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Eile oli Võru esimene töömess
Inno Tähismaa

MESS � Eile korraldas töötukassa Võru-
maa osakond Võru Kandles esimest korda
töömessi, kus oli kohal ligi 30 ettevõtjat ja
midakülastas sadu töösoovijaid. Lisaks Võ-
rumaa ettevõtjatele olid esindatud mõned
Põlvamaa omad.

Töömess, mis tõi terveks päevaks poli-
kliinikumajas asuvast kontorist välja töötu-
kassa enda töötajad, oli mõeldud eelkõige
tööandjatele, et nad saaksid end tööotsija-
tele või muidu huvilistele tutvustada. Töö-
messil oli kohal isegi töötukassa juht Meelis
Paavel, kes ise aktiivselt tööandjatega juttu
ajas, teda saatis töötukassa Võrumaa osa-
konnajuhataja Jaan Veeroos.

Paavel ütles, et seni on selliseid töömes-
se korraldatud suuremates keskustes nagu
Tallinnas jaTartus ning tagasiside on olnud
väga hea. Käesoleval aastal on plaanis sar-
nane mess korraldada kõigis maakonna-
keskustes. „Siin luuakse esimene kontakt,”
põhjendas Paavel messi olulisust, „meie
huvi on leida inimesele töö ja tööandjale
töötaja.” Mingeid suuremaidkulusid mess
töötukassalekaasa ei toonud, peale Kand-
le ruumide rendi jareklaami kohalikes aja-
lehtedes.

Messil oli kohal 27 tööandjat, lisaks veel
viis töötukassapartnerit nagu näiteks koo-
lid. Kohal olid ettevõtjad nii Võru linnast,
näiteks puidutööstus AS Sirje, AS Dan-
power Eesti, kui ka kaugemalt, näiteks Sõ-
merpalu pagaritööstus Paadi Pagar, Var-
busel asuv maanteemuuseum ning Misso
vallas asuv Nopri talumeierei jaMTÜ Tule
Maale.Lisaks olidKandle seinale väljapan-
dud tööpakkumised Võrumaa ettevõtetelt.
Lisaks suurematele tööandjatele naguValio
juustutehas, Cristella pagaritööstus, Võru
Tarbijate Ühistu olid kohal päris pisikesed
ettevõtjad – töötukassa toel tegevust alus-
tanud Mäetalu Sepp, rõivaste õmblemise ja
laenutuse ning iluteenustega tegelev Stiili-
laegas, käsitöö- jailuteenustega tegelev Me-
velston.

Mäetalu sepp Ahti Lind ütles, et kõige
raskem olipärast Soomest ehitustöölt naas-
mist töötuna arvelevõtmine – see oli löök

ego pihta. Aga kui ta sellest viis-kuus aastat
tagasi üle sai, pakkus töötukassa talle erine-
vaidkoolitusi, millest üks oliettevõtluskoo-
litus. Sepatööga Ahti varem kokku puutu-
nud polnud, seetõttu olikõik uus. Sepatööd
õppis ta Rõuge sepa Peeter Reemanni juu-
res, töötukassa juures tegi äriplaani, siis sai
sellele positiivse vastuse ja raha seadme-
te ostuks. Sealt edasi on tulnud teha palju
tööd ja asi on ülesmäge läinud, sest nüüd
on Ahti juba ise tööandja ning otsib tööta-
jaid. Oma ettevõttega alustamist Ahti ei ka-
hetse jataavaldas arvamust, et noored tule-
vad välismaalttagasi, igaüks omal ajal.

OÜ Stiililaegas juhataja Narcissa Samm
ütles, et jäi samuti töötuks,varem õmblesta
Võru Kandles näitlejate kostüüme. Pärast
seda käis ta töötukassa abil juuksurikooli-

tusel, tegi äriplaa-
ni ja sai möödunud
aasta kevadel alus-
tava ettevõtja toe-
tust 4474 eurot. Saa-
dud raha eest soetas
ta juuksuritooli ja
sisseseade ning avas polikliinikumaja teisel
korrusel salongi. Narcissa teeb esialgu kõi-
ke oma ettevõttes ise.

Kolmas ettevõtja, kes töötukassa kaudu
tuule tiibadesse saanud, oli messil OÜ Me-
velston juhtEveLeimann, kes töötas varem
juristina ja on isegi kohtunikuks õppinud,
aga otsustas ühel hetkel juuralekäega lüüa
ning tegeleda asjadega, mis midagi hinge-
le pakuvad –kunsti jakäsitööga. Töötukas-
sa kaudu õnnestus tal läbida üks semester

Tartu kõrgemas kunstikoolis, kus õppis na-
hatööd. Lisaks läbis ta ettevõtluskursused,
mille käigus koostas äriplaani ja sai star-
diraha ligi 4000 eurot. „On olnud huvitav,
olen palju õppinud ja teinud rõõmuga as-
ju, mis naudingut pakuvad,” võttis ta kok-
ku oma kogemuse seoses töötukassaga. Eve
on teinud näiteks kunstipäraseid postkaar-
te jariidepuid, samuti vahendab ta kortsu-
eemaldusvahendeid. Palgatööle tagasimi-
neku peale ta enam ei mõtle.

TöömessVõru Kandle kontserdisaalis.
Foto: ANDREI JAVNAŠAN

Töötukassa juhtMeelis Paavel (vasakul) ajamas
juttu töötukassa kaudu tuule tiibadesse saanud

Mäetalu sepaAhti Linnuga.
Foto: INNO TÄHISMAA
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ARVAMUS

Töötuks jäämist
ei tasu peljata

Öeldakse, et töö pole jänes, mis eest ära jookseb. Eilse
Võru töömessikogemuse põhjal võib öelda, etka töötuks
jäämist ei maksa peljata – see võib aidata keerata elus
uue lehekülje jaanda võimaluse hakata iseenda pereme-
heks. Hea näide töötuks jäämise eeliste kohta on Rõuges
tegutseva Mäetalu sepa Ahti Linnu kogemus. Esialgu oli
tal raske end töötuna arvele võtta, aga nüüd Ahti tehtud
otsust ei kahetse. Töötukassa kaudu sai ta koolitusi, teha
äriplaani, sai ka stardiraha ja nüüd on mees niikaugel, et
käib iserääkimas ettevõtjaks olemise eelistest, sest temast
endast on saanud tööandja. See on suur samm edasi, kui
arvestada, et kõigest viis aastat tagasi Soomest ehituselt
töötuna naastes oli ta paljas kui püksinööp.

Eilne töömess oli ühtlasi hea näide, et töötukassa ei
tegele ainult töötuskindlustuse kogumise ja töötu abi-
raha maksmisega. Selle kõrval on märksa olulisem osa
inimestele uue töökoha leidmine. Praegusi Eesti olusid
arvestades, kus häid töökohti pole just jalaga segada ning
paljud tööandjad asuvad suuremates keskustes, on üks
võimalusi enese arendamiseks ja oma elu edendamiseks
ettevõtlusega alustamine.

Töömessi kogemuse põhjal võib öelda, et Võrumaal
napib nii häid töökohti kui ka häid töötajaid. Headest
töötajatest on eriti suur puudus, mistõttu näiteks AS
Danpower Eesti on otsinud saksakeelseid klienditee-
nindajaid Tartust ja Tallinnast. Palk on Saksa taustaga
ettevõttes hea – ligi 1000 eurotkuus. See on teadaolevalt
kõige suurem sissetulek, mida Võru ettevõtjad on üldse
välja reklaaminud. Võrdluseks, Võru kaubandusettevõ-
tete teenindajate palganumber jääb miinimumpalga, 400
euro piirile.

Teine trend, mis tööturul silma hakkab, on inimes-
te soov tegeleda sellega, mis tõeliselt meeldib ja hingele
rahuldust pakub. Selline unistuste täitmise suundumus
hakkab tasapisi Eestist lahkunud inimesi tagasi tooma ja
numbrid näitavadki, et vähemalt Eestist lahkumise tuhin
hakkab mööda saama. Elu näitab, et pole siin Eestis kok-
kuvõttes hullu midagi.

Võrumaa 2025 (6)
Võrumaa jalg
stardipakul
Arvatavasti on viimasel paa-
ril aastal olnud Võrumaa üheks
suuremaks eeskujuks ettevõt-
luse arendamisel Ida-Virumaa.
See võib kõlada veidi ootama-
tult, kuid Võrumaa tööstusalade
arendamisel olen püüdnud või-
malikult palju võtta õppust just
Ida-Virumaa tööstusalade prog-
rammist. Sellega on tehtud 15
aastat väga sihikindlalt tööd ja
saavutatud ka tulemusi – töös-
tusaladega on saadud maakon-
da juurde umbes 1000 töökoh-
ta. See selgitab Võrumaa peh-
melt öeldes aktiivset huvi neilt
õppida, tegelikkuses püüame
me üsna täpselt Virumaa edulu-
gu kopeerida. Miks? Meenutan,
et inimeste Võrumaalt lahkumi-
se põhjus on ennekõike tasuva-
te töökohtade nappus. Selle taga
omakorda pole mitte see, etkool
on kinni pandud või avalikud
teenused kolivad suuremates-
se keskustesse. Pigem on põhjus
selles, et napib ettevõtlikku vai-
mu või ei leia see siin hästipidet.
Selleks, et seda anda, ongi töös-
tusalad, mis hõlbustavad ettevõ-
tete tulekut Võrumaale.Tööstus-
alades on ettevõtjate eest ette ära
lahendatud terve rida keerulisi
ülesandeid, mis nullist alustades
endal täita tuleb.

Aastal 2012 sündis kolme rii-
gi koostöös projekt, mille tule-
musena on praeguseks Võru-

maa kuues omavalitsuses tehtud
tööstusalade detailplaneerin-
gud koos juurde kuuluva taristu
projektidega. Kui alad on valmis
ehitatud, siis on meil kaup, mi-
da ettevõtjatele pakkuda. Prae-
gu võin öelda, et huvilisi töös-
tusaladel tegutsema leiduks küll.
Võrumaa jaoks on soovitav tule-
mus töökohad.

Investeeringute toomiseks
Võrumaale on vaja teha väga
erinevatel tasemetel tööd. Prae-
gu võin parima näitena tuua Võ-
ru linna tööstusala. Eelmine lin-
navalitsus müüs Saksamaa ette-
võttele Danpower linnaettevõtte
Võru Soojus. Ma arvan, et see oli
hea otsus jamõistlik areng. Miks
see on hea? Vestlesin paar aas-
tat tagasi selle soojatootja esin-
dajatega ja tutvustasin neile alles
algusjärgus olevat plaani raja-
da Võrusoo katlamaja vahetusse
lähedusse tööstusala. Selgus, et
maakonna ja soojatootja huvid
kattuvad. Meie huvi on leida in-
vestoreid janende huvi on müüa
võimalikultpalju soojust. Arves-
tades selle firma ettevõtluskoge-
must saame neid kasutada heas
mõttes müügiagentidena, kes on
ise äriliselt huvitatud investori-
tekaasamisest. See soodustab ka
nende ettevõtlust. Võru inime-
sed võidavad kahekordselt. Esi-
teks toob ettevõtete areng uusi
töökohti ja teisalt – mida roh-
kem on tarbijaid, seda soodsam
on toasooja hind.

Rõõmustada on veel vara, ent
tööstusalade loomise esimene

etapp on ühel pool. Tõenäoliselt
saab teise etapi töödega alustada
juba sel aastal. Igal juhul on Võ-
rumaa jalg stardipakul japärast
pauku saame panna finiši poo-
le punuma, kuni võiduka lõpu-
ni välja.

Jätkuvalt on mul silme ees siht
tööstusaladega liikuda sama ra-
da, mida alustas Ida-Virumaa
Tööstusalade Sihtasutus. Nad

on saavutanud tulemusi ja ma ei
näe ühtegi põhjust, miks Võru-
maal ei peaks pingutus vilju too-
ma. Virumaal on sihikindla töö
tulemusena loodud ettevõtteid
alates robotkeevitusseadmete te-
hasest kuni veefiltrite tootmise-
ni välja.

Andres Kõiv
Võru maavanem

Foto: ANDREI JAVNAŠAN

VÕRUMAA TEATAJA VIIS AASTAT TAGASI

27. märts 2010. Võrumaal tegutsevate pankade esindajad kinnitasid,
etniisama lihtsalt võlglasi tänavale ei tõsteta. •Alles mõnedkuud taga-
si linnaelanike jaoks avatud linnavalitsuse peauks suleti sel nädalal taas.
• Teede lagunemise aeg on veel paari nädala kaugusel või kaugemalgi.
• Võrumaa kiviaiarajajad jäävad eurotoetusest ilma. • Võru linnagale-
riis avatakse korraga kaks näitust. • Koorijuht Heli Teppo mälestuseks
on üle aastate kokku tulnud kunagine Rõuge kooli lastekoor, kes annab
nädalapärast Rõuge kirikus tasuta kontserdi.

Sinimustvalged kolmnurgad
Jüri
Pino

ajakirjanik

Esmaspäeval, mis juhtus olema
16. märts, jäädi raadiot kuula-
ma. Too pajatas, et meie sinises
taevas hakkavad õhuväeõppu-
sed. Rohkesti külalisi, Ämaris
katkuvad meie õhuväelased en-
dal saapapaelu pooleks, sest nii
palju rahvast jakola pole veel ära
majutada tulnud, aga küll saa-
dakse hakkama. Soovitati veel, et
kui näete lennukit üle lendamas,
siis lehvitage, tehke pilti ja ripu-
tage pilt ikka needusesse üles ka,
et kõik näeksid teie isamaalisust,
natolisust, muidu hurraad. Või
midagi sellesarnast. Õppus, siis
õppus.

8. märtsil nad siin lendasid
üsna madalalt. Pani paarike üle
taeva, mürin taga, tea, kas ter-
vitasid naistepäeva puhul? Tiibu
ei kõigutatud – see vist loetakse
õhuvallas tervituseks? Eks neid
nähtud mitmel pool ja laperda-
des vist paha lennata.

Lapsepõline tunne tuli. Siis ik-
ka lasteaias meestega vahtisime,
kui mõni üle lendas. Neid lendas
päris tihti. Madalamalt, kõrge-
malt, möiraga, ilma, öösel pau-
kudega. Nii oli Tartus. Ka Pär-
nus, Haapsalus, kus need puna-
kotkad kõik pesitsesid. Haap-
salus juhtunud selline lugu, et
kui lennuk üle lendas, karju-

sid kõik lapsed hurraa, aga üks
ei osanud r-tähte ja karjus hui-
jaa! Meie arutasime meestega, et
kas lennumasinal on küljes kaks
pommitajat või neli mootorit.
Täitsa huvitav, tagantjärele, mis
see seal siis olla võis. Ja pauk oli
kah kõigile tuttav. See käis öösel,
nii et aknaklaasid värisesid. Har-
jus kummalisel moel ära, ei vae-
vunud lõpuks enam külgegi kee-
rama. Nüüd vist on helikiiru-
se ületamine suvalises taevas ära
keelatud.

Eks vahvaolnud neidEurofigh-
tereid vaadata. Ilusad lennukid.
Aga natuke võttis meele nukraks
kah. Sihuke tobe soovike ronis
kuskilt välja, et tore küll ja liitla-
sed jakaitstud jaheidutatud. Aga
äge oleks näha lennumasina tii-
badel sinimustvalgeid kolmnur-
ki. Enne sõda oli see ju Eesti len-
nuväe tunnus. Soomlastel ning
lätlastel olid vastavalt sinised ja

punased haakristid. Huu, mis?
Miks sellised asjad pähe tule-

vad? Rahvuslik uhkus süüdi? Ta-
haks, et eesti mehed ise ka len-
daks, mitte ainult välismaalasi ei
teenindaks. Kunagi päris ammu
ju sakslased nurisenud, et nemad
ei taha olla USA tuumarüütli-
te kannupoisid ja sõjasulased.
Nii vahid ise kah taevasse, mõt-
led, et näe, nii-öelda suured poi-
sid saavad lennata, aga maakad
tankigu, seiraku, kruttigu mut-
reid. Või mis seal Ämaris tehak-
segi, peaks Taavi Rõivaselt vist
küsima.

Kõik on hästi, kõik on kor-
ras. Igaüks võib ju kohe vaielda,
et, mees, teadka, mis üks lennu-
masin maksab? Juba üksinda mi-
tukümmend miljonit, relvi ta-
had, pane veel pool otsa. Ja Ind-
rek Treufeldt dokfilmis liitlastest
ju mainis ära, lennutund läheb
moodsal hävituslennukil 13 000
maksma.

Hirmuäratav summa, vanas
rahas 200 K. Veidral moel lähe-
vad summad vähem hirmuta-
vaks, kui korrutama hakata. Üks
ammu sinnapoole läinud sõber,
näitleja, arutas kord, etkui aasta
otsa reklaamihäält teha, kaheksa
tundi tööpäevas,kas siis võiks ja-
lad seinale visata. Osutus, et ega

võiks küll, summa ei tulnud vä-
ga suur.

Mina arvutasin. Keskmine
Eurofighter on lennanud 600
tundi. Umbes 50 tundiaastas siis,
nii kaua on need olemas olnud.
Korrutaks, saabki 650 000 uut
raha aastas lennumasina kohta.
Miskipärast ei tundu see enam
nii hull. Pole kindel, kas selle ra-
ha eest saaks järjekordse kasar-
mu ehitada või heakorrastada
– aga vahel näib, et meie kaitse-
jõud on üks kinnisvaraarendus.
Kasarm siin, kasarm seal, kas
meestel relvi ja moona jagub, on
justkui iseenese hooleks jäänud.
Lihtsalt tekib või siis ei teki. Aga
duširuumid vastavad kõige ran-
gematele euronõuetele, kindlasti.

Kaeblemiseks kisub. Või lau-
sa tarbetuks vingumiseks. Aga
Tšernogooria lennuvägi on kaks
korda suurem kui meie oma –

meil on kaks aparaati, mis vas-
tavalt liisingutingimustele ei tohi
relvi kanda. Ikka tahaks oma me-
hi lendamas näha. Muidu unus-
tatakse ära, et Eestis on olnud
lennuvägi, Eestis on isegi len-
nukeid ehitatud, ülimalt vahva-
te nimedega, muide, nagu ÕGL,
PON, PTO. Seda aega tagasi ei
saa, aga vähemalt on uhke seda
teada.
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UUDISED

Võru kinnisvaraturg kidub
jätkuvalt

Inno Tähismaa

KINNISVARA � Võru kinnis-
varaturg on juba viis aastat ol-
nud varjusurmas jaerinevalt Ees-
ti suurematest linnadest pole siin
elavnemist märgata.

Kui Tallinnas jaTartus on kin-
nisvara hind tõusnud buumiaeg-
sele tasemele, siis Võrus midagi
sellist juhtunud pole. Siin on hind
endiselt seal, kuhu see vajus 2010.
aastal, ehk buumiajast kaks korda
madalamal.

Võru kinnisvara seisu iseloo-
mustab hästi kunagine linna esin-
dushoone, niinimetatudklaasma-
ja, mis rajati kunagi Wõro Kom-
mertsi kontorihooneks, aga mis
viimased viis aastat on seisnud
praktiliselt tühjana. Möödunud
aastal kolis majast minema mo-
biilsidefirma EMT esindus, pä-
rast seda kolis korrus kõrgemalt
nendesse ruumidesse Ergo kind-
lustus. Nüüd plaanib lahkumist
Lõunalehe väljaandja OÜ Hanse-
kon, misvõitis hiljuti linnavalitsu-
se välja kuulutatud rendikonkur-
si endiste Pankuri pubi ruumide-
le ajaloolises pangamajas. Pärast
Hansekoni lahkumist jääb klaas-
maja praktiliselt tühjaks, rentni-
kud on ainult alumiselkorrusel.

Klaasmaja haldava kinnisvara-
firma EfTEN Capital kinnisvara-
portfelli haldusjuht Mikka Arakas
ütles maja olukorda kommentee-
rides, et praeguse seisuga on hoo-
nes vakantseid pindasid ja hoo-
ne omanik AS Balti Kinnisvara-
portfell töötab selle nimel, et uusi
kliente Jüri tn 22a hoonesse juur-
de tuua. Uute üürnike leidmise ja
esmase konsultatsiooniga tege-
leb majahaldur. Klaasmaja vabade
pindade üüri ruutmeetrihind sõl-
tub Arakase sõnul asukohast ma-
jas, võimalikust investeeringust
ruumide ümberehituseks jaselgub
täpsemalt läbirääkimistekäigus.

„Hinnad on olnud Võru linna

korterite turul praktiliselt muutu-
matud viimasedkolm aastat,” tun-
nistab Ader Kinnisvara (OÜ M. A.
Consult) juht Margus Ader. Ma-
dal tase on tema arvamuse koha-
selt tingitud sellest, et kogu Võ-
rumaal ja ka Võru linnas vähe-
neb inimeste arv, siit liigutakse
ära. „Kui arvestada seda, et samal
ajal on Tartus ja Tallinnas hinnad
tublisti tõusnud, siis Võrumaa na-
gu kogu Kagu-Eesti probleem on
kahjuks inimeste lahkumine Ees-
timaa kõige kaunimast piirkon-
nast,” lisab ta.

Korterite ruutmeetrihinnad on
Võru renoveerimata paneelma-
jades keskmiselt 280–400 eurot.
Renoveeritud korterite puhul on
hind 400–530 eurot ruutmeeter.

Majade hind, näiteks 1970.–
1990. aastatel ehitatud silikaat -
ja puumajade hinnad, mis vaja-
vad renoveerimist ning millega
reaalselt tehakse tehinguid, jäävad
25 000–37 000 euro kanti.

Aderi sõnul on positiivne see,
et tehinguid üldse toimub, ligi 260
kinnisvaratehingut kuus, rahvas
liigub jaka Võrumaale tuleb juur-
de neid inimesi, kes soovivad ela-
da Eestimaa ilusamate mägede,

järvede, metsade vahel.
Vana-Antslas tegutseva omani-

melise kinnisvarabüroo juht Sir-
je Tatsi ütles, et inimesed käivad
ja otsivad põhiliselt odavaid ta-
lusid ning kortereid. Jätkuvalt on
suur nõudlus üürikorterite järele.
Kuum teema on ikka metsaraie ja
metsakinnistute ost-müük.

Tatsi sõnul on kliente Ukrai-
nast, Soomest ja Venemaalt, kes
aga tahavad imeodavaltkõike kät-
te saada. „Oma rahvas ostaks ka,
aga nii mõnigi tehing on jäänud
pangalaenu saamise taha,” mär-
kis Tatsi.

Arco Vara kinnisvarahindaja
Reet Värnik ütles maakonnakin-
nisvaraturu olukorda kommen-
teerides, et on märgata nõudluse
kasvu maamajade ja suvekodude
vastu. Huvi on suurem Võru lin-
nast 20-25 km kaugusele jäävate
kinnistute vastu, millede pindala
on kuni viis hektarit jahoonestus
on rahuldavas või remonti vajavas
seisukorras, ehk siis on huvi ela-
mute vastu, mida on võimalik re-
noveerida. Samuti püsib huvi lin-
nalähedaste suvilate vastu.

Värniku väitel toimub kõige
rohkem tehinguid endiselt Võ-

rumaal korteriturul ning kõige
suuremad käibetegijad maakon-
na kinnisvaraturul on Võru linn
jaVõru vald. Korteriturul on hu-
vi kahe- ja kolmetoaliste korteri-
te vastu, veidiväiksem on nõudlus
väiksemate ühetoaliste ja suurte
neljatoaliste korterite vastu. Vii-
mase aasta jooksul on linnas suu-
renenud nii pakkumisobjekti-
de kui ka tehinguobjektide seas
maitsekalt viimistletud ja täissi-
sustusega müüdud korterite osa-
kaal. Kvaliteetse siseviimistluse
ja mööbliga kolmetoaliste korte-
rite eest küsitakse turul väga kõr-
get hinda, 42 000–48 000 eurot ja
tavapärasemast pikema müügipe-
rioodi jooksul leiab taoline korter
ka uue omaniku.

Metsamaa kohta ütles Margus
Ader, et selle ümber on aasta ringi
aktiivne kauplemine olnud, kui-
gi viimased kuud on metsamater-
jali kokkuostjatel hinnad lange-
nud, mistõttu laieneb see langus
vaikselt, aga kindlalt kinnistutele.
Kokkuvõttes on metsamaa hind
langenud ligi 20 protsenti ja turu
määrab Skandinaavia nõudlus pa-
beripuu järele.

Põllumaa aktiivne kauplemine
jääb möödunud aas-
ta lõppu. Nüüd on ra-
hulikum, kuid tehin-
guid tehakse aktiivselt
seal, kus põllumehi on
rohkem ja põlluma-
janduslikku tegevust
ka: Sõmerpalu, Ants-
la, Urvaste, Võru, Las-
va vallad. Tagasilöö-
gid piimatööstuses,
seakasvatajatel ning
ka PRIA toetuste üm-
berjagamine on oma
jälje jätnud ning ar-
vatavasti tulevad järg-
nevadkolm kuni kuus
kuud rahulikumad ja
hinnad ei tõuse, isegi
kerge langustrend on
prognoositav.

Endine Wõro Kommertsi peamaja, niinimetatud klaasmaja Jüri tänava ääres, mis jääb pärast
Lõunalehe lahkumist praktiliselt tühjaks. Foto: INNO TÄHISMAA

Pindi Kinnisvara
koostatud graafik
Võru korterituru
kohta.

Allikas:
PINDI KINNISVARA

Mida teada tulumaksust
korteri üürimisel?
Läbi aegade oleme oma klientidele meelde tuletanud, et üüri-
tulu tuleb deklareerida ja mingit seaduslikku võimalust mak-
sukohustusestmööda hiilida ei ole.

Maksude maksmisest möödahiilijatele koputame südametun-
nistusele, et maksu-ja tolliamet (MTA) on väga leidlik ning initsia-
tiivikaskahtluse korral kõikvõimalikke asjaolusid kontrollima ka ku-
ni seitse aastat hiljem. Seega –kui oled sõlminud kinnisvara üürile-
andmiseks lepingu ja saanud üüritulu, siisoma unerahutagamiseks
ning võimalike probleemide vältimiseks esita vastavad andmed ka
maksudeklaratsioonis!

Võimalik on ka kinnisvara korrashoiuga seotud kulud tulust ma-
ha arvata, juhul kui eraisik on registreeritud füüsilisest isikust ette-
võtjana (FIEna) ja üüritulu tema ettevõtlustuluks. Muul juhulei saa
kulusid tulust maha arvata. Füüsiline isik peab üüritulu deklareeri-
ma kord aastas tuludeklaratsiooni esitamisel, mis mullu oli 21 prot-
senti, alates tänavusest aastast 20 protsenti saadud tulust, millest
onseadusega lubatud mahaarvamised.

Tulumaksuseadus ei tee vahet, kas omanik on sõlminud üürile-
pingu suuliseltvõi kirjalikult ja kas üüritavaks objektiks on tuba, kor-
ter, maja või majaosa või millise perioodiga on üürileping sõlmitud.

Tagatisraha pole omaniku tulu, kuna see tuleb üürilepingu lõp-
pedes üürnikule tagastada. Üürileandja peab hoiustama tagatis-
raha krediidiasutuses oma varast eraldi. Tagatisraha eraldi hoius-
tamine on vajalik eelkõige selleks, et üürileandja seda raha ära ei
kulutaks. Hoiustamine peab toimuma vähemalt kohaliku keskmi-
se intressiga. Intress kuulub üürnikule ja suurendab tagatisraha
(VÕS §308 lg 2). Korteri kasutamisega seotudkõrvalkulusid (korte-
ri kommunaalkulusid) ei loeta samuti omaniku tuluks ja neid ei pea
MTA-ledeklareerima.

Kui väljaüüritud eluruum on koormatud hüpoteegiga, millel on
üleval tagasimaksmata laenujääk, tuleb oma hüpoteegipidajat, kes
on üldjuhul krediidiasutus (pank), kindlasti teavitada võimalikust
väljaüürimise soovist.Pangas vaadatakse iga väljaüürimise teavitus

eraldi üle, kuid üldiselt pangad üürile-
pingute sõlmimisel takistusi ei tee. Jät-
tes panka teavitamata üürile andmi-
sest, on pangal õigus nõuda lepingu-
rikkumise eest trahvi.

Segaduste vältimiseks kasuta pro-
fessionaalsete maaklerite abi, sest neil
onkogemusi ja nad tunnevad seadusi.

Kaire Nirk
Domus Kinnisvara maakler

Tel +372 5343 3553, +372 742 3100
E-postiaadress: kaire.nirk@domuskinnisvara.ee

Võrumaa mees sai mustlastelt
sõrmuseid ostes petta
Inno Tähismaa

KASSIKULLAMÜÜJAD � Es-
maspäeval sai Võrumaa mees tee
ääres kaupa müünud mustlastelt
petta, kui ostis 150 euro eest kaks
kuldset sõrmust, mis polnudki
kullast. Samal päeval pidas polit-
seikulla pähe väärtusetuid metall-
ehteid müünud tõmmud kauple-
jad Võrumaalkinni.

Politsei info kohaselt seisis es-
maspäeva, 23. märtsi pärastlõu-
nal Võru vallas Tallinna–Tartu–
Võru–Luhamaa maantee ääres
sõiduauto BMW, millega reisivad
inimesed peatasid mööduvaid
sõidukeid.Kolm meest jaüks nai-
ne pakkusid möödujatele ehteid,
mis nende sõnade kohaselt olid
valmistatudkullast.

Kella 15.30 ajal õnnestus selts-
konnal heausksele võrumaalase-
le 150 euro eest müüa kaks sõr-
must. Ostjal tekkis kahtlus väide-
tavate kuldsõrmuste ehtsuses jata
lasineidkontrollida. Selgus, et te-

gemist ei ole kullaga, vaid tavalise
kollase metalliga. Mees teatas pe-
tutehingust politseile.

Politsei tabaskaubitsejate selts-
konna sama maantee äärest. Nei-
le määrati väärteokorras kauple-
mise nõuete rikkumise eest raha-
trahv jaküsiti tagasi pettuse läbi
saadud 150 eurot. Raha tagastati
kannatanule. Ühtlasi võttis polit-
sei petukauba hoiule, välistamaks
seda, et neid järgmisele ohvrile
kulla pähe müügiks pakutakse.

Võru politseijaoskonna juht
Madis Soekarusk ütles, et ehk-
ki soodnekaup võib esialgu tun-
duda ahvatlevana, tähendab lii-
gaodav hind suuremat võimalust
sattuda pettuse ohvriks. „Hinna-
lisiesemeid on alati kindlam osta
ametlikest müügikohtadest, ku-
nanii-öeldahõlma alt ostes ei saa
kunagi kindel olla selle tegelikus
päritolus,” ütles Soekarusk. Ta li-
sas, et lihtsaim viis oma rahakot-
ti säästa ja seeläbi pettureid mit-
te toetada on kahtlustäratavaid

tänavamüüjaid lihtsalt igno-
reerida ning nende tegevu-
sest politseid teavitada.

Petukaubana soetatud
sõrmused.

Foto: LÕUNA PREFEKTUUR
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MISSO

Misso vald

Misso läheb julgelt tulevikule vastu
Inno Tähismaa

MISSO VALD � Misso valla rah-
vaarvu ja selle langevat trendi ar-
vestades võiks arvata, et selles
omavalitsuses on jubakõik kõige-
le käega löönud ning võistlus käib
mitte edusammude, vaid selle ni-
mel, et mitte jääda viimaseks tu-
le kustutajaks, aga tegelikkus on
hoopis vastupidine. Niisugust op-
timismi kui Misso vallas ei kohta
isegi Võrumaa edukaimas omava-
litsusesVõru linnas.

Misso vallavanem Lembit Sikk
tõmbab uusi kavandatavaid pro-
jekte lauale nagu varrukast jäne-
seid. Kõigepealt on kavas remon-
tida üks maja Riia–Pihkva maan-
tee ääres, mis asub veidi maad val-
lamajast Riia poole, ja sinna raja-
da Misso maaelukeskus. Kesku-
se teisele korrusele tulevad kolm
korterit: ühe-, kahe- jakolmetoali-
ne puhkudeks, kui mõni uus valla
töötaja vajab elamispinda. Allkor-
rusele tuleb müügisaal, kus kau-
beldakse omatoodetud mahetoo-
detega, samasse on kavandatud
toodete tootmiseks nõuetekoha-
neköök.

Maaelukeskus läheb maksma
490 000 eurot ja sellest 416 000 on
ette nähtud toetusena maakonna

konkurentsivõime tõstmise kavas.
Keskust hakkab tulevikus haldama
MTÜ Tule Maale ja selle juhtimi-
se võtab üle Tule Maale tegevjuht.

Teine suurem eesootav projekt
on vee- jakanalisatsioonisüsteemi
ehitusekolmas etapp, mis hõlmab
biotiikide ehitust. Selleks taotle-

takse raha keskkonnainvesteerin-
gute keskuselt.

Kolmas suur asi on uus 60koha-
line üldhooldekodu, mis on kavas
rajada senise hooldekoduasemele.
Tegemist on kaasaegse niinimeta-
tud nullenergiahoonega, kus kasu-
tatakse nii maa- kui ka päiksekü-

tet. Uue hooldekodu ehituse põh-
jus on, et praegu kasutusel olevat
vana sovhoosi kontorihoonet po-
le kitsaste koridoride tõttu enam
võimalik kaasaja nõuetele vasta-
vaks ümber ehitada. Vana hoo-
ne on kavas lammutada ja selle ta-
ha rajada täiesti uus hoone. Null-

energia võimaldab viia
vallakulud hooldekodu
hoonega nulli, nii et po-
le enam vaja kütte eest

juurde maksta. Praegu on hool-
dekodust olemas vaid eskiis, edasi
hakatakse otsima rahastajat. Unis-
tus on saada esialgu hoone projek-
teerimiseks raha Setomaa arengu-
programmist.

Neljas suur projekt on Misso
valla jaoks tööstusala, mille detail-

planeering on kehtestatud ja mi-
da on peetud Võrumaa kuue ka-
vandatava tööstusala hulgas kõi-
ge perspektiivikamaks. Praegu te-
geleb tööstusaladeloomisega Võru
maavalitsus, kavas on sihtasutuse
loomine, et hakata otsima võima-
lusi taristu väljaehitamiseks. Val-
lavanem Lembit Sikk tunnistab, et
huvi on tööstusala vastu juba tun-
tud, aga planeeritava ala miinus
on, et seal pole suurema tööstu-

Pindala: 189,9km².
Elanike arv käesoleva aasta

1. jaanuari seisuga: 679
Asulate arv: 55
Suurimad asulad:
Misso (222 elanikku),
Missokülä (34),
Määsi (46),
Kärinä (24),
Tsiistre (23).

Vallavanem Lembit Sikk oma vallamaja
töökabinetis, tema selja taga ülal
paremal on seinal Misso vana vallamaja pilt.

2006. aasta
16. mai

Võrumaa
Teatajas
ilmunud

Misso valla
küljed.

Misso planeeritava
maaelukeskuse kavand.

Noored kitsefarmerid
teevad ajalugu
Inno Tähismaa

KITSEKASVATAJAD � Misso valla Ki-
malasõkülla Andri-Peedo tallukuus aas-
tat tagasi Pärnust kolinud hakkajad noo-
red on teinud algust kitsekasvatusega, mis
on uuenduslikterves Eestis.

Maalekolimise põhjustajad olid tege-
likult Pärnu trükikoja omanikud Rutt ja
Ain Pajo, kes suvituskohta otsides lõpuks
otsaga Missomaale imekauni Hino järve
äärde jõudsid. Maad oli kokku 45 hekta-
rit, millega tuli midagi peale hakata. Nii
sündis otsus hakata kitsesid pidama. Aga
kuivõrd suvilaomanikud sellega iseseisvalt
hakkama ei saanud, tuli appi tütar Linda,
kes omakorda meelitas maale oma elu-
kaaslase Kermo. Nüüd on talu pidamine
põhiliselt noorte – Linda Pajo jaKermo
Rannamäe õlul. Kas noored tehtud otsust,
linnast maale kolimist kahetsevad? Sel-
gub, et sugugi mitte.

Noorte nägudelt on näha, et nad on iga-

tahes praegu veel õhinaga asja juures ega
kavanda linna tagasi kolimist. Karjas on li-
gi 40 lüpsikitse, neile lisaks veel mõned so-
kud japaarkümmend talle. Aastas tooda-
vad kitsed ligi 40 000 liitrit piima, mis val-
davas osas Nopri talumeiereivahendusel
maha müüakse. Andri-Peedo värske kit-
se toorpiim on saadavalkõigis hästivarus-
tatud kauplustes ja taluturgudel üle Ees-
ti ning see on eriti hinnatud väikeste las-
te vanemate hulgas. Nimelt pidi kitsepiim
olemainimese piimale sarnasem jaseetõt-
tu kergemini seeditavkui lehmapiim. Võ-
rus on kitsepiim müügil Võrumaa toidu-
keskuses ja taluturu väravahoones.

Kitsepidamine, nagu arvata võib, pole
olnud mingi meelakkumine. Algul proo-
viti õnne tavaliste valgete eesti tõugu kit-
sedega, aga siis selgus, et need on suure-
mat sorti pusklejad, kes lisaks muule eri-
ti piima ei taha anda. Kui nende puskle-
misest villand sai, siis otsustas lisaks Tar-
tu ülikoolis majandusele veel maaülikoo-

lis põllumajandust õppinud Linda,
et aitab, janii sündis otsus tuua kit-
sed Saksamaalt. Nüüd on karjas ai-
nult tumeda karvaga saksa Tüürin-
gi tõugu kitsed, kes on rahulikud ja
sõbralikud. „Saksa viisakus,” nagu
kirjeldavad Linda jaKermo. Kitse-
de toomineoli veel omaetteooper –

selleks soetati eraldikaubik, millega
toodi 40 talle ilma ühtegi peatust te-
gemata Saksamaalt ära. Lõpuks oli
kütus Ape ligidal nii otsas, et Lin-
daltuli Lätimaale Ainile jaKermole
väikse autoga vastu sõita ning veidikütet
viia, sest Riia–Pihkva maanteel siinpool-
ses otsas ju tanklaid pole.

Saksast toodud kitsedest on olnud pal-
ju abi, sest nüüd on võimalik tallesidEes-
tis edasi müüa jahuvi on olnud väga suur.
Varem pole teadaolevalt Saksamaalt Ees-
tisse kitsi toodud, isegi kitsepiima tootmi-
sega tegeleb veel vaid üks ettevõte Ida-Vi-
rumaal.

Praegu panevad nooredpiima ise pude-
lisse jamüüvad seda Nopri meierei kaudu,
aga tulevikus on plaan oma meierei avada
ning isegi oma mahedat kitsejuustu toot-
ma hakata. Selleks tuleb veidi jõudukogu-
da, sest nõuetekohaseltrajatud meierei po-
le meil nii nagu vanasti, et lähed ja teed –

Eesti on Euroopa Liidu liige ning selle lii-
du nõudeid täht-tähelt järgivas Eestis tä-
hendab oma piimatöötlemise rajamine ar-

vestatavat, sadu tuhandeid eurosid nõud-
vat investeeringut. Noored tunnistavad,
et päris oma rahaga nad midagi sellist ette
võtta ei jõuaks – abiks on Linda vanemate
trükiäri Pärnus. Kuivõrd tootmine on laie-
nenud, siis päris kahekesi noored samuti
enam hakkama ei saa – lüpsmise peale on
appi võetud üks töötaja. Vajadusel saavad
noored isegi ärakäia – siis hoolitsevad ma-
japidamiseeest Linda ema jaisa.

Misso valla nooredhakkajad kitsepidajadKermo
Rannamäe ja Linda
Pajo oma

hoolealustega.
Foto: INNOTÄHISMAA
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se jaoks vajalikku elektrivõimsust.
Vaja oleks uuendada Ruusmäe ala-
jaam ja sealt tuua maa-aluse kaab-
ligakõrgepingeliin. Esimeses etapis
rajatakse tööstusalalepuurkaev, ka-
nalisatsioon ja valgustus.

Viies suurem ettevõtmine on
valla jaoks vallakeskuse maakütte-
le üleviimine. Praegu köetakse val-
lakeskust gaasiga, aga energiajulge-
olekuhuvides olekshea, kui kasuta-
taks kohalikku kütet. Gaas võib ol-
la lisaks, aga vallakeskust ei saa jät-
ta gaasist sõltuvusse. Vallakeskuse
maaküttele üleviimiseks on tehtud
taotlus Setomaa arenguprogram-
mile ligi 30 000 euro saamiseks.

Vallavanema sõnul on unistus
jätkata koostööd koos Pihkva ob-
lasti Strugi Krasnõje omavalitsu-
sega, et Eesti-Vene programmist
taotleda toetust vallakeskuse ven-
tilatsiooni ja küttesüsteemi ehitu-
seks ning elektrisüsteemi uuenda-
miseks. Praeguste nõuete kohaselt
ei tohi avalikel hoonetel enam alu-
miiniumist elektrijuhtmeid olla.

Kuues suurem asi on Misso va-
batahtlike päästjate hoone uuenda-
mine, nii et hoonesse mahuks all-

korrusele päästeauto jaülakorrusel
oleks tööruumid.

Vallavanema jaoks on murelaps
Riia–Pihkva maantee, mis on ha-
kanud lagunema, aga riik pole tee-
hoiukavas ette näinudEestisse jää-
va Murati–Luhamaa lõigu remonti
kuni aastani 2020. Teema on valla-
vanem korduvalt üles tõstnud, aga
asi nõuab poliitilist otsust. Varase-
mas kavas oli ette nähtud, et tee-
tööd peavad olema tehtud 2005.
aastaks, aga see lõik on pidevalt ka-
vast välja võetud.

Lisaks on Misso vald taotlenud
Misso aleviku piires 2100 meetri
pikkuse kergliiklustee rajamist, aga
seni pole positiivset vastust saadud.

Vallavanem on nõus, et praegu-
se Vene olukorraga seoses pole ehk
mõtet Riia–Pihkva teed korda te-
ha, aga kuivõrd maailmaspole üks-
ki asi igavene, siis peab selleks õi-
geks hetkeks tööd ära tegema. Kui
vaadata ajas 15-20 aastat ette, siis
on selge, et alles jäävad nii Pihk-
va linn kui ka Veneriik jakui taris-
tu on valmis, siis on võimalik seda
võimaluste avanedes kohe kasuta-
ma hakata.

Misso värskelt uuendatud kultuuri- ja spordikeskuse sissepääs.

Misso planeeritava hooldekodu kavand. Fotod: INNO TÄHISMAA

Pööni kõrts-külalistemaja –

pärl Riia–Pihkva maantee ääres
Inno Tähismaa

SÖÖGI-JA MAJUTUSKOHT � Kui seni pol-
nud tiheda liiklusega Riia–Pihkva maantee Ees-
tisse jääval lõigul mitte ühtegi korralikku söö-
gi- ega majutuskohta, siis nüüd on üks niisugu-
neolemas – juba aasta aega on seal avatud Pööni
kõrts-külalistemaj a.

Pööni külalistemaja taset näitab kasvõi see, et
kui muidu tulebEesti hotellides mullivanni tiku-
tulega taga otsida, siis Pööni mõisahärra kamb-
ris on see täiesti olemas. Hotellitubadekõrval on
hoonekeldrikorrusel saun.

Pööni puhul ei tohiks kõrtsi ja külalistemaja
nimi inimesi eksitusse viia – tegemist pole alko-
holist ja sigaretihaisust lehkava urkaga, kus pä-
rast joomingut rasvaste linade vahele pugeda.
Tegemist on igatipuhta javiisaka hotelliga, mille
allkorrusel asub restoran. Igati sobilik väljasõitu-
deks neile peredele, kes privaatsust armastavad.

Maja juhataja Armo Raag ütleb, et idee sellise koha
avamiseks tuli sellest, et oli olemas hoone ilusa jahäs-
ti säilinud võlvkeldriga ning sellega lihtsalt pidi mida-
gi tegema. Ta tunnistab, et esimene aasta on möödas
ja seni on hakkamasaadud, probleem on olnud ainult
töötajate leidmisega. Põhilisedkliendid on välismaa-
lased, enamik neist venelased. „Põhiline pakutav tee-
nus on majutus, lisaks käiakse ikka ka meiemaitsvaid
roogasid nautimas,” nendibperemees.

Pööni kõrtsi kodulehel internetis (pööni-kõrts-kü-
lalistemaja.ee – NB! aadress on täpitähtedega) on too-
dud ära info nii majutuse kui ka söögipoolise kohta.
Olgu lisatud, et pearoogade hinnad jäävad nelja-viie
euro kanti (poole soodsamad kui Võru söögikohta-
des!).

Mõisahärra toa vannituba koos mullivanniga.

Pööni kõrtsi söögisaal.
Mõisahärra tuba.

Külalistemaja saun. Fotod: INNO TÄHISMAA

Ummamuudu Siberi talu
Inno Tähismaa

TALUPIDAJA � Misso valla Kä-
rinä küla Siberi talu, kuulsa Nop-
ri talumeierei naaber on igapi-
di ummamuudu. Esiteks juba ni-
mi, mis pandud talu asukoha va-
na nime järgi ja iseloomustab se-
da paika väga hästi – see koht on-
gi Eestimaa mõistes justkui Siber,
keskustest kaugel jametsade kes-
kel. Ja külm – seal võib metsa all
veel praegugi suusavõistlusi kor-
raldada.

Teiseks on ligi 30 aastat seakas-
vatusega tegelenud, loomult taga-
sihoidlikSiberi talu peremees Ar-
vi Umbleja niisugune inimene,
et ei oska kurta mitte millegi üle.
Ainult kiidab. Arvi on seisuko-
hal, et valitsuse sõimaminemida-
gi ei anna, selle asemel peaks ini-
mene mõtlema, kuidas elu edasi
viia. Isegi seakatku ja sealiha hin-
na languse pärast ta ei muretse –

kui enam ei lähe, ju siis peab mi-
dagi muud välja mõtlema.

Kolmandaks on peremees ot-
sekui talunikuks sündinud. Alus-
tas 22 aastat tagasi kaheksa hekta-
ri suuruse maa ja mõne seaga, nii
nagu enamik teisi uustalunikke.
Kõva töötegemise tulemusel on ta
koos vennaga kahekesi jõudnud
nüüdseks 250hektarise maa ja li-
gi 200 sea juurde. Arvi on 52 aas-
tat vana, aga selline vanus kusagilt
välja ei paista. Talle võib reipa ja
särtsaka, tervisest pakatava oleku
põhjal pakkuda kõige rohkem 30.

Kuidas on võimalik, et mees
pole end raske talutööga ära kat-
kestanud, nii nagu enamik neid,
kes paarkümmend aastat taga-
si alustasid? Seletus on tegeli-
kult lihtne: Arvi on talutööks na-
gu loodud. „Peab olema sündinud
sellise asja jaoks,” ütleb ta, „mitte
nii, et võtan kätte ja hakkan. Kes
on sündinud koorijuht, kes aja-

kirjanik, kes talunik.” Põllumehe-
töö on loominguline töö, leiab Ar-
vi, igapäev on erinev japakub eri-
nevaid võimalusi, kui neid oskad
kokku klapitada, saad leiva peale
võid määrida igal hommikul.

„Jätkad õnne,” võtab Arvi võro
keeles kokku oma elu põhimõtte.
Nii jätkates, koos mõne abilise-
ga on ta paarikümne aastaga üles
ehitanud Võrumaa mõistes ühe
suurema talu, mis pole pangalt
sentigi võtnud, ei laenu ega liisin-
gut, kuigi seda on korduvalt paku-
tud. Aeg-ajalt käivad pealinnast
abiks kolm poega. Arvi üle või-
mete ei ela ning teeb vajadusel ise
kõiki talutöid: külvab vilja, lõikab
kombainiga jakuivatab.

Maaeluga on sealsamas Misso
vallas üles kasvanud jakoolis käi-
nud Arvi harjunud juba lapsest
peale. On töötanud 11 aastat kol-
hoosis agronoomina, aga kui Ees-
ti vabaks sai, siis enam palgatööd

ei teinud, kuna talle ei meeldi, kui
keegi kamandab.

Talupidajaks sündimine tä-
hendab Arvi jaoks seda, et ta teeb
tööd, mis talle üle kõige meeldib,
seetõttu on talutöö tema jaoks

ühtviisi nii töö kui ka puhkus.
Küsimusele, kas ta kusagil vabal
ajal reisimas ka käib, vastab Ar-
vi: „Obinitsas.” Koos taluliiduga
on saanudkakaugemale sõita, aga
näiteks Sharm el Sheikhi mineku

vastu tal huvi puudub – meil en-
dalgi päikest küll! Vabal ajal loeb
Arvi Võrumaa Teatajat, käib uju-
mas ja rattaga sõitmas. Spordiga
on ta lapsepõlvest peale sina peal
olnud.

Siberi talu peremees Arvi Umbleja oma talu väravas. Foto: INNO TÄHISMAA
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Kuidas hallitust kodust
ja suvilast välja saada?
HALLITUS JA PUHASTAMINE
� Kui kevadel lähete oma suvilasse
või suvekoju, on alati esimene, mida
ruumi sisenedes tunnete, ebameel-
div lõhn, mis enamasti on tingitud
mikro- ehk hallitusseente suurest
kontsentratsioonist ruumide õhus
ja pindadel. See artikkel on mõel-
dudkõigile, kes selle probleemiga on
kokku puutunud jaotsivad võimalu-
si kiiresti probleemist vabanemiseks.

Esimene kord minnes võiks vali-
da sooja päikeselise kevadise (suvise)
ilma ning jätta koduloomad, väik-
sed lapsed javanavanemadkoju, sest
nende immuunsussüsteem onreegli-
nanõrgem. Ega tee paha endalegi ap-
teegist väike mask ette osta ja kum-
mikindad kaasa võtta, sest tervis on
ikka kõige tähtsam.Lisaks enesekait-
sevahenditele võiks kaasa võtta veel
desinfitseerivat pesuvahendit koos
pesutarvikutega (lapp, lapihoidja,
ämber jne), kilekotte (prügikotte)
eriti hallitavate jäätmete isoleerimi-
seks, paar pakki või rulli paberkäte-
rätte, kui teil on kõrged toad, siis ka
väike redelike

… Muidugi tuleks sin-
na minnaoptimistliku ja tööka mee-
leoluga. Samuti on hea varuda aega,

minna juba hommikupoolikul jaar-
vestada, et olete ära kuni õhtupime-
dani (esimesel korral ööbima jääda
pole eriti soovitatav).

Ennekõike annaks siiski selgitu-
se, milline seen hoones on hallitus-
seen jamilline puitu lagundav seen,
sest tihti ajavad inimesed need kaks
täiesti erinevalt käituvat gruppi sas-
si ning siis võib sääsest elevandi teha
võika olulisele probleemile liiga vähe
tähelepanu pöörata. Hallitusseened
on mikroseened. Alles siis, kui neid
on kogunenud ühtekohta tuhandeid
ja miljoneid, hakkab inimsilm neid
eristama, ning siis ka ainult täpikes-
tena või siis ühtlase tumeda kihina,
kus ei näe silmaga seeneniidistikku.
Kui aga silmaga vaadates on võimalik
eristada ämblikuvõrgu sarnast seene-
niidistikku võikui seene struktuur on
selgelt kiuline (viljakeha puhul), siis
pole tegemist hallitusega, vaid hoopis
puitu lagundava seenega või mõne
muu hoones leviva seenega. Kuna ka
majavamm kuulub puitu lagundava-
te seente hulka, siis sellel teisel juhul,
kui seeneniidistik on näha, tuleb te-
gutseda kiiresti. Just siis on õigemap-
pi kutsuda spetsialistid sihtasutusest

Eesti Mükoloogia Uuringutekeskus
ja paluda neil selgeks teha, kui ula-
tuslikultkahjustus on arenenud. Tei-
sel juhul – hallitusseente puhul tuleks
alustada oma talveunestärkava suvila
puhastamisega.

� Vaadata, et kuhugi poleks jää-
nud orgaanilisi jäätmeid – toidujäät-
meid, pakendeid või siis lihtsalt pe-
semata nõusid. Need kõik on heaks
kasvupinnaks hallitusseentele ja
peaks esmajärjekorras likvideeritud
– puhastatud saama.

(Järgneb.)

Kalle Pilt
hoonete biokahjustuste

spetsialist,
riiklikult tunnustatud ekspert

Märkajate vaheaeg Vormsil
FOTOLAAGER � Sel kevadel saab
Antsla gümnaasiumis tegutsev loo-
dusfotopildistajate grupp Märkajad
juba aastaseks. Kogu rühma ees-
märk on märgata ning näha loo-
duses toimuvat, püüda luua seoseid
kirjatarkuste ja looduses nähtu va-
hel ning jäädvustada see läbi kaa-
merasilmakauniteks piltideks.

Märtsikuu koolivaheaeg viis
meid Vormsile. Mitu päeva järjest
oli võimalus nautida ilma dressi-
pluusi väel või saada esimene päe-
vitus näole. Just selline võimalus
avanes meil, Antsla gümnaasiumi
noortel sel vaheajal Vormsi saarel,
kui me rannal jakadakate vahel fo-
tokaameratega ringi hiilisime ning
Vormsi kaunist loodust jäädvusta-
sime.

Meie neli päeva kestnud foto-
laager algas vaheaja esimesel päe-
val, mil äratuskellad helisesid paar
tundi enne päikesetõusu. Bussinina
Rohuküla poole jaretk võiski alata.
Reedaga Vormsi poole sõites nau-
tisime paaditekil rahulikku merd
ja pidasime plaani, mida saarel et-
te võtta.

Sviby sadamast suundusime
Vormsi koolimaja poole, kus oli
meie peatumispaik ja öömaja. Sät-

tisime end sisse, haarasime omafo-
tovarustuse ja suundusime esime-
sele retkele – Rumpo neemele. Fo-
tograafiaõpetaja jaloodusfotograaf
Janek Joab, loodusõpetuse õpeta-
jaÜlle Anier ning Antsla gümnaa-
siumivilistlane jakeskkonnatehno-
loog Triin Anier tutvustasid mei-
le erinevaid linde, samblaid, samb-
likke, kivistisi ning taimi. Tänu to-
redatele viitadele saime infot sealse-
test organismidest jaühtlasi ka ha-
ruldustest. Nägime ning jäädvusta-
sime ka tundras tuntuid sambla- ja
samblikuliike.

Õhtuseks päikeseloojanguks ko-
lisime Saxby paeastangutele, kus
õppisime uusi pildistamisnippe ja
nautisimeimelist päikeseloojangut.

Kuna tegemist oli fotolaagriga ja
meie peamine huvi on ikkagi loo-
dusfotograafia, siis tuli hommikul
ärgata koos päikesega ning äratus-
kellad olid töövalmis juba hommi-
kul kell 5. Hommikust kuldset val-
gust läksime nautima Vormsi ida-
kaldale Norrby rannale. Olime ju-
ba kümmekond minutit jälginud
merd, kui silmapiirile ilmus must
täpp – pikemal jälgimisel tuli välja,
et see on hüljes. Mõni hetk hiljem
märkasimekaldal ka pisikest jahäs-

tikarvast hülgepoega.
Päeval saime kokku meie gii-

di Ellega jategime tutvust Präst-
vike järve, allikatega ning muistse
surnuaiaga. Õhtu veetsime jällegi
Saxbyrannal tuletorni all ja uuri-
sime põnevaid „männiseelikuid”.
Kuna ühe laagrilise silma hakkas
aaretejahi peidik, siis osalesime
ka geopeituse mängus. Jäädvus-
tasime sellesse aardelaekasse oma
Märkajate grupi liikmete nimed,
jätsimeaardelaekasse pisut raha ja
nautisime teadmist, et geopeituses
osalemine on üks õnnemärk.

Pärast pikka väsitavat ja emot-
siooniderohket päeva oli ülimalt
mõnus naasta sooja koolimajja. Siis
jätkus muljete vahetamist jarõõm-
sat naeru veel keskööni ning paistis,
et keegi polnudki väsinud.

Kahel esimesel päeval hoolitses
meie toidupoolise eest hoolitsev
lapsevanem jasponsorTiina Ploom
ning kahel päeval saimekõhutäidet
kohalikust koolisööklast. Suured
tänud siinkohal tublilekokale!

Kolmandal päeval olime päike-
setõusu ajal Förby rannal, millele
järgnesmaitsev hommikusöök las-
teaias. Päeval uurisime Vormsi saa-
re põhjaosa, päikeseloojangut nau-

tisime saare loodeosas. Viimasel
reisipäeval olime päikesetõusu ajal
aga taas Förby rannal, mis oli mei-
le selleks aj aks j uba vägatuttavaks j a
armsaks saanud.

Enne lõunasööki viskasime pil-
gupeale ka õigeusu kirikule, mis te-
kitas natukekurva tunde, et nii ilus
hoone lihtsalt laguneb. Peale toitvat
lõunasööki sattusimekokku Vorm-
si kooli toredakäsitööõpetaja Ene-
ga, kes jagasmeiega veel huvitavaid
fakte ja lugusid Vormsi kohta. Põ-
nevale ülevaatele Vormsi elu koh-
ta järgnesHullo bussipeatuses meie
koosolek. See andis mõtteid järg-
misteks reisideks jaettevõtmisteks.
Värske lambaliha jahaugifilee kaa-
sa pakitud, asusime koduteele, ol-
les kindlad, et külastame seda oma-
näolist saart varsti jälle.

Suur tänu juhendajatele – loo-
dusmehele Janek Joabile ja tai-
metargale Triin Anierile, Vorm-
si kooli direktorile, väga mõistva-
le ning koostöövalmis bussijuhile
Aivar Puusalule, Väino Tammele,
Talvo Kondile, heale haldjale Tiina
Ploomile, Kalle Jürgensonile, Ene
Rannale, HeilyPiibule, Ülle Anieri-
le, Vormsi kokale, lastevanematele,
kaasõpilastele, Elle Palmpuule! Tä-

namekõiki, kes toetasidmeie laagri
kordaminekuid. Suur tänuka Ants-
lakultuuri- ja spordikeskusele, kes
toetas rahaliselt meie tegemisi pro-
jekti „Riskilasteprojekt 2015 – seik-
luskasvatus”põhjal!

Meie fotogrupp Märkajad on te-
gutsenud juba terveaastaning koos
on käidud Vilsandil, Luhasoos, Ta-
heval, Kõrgepervel, Karulas, Tae-
vaskojas janüüd ka Vormsi saarel.
Seekordse reisi algataja ja idee au-
tor oli meie Antsla gümnaasiumi
direktor Kalle Jürgenson,kes ka ise
kohal oli ning koos meiega samuti
pildistamist õppis.

Oleme fotoringi õpilased javõt-
nud osa paljudest fotokonkurssi-
dest. Osaletud on „Looduse aas-
ta foto”, snap.ee, ilm.ee võistlustel,

„Hiite kuvavõistlustel”, „Koidutä-
he fotokonkursil” japaljudel teistel
võistlustel. Meie võrratu juhenda-
ja, loodusfotograaf Janek Joabi fo-
tod ilmuvad kohalikus maakonna-
lehes igal nädalal jatema kodu ehi-
vad paljud auhinnad, mis on saa-
dud tänutäheks kaunite looduspil-
tide eest.Ka tema õpilaste tööd on
võitnud auhinnalisi kohti. Märka-
jate grupis osalevad õpilased: Lau-
ra Lääts, Susan Ots, Kevin Grihin,
Aisling Antsi, Trine Tõniste, Lise-
te Nagel, Kertu Niit, Lianna Põder,
Karl Joosep Põldsepp, Marie-Hele-
na Rajatamm, Evely Tiganik, Tõnis
Urbanik, Käthy Tammemägi, Anet
Ploom, Regina Ermel, TuuleMüür-
sepp jaLiisa Anier.

Antsla gümnaasiumi

Saxby tuletorn. Foto: SUSAN OTS Märkajad Parunikivil. Foto: JANEK JOAB
Janeki õpilased Rumpo neemel. Foto: KEVIN GRIHIN

Saxby rand: sädemest
tõuseb leek.

Foto: TRINE TÕNISTE

KÜLVIKALENDER: APRILL

Päike kuni 20. ja
Merkuur 14.aprillini
Kalade vee-elemen-
dis koos Jupiteri,
Saturni ja Uraaniga
ning 2. aprilli kaks
veetrigooni hoia-
vad kuu esimese
poole veel jaheda-
niiskena, seevas-
tu kuu teine pool
lubab juba rohkem
sooja. Merkuur lii-
gub 14.–27. märt-
sini ja Marss terve
kuu Jäära soojusele-
mendis, neid toe-
tab ka Pluuto Küti
tähtkujus ning 21.
ja 22. aprilli soojus-
trigoon. Jahedust
võib oodata aga 6.
aprillil Sõnni maa-
elementi liikuvalt
Veenuselt ja tema-
ga 27. aprillil liitu-
valt Merkuurilt.

I s tut usaeg : 1 .

aprillist kella 00
kuni 10. aprillini
kella 10 ja 23. april-
list kella 7 kuni 30.
aprillini kella 24.
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Kp Kuu Konstellatsioon Element Mõjuimpulss Kuu või
tähtkujus planeedi kaudu

1.K <Q G - K Ag 16 J Tuli vili T
2. N m 22 A A Tuli/Maa vili4ni, 5-23 leht
3. R ItJ Suur Reede Maa ============ M Lk
4. L tlj 015 R7 Maa ============ MT
5.P nt Maa juuri st ÄLkVT

6.E ü 17 ■ Maa/Õhk juur 9ni, 10-19 leht, 20st öis
7.T £k ■ Õhk õis MT
8.K H.4 ÖhkA/esi õis 3ni, 4st leht VT
9.n m. Vesi leht T

10. R x* 14 jsl11 Vesi/Tuli leht 13ni, 14-23 vili
11. L x”1 Tuli ============ M
12. P vj,19 Tuli/Maa ====== juur21st VMLkT

13. E Maa juur ÄMT
14,T — 18 Maa/Õhk juur 7ni ======= MT
15. K — «fl Õhk ===== õis 19st
16. N H 11 Õhk/Vesi õislOni, 11-19 leht
17. R H Ü16 Pg7 Vesi ======= 19-24 leht
18. L M • 22 3* Vesi leht 7-23,24st vili T
19. P T Tuli vili M VT
17 nüdsi

20. E 16 O-T Tuli/Maa vili 15ni, 16st juur
21. T V A Maa juur 12ni, 13st vili T
22, K A Maa vili 19ni,20st juur
23. N H 7 /*=N 3 Maa/Õhk juur 6ni, 7st õis ÄM
24. R n Õhk õis ÄM
25. L 2512 Õhk/Vesi õis Uni, 12st leht Lk M
26. P S Vesi leht ÄT
Ift ricil/df

27. E <$2 6 L Vesi/Tuli leht 5ni, 6stvili
28.1 # Tuli vili
29. K <Q Ag 7 Tuli vili Lk M
30. N rtj 5 Tuli/Maa vili 4ni, 5st juur
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OSTAN ja RENDIN

PÕLLU-JA HEINAMAAD

Antsla, Võru ja Vastseliina
vallas.Tel 511 7337, avo@

hoburaua.ee, Hoburaua talu.

ostame
SUPREMOA

(ka raiutud)
• METSA-ja PÕLLUMAAD

Küsi pakkumist tel 517 6260
supremo.kaimar@mail.ee

Ostan metsa ja maad
kuni 12 000 €/ha. Tel 525 8067.

MÜÜK

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

Rehvid ja õhukummid
põllumajandusmasinatele.
www.puigar.ee, tel 529 8393.

Müüamännikooremultši otsetoot-
jalt. Lisainfo tel 524 0038.

Parima hinnaga akud sõiduauto-
dele, kaubikutele ja veoautodele.
www.puigar.ee, tel 529 8393.

Soodsalt Valgas 4mm klaasi (eri-
nevad mõõdud). Tel 5345 3650.OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põl-

lumaad. Tel 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee.

Ostan Riga võrri. Tel 5887 7000.

Ostame metsakinnistuid, ka hüpo-
teegiga (vajaduse korral tasuta uus
metsakava ja maa lahkumõõdista-
mine!). Info tel 505 3749.

OÜ Külmaläte (Kose tee 1a–201,
Võru) ostab kasvavat metsa ja
metsamaterjali. Info tel 5344 1025.

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

Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohaletoomisega. Info tel
5351 7414 või 5196 2628.

Kruus, liiv, valge liiv, sõelutud
muld, purustatud kruus, killus-
tik koos veoga. Tiikide, kraavide
kaevamine. Väiksemate teede
ehitus. Tel 5649 8252.

Ostan nõukogudeaegseidehteid:
merevaigust kaelakee (huvita-
vad ka muud merevaigutooted) ja
muid vanu ehteid (sõled, prossid,
mansetid jne), käekellasid, kuld-
ja hõbeehteid, vanu söögiriistu ja
palju muud. Maksan teie soovi-
tud hinna. Alati aus asjaajamine.
Tel 5872 5458.

Müüa hõbedane keraamiline
elektripliit ja õhupuhasti UPO
(hind 160 €); kaheosaline külm-
kapp (45 €); elektripliit (45 €).

Transport. Tel 5463 7600.

KORTERID
Müüa 1toalinekorter Võru kesklin-
nas. Hind 12 900 €. Tel 5613 8032.

Müüa 1toaline korter Võrus Laane
tn 1 . Korter on värskelt renoveeri-
tud. Müügiga kiire! Lisainfo tel 5689
3481.

Üürile anda 1toalinemöbleeritud
korter Jüri 48. Tel 5381 6287.

Üürile anda 2toaline k mug korter
Laane linnaosas. Tel 5650 3991.

KINNISVARA
Ostan talumaja koos maa ja metsa-
ga Võru linna lähedal. Tel 5804 0680,
e-postiaadress kate16@hot.ee.

Müüa suvila Kirumpääl. Tel 5550
8000.

Müüa aianduskrunt Kosel (Võru-
Vastseliina mnt ääres Valgjärve
bussipeatuse vahetuses lähduses).
Tel 507 8554.Dolmari saed ja võsalõikajad

ning 4taktilise mootoriga trimme-
rid. OÜ Kusma, tel 523 3450.

Müüa sertifitseeritud seemnevilja:
oder 'Anni' C2, kaer 'Jaak' C2, suvini-
su 'Mooni' C2. Tel 524 3113, Mõttus.

Väetised, heinaseemned; teravil-
ja puhtimine; jõusööt ja mineraal-
sööt kanadele, küülikutele, veiste-
le, sigadele, lammastele; lakukivid,
sool, elektrikarjuse tarvikud, muud
farmikaubad. Külviteenus tera-
viljale, heinaseemnele, künnitee-
nus, kultiveerimisteenus, masinate
remonditeenus. Registreerumine
rullsiloteenuse soovijatele suveks
2015.Võrumaa Masinaühistu, Nursi
kauplus-ladu, tel 5303 6346.

Ostan talu koos metsa ja maaga.
Tel 508 0065.

Ostan maja Võru linnas või lähi-
ümbruses. Tel 5669 2491, e-post
martinremmelgas@gmail.com.

PUIT

Ostame metsakinnistuid (ka läbi-
raiutud), põllumaad ja raieõigust.
Metsa- ja põllukinnistute ost ka
koos hoonetega, hüpoteegiga, loo-
duskaitsealadega ja kaasomandiga.
Küsi pakkumist! Tel 523 4445.

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

Müüa 3meetriseid küttepuid
kohaletoomisega. Tel 503 7570.

Müüa küttepuid.Tel 5364 8227.

Müüa küttepuid.Tel 509 4222.

Müüa kaseküttepuid. Tel 527 4075.

Müüa küttepuid koos kohaleveo-
ga. Tel 5690 3973.

Müüa küttepuid, klotse ja kami-
napuid (alates 28 eurost). Vedu
tasuta.Tel 5620 8897.

Müüa soodsalt 40-liitrises võrkko-
tis märgi ja kuivi kütteklotse ning
kasekaminapuid. Kohalevedu. Tel
5621 1795.

Lõigatud küttepinnud. Tel 5608
6188.

Müüa kuivi lõhutud küttepuid (50
cm, lepp). Tel 505 1057.

Müüa kaseküttepuid (40–50 cm),
kütteklotse (6–15 cm). Transport
Võru linna piires. Tel 5382 9646.

Müüa 3meetriseid küttepuid koju-
toomisega.Tel 517 6260.

Müüa kuivi küttepuid (kask, lepp,
50 cm). Tel 505 1550.

Kuivad kütteklotsid, küttepuud,
turba- ja puitbrikett, pellet. Vedu.
Tel 506 8501.

Müüa lõhutud lehtküttepuid.
Tel 5649 8252.

Müün küttepuid Antsla vallas.
Tel 518 8526.

Voodri-, põranda- ja saunalauad,
piirdeliistud, saematerjal, kütte-
puud. Tel 517 5605.

Küttepuudekampaania.
Kõik puuliigid. Kaminapuid kauba
peale.Tel 511 4577.
Transport. www.eliitpuu.ee.

Ostan kuuse-, kase-, männipalki
ja raieõigust. Tel 506 8379.

Ostan okaspuupalki kuni 75 €/tm.
Tel 525 8067.

Ostan 3m leppa.Tel 5554 7967.

Ostan okaspuupalki.Tel 5381 0408.

TEENUS
G.B.C torutööd. • Keskkütte -

süsteemid; • vesi ja kanalisatsioon;
• KÜ torutööd. Tel 5363 6888.

Teen toru-joru- ja muid juhutöid.
Tel 527 7508.

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

Soodsad hinnad Venemaa viisa-
teenustele. OÜ Vaatevinkel, tel 662
1978, 508 6861, www.vaatevinkel.ee.
Ohtlike puuderaie. Tel 5810 8597.

Ohtlike puudelangetamine
ja puude hooldus.
info@treeservice.ee, tel 5664 1413.

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

Soodne fekaalivedu. Veo- ja koli-
misteenus. Tel 5382 8791.

Torutööd. Tel 5813 5496.

Kopatööd. Tel 5306 2850.

Tapeetimistööd.Tel 512 2655.

OÜ VS Invest teeb ehitus- ja reno-
veerimistöid. Tel +372 5825 2634,
www.vsi.ee.

Korstnapühkimine ja korstnapit-
side ladumine. Tel 523 0367.

Rakkekaevude kaevamine,
puhastamineja remont.
Tel 557 4792.

OÜ Sperto Grupp teeb trepikoda-
de remonti. Tel 5191 3554.

Remondi-, siseviimistlus- ja
maalritööd. Tel 5191 3554.

Puistevillade müük ja paigaldus.
Paigaldusseadmeterent.
www.ecovill.ee. Tel 508 0814.

Viljapuude hooldus ja kujundus.
Ohtlike puuderaie. Tel 5633 3714.

Korstnapühkimistööd. Tel 5693
9798, www.urmasehitus.ee.
Teemantpuurimine. Tel 5668
9845, www.teemantpuur.eu.

Teeme korterite ja majade remon-
ti. Maalritööd, plaatimistööd,
vannitoad, saunade ehitused,
lagede ja põrandate paigaldus.
Hinnad soodsad! Tel 5839 8383.

Lai valik uusi ja kasutatud jalgrat-
taid Saksast. Remont, hooldus, varu-
osad (Pikk 24, Võru). Tel 506 8388.

Müüa kuivi lepa- ja kasekamina-
puid. Pakitud võrkkotti. Transport.
Tel 506 3186.

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

Müüa kuivi ja märgi küttepuid.Tel
5364 5253.

Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja
kaminapuid, pelleteid ning puit-
ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta.
Tel 433 3130, 523 8503.

Elu on kui laul, nii habras ta viis.
Heliseb korraks ja kustub siis.

Lahkus kallis abikaasa,
ema, ämm ja vanaema

AIME KERA
21.11.1948 ~ 24.03.2015

Leinavad omaksed.
Ärasaatmine 29. märtsil kell 13
Antsla Metsakalmistu kabelist.

Kaob elukui hetk, jääb mälestusmeie sees.
Südamlik kaastunne

Matile, Karinile, Kaimole
peredega kalli abikaasa,

ema ja vanaema
AIME KERA

kaotuse puhul.
Maret, Marianne,

Karin ja Kadi perega

Mälestame
sõbralikku naabrimemme

RENATA KUKLASET
Siiras kaastunne omastele.

Mart perega

Avaldame siirast kaastunnet
Ainole tütar

LEA LEHISTE
kaotuse puhul.

EELK Hargla kogudus,
EELK Valga praostkond

Maga vaikselt, puhka rahus –

südamedon sinuga
…

Mälestuste päiksekullas
jääd saikka meiega.

Leinavaluga südames
teatame armsa ema,

vanaema ja vanavanaema
ELSA VEISNERI

24.01.1926 ~ 26.03.2015
eluküünla kustumisest.
Tütar ja poeg peredega
Hüvastijätt 1. aprillil kell 14

Lõuna-Eesti haigla l einasaalis.
Palume pärgi ja kimpe mitte tuua.

Kaotus on valus, mälestus jääb
…

Siiras kaastunne
Matile ja lastele peredega

kalli
AIME KERA

kaotuse puhul.
Ene, Vahur, Helen, Tarmo,

Leelo, Urmas, Helen

Mälestusteselad meiega …

Mälestame
alati rõõmsameelset
endist töökaaslast

RENATA KUKLASET
Avaldame kaastunnet

kõigile lähedastele.
Talvi ja Erna

Aegpikkamööda kaotusvalu leevendab,
kuid mälestusedon ja jäävadki.

Kallist
UUNO KASUKIT

13.11.1952~ 26.03.1990
mälestavad

25. surma-aastapäeval
ema ja teised lähedased.

Küünlaleegi väreluses
mõtteis ikka sinuga.
Mälestame head töökaaslast

AIME KERA
Siiras kaastunne

abikaasale ja laste peredele.
Benita, Linda, Heljo, Silvi,
Valli, Krista, Vaike, Maie

Südamlik kaastunne Marjele
RENATA KUKLASE

kaotuse puhul.
AS Barrus

Südamlik kaastunne
Kadrile perega

kalli ema
AINO TEDERI

lahkumise puhul.
Klassikaaslased ja

klassijuhataja
keskkoolipäevilt

Muld matab maisedmured,
aeg viib kaasapisarad.
Kalmule viime küünlatule
meenutades sind.

Kallist
PEEP PINTMANNI

mälestavad
2. surma-aastapäeval

vanemad, lapsed,
elukaaslane ning

vend ja õde peredega.

Mälestame head naabrit
RENATA KUKLASET

Kaastunne Markole ja
Heikkile lähedastega.

Erna Mõttus, perekonnad
Melts ja Luik

Mälestame
endist töökaaslast

AINO TEDERIT
Avaldame kaastunnet

Kadrile perega.
Ain, Aive ja Aime

Mälestame kallist täditütart
AIME KERA

Siiras kaastunne
lähedastele.

Aatso, Aavo, Aivo ja Rutt
peredega

Rahu ja vaikus sinuga,
mälestused jäävadmeiega.

Südamlik kaastunne
lähedastele
AIME KERA
surma puhul.

Leili, Kristel, Peeter

Südamlik kaastunne
Heikki ja Marko perele

kalli ema
RENATA KUKLASE

surma puhul.
Aasa, Enn, Alvi ja Lilli

Sügav kaastunne
Heikkile perega

kalli ema
RENATA KUKLASE

kaotuse puhul.
Rein ja Matti perega

Kadri, olõmi sullõ toes seol
kurval aol, ku saadat är uma

armsa imä
AINOTEDERI

Võro instituudi rahvas

Elu on teadmata tee,
keegi ei tea, kus lõpeb see.

Mälestame
endist töökaaslast

AIME KERA
Südamlik kaastunne
abikaasale ja lastele.

Aili, Elle, Aili, Agnes, Luule,
Tiina ja Malle

Avaldame sügavat
kaastunnet Matile ja laste
peredele abikaasa ja ema

AIME KERA
surma puhul.

Perekonnad J. Mets,
A. Kaur ja O. Ivask

Ei astu jalg sulõuerajal,
ei ava käsi koduväravat.
Sa maha jätsidkalli kodumaja,
kus nägid viimati veel päikest säravat.

RENATA KUKLASE
Südamlik kaastunne Heikkile
ja Markole peredega kalli ema
ja vanaema kaotuse puhul.
Perekonnad Rõigas ja Metsur

Südamlik kaastunne Ainole
kalli tütre

LEA LEHISTE
kaotuse puhul.

Ene, Lilli, Evi, Ülle, Maret

Vaikusja rahu on sinuga,
mälestusedjäävadmeiega …

Kallist õde
ELSA VEISNERIT

mälestab
Kalju perega.
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Palju
õnne!

OÜ MPI
Kivipaigaldus

Ääre-ja kõnniteekivide
paigaldus.

Parklate ja platside ehitus.
Tel 5347 3096,

5343 0998.

Valio Eesti on üks suurimaid kohalikke piimatööstusettevõtteid. Peamiselt
Lõuna-Eesti farmide toorpiimast valmistatud Valio Eesti tooteid leiab ka

Lätist, Leedust, Venemaalt, Itaaliast, Soomest ja Ameerika Ühendriikidest.
Rohkem kui 350 töötajaga Valio Eesti on juhtivaid kohalikke toorpiima

kokkuostjaid, piimatoodete, sh juustude,eksportijaid ning Võru ja Laeva
üks suurimaid tööandjaid. Ettevõtte tootevalikust leiab igapäevaseid, aga
ka funktsionaalseid piimatooteid, mille aluseks on Valio rahvusvahelise
kontserni teaduslikud uuringud ja uued tootmismeetodid. Valios läbi

viidud teadustööd on hinnatud ka Nobeli preemiaga.Britta Pallavil
ja Ülari Needol
sündis 21. märtsil

2015 poeg. Otsime oma meeskonda Võru tehases

KATLAKÄITAJAT,
kelle peamisteks tööülesanneteks on katlamaja katelde

ja abiseadmete igapäevase häireteta töö tagamine,
töörežiimide reguleerimine vastavalt vajadusele;

katlamaja seadmete hooldus-ja remonditööde ning
kontrollitoimingute teostamine; proovide võtmine

katla-, kondensaat-, toite-ja pehmendatud veest ning
ekspressanalüüside tegemine.

Tegemist onfinantsteenusereklaamiga.
Tutvu tingimustega, konsulteeri. Krediidikulukuse

määra näide:5000€/60 kuud-47%.

Teatrireis Viljandisse, etendus „Mee hind”
8. mai 2015, hind 28 EUR

Väljasõit Võrust

Ootame kandidaadilt

vähemalt keskharidus; surveseadme käitaja
pädevustunnistused; erialane töökogemus; arvuti
kasutamise oskus; vastutustunne, hoolikus, täpsus.

Ettevõte pakub

Sügisene Hiiumaa
5.–6. september 2015, hind 98 EUR

Väljasõit Võrust

Töökohta rahvusvahelises ettevõttes
Huvitavat, suhtlemisrikast ja väljakutset pakkuvat tööd
Sportimisvõimalusi ja palju teisi omatöötaja soodustusi

Erikruiis Tallinnast Gotlandile Visbysse
5.–7. juuli 2015 / 19.–21.juuli 2015,

hind alates 154 EUR

Lisainformatsioon

Töökoht asub Valio Eesti AS, Võru Juustutööstuses,
aadressil Pikk 23, 65604Võru.

Kandideerimiseks saatke palun oma CV kuni 06.04.2015
meiliaadressile: voru@valio.ee.

Tööd puudutav lisainformatsioon: tel 5684 0515

Islandi kultuuri-ja loodusereis (lennureis)
21. - 28. september 2015, hind 1 290 EUR

Toscana ja Umbria parimad paigad
(lennureis)

11. –16. oktoober 2015, hind 990 EUR

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kohaliku arengu strateegia avalik tutvustus
toimub neljapäeval, 2.aprillil Võrumaa toidukeskuse Katariina saalis

algusega kell 10.Kogunemine kell 9.30
Kava: Strateegia koostamise protsess ja eesmärgid

Strateegia meetmed ja hindamiskriteeriumid
Strateegia elluviimise ajakava ja taotlemise protsess

Lisainfo tel 526 6832,
e-postiaadressil info@voruleader.ee

TEENUS

Istanbul – linn ida ja lääne piiril (lennureis)
20. –25. oktoober 2015, hind 729 EUR

Info ja broneerimine:
Loodusreisid OÜ tel 529 2514, 782 2822
Jüri tn. 26, Võru www.loodusreisid.ee

Torutööd.Kogemusaastast 2007. Tel
5615 8891. www.torumeeskoju.ee.

Üldehitus (katused, fassaadid,
müüritööd, betoonitööd), krohvi-
mine, plaatimine.Tel 5593 9262.

Krohvi- ja maalritööd. Tel 5662 2436.

KAARDID ENNUSTAVAD 24 h.
Tel 900 1727. (H 1,09 €/min),
www.ennustus.ee(h 0,75 €/min).

RENTIMINE
Rendile anda 59 m2 heas korras äri-
pinda Jüri tänavas. Tel 528 4807.

TERVIS
Tervendaja Andres võtab vastu
Võru pensionäride päevakes-
kuses 3. ja 4. aprillil. Vastuvõtule
registreerimiseks helistada tel +372
5679 0181.

Sensitiiv-tervendajaPeeter.
Vastuvõtt Võrus. Tel 5842 0180.

KOOLITUS
VÕRUMAA AUTOKOOLIS toimu-
vad kõikide kategooriate koo-
litused (algõpe, täiendusõpe,
E-kool). Info www.vorumaaauto-
kool.ee või tel 786 4658, 503 2062.

SÕIDUKID

Autokoolis Võru Autom B-kate-
gooria kursused, e-kool ja lõpp-
astmekoolitus. Info ja registreeri-
mine e-postiaadressil www.voru-
autom.ee, tel 5622 2272, 782 1776.

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

Ostan sõiduauto Volga. Tel 5383
5999.

TÖÖ
OÜ Paadi Pagar Järveresvõtab tööle
pagari (vajaduse korral väljaõpe
kohapeal) ja puhastusteenindaja,
kelle tööülesannete hulka kuulub
kastide ja küpsetusplaatide pesu.
Info tel 517 5183.

OÜ Kivipartner pakub tööd täna-
vakivide paigaldajatele, teetöö-
listele, kopa- ja laadurijuhile ning
abitöölistele. Kasuks tuleb eelnev
töökogemus. Tel +372 553 8875,
e-postiaadress info@kivipartner.ee.

AS Semuehitus pakub tööd üld-
ehitustöölistele. Töö Eesti Vabariigi
piires.Tulla Kooli 6, Võru (Kagukesku-
se 3.korrus) või saataCVe-postiaad-
ressil semu@semuehitus.ee.

Pakume tööd autoremondi lukk-
sepale. Info tel 505 5121.

ASi Tere Põlva tootmisosakond
pakubtööd seadistajale.
Tööülesanded: tootmisseadmete
töökorras hoidmine.
Nõudmised: erialane kutseharidus,
süsteemne mõtlemine.
Tööaeg: täistööaeg.
Tööle asumine: ASAP.
Kontakt: tel 799 0202;
e-post loo.helmrosin@tere.eu.

Pakun tööd aktiivsele müügimehe-
le kummiboksis Võrus, samas vaja-
me rehvivahetajaid Norras.Tel 506
5623, tevodekk@hot.ee.

KINOS KANNEL
„Tuhkatriinu”
Fantaasia 2015 /Perefilm!
P, 29. märtsil kell 14 ja 16;
E, 30. märtsil kell 17.20;
T, 31. märtsil kell 17.20;
N, 2. aprillil kell 16.

„Lahkulööja sari: Mässaja” (3D)
Action, ulmefilm, seiklus 2015 /
Alla 12aastastele mittesoovitatav!
P, 29. märtsil kell 18;
E, 30. märtsil kell 19.15;
T, 31. märtsil kell 21.15;
N, 2. aprillil kell 20.

„Kingsepp”
Komöödia, draama,
fantaasia 2015 /Alla 12aastastele
mittesoovitatav!
P, 29. märtsil kell 20;
E, 30. märtsil kell 21.30;
T, 31. märtsil kell 19.15;
N, 2. aprillil kell 18.

Tellida on
odavam kui osta!

Esmaspäeval toimetusest
tellitud l eht on juba

neljapäeval sinu postkastis.
Tel 782 3690 või e-post:

tellimine@vorumaateataja.ee.
VÕRU MAKSIMARKET
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