ka töökaaslastega on teil suhted pingelised või jahedad. Te ei võta osa ühistest ettevõtmistest, kapseldute liialt endasse või tunnete end isiklikult puudutatuna iga pisemagi
kriitilise ütluse peale. Väga võimalik, et lahkute ise töölt, kuid arvestama peate sellega, et
uue töökoha leidmine sellelaastal kujuneb üsna raskeks.
Veidi realistlikum olete veebruari esimesel
poolel, märtsi lõpus, aprillist kuni mai alguseni. Kui teil on soovi, saate sellel ajal üht-teist
olulist heastada ja suhteid töökaaslastega parandada. Ka uue koha otsimiseks on need ajad
soodsad.
Raha pärast muretsete liialt, kuigi mingit
tõsisemat puudust teil selles suhtes pole. Kuni
16. juulini liigub Jupiter teie rahasektoris, nii
et raha vähesuse üle kurtmine oleks kurjast.
Mõistlik oleks hoiduda üleliigsest kulutamisest, kuid sellegipoolest suudate te raha isegi
kõrvale panna. Eriti soodne aeg rahaseisude
parandamiseks on juuni esimesed nädalad ja
alates 16. juulist kuni 1. augustini. Sel ajal võite saada mõne preemia või autasu osaliseks,
võimalik on koguni lotovõit.
Suuremat tähelepanu peaksite pöörama
oma tervisele. Võimalik, et väsimusest või
millestki muust annavad tunda mõned vanad
terviseprobleemid, mis sedapuhku vajavad
tõhusat arstlikku kontrolli. Kui olete vanemas
eas, siis pöörake tähelepanu oma luudele ja liigestele! Vältige rasket füüsilist koormust, kuid
mõõdukas sportimine tulebainult kasuks!
Kui tekib uuem terviseprobleem, siis ravige see kindlasti korralikult välja, olgu või tegemist tühise külmetushaigusega, iga asi kipub
krooniliseks muutuma.
Samas on teil oht muretseda tervise pärast
üleliia. Midagi tõsist ei pruugi ollagi, kuid kipute paljut ette kujutama. Ehk teeb teile hoopis muret teie vanemate tervis. MõndaKaksikute esindajat võib ehk kimbutada depressioon, kuid toetuge omakodustele ja sõpradele ning te ei vajagi rahusteid!

Vähk
Vähkidel tulebküllaltki raske aasta. Kui põrkute kokku esimeste probleemidega, siis ehk
oleks õige aeg pöörduda mõne astroloogi
poole, et koostada isiklik horoskoop, mis abistab teid nõuannetega,kuidas peaksite toimima keerulistes olukordades.
Partneriga on teie suhted igati normaalsed,
kui mitte arvestada väikesi erimeelsusi, mis
paratamatult käivad elu juurde. Võimalik, et
leiate oma kallimaga võimaluse hakata mõnda
ühisprojekti vedama, eriti kui te olete keskealine.Kuni augusti keskpaigani on teie armuelu
eriti soe jaromantiline.
(Järg 6. lk.)
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Omavahelisi ütlemisi ning pingeid võib ette tulla oktoobrikuu laupäevadel ja detsembri esimesel nädalal. Olete ka ise liialt emotsio-
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juurdeehituse, kujundate oma koduaeda.
Nii mõnigi Lõvi võib alustada suisa uue
maja ehitamist. Kulutate oma elutingimuste parandamiseks palju energiat ja raha, kuid
tunnete sellest ka suurt rahuldust. Kui olete
mees, siis püüate võimalikult palju oma kätega ära teha. Naissoost Lõvi seevastu kujundab
iluaeda või siseruume. Hea on see, et te oskate sel aastal võimalikult väikeste kulutustega
kõik vajaminevad tööd ära teha.
Suhted partneriga on rahulikud ja kulgevad üksmeeles. Võimalik, et tegelete mõlemad
oma lemmikhobidega ega püüagi teineteise
vabadusi mingil moel piirata. Võite isegi eraldi seltskonnas viibida, sest mitte kõiges ei kattu teie huvid.
Koos tegutsete ja arutlete aktuaalsetel teemadel jaanuarist kuni aprilli esimese nädalani. Siis tekib teil tahtmine midagi ühiselt ette võtta ja oma elus muuta. Suhtlete rohkem
mõne teise perega või sõpradega. Ainuke aeg
aasta jooksul, kus kipute omavahel vaidlema
ja isegi tülitsema, on detsembrikuu.
Suhted lastega on igati meeldivad ja vabad.
Te ei sekku liialt nende tegemistesse. Veidi
pingeid võib ette tulla septembri teisel poolel
ja oktoobris. Tore on see, et suurte ehitamiste
kõrval leiate aega ka suhtlemiseks, sõpradega
pidude pidamiseks, tervisespordiga tegelemiseks javõtta osa kultuuriüritustest.
Töös ja karjääris suuri muudatusi ei ole
oodata. Olete kohusetundlik ja täpne oma
ametis. Kuna tööd on palju, vajate regulaarseid puhkehetki, et lubada endale midagi mõteete mõne

naalne ja kohati näitate välja armukadedust,
enamasti küll ilma igasuguse põhjuseta.
Lõbustustest ja seltskonnast pole te sel aastal eriti huvitatud. Pigem tahate omaette olla
ja mõelda elu üle järele. Võimalik, et suhtlete sel aastal meeleldi endast märksa vanemate inimestega, ammutades nende elukogemusi. Muutke pisut oma eluviisi, sest päris urgu
tõmbumine ei ole õige moodus oma aastat
huvitavamaks elada! Kui teid ikka seltskonda kutsutakse, minge ja nautige seda võimalust! Ka erinevad kultuuriüritused ja reisimised avardavad teie silmaringi.
Kindlasti loete sel aastal varasemast rohkem, otsekui püüdes tasa teha vahepeal kaotatut. Võite otsustada pühenduda just nüüd oma
keha treenimisele suuremat tähelepanu.
Lastega suhtlete just nii palju, kui hädapärast vaja. Samas olete kogu aeg mures nende
ettevõtmiste pärast. Kipute lapsevanemana
olema liiga range ning maha tegema nii mõnegi nende kavatsuse ja ettevõtmise. Usaldage
oma lapsi, nad on oma vanemaid väärt! Andke neile rohkem vabadust ise otsustada ja pidage lugu nende tõekspidamistest! Vastasel
korral võite kaotada nendega usaldusliku läbisaamise. Kui jätkate ülikriitilisel lainel, valitseb oht, et teie suhted pingestuvad veelgi ja
nad hakkavad vältima teiega kohtumisi.
Eriliselt suured muutused tulevad ette teie
töös ja karjääris. Kõik, mis selles liinis teie nusat.
elu saab segi paisata, sajab kaela ootamatult
Veidi rohkem siblimist ja värskeid töiseid
tuuli on oodata aprilli lõpust kuni juuni lõpuja te olete võimetu otsustama, mis edasi teha. Võimalik, et mingi tõsise põhjuseta vaheni. Selle aja möödudes võiksiteehk planeerida
tate töökohta. Teie puhul sel aastal on see ehk puhkuse ja ette võtta ühe ilusa reisi.
Ka rahalised seisud on stabiilsed. Te ei kiisegi hea. Mõtisklege ehk ongi vana ametikoht hakanud piirama teie võimalusi ja arenpu liiga palju kulutama, kuid samas ei jäta end
millestki ka ilma. Kui tekib vajadus raha juurgut? Võimalik, et Uraani seis puhastab teie sede teenida, siis selleks on head ajad augusti
nist elu uuteks võimalusteks ja tõstab ärivaistu. Olete ehk isegi mõelnud uuele ametialaseteine pool ja septembrikuu. Võimalik, et keele väljundile, kuid eiole tihanud ise selles suugi pakub teile sel ajal mõne lisatöö, mis teidka
nas liikuma hakata. Arvestage, et uue töökoha igati rahuldab. Kui teil peaks sel aastal ette tuotsingul ei pruugi esimesel katsel kõik õnnes- lema mõni kinnisvaratehing, võtke nõuandja,
tuda, kuid mõne aja möödudes õnnestub teil sest ise ei pruugi te kõike õigesti hinnata. Eelsaada endale selline töökoht, millest unistakkõige tuleksvältida pärandustülisid.
sid paljud.
Ka tervis ei vea teid alt. Olete optimistlik
Parema tulemuse nimel tuleb teil end eri- ning nii mõnestki väiksemast hädast saate jaalaselt täiendada, välistatud pole ka hoopis gu oma mõtlemise ja tahtejõuga. Veidike vasuue eriala omandamine. Elu pakub teile vältuvõtlikum olete põletikulistele protsessidejakutseid ja teil pole vähimatki põhjust neist le ja külmetustele oktoobri lõpust kuni detkõrvale hoiduda. Peaasi, et te ei lööks endas sembri alguseni. Vältige ka raskeid füüsilikõhklema kõigi nende ootamatute katsumussi pingutusi, sest teie selg võib tunda anda, ka
te ees. On üsna tõenäone, et ootamatult võite traumade ohtu ei maksa alahinnata!
saada mõne uue ja huvitava pakkumise. Ükskõik kui võimatuna see teile ka ei tunduks,
kaaluge igal juhul positiivset vastust! Häid
tööpakkumisi on oodata aprillis või mais.
Oma rahalise seisuga võite sel aastal igati
rahul olla.Kindlasti on teil hädapärased säästud, et mõnda aega toime tulla ka sel juhul,
kui teenistuses tuleb vahe sisse. Vähina saate
suurepäraselt rahasäästmisega hakkama. Seda enam, et Jupiter, külluse planeet, liigub teie
rahasektoris poolest juulist kuni aasta lõpuni,
mis kahtlemata toob teileraha sisse, seda mitmel erineval moel. Isegi loteriivõit pole välistatud, võimalik on ka soliidse lisaraha teenimine. Teie puhul ei kehti hoiatus, et mõtlematultkulutada eimaksa igal juhul oskate raha Teie kodune elu kulgeb sel aastal ilma suurehoida, te olete loomult koguja.
mate muudatusteta.Kodustega suhtlemine on
Tervis on teil igati hea, kuid ärge pange sepingevaba ja sundimatu. Eriti suuri ümberda mõtlematusega proovile. Iseenda suhtes korraldusi te oma majapidamises ette ei võta.
Loomulikult võivad ette tulla pisiremondi vapeaksite jälgiv olema septembri teisest poolest kuni oktoobri lõpuni. Hoiduge külmetajadused, kuid sellega saate sujuvalt hakkama.
misest ja suurte raskuste tõstmisest, vastasel
Kinnisvaratehinguteks pole aasta soodne,
juhul võite saada mõne trauma. Ka sportides sest võib esile kerkida ootamatuid takistusi
tasubvältida liigseid riske.
või satute teile mittesobiva objekti otsa. Nii et
vaevalt te sel aastal uut kodu muretsema hakkate.
Suhted abikaasaga kipuvad sel aastal olema
veidi segasevõitu. Te nagu ei saaks teineteisest õigesti aru. Esineb väikseid valesid ja rääkimata jätmisi. Samas te mõlemad vajate rohkem kui kunagi varem hellust, õrnust ja romantikat, kuid te ei oska või ei taha seda välja
näidata. Õnnetuseks ei kipu te tekkinud probleeme omavahel arutama. Kui soovite, et teie
kooselu aktiivsemaks ja säravamaks muutuks,
peaksite partneri suhtes olema avatum ning
hoolivust üles näitama. Parim aeg armuliine
tugevdada on veebruari teises pooles, märtsi
Tähtsaim on tänavu teile teie kodu ja suhted lõpus ja aprillis.
Teie aasta kujuneb kiireks ja tegusaks, kui
kodustega, sealhulgas vanematega. Olete kohusetundlik, abistate üksteist seal, kus vaja, te ise kaasa aitate ja oma aega oskuslikult plaannate head nõu, kuigi eriti hingelised need neerite ning suudate õigeid otsuseid teha. Teie
koos veedetud hetked pole. Kaldute rohkem töö ja karjäär on muudatusterohke. Võimalik,
et vahetate töökohta või olete sunnitud seda
praktilisusele ja asjalikkusele.
Võimalik, et juba eelmisel aastal hakkasite tegema. On ka perioode, kus olude tõttu oleoma kodus muudatusi tegema ja nüüd jätkate te lausa töötu. Neitsile omaselt hakkate kohe
alustatut veelgi põhjalikumalt. Võib-olla võtamuretsema ja võite vastu võtta esimese pakte ette suurema remondi, uuendate mööblit, kumise, mis tõotab teile teenistust. Peate siis–

Neitsi

–

Lõvi

ki tõsisemalt kaaluma teisigi võimalusi, mõtlema, mis teie jaoks see kõige õigem on. Kui
olete firma juht, siis ei oleks liigne kasutada
mõne eksperdi abi. Ka teie puhul on võimalus midagi uut juurde õppida, olenemata teie
enda vanusest.
Töö otsimiseks ja ka vahetamiseks on kõige
soodsamad ajad 7. maist kuni mai lõpuni ning
17. juunist 13. juulini.Aasta algusest kuni juuli lõpuni olete ise üliaktiivne teenistuse otsimisel ja võimalik, et sel ajal avaneb ka soodne
võimalus ametisse saada.
Sel aastal tekib teil soov end rohkem kultuuriliseltharida. Võtate osa kõikvõimalikest
üritustest, mis teie silmaringi avardavad. Eriti aktiivne olete 5. märtsini ja oktoobri teisest
poolest kuni aasta lõpuni.
Kuni juulikuuni on teile väga suureks toeks
ja abiks teie sõbrad. Usaldage neid ja suhelge
nendega tihemini! Vajadusel abistate neidki.
Üsna tõenäone, et mõnega neist alustate ühist
projekti või suundute välisreisile.
Raha võib jõuda teieni ka ringiga, näiteks
partneri kaudu, mis laseb teil rahulikult ära
elada. Väljaminekud tuleks sel ajal kontrolli
alla võtta. Kuna teenimisvõimalused on hüplikud, siis loomulikult olete aasta teisel poolel
mures oma sissetulekute pärast. Samas oskate
ka säästa ja te ei tee liigseid kulutusi. Hakkama saate igal juhul. Võimalik, et lisateenimise võimalus kukub teile sülle hetkel, kui olete
igasuguse lootuse kaotanud. See võib juhtuda
septembrist kuni novembrini. Aeg-aj alt võiksitekätt proovida loteriis.
Tervis on teil terve aasta vältel stabiilne, kui
mitte arvestada närvilisusest tingitud lühiajalisi seedehäireid.
Kui peaksite sellel aastal armuma, siis võib
sellel olla saatuslik tähendus. Võimalikud on
ka mõned kõrgelennulised flirtimised, mis
toidavad teie hinge.

Teil on oodata kirevat ja sündmusterohket aastat. Tööl ja karjääris sujub kõik kenasti.
Olete oma eluga rahul. Võimalik, et saate koguni palgakõrgendust. Ülemustega on suhted
head.Kui olete ise juht, siis hoolitsete oma alluvateheaolu eest.Kuni 17. juulini on eriti hea
aeg eneseteostuseks jakarjääritegemiseks, aga
ka töö otsimiseks. Kui vaja, siis ka töö vahetamiseks.
Lisaks muule on suhted töökaaslastega igati soojad ja sõbralikud. Võite loota ka tõusu ametiredelil. Aasta teine pool sujub rahulikumalt, kuid suuremaid muudatusi ei tule.
Võimalik, et ees ootavad tööalased lähetused,
koolitused.
Raha pärast kipute liigselt muretsema. Teile
võib südamevalu tekitada pangalaen või olete
kulutanud rohkem, kui oleksite tahtnud. Liigne mõtlemine raha peale ei tule kasuks, sest
see tekitab masendust ja süütunnet.Tegelikult
otsest põhjust muretsemiseks pole, sest ka sel
juhul, kui raha ei laeku teie pangakontole nii
palju, kui teie seda ideaalis sooviksite, on teil
siiski stabiilne ja arvestatav igakuine sissetulek.
Tervis on veidi muutlik, olete nakkustele
vastuvõtlikumkui tavaliselt. Kipute ka endale
hädasid külge mõtlema, kui kuskilt veidivalutab. Samas kui teil on tõesti mõni kaebus, võib
see osutuda raskesti diagnoositavaks ja alati ei pruugigi rasket tõbe olla. Arvestada tuleb ka sellega, et sel aastal olete uuteleravimitele tundlikum ja võib esineda allergiat. Medikamentidega ei maksa omapäi eksperimenteerida. Iga uue ravimi puhul paluge arstil teha tundlikkuse test!

Skorpion
Tegelikult on see paljuski teie võimaluste aas-

Kaalud

ta, kuid te peate selleks tublisti pingutama,
et eesmärgini jõuda. Suhtlemisel töökaaslastega on probleeme. Võite olla mässumeelne,

kui mõni tööülesanne tundub teile mõttetuna. Peate oma käitumise kontrolli alla võtma,
Kui olete kavatsenud sel aastal õppima asuda et mitte rikkuda oma töösuhteid.Kipute vahel
või ennast mõnel kursusel täiendada, siis selvõimatut nõudma, eriti kui olete ülemus. Te
leks on parimad ajad mais, juunis ja juulis.
küll ei tunnista seda endale, kuid teie käitumiOlemasolevates suhetes on veidi mahedane on tihtipeale ettearvamatu.
mad ajad aprillis ja mais, sel ajal võtke südaTöös ja karjääris sujub üldjoontes kõik rameasjaks abielu päästa ning klaarige oma ar- hulikult ning sissekäidud rada pidi kuni pooved rahulikult. Ehk leiate endalegi üllatusle juulini. Mingeid suuri muutusi pole ette nälikult, et armastate endiselt teineteist. Uste ha. Lõpetate pooleliolevad tööd ja teie kohusetunnet hinnatakse.Alates poolest juulist tepaugutamise ja riidlemisega ei jõua te kuskile ning sel aastal ei ole küll õige aeg toimivat kib teil võimalus käivitada uus suur projekt,
kooselu katkestada. Muide, üheks riiu põhjumida te varem pole mingitel põhjustel teha
seks võivad olla ka rahaasjad ja ega armukadesaanud. Tegu võib olla oma firma loomisega
duskisuhteid paranda.
või ametialase tõusuga praegusesfirmas. Kõik
Kodune elu on teil üldiselt rahuldav. Kosee, mida momendil alustate, jääb teie ellu piduste ja vanematega suhtlete regulaarselt, läkaks ajaks. Suuri kasumeid pole kiirelt oodata,
bisaamine nendega on igati hea. Lastega oskakuid samas on majandustegevus pidevalt kete ka hästi läbi saada, te ei piira nende tegeminas plussis.
Saturn liigub terve aasta teie märgis, mis
siega vabadust pühenduda oma hobidele, eritikui nad on täisealised.
seab teile päris suured nõuded. Võimalik, et
Teil võib sel aastal ette tulla kinnisvara ostunnete end pinge all olevat. Olenevalt teie natu ja müüki, need tehingud sujuvad tõrgeteta tuurist, kuidas te oskate struktuuride loomise
ning teie kasuks. Väga võimalik, et ostate uue planeedi Saturni nõudmisi täita, kujuneb ka
või vahetate olemasolevakodu teise vastu.
teie elu. Kahtlemata tunnete, et aasta saab oleVõimalikult palju aega veedatekodus ja püma raske, eriti sel juhul, kui tõmbute endasse
hendate palju aega selle hubasemaks muutmiega usalda oma intuitsiooni. Halvim variant
sele. Kui teil on aed, siis on see kindlasti ilus oleks see, kui te kaotate usu iseendasse ja alahindate oma võimeid.
ja ainailusamaks see teie kätetööna muutub.
Suhtlemisel oletesel aastal aktiivne, ent sõlTeie rahaline seis on sel aastal igati rahultumatu. Sõpradega veedate ohtralt vaba aega, dav, muretsemiseks pole vähimatki põhjust.
võimalik, et lootekontaktid mõne uue ja huKui teilsiiski raha napib, siis hea võimaluslisaraha teenidaavaneb septembris ja kestab kuni
vitava inimesega, seda eriti aasta teisel poolel.Abistate üksteist ning üheskoos võtate ette aasta lõpuni. Kui alustasite mõne uue tööga,
huvitavaid üritusi ja reise. Uus sõber võib olla siis võivad nüüd esimesed tulemused endast
ka vastassoost ja vanuselt teist erinev.
märku anda. Võite koguni preemiat saada või
Kõige suuremaks probleemiks sel aastal on võidate arvestatava summa loteriiga.
suhted elukaaslasega. Teie omavahelist läbiOma eraelus kipute olema liiga tõsine ja
saamist võib võrrelda Ameerika mägedega. kriitiline, hea tuju ning lahke meel oleksid teid
Iial ei või teada, mille pärast tekib vaidlus või justnagu jäädavalt maha jätnud.Põhjuseks on
see, et te ei oska tööd eraelust lahus hoida ja
riid.Käitute ise tihtipeale mõtlematult, õhutades sellega tüli. Leppimised vahelduvad tülide nii vaevletegi pideva süütundeall.
Sel aastal on teil hea kontakt ja läbisaamija solvumistega, väsitav kassi-hiiremäng kestab teil terve aasta jooksul.
ne oma lähemate sugulastega ning sõbrunete
Kui sel aastal tabab teid suur armumine ja naabritega. Üksteise toetamine on teie jaoks
lausa eluvajadus, heategevus on teie südameteis tekib soov abielluda, peaksite võtma mõtasi. Võimalik, et veedate üheskoos mõnusalt
lemisaega, liiatikui teie kuum tunne sai alguse saatuslikulkohtumisel ning südamete sulaaega või organiseerite meeleolukaid kogupemine toimus hetkega. Praegune partner võib reüritusi.
osutuda väga erinevaks kõikidest eelmistest
Teie kodune elu on rahulik, saate kaasaga
silmarõõmudest.
omavahelhästi läbi.Kontaktid vanematega on
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head. Suuri muudatusi te omakoduses keskkonnas ette ei võta. Aasta viimasel kuul võib
ette tullanii vaidlusi kui ka riidusid, kuid õnneks ei kesta need kaua, kui suudate oma käitumist kontrolliall hoida.
Lastega on teil ülitugev side. Võimalik, et
nad puistavad iga väiksema mure ja rõõmu
korral teile südant. Te olete neile väga vajalik, teie soovitustega arvestatakse. Kui lapsed
on veel väikesed, siis veedate meelsasti aega
nendega koos mängides või midagi üheskoos
meisterdades. Ärge unustage muinasjutte!
Sel aastal sisustate oma vaba aega peamiselt muusikat kuulates, kunstinäitustel käies
või teatrit külastades. Ilmselt tajute, et sellise
tõsise aasta juurde kuulub sedasorti lõdvestumine. Kaaslaseks võite võtta oma sõpru, lapsi,
pereliikmeid. Pole harvad ka need juhud, kus
te päris üksi ilusaidkunste naudite.
Aasta esimesel poolel võib teil tekkida soov
end täiendada või minna suisa mõnda uut
eriala õppima. Võib juhtuda, et seoses õpingute või tööga tuleb teil sel aastal ette mitmeid
huvitavaid välisreise.
Oma elukaaslasega on teil sel aastal suhted
igati meeldivad, kuid mitte eriti aktiivsed.Säraja romantikat oleks teie kahe ellu juurde vaja. Parim aeg on selleks südasuvi. Ehk võtate just siis aega puhkamiseks ning veedate romantilise kuu, kus nii-öeldakäsi käes ja süda
südames.Kindlasti vajate te mõlemadpingete
maandamist ja suhte värskendamist.
Teie tervis on muutlik, eriti siis, kui te endale tööga liiga teete. Võib esineda peavalusid, vereringehäireid. Kui tervis streigib, võiksite ette võtta arstliku kontrolli. Käige regulaarselt hambaarsti juures!

maitset ja disainerisilma. Isegi olemasoleva
mööblioskate osavalt ümber paigutada nii, et
terve pere jääb uuendustega rahule. Läbisaamine pereliikmetega on hea ja võimalik, et sel
aastal võtate üheskoos midagi huvitavat ette.
Kõne alla võivad tullareisid lapsepõlvemaale,
aga samuti võib ette tulla teile oluliste sündmustega seotud paikade külastamine.
Lastega saate sel aastal ülihästi läbi. Kui
nad on väikesed või kui teil on juba lapselapsed, hoiate neid suurima heameelega. Kui teil
on teismelisi lapsi, siis kuni juulikeskpaigani
saate nendega suurepärase hingelise kontakti. Nad usaldavad teile oma pisimuresid ning
te oskate olla neile heaks kuulajaks ja nõustajaks. Aasta teisel poolel on teil nende jaoks
vähem aega.
Aasta esimesel poolel külastate palju teatrit, kontserte, muuseume ja igasuguseid kultuuriüritusi.Teie elustiil on muutunud tervislikumaks, seepärast meeldib teile vaba aega
veeta tervisespordiga tegeledes. Kui olete üksik, võite ka armuda või tekib teil mõni meeldiv salasuhe.
Teie suhted partneriga on veatud, kui mitte arvestada seda, et võite vajada rohkem hellust ja õrnust kui tavaliselt.Teile võib tunduda, et teie armuelu on muutunud üksluiseks
ning et sellest puudub kirg ja iha. Suurepärane aeg suhete romantilisemaks muutmiseks
on august ja september kasutage seda aega,
mis on teilekui taevane kingitus!
Neptuun liigub terve aasta teie enda märgis, mis võimendab Kaladele omaseid jooni. Tundlikkust, intuitsiooni, loomingulisust,
hoolivust, samas ka illusoorsust ja hajameelsust. Reaalsustaju kipub olema nõrgavõitu.
Nii mõnedki Kalad võivad sel aastal teha
elus kannapöörde ja otsustavad pühenduda
õpingutele, on selleks siis kõrgkooli astumine või osaleminekursustel. Kui see nii peaks
juhtuma, siis võtate õpinguid väga tõsiselt,
kõik ülejäänu jääb paratamatult tagaplaanile.
Hea on see, et teate väga täpselt, mida te õppidatahate ja mis on teie elueesmärk. Kuigi uus
algus võib mitmes mõttes kujuneda raskeks,
tulete omadega toime. Toetagu teid teadmine,
et raskusi ei pea te üksi kandma, teil on tublid

Kaljukits

Veevalaja

Väga soojad suhted on teil sel aastal oma pereliikmete ja lähisugulastega. Varasemaga
võrreldeskohtute palju tihedamini ning need
kohtumised on soojad ja üksteist toetavad.
Ühised ettevõtmised liidavad ka võõramaks
jäänud sugulasi omavahel ja teil on selles oluline osa.
Koduste ja oma vanematega käib suhtlemine tõusude-mõõnadega. Aeg-ajalt võite olla nende suhtes täiesti ettearvamatu, samas
näitate üles hoolivust ja arusaamist. Teie hinges valitsevad vastuolulised tunded, sest tahaksite oma kodus korraldada mitmeid muudatusi, kuid teie plaanid on segased ja teil on
raskusi leida vaba raha oma ideede elluviimiseks.
Kui vaevuksite teisi pereliikmeid kuulda võtma ja nende nõuannetega arvestama,
võiksite oma kodu tundmatuseni muuta.
Ilmselt väga originaalseks. Teis võib tekkida
äkkmõte oma elukohta parema vastu vahetada, selles mõttes võidakse teile teha ootamatu
pakkumine, millest on raske ära öelda. Enne
otsustavat sammu mõelge rahulikult ja arut-

Nagu alati, olete ka sel aastal hea suhtleja ja
seltskonnatäht, kuid lõbustustest ning pidudest te sel aastal eriti ei hooli, välja arvatud
kultuurisündmused, millest te võimalikultsageli osa võtate. Oma laste ja lastelastega suhtlete parasjagu nii palju, kui hädapärast vaja,
kuid erinevatele teatrietendustele ning näitustekülastustele võtate neid meelsastikaasa.
Mingeid pikemaid reise te sel aastal ilmselt
ette ei võta. Kui tekibki võimalus välisreisile
minna, siis on see ilmselt tööga seotud.
Teie isiklik elu on sel aastal joones, saate
partneriga omavahel hästi läbi. Eriti romantiliseks kujunevad suhted juuli teisest poolest alates ja ilus elu jätkub kuni aasta viimase päevani. Kui olete üksik, võite sel ajal leida
endale unistustekaasa, või kui teie abielu on
muutunud tundetuks argipäevaks, siis nimetatud perioodil on õige aeg seda suhet emotsionaalselt värskendada.
Oma lähikondlastega, sugulaste ja tuttavatega on suhted muutlikud ning aeg-ajalt isegi pingelised. Käitute ettearvamatult, kipute
vaidlema ja emotsioonidetulvas võite koguni
sõpradega tülli pöörata. Teis tekib põhjendamatu kartus, et kõik nad on teie vastu ja üritavad teie tegutsemisvabadust piirata. Küllap
mõistate rahunedes, et teie kartus on asjatu ja
tegelikult soovitakse teid teie valikutes aidata.
Oma kodus te sel aastal erilisi muudatusi
ette võtta ei viitsi. Läbisaamine pereliikmete ja vanematega on rahumeelne ning lugupidav. Kui te siiski tahate uuendusi läbi viia
ja te suudateka pereliikmed nõusse rääkida,
on selleks sobivaim aeg aprillist kuni juunini.
Sel aastal peaksite arvestama, et teil on väga palju tööd. Suurem osa tegemisi on kahjuks rutiinsed jaigavavõitu. Selles mõttes tundub elu nagu seisev vesi mitte mingeid erilisi muudatusi ei toimu. Tuim argipäev tekitab depressiooni ja väsimust ning võib teid
lõpuks niikaugele viia, et te ise olete valmis
töösuhet lõpetama. Pole üldsegi välistatud, et
tööandja on huvitatud teist lahti saama, kuna
te oma töökuse ja kohusetundega juba pikemat aega eriti ei hiilga.
Sellegipoolest kui teil on tekkinud mõni
geniaalne idee, mida ette võtta, ja varem pole
selleks võimalust avanenud, siis on just nüüd
hea võimalus luua oma firma, eriti veel sel juhul, kui teil on toetajaid. Toetajateks võivad
olla teie sõbrad, vanemad või isegi lapsed. Kui
olete kunstiinimene, võivad sissetulekud üsna kopsakad olla. Ent pidage meeles kõik,
mida te ette võtate, peab olema korrektselt
vormistatud ja hoolikalt läbi mõeldud! Liigne kiirustamine ei anna soovitud tulemusi.
Kindlasti peate kõik momendid ka rahaliselt
läbi kaaluma, sest teie rahaline seis on sel aastal tervikuna väga muutlik. Olete raha suhtes ükskõikne ja hajameelne selle väljaandmisel. Mingeid võlgu ei maksaks sel aastal juurde tekitada, ka ei tasu raha välja laenata. Kui
te ei taha oma ellu lisaprobleeme, peaksite rahaga sel aastal täpsem olema. Keegi võib teid
finantsküsimustes ära kasutada või lausa petta. Isegi vargused võivad sel aastal aset leida.
Teie tervis on kord parem, kord halvem.
Aasta esimesel poolel on teil võimalik seda
ise oluliselt parandada. Läbige tervisekontroll ja hakake rohkem mõtlema, kuidas oma
tervist tugevdada, eriti kui põete mõndkroonilist haigust. Ilmselt muudate oma toitumisharjumusi ja ülikasulikoleks sel aastal tegeleda tervisespordiga, viibida võimalikult palju
värskes õhus.

lege kodustega!
Teie suhted lähipartneriga on sel aastal romantilised ja soojad. Leiate aegakahekesi olemiseks, olete tähelepanelik kõikide tema soo-

Ambur
Amburitel on oodata küllalt tavapärast aastat.
Oleneb teist endast, kuidas te oskate sellesse
värvi ja aktiivsust sisse põimida. Teie töös ja
karjääris sujub kõik endistviisi. Väga võimalik, et otsite küll uusi väljakutseid, kuid erilisi
võimalusi selleks pole antud.Kui olete ise aktiivne, siis kõige tõenäolisem aeg millegi uue
otsimiseks on august-september. Üheks võimaluseks on ka ise töölt lahkuda, et elada pingevabalt. Pärast seda leiate endalegi ootamatult, et olete talitanud valesti ja hakkate paaniliselt otsima uut võimalust, et saada uuesti rakkesse.
Vabalt võite mõelda mõne uue eriala
omandamisele või enesetäiendamisele praeguses firmas. Soodsaim aeg selleks on aasta
algusest kuni juulilõpuni.
Kui te siiski lepite oma senise töökohaga,
siis sellel perioodil tajute ka ise, et tippujõudmiseni on teil veel piisavalt palju arenguruumi ja teid võidakse koguni edutada. Töökaaslastega läbisaamine on üksteisest lugupidav.
Näidake üles mõistmist ja kannatlikku meelt,
ärge võtke ette mõtlematuidsamme!
Kui olete töötu, siis on aasta algus soodne
aeg uue töökoha otsimiseks. Võib juhtuda, et
püsiv töökoht tekib ajutisest töösuhtest.
Teie rahaline seis on stabiilne, sest sel aastal oskate varasemast paremini oma rahaasju
planeerida. Võite saada ootamatult suurema
summa omanikuks perioodil, mis jääb oktoobri viimase nädala ja 5. detsembri vahele.
Rahaõnn võib naeratada kas mõne preemia,
palgakõrgenduse või loteriivõidu näol.
Aasta algusest kuni juuli keskpaigani võib
teil tulla ette kinnisvaratehinguid. On need
planeeritud või ootamatu loomuga, kulgevad
need igal juhul sujuvalt ja toovad teile kasu.
Õhus on ka päranduse saamise võimalus.
Siiski peaksite aasta vältel jälgima, et kõik
teie arved ja maksud oleksid õigel ajal tasutud. Valitseb oht, et maksuametil tekib teie
tegevuse vastu ebaterve huvi. Kõik on hästi,
kui teie arveldamised on seadusega kooskõlas. Mingeid kõveraid teid ja šlikerdamisi ei
ole sel aastal mõistlikkasutada.
Tervis on teil sel aastal hea, kuid ärge seda
proovile pange! Jälgige elementaarseid turvanõudeid, eriti kui tegelete mõne ekstreemse
spordialaga! Oktoobris vältige külmetumist,
märkamatult võite mõne viiruse saada või
lööb välja mõni põletikuline protsess. Hoidke selga jaliigeseid, kusjuures oht endale liiga
tehakehtib nii noortel kui ka eakamatel Amburitel!

vide suhtes. Eriti ilusad on teie suhted kuni
juuli keskpaigani. Pole välistatud, et just sel
suvel otsustate omakallimaga ette võtta puhkusereisi mõnda eksootilisse riiki.
Kui olete üksik, siis võib teie ellu tekkida
ilus armastus, mis võib viia abieluni.
Lõbustustest te sel aastal eriti ei hooli, pealegi pole teil selle jaoks eriti aegagi. Oma vaimu värskendamiseks ja väikeseks lõõgastumiseks piisab teile täielikult oma sugulastetuttavateringist.
Võimalik, et just nüüd tekib teil soov õppida mõnd võõrkeelt, seda oskust võib vaja
minna teie töös, eriti kui on tegemist mõne
eksootilisema keelega. Loomingulistel töötajatel pole raskusi leida keeleõppeks vaba aega.
Aasta tervikuna tuleb töine, produktiivne
ja edukas. Pluuto liigub endiselt teie märgis,
tehes soodsa seisuSaturniga, kes teatavasti on
struktuuride looja. Tunnete endas palju suuremat energiat kui varasematel aastatel. Olete enesekindel, riskijulge ja olenemata sellest, mis vanuses te olete, saavutate kõik, mida elult ootate. Aasta soosib eriti selliseid tegemisi, mida te varem pole tihanud ette võtta. Väga võimalik, et sel aastal toetavad teid
teie sõbrad, kes teid otsustaval hetkel julgustavad. Märgid näitavad, et leiate uusi sõpru,
kes on teist vanemad ja elukogemuse võrra rikkamad. Teil on vabadus luua väga mitmes eluvaldkonnas täiesti uued struktuurid,
olla teerajaja ja õpetaja. Kõige aktiivsem olete oma tegemistes oktoobri lõpust kuni detsembri alguseni.
Töös ja karjääris võite aasta jooksul palju
saavutada, kui teete seda pühendunult ega tagane püstitatud eesmärgist. Kui teil on oma
firma, siis juhite seda kindlakäeliselt nagu
kapten laeva. Te teate täpselt, mil moel edu
saavutada. Kui olete palgatööline, siis lisaks
töökusele saate suurepäraselt läbi oma töökaaslastega. Nad peavad teist lugu, te olete
autoriteet.
Teie teenistus on korralik, kui te just ei
ole otseselt seotud suurte projektidega, mille puhul valitseb oht, et tasu töö eest võib
arvele laekuda suvalisel ajal. Samas, raha ei
olegi sel aastal teile esmajärgulise tähtsusega. Alates juulist kuni aasta lõpuni võib teie
palk suureneda. Igal juhul on nimetatud periood soodne aeg ülemusega vestluseks töölepingu osas. Aasta teiselpoolel võib ette tulla ka kinnisvaratehinguid ja seda isegi teenimise eesmärgil.
Teie tervis on igati suurepärane. Seda
enam, kui te tegelete tervisespordiga ja olete mõnd oma kahjulikku harjumust suutnud
oluliselt vähendada. Kui tervis annab endast
märku, tasub igal juhul lasta end arstil üle
vaadata. Mais-juunis hoiduge külmetumast,
sest häälepaelad ja bronhid võivad olla just
sel aastaajal tundlikumad kui südatalvel! Ärge unustage hambaarsti!

–

–

–

Kalad
Oma kodus võite sel aastal mägesid paigast
liigutada. Päris kindlasti oskate kodu hüvanguks midagi ilusat välja mõelda. Lisaks geniaalsetele ideedele on teil külluslikult head

–

poolehoidjad!
Igas eluvaldkonnas peaksite sel aastal olema väga seaduskuulekas, pisemgi kõrvalekalle seadusest toob endaga ebameeldivusi kaela.
Teie töösuhted ja karjäärivõimalused on sel
aastal segasevõitu. Kui olete kunstnik, muusik, näitleja, siis on olukord üsna lootusrikas,
kuid argisemate ametite esindajatel saab rutiin segavaks faktoriks. Et aastaga kuidagiviisi toime tulla, usaldage oma sõpru ja kuulake
nende arvamusi! Väga mõjukad sõbrad võivad aidata teil isegi karjääriredelil tõusta, kui
te pakutud abi vastu võtate.
On ka selliseid perioode, kus te võite küllaltki aktiivne olla, eriti 15. septembrist 17.
detsembrini.Sel ajal olete väga hea organiseerija ja suhtekorraldaja. Mitmed soovid võivad just siis täituda te võite saada ametikõrgendust või parema tööpakkumise, võib-olla osutute valituks mõnesse mainekasse liitu.
Rahaga ei oska te küll sel aastal ringi käia.
Väga tõenäone, et sedavõib äkki suures koguses sisse tulla ja kohe te oskate selle ka laiaks
lüüa. Võimalik, et võidate isegi loteriis, kuid
kasiinost hoidke küll eemale, sest te ei oska piiri pidada! Kui teil on kavatsus teha rahaga suuremaid operatsioone, midagi müüa
või osta, siis ei maksaks omapäi küll tegutsema hakata. Hea, kui teil oleks mõni usaldusisik, kes hoiaks teie rahavoogudel silma peal.
Kindlasti ei tohi see inimene ollaKalade mär–

gi esindaja.
Tervis on teil sel aastal igati hea. Kui teid
kimbutavadki mõned haigused, siis sel aastal toimub neist paranemine kui imeväel, eriti aasta teisel poolel. Sel ajal annab igasugune ravi väga häid tulemusi. Ka loodusravist
saate abi, taimeravi tugevdab hästi teie immuunsüsteemi.
Väike oht on toiduga liialdamiseks, seetõttu vältige ülesöömist!
Teie tervis paraneb veelgi, kui tegelete tervisespordiga. Väga soodsalt mõjuvad sel aastal massaažid ja veeprotseduurid.
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ESMASPÄEV, 6. JAANUAR

TEISIPÄEV, 7. JAANUAR

KOLMAPÄEV, 8. JAANUAR

NELJAPÄEV, 9. JAANUAR

ETV

ETV

ETV

ETV

06.55 Terevisioon 08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon 11.55 Emil
12.30 Maailm nagu muster 13.00 Osoon
13.50 Jamie Oliveri 30 minuti road
14.15 Uued trikid
15.05 Waterloo Roadi kool
16.00 Holby City haigla 17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Niimuudu om 17.30 Ohtlik lend
18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade
20.05 Osoon 20.35 Meie inimesed: Oksana
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 21.30 Sport
21.40 Välisilm 22.10 Terror Nairobis (USA 2013)
22.40 Hitisadu 2014
23.40 Ringvaade
00.51 ERRi uudised

06.55 Terevisioon 08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon 11.55Emil 12.30 Suusaajakiri
13.00 Osoon (subtiitritega) 13.30 Välisilm
14.05 Bagueli pügmeed maailma äärel (USA 2010)
15.05 Waterloo Roadi kool
16.00 Holby City haigla
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Niimuudu om 17.30 Ohtlik lend
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade 20.05 Vabariigi kodanikud
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 21.30 Sport
21.40 OP! 22.40 Kodu
23.25 Hyacinth Bucket (Inglise 1990)
23.55 Ringvaade
01.03 ERRi uudised

06.55 Terevisioon 08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon 11.55 Meie inimesed
12.20 OP!
13.15 Puudutuse aeg 13.20 Ära karda mind
14.05 Ajavaod. Ärimehed 14.35 Äratundmisrõõm.
Rock Hotel 15.05 Waterloo Roadi kool
16.00 Holby City haigla (2004)
17.00 Aktuaalne kaamera
17.10 Niimuudu om 17.30 Ohtlik lend
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade 20.05 Pealtnägija
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm. 21.30 Sport
21.40 Foorum 22.30 Eesti lood
23.00 Tähelaeva laulud 23.30 Ringvaade
00.38 ERRi uudised

06.55 Terevisioon 08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon 11.55 Pealtnägija
12.45 Tähelaev: Oleg Pissarenko (subtiitritega)
14.00 Vabariigi kodanikud (subtiitritega)
14.55 Neli aastaaega 15.05 Waterloo Roadi kool
16.00 Holby City haigla (2004)
17.00 Aktuaalne kaamera 17.10 Niimuudu om
17.30 Ohtlik lend
18.30 Aktuaalne kaamera 19.00 Ringvaade
20.05 Kahekõne 20.30 Lähetus
21.00 Aktuaalne kaamera. Sport. 21.40 Kapital
22.10 MI 22.35 Mees trooni taga. Vincent Paterson
23.35 Ringvaade
00.47 ERRi uudised

ETV 2
07.10 Multifilmid 08.30 Tagatargemad

ETV 2
07.10 Multifilmid08.15 Lastetuba 08.30 Nukumäng

ETV 2
07.10 Multifilmid08.15 Lastetuba

ETV 2
07.10 Eddie jakarupätsu 07.20 Sõprade linn

09.00 Eesti lood 09.25 Pereelu 09.55 Minuscule
10.05Waterloo Roadi kool 10.55Siin ja praegu
11.40Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontsert
13.42ERR uudised
17.05Eesti muusikavideod
17.30Päikseline itaaliaköök 18.00 Okaspead
18.25Nuki ja sõbrad 18.30 Lastetuba
18.45Mesilane Maia 18.55 Baleriin Angelina
19.10TegusTimmu
19.20AK (viipek) 19.30AK (vene k)
20.00 Dostojevski (Vene 2011)
21.00 Lint 21.30 Jüri Üdi klubi 22.25 Unistajad
23.15 Kaalul on rohkem kui elu 00.14 ERRi uudised

09.00 Ringvaade 10.05Waterloo Roadi kool
10.55 Minuscule 11.00 Jüri Üdi klubi 11.55 Viini Filharmoonikuteuusaastakontsert 201414.27ERR uudised
17.00 Apelsini sees. Ago Anderson 18.00 Joona jutud
18.25 Nuki ja sõbrad 18.30 Lastetuba 18.40Mesilane
Maia 18.55Baleriin Angelina 19.05TegusTimmu
19.20 AK (viipek) 19.30 AK (vene k)
20.00 Pildipüüdjad 21.00 Vana aja asjad
21.15TEDxTallinn 21.30 Meie aja laps
22.30 Ööülikooli rännakud 23.30 Miss Nikki ja Tiger
Girls 00.25 Keeluaja kuningas 01.39 ERRi uudised

08.30 Püramiidi tipus 09.00 Ringvaade
10.05 Waterloo Roadi kool 11.00 Ööülikooli rännakud
12.00 Eesti muusikavideod 12.28ERR uudised
16.35 Unistajad
17.30 Töötuba 18.00Mõmmi aabits
18.30Lastetuba 18.40Nuki ja sõbrad
18.50 Eddie jakarupätsu 19.00Samsam 19.05 Sõprade linn 19.20 AK (viipek) 19.30AK (vene k)
20.00 Meie inimesed: Külli 20.25 Minuscule
20.30 Ajavaod 21.00 Peata pulmad 21.05Renessanss
21.30 Meie Aja Kunst 22.00 Metsiku lõunamaa asukad
23.30 Terror Nairobis (2013)
23.55 Aja laul 00.32ERR uudised

07.30 Samsam 07.40 Mõmmi aabits 08.05 Nuki ja
sõbrad 08.10 Lastetuba: Lauamäng 08.30 Töötuba
09.00 Ringvaade 10.05 Waterloo Roadi kool
10.55 Eesti TOP 50 14.59ERR uudised 17.15 Smallville 18.00 Hei, pöialpoisid! 18.30 Lastetuba
18.40 MukkjaTšavapa 18.50 Alfie Atkins 19.05 Zou
19.20 AK (viipek) 19.30 AK (vene k)
20.00 Kroonijuveelide sädelev ajalugu
21.00 Ajurünnak
21.30 Lõputa maailm 22.20 4x4.Taimõrja Jamal
22.45 Eesti TOP 7 23.30 Kuidas ei tohiks elada
00.00 Kuritegu 01.05 ERRi uudised

Kanal 2
06.00 Punased roosid 06.55 Tom ja Jerry

Kanal 2
06.00 Punased roosid 06.55 Tomi jaJerry lood

Kanal 2
06.00 Punased roosid 06.55 Tomi ja Jerry lood

Kanal 2

07.25 Mr Bean 07.50 Kass Oggyja kurjad prussakad
08.00 Reporter 09.00 Süütu süüdlane
10.00 Manhattani tuhkatriinu 11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Sajandi armastus 13.30 Aja B
14.00 Sõbrad 14.55 Punased roosid
16.00 Küladetektiivid 17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane 19.00 Reporter
20.00 Jane ja Urmet pluss 10 20.30 Eesti tippmodell
2 21.30 Mentalist 22.25 Kliendinimekiri
23.20 Nikita 00.15 Vahelevõtja 01.10 Hotell Adlon
02.55 Lemmikretseptid 03.35 Reporter
04.25 Rosamunde Pilcher Otsustavad tunnid

07.25 Mr Bean 07.50 Kass Oggyja kurjad prussakad
08.00 Reporter 09.00 Süütu süüdlane
10.00 Manhattani tuhkatriinu 11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Jane ja Urmet pluss 10 12.00 Eesti tippmodell
2 13.00 Kaks kanget Lõuna-Ameerikas 14.00 Sõbrad
14.55 Punased roosid 16.00 Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu 18.00 Süütu süüdlane
19.00 Reporter 20.00 Krimi 20.30 Mägede varjud
21.30 Dante mäetipp 23.30 Kassnaine
01.25 Mentalist 02.10 Kliendinimekiri
02.55 Ekstreemkalapüük Robson Greeniga
03.40 Reporter
04.30 Utta Danella Torm abielutaevas

07.25 Mr Bean 07.50 Kass Oggy jakurjad prussakad
08.00 Reporter 09.00 Süütu süüdlane 10.00 Manhattani tuhkatriinu 11.00 Kodus ja võõrsil 11.30 Mägede varjud 12.30 Minu mees suudab! 14.00 Sõbrad
14.55 Punased roosid 16.00 Küladetektiivid
17.00 Manhattani tuhkatriinu 18.00 Süütu süüdlane
19.00 Reporter 20.00 Suur lotokolmapäev Rooside
sõda 21.00 Heeringas Veenuse õlal
21.30 Seotud 22.30 Jahtunud jälg
23.30 Bordell 232 00.40 Brezhnev
01.40 Vampiiripäevikud 02.25 Nikita 03.10 Krimi
03.35 Heeringa vana-aastaõhtu 04.00 Reporter
04.50 Kriminaalne Venemaa 05.15 Küladetektiivid

06.00 Punased roosid 06.55 Tomi ja Jerry lood
07.25 Mr Bean 07.50 Kass Oggyja kurjad prussakad
08.00 Reporter 09.00 Süütu süüdlane
10.00 Manhattani tuhkatriinu 11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Seotud 12.30 Heeringas Veenuse õlal
13.00 Suur lotokolmapäev Rooside sõda
14.00 Sõbrad 14.55 Punased roosid
16.00 Küladetektiivid 17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane 19.00 Reporter 20.00 Rahvuslik aare 2: Saladuste raamat 22.20 Pahad poisid
2 (USA 2003) 01.00 Jahtunud jälg 01.45 Bordell 232
02.45 Meie aasta Siberis aastalõpu eri
03.15 Kodusaade 04.00 Reporter 04.50 Kriminaalne
Venemaa 05.15 Küladetektiivid

TV3

TV3

TV3

06.15 Beyblade 06.40 Smurfid
07.05 Käsnakalle Kantpüks 07.30 Beyblade: metalli
raev 08.00 Marina jakapten 08.55 Kirgede torm
09.55 Vaprad ja ilusad 10.20 Top Shop
10.35 Õhtusöök viiele 11.35 Meisterkokk
12.30 Põimitud hinged 13.00 Rango
15.00 Vaprad ja ilusad 15.30 Seitsmes taevas
16.30 Marina ja kapten 17.25 Kirgede torm
18.25 Põimitud hinged 19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Reisijaht 20.30 Kartulid jaapelsinid
21.30 Riskikuller 22.25 Raudmees (USA 2008)
00.50 Kodumaa 01.45 Kaunitar ja koletis
02.30 Kartulid ja apelsinid
03.05 Stop 03.35 Reisijaht
04.00 Võimalik vaid Eestimaal
04.35 Seitsmesed uudised 05.25 Selline on elu!

06.15 Beyblade: metallvõitlejad 06.40 Smurfid
07.05 Käsnakalle Kantpüks 07.30 Beyblade: metalli
raev 08.00 Marina jakapten 08.55 Kirgede torm
09.55 Vaprad ja ilusad 10.20 Top Shop 10.35 Õhtusöök viiele 11.35 Meisterkokk 12.30 Põimitud
hinged 13.00 Kartulid ja apelsinid 14.00 Riskikuller
15.00 Vaprad ja ilusad
15.30 Seitsmes taevas 16.30 Marina ja kapten
17.25 Kirgede torm 18.25 Põimitud hinged
19.00 Seitsmesed uudised 20.00 Kaua võib!
20.30 Kolmedok: Jutustus tõelisest Jörbergist
21.30 CSI New York 22.30 Kotkasilm (USA 2008)
00.55 Kodumaa 01.45 Kaunitar ja koletis 02.30 Ära
usalda mõrda korterist 23 02.55 Kolmedok: Jutustus
tõelisest Jörbergist 03.45 Kaua võib! 04.10 Louie
04.35 Seitsmesed uudised 05.25 Selline on elu!

06.15 Beyblade: metallvõitlejad 06.40 Smurfid
07.05 Käsnakalle Kantpüks 07.30 Beyblade: metalli
raev 08.00 Marina jakapten 08.55 Kirgede torm
09.55 Vaprad ja ilusad 10.20 Top Shop
10.35 Õhtusöök viiele
11.35 Meisterkokk 12.30 Põimitud hinged
13.00 Kolmedok: Jutustus tõelisest Jörbergist
14.00 CSI New York 15.00 Vaprad ja ilusad
15.30 Seitsmes taevas 16.30 Marina jakapten
17.25 Kirgede torm 18.25 Põimitud hinged
19.00 Seitsmesed uudised 20.00 Allakäigutrepist
üles 21.00 Võimalik vaid Venemaal
21.30 Kondid 22.25 Kättemaks 23.20 Top Gear
00.25 Õigluse nimel 01.15 Vaga vesi 02.05 Politseipere 02.50 Võimalik vaid Venemaal 03.15 Top Gear
04.10 Põimitud hinged 04.35 Seitsmesed uudised
05.25 Selline on elu!

06.15 Beyblade: metallvõitlejad 06.40 Smurfid
07.05 Käsnakalle Kantpüks 07.30 Beyblade: metalli
raev 08.00 Marina ja kapten 08.55 Kirgede torm
09.55 Vaprad ja ilusad 10.20 Top Shop
10.35 Õhtusöök viiele 11.35 Meisterkokk
12.30 Põimitud hinged 13.00 Allakäigutrepist üles
14.00 Kondid 15.00 Vaprad ja ilusad 15.30 Seitsmes
taevas 16.30 Marina jakapten 17.25 Kirgede torm
18.25 Põimitud hinged 19.00 Seitsmesed
uudised 20.00 Komandör Taylor
22.00 Selgeltnägijate tuleproov 23.05 Reisijaht
23.35 Grey Anatomy
00.30 Euroopa pokkeriturnee 01.35 Valejälgedel 3
02.25 Selgeltnägijate tuleproov
03.15 Euroopa Pokkeriturnee 04.10 Põimitud hinged 04.35 Seitsmeseduudised 05.25 Selline on elu

TV6

TV6

TV6

TV6

06.00 Hommikuraadio 09.00 Seitsmesed uudised.
Nädalalõpp 09.30 Kodu keset linna
10.00 Kutsuge Cobra 11 11.00 Star Wars: Osa VI Jedi tagasitulek 13.45 Kodu keset linna 14.15 Kutsuge
Cobra 11 15.10 Rajalt maha 16.05 Kutsuge kobra 11
17.00 Top Gear 18.00 Perepea 18.30 Simpsonid
19.00Kuidas ma kohtasin teie ema 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Vaieldamatult parim 23.20 Puhkus Mehhikos 00.20 Puhkus Mehhikos: ekstra
00.35 Seks ja linn 01.05 Perepea 01.30 Salatoimikud
02.30 Rajalt maha 03.30 Hommikuraadio
04.30 Kodu keset linna 05.00 Seitsmesed uudised
05.50 Uudistemagasin

06.00 Hommikuraadio 08.30 Seitsmesed uudised
09.30 Kodu keset linna 10.00 Kutsuge Cobra 11
11.00 Vaieldamatult parim 12.50Top Shop 13.05
Kõige naljakamad koduvideod 13.45 Kodu keset linna 14.15 Kutsuge Cobra 11 15.10Rajalt maha
16.05 Kutsuge Cobra 11 17.00 NCIS: Kriminalistid
18.00 Perepea 18.30 Simpsonid 19.00Kuidas ma
kohtasin teie ema 20.00 Perepea
20.30 Simpsonid 21.00 Kõige naljakamad koduvideod 21.30 Vaieldamatult parim 3: lunastus
23.30 Puhkus Mehhikos 00.30 Puhkus Mehhikos:
ekstra 00.45 Seks ja linn 01.15 Perepea 01.40 Salatoimikud 02.40 Rajalt maha 03.30 Hommikuraadio
04.30 Kodu keset linna 05.00 Seitsmesed uudised
05.50 Uudistemagasin

06.00 Hommikuraadio 08.30 Seitsmesed uudised
09.30 Kodu keset linna 10.00 Kutsuge Cobra 11
11.00Vaieldamatult parim 3: lunastus (USA 2010)
13.00Top Shop 13.15Kõige naljakamad koduvideod
13.45 Kodu keset linna
14.15 Kutsuge Cobra 11 15.10Rajalt maha
16.05 Kutsuge Cobra 11 17.00NCIS: Kriminalistid
18.00 Perepea 18.30Simpsonid 19.00Kuidas ma
kohtasin teie ema 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Näodrahva seas (USA 2011) 23.25 Euroopa
Pokkeriturnee (7) 00.25 Seks ja linn 00.55 Perepea
01.25 Salatoimikud 02.25 Rajalt maha
03.15 Hommikuraadio 04.30 Kodukeset linna
05.00 Seitsmesed uudised 05.50 Uudistemagasin

06.00 Hommikuraadio 08.30 Seitsmesed uudised
09.30 Kodu keset linna 10.00 Kutsuge Cobra 11
11.00 Näod rahva seas 12.55 Top Shop
13.15 Kõige naljakamad koduvideod
13.45 Kodu keset linna 14.15 Kutsuge Cobra 11
15.10 Rajalt maha 16.05 Kutsuge Cobra 11 17.00
NCIS:Kriminalistid 18.00 Perepea 18.30 Simpsonid
19.00Kuidas ma kohtasin teie ema 20.00 Võrkpall:
Schenker Liiga: Danpower Võru – Rakvere VK
22.00 Põrgulik retk (USA 2011)
23.55 Puhkus Mehhikos 00.55 Puhkus Mehhikos:
ekstra 01.10 Seks ja linn 01.40 Perepea 02.05 Salatoimikud 03.05 Rajalt maha 03.55 Hommikuraadio
04.30 Kodukeset linna 05.00 Seitsmesed uudised
05.50 Uudistemagasin

Kanal 11
05.30 Rosario 06.20 Totaalne ärkamine!
08.15 Doktor Oz 09.10 Staariminutid 09.15 Emmerdale 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland 11.45
Top Shop 12.00 Hotell Grand 13.55 Staariminutid
14.00 Naistekliinik 15.00 O.C. 16.00 Heartland
17.00 Ellen 18.00 Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil
19.30 Emmerdale 20.00 Rääkimata lugu
20.30 Raudsed kokad 21.30 Eesti tippmodell täiega
22.00 Jõulukaart 23.45 Reporter 00.40 Ellen
01.35 Kolm naist paadis 02.00 Lahingusse lähevad
kodukaunistajad 02.45 Naistekliinik 03.30 Noorelt
isaks 04.15 Peakoka saladused 04.40 Staariminutid
04.45 Reporter

Kanal 11

Kanal 11

Kanal 11

05.30 Rosario 06.20Totaalneärkamine!
08.15 Doktor Oz 09.10 Staariminutid 09.15 Emmerdale 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland
11.45 Top Shop 12.00 Jõulukaart 13.35Lihtne, kiire,
maitsev! 14.00 Naistekliinik 15.00 O.C. 16.00 Aafrika
südames 17.00 Ellen 18.00 Doktor Oz 19.00 Kodus
ja võõrsil 19.30 Emmerdale 20.00 Eesti tippmodell
täiega 21.00Tuuni superstaari 22.00 Ainult Essexis!
23.10 Suur seksivõrdlus 00.05 Reporter
01.00 Ellen 01.55 Staariminutid 02.00 Lahingusse
lähevad kodukaunistajad 02.45 Naistekliinik
03.30 Noorelt isaks 04.15 Peakoka saladused
04.40 Staariminutid 04.45 Reporter

05.30 Rosario 06.20 Totaalneärkamine!
08.15 Doktor Oz 09.10 Staariminutid 09.15 Emmerdale 09.45 Küladetektiivid 10.45 Heartland
11.45 Top Shop 12.00Tuuni superstaari
13.00 Ainult Essexis! 14.00 Naistekliinik 15.00
Everwood 16.00 Aafrika südames 17.00 Ellen 18.00
Doktor Oz 19.00Kodus ja võõrsil 19.30 Emmerdale
20.00 Toidureporter 21.00 Teistmoodi jõulud 22.55
Staariminutid 23.05 Pan Am 00.00 Reporter 00.55
Ellen 01.50 Staariminutid 02.00 Lahingusse lähevad
kodukaunistajad 02.45 Naistekliinik 03.30 Noorelt
isaks 04.15 Peakoka saladused 04.40 Staariminutid
04.45 Reporter

05.30 Rosario 06.20 Totaalne ärkamine! 08.15
Doktor Oz 09.10 Staariminutid 09.15 Emmerdale
09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames 11.45
Top Shop 12.00 Pan Am 12.55 Staariminutid 13.00
Raudsed kokad 14.00 Naistekliinik 15.00 Everwood
16.00 Aafrika südames 17.00 Ellen 18.00 Doktor Oz
19.00 Kodus ja võõrsil 19.30 Emmerdale 20.00 Seotud 21.00 Toidudetektiivid 21.30 Kolm naist paadis
22.00 Piinlikud kehad 23.00 Kliendinimekiri 23.55
Reporter 00.50 Ellen 01.45 Beebiminutid 02.00 Lahingusse lähevad kodukaunistajad 02.45 Naistekliinik 03.30 Noorelt isaks 04.15 Peakoka saladused
04.40 Staariminutid 04.45 Reporter

-

-
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-

-
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Võrumaa Teatajat saab tellida e-postiaadressil tellimine@vorumaateataja.ee või telefonil 782

REEDE, 10. JAANUAR

LAUPÄEV, 11. JAANUAR

PÜHAPÄEV, 12. JAANUAR

ETV

ETV

ETV

06.55 Terevisioon 08.55 Holby City haigla
09.55 Terevisioon 11.55 MI 12.25 Pärastlõunakontsert 12.45 Kahekõne (subtiitritega)
13.10 Foorum (subtiitritega)
14.00 Kapital (subtiitritega) 14.30 Lähetus
15.00 Minuscule 15.05 WaterlooRoadi kool
16.00 Holby City haigla
17.00 Aktuaalne kaamera 17.10 Niimuudu om
17.30 Ohtlik lend
18.30 Aktuaalne kaamera
19.00 Ringvaade 19.35 Mõistlik või mõttetu
20.05 Sipelga rada. Näitleja Marika Vaarik
21.00 Aktuaalne kaamera 21.30 Sport
21.40 Idioot (Eesti 2011)
23.50 Pealtnägija 00.35 Ringvaade
01.13 ERRi uudised

07.30 Tatonka lood 07.40 Putke põik 1907.45 Zou
08.00 Väike rüütel Trenk 08.25 Belka ja Strelka.
Vallatu pesakond 08.30 Hiirelabor 08.35
Talvekummitus 09.00 Veskimees 09.30 Mõistlik või
mõttetu 10.00 Maahommik
10.45 Õnne 13 (subtiitritega) 11.10 Pealtnägija (subtiitritega) 12.05 Naljatera 12.10 Eesti lood 12.40
Mees trooni taga. Vincent Paterson 13.40 Sipelga
rada. Näitleja MarikaVaarik 14.35 IT-osakond
14.55 Uued trikid 15.50 Käsipalli MM valikmäng:
Eesti Läti 17.35 Minuscule 17.45 Kodu 18.30
Aktuaalne kaamera 18.40 Pingviinid varjatud kaameras 19.35 Rakett 69 20.05 Reisile minuga: Budapest
20.30 Õnne 13
21.00 Aktuaalne kaamera. Ilm 21.20 Sport. Sport
21.35 Isa Brown 22.20 Lewis
23.50 Tähelaev: Oleg Pissarenko 01.11 ERR uudised

07.30 Konn ja sõbrad 07.35 Tinga Tinga lood 07.50
Nuki ja sõbrad 07.55 Ariol 08.00 Stella ja Sam 08.10
Näh 08.20 Nuki ja sõbrad 08.25 Tatonka lood 08.35
Lammas Shaun 08.45 Lastetuba 09.00 Prillitoos
10.00 Tähelaev: Nikolai Novosjolov 11.15 Pingviinid
varjatud kaameras 12.05 Jamie Oliveri 30 minuti
road 12.30 Vana aja asjad 12.45 Idioot 14.50 Lewis
16.20 Isa Brown 17.10 Kultuurkapitali aastapreemiad 18.30 Aktuaalne kaamera 18.40 Ajavaod. Ärimehed: Märt Raudja põlev kivi 19.10 Hingetu 20.00
Hyacinth Bucket 20.30 Hakkab jälle pihta
21.00 Aktuaalne kaamera: Nädal. Ilm 21.40 Sport.
Sport 22.00 Puudutuse aeg 22.05 Kuritegu
23.05 IT-osakond 23.25 ETV live: Oort
00.25 ERR uudised

-

ETV2

ETV2

07.10 Zou 07.20 Mukk ja Tšavapa 07.30 Alfie Atkins
07.45 Hei, pöialpoisid! 08.10 Nuki ja sõbrad 08.15
Lastetuba: Timmu postkast 08.30 Päikseline itaalia
köök 09.00 Ringvaade 10.05 Väike maja preerias
11.00 Smallville 11.40 Lõputa maailm 12.30 Eesti
TOP 7 12.30 ERRi uudised 15.50 Sotsialism 17.30
Nukumäng 18.00Väike rüütel Trenk 18.25 Belkaja
Strelka. Vallatu pesakond 18.30 Lastetuba 18.45
Mukk ja Tšavapa 19.00 Putke põik 19 19.05 Zou
19.20 AK (viipekeeles) 19.30 AK (vene keeles)
19.55 Kaalul onrohkem kui elu 20.50 Keeluaja kuningas 22.00 Tantsivad kõik 22.40 Dostojevski
23.35 Peata pulmad 23.40 Renessanss
00.00 Eesti TOP 7 00.52 ERRi uudised

09.00 Mille 09.30 SimsalaGrimm 09.55 Mukk ja
Tšavapa 10.05 TingaTinga lood 10.15 Tatonka lood
10.30 Nuki ja sõbrad 10.40 Võlukarussell 10.50 Ariol
10.55 Pimmija Pammi seiklused 11.00 OP! 12.00
Sotsialism 13.40 Aja laul 14.05 Meie aja laps 15.05
Ööülikooli rännakud 16.05 Siin ja praegu: Hendrik
Toompere jun 16.55 Minuscule 17.00 Politseiauto
Pelle tegutseb jälle 18.10 Miriami piknik 18.15
Tatonka lood 18.25 Nuki ja sõbrad 18.30 Nuki ja
sõbrad 18.35 Näh 18.45 Lammas Shaun 18.50 Talvekummitus 19.20 AK (viipekeeles) 19.30 AK (vene
keeles) 19.45 Ikkagi armastus 20.40 Kolmnurga
afäär 20.50 Happy Birthday! 21.05 Kaasasündinud
kohustused 21.15Tulelaeva kulid 21.30 Püha Susanna ehk Meistrite kool 22.55 Meie Aja Kunst: Edith
Karlson 23.20 Metsikulõunamaa asukad
00.58 ERR uudised

Kanal 2

Kanal 2

06.00 Punased roosid 06.55 Tomi ja Jerry lood
07.25 Mr Bean 07.50 Kass Oggy jakurjad prussakad
08.00 Reporter 09.00 Süütu süüdlane
10.00 Manhattani tuhkatriinu 11.00 Kodus ja võõrsil
11.30 Eestlane ja venelane 12.30 Teadmata kadunud: Maris Järv 13.00 Galileo
14.00 Sõbrad 14.55 Punasedroosid
16.00 Küladetektiivid 17.00 Manhattani tuhkatriinu
18.00 Süütu süüdlane 19.00 Reporter
20.00 Aja B 20.35 Galileo 21.30 Tupiktänava mehed
22.00 Millennium 23.50 Kriminaalne Venemaa
00.25 Pärast päikeseloojangut 02.05 Dante mäetipp
03.50 Reporter 04.40 Küladetektiivid
05.25 Kokakool

06.10 Täiuslik koduperenaine 07.15 Reporter
08.10 Imeline võlukunst 08.35 Kass Oggyja kurjad
prussakad 08.45 Top Shop
09.00 Kodusaade 10.00 Lemmikretseptid
10.45 Hooaeg 11.30 Rooli võim 12.00 Subboteja
13.00 Rulluisu-tüdruk 15.10 Eesti tippmodell 2
16.10 Valelikud võrgutajad
17.05 Unelmatelaev – Botswana
19.00 Reporter+19.35 Välk
21.30 Raudne leedi (Prantsusmaa 2011)
23.35 Poissmees 01.30 Rahvuslik aare 2: Saladuste
raamat 03.30 Kriminaalne Venemaa
04.00 Reporter+ 04.30 Millennium
06.00 Rooli võim

TV3

06.15 Bakugan 06.40 Smurfid
07.05 Käsnakalle Kantpüks 07.30 Beyblade: metalli
raev 08.00 Marina ja kapten 08.55 Kirgede torm
09.55 Vaprad ja ilusad 10.20 Top Shop
10.35 Õhtusöök viiele 11.35 Meisterkokk
12.30 Põimitud hinged 13.00 KomandörTaylor
15.00 Vaprad ja ilusad
15.30 Seitsmes taevas
16.30 Marina jakapten 17.25 Kirgede torm
18.25 Põimitud hinged 19.00 Seitsmesed uudised
20.00 Deemonid
22.05 Ma armastan sind, Beth Cooper
00.00 Castle 00.50 Välkrünnak 3: miniliiga
02.20 Vasaku jalareede 04.05 Selline on elu!
04.50 Seitsmesed uudised

05.40 Kirgede torm 07.25 Monsuno
07.45 Littlest Pet Shopi väikesed lemmikud
08.10 Käsnakalle Kantpüks 08.35 Max Steel 09.00
Glee 10.00 Heimari kokaklubi 10.30 Reisijaht
11.00 Su nägu kõlab tuttavalt
12.00 Kartulid ja apelsinid 13.00 Su nägu kõlab tuttavalt 15.15 Midsomeri mõrvad
17.20 Ühe armastuse lugu
19.00 Seitsmeseduudised. Nädalalõpp
19.30 Marss vajab mampse 21.20 Kälimehed
22.20 Kuus päeva, seitse ööd (USA 1988)
00.15 Abielukaheks päevaks (USA 2012)
02.05 Midsomeri mõrvad
03.50 Kälimehed 04.40 Võimalik vaid Venemaal
05.10 Seitsmeseduudised. Nädalalõpp

TV6

TV6

06.00 Hommikuraadio 08.30 Seitsmeseduudised
09.30 Kodu keset linna 10.00 Kutsuge Cobra 11
11.00 Põrgulik retk (USA 2011) 13.00Top Shop
13.15 Kõige naljakamad koduvideod 13.45 Kodu keset linna 14.15 Kutsuge Cobra 11 15.10 Rajalt maha
16.05 Kutsuge Cobra 11 17.00 NCIS: Kriminalistid
18.00 Perepea 18.30 Simpsonid 19.00 Kuidas ma
kohtasin teie ema 20.00 Perepea 20.30 Simpsonid
21.00 Kõige naljakamad koduvideod
21.30 Salajane vend (USA 2002) 23.15 Puhkus Mehhikos 00.15 Puhkus Mehhikos: ekstra 00.40 Seks ja
linn 01.25 Salatoimikud 02.25 Rajalt maha
03.25 Hommikuraadio 04.30 Kodu keset linna
05.00 Seitsmesed uudised 05.50 Uudistemagasin

06.00 Hommikuraadio 07.30 Totaalne muutumine:
kodu eri 08.25 Rikaste valud 09.20 Politseipere
10.10 Lasko 11.00 Järelevalveta 11.25 Salajane
vend 13.10 Kontor 13.40 Draakoni au 15.30 Clevelandi show 16.00 Stop 16.30 Simpsonid 17.00 Alexela Korvpalli Meistriliiga 19.00 Ninjasõdalane
19.30 Anarhia pojad 20.30 Simpsonid
21.00 Top Gear 22.15 Paranormaalne ristimispidu
00.00 Ameerika õudukas: hullumaja
01.00 Paljalt naljakas
01.25 Draakoni au 03.05 Lasko 03.50 Anarhia pojad
04.40 Hommikuraadio 05.15 Ida-Virumaa uudised
05.20 Seitsmeseduudised. Nädalalõpp
05.50 Uudistemagasin

Kanal 11

08.15 Doktor Oz 09.10 Staariminutid 09.15 Emmerdale 09.45 Küladetektiivid 10.45 Aafrika südames
11.45 Top Shop 12.00 Kolm naist paadis
12.30 Toidudetektiivid 13.00 Piinlikud kehad
14.00 Naistekliinik 15.00 Everwood 16.00 Aafrika
südames 17.00 Ellen 18.00 Doktor Oz 19.00Kodus
ja võõrsil 19.30 Emmerdale 20.00 Lahkujad 21.00
Hitch, armuasjade ekspert 23.20 Mõrvaennetajad
00.10 Reporter 01.05 Ellen 02.00 Lahingusse lähevad kodukaunistajad 02.45 Naistekliinik
03.30 Noorelt isaks 04.15 Peakoka saladused 04.40
Staariminutid 04.45 Reporter 05.30 Madin vannitoas
06.00 Emilie Richards Igatsus Uus-Meremaa järele

07.45 Lihtne,kiire, maitsev! 08.15 Kaunis valus
08.45 Top Shop 09.00 Toidureporter 10.00Kolm naist
paadis 10.30Saladused 11.00 Donna Haykerged
eined 11.30 Nurjatud koerad 12.00 Hitch, armuasjade
ekspert 14.05Lapsevanema salanipid 16.00Kuidas
alasti hea välja näha 2 17.00Eesti tippmodell 2 17.55
Staariminutid 18.00 Kuni võlg meid lahutab 18.30 10
aastat nooremaks USA 19.00 Miljonäri salamissioon
19.55 Aiadetektiivid 21.00 Rosamunde Pilcher Homme unistame koos 22.50 Piinlikud kehad 23.50
Reporter+ 00.20 Kuulsuste naistevahetus 01.15 Amsterdami ööd 01.40 Mõrvaennetajad 02.25 Emilie Richards Igatsus Uus-Meremaa järele 03.55 Kuidas alasti
hea välja näha 3 04.45 Kaunis valus 05.05 Reporter+
-

hWon ja sõbrad 10.30 Baleriin Angelina 10.40
Talvelaul 11.00 Kroonijuveelide sädelev ajalugu
12.00 4x4. Taimõr ja Jamal 12.30 TEDx Tallinn, Jaan
Einasto 12.45Tagatargemad 13.15 Väikese Illimari
radadel 14.00 Eesti rahvakalender 14.25Lennud:
Lavakunstikooli XXV lend 15.25 Nota bene! Teatriluulud 16.05 Jüri Üdi klubi 17.00 Mille 17.30 Meie maja
tsirkus 18.30 Talvelaul 18.45 Võlukarussell 18.55Tatonka lood 19.10 Näh 19.20 AK (viipekeeles) 19.30
AK (vene keeles) Teemaõhtu: Aastavahetuse parim
valik 19.45 Lint 20.15 Tujurikkuja 4. Märt Avandi ja
Ott Sepa naljasaade 20.45 Vallatud Vestid ja sõbrad
21.30Tujurikkuja 22.00 Edekabel 2013 22.30 Tujurikkuja 5 23.00 Ärasaade 20 aastat hiljem
23.45 Vana nali 00.12 ERR uudised
:

TV6

06.30 Valelikud võrgutajad 07.15 Karlsson katuselt
07.45 LooneyTunes 08.10 Välk (USA 2008) 10.00
Koolivaheaeg Prostokvashinos 10.25 Karupoeg Puhh
läheb külla 10.40 Galileo 11.35 Aja B 12.10 Heeringas Veenuse õlal 12.40 Jane ja Urmet pluss 10 13.10
Seotud 14.10 Mägede varjud 15.10 Rosamunde
Pilcher-Teine võimalus 17.05 Armastus fjordis Tõus
ja mõõn (Saksa 2013) 19.00 Reporter+ 19.35 Sajandi
armastus 21.40 Hotell Adlon 23.40 Lunaraha (USA
1996) 01.50 Kassnaine (USA 2004) 03.35 Tupiktänava mehed 04.00 Reporter+ 04.30 Unelmatelaev
Botswana

06.00 Hommikuraadio 07.10 Totaalne muutumine:
kodu eri 08.05 Rikaste valud 09.00 Politseipere
09.50 Salajane ladu 11.40 Glee 12.35Kondid
13.35 Kontor 14.05 Sinbad ja Minotauros 16.00
Clevelandi show 16.30 Hawaii 5-0 17.30 Jääraja rekkavennad 18.30 Simpsonid 19.00 Kahekesi püssi ja
panniga 19.30 Totaalne muutumine: kodu eri 20.30
Simpsonid 21.00 Top Gear 22.15 Elusalt maetud
00.10 Õigluse nimel 01.10 Kuritöö 02.10 Paljalt
naljakas 02.35 Ilma temata 04.35 Hommikuraadio
05.15 Ida-Virumaa uudised 05.20 Seitsmesed suvesadamas. Nädalalõpp 05.50 Uudistemagasin

TV3

Kanal 11

-

-

05.40 Kirgede torm* 07.25 Monsuno 07.45 Littlest
Pet Shopi väikesed lemmikud 08.10 Käsnakalle
Kantpüks 08.35 Max Steel 09.00 Glee 09.50 Monster
High: Miks koletised armuvad? 10.45 Monster High:
Reedeõhtused hirmud 11.35 Kälimehed 12.30 Stop
13.00 Su nägu kõlab tuttavalt 15.15 Midsomeri mõrvad 17.20 Ühe armastuse lugu 19.00 Seitsmesed
uudised. Nädalalõpp 19.30 Kättemaksukontor 21.30
Kohtumine Fockeritega 23.50 Valgekrae 00.40 Kaitseinglid 01.20 Midsomeri mõrvad 03.00 Kohtumine
Fockeritega 04.55 Seitsmesed suvesadamas. Nädalalõpp 05.25 Kirgede torm

OST

05.05 Reporter+ 05.30 Madin vannitoas 05.55 Staariminutid 06.00 Rosamunde Pilcher Homme unistame koos 07.45 Lihtne, kiire, maitsev! 08.15 Rõõmuga täidetud elu 08.45 Top Shop 09.00 Täiuslik koduperenaine 10.00 Kodusaade 11.00 Lemmikretseptid
11.50 Hooaeg 12.30 Ellen 17.00 Eesti tippmodell 2
17.55 Staariminutid 18.00 Kuni võlg meid lahutab
18.30 10 aastat nooremaks USA 19.00 Miljonäri
salamissioon 21.00 ME. Usume armastusse 23.25
Kolm naist paadis 23.55 Reporter+ 00.25 Raudsed
kokad 01.25 Amsterdami ööd 01.50 Lapsevanema
salanipid 03.30 Miljonäri salamissioon 05.00 Staariminutid 05.05 Reporter+ 05.30 Rosario
-

Ostame okaspuu- ja kasepalki.
Tel 501 6151.

KINNISVARA

OÜ SAMM METS ostab
kasvavat metsa jaraieõigust.
Osutame raieteenust. Koostame

Müüa talumaja Antsla vallas. Paku
oma hind! Tel 5380 3733.

Metsamaterjali vedu.Tel 501 6151.

PÕLLUMAAD Võrumaal.
ostame
?

??????

?

Küsi pakkumist tel 527 4044!

????????

PUIT

KAGU ERAMETSA KESKUS
(Võru, Pikk 21, II korrus) ostab
männipalki 16–21=72 eurot/tm;
männipalki 21,5–...=77 eurot/tm;
kasvavat metsa (raiet);
põllu-ja metsamaad (ka raiutud);
koostame metsamajanduskavasid.
Info tel 504 4221, e-postiaadressil
erametsakeskus@gmail.com.
•

•

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid, kaminapuud, pakitud turbabrikett ja puidubrikett. Vedu
tasuta. Tel 523 8503.
Müüa kuivad pakitud pliidipuud
ja kütteklotsid. Vedu tasuta.
Tel 505 6107.

•

•

•

Ostame metsakinnistuid (ka
raiutud), põllumaad ja raieõigust.
Metsakinnistute ost ka koos hoonetega, hüpoteegiga, looduskaitsealadega ja kaasomandiga.
Parimad hinnad. Helista jaküsi pakkumist tel 523 4445!
OÜ Külmaläte (Kose tee 1a–201,
Võru) ostab kasvavat metsa ja
metsamaterjali. Info tel 5344 1025.

ja veoteenus. Tel 5382

8791.

?????

Küsi pakkumist tel 517 6260

Soodne fekaalivedu ja ummistuste eemaldamine. Tel 5382 8791.

Kolimis-

?? ?????????

(ka raiutud)

TEENUS
Ohtlike puuderaie. Tel 5810 8597.

RENTIMINE
RENDIN ja OSTAN

Müüa lõhutud küttepuid (kogus
alates 2 rm). Tel 510 2806.
Kütteklotsid (hulgi soodushind),
brikett. Tel 506 8501.
Müüa kütteklotsid. Tel 5554 7967.
Müüa küttepuid.Tel 5364 8227.
Müün küttepuid. Tel 5668 7945.
Müüa 3meetrist leppa ja kaske.
Tel 501 6151.
Müüa kuivi küttepuid. Tel 5656

Puistevillade müük ja paigaldus.
Paigaldusseadmeterent.

www.ecovill.ee.Tel 508 0814.
Kogenud töökeskkonnaspetsialisti abi, konsultatsioon, väljaõpe
ja täienduskoolitus firmadele riskianalüüsi läbiviimisel ning töökeskkonnaohutuse dokumentide vormistamisel. Tel 5302 7666.

Valame betoonpõrandaid. Tel
5696 5035.

Halumasinateenus.Tel 5620 8897.
Liivapritsitööd. Veoautode keretööd. Metallitööd, aiad, piirded,
rõdud jt. www.tehno24.ee.Tel 5329
2299.
KAARDID ENNUSTAVAD 24 h.
Tel 900 1727. (H 1,09€/min)
www.ennustus.ee (h 0,75 €/min).

1554.

Kütteklotsid. Tel 527 2620.

MÜÜK

Küttepuud (erinevad mõõdud, puuliigid). Vedu tasuta.Tel 5620 8897.

liiv, muld, killustik. Kopatööd. Tel 5673 7956.

Müüa kuivi küttepuid, kütteklot-

liiv, muld, killustik, sõelutud muld, valge liiv. Roomikekskavaatoritööd. Tel 5649 8252.

Lõpumüük! Pliidi- ja kaminapuud (30 cm, kottides), ahjupuud
(50 cm), saematerjal põranda-ja
voodrilaud jm. Info tel 517 5605.

Kruus,

Kruus,

Kanal 11

ETV 2
09.00 Politseiauto Pelle tegutseb jälle 10.10 Woh-

Kanal 2

metsamajanduskavasid.
Tel 5688 2233, 503 4482.

TV3

-
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Müüa puit- ja turbabriketti. Tel
766 9331 või 526 0570. OÜ Silva-

se, kaminapuid.Tel 5364 5253.

SÕIDUKID

–

Müüa Niva (1994. a). Tel 5380 3733.

Agro, www.silvaagro.ee.
Müüa sauna- ja suitsuahjud,

kaminad, pliidid ning boilerid.
Transport paigaldus. Tel 505 4355.
+

Müüa kartulit, teravilja ja söödajahu.Tel 508 6373.

KORTERID

Ostame metsa-ja põllumaad

i
äm

For^^ock
www.foreststock.ee

Müüa 3toaline krt Kääpal (Võrust
6 km kaugusel). Tel 5621 5935.

Jüri 24, Võru, Tel 503 7570, info@foreststock.ee
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Võru päritoluga Olga modellikonkursil
esikolmikusse ei pääsenud
Mailit Paju
MODELLIKONKURSS TVS � Kui jõulureedeses „Eesti tippmodelli” saates selgus,
et võrulane Kairi Eliaser peab
asjad pakkima ja modellimajast lahkuma, siis käesoleva
nädala esmaspäeval tuli välja,
et sama saatus tabas ka teist
Võru päritoluga naist Olga
Krõlovat. Mis saates juhtus
ja miks Olgagi lahkuma pidi,
sellest järgnevalt.

eesmärk oligi neid reklaamida. Järgneval sessioonil tuli
aga reklaamida ülemaailmset
Madu oleks äärepealt
jäätisebrändiMagnum. PealtOlga peale kakanud
näha lihtne ülesanne osutus
Esmalt tuli tüdrukutel seetüdrukutele üllatavalt keerukord fotograafile madudega liseks pole lihtne olla jääposeerida. Maod tüdrukute- tisega poseerides lõbus nii,
le ei meeldinud, üks tüdruk et pilt ei jääks halvamaigulisattus neid nähes lausa paane. Võib-olla on põhjamaisnikasse. Samas oli neidudel tel naistel lihtsalt võõras holhirm enne pildistamist malywoodliku naeratusega pilti
dudega peegli ees harjutades teha, igatahes kõik tüdrukud
isegi suurem kui järgneval leidsid pärast fotosessiooni,
fotosessioonil, kus poseeriet ülesanne oli raske.
da tuli pikali olles. Neiud olid
Järgmine väljakutse moseekord ihualasti, kaaslasteks delliks pürgivatele naistevaid maod.
le oli sõnaliselt väljendades
Olga pildistamine kujunes maniküürtoodet reklaamikõige naljakamaks, sest üks da. Ülesanne oli reklaamtekst
madu hakkas fotosessiooni selgeks õppida ja ette kanda.
ajal kakale. Olga kuulis mao Keelebarjääri tõttu oli aga Olkakamist ja arvas, et madu ga selle ülesande puhul tõsiskakab tallekohe kõrva õntes raskustes. „Pange mind
neks nii päris ei läinud.
kasvõi laulma, tantsima, aga
Madudega fotosessioonil mitte rääkima!” hüüdis ta.
kandsid tüdrukud kauneid Sõnad nagu „kriimustuskinFrey Wille’i ehteid ja piltide del” ja „valguskõvastuv” olid
–

–

PÕLLUTEHNIKA
Müüa Belarus 820 (2009, sirge sillaga); MTZ-52 (ARKis arvel, esipööratava buldooseriga); T-25A (ARKis
arvel); T-40 (ARK-s arvel). Tel 5612

Müüa Belarus 1025 (ARKis arvel,

monoplokk); sõnnikulaotajad
(6t, 7t, 11t); T-150 rattad; MTZ
tagumised laiad rehvid (K-701),
vaheltharimisrattad. Tel 5606
5793.

9979.

Müüa John Deer 6920 (2005) esirippsüsteemiga; TZ-4K-14 (ARKis
arvel kõik haakeriistad); MTZi
tagumised laiad rehvid; haagis
(4 t). Tel 522 2777.
+

DETAILPLANEERING
Misso vallavolikogu algatas 19.
detsembril 2013. a otsusega nr
1-3/43 Misso vallas Missokülä külas
Luhamaa logistikakeskuse detail-

Kolm tippmodellikonkursil esikolmikusse
pääsenud neidu: lätlasest Kristine Valgast,
Monika Raplamaalt ja
Sandra Tallinnast. Need
kolm pidasid Olgat suureks konkurendiks, sest
Olgal on erinevalt neist
modellitöös väga palju
varasemaid kogemusi, ja tundsid salamisi
Olga lahkumisest ehk
isegi heameelt.

jaoks väga rasked. Samas arvas ta pärast, et kõik
läks tal ikka hästi.
Keelt ajas sõlme ka viimane ülesanne, kus tüdrukutel
tulikohtunike ees kiiresti ette
lugeda moemaailmast tuntud
nimesid ja termineid, mida
oli kokku 35. Enamikku neist
ei paistnud nad kunagi kuulnud olevat.
tema

Fotod: DELFI.EE

Olga on seal positiivses mõt-

Olga madudega.
Kas seda teistsugusust näFoto: LAURA KALLASVEE,
KANAL 2 INTERNET
gid teised kohtunikud vähe
või oli asi milleski muus, aga
Olgat enam järgmisesse voo- oli õigus, sest Olga Facebooru edasi ei lastud. Žüriiliige ki profiililt on näha, et ta töötab nüüd modellina asutuses
ja saatejuht Liisi Eesmaa ütles Olgale, et kuigi paljud pilAl Model Management.
did olid tal ilusad, olid talle
Olgal on kogemust ka õpekui osalejale, kellel modellitajana ta on neli aastat oma
töös varasemad kogemused, elust töötanud lasteaias õpealgusest peale seatud kõr- tajana. Tal on taskus ka Talgemad nõudmised. Olga jäi linna pedagoogilise seminaEesmaa sõnul aga tihti piltiri sotsiaaltöötaja kõrgharidel poseerides nii-öelda oma dusdiplom. Modellitööd teturvatsooni pidama ega pakgi ta enne „Eesti tippmodelkunud kohtunikele seda „kali” saates osalemist lisaks Eesmeeleoni”, mida tippmodellis tile ka näiteks Hiinas. Tal on
soovitakse näha. Teisisõnu
lisaks kenale välimusele moOlga pakkus žüriiliikmetele dellile vajalik pikkus ta on
liiga vähe üllatusi. Eesmaa oli 175 cm pikk.
Kuna Võru päritoluga
aga kindel, et Olga leiab sellegipoolest modellitööd. Tal neiud ei pürgi enam Eesti

Olga jäätisega poseerimas.
Foto: GRAHAM MITCHELL,

tus- ja keskkonnatingimuste määramine ning Riia–Pihkva maanteelt mahasõidu kavandamine. DP
koostamise algataja, vastuvõtja ja

ehitada kuni kolm hoonet maksimaalse kõrgusega kuni 12 m maapinnast. Maakasutuse sihtotstarve

tes teistsugune.

KANAL 2/INTERNET

/

Miks Olga saatest
lahkuma pidi?
Kohtunike ees seistes öeldi
Olgale, et tal on võrratu figuur jaüliilusad proportsioonid, mis tulevad hästi välja,
kui pildil on näha kogu Olga keha. Kui aga Olgat pildistatakse lähemalt ja tervet keha näha ei jää,ilmnevad mingid ebakõlad. Toomas Volkmann, kes sellise kommentaari andis, ei osanud välja tuua küll, millised. Urmas
Väljaots kiitis pilti, kus Olga
madudega poseeris ütles, et

–

–

–

–

planeeringu (edaspidi DP) koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala asub riigireservmaa (AT 0804240376) ja Misso
metskond 10 maaüksuse (katastritunnus 46801:002:0460) loodeosas oleval umbes 28 ha alal. DP
koostamise eesmärk on eksport-,
import- ja transiidikaubandust teenindavate ettevõtete ning tootmisettevõtete rajamiseks võimaluste väljaselgitamine, maakasu-

kehtestaja on Misso vallavolikogu,
koostamise korraldaja on Misso vallavalitsus (Tsiistre tee 3, Misso alevik, Misso vald, 65000 Võru maakond, vald@misso.ee, tel 785 6144),
huvitatud isik on Võru maavalitsus
(tel 786 8301, mv@mv.werro.ee),
koostaja on AS Ramboll (tel 664
5808; info@ramboll.ee). Luhamaa

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetke ja katkeb siis

logistikakeskuse detailplaneeringu koostamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Misso

valla kodulehel www.misso.ee
või vallavalitsuses tööaegadel.
Misso vallavalitsus
Võru linnavalitsus kehtestas
11. detsembri 2013. a korraldusega nr 584 Kivi tn 12a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu.
Detailplaneeringuga on määratud
Kivi tn 12a kinnistu ehitusõigused,
kus 5000 m² ehitusalale on lubatud

tippmodelli tiitlile, siis meie
ajalehes järgnevatest saadetest ülevaateid ei tule. Kellel huvi, kuidas läheb saates

edaspidi kolmel esikolmikusse saanud neiul, vaadaku esmaspäeviti Kanal 2 saadet „Eesti tippmodell” jaKanal 11st saadet „Eesti tippmodell täiega”. Võib ette tulla,
et neis saadetes näeb veel ka
Kairi Eliaserit ja Olga Krõlovat elame-näeme!
Loodetavasti süstisid modellisaadetest tehtud artiklid
mõnesse lugejasse soovi ka
ise kunagi modelliks hakata
või tahtmist tulevikus samal
konkursil osaleda.
–

on tootmismaa 80% ja ärimaa 20%.
Planeeringuala suurus on umbes 1,3
ha. Planeeringulahendus on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga.

KIRIKUTEATED
Jumalateenistus 5. jaanuaril
kell 11 Rõuge

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

…

Mis tulemapeab, see tuleb,
kel otsa saabaeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe
…

Lahkus igavesele unele
meie kallis abikaasa,
isa ja vanaisa

TÕNU HALLIMÄE
2.02.1948 30.12.2013
~

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 5. jaanuarilkell 11
Lõuna-Eesti haigla leinasaalist
Võru kalmistule.

Ei kunagi,
eiiial keegi
võiasendadameile sind.
Kuigi saatus kustutas su eluleegi,
su häälekajakõikjal saadabmeid.

Teatame sügava kurbusega,
et lahkus meie kallis isa,
vanaisa ja vanavanaisa
ERICH KASCH

4.11.1929 2.01.2014
Leinavad lesk, lapsed ja
lapselapsed peredega.

Teatame kurbusega
Teatame sügava kurbusega,
et on lahkunud meie kallis
ema, ämm, vanaema javanavanaema
LOORE KÕIVIK

Meid väravanisaatis ema hea,
ta hoidis, hellitas jaootas teel.
Nüüd kalmuküngas küünlatules särab,
kuid igatsus meis emast elab veel
…

MAIT PARTS
7.10.1983 30.12.2013
~

~

1.05.1933 1.01.2014
Leinavad tütar Tiivi ja poeg Einar peredega.
~

Ärasaatmine 4. jaanuarilkell 11
Kasumetsa kalmistu kabelist.

Ärasaatmine 9. jaanuaril kell 12
Lõuna-Eesti haigla leinasaalist
Võru kalmistule.

armsa ema,
vanaema javanavanaema

Aasta on möödas,
kui katkes su elulõng
Täname, et sa meil olid,
tänu kõige eest, mis andsid.
Meil südameselad sa alati edasi.

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine laupäeval,
4. jaanuaril kell 13
Urvaste kirikust
Kraavi kalmistule.

On lahkunud meie kallis
poeg ja vend

…

ANTSLÄTT

27.06.1951 1.01.2014
Leinavad omaksed.

AGNES UIBOPUU

13.03.1928 31.12.2013
surmast.
~

Omaksed

Ärasaatmine 5. jaanuarilkell 13
Vastseliina kirikust.

Vaikseltsulabküünlavaha,
mõte läheb kaugete aastate taha

…

Kallist venda

~

LEMBIT MURUOJA
5.01.1943 27.12.2013
–

Ärasaatmine 7. jaanuarilkell 11
Lõuna-Eesti haigla leinasaalist
Võru kalmistule.

Lahkus igavikku kallis ema,
vanaema, vanavanaema
VAIKE VESSIN
30.07.1930 2.01.2014
~

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 8. jaanuarilkell 14
Lõuna-Eesti haigla leinasaalist
Võru kalmistule.

EDMUND ERNITS
3.01.1914 20.03.2005
100.sünniaastapäeval
~

ILME KERA
5.04.1931 ~3.01.2013
1. surma-aastapäeval
mälestavad lesk jalapsed
peredega.

ADOLFBANHARD

1.01.1922 6.01.2013
Kallist isa,
vanaisa ja vanavanaisa
~

mälestavad
1. surma-aastapäeval
pojad abikaasadega.

mälestavad
lapsed, lapselapsed ja
lapselapselapsed
peredega.

Siiras kaastunne
Sirjale ja tema perele
kalli
TÕNU HALLIMÄE
kaotuse puhul.

Klassikaaslased

keskkoolipäevilt

mälestab valusas leinas
vendKalev perega.

Südamlik kaastunne
lähedastele
kalli
TÕNU HALLIMÄE
surma puhul.
Silvia, Inge, Urmas
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Mälestan head töökaaslast
MEKi päevilt

TÕNU HALLIMÄE
Mälestame kauaaegset

TÕNU HALLIMÄED
Avaldan sügavat

head suvilanaabrit.
Avaldame kaastunnet

Margus

MTÜ Kirepi

omastele.

kaastunnet omastele.

Südamlik kaastunne

Üks tähtseal süttis taevas.

Siiras kaastunne Tiina perele
kalli isa, äia, vanaisa

Asta Hallimäele ja

lähedastele
TÕNU HALLIMÄE
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased
Võru spordikeskusest

Südamlik kaastunne
Astale, Sirjale, Andrusele ja
Helele peredega
kalli

TÕNU HALLIMÄE
ootamatu surma puhul.
Juta laste peredega

Jõudsid elus palju anda, jõudsidmuret,
rõõmu kanda, kuni lõppes elutee.

TÕNU HALLIMÄED

Südamlikkaastunne
omastele.
Korteriühistu Uus

Pikk päevatee on jõudnud õhtusse,
tunde lööb vaid igavikukell
…

Avaldame kaastunnet

Avaldame sügavat

Tiivile ja Einarile peredega

kaastunnet õde

kalli ema

LOORE KÕIVIKU

LOORE KÕIVIKU

surma puhul.

surma puhul.
Kolleegid Antsla kiirabist

lein jääb südamesse,
valupisar silmadesse.

Mälestame naabrit
ERICH KASCHI
Südamlik kaastunne
omastele.
KÜ Räpina mnt 13b

Tunneme kaasa
Marile perega

Sügav kaastunne kõigile
lähedastele

vend
ANTS LÄTI
kaotuse puhul.

kalli
ANTS LÄTI

Anne, Lonni, Merike, Vaito

Ülle ja Kersti

Südamlik kaastunne Reinule

kalli venna
ANTS LÄTI
kaotuse puhul.

Kõike võib tahta,karta jaloota.
Seda, mis tuleb – mitte keegi ei oota.
(B. Alver)

Kallis Getter jasu pere!
Meie siiras kaastunne
MAIT PARTSI
kaotuse puhul.
Anett koos vanematega

Olga lastega

Südamlik kaastunne
lähedastelearmsa venna,
poja ja elukaaslase
MAIT PARTSI
surma puhul.
Ave

Maikelileja Kasparile
MAIT PARTSI
kaotuse puhul.
Tamme 4a majanaabrid

Ei ole sõnu, mis leevendaks valu

…

Sügav kaastunne Milvile
kalli tütrepoja
KAAREL RAMMO
kaotuse puhul.
Margit, Ere, Tõnis, Aivo,
Hanno,Vello, Antti, Aare

TÕNU HALLIMÄE
kaotuse puhul.
Aire, Aili, Külli, Kaja, Merike,
Taimi, Lily

VALENTINA SEPA
surma puhul.
Võru pensionäride
päevakeskus

Sügav kaastunne
MaireKirchile

kalli ema
VAIKE VESSINI
kaotuse puhul.
Võru Tarbijate Ühistu

Siiras kaastunne
abikaasa Astale,
lastele jaõele peredega.
Aino ja Indrek perega

Mälestan head sõpra

MAIT PARTSI

Südamlikkaastunne
omastele.
Virgo perega

(J. Tätte)

Südamlik kaastunne Maiele
perega kalli poja ja venna

MAIT PARTSI
kaotuse puhul.
Hauka Konsumi kollektiiv
Tiiu, Elle ja Ester

Kallist
RUDOLF RUSSI
mälestavad Milde,
Epp ja Maarja ning
perekonnad
Värton ja Konnula.

Südamlik kaastunne
Tiivileja Einarile perega
kalli ema
LOORE KÕIVIKU
kaotuse puhul.
Õde Milvi, Hele, Janek ja Aivar perega

Mälestame
kallist klassivenda
VALDEKO LEPPA

Südamlikkaastunne
lahkunu omastele.
Väimela algkooli

1938. aasta lõpetajad

Endist töökaaslast
ANTSLÄTTI

mälestavad
endised kolleegid Andu,
Ago, Madis, Henno ja

Südamlikkaastunne
Marile perega
kalli venna
ANTS LÄTI
kaotuse puhul.
Perekonnad Tulikja Palo

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Südamlik kaastunne
kõigile lähedastele
kalli
MAIT PARTSI
surma puhul.
Günther ja Janika

Mälestame ja meenutame
oma lennukaaslast
AINO LOKKA
~snd Leok~
Siiras kaastunne omastele.
Võru keskkooli 1956. aasta
lõpetajad

Elu on kui tundmatu tee,
iial ei tea,
millal lõpeb see

omastele
ANTS LÄTI
kaotuse puhul.
Indrek ja Ülle

Siiras kaastunne
Sulle, Maie perega,
kalli ema, vanaema, ämma
VALENTINA SEPA
surma puhul.
Mirjam, Marianne ja Signe

ANTS LÄTI

Elulõng sulkatkes äkki,
liialt ruttu kustus päev

Siiras kaastunne
Piret Kirchile
kalli ema
VAIKE VESSINI
kaotuse puhul.
Võru Maksimarket

MAIT PARTSI
kaotuse puhul.
Mälestavad Meelis, Kea, Lea,
Kalle, Mario, Vilve, Rauno.

Sügav kaastunne
Maiele perega
kalli poja ja venna
MAIT PARTSI
kaotuse puhul.
Mälestavad Ingrid, Merike,
Signe ja Siiri peredega.

Südamlik kaastunne
Ermildele
elukaaslase
RUDOLF RUSSI
kaotuse puhul.
Sirje ja Jüri

Südamlik kaastunne
Maie Paule perega
ema, ämma, vanaema
VALENTINA SEPA

Sügav kaastunne
Maiu Mehisele

Maie Kõivu perele
poeg

mälestuseks.
Siiras kaastunne omastele.
Uku

Kus olikaitsev kodu sein,
seal täna valus sein.

MAIT PARTSI
kaotuse puhul.

Majarahvas

Me südameis sa ikka elad,
jääd mõtetes meiekeskele

Kallid Maie, Getter, Maikel, Maiko jaVaino!
kalli poja ja venna
MAIT PARTSI
kaotuse puhul.
Elerin, Liana, Ilona, Kevin, Elbe jaRaivo

Sügav kaastunne
Heiki perele
kalli poja
KAAREL RAMMO
surma puhul.
Aksel Saag perega

Mälestame alati
abivalmis ja heatujulist

elupõlist metsavahti

RUDOLF RUSSI
Südamlikkaastunne
omastele.
Aivar perega jaErna

…

Mälestame
MAIT PARTSI
Südamlikkaastunne
omastele.
Kraavi Külaselts

Südamlik kaastunne

Nii ootamatult, liig vara katkes kõik.

Piret, Heiki, Triin ja Hannes!
Sügav kaastunne
kalli poja ja venna
KAAREL RAMMO
kaotuse puhul.
Helve ja Arvo perega

Kallis Maie perega!
Südamlik kaastunne
kalli ema, ämma,
vanaema, vanavanaema
VALENTINA SEPA
surma puhul.
Leeloansambel Helmekaala'
ja Anne

Südamlikkaastunne
kõigile lähedastele
kalli
KAAREL RAMMO
surma puhul.
Pille perega

Mõnihetk on elus valusam kui teine,
mõni hetk on kohe väga, väga valus

…

Südamlik kaastunne Maie
Paule ja teistele lähedastele
kalli
VALENTINA SEPA
kaotuse puhul.
Võru folkloorifestivali

toimkond

…

Sügav kaastunne
Maie Paule perega
kalli ema, vanaema, ämma

Mälestamekallist sugulast ja
abivalmis endist külainimest

VALENTINA SEPA
kaotuse puhul.
Võrumaa tantsuõpetajad

Südamlik kaastunne kõigile omastele.
Heli, Ele, Külli ja Raivo perega

Sügav kaastunne
Signe Bogdanovile

kalli

kalli

EMA
surma puhul.

VANAEMA
kaotuse puhul.

OÜst Võru Seeder

Nele Kulinaariast

Töökaaslased

…

Südamlikkaastunne

Langetan leinas pea
MAIT PARTSI

–

…

Südamlik kaastunne Maiele,
Getterile, Maikelile, Maikole
kalli poja ja venna

surma puhul.
Peeter, Diana, Ülle

AINO LOKKA

Sügav kaastunne Õiele ja
Kerstile perekonnaga.
Endla, Ene, Einart,
Agnes ja Vambola

kaotuse puhul.
Kolleegid Elionist

…

kogu perele.
Tõnu, Marti, Katrin, Lauri

Mälestame kallist

Siiras kaastunne Reinule
vend

Sügav kaastunne kõigile

Kõik nii äkitselt otsa sai,
eluilus pooleli jäi

Mälestamekallist
MAIT PARTSI
Sügav kaastunne

Muld mälestust ei mata.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatminekurb.

…

Vaikseltsulab küünlavaha,
mõte läheb kaugeteaastate taha

Südamlik kaastunne
Maie Paule kalli ema

TÕNU HALLIMÄED

Üks eluvärav igavesekssulgus.
Ees rahu, vaikus,uni pikk

ERICH KASCHI

Südamlik kaastunne
Einarile jaTiivile peredega
kalli
LOORE KÕIVIKU
kaotuse puhul.
Liivi ja Gita

Sukodu on nüüd seal,kusLinnutee
see helendav rada, kui pärlitest kee

Mõnihetk on elus valusamkui teine,
mõnihetk on kohe väga, väga valus.

Südamlik kaastunne

Südamlikkaastunne Helele
kalli venna

Sinu sõbrad Maarja Külast

…

surma puhul.

Mälestamekallist sugulast

–

…

…

Kallis Karmen,
oleme Sulle toeks, kui
saadadviimsele teekonnale
kalli isa

Mälestame

Kallis Milvi perega!

Ele, Aili, Helju, Helve, Linda

TÕNU HALLIMÄE
kaotuse puhul.
Aliis, Kadri,
Kristi ja Marje peredega

Kõigel on kusagil algus,
lõpp on kusagil ka.
Kusagil süttimas valgus
teisal on kustunud ta

Töökaaslased

AGNES UIBOPUUD

Südamlik tänu Vabariigi Presidendi kantseleile,
Õpilaste Vabadusvõitlejate Liidule, Eesti Endiste Poliitvangide
Liidule, kolleegidele, sugulastele, sõpradele, tuttavatele,
kes meid raskel ajal toetasid, meie leina jagasid ja
meie kalli
ROLAND PARVE
kalmu rohkete kaunite lillede ja pärgadega ehtisid.
Lesk ja tütred peredega
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Foto: ANDREI JAVNAŠAN

Suur lotovõit Võrumaale

Toetagem Paul Valter Elkeni mälestusplaadi valmimist!

rumaalt, kes on pensionär ja
kellel on väike talu, 10 000
eurot. Võidupileti ostis mees

Mailit Paju

VÕIT � 1. jaanuari õhtul oli eetris kauaoodatud saade „Viking 19. novembril.
Lotto aastaloos”. Saates loosiKui saatejuhid Mart Sander
ti nende vahel, kes ostsid Vija Liina Randpere Jaagule heking Lotto pileteid ajavahemi- listasid ja rõõmusõnumit teatakus 14. november kell 00 kuni sid, ei tahtnud Jaak neid esmalt
uskuda. Jaak oli parajasti haige,
25. detsember kell 19, välja rahalisi võite ja kolm uut autot. oma sõnul nähtavasti gripis ja
Üle poole võitnud piletitest olid nüüd soovitasid saatejuhid tal
ostetud internetist, ülejäänud võtta ette üks reis soojale maale,
erinevatest poodidest üle Eesti. mis ta kohe terveks teeks. Jaak
Et internetist ostnud inimestega lubas selle peale mõelda.
oli võimalik ka ühendust võtJaak rääkis telefonitsi, et tal
ta ja uurida, kust nad pärit, selon viis lapselast jakindlasti plaagus saates, et vähemalt üks suur nib ta nüüd osaga suurest võidusummast neidaidata. Ta lubas
rahaline võit tuli ka Võrumaale. Nimelt võitis keegi Jaak Võka mitte lotomängimist katkesDETAILPLANEERING
Lasva vallavalitsuse 30. detsembri 2013 korraldusega nr 2-1.3/413
võeti vastu OÜ Architrav Võrumaal
Lasva vallas Nõnova külas paiknevale maaüksusele (katastriüksuse tunnus 38902:004:0155)
koostatud detailplaneering nimetusega „Avatud tööabikeskus
intellektipuudega inimestele”.
Planeeringuala suurus on 8,93 ha.
Planeeringu eesmärk on planeeringualal ehitusõiguse määramine „Avatud tööabikeskus intellektipuudega inimestele” jaoks lisaks
peahoonele (ehitusloaga) täiendavate hoonete, välisrajatiste, küla
avaliku puhkekoha ja nende teenindamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamiseks. Vastavalt OÜ

Alkranel koostatud KSH eelhinnangule ei põhjusta detailplaneeringuga kavandatav tegevus olulist negatiivset mõju keskkonnale.
Maaüksuse sihtotstarbeks on planeeringus määratud ühiskondlike
hoonete maa 100%, hoonete suurim lubatud arv krundil on 20, krundi täisehitus maksimaalselt 12%,
hoonete suurim lubatud harjakõrgus maapinnast: peahoonel 15 m,
peremajad 9 m, majandushoonedja rajatised 15 m. Kõik hooned pea-

vad sobima ümbritsevasse keskkonda. Detailplaneering ei sisalda
üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.–29. jaa-

nuarini Lasva valla koduleheküljel

http://www.lasva.ee (Ehitus ja planeerimine
Detailplaneeringud)
ja Lasva vallamajas raamatukogu
–

ruumides. Kontaktisik Martti Rõõm,
telefon +372 506 7842, e-postiaadress martti@lasva.ee. Kirjalikke
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringu eskiislahenduse
kohta saab esitada 29. jaanuarini
kell 15 Lasva vallavalitsusele (aadress Lasva, 65401 Võrumaa, lasva@
lasva.ee). Planeeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 30. jaanuaril kell 17 Lasva raamatukogu
ruumides (Lasva vallamajas).
Võru linnavolikogu 11. detsembri 2013 korraldusega nr 60 algatati Kivi tn 26 ja Ringtee 8 kinnistute detailplaneeringu koostamine
ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline (KSH) hindamine. Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Võru linnavolikogu (Jüri tn 11, 65620 Võru).
Planeeringu koostamise eesmärk
on kaaluda võimalusi kinnistute ehitusõiguste muutmiseks.
Planeeritava ala suurus on umbes
2,3 ha. Kivi tn 26 ja Ringtee 8 kinnistutele detailplaneeringugatootmis- ja ärimaa sihtotstarvete määramine muudab Võru linna üldplaneeringut. Võru linna üldplaneeringuga on antud alale reserveeritud
äri- ja büroohoonete maa juhtfunktsioon, mille all mõistetakse
kaubandus, teenindus-, toitlustus-ja majutushoonete maad ning
büroo- ja kontorihoonete maad.

MÄLESTUSPLAAT � Novembrikuu lõpus valmis Grametis Võru meeskoori
algatusel Tartu tn 42 hoonele paigaldatava Paul Valter Elkeni mälestusplaadi

arvutikujundus.
Tänu Viking Lottole on
Võrumaal üks mees nüüd
10 000 euro võrrarikkam.
Foto: MAILIT PAJU

tada, sest kes teab, millalrahaline üllatus võib taas sülle langeda.
1. jaanuaril tuli välja ka esimene Bingo Loto jackpotivõit

Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna
tegemist on olemasolevate äri- ja
tootmismaa kinnistutega, mille
puhul laiendatakse kruntide kasutusvõimalusi.Võru linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruandes on antud ärija tootmismaade arendamise maakasutuspõhimõtted ja -tingimused. Tootmistegevuse arendamisel

ei tohi tootmisest tulenev keskkonnamõju (müra, vibratsioon,
lõhn) ulatuda tootmishoonest väljapoole. Tootmine ei tohi negatiivselt mõjuda linna keskkonnakomponentidele (põhja- ja pinnavesi, veekogud, pinnas, välisõhk).

Planeeritaval maa-alal ei esine
kaitstavaid alasid, loodusobjekte
ega liike. Planeeringualal ei esine
loodusvarasid ega kultuurimälestisi. Keskkonnaameti Põlva–Valga–
Võru regioon andis oma seisukoha
20. veebruari 2013 vastuskirjaga nr
PVV 6-8/13/4230-2, mille kohaselt
ei annaks planeeringu praeguse
üldistusastme juures keskkonnamõju strateegiline hindamine juurde oluliselt täpsemat informatsiooni sellele, mis on juba olemas üldplaneeringus ja sellele läbiviidud
keskkonnamõju strateegilises hindamises. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise korraldusega saab
tutvuda Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonnas (Jüri tn 11,
65620 Võru) ja Võru linna veebilehel dokumendiregistri vahendusel.

Kuuluta Võrumaa Teatajas!
Telefon 782 3690 või e-postiaadress kuulutused@vorumaateataja.ee.

ta muusikaõpetaja, koorijuht, kuid ka organist. Ulatuslik on tema looming helilooja ja
kunstnikuna.

sel aastal võideti 349 082,10
eurot ja pilet oli samuti ostetud
internetist.
–

Paul Valter Elken oli 70 aasta kestel
(1937–2007) pidevalt seotud Võru linnaga. Ta oli autasustatud Võru linna teenetemärgiga (1994). Paljudele võrulastele oli

Mälestusplaadi paigaldamine on kavandatud järgmise aasta 16. veebruarile, mil
möödub 105 aastatmaestro sünnist.
Toetagem maestrole mälestusplaadi
tegemist! Toetusi saab teha Võru meeskoori arveldusarve nr 10402007232003 (SEB

KINOS KANNEL
„Väikelinna detektiivid jaValge
Daami saladus” Seiklus 2013 /
Perefilm!
L, 4. jaanuarilkell 16,
P, 5. jaanuarilkell 16,
T, 7. jaanuaril kell 18,
K, 8. jaanuaril kell 18.
„Thor: Pimeduse maailm” Action,
seiklus, fantaasia 2013/Alla 12aastastele mittesoovitatav!
L, 4. jaanuarilkell 18,
P, 5. jaanuarilkell 18.

Paul Valter Elkeni mälestusplaadi ideekavand, mille järgi asuvad
Grametikiviraidurid plaati valmistama.
Arvutikujundus: GRAMET
Pank). Selgituseks kirjutage „Mälestusplaat
maestrole”.Tänusõnad toetajaile juba ette!

Mati Kondimäe
Võru meeskoori asepresident

Soodsaimad
PANDIMAJA LAENUD
vallasvara tagatisel.
Tegemist on finantsteenusega.

Tutvu laenutingimusteganing vajadusel konsulteeri asjatundjaga.

Krediidikulukuse määra
tüüpiline näide:
100 € / 1 kuu protsent 5 €.
–

Vilja 15,Võru

Tel 782 1606
509 7491

AS Rauameister otsib
oma meeskonda
metalltoodete
KVALITEEDI KONTROLLI
Info
:

•

jakokkulepe töövestlusele
tel 782 6710, 782 6716.

„Viimane piir” Action, draama
2013 / Alla 12aastastelekeelatud!
E, 6. jaanuaril kell 18 ja 20,
T, 7. jaanuaril kell 20,
K, 8. jaanuaril kell 20.

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

Tellida on
odavam kui osta!
Esmaspäeval toimetusest
tellitud leht on juba neljapäeval sinu postkastis.
Tel 782 3690
või e-post: tellimine@voru-

www.vorukannel.ee

