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Talirüps on koristusküps, 
vilja hakati võtma valikuliselt
Ivi Kaarna

PÕLLUMAJANDUS ❯ Tei-
sipäeva lõuna ajal loksutasi-
me mööda põlluvaheteid ja 
poole rehvini muda sees, et 
jõuda talirüpsipõllule, kus 
käis koristus. Roosu talu pe-
remees Aivar Rosenberg ko-
ristas maherüpsi. See sai rut-
tu koristusküpseks, aga saak 
jääb ilmselt väiksemaks kui 
suvirüpsil, sest talirüpsi ja 
üldse mahevilja saak ongi 
alati väiksem. Ivar, kes isa 
kombaineritööd põlluservas 
silmitses, ütles et kui tonni 
seemet hektarilt saab, siis on 
hästi. Tonni eest makstakse 

üle 5000 krooni. 
„Kui see 39 hektari suuru-

ne põld koristatud, siis tuleb 
kombain nii umbes näda-
laks seisma panna, sest vili 
pole veel päris valmis,” ütle-
sid Rosenbergid, kes kasva-
tavad ainult mahevilja.

Käisime vaatamas ka ruk-
kipõldu, kuhu kevadel äesta-
mise ajal juhtusime. Siis olid 
mullast väljas vaid talvest 
vaevatud orasekarvad, hõ-
redad kui mõne mehe habe. 
Nüüd lainetas põllul rinnu-
ni ulatuv rukis. Ivar Rosen-
berg ütles, et Sangaste rukis 
on küll hästi kõrge ja räägi-
takse, et lamandub kerges-

ti. Tegelikult pole asi üldse 
nii. Kui palju ikka neid tor-
me on, mis vilja lausa maha 
keeravad. Nemad kasvata-
vad Sangaste maherukist põ-
himõtte pärast. Tegu on vana 
ja kuulsa sordiga, mis ei tohi 
kaduda. „Sellelt põllult tu-
leb seeme ja mis üle jääb, sel-
lest teeme oma tarbeks jä-
medama jahvatusega leiva-
jahu. Meie naised kõik küp-
setavad leiba,” seletas Ivar 
Rosenberg. „Aga heal kõr-
gel Sangaste rukkil on teisi-
gi kasulikke omadusi. San-
gaste krahv Berg aretas ruk-
ki kasvamaks ka kehvematel 
muldadel. Lisaks annab ru-

kis rohkesti orgaanilist massi 
ja ega selle all umbrohi nal-
jalt kasva.

Kuigi suure viljakoristuse-
ni on pisut aega, alustas Taa-
vi Serv Väikemetsa talust ta-
linisu proovikoristust ja eile 
võttis ta varajast otra. Ka 
Jaagumäe talu alustas kõiki-
de andmete järgi eile vara-
jase odra koristamist. Pere-
mees Mart Timmit ei hirmu-
tanud seegi, et suurt vihma 
lubatakse. Taavi Serv kuulu-
tas küll, et Läti kohal on juba 
äikesepilved kogunemas ja 
peagi jõuavad need ka Lõu-
na-Eestisse. „Vihma on väga 
vaja, eriti suvinisule ja –rap-

sile. Teised viljad tulevad 
veel toime. Kuumus ja kui-
vus on aga kriitilise piirini 
viinud köögiviljad. Need va-
jad väga vihma,” seletas Tim-
mi. See kõik oli eilehommi-
kune jutt ja eks täna on hea 
eilse üle targutada.

Soe ja päike küpsetavad 
hästi vilja, kuid kas ka suure 
koristuse ajal kuiva peab, ei 
julge keegi ennustada. Mullu 
oli enam-vähem koristusaeg, 
2008.aastal aga kallas kogu 
aeg nagu oavarrest, nii et ta-
lumeestel jäi osa vilja võtma-
ta. Loodetavasti püsib ilm 
tänavusel  koristusperioodil 
siiski normaalne.

Rüpsipõld on kui eelajalooline sõnajalatihnik ja meeldib ka Ivar Rosenberg pisitütrele Kaisale. Temata ei tohigi isa põllule minnga. Ju kasvab 
Kaisastki tulevane taluperenaine.                  Foto: JOOSEP AADER 
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Aastast 1995

26. juuli 2005. Tänasest kuni laupäeva õhtuni kuulub Võru 
kesklinn noortele, kes Vabaduse tänaval ning väljakul peavad 
esimest suvist noortefestivali Summerfest 2005, millest kor-
raldajate sõnul on kavas luua vägev iga-aastane üritus. • Võru 
linn ning kolm ümberkaudset valda rajavad linna lähistele 
kuni neli miljonit krooni maksva jäätmejaama, kuhu inimes-
tel on ilmselt sügisest võimalik hakata viima eelsorteeritud 
prügi.

VÕRUMAA TEATAJA VIIS AASTAT TAGASI

Ettevaatust, vesi!
Kuigi elu on pärit veest ning inimenegi veedab oma 
elu esimesed kuud enne sündi emaüsas vees, on 
vesi kujunenud tänavu ohtlikumaks kui miski muu. 
Alates aasta algusest on uppunud Eestis juba üle 60 
inimese, samapalju kui kogu möödunud aastaga 
kokku. Neist pooled juulikuu jooksul. Liialdamata 
võib öelda, et eesti-suguse väikerahva jaoks on 
tegemist üldrahvaliku tragöödiaga.

Eesti pole selles hädas ainus: uppunutega on 
hädas lähimad naabrid soomlased ja venelased. 
Ent erinevalt Soomest ja Venest, kus inimesi hoia-
tatakse iga päev avaliku meedia kaudu, on Eestis 
sel teemal vaikus. Valitsusasutuste poolt täidetav 
inforuum on täis vaid sõnumeid selle kohta, kui-
das liikluskaamerad on teinud juba 10 tuhat trah-
vi, mistõttu neid ohtralt juurde pannakse, ning 
Eesti on juba piisavalt rikas, et hakata omale tanke 
ostma. Uppumisi polegi justkui olemas.

Loomulikult võib öelda, et uppumised polegi 
teab mis asi. Liikluses hukkub märksa enam ini-
mesi, tühja neist uppunutest. Nagu „õndsal” nõuka 
ajal, mil inimene oli vaid väike mutrike, ühik riigi 
masinavärgi käes. Siis tekib aga küsimus, miks teha 
suurem number Iraagis või Afganistanis hukku-
nud eestlastest, kui nõuka ajal ei tehtud ka sõjas 
surma saanud kodanikest välja. Nad saadeti vaik-
selt tinakirstus koju ning lähetati kitsas pereringis 
viimsele teekonnale. Miks siis neidki nüüd nii eri-
liselt poputada, kui veekogudes hukkunud ei ületa 
riigi jaoks uudiskünnist. Kas sõdureid austatakse 
Eestis ainult seepärast, et lääneriikides on selline 
komme. Muul viisil surma saanud inimeste koha 
pealt võib silma kinni pigistada, peaasi, et nai-
sed piisaval arvul uusi ilmakodanikke sünnitaks. 
Sarnaselt Mao-aegse Hiinaga, kus inimene muude-
ti mitte ainult ühikuks, vaid ühiskonna orjaks, kelle 
peamiseks funktsiooniks sai paljunemine. Ja kellel 
riik lasi hukkuda nagu kärbestel.

Või ehk ongi uppumised igaühe enda mure. Nii 
nagu kunagi „tegeldi” Eestis AIDSi probleemi-
ga, kus selle leviku piiramiseks kulutusi ei tehtud, 
lootuses et haiged ise maha surevad ja probleem 
laheneb. Tulemus oli see, et Eestist sai üks kiirema 
kasvuga AIDSi-riike kogu maailmas. Uppumistega 
näib olevat sama lugu.

Vanaproua minu vastas töö-
tas pensionile jäämiseni sek-
retärina. Ta polnud seda as-
jandust õppinud, aga elu 
sundis. Leivalisa teenis ta 
õmblejannana. Küsima-
ta oma ligemale 90-st elu-
aastast ja kõvast kuulmisest 
õmbleb ta praegugi, nimelt 
tütretütre nukkudele kleite 
ja muud säärast. Ta on endi-
selt otsitud.

Asjatundjate 
vajalikkusest

Meie peres on kummal-
gi oma perearst; ühes isikus 
elektrik, elektroonik ja kee-
mik; ehitusmeister; Toru-
Jüri; meestejuuksur; mam-
mi Kuningvere järve äärest, 
kellelt tuleb meie talvesibul; 
taksofi rma (Tartus SV Tak-
so) ning 3-4 artiklite ja saa-
dete toimetajat.

Täitmata on kaks posit-
siooni. Üks on rätsep. Tema 
aset täidavad „Baltmani” 
müüjad, ent õige rätsep peab 
olema väga hea spioon. Rää-
gid niisugusega ja rõivas is-
tub nagu valatult. Teine on 
jurist ehk kogemustega ini-
mene, kes oleks praktiseeri-
nud tsiviil-, haldus- ja rah-
vusvahelises õiguses.

Milleks fi loloogile nii 
laia profi iliga juriskonsult? 
Iga looja ning iga loomin-
gu tarbija puutub pidevalt 
kokku säärase valdkonna-
ga, mille nimeks on intellek-

tuaalse omandi kaitse. Kui 
see omand kuulub sulle, tu-
leb ta sellisena vormistada, 
kui ta on kellegi teise jagu, 
siis maksad selle eest. Mõle-
mal juhul on ta rahvusvahe-
lise õiguse objekt täpselt sa-
masuguses tähenduses nagu 
näiteks soolakaubandus. 
Kust teab lihtsurelik kõikvõi-
malikke rahvusvahelisi kon-
ventsioone ja riikidevahelisi 
kokkuleppeid, aga on vaiel-
damatu, et intellektuaalne 
omand võib olla nii luure kui 
ka vastuluure aineks ja seda 
ka siis, kui reetmine kui ku-
riteokoosseis puudub.

Haldusõiguse-alaste prob-
leemide väga lihtsaks näiteks 
on naabrivalve, mida minu 
arvates kohus lahendada ei 
võigi, sest naabrid kas so-
bivad või mitte. Kui küsi-
mus seisneb selles, kes val-
vab, siis vastuseid on pal-
ju. Valvajaks võib olla lahu-
tatud elukaaslane, lähisugu-
lane, korruse- või majanaa-
ber, perearst, sotsiaaltöötaja 
või ka töökaaslane. Vastuse 
leiab enamasti ikka, kuid ta 
sünnib vaevaliselt, kui naab-

rivalve funktsioon tuleb de-
legeerida edasi näiteks põh-
jusel, et naaber töötab välis-
maal pikemat aega ja pole 
selge, kes tema aset täidab. 
See võib puudutada käitu-
mist avariilistes olukorda-
des, aga ka kommunaalmak-
sude tasumist.

Tsiviilõiguse alla käib 
kõik, mis on seotud põhi-
seaduse tagamisega (siinkir-
jutaja käsitluses tuleneb tsi-
viilõigus kodanikuseisusest 
ja kriminaalõigus kuriteost). 
Asjade nii olles on jutud hal-
dusreformist tühised seni, 
kuni puudub selgus selles, 
mida kujutavad endast maa-
konnad kehtiva põhiseadu-
se järgi, sest veelkord – vii-
mane tunnistab ainult valdu 
ja linnu ning mingeid maa-
kondi pole olemaski. Maa-
valitsused talitlevad, maava-
nemad on poliitiliselt paigal 
ja maakondade piirid enam-
vähem jälgitavad, ent maa-
kond kui võim pole ühemõt-
teliselt määratletud. Kodani-
kena on meist igaühel õigus 
küsida, mis siis maakonda-
dest praktiliselt saab (näiteks 
keskraamatukogude tasemel 
või, mis on hetkel veelgi te-
ravam probleem, gümnaa-
siumite astmes).

Äratundmine

Teistel võivad olla teised va-
jadused. Loomaomanikul 
on tarvis talle sobivat vete-

rinaari, autoomanikul isik-
likku lukkseppa, aiapidajal 
metsapatoloogi (kelle täht-
susest muide paljud ei saa 
aru). Personaalses kliendi-
teenistuses peitub aspek-
te, mida rahvuslik ühiskond 
pole suvatsenud endale sel-
geks teha. Üks on see, kui 
minu isiklik kliendihaldur 
kas puhkab või vahetab töö-
kohta, st tema asemel toime-
tab keegi teine. Ma ei ole la-
vastaja ega tee proove mit-
me koosseisuga. Asendus-
talunik on arusaadav ja lõ-
puks pole meist keegi igave-
ne, kuid on siiski mõtlema-
panev, kui paljud patsiendid 
tahavad perearsti vahetada. 
Kui nad tõesti on kõik väl-
jaõppinud arstist targemad, 
milleks siis neile arst üldse? 

Ma ei mõtle, et vaheta-
da ei tohi. Isiklikult olen ma 
korduvalt vahetanud koh-
ti, kus istuda Tartu kesklin-
nas ja lubada endale üks õlu. 
Ent vähemasti enese jaoks 
tuleb mul siis ka põhjenda-
da, miks.

Oma juriskonsulti ma aga 
vahetada ei saa, sest, nagu 
mainitud, teda polegi. Kum-
ma poolel on viga, kui jurist 
saab hakkama ilma minu-
tagi, kuid mina võin eksida 
kellegi teise kahjuks ja kind-
lasti eksin ma oma kahjuks?
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Ruumides:
Sule korralikult kõik uk-

sed, aknad ja luugid.
Kuula kohalikku raadio-

jaama (patareitoitega), et 
olla kursis kõige uuema in-
formatsiooniga tormi kohta.

Ära kasuta elektrilisi ma-
japidamisriistu või tavatele-
fone, kuna välk võib levida 
mööda juhtmeid ja kaableid 
(võimalusel eemalda sead-
med vooluringist).

Eemalda antennikaabel 

televiisorist.
Väldi vannitoa ja kraani-

de kasutamist, kuna metall-
torud ja vesi juhivad hästi 
elektrit.

Väljaspool ruume:
Püüa varjuda autosse või 

hoonesse.
Lagedal väljal, kus puu-

dub võimalus varjuda, ole 
kükakil, suru põlved kok-
ku, pane pea põlvede vahe-
le ning võta kätega ümber 
jalgade kinni (sellisel juhul 

välk suure tõenäosusega ini-
mest ei taba).

Ära heida pikali (välk 
võib maasse löömisel tekita-
da pinge pea ja jalgade vahel 
– tuhandeid volte).

Hoidu kogunemistest väl-
jakul, tänaval või õues (rah-
vahulga tabamise tõenäosus 
on suurem kui üksiku ini-
mese puhul).

Ära varju puude alla, me-
tallist mastide ja aedade lä-
hedale, sest siin võib välk ta-

bada kergemini kui lagedal 
väljal.

Mägedes või kõrgetel kal-
judel olles püüa võimalikult 
ruttu alla tasandikule tulla.

Äikese korral ära hoia 
käes vikatit, labidat, kirvest, 
reha või muud metallist töö-
riista, kuna raud tõmbab väl-
ku väga hästi külge.

Hoia eemale veekogudest 
(välk tabab sagedamini tiiki-
de ja kaevude läheduses ole-
vaid objekte).

Soojad ilmad ja päike mee-
litavad inimesi randa, kuid 
kahjuks viimaste päeva-
de jooksul on rannavalvel 
ja päästjatel käed-jalad tööd 
täis. Ka politsei jaoks on pä-
ris kiired ajad – suvel on 
rohkesti erinevaid üritusi, 
kuhu koguneb palju rahvast. 
Meelde tuleb ainuke alkoho-
livaba üritus Hiiu Folk, teis-
tel üritustel tuleb jätkuvalt 
võidelda avaliku korra rik-
kumistega ning joobes liik-
lushuligaanidega. Olen kin-
del, et küsimusele kas Võ-
rumaal peab turvaline ole-
ma, vastaks igaüks jaatavalt. 
Seepärast kutsungi kõiki 31. 
juulil Võru kesklinna pe-
repäevale „Teine Võrumaa 
Turvamess”. Üritusel on või-
malik tutvuda erinevate et-
tevõtete ja  organisatsooni-
de tööga ning  saada teavet 
sellest, kuidas oma elukesk-

konda turvalisemaks muuta. 
Loodan, et turvamessist ei 
kujune igav üritus, vaid iga-
üks leiab enda jaoks midagi 
huvitavat. Näiteks Aide Au-
tokool on väljas uue pöörle-
va autoga, kus saab proovi-
da, mida elab läbi liiklusõn-
netuses osalenu. Koostöös 
OÜ Tugev Partner Võrumaa 
Autokooliga demonstree-
ritakse ka teisi liiklusohu-
tusega seotud vahendeid. 
Oma tegevust tutvustavad 
Võru trikiratturid, kes näita-
vad milliseid trikke nad os-
kavad ning õpetavad ka tei-

si. Trikitada saab ju ka tur-
valiselt! Nendel, kes sõida-
vad autoga turvavööd kin-
nitamata, on kindlasti kasu-
lik messil olevate politseini-
kega juttu ajada liiklustur-
valisuse teemal. Kes tulevad 
üritusele jalgrattaga, otsigu 
üles Hawaii Ekspressi esin-
dajad, kuna spordipoe oma-
nikud on lubanud ka sellel 
aastal pakkuda soodsat rat-
tahooldust ja selgitada, mil-
lised ohutustarvikud ratastel 
olema peavad. Ja seda ka uue 
liiklusseaduse võtmes.

Eeltoodu on lühike loet-
elu sellest, mis üritusel toi-
mub, seepärast soovitan ko-
hale tulla –  nagu räägitakse, 
oma silm on kuningas! Kus-
juures silmarõõmu on messil 
kindlasti palju, kuna plats on 
täis erinevat tehnikat ja oma 
ala spetsialiste, kes näitavad 
töövõtteid: päästjad, pom-

mi- ja tuukrigrupid. Kohale 
on kutsutud ka korstnapüh-
kija, kes lubas nööpe ver-
mida. Meessoo esindajatele 
meeldib kindlasti Kaitseliidu 
Võrumaa Maleva relvanäi-
tus. Naiskodukaitsjad paku-
vad külastajatele aga suppi. 
Eriti soovitan külastada de-
moesinemisi, mis toimuvad 
igal pool ja täistunnil. Oma 
oskusi näitavad Lõuna Pre-
fektuuri teenistuskoerad ja 
märulipolitseinikud, pääst-
jad aga korraldavad auto 
lahtilõikamise.

Turvamessi korraldajad 
on Võru politseijaoskond, 
Lõuna Regionaalne Maan-
teeamet  ja Võrumaa Pääs-
teosakond. Nad kõik oota-
vad teid, võrulased, 31. juu-
lil  Võru kesklinnas Vabadu-
se väljakul ja Kesklinna par-
gis. Koos on turvaline!

Tulekul on teine 
Võrumaa turvamess

Tauno
Klaar

Võru politsei-
jaoskonna 

juht

Kuidas käituda äikesetormi ajal



VÕRUMAA TEATAJA  Laupäev, 24. juuli 2010 UUDISED 3

Inno Tähismaa

ÕNNETUSED ❯ Kui Ees-
tis on uppunud tänavu juba 
praeguse seisuga rohkem 
inimesi kui tervel möödu-
nud aastal kokku, siis Võ-
rumaal on läinud suhteliselt 
hästi.

Juulis, kui kogu Eestis on 
uppunud juba 33 inimest, 
on Võrumaal uppunud vaid 
üks inimene, Tamula jär-
ves. Kokku uppus Võrumaal 
möödunud aastal 4 inimest, 
tänavu on Võrumaal uppu-
nud 3 inimest. Neist üks ap-
rillis Misso vallas, üks mai-
kuus Rõuge vallas ja juulis 
nimetatud inimene Tamu-
la järves Võru linnas. Kogu 
Eestis uppus möödunud aas-
tal 61 inimest, tänavu on up-
punud 65 inimest.

Tamula järve valvetornis 
neljapäeval valvet pidanud 
OÜ Päikesereisid rannaval-
vur Vladimir Teder ütles, et 
meesterahvas uppus 17. juu-
lil, kuna sai infarkti ja va-
jus põhja. Samal päeval up-
pus ka joobes naisterahvas, 
kes õnnestus päästa. „Olin 
just tulnud valvesse,” rääkis 
Teder. Tema sõnul avasta-
sid ja päästsid vette kukku-

nud naisterahva rannas ol-
nud inimesed ja andsid talle 
ka esmaabi.

Juuli algul Kubija järvest 
leitud mees uppununa ar-
vesse ei lähe, kuna ta soori-
tas enesetapu.

Teder põhjendas Võrumaa 
vähest uppumiste arvu ran-
navalve tubli tööga, kus ran-
navalvurid on sportlikud ja 
aktiivsed. Näiteks Kubija jär-
ves päästis ta ise ära Kuper-
janovi pataljonis aega teeni-
va sõduri. „Mõned neist ei 
mõista ujuda, aga kardavad 
öelda,” kirjeldas ta noorsõ-
durite olukorda, „tõmbasin 
ühe välja.” Tamula rannas 
peab tema sõnul palju kee-
lama, eriti noori, kes ei saa 
aru, et paadisillalt ei saa vet-
te hüpata. Samuti keelatakse 
tema sõnul purjus inimesi.

Teder ütles, et ranna tipp-
hooaeg peaks alles algama. 
Neljapäeval, kui ta rannas 
valvet pidas, oli valvetorni 
juures sooja 33 kraadi varjus, 
vesi oli 26 kraadi soe. Tederi-
ga koos rannavalvet pidanud 
Kaspar Pruus ütles, et täna-
vune aasta on Tamula jaoks 
isegi erakordne, sest eelmi-
sed paar aastat polnud ühte-
gi uppumisjuhtu. Pruus pani 

ujujatele südamele, et nad ei 
läheks vette alkoholijoobes 
ning et vanemad hoiaks oma 
võsukestel silma peal.

Neljapäeval Tamula ran-
nas ujumas käinud Võrust 
pärit tallinlanna Maris Va-
lusk ütles, et tema jaoks on 
rand piisavalt turvaline ja 
mingit uppumisohtu pole 
karta. Valuski sõnul on oht-
lik liigne alkoholitarbimine, 
oskamatus ja oma võimete 
ülehindamine.

Võru maakonnast veel-
gi paremini on läinud Valga 
maakonnas, kus pole tänavu 
uppunud mitte ühtegi ini-
mest. Samas on Tartumaal 
uppunud juba seitse inimest, 
mis on juba praegu ühe ini-
mese võrra rohkem kui ter-
vel möödunud aastal kok-
ku. Tartumaal on inimesed 
uppunud nii jõkke, tiiki kui 
järvedesse.

Lõuna-Eesti Päästekesku-
se avalike suhete juht Evelin 
Uibokand ütles uppumiste 
põhjusi kommenteerides, et 
need on seotud inimeste vä-
hese ujumisoskuse ja vales-
ti valitud sügavusega. „Palju 
tegureid on koos, hinnatak-
se oma võimeid üle, alkoho-
li mõju, samuti ülekuumu-

sest tekkinud väsimus,” ütles 
Uibokand, „suvel on oluline 
põhjus napsus peaga ujuma-
minek.”

„Üldine olukord on väga 
nukker,” hindas Uibokand 
tänavust uppunute suurt 
arvu, „nii kurba aastat ei 
mäleta.” 

Tema sõnul teeb pääste-
keskus aktiivselt ennetus-
tööd, näiteks juuni algul toi-
mus ennetuskampaania „Kui 
võtad, võta kuivalt!”, samu-
ti toimub igapäevane enne-
tustöö. Päästekeskus korral-
dab lastele laagreid, kus saab 
lihvida ujumisoskust ja õp-
pida inimesi päästma. Uibo-
kand ütles, et selle kohta, kui 
palju Eestis on ujumisosku-
sega inimesi, pole päästekes-
kusel infot. „Meile teadaole-
valt pole seda uuritud,” rää-
kis ta.

Uibokand lisas, et uppu-
miste välistamiseks on elu-
ohtlik minna ujuma napsu-
sena, samuti peaks ujuma 
minema koos kaaslasega või 
teatama sellest kaaslastele, 
kes peaksid olema tähelepa-
nelikud vetteminejate suh-
tes. Ohutum on ujuda kal-
da lähedal, paralleelselt kal-
daga.

See suvi paistab ajalukku minevat 
rohkete uppumissurmadega

Rannavalvurid Vladimir Teder (vasakul) ja Kaspar Pruus neljapäeval Tamula ranna valvetornis järvel toimuval 
silma peal hoidmas.                     Foto: INNO TÄHISMAA

Fotod: VÕRUMAA TEATAJA

Metsapõleng Võlsil

Neljapäeva keskpäeval kol-
mekümnekraadises palavu-
ses oli Võlsil metsapõleng, 
mida nägid ka Tamula ran-
nas olnud puhkajad.

Võlsi metsapõlengu koh-
ta laekus päästjatele info kell 
12.08 ning napi poole tunni 
jooksul jõudis sündmuskoh-
ta koguni neli päästeautot. 
Tules oli paarikümne meet-
ri pikkune ja kõrge oksavaal. 
Tuld kippus võtma ka met-
saalune ja läheduses asuvad 
puud. Kiire ja professionaal-
ne tegutsemine hoidis ära 
hullema.

Kui neljapäeval oli Eesti 
meteoroloogia ja hüdroloo-
gia instituudi andmetel  Võ-
rumaa metsades tuleohu in-
deksiks  5384, siis reedel oli 
see juba 5895, mis tähendab 

suurt tuleohtu. Äärmiselt 
suur on tuleoht siis, kui in-
deks ületab 7000 piiri.

Lõuna-Eesti päästekeskuse 
Võru päästeosakonna opera-
tiivkorrapidaja Keio Kõva sõ-
nul toimus eelmine metsapõ-
leng Paidra külas, kus põles 
2,5 hektarit metsa ja metsa-
alust. Võlsi põleng oli korda-
des väiksem.

„Millest Võlsil tuli lah-
ti läks on raske öelda,” ütles 
Keio Kõva. „Iseenesest aga 
see juhtuda ei saa ja võib ar-
vata, et mõni marjuline või 
autojuht viskas metsa alla 
suitsuotsa.”

Võlsi tulekahju käisid kus-
tutamas päästjad Võrust ja 
Kanepist. Ettevaatust tulega! 
Jätkem metsas sigaret tõmba-
mata ja lõke tegemata!     VT
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Võrumaale elama kolinud et-
tevõtja Viido Polikarpus kolis 
oma Eesti Maja restorani Tal-
linnast Sõmerpalu valda Ku-
renurmele.

Läinud kolmapäeval kru-
vis Polikarpus sildi, mis Tal-
linna Eesti Maja restoranilt 
maha võetud, oma Kurenur-
me kodumaja seinale. „Ees-
ti Maja on nüüd siin!” rää-
kis ta.

„Lõpp tuli päris järsku,” 
rääkis Polikarpus oma Eesti 
Maja restorani saatuse koh-
ta Tallinnas. Tema sõnul sul-

ges ta ligi 13 aastat lahti ol-
nud restorani paar kuud ta-
gasi pärast seda, kui ruumide 
omanikust korteriühistu pol-
nud nõus seda Islandi välja-
kul välisministeeriumi kõr-
val asunud söögikohaga le-
pingut pikendama. 

Restoranipidaja rääkis, et 
kliente hakkas vähem käima 
pärast seda, kui suitsetamine 
ära keelati. Siis leidsid klien-
did uued kohad, kus käia. Sa-
muti mõjus suure Läti söögi-
koha Lido avamine Solarise 
keskuses.

Tagantjärele hindab Po-
likarpus, et tegi valesti, et ei 

avanud restorani vanalinnas, 
kus käib palju turiste. Tema 
avas oma teise restorani Kait-
seliidu majas Tõnismäel, pani 
sinna kogu oma säästud, ent 
see koht ei majandanud end 
ära ja tuli juba kolm aastat ta-
gasi sulgeda.

Üle kümne aasta taga-
si, kui ameerika eestlane Po-
likarpus Eestisse elama ko-
lis ja restorani avas, erines 
Eesti Maja korralike tualet-
tide ning suurte toiduport-
sude poolest, mida eelistasid 
soomlased ning Eestisse saa-
bunud väliseestlased.

Polikarpus tuli alaliselt 

Eestisse 1995. aastal kaitseväe 
endise juhataja kindral Alek-
sander Einselni kutsel. Ta sai 
2001. aastal presidendilt Val-
getähe ordeni. Mitmekülgse-
te huvidega, nii muusika kui 
maalimisega tegelev Polikar-
pus on töötanud kaitseväe ju-
hataja nõunikuna ning and-
nud välja inglisekeelset Ees-
tit tutvustavat ajakirja Global 
Estonian. 

Praegu on Polikarpus te-
gev päikseenergia kasutami-
sega tegeleva fi rma OÜ Ener-
gy Smart turundus- ja avalike 
suhete juhina.

Võrumaa ettevõtja Viido Polikarpus kinnitas oma 
Kurenurme kodumaja seinale Tallinna Eesti Maja resto-
rani sildi.                  Foto: INNO TÄHISMAA

Tallinna Eesti Maja kolis koos omanikuga Kurenurmele

Võru Linnavalitsuse 
arendusspetsialist Britt 
Vahter unistas lapse-
na nii reisimisest kui ka 
sõjaväelase mundrist. 
Julged unistused said 
teoks. Võrumaa Teataja 
uuris, kuidas. 

Kuidas sai Sinu sõjaväelase 
karjäär alguse? 

Lapsest saati olin unista-
nud, et minust saab kas mii-
lits, sportlane või sõjaväela-
ne. Tolleaegsed fi lmid, kus 
ülistati kodumaa eest võit-
levaid kangelasi, olid teinud 
oma töö. Kui praegu meeldib 
lastele Spiderman, siis mulle 
meeldis Kapten Tenkeš ning 
Neli tankisti ja koer. 

Prantsuse Lütseumi lõpe-
tades ei olnud ma aga sugugi 
kindel, kelleks ma saada ta-
han. Pigem olin seda meelt, 
et peaksin ülikooli astuma, 
kuigi olin õpingutest väga vä-
sinud ja motivatsiooni tege-
likult polnud. Ka kodus oli 
selline hoiak, et kõrgharidus 
peab olema. Paraku jäin vali-
tud erialal konkurentsis alla 
ja sisse ei saanud. 

Võrus tagasi, seadsin sam-
mud Kuperjanovi pataljoni, 
et küsida, kas neil on mulle 
tööd pakkuda. 

Vedas! Töökoha sain! Istu-
sin operatiivosakonnas asja-
ajajana pool aastat ja tõlkisin 
väljaõppe materjale, kuni tuli 
minu elu pöördeline hetk.

1997. aasta suvel testis 
USA saatkond sõjaväelaste 
keeleoskust ja pärast testi te-
gemist pakuti võimalust ha-
kata USA-s inglise keele õpe-
tajaks õppima. No see amet 
oli küll viimane, millest unis-
tanud olin! 

Kaalusin hoolega ja leid-
sin, et siiski võtan selle või-
maluse vastu ja lähen õppi-
ma. Kui tagasi tulen, siis ot-
sustan, mis edasi. 

Kui keeruline oli lange-
tada otsust minna kodust 
väga kaugele? 

See pani siiski üksjagu mu-
retsema ja mõtlema. Õpetaja 
ametist polnud ma kunagi 
unistanud.

USA-sse õppima sai ka 
noormees, kes tol ajal oli veel 
minu elukaaslane. Kuuldes, 
et sõjaväe keeltekoolis saavad 
koos elada ainult abielus ini-
mesed, otsustasime abielluda. 
Nädalaga oli kõik tehtud: me-
hele mindud, suund Ameeri-
ka Ühendriikide peale võe-
tud ja lennupiletid ostetud. 

Mis ootas Ameerikas? 

Lennuväebaas, kus ma õp-
pisin, asub Texases, San An-
tonios. Tegu on väga suure 
baasiga, mis toimib nagu väi-
ke linn – seal töötab ja elab 
ligi 100 000 sõjaväelast ning 
ametnikku. Meie keeltekool, 
kus õppis 700 sõjaväelast, oli 
baasis üks väiksemaid üksusi. 
USA armee õpetab San An-
tonios inglise keelt erinevate 
riikide sõjaväelastele, lisaks 
toimub õpetajakoolitus. Koo-
lis õppis minu sealoleku ajal 
inimesi 75 riigist. Väga hea 
võimalus oli elada koos  nii 
multikultuurses seltskonnas 
ja näha, kuidas elab araabla-
ne või hiinlane, tšehh või ka-
merunlane. 

Esmalt tabas mind kultuu-
rišokk: kõik, mis erines tava-
pärasest ja mulle harjumu-
seks saanust, tundus vale ja 
nõme. Šokk möödus paari 

kuuga. Hakkasin hoopis vaa-
tama, et mõned asjad on siin 
palju paremini ja otstarbe-
kamalt korraldatud kui meil. 
Hakkasin jälgima ja rohkem 
analüüsima, püüdsin mõista 
seda ameerikalikku kultuuri.

Kuidas oli korraldatud 
õppeprotsess, kui palju oli 
erinevusi võrreldes meie 
kooliga? 

Kursus oli planeeritud aja-
liselt kaheksa kuud ja iga 
päev kuus tundi. Erinevus 
meie kooliga on suur, vähe-
malt selles osas, mida mul oli 
oma kogemustega võrrelda.

Erilise mulje jättis muidu-
gi õpetamise metoodika: õpi-
lane on õppimise protsessis 
õpetajale loov partner, õpi-
lane kuulatakse alati ära suu-
re tähelepanuga ja alati saab 
õpilane ka oma küsimusele 
vastuse. Õpetaja on õpilase-

le pühendunud ja püüab lei-
da viisi ja võimaluse, et indi-
viduaalselt igale õpilasele lä-
heneda ja õpetada. 

Meie kooli üks nõrku kül-
gi on see, et lastes nullitakse 
küsimise julgus. Pahatihti pä-
rast küsimist õpetaja kas nae-
ru- või alavääristab sind. Seal 
sain julguse küsida, kartmata 
tunduda rumalana.

Ilmselt on meis nii palju 
hirmu näida rumalana, saada 
negatiivse emotsiooni osali-
seks koos hüüatusega: issand, 
kuidas sa seda ei tea! Nii kaob 
julgus küsida.

Ameeriklased küsivad 
rõõmsalt ja julgelt, samu-
ti vastatakse rõõmsalt ja lah-
kelt küsimustele. Seletatakse 
ja jagatakse oma teadmisi ja 
oskusi.

Selline suhtumine ja õpe-
tamine tõstab enesekindlust 

ja muudab õpilase palju ava-
tumaks.

Käisin kunstiajaloo kur-
sustel, kus näidati tuntud 
kunstniku maali, mille auto-
rit ja pildi nime meie arvates 
iga inimene peab unepealt 
teadma. 

Kursusel kasutasid õpila-
sed maali kirjeldamisel sel-
liseid väljendid: see pilt on 
pruuni põhitooniga, naine 
pildil tundub olevat õnnelik, 
tundub, et see pilt on ammu 
maalitud, sest nüüd ei kanta 
enam selliseid rõivaid. Koos 
jõuti teadmiseni, et selle 
maali autor on Leonardo de 
Vinci ja maaliks Mona Lisa. 
Ameeriklased ei kartnud öel-
da, mida nad mõtlevad maali 
nähes, nad ei kartnud seda, et 
nad ei tea, kes on autor ja mis 
maaliga tegu. Selleks nad ju 
kursusel olidki, et teada saa-
da. 

Tuleb meelde ka midagi 
naljakat, mis koolis juhtus? 

Juhtus ka naljakaid, lausa 
tragikoomilisi asju. 

Noormees Aafrikast, enda 
sõnul kuningapoeg, vaev-
les pidevas rahahädas. Kogu 
kursusega aitasime teda. Sel-
gus, et põhjus, miks raha ei 
ole, oli proosalisemast proo-
salisem. Musta mandri me-
hed ei kannata kangeid vä-
gijooke, aga kiusatus proovi-
da oli suur. Tagajärjeks:  kõht 
ei pidanud nii kanget kraami 
kinni ja tualetti ka ei jõudnud 
jalg kanda. Nii rikkus ta oma 
toas vaiba. See aga oli üle põ-
randa, seinast seinani! Koo-
lis aga kehtib reegel, et kui ri-
kud asja, siis maksad ja pa-
ned uue. Vaesel kuningapojal 
aga selleks raha ei jätkunud, 
niisiis tuli kursus appi. See 
ei jäänud kahjuks esimeseks 
ega viimaseks korraks. Vei-
di aega kosunud, otsustas ku-
ningapoeg omale tasulise nai-
se seltsiks kutsuda. Sattus aga 
pea kahesajakilone emand ja 
nii suurele koormusele ei pi-
danud kooli säng vastu. Rii-
gis, kust kuningapoeg pärit, 
on kuningal haarem ja õnne-
tuseks oli poiss üks viieküm-
nest pojast, kes elus ise hak-
kama peavad saama. Kunin-
gas raha rikutud asjade jaoks 
ei andnud. 

Mitu korda oled välis-
maal õppimas käinud? 

Niimoodi olen käinud 
kolm korda USA-s õppimas, 
kaks viimast korda juba kee-
leõpetajana täiendkoolitust 
saamas. Teine kord oli või-
malus õppida Monterreys, 
Kalifornia osariigis, ja kol-
mas kord olin jälle tagasi Te-

xases. 
Ameerika osariigid on väga 

erinevad nii kliima, jõukuse 
kui ka seadusandluse poolest. 
Oma õpingute jooksul elasin 
ja reisisin erinevates osariiki-
des. Nii sain Ameerikast laie-
ma pildi ja arusaama ameeri-
ka eluolust.

Esimesel kursusel oman-
dasin inglise keele õpetaja 
baaskursuse, teisel kursusel 
tõstsin keeleoskuse taset ja 
viimasel omandasin kõrgema 
taseme inglise keele õpetaja-
na töötamiseks. Mul õnnes-
tus ka õpetada inglise keelt 
mehhiklastele, kelle emakeel 
ei ole samuti inglise keel. 

Kas arvad, et otsus min-
na kodust eemale, oli hea 
otsus? 

Jah, muidugi! See oli pa-
rim otsus, mille sain tol kor-
ral langetada. Tänu õpetaja-
kutse saamisele muutus minu 
arusaam ja suhtumine õpeta-
misse kardinaalselt. 

Töötasin kaheksa aastat 
sõjaväes keeleõpetajana, mis 
mulle väga meeldis. Tunnen, 
et tahan õpetada, jagada oma 
teadmisi ja oskusi. Tean, et on 
võimalik lugupidav ja sõbra-
lik suhe õpilase ja õpetaja va-
hel. Õppimine ja õpetamine 
võivad olla nauding.

Õppimine Ameerikas an-
dis vastuse ka küsimusele, kes 
ma olen ja milleks ma võime-
line olen. Läksin kooli rea-
mehena, täiesti kaugele ko-
dust, ja üksinda. Nii oli või-
malus endasse vaadata. Tih-
tipeale on nii, et oma tõelise 
olemuseni jõuad kodust ee-
mal olles, hoopis teises kesk-
konnas ja tingimustes. Võõr-
silolek näitab, mis puust oled. 
Õpetab lahendama prob-
leeme iseseisvalt, otsustama 
pead võõrsil ju ise.

Selline kodust eemal ole-
mine, multikultuurses koolis 
õppimine-elamine kasvatab 
ka suuresti tolerantsust, suh-
tumist ümbritsevasse, näge-
ma asju mitme külje pealt. 

Millega tegeled praegu? 
Praegu töötan Võru linna-

valitsuse arendusspetsialisti-
na, põhiülesandeks on välis-
suhtlus: Võrul on 11 sõprus-
linna ja üks koostöölinn.

Keelteoskuseta seda tööd 
teha ei saaks ja sõjaväelase-
karjääri järel on see vahel-
dusrikas ja väljakutseid pak-
kuv. 

Kodus tegelen lastega, 
poeg Lukas läheb sügisel 
kooli ja noorem, tütar Lin-
net, vajab veel palju hoolt ja 
tähelepanu.  

Küsis Merle Saare.

Julged unistused tuleb teoks teha! 

Britt Vahter on veendunud, et oma unistused tuleb teoks teha.                 Foto: MERLE SAARE
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RAHAPROBLEEMID ❯ 
Kuna Rõugesse püstitatud 
Eesti Ema suure vaeva nägi-
jatel, skulptoritel Ilme ja Riho 
Kullal ja kiviraidur Kristjan 
Kittusel on siiani tehtud töö 
eest suured summad saama-
ta ning Memento revisjoni-
komisjoni liikmetel pole raha 
kulutamise kohta vähimatki 
aimu, on igati õigustatud kü-
sida, kuhu see riigi ja anneta-
jate poolt eraldatud 1, 7 mil-
jonit, mille idee algataja Hans 
Sissas kuju maksumusena 
välja hõikas, siis ikkagi läks.

Kõigepealt oli Pung

2006. aasta alguses oli här-
ra Sissas veel veendunud, et 
Eesti Ema ausambale leitak-
se koht Võru linnas ja et sel-
leks passib kõige paremini 
konkursil kolme parima sek-
ka valitud oks kahe punga-
ga, mille autoriks on Viljan-
di skulptor Margus Leinbock. 
Annetusi oli kogunenud 180 
000 krooni ringis ja Võru 
linn oli lubanud katta kõik 
kulutused peale skulptuu-
ri enda maksumuse.  Tööga 
võinuks täiskäigul edasi min-
na, kuid juhtus midagi täies-
ti ootamatut – skulptoriga lõ-
petati leping. „Lugesin sellest 
alles Võrumaa Teatajast,” sõ-
nas tagasilükatud kavandi 
autor Margus Leinbock. Ta 
ütles, et kõik oli hea, kuni ta 
esitas 2006. aasta jaanuaris 
monumendi teostamise eel-
arve. „Siis muutus suhtumi-
ne hoobilt,” ütles mees. Tema 
koostatud eelarve nägi ette, et 
kogu teostus läheb maksma 
5 miljonit krooni, kuid sel-
le sees oleksid olnud kõik – 
projekteerimine, organisee-
rimine, haljastus, pingid ja 
isegi laste mänguväljak. Mis 
huvitav, isegi härra Sissasele 
oli eelarves mõeldud. Tema-
le oli määratud kindel sum-
ma projekti juhtimise eest. 
„Ma ei tea, kas ta ei osanud 
seda eelarvet lugeda,” imestas 
Leinbock, märkides, et eelar-
ve oli avatud ning kõigile oli 
näha, kui palju miski maks-
ma läheb. 

Lugu võttis aga sellise pöör-
de, et Eesti Ema ideega tege-
lev komisjon saatis Viljandi 
skulptori pikalt ning soostus 
talle maksma vaid närused 
6000 krooni. Leinbock selle-
ga ei leppinud ja andis asja 
kohtusse. Kohus mõistis talle 
nõutud 80 000 kroonist välja 
pool ehk 45 000 ning komis-
jonil tuli selle summa võrra 
rahakotti kergendada.

Järgmiseks tuli leida uus 
skulptor. Härra Sissasel õn-
nestus nõusse meelitada laias 
maailmas tunnustust leid-
nud Ilme ja Riho Kuld, kel-
le elegantne naisefi guur või-
tis kohe paljude inimeste sü-
damed. Skulptorite Kulda-
de sõnul oli nende lepingu-
järgne töötasu 250 000 kroo-
ni kummalegi, kuid sellest 
on neil saamata veel 56 250 
krooni (kummalegi), mis tä-
hendab seda, et kätte on Kul-
lad siiamaani saanud 387 500 
krooni. Sellest on aga 125 000 
krooni läinud maksudeks, 
mis jätab skulptorite abielu-
paarile alles 262 500 krooni.

Kuna Ilme ja Riho Kuld on 
pidanud Eesti Emaga kõvas-
ti lisatööd tegema, paranda-
ma märtsist juunini kivirai-
dur Kittuse tööd ning seda 

iga päev, hommikust õhtu-
ni, siis nad sooviks oma töö 
ja vaeva eest lisatasu saada. 
Nad on nii oma saamata au-
toritasu kui lisatasu küsimu-
ses härra Sissaselt mitu kor-
da aru pärinud, kuid konk-
reetset vastust pole saanud. 
Viimati kandis härra Sissas 
skulptoritele 13. juulil üle 
15 000 krooni. Kuldade ju-
tust selgus, et nad alustasid 
kujuga tööd juba 2006. aasta 
jaanuaris, kuid leping sõlmiti 
nendega alles 2007. aasta lõ-
pus ning siis said nad ka esi-
mest korda tasustatud. Ehk 
sisuliselt tegid nad pea aas-
ta aega tasuta tööd, nagu ka 
nüüd, 2010. aasta kevadel. 

„Alguses tasuta ja lõpus 
ka tasuta,” naeris Ilme Kuld. 
Kuldadel kulus raha ka auto-
sõitudele, töömaterjalidele ja 
kuju transportimisele, kuid 
seda nad sisse nõuda ei ka-
vatse. 

„Las jääb autorihonora-
ri sisse,” ütles Ilme Kuld. Kõ-
nekas on ka fakt, et kui algu-
ses olid Kullad Sissase juhi-
tava töögrupi täieõiguslikud 
liikmed, siis 2008. aastal, pä-
rast kiviraidur Kristjan Kittu-
se palkamist, neid enam töö-
grupi koosolekutele ei kutsu-
tud. Põhjust, miks nii tehti, 
Kullad ei tea. 

Kivi ja selle raiujad

Udmurtiast toodud graniit-
kivimürakas kaalus alguses 
19 tonni, kuid salenes kivi-
raidurite Margus Kurvitsa 
ja Kristjan Kittuse töö tule-
musena 5,9tonniseks. Võru 
Memento revisjonikomis-
joni esimees Helve Kõiv üt-
les 2006. aasta suvel, et kivi 
maksumus ühes kohaletoo-
misega on 75 000 krooni. Ta 
kinnitas ka, et monumendi 
rahaasjad on korras. 3. au-
gusti seisuga oli annetusi lae-

kunud 180 000 krooni ulatu-
ses. „Laekunud summa oleks 
suurem, kuid 79 000 krooni 
on läinud jooksvateks kulu-
deks, nagu konkursi korral-
damiseks, telefoniarvete ta-
sumiseks ja muuks,” kom-
menteeris ta siis.

Kuid kivi oli tarvis ka raiu-
da ning selleks palkas halli-
patsiline idee algataja 2007. 
aastal Rõuge mehe Mar-
gus Kurvitsa. „Minu lepin-
gujärgne töötasu oli 450 000 
krooni, aga kätte sain ma sel-
lest vaid 330 000,” tunnistas 
Kurvits. Põhjus lihtne – ko-
misjon, mille Sissas Kurvitsa 
õuele kutsus, ei olnud raiduri 
tööga rahul, ta olla palju asju 
valesti raiunud ning osast ra-
hast tuli seepärast suu puh-
taks pühkida. Kurvits märkis, 
et 330 000 kroonistki ei saa-
nud ta kogu summat endale, 
sest 70 000 krooni läks kivi 
toomise jaoks tee rajamiseks, 
millest jäi järgi vaid 260 000. 
Sellest läksid maksud maha 
ja Kurvitsale jäi pihku vaid 
125 000 krooni. Kiviraidur 
Kurvitsa kanda jäi ka 35 000 
krooni suurune laen, mille ta 
töökoja rajamiseks võttis. Pe-
tetud kiviraidur oli kõigest 
hoolimata nõus tegema val-
mis skulptuuri aluskivi, mis 
läks tema sõnul maksma um-
bes 20 000 krooni.

Teine kiviraidur Krist-
jan Kittus, kes alustas tööd 
2009. aasta sügisel, rääkis, 
et tema lepingujärgne tööta-
su oli 120 000 krooni, kuid ta 
sai sellest vaid 92 000, mis tä-
hendab seda, et kiviraiduri-
le on siiani maksmata 28 000 
krooni. Kittus ütles, et Sis-
sas on talle helistanud ja üri-
tanud summat väiksemaks 
kaubelda. 

Plats oli tasuta

Kui Leinbocki eelarve järgi 

tulnuks maksta ka skulptuuri 
ümbruse korrastamise, hal-
jastamise jms eest, siis Rõu-
ge vald tegi Sissasele kingitu-
se ning võttis platsi kujunda-
mise kulud enda kanda. Sa-
muti saadi tasuta maatükk, 
kuhu Eesti Ema paigutati – 
selle miljoneid maksva kingi-
tuse tegi üks Austraalias elav 
eestlane.

Maksta tuli vaid arhitekt 
Peep Jänesele, kes ütles, et 
tema lepingujärgne töötasu 
oli 70 000 krooni ning et selle 
on ta ilusti kätte saanud. 

Sellega on asjaosaliste ta-
sud üles loetud ning kui need 
kõik omavahel kokku liita, 
siis tuleb (vaid monumendile 
endale kulutatud summasid 
arvestades) kokku 989 500 
krooni. Kui liita siia juur-
de veel Leinbockile makstud 
45 000 ning konkursi kor-
raldamise kulud pluss osad 
telefoni ja asjaajamise ku-
lud 75 000, siis tuleb kokku 
1 miljon ja 109 500 krooni. 
Aga monumendi maksumu-
seks nimetati 1, 7 miljonit. 
Tekib küsimus, kuhu kadus 
üle viiesaja tuhande krooni. 

Revisjoni komisjonis vaid 
üks inimene

Vestlustest Eesti Ema töögru-
pi liikmetega selgus, et töö-
grupi liikmed ei teadnud ra-
hakulutustest mitte midagi. 
„Minu teada tegeles rahade-
ga Memento,” sõnas algusest 
peale töögruppi kuulunud 
Tõnu Kulla, kes tegi samba 
heaks esimese annetuse. Sa-
muti töögruppi kuulunud 
Peeter Laurson ütles, et Sis-
sas kinnitas töögrupile kogu 
aeg, et rahaasju kontrollib re-
vident.

Nagu eelmise nädala loost 
selgus, ei teadnud Memento 
revisjonikomisjoni liige Anne 
Eenpalu ja esimees Aino Kii-

ver Eesti ema rahade kasuta-
mise kohta midagi, seletasid, 
et Hans Sissas ei ole andnud 
neile mingisugust informat-
siooni, ning arvasid, et kulu-
de kontrollimiseks tuleb teha 
põhjalik revisjon. 

Neljapäeval astus Võrumaa 
Teataja toimetusest läbi Me-
mento Võrumaa Ühenduse 
üks asutajaliikmeid Olev Ka-
sak, kes väitis, et oma revisjo-
nikomisjon on ka Võru Me-
mentol, ainult et sel on vaid 
üks liige – Helve Kõiv. Ka-
sak arvas, et revisjonikomis-
jonis võiks ikka rohkem liik-
meid olla ning kõneles, et ta 
ise on mitu korda proovinud 
komisjoni liikmeks saada, 
kuid talle on alati ära öeldud. 
„Paljud eesti patrioodid on 
Mementost ära läinud,” kur-
vastas Kasak. „Nii kui Sissas 
esimeheks sai, sõi ta kõik en-
davastased Mementost välja. 
Kes temaga nõus ei ole, seda 
on ta hakanud kiusama.”

Võru Memento revisjo-
nikomisjoni esimees Hel-
ve Kõiv oli sunnitud tunnis-
tama, et komisjonis on tõe-
poolest vaid üks liige – tema 
ise. Ta ütles, et tema ongi Ees-
ti Emaga seotud rahakulutu-
si revideerinud ning teinud 
seda igal aastal neli korda. 
Küsimuse peale, kuidas on 
võimalik, et pärast asjaosalis-
te tasude, kohtu- ja konkursi-
kulude ning kivi maksumuse 
kokkulöömist selgub, et ka-
dunud on pea pool miljonit 
krooni, vastas Kõiv: „Asja-
ajamine maksis.” 

Aga kui palju asjaajamine 
täpselt maksis, kas tõepoolest 
üle 500 000? „Oh ei, nii palju 
kindlasti mitte,” hüüatas revi-
dent. „Selle peale kulus veidi 
üle 1000 krooni kuus.” 

Aga mis siis ikkagi maksis? 
„Maksud, vedamised, trans-
pordikulud, kivide vedami-

ne...” loetles Kõiv ning kinni-
tas, et ei tema ega ka projekti-
juht Sissas pole pannud kõr-
vale mitte ühtegi penni. „Ko-
pikatki pole saanud!” väitis 
ta. 

Eesti Ema projektijuhiks 
olnud Hans Sissas ei soovi-
nud Eesti Ema rahaküsimusi 
kommenteerida, viidates sel-
lele, et kõik lepingud (skulp-
torite, raidurite jt) on konfi -
dentsiaalsed. 

Aga ikka. Kui nüüd Helve 
Kõivu sõnast võtta ning ar-
vestada, et asjaajamine kestis 
kuus aastat ning iga kuu ku-
lus sellele umbes 1000 kroo-
ni, siis saame asjaajamiskulu-
deks kokku 72 0000 krooni. 
Kui liidame selle enne kokku 
saadud 1 109 500-le kroonile, 
siis saame kokku 1 181 500 
krooni ehk pea miljoni ja 
200 000 krooni. Puudu on 
ikka kusagil 500 000 ehk pool 
miljonit. 

Ja transpordile ei saa-
nud väga palju kuluda, sest 
osa transpordikulusid kand-
sid skulptorid Kullad. Kivile 
tee ja töökoja rajamise kulud 
maksis jällegi omast taskust 
kinni kiviraidur Kurvits. Üri-
tust toetas ka Mooste valla-
vanem Ülo Needo, kes andis 
kivi raiumiseks ja lihvimiseks 
tasuta kasutada Mooste mõi-
sa töökoja – temalegi on Sis-
sas väikese summa (suruõhu-
pumba ja elektri eest) võlgu. 

Kuna Memento on Rii-
gi Teatajas avaldatud tulu-
maksu maksmisest vabasta-
tud mittetulundusühingute 
nimekirja kantud, siis ei saa 
puudujääv  summa olla kulu-
nud tulumaksule. 

Huvitav, kelle taskus-
se ta siis jõudis ning kas see 
isik on selle pealt ka makse 
maksnud, nagu pidid tegema  
skulptorid Kullad ja kivirai-
durid Kurvits ning Kittus?

Eesti Ema. Kuhu kadus pool miljonit?

Eesti Ema ausamba loojad samba avamisel 26. juunil Rõuges, vasakult skulptorid Riho ja Ilme Kuld, Rõuge vallavanem Tiit Toots, idee autor 
Hans Sissas koos oma mahalõigatud patsiga ning arhitekt Peep Jänes.                Foto: INNO TÄHISMAA
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Palju õnne!
Triin ja Margo

Boitsovil 

sündis 19. juulil
2010 poeg. 

Anneli Soel
ja Leho Männistel 

sündis 20. juulil
2010 tütar. 

Parlamendi liikmed on 
kutsutud Tallinna

Siseminister M. Undi in-
tervjuust Päevalehele 18.juu-
lil saab lugeja teada, et parla-
mendi liikmed on kutsutud 
Tallinna, kuid vabariigi valit-
sus ei ole veel kaalunud kok-
kusaamise küsimust, seetõt-
tu on lahtine, kes teeb parla-
mendi kokkukutsumise otsu-
se, kas vabariigi valitsus või 
valimiste peakomitee. Ei ole 
veel teada, kes koostab avais-
tungi päevakorra ja kes avab 
uue parlamendi koosoleku.

Siseminister märgib, et 
uues olukorras ei ole enam 
vajadust riiginõukogu järe-
le. See läheb nüüd surmale. 
Kuna riiginõukogu kujundati 
osaliselt mitmete organisat-
sioonide ja asutuste esinda-
jatest, kelle olemasolu osutus 
ülearuseks, ja keda enam ei 
ole, siis pole vajadust ka riigi-
nõukogu järele.

Riigivolikogu valimistel 
548 631 häält ETR Liidule

Eesti Töötava Rahva Liit sai 
valimistel 98,7% häältest.  Nii 
seisab ametlikus teadaandes.

Eesti Panga president 
lahkus

Vabariigi presidendi käskkir-
jaga 17. juulist on vabasta-
tud ametist omal palvel Ees-
ti Panga president J. Jaakson 
arvates 16. juulist 1940.

Üldine moratoorium 
rahaasutustele

Rahvamajanduse huvides 
majandusministri kt välismi-
nister Nigol Andresen oma 
otsusega 18. juulist 1940 pani 
Krediidiasutuse seaduse pa-
ragrahv 115 alusel kehtima 
telegraafi  teel üldise mora-
tooriumi kõigis kommerts- ja 
linnapankades ning ühistege-
likes krediidiasutustes alates 
19. juulist kell 8 kuni 19. au-
gustini 1940.

Selle eesmärgiks on vältida 
paanika tekitamist hoiusum-
made omanike keskel. Hoius-
te väljamakseid toimetatakse 
õigustatud nõudmiste ulatu-
ses.

Väärtpaberid registreeri-
da hiljemalt 20. juuliks

Presidendi dekreedina 18. 
juulil välja antud väärtpabe-
rite käibe korraldamise sea-
dus keelab väärtpaberite eda-
siandmise ja  pantimise ma-
jandusministeeriumi loata. 
Rahvamajanduse huvide vas-
tased tehingud tühistatakse. 
Registreerimata või keeluvas-
taselt edasi antud väärtpabe-
rid võetakse riigi hooldami-
sele.

Kõik isikud, asutused ja et-
tevõtted on kohustatud nen-
de omandis olevad väärtpa-
berid registreerima majan-
dusministeeriumis hiljemalt 
20. juuliks 1940.

Riigivolikogu kokku 
21. juulil 1940 

Päevaleht annab 20. juulil tea-
da, et vabariigi valitsuse ette-
panekul vabariigi presiden-
di otsusega 19. juunist kutsu-
takse kokku Riigivolikogu II 
koosseis korraliseks istung-
järguks 21. juulil 1940.

Eesti Panga ja 
majandusministeeriumi 
ametlik teadaanne

Kuna Tallinnas on organisee-
ritud kuulujuttude levitamist, 
nagu Eesti majanduselus 
oleks karta kiiret seisakut ja 
Eesti kroon võiks langeda, 

teatavad Eesti Pank ja ma-
jandusministeerium amet-
likult, et praegu tarvituse-
le võetud abinõud suudavad 
küllaldaselt kindlustada Ees-
ti krooni kurssi, ja et kõik sel-
lised kuuldused on vähimagi 
aluseta. Majanduselu jätkub 
täiesti normaalselt.

Prof H. Riikoja Tartu 
ülikooli rektoriks

19. juulist nimetati Tartu üli-
kooli rektoriks prof Heinrich 
Riikoja.

Prof J. Vaabel Eesti Panga 
presidendiks

Vabariigi valitsuse ettepane-
kul nimetati vabariigi presi-
dendi käskkirjaga 19. juulist 
1940 prof dr jur Juhan Vaa-
bel Eesti Panga presidendiks 
järgnevaks viieks aastaks ar-
vates 20. juulist 1940.

Moratooriumi võimalused 
avaramaks

Vabariigi valitsus on tunnis-
tanud tarvilikuks kergendada 
põllupidajate võlgade koor-
mist. Üheks abinõuks on võl-
gade sundsissenõudmise eda-
silükkamine, nn moratooriu-
mi andmine selleks, et säilita-
da majapidamisi ja anda võl-
gade tasumiseks aega.

Uued eeskirjad rakenda-
vad põhimõtte, et moratoo-
riumi ei võimaldata ainult 
nende kohustuste korral-
damiseks, mis on tekkinud 
enne 14. jaanuari 1932.a.

Seadusega võetakse kor-
raldamiseks ka käsitööliste 
võlad, seades käsitöölised sa-
male astmele väikepõllupida-
jate ja kaluritega.

Eesti kuulutati 
Nõukogude vabariigiks

Riigikogu 21. juuli 1940.a 
koosoleku avas vanim töö-
tava rahva esindaja A. Jan-
son. Lõpphääletusel  võe-
ti ühel häälel vastu dekla-
ratsioon riigivõimust Eestis, 
millega kuulutati välja nõu-
kogude võimu  kehtivus kogu 
Eesti maa-alal. Eesti kuuluta-
ti Nõukogude Sotsialistlikuks 
Vabariigiks. Siitpeale kõik 
võim Eesti Nõukogude Sot-
sialistlikus Vabariigis kuulub 
nii linna kui maa töötavale 
rahvale töötava rahva saadi-
kute nõukogude näol.

Riigivolikogu uus juhatus: 
esimees A. Veimer,  esime-
ne abiesimees A. Janson, tei-
ne abiesimees M. Jürna, sek-
retär O. Lauristin, abisekretär 
A. Uibo.

Enne 29. juunit välja 
antud välispassid 
loetakse kehtetuks

Siseministri määrusega 21. 
juulist loeti enne 29. juunit 
1940 välja antud välispas-
sid kehtetuks nende kodani-
ke suhtes, kes viibivad mää-
ruse andmisel Eesti Vabarii-
gi piires.

Nõukogude Eesti astub 
Nõukogude Liitu

Riigivolikogu 22. juuli koos-
olekul võeti vastu deklarat-
sioon, millega Eesti otsustas 
astuda Nõukogude Liitu sa-
madel alustel nagu Ukraina, 
Valgevene jt liiduvabariigid. 
NSVL Ülemnõukogule esita-
ti vastav sooviavaldus.

Ajalehest Päevaleht 
(juuli, 1940)

Ants Salum

Neljakümneaastane Ludvig 
Juht, kes oma sõbra Vladi-
mir Padva õhutusel 1934.a. 
Ameerika Ühendriikidesse 
siirdus ja seal Bostoni süm-
fooniaorkestris püsiva töö-
koha leidis, tuli 1935.a. suvel 
kodumaale, et siin peaaegu 
kolm kuud puhata ja kodu-
publikulegi esineda. Ta alus-
tas reisi Bostonist 21. juu-
nil ja jõudis sinna tagasi ok-
toobri algul. Eestis viibis ta 
84 päeva, 1. juulist kuni 22. 
septembrini. Eesti ajakirjan-
dus on seda perioodi tema 
elus ohtrasti valgustanud. 
Selle informatsiooni kasu-
tamata jätmine oleks ilmselt 
kurjast.

Teade Ludvig Juhti Ees-
tisse sõidust ilmus Võru aja-
lehes Elu juba 25. juunil, 
mil mees alles ületas Atlan-
di ookeani. Sõnumi pealkir-
jas on olulisem välja öeldud: 
„Ludvig Juht Misso suvita-
ma. Saabub Võrumaale otse 
Ameerikast.” Kelle kaudu 
see sõnub Võru lehte jõudis, 
pole päris selge. Puhkepaiga 
valik aga oli seotud sealsete 
sugulastega. Sõnumis on ka 
eksitav viga, mis hiljem kor-
dus ka teistes lehtedes. Ni-
melt: „Kunstniku abikaasa 
pojaga saabus juba Misso.” 
Teatavasti aga Juhtidel ei ol-
nud lapsi.

2. juulil teatavad Võru leht 
Elu ja Tallinnas ilmuvad Kaja 
ja Vaba Maa, et Ludvig Luht 
olla eelmisel päeval Võrru 
saabunud. Võru leht illust-
reeris sõnumi Richard Kiviti 
portreega muusikust. Kajas 
on aga lähemalt juttu mere-
sõidus ookeaniaurikul „Nor-
mandie”. Ludvig Luht sai ta-
suta sõidu, sest pidi laeval 
kontserdi andma. „Kontser-
dist aga ei tulnud midagi väl-
ja, kuna /---/ laev väga suu-
resti rappub nii, et raske on 
hoida käes poognat. Rappu-
mise põhjuseks loetakse laeva 
halbu kruvisid.” Enne tagasi-
sõitu kavatses Ludvig Luht 
anda kontserte kolmes lin-
nas: Tallinnas, Tartus ja Võ-
rus. Vaba Maa lisas, et Riias 
paluti tal samuti kontsert 
anda, kuid Luht vastas riia-
lastele: „Praegu tahan puha-
ta ja kui kontserti soovite, siis 
kirjutage mulle paari nädala 
pärast Võrumaale!”

Kui Ludvig Luht 1. juu-
li 1935.a. hommikul Võru 
võõrastemajas kodumaist 
sinki ja hapupiima nautis, 
mis maitsesid paremini kui 
magusroog, siis õhtul jõu-
dis ta juba omnibussiga Mis-
so ja sealt toodi ta metsniku-
majja, sest peale kontrabassi 
oli tal veel kaasas kõrge koh-
ver ülikondadega. Vastuvõtt 
Salumite peres oli südamlik. 
Aiaväravast rõduni oli tee 
palistatud värskete lõhna-
vate kaskedega, mis tõstsid 

sündmuse pidulikkust. Peale 
abikaasa Amanda, kes aasta 
tagasi oli lõpetanud Tallinna 
konservatooriumi lauljana 
ja puhkas oma õeperes juba 
paar nädalat, tervitas kunst-
nikku Salumite viieliikme-
line pere. Nad olid Ludvi-
gi sugulased kahte liini pidi. 
Elmar Salum oli Ludvig Juh-
ti tädipoeg, Linda Salum aga 
naiseõde.Varasematel aasta-
tel oli perekond Juht peatu-
nud Aakres Ide talus, mis oli 
Amanda sünnikodu. Kuna 
aga pereisa hiljuti suri, lei-
ti sobivamaks puhkepaigaks 
metsnikumaja Missos, kus 
oli piisavalt ruumi ja järve-
de rohkuse tõttu ka kalasta-
misvõimalusi, millest Lud-
vig Juht oli unistanud.

Puhkus metsnikumajas

Esimesed nädalad kulusid 
puhkusele, et reisiväsimu-
sest jagu saada ja maavaiku-
ses kohaneda. Meie majas oli 
neile eraldatud tuba, mis oli 
varjuline, kuhu hommiku-
päike sisse ei paistnud. Juh-
ti pere magas kauem kui tei-
sed. Pärast hommikuprot-
seduuride tegemist riietus 
Ludvig Juht korralikult ja 
einestas koos pererahvaga. 
Seejärel tõi ta oma suure pilli 
Salumite peretuppa ja alus-
tas harjutamist suure peeg-
li ees, mis kestis kolm tundi. 
Alguses tegi ta näpuharjutu-
si, millele järgnes töö poog-
naga. Treening lõppes mõne 
etüüdi või palaga. Selline 
treening on professionaalse-
le muusikule vormis püsimi-
seks kohustuslik. Seda tuleb 
ka puhkuse ajal teha. Lud-

vig jutustas, et pidi Bostonis 
korduvalt kortereid vaheta-
ma, sest naabrid ei kannata-
nud välja igapäevaseid har-
jutamistunde, mida nad ni-
metasid pilli piinamiseks.

Lõunaeelne aeg kulus 
Ludvig Juhtil kirjade kirju-
tamiseks. Mitte kunagi ei 
kasutanud ta selleks meie isa 
kirjutuslauda, vaid eelistas 
pikka söögilauda. Koguka 
mehena tundis ta ennast vist 
selle taga mugavamalt. Lao-
tanud lauale saabunud kor-
respondentsi, asus ta vastu-
seid kirjutama. Kirjatöös oli 
ta kohusetruu ja täpne. Ilm-
selt ei jätnud ta ühelegi kirja-
le vastamata. Nüüd, mil ma  
tolleaegsete ajalehtede kau-
du tean, mis Ludvig Juhtil 
puhkuse ajal ees seisis, võin 
ühtteist ka ta kirjasõpra-
dest aimata. Kindlasti  vahe-
tas ta kirju seoses Riia kont-
serdiga. Küllap kirjutati tal-
le Väägverest ja paluti kaa-
salöömist Petseri laulupäe-
val. Tuli kirjutada mitmele 
klaverikunstnikule, et koos-
kõlastada nendega esinemi-
si. Petseris oli selleks Olav 
Roots, Võrus Wilhelm Til-
ting, Tartu ja Tallinna kont-
sertidel Artur Lemba.

Õhtupoolikul meeldis 
Ludvigil väljas olla. Nagu 
tolleaegsest ajalehest lugeda, 
olid ilmad siis juuli esime-
sel dekaadil jahedad ja kol-
mandal dekaadil esines suu-
ri vihmasadusid. Järelikult 
olid kuu keskel paremad il-
mad. Mul on eredalt mee-
les mõned päikesepaisteli-
sed päevad, mil ma venna-
ga teda jalutuskäikudel saat-
sin. Õuel õrritas ta kukke. Ta 

võttis kükkasendi ja lõi kä-
tega soputavalt vastu kintse 
ning kires kuke moodi ning 
naeris siis nakatavalt, kui 
kannusekandja vihastas. Sa-
geli võttis ta kaasa isa väik-
sekaliibrilise püssi, millega 
armastas märki lasta. Ta pa-
lus meil mõnekümne meetri 
kaugusele toki otsa tikutop-
si kinnitada. Tal oli väga kin-
del käsi ja täpne silm. Kuna-
gi ei lasknud ta mööda. Ka 
õhkuvisatud pudeli tabami-
ne oli talle naljaasi. 

Kord läksime kaugema-
le põllule, kus isa pani abi-
listega kärbistele kuiva kae-
ra. Meeles on,  kui ta lausus: 
„Küll tahaksin selles töös 
kaasa lüüa, aga muusikame-
he käed peavad olema õrnad 
ja pehmed.”

Õhtud, kui kogu pere oli 
vaba, kujunesid vaheldus-
rikkaiks. Mõnikord oli kü-
lalisi, mõnikord sõideti vä-
hile või kalastama, mõni-
kord ta lihtsalt musitseeris 
kas toas või rõdul. Just sel-
lest ajast on meeles ta vir-
tuooslik Rimski-Korsakovi 
„Kimalase lend”, südamlik 
„Ema süda” ja mõni muu-
gi pala, mille nime lihtsalt ei 
mäleta. Kui oli külalisi, istu-
ti kaua õhtulauas, vesteldi ja 
Luulati Ludvig Juhti lugusid 
ning anekdoote. Sellelgi alal 
oli ta võrratu.

Esimeste nädalate rahu-
likku kulgu tõi elevust juuli 
keskpaik, kui algasid etteval-
mistused sõiduks Lätti.

Kontserdid Lätimaal

Kirja teel oli ilmselt kõiges 
kokku lepitud ja 16. juulil 
algas sõit Riiga. Lätis viibi-
ti mitu päeva. Täpsema ette-
kujutuse sellest kontsertrei-
sist peaks saama Läti ajakir-
janduse kaudu, kahjuks pole 
see praegu kättesaadav. Õn-
neks on ka Eesti ajalehtedes 
sellest juttu ja isegi detailselt. 
Reisil oli kaasas keegi Võru 
Teataja kirjasaatjatest, ilm-
selt Markvardt, kes on mit-
mel korral sellest reisist kir-
jutanud.

15. juulil teatab ajaleht, et: 
„16. juulil sõidab A.Kasaku 
luksusbuss huvireisijatega 
Võrust Riiga. Sõiduhind on 6-
7 krooni. Ööbimisvõimalused 
on korraldatud väikese tasu 
eest Riia Eesti Seltsis. Kaasa 
sõidab ülemaailmse kuulsu-
sega kontrabassikunstnik L. 
Juht, kes annab Riia mere-
rannas 17. juulil kontserdi. 
A.Kasaku autobuss on ehita-
tud just pikemate ekskursioo-
nide jaoks ja pakub reisijatele 
selles mõttes kõiki mugavusi.” 
(August Kasak oli Misso val-
lasekretär, kes just neil aastail 
hakkas pidama Lõuna-Võru-
maa bussiliine.)

(Järgneb)

Kontrabassivirtuoos Eestis 
ja Võrus suve veetmas

Foto: ERAKOGU
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ESMASPÄEV, 26. JUULI TEISIPÄEV, 27. JUULI KOLMAPÄEV, 28. JUULI NELJAPÄEV, 29. JUULI

Kanal 2
06.00 Põrgulikud pruudid 06.45 Joonissarjad 08.00 
Suvereporter* 09.00 Tee õnnele* 09.55 Armastuse 
meri* 10.55 Kodus ja võõrsil 11.25 Ellujääja 11.55 
Tähed muusikas 12.50 Unistajad 13.50 Komissar Rex 
15.40 Õhus on armastust 16.35 Unistajad 17.30 Ar-
mastuse meri 18.30 Tee õnnele 19.25 Kodus ja võõrsil 
20.00 Suvereporter 21.00 Võsareporteri jätkulood 
21.35 Mentalist 22.30 Jahtunud jälg: Punapalavik 
23.30 Kaks ja pool meest 00.00 Räpane Mackey 
01.00 Da Vinci juurdlus: Gabriel 01.55 Komissar Rex 
02.45 Tähed muusikas 03.35 Suvereporter 04.25 Mf 
Rosamunde Pilcher - Ühe suve unistus (Romantiline 
draama, Sakamaa 2004)

TV3
05.50 TV3 uudised 06.40 Animafilmid 07.55 Igavene 
homne* 08.50 Kirgede torm* 09.50 Vaprad ja ilusad* 
10.15 Kodu keset linna* 10.45 Südamehääl: Alisa* 
11.40 Top Shop 12.05 Metsik Põhjala 13.05 Starsky 
ja Hutch 14.00 Rajalt maha* 15.00 Õhtusöök viie-
le*16.00 Südamehääl 17.00 Kodu keset linna* 17.30 
Vaprad ja ilusad 18.00 Igavene homne 19.00 Kirgede 
torm 20.00 TV3 uudised 20.30 Õhtusöök viiele 21.25 
C.S.I. Miami 22.20 Mf Kaitseingel (USA 2006) 00.55 
C.S.I. New York 01.55 NYPD Blue 02.40 Telejazz Live 
05.00 Õhtusöök viiele* 05.45 TV3 uudised

ETV
08.25 Tweenie-põngerjad 08.45 Reis ümber maailma: 
Täna oleme Mehhikos loomi vaatamas 08.55 Südame-
asi: Suured lootused 09.45 Mina elan siin: Piiriveere* 
10.30 55 - mis siis!: Elu nagu Eesti Telefilmis* 11.00 
ETV 55: Sulev Nõmmik 11.30 Ränk ja Kilk* 11.45 Aeg 
enesele: Nõelravija Urmas Heinmets* 12.15 Uued 
trikid* 13.45 Jamie Oliver kodus: Pitsa 14.10 Allo Allo! 
14.40 Merlini seiklused 15.25 Hercule Poirot 17.00 
Õnne 13 17.30 Tweenie-põngerjad 17.45 Indiaani-
poiss Yakari 18.02 Hoia, mida armastad! 18.05 Uued 
trikid 19.00 AK 19.15 Südameasi* 20.05 Suveniir 
21.00 AK. Ilm. Sport 21.28 Luuletus: Kaupo Meiel. 
Sulgemisaeg 21.30 Sadam otsib meremeest 22.00 
Soome edulood. Kone 22.50 Elu nagu Marsil 23.45 
Eesti TOP 7* 00.10 Allo Allo!  00.40 Kas on elu pärast 
kapitalismi? 01.40 ERR uudised

Kanal 11
06.20 Uudised vene keeles 06.50 Naistevahetus 07.35 
Superlapsehoidja: Ririe pere 08.25 Nigella retseptid 
09.00 Võluvägi 09.50 Top Shop 10.05 Rooside sõda 
11.00 Muhu väina regatil 11.30 Ameerika supermodell 
12.30 Top Shop 12.45 Romantikadoktor Capri 14.30 
Tõeline seks ja linn 15.20 Superlapsehoidja: Collinsi 
pere 16.10 Võluvägi 17.00 Jalgpallurite naised 17.55 
Üllatusremont 18.25 Nigella retseptid 18.55 Kelgu-
koerad 19.45 Ameerika supermodell 20.35 Aardekütt: 
Üheksa elu 21.25 Tantsi, kui oskad! 22.20 Kõmutüdruk 
23.05 Gok Wan annab moenõu 00.00 Suvereporter 
00.50 Aardekütt 01.35 Night Chat 05.00 After Chat

TV6
06.00 Hommikustuudio 10.00 Uudistemagasin 10.25 
Kübermaailm 10.55 Nissani spordiseiklus 11.25 Top 
Shop 11.50 Mf Eragon (USA 2006) 13.45 Kodu keset 
linna 14.15 Üksus: Pahupidi* 15.10 Tähevärav Atlantis 
16.05 Kaitseinglid 17.00 Kõige naljakamad koduvi-
deod 17.30 A-Rühm 18.30 Simpsonid 19.00 Perepea 
19.30 Tähevärav Atlantis 20.25 Mf Jäine apokalüpsis 
(USA 2004) 22.15 Seks ja linn 22.55 NCIS: Kriminalistid 
23.50 Perepea 00.20 Simpsonid 00.45 Trikimees Criss 
Angel: Petumängud 2 01.15 Seks ja linn* 01.45 Pu-
hastaja 02.30 Hollywoodi südames 02.55 Kriis: Keda 
sa usaldad? 03.40 Trikimees Criss Angel 04.05 Nissani 
spordiseiklus 04.30 Uudistemagasin 05.00 SMS-mäng 

ETV 2
18.00 Indiaanipoiss Yakari 18.10 Reis ümber maailma: 
Täna oleme Mehhikos loomi vaatamas* 18.15 Muu-
mioru lood 18.40 Tweenie-põngerjad 19.20 AK (vii-
pek) 19.30 AK (vene k) 19.45 Uue aja asjad:  Tallinn 
ja ehitus (Eesti 2006) 20.00 Rukkilill (Eesti 1989) 20.10 
Spordilinn Pärnu (Eesti 1986) 20.30 Sooleib (Eesti 
1978) 21.00 Minuscule 21.05 Mf Mehe töö (Soome 
2007) 22.45 AegRuum Maakera vapustused: Hiigelor-
kaanid* (USA 2007) 23.35 Vita brevis: Vandenõu* (ETV 
2002) 00.19 ERR uudised

Kanal 2
06.00 Põrgulikud pruudid 06.45 Joonissarjad 08.00 
Suvereporter* 09.00 Tee õnnele* 09.55 Armastuse 
meri* 10.55 Kodus ja võõrsil 11.25 Võsareporteri jät-
kulood 11.55 Tähed muusikas 12.50 Unistajad 13.50 
Komissar Rex 15.40 Õhus on armastust 16.35 Unis-
tajad 17.30 Armastuse meri 18.30 Tee õnnele 19.25 
Kodus ja võõrsil 20.00 Suvereporter 21.00 Krimi 21.30 
Mf Ohtlikul pinnal (USA 1994) 23.30 Terminaator - Sa-
rah Connori kroonikad 00.25 Supernatural 01.20 Kaks 
ja pool meest 01.45 Komissar Rex 02.35 Kaks kanget 
Lõuna-Ameerikas 03.20 Võsareporteri jätkulood 03.45 
Suvereporter* 04.35 Tähed muusikas 05.25 Dokfilm: 
Prohvet

TV3
06.15 Joonissarjad 07.55 Igavene homne* 08.50 Kir-
gede torm* 09.50 Vaprad ja ilusad* 10.15 Kodu keset 
linna* 10.45 Südamehääl 11.40 Top Shop 12.05 Met-
sik Põhjala 13.05 Starsky ja Hutch 14.05 C.S.I. Miami 
15.00 Õhtusöök viiele* 16.00 Südamehääl: Alisa 17.00 
Kodu keset linna 17.30 Vaprad ja ilusad 18.00 Igavene 
homne 19.00 Kirgede torm 20.00 TV3 uudised 20.30 
Õhtusöök viiele 21.25 Mf Võidujooks surmaga (Põne-
vik, USA 1997) 23.40 Seadusesilm Steven Seagal 00.10 
C.S.I. New York 01.05 Põgenemine 02.00 NYPD Blue 
02.45 Telejazz Live 05.00 Õhtusöök viiele* 05.45 TV3 
uudised*

ETV
08.25 Tweenie-põngerjad 08.45 Samsam 08.55 
Südameasi: Sõbrad ja omaksed (Inglise 2006) 09.45 
Suveniir* 10.40 ETV 55: Rukkilill* 10.55 Kergejõustiku 
EM Barcelonas 14.30 ETV 55: Kammerlikult igihaljast. 
Urmas Vulbi kvartett - Beatles 14.40 Uued trikid* 
15.30 Allo Allo!* 16.00 Elu nagu Marsil* 17.00 Õnne 
13 17.30 Tweenie-põngerjad 17.45 Indiaanipoiss 
Yakari 18.02 Hoia, mida armastad!: Nahkhiired 18.05 
Uued trikid 19.00 AK 19.15 Südameasi 20.05 Suveniir 
21.00 AK. Ilm. Sport 21.28 Luuletus: Kaarel B Väljamäe. 
Täiskasvamine 21.30 Mf Kodutänav (Inglise 2006) 
22.30 Eesti TOP 7 22.55 Pult 23.20 Elustiilid 23.45 
Allo Allo! 00.15 Mida teie arvate?: Tööotsingud* (ETV 
2010) 01.11 ERR uudised 

Kanal 11
06.20 Uudised vene keeles 06.50 Tõeline seks ja linn 
07.35 Superlapsehoidja: Collinsi pere 08.25 Nigella 
retseptid 09.00 Võluvägi 09.50 Top Shop 10.05 Roo-
side sõda 11.00 Aiasaade 11.15 Kodusaade* 11.30 
Ameerika supermodell 12.25 Top Shop 12.40 Tantsi, 
kui oskad! 13.30 Gok Wan annab moenõu 14.30 Tõeli-
ne seks ja linn 15.20 Superlapsehoidja 16.10 Võluvägi 
17.00 Jalgpallurite naised 17.55 Üllatusremont 18.25 
Nigella retseptid 18.55 Kelgukoerad 19.45 Ameerika 
supermodell 20.35 Aardekütt 21.25 Tantsi, kui oskad! 
22.20 90210 23.05 Kuidas alasti hea välja näha 3 
00.00 Suvereporter 00.50 Aardekütt 01.35 Night Chat 
05.00 After Chat

TV6
06.00 Hommikustuudio 10.00 Uudistemagasin 10.30 
Kübermaailm 11.00 Nissani spordiseiklus 11.30 Top 
Shop 11.55 Mf Jäine apokalüpsis (Põnevik, USA 2004) 
13.45 Kodu keset linna 14.15 A-Rühm 15.10 Tähe-
värav Atlantis 16.05 NCIS: Kriminalistid 17.00 Kõige 
naljakamad koduvideod 17.30 A-Rühm 18.30 Simp-
sonid 19.00 Perepea 19.30 Tähevärav Atlantis 20.25 
Mf O - ring sulgub (Põnevik, USA 2001) 22.15 Seks ja 
linn 22.55 NCIS: Kriminalistid 23.50 Perepea 00.20 
Simpsonid 00.45 Trikimees Criss Angel 01.15 Seks ja 
linn 01.45 Holly woodi südames* 02.10 Kriis 02.55 Tri-
kimees Criss Angel 03.20 Nissani spordiseiklus 03.45 
Uudistemagasin 05.00 SMS-mäng

ETV 2
18.00 Indiaanipoiss Yakari 18.15 Kuulsad muinaslood: 
Tiddalik 18.20 Mina ja minu lemmikloom: Breno 
delfiinid. Brasiilia 18.35 Tweenie-põngerjad 19.20 AK 
(viipek) 19.30 AK (vene k) 19.45 Uue aja asjad: Õpila-
sed ja õpetajad (Eesti 2006) 20.00 Kergejõustiku EM 
Barcelonas 22.40 Elioni Rattamaratonide sari 23.05 
Suurte kasside päevik, 2/3 00.00 Mf Mehe töö (Soome 
2007) 01.42 ERR uudised

Kanal 2
06.00 Põrgulikud pruudid 06.45 Joonissarjad 08.00 
Suvereporter* 09.00 Tee õnnele 09.55 Armastuse 
meri 10.55 Kodus ja võõrsil 11.25 Krimi 11.55 Tähed 
muusikas 12.50 Unistajad 13.50 Komissar Rex 15.40 
Õhus on armastust 16.35 Unistajad 17.30 Armastuse 
meri 18.30 Tee õnnele 19.25 Kodus ja võõrsil 20.00 
Suvereporter 21.00 Ameerika supermodell 22.00 
Nip/tuck: Alexis Stone, 2 23.00 Dexter 00.00 Kurjuse 
kannul 00.55 Tõelised kuriteod: Vanaema tapja 01.45 
Komissar Rex 03.00 Suvereporter 03.50 Tähed muusi-
kas 04.35 Ellujääja 05.05 Da Vinci juurdlus: Gabriel

TV3
06.15 Joonissarjad 07.55 Igavene homne* 08.50 
Kirgede torm* 09.50 Vaprad ja ilusad* 10.15 Kodu 
keset linna* 10.45 Südamehääl: Alisa* 11.40 Top Shop 
12.05 Metsik Põhjala 13.05 Starsky ja Hutch 14.05 
Täitsa tavaline mees - mehed annavad vastulöögi 
15.00 Õhtusöök viiele* 16.00 Südamehääl 17.00 
Kodu keset linna 17.30 Vaprad ja ilusad 18.00 Igavene 
homne 19.00 Kirgede torm 20.00 TV3 uudised 20.30 
Õhtusöök viiele 21.25 Vilde tee 22.25 Top Gear 23.35 
Kalamehejutud 00.05 Eluaegne 01.00 Kondid 01.55 
Jäljetult kadunud 02.40 Kuni surm meid lahutab 
03.00 Telejazz Live 05.00 Õhtusöök viiele* 05.45 TV3 
uudised*

ETV
08.25 Tweenie-põngerjad 08.40 Adiboo seiklused 
inimkehas 08.45 Kuulsad muinaslood 08.55 Südame-
asi: Vein ja roosid (Inglise 2006) 09.40 Suveniir* 10.35 
ETV 55: Valguse märk: Kärt Hellerma, Linnar Priimägi* 
10.55 Kergejõustiku EM Barcelonas 14.30 Uued trikid* 
15.25 Allo Allo!* 15.55 Kodutänav 17.00 Õnne 13 
17.30 Tweenie-põngerjad 17.45 Indiaanipoiss Yakari 
18.02 Hoia, mida armastad!: Joad 18.05 Uued trikid 
19.00 AK 19.15 Südameasi 20.05 Suveniir 20.25 Lo-
tokolmapäev 20.55 Viking Lotto 21.00 AK. Ilm. 21.25 
Kergejõustiku EM Barcelonas 23.30 Dokfilm Kantsleri 
võim: Angela Merkeli jälgedel(Saksa 2008) 00.15 Allo 
Allo! 00.46 ERR uudised

Kanal 11
06.20 Uudised vene keeles 06.50 Tõeline seks ja linn 
07.35 Superlapsehoidja 08.25 Nigella retseptid 09.00 
Võluvägi 09.50 Top Shop 10.05 Rooside sõda 11.00 
Kokasaade 11.30 Ameerika supermodell 12.25 Top 
Shop 12.40 Tantsi, kui oskad! 13.30 Kuidas alasti hea 
välja 14.30 Tõeline seks ja linn 15.20 Superlapsehoidja 
16.10 Võluvägi 17.00 Jalgpallurite naised: Pidu 17.55 
Üllatusremont 18.25 Nigella retseptid 18.55 Kelgu-
koerad 19.45 Ameerika supermodell 20.35 Aardekütt 
21.25 Tantsi, kui oskad! 22.20 Ameerika kõige lollimad 
modellid 23.05 Täiuslik koduperenaine 00.10 Suvere-
porter 01.00 Aardekütt 01.45 Night Chat 05.00 After 
Chat

TV6
06.00 Hommikustuudio 10.00 Uudistemagasin 10.30 
Kübermaailm 11.00 Nissani spordiseiklus 11.30 Top 
Shop 11.55 Mf O - ring sulgub (Põnevik, USA 2001) 
13.45 Kodu keset linna 14.15 A-Rühm 15.10 Tähe-
värav Atlantis 16.05 NCIS kriminalistid 17.00 Kõige 
naljakamad koduvideod 17.30 A-Rühm 18.30 Simpso-
nid 19.00 Perepea 19.30 Tähevärav Atlantis 20.25 Mf 
Jeanne d´Arc (Draama, Prantsuse 1999) 23.30 Seks ja 
linn 00.10 Kuldrannik 01.05 Perepea 01.35 Simpsonid 
02.00 Trikimees Criss Angel: Leegitsev mees 02.25 
Seks ja linn 02.55 Hollywoodi südames 03.20 Kriis 
04.05 Trikimees Criss Angel 04.30 Nissani spordiseik-
lus* 04.55 SMS-mäng

ETV 2
18.00 Indiaanipoiss Yakari 18.10 Samsam 18.15 
Karusmarjad metsikus looduses 18.40 Tweenie-põn-
gerjad 19.20 AK (viipek) 19.30 AK (vene k) 19.45 
Kergejõustiku EM Barcelonas 21.25 Minuscule 21.30 
Teatriaasta 12 kuud: Teatriharidus ja vabaõhuteater 
(ETV 2006) 22.20 Lennud: Lavakunstikooli VII lend 
(1972-1976) (ETV 1992) 23.10 Tartu muusikapäevad 
30: Fix ja Kitarristide ansambel* (Eesti 2009) 23.40 
Eesti muusika videod: 2010. aasta paremik* 00.45 
ERR uudised

Kanal 2
06.00 Põrgulikud pruudid 06.45 Joonissarjad 08.00 
Suvereporter 09.00Tee õnnele 09.55 Armastuse meri 
10.55 Kodus ja võõrsil 11.25 Sinu küljes kinni 11.55 
Tähed muusikas 12.50 Unistajad 13.50 Komissar Rex 
15.40 Õhus on armastust 16.35 Unistajad 17.30 Ar-
mastuse meri 18.30 Tee õnnele 19.25 Kodus ja võõrsil 
20.00 Suvereporter 21.00 Kaks kanget - Naabrite eri 
21.30 Kanal 2 parimad saateapsud  22.25 Saladused 
23.20 Vennad ja õed 00.15 Jane Doe 9: Ilu on vaataja 
silmades (USA 2008) 01.50 Komissar Rex 02.40 Foobia 
03.30 Suvereporter* 04.20 Kodusaade 04.30 Aiasaade 
04.45 Kokasaade - Lusikas 05.10 Tähed muusikas 
06.00 Põrgulikud pruudid

TV3
06.15 Joonissarjad 07.55 Igavene homne* 08.50 
Kirgede torm* 09.50 Vaprad ja ilusad* 10.15 Kodu 
keset linna* 10.45 Südamehääl 11.40 Top Shop 12.05 
Õhtusöök viiele* 13.05 Starsky ja Hutch 14.05 Vilde 
tee* 15.00 Õhtusöök viiele* 16.00 Südamehääl 17.00 
Kodu keset linna* 17.30 Vaprad ja ilusad 18.00 Iga-
vene homne 19.00 Kirgede torm 20.00 TV3 uudised 
20.30 Õhtusöök viiele 21.25 Cashmere Mafia 22.25 
Dr House: Üksinda 23.25 Californication 00.00 Mf Sa-
mantha 01.00 Ilusad inimesed: Tagasi tulevikku 01.55 
Võrk 02.45 Telejazz Live 05.00 Õhtusöök viiele* 05.50 
TV3 uudised

ETV
08.25 Tweenie-põngerjad 08.45 Adiboo seiklused 
08.50 Kuulsad muinaslood 08.55 Südameasi: Õnnelik 
sugu 09.45 Suveniir* 10.05 Lotokolmapäev* 10.35 
Viking Lotto* 10.40 ETV 55: Kalapäev* (Eesti 1989) 
10.50 ETV 55: Ramsese vembud, 3 11.00 Kergejõusti-
ku EM Barcelonas 14.30 Uued trikid* 15.25 Allo Allo!  
15.50 Dokfilm Kantsleri võim: Angela Merkeli jälgedel* 
16.40 ETV 55: Poolükskõik. Johansonid* 17.00 Õnne 
13 17.30 Tweenie-põngerjad 17.50 Meisterdamised 
Mariga - luualugu 18.02 Hoia, mida armastad!: Viies 
aastaaeg. Soomaa 18.05 Uued trikid 19.00 AK 19.15 
Südameasi 20.05 Suveniir 21.00 AK. Ilm. 21.25 Kerge-
jõustiku EM Barcelonas 23.00 Allo Allo! 23.30 Kahekõ-
ne 00.27 ERR uudised

Kanal 11
06.20 Uudised vene keeles 06.50 Tõeline seks ja linn 
07.35 Superlapsehoidja 08.25 Nigella retseptid 09.00 
Võluvägi 09.50 Top Shop 10.05 Rooside sõda 11.00 
Nigella suvi 11.30 Ameerika supermodell  12.25 Top 
Shop 12.40 Tantsi, kui oskad! 13.30 Täiuslik kodupe-
renaine 14.30 Naistevahetus 15.20 Superlapsehoid-
ja16.10 Võluvägi 17.00 Jalgpallurite naised: Karm 
mäng 17.55 Üllatusremont 18.25 Nigella retseptid 
18.55 Kelgukoerad 19.45 Ameerika supermodell 
20.35 Aardekütt 21.25 Nurjatud koerad 21.55 Mf Päe-
varaamat 00.05 Suvereporter 00.55 Aardekütt 01.40 
Night Chat 05.00 After Chat

TV6
06.00 Hommikustuudio 10.00 Uudistemagasin 
10.20 Mf Jeanne d´Arc (Prantsuse 1999) 13.20 Top 
Shop 13.45 Kodu keset linna 14.15 A-Rühm 15.10 
Tähevärav Atlantis 16.05 Kuldrannik* 17.00 Kõige 
naljakamad koduvideod 17.30 A-Rühm 18.30 Simp-
sonid 19.00 Perepea 19.30 Tähevärav Atlantis 20.25 
Mf Intiimne oht (Põnevik, USA 2007) 22.10 Seks ja linn 
22.50 Matrjoškad 23.45 Perepea 00.15 Simpsonid 
00.40 Swingtown 01.30 Seks ja linn 02.00 Hollywoodi 
südames 02.25 Kriis 03.10 Swingtown  03.55 Uudiste-
magasin 05.00 SMS-mäng

ETV 2
18.00 Laulukarussell 2008, 9/14 (ETV 2008) 18.55 
Adiboo seiklused inimkehas 19.00 Tweenie-põngerjad 
19.20 AK (viipek) 19.30 AK (vene k) 19.45 Kergejõus-
tiku EM Barcelonas 21.25 Minuscule 21.30 dokkaader 
Neitsilikkus (Vene 2008) 23.00 Nota bene! Teatriluulud 
23.40 Las jääda kõik, mis hea, 2/ 2 (ETV 1996) 00.43 
ERR uudised

Võrumaa Teatajat saab tellida e-postiaadressil tellimine@vorumaateataja.ee või telefonil 782 3690.
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PÜHAPÄEV, 1. AUGUST

Kanal 2
05.25 Suvereporter+ 06.15 Räpane Mackey 07.00 
Heartland 08.35 Scooby-Doo: Jalgratas 09.00 Pipi 
Pikksukk 09.30 Lastega kodus 11.25 Kaks kanget 
- Naabrite eri* 12.00 Selgeltnägijate tuleproov 13.00 
Elu pärast Foobiat 13.55 Kodus ja võõrsil 16.05 Kaks 
kanget Lõuna-Ameerikas 17.05 Heartland 18.05 Mf 
Rosamunde Pilcher - Mängus on armastus (Roman-
tiline draama, Saksamaa 2004) 20.00 Suvereporter+ 
20.35 Kelgukoerad 21.30 Mf Thomas Crowni afäär  
(Põnevik, USA 1999) 23.40 Mf Tapke Carter (Põnevik, 
USA 2000) 01.30 Mf Teispool piire (USA/Saksa 2003) 
03.30 Suvereporter+* 04.00 Rosamunde Pilcher – Ku-
ni oled sina

ETV
08.00 Mammutisaare leiutajad 08.15 Reis ümber maa-
ilma 08.20 Indiaanipoiss Yakari 08.30 Meisterdamised 
Mariga - luualugu 08.45 Tweenie-põngerjad 09.05 
Lõvimees, 4/10 09.58 Hoia, mida armastad! 10.00 
Õnne 13 10.30 Jamie Oliver kodus 11.00 Kergejõus-
tiku EM Barcelonas 13.30 Lastefilm Õeke ja vennake 
14.30 Perevisioon 15.00 Ajalik ja ajatu 15.30 Carmina 
Burana 16.35 Illusion. Erkki-Sven Tüür* 16.50 Hercule 
Poirot 17.40 Musta muusika lugu, 2/ 6: Detroit ja 
Chicago 18.30 Aeg enesele: Mehed Metsikust Läänest 
(ETV 2008) 19.15 Gilmore´i tüdrukud 20.00 Allo Allo! 
20.30 55 - mis siis!: Sporti ja torti! 21.00 AK. Ilm 21.15 
Sport. Sport 21.20 Kergejõustiku EM Barcelonas 23.15 
Gilmore´i tüdrukud 00.00 Lõvimees* 00.45 Tartu muu-
sikapäevad 30: Vaiko Eplik ja ansambel Eliit (Eesti 2009) 
01.15 ERR uudised

TV3
05.40 Kirgede torm* 07.20 Joonissarjad 09.30 Ime-
laps Malcolm 10.00 Mf Ma nägin, et ema suudles jõu-
luvana ( USA 2002) 11.45 Täitsa tavaline mees - mehed 
annavad vastulöögi* 12.35 Samantha 13.35 Mf Hei, 
Bandiit, kuidas elad? 15.15 Simpsonid 15.40 Vormel-1 
MM: Ungari GP Budapesti ringrada 18.10 Ajarändur 
19.05 Monk 20.00 TV3 uudised. Nädalalõpp 20.30 
Kättemaksukontor 21.25 Rajalt maha (Inglismaa 2009) 
22.35 Mf Henry juhtum (USA 1991) 00.50 NCIS krimi-
nalistid 01.40 Uurija Spencer 02.25 Telejazz Live 04.30 
Rajalt maha 05.30 Simpsonid 05.50 TV3 uudised

Kanal 11
06.55 Uudised vene keeles 07.25 Top Shop 
07.40 Romantikadoktor - Tenerifel 09.20 Ainus armas-
tus, 2 10.15 Top Shop 10.30 Rosemary kokakool 11.20 
Nigella suvi 11.50 Kokasaade 12.20 Aiasaade 12.35 
Kodusaade 12.50 Muhu väina regatil 13.20 Eurydike 
otsinguteel 14.25 Vana kooli Terry ja Gita 14.50 Kuidas 
alasti hea välja näha 3 15.45 Tantsi, kui oskad! 18.30 
Ameerika kõige lollimad modellid 19.25 Õed 20.15 
Tähed muusikas 21.05 Mf Ilusalong (USA 2005) 22.55 
Mf Nurjatud elu 00.30 Suvereporter+ 01.00 Night 
Chat 05.00 After Chat

TV6
08.45 Ameerika edetabel 10.35 Imelaps Malcolm 
11.05 Tõeline uinuv kaunitar 12.05 Top Shop 12.30 
Oleks jõulud iga päev (USA 2006) 14.15 Hull sinu järele 
14.45 Kontor 15.15 Jääraja rekkavennad: Sihtkoht: 
teemandikaevandus 16.10 Jääraja rekkavennad: Ra-
haralli 17.05 Surnud tsoon 18.00 South Park 18.30 
Simpsonid 19.00 Kuni surm meid lahutab: Endise 
kallima mõju 19.30 Kaitseinglid 20.25 Kirvemehed 
21.20 Mf Raskusi lahkumisega (USA 2006) 23.15 Üksus 
00.10 Simpsonid 00.40 South Park 01.10 Kirveme-
hed 01.55 Hull sinu järele 02.20 Surnud tsoon 03.05 
Imelaps Malcolm 03.30 Tõeline uinuv kaunitar* 04.20 
Uudistemagasin 05.00 SMS mäng

REEDE, 30. JUULI

Kanal 2
06.00 Põrgulikud pruudid 06.45 Joonissarjad 08.00 
Suvereporter 09.00 Tee õnnele 09.55 Armastuse meri 
10.55 Kodus ja võõrsil* 11.25 Kaks kanget - Naabrite 
eri 11.55 Tähed muusikas 12.50 Unistajad 13.50 Ko-
missar Rex 15.40 Õhus on armastust 16.35 Unistajad 
17.30 Armastuse meri 18.30 Tee õnnele 19.25 Kodus 
ja võõrsil 20.00 Suvereporter 21.00 Ellujääja 21.30 
Viimane tund - Oklahoma massimõrv 22.35 Ohtlik piir 
23.35 Tõelised kriminalistid: Ilma halastuseta: Virginia 
Morse tapmine 00.30 Mf Treeningpäev  (Austraalia 
2001) 02.30 Komissar Rex 03.20 Saladused 04.00 
Suvereporter 04.50 Krimi 05.15 Räpane Mackey 06.10 
Selgeltnägijate tuleproov

TV3
06.15 Joonissarjad 07.55 Igavene homne* 08.50 Kir-
gede torm* 09.50 Vaprad ja ilusad* 10.15 Kodu keset 
linna* 10.45 Südamehääl 11.40 Top Shop 12.05 Met-
sik Põhjala 13.05 Starsky ja Hutch 14.00 Seadusesilm 
Steven Seagal 14.30 Kalamehejutud* 15.00 Õhtusöök 
viiele* 16.00 Südamehääl 17.00 Kodu keset linna 
17.30 Vaprad ja ilusad 18.00 Igavene homne 19.00 
Kirgede torm 20.00 TV3 uudised 20.30 Õhtusöök 
viiele 21.25 NCIS: Kriminalistid: Kindel sihtmärk 22.25 
Mf Kuulikindel (USA 1997) 00.05 Mf Rocky V (Draama, 
USA 1990) 02.10 Mf Värvid (Krimi, USA 1988) 04.25 
Õhtusöök viiele* 05.15 TV3 uudised* 05.40 Kirgede 
torm   

ETV
08.25 Tweenie-põngerjad 08.45 Künkaotsa kliinik 
08.55 Südameasi: Kuidas hoida saladusi (Inglise 2006) 
09.45 Suveniir* 10.40 ETV 55: Teater laulab: Tallinna 
Linnateater 10.45 Minuscule* 10.55 Kergejõustiku 
EM Barcelonas 15.05 Mf Uued trikid* 15.55 Allo Allo!* 
16.25 ETV 55: Kas vana arm ka valsitab 16.40 Õpime 
ujuma 17.00 Õnne 13 17.30 Tweenie-põngerjad 17.45 
Mammutisaare leiutajad 18.02 Hoia, mida armastad!: 
Karstid 18.05 Uued trikid 19.00 AK 19.15 Südameasi 
20.03 Lillede vägi 20.05 Hercule Poirot: Looritatud 
daam 21.00 AK. Ilm 21.25 Kergejõustiku EM Barcelo-
nas 23.15 ETV live: Noorkuu 00.10 Valguse märk: Jaan 
Kaplinski, Mari Saat (ETV 1999) 00.30 Mina elan siin* 
01.18 ERR uudised

Kanal 11
06.20 Uudised vene keeles 06.50 Tõeline seks ja linn 
07.35 Superlapsehoidja: Taaskohtumised peredega 
08.25 Nigella retseptid 09.00 Võluvägi 09.50 Top 
Shop 10.05 Rooside sõda 11.00 Ostuhetk 11.30 
Ameerika supermodell 12.25 Top Shop 12.40 Mf 
Kullakallis kodu 14.15 Kodusaade 14.30 Tõeline seks 
ja linn 15.20 Superlapsehoidja: Minyoni pere 16.10 
Võluvägi 17.00 Jalgpallurite naised 17.55 Üllatus-
remont 18.25 Nigella retseptid 18.55 Kelgukoerad 
19.45 Ameerika supermodell 20.35 Aardekütt: Kivisse 
söövitatud 21.25 Rosemary kokakool 22.20 Mf Legend 
Bagger Vance´ist  00.35 Suvereporter 01.25 Aardekütt 
02.10 Night Chat 05.00 After Chat

TV6
06.00 Hommikustuudio 10.00 Uudistemagasin 10.40 
Kübermaailm 11.10 Nissani spordiseiklus 11.40 Top 
Shop 12.05 Mf Intiimne oht (USA 2007) 13.45 Kodu 
keset linna 14.15 A-Rühm 15.10 Tähevärav Atlantis 
16.05 Eureka: Dr Nobel 17.00 Kõige naljakamad kodu-
videod 17.30 A-Rühm 18.30 Simpsonid 19.00 Perepea 
19.30 Tähevärav Atlantis 20.25 Mf Go - elu algab kell 
3 öösel (USA 1999) 22.25 Seks ja linn 23.05 Kondid 
00.00 Perepea 00.30 Simpsonid 00.55 Eureka: Dr No-
bel* 01.45 Seks ja linn 02.15 Kriis 03.45 Matrjoškad* 
04.30 Nissani spordiseiklus* 04.55 SMS mäng

ETV 2
18.00 Karusmarjad metsikus looduses 18.20 Reis üm-
ber maailma: Täna oleme Saksamaal 18.30 Künkaotsa 
kliinik 18.40 Tweenie-põngerjad 19.20 AK (viipek) 
19.30 AK (vene k) 19.45 Kergejõustiku EM Barcelonas 
21.25 Minuscule 20.55 Sulev Nõmmik (ETV 1987) 
21.25 Minuscule 21.30 Lewis: Ei halastust saa sundida 
(Inglise 2008) 23.05 Omid Djalili show (Inglise 2009) 
23.35 dokkaader Neitsilikkus* (Vene 2008) 01.06 ERR 
uudised

LAUPÄEV, 31. JUULI

Kanal 2
07.00 Tõelised kriminalistid 07.45 Suvereporter 
08.40 Miki Hiir tegutseb 09.05 Johnny Bravo 09.30 
Kokasaade - Lusikas 10.00 Aiasaade 10.15 Kodusaa-
de 10.30 Muhu väin 2010 11.00 Võsareporteri jät-
kulood 11.30 Jumalaga puberteet 12.05 Täiuslik ko-
duperenaine 2 13.15 Ohtlik piir 14.10 Viimane tund: 
Oklahoma massimõrv 15.15 Mehi jalaga segada 
16.10 Ameerika supermodell 17.05 Heartland 18.05 
Rosamunde Pilcher - Kuni oled sina 20.00 Suve-
reporter+ 20.35 Kelgukoerad 21.35 Mf Sõrmuste 
isand (USA 2003) 01.10 Mf Boogie ööd (USA 1997) 
03.40 Mf Ilusalong (USA 2005) 05.25 Kelgukoerad 
05.25 Suvereporter+*

TV3
07.20 Joonisfilmid 09.00 Mehed mustas 09.30 Ime-
laps Malcolm 10.00 Simpsonid 10.30 Lassie 11.00 Hull 
sinu järele 11.30 Naistemaailm 12.00 Ma söön end 
surnuks (Inglise 2006) 13.00 Kättemaksukontor 14.00 
Mf Sündides vahetusse läinud 2/2  (USA 1991) 15.50 
Dokfilm 99% naine 16.55 Mf Mehed ja naised (USA 
1992) 19.05 Monk 20.00 TV3 uudised 20.30 Täitsa 
tavaline mees - mehed annavad vastulöögi 21.25 Mf 
Tagasipõrge (USA 2005) 23.05 Mf Duetid (USA 2000) 
01.10 Mf Impeerium (USA 2002) 03.05 Mf Tõusuvesi 
(Austraalia 1987) 04.50 Simpsonid 05.15 TV3 uudised: 
Nädalalõpp

ETV
08.00 Karusmarjad metsikus looduses 08.25 
Indiaanipoiss Yakari 08.35 Animasari Künkaotsa 
kliinik 08.45 Tweenie-põngerjad 09.05 Lõvimees 
09.30 Õnne 13* 09.58 Hoia, mida armastad! 
Puisniit 10.00 Mina elan siin 10.45 Lääne-Eesti 
saared. Karirahu ja Nootamaa 10.55 Minuscule* 
11.00 Kergejõustiku EM Barcelonas 13.40 Uued tri-
kid* 14.30 Reisile minuga: Barcelona 15.00 Reisile 
minuga: Madrid 15.25 Omid Djalili show 15.55 
Lewis: Ei halastust saa sundida 17.30 Sadam otsib 
meremeest* 18.00 55 - mis siis! 18.30 Sind otsi-
des 19.00 AK 19.15 Merlini seiklused 20.00 See on 
minu töö: Uppunute otsija 20.05 Üks tegu: Töötegu 
20.15 Lauluga maale 21.00 AK. Ilm. 21.15 Sport. 
Sport 21.20 Kergejõustiku EM Barcelonas 23.00 
Hercule Poirot 23.50 Lõvimees* (Uus-Meremaa 
2005) 00.15 Eesti TOP 7* 00.46 ERR uudised

Kanal 11
06.55 Uudised vene keeles 07.25 Top Shop 
07.40 Rosamunde Pilcher - Südame otsus 09.20 Ainus 
armastus, 1 10.15 Top Shop 10.30 Täiuslik kodupere-
naine 11.35 Gok Wan annab moenõu 12.35 Nurjatud 
koerad 13.05 Mf Legend Bagger Vance´ist  (USA 2000) 
15.15 Dokfilm: Eurydike otsinguteel  16.25 Ostuhullud 
17.30 Toiduhullud 18.35 90210 19.25 Õed: Õed, iga-
vesti 20.15 Üksikvanem otsib kaaslast 21.05 Romanti-
kadoktor Tenerifel (Saksa 2005) 22.45 Mf Vabamõtleja 
(Draama, Inglise 2004) 00.45 Suvereporter+ 01.15 
Night Chat 05.00 After Chat

TV6
08.40 Nissani spordiseiklus 09.10 Ameerika edetabel 
11.00 Imelaps Malcolm 11.30 Top Shop 11.55 Mf Go - 
elu algab kell 3 öösel (USA 1999) 14.20 A-Rühm 15.15 
Kondid 16.10 Jääraja rekkavennad 17.05 Surnud 
tsoon: Vägivallaring 18.00 South Park 18.30 Simpso-
nid 19.00 Kontor 19.30 Puhastaja 20.25 Kirvemehed: 
Must reede 21.20 Trikimees Criss Angel 21.50 13: 
hirmul on suured silmad: Kindluse hirm 22.45 Mf Lõ-
busõit (USA 2001) 00.45 Simpsonid* 01.10 South Park 
01.40 Trikimees Criss Angel 02.05 Kirvemehed: Must 
reede* 02.50 13: hirmul on suured silmad: Kindluse 
hirm* 03.35 Hull sinu järele 04.00 Surnud tsoon 04.45 
SMS mäng

ETV 2
09.05 Osoon 09.30 Elolinõ: Lambavill (ETV 2006) 
10.00 BBC Proms 2004: Anna Netrebko 11.40 Teatri-
aasta 12 kuud: Teatriharidus ja vabaõhuteater* 12.30 
Nota bene! Teatriluulud 13.10 Lennud: Lavakunstikooli 
VII lend (1972-1976) (ETV 1992) 14.05 Elu sinu ümber 
(ETV 2006) 14.35 Linn ja maa* 15.35 dokkaader Must 
kuld 16.50 Elolinõ: Lambavill* 17.20 Osoon* 17.50 
Lastefilm Õeke ja vennake (Saksa 2008) 18.50 Künka-
otsa kliinik 19.00 Tweenie-põngerjad 19.20 AK (vii-
pek) 19.30 AK (vene k) 19.45 Kergejõustiku EM Barce-
lonas 21.20 Siin ja praegu: Kaarel Kilvet ja Tõnu Tamm 
22.35 Eesti levimuusika varasalvest: Gennadi Podelski 
(ETV 1987) 23.05 Muusika väikese m-iga, 6 (ETV 1998) 
23.30 Muusikatund: NYYD Ensemble ja Olari Eltsiga 
00.10 ERR uudised   

ETV 2
09.05 Me oleme Tallinnast (ETV 2002) 10.00 Aeg-
Ruum Maakera vapustused: Tulerõngas 10.50 Vita 
brevis: Vandenõu 11.30 Enno. Luuletaja Ernst Enno elu 
ja looming* 12.35 Siin ja praegu: Andres Lepik* 13.25 
Unustatud rahvad: Isuri eepos* 14.00 Eesti levimuusika 
varasalvest: Lembit Veevo* 14.25 Muusika väikese m-
iga, 4 14.55 Hortus Musicus 35* 15.55 Sulev Nõmmik* 
(ETV 1987) 16.25 Me oleme Tallinnast* 17.20 Ellerhein 
Bulgaarias (ETV 1970) 17.30 Laulukarussell: II finaal 
(ETV 2000) 18.20 Lastelavastus Pailapsiin (ETV 1986) 
18.50 Kuulsad muinaslood 18.55 Tweenie-põngerjad 
19.20 AK (viipek) 19.30 AK (vene k) 19.45 Visiitkaart: 
Olav Ehala (ETV 1995) 20.00 Eine murul 20.30 Ker-
gejõustiku EM Barcelonas 21.20 Tähelaev: Olav Ehala 
22.35 Muinaslood muusikas. Rock 23.30 Ob-la-di, Ob-
la-da: Olav Ehala 00.14 ERR uudised

OST

Pakume õiglast hinda teie metsa 
ja maa eest. Tel 5340 6533.

OÜ Balti Vili ostab nisu, otra, rapsi.
Vedu. Raha kohe. Tel 5562 6000.

Võru bussijaamas marjade ja 
seente kokkuost iga päev. Tel 
5664 6993.

Kaubi Ettevõtted ostab teravilja 
ja hernest (Puhjas). Info tel 5346 
2849 ja www.kaubi.ee.

Vanad katalüsaatorid. Kõige 
paremad hinnad! Tel 504 4777.

Forest Stock OÜ ostab metsakin-
nistuid. Tel 503 7570.

MÜÜK

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

Kruus, liiv, killustik, sõelmed-
koos veoga. Tel 5366 5535.

Kruus, liiv, killustik, sõelmed, 
sõelutud muld, turvas, valge 
liiv. Transport. Tel 5649 8252.

Kruus, killustik, liiv, muld (koos 
veoga). Tel 503 1145.

Müüa pakitud Sangla turbabri-
ketti (alusel). Kohalevedu tasuta. 
Tel 523 8503.

Müüa vähekasutatud võsasaed 
HQ 355. Tel 5373 9224.

Müüa värsket kartulit (pidevalt, 
kohaletoomisega). Tel 5647 2706.

Müüa freesasfalti (290 kr/tonn ehk 

70 kr/m2). Paigaldamine kokkulep-

pel. Tel 502 1890.

Odavalt riidekapp (tumba ja 

peegliga 110x186). Tel 5624 1567.

Müüa heitveemahutid ja -sep-

tikud (2-25 m3). Hinnad soodsad, 

tähtajad lühikesed. Veovõimalus. 

Tel 5620 7378, Remi.

Klaasfiibrist lipumastid (6–12 m). 

Tel 5620 7378.

Katusesindleid, -kimme ja tõrva-

õli (40 kr/l). Tel 511 9866.

Turbabrikett 1900 kr/t. Vedu. 

Info tel 782 1883, 5379 1219, 

www.omelmet.ee. Kose tee 1D, 

65603 Võru.

Saunaahjud, kaminad, pliidid, 

boilerid. Soodsalt. Tel 505 4355.

Kolime! Kuu lõpuni hinnad all 

kuni 50%. Andruse äri.

KINNISVARA

Soovitakse osta maamaja. Seisu-

kord pole oluline. Soovitatavalt 

veekogu ääres ja suurematest tee-

dest eemal. Soodsa hinna korral 

raha kohe kätte. Tel 5397 3666.

Müüa või üürile anda maja Võrus. 

Tel 5669 5369.

Müüa elamumaa (710 m2) Kosel 

koos väikese suvemajaga (valmi-

nud 2008. a, kõrvalhooned, töös-

tusvool, laste mänguväljak jm, hind 

275 000). Tel 5387 7444.

Müüa Võru ligidal (7 km) loodus-

kaunis kohas talukompleks + ehi-

tuskrunt. Omanikult. Tel 524 5195.

Müüa maja Võrus koos kõrvalhoo-

netega (krunt 3280 m2, hea elamu-

rajoon). Omanikult. Tel 524 5195.

Müüa suvila Kosel. Tel 5301 9181.

Müüa maja Võru vallas Nooska 

külas. Tel 503 7570.

KORTERID

Müüa 2toal krt Puigal (keskk+ahik). 
Omanikult. Tel 5389 1791.

Müüa korralik 2toaline möbleeri-
tud korter. Tel 528 5036.

Müüa 2toaline mug korter Vilja 
tänavas (üldp 58,9 m2, digi TV, inter-
net, tel, boiler, kinnine rõdu). Otse 
omanikult. Tel 5664 6321.

Müüa 2toal korter (38 m2), Petseri  
19 (maja heas korras). Tel 782 4208, 
782 1949 (tööp.), 5398 6208.

Müüa või vahetada muu vara vastu 
Võru kesklinnas 2toaline ahikütte-
ga korter (40 m2). Tel 503 7570.

Müüa 3toaline mugavustega kor-
ter Võrus. Tel 5695 7264.

Müüa 3toaline korter Vilja tänaval. 
Tel 5564 6004.

Müüa 3toaline korter kesklinnas. 
Info tel 506 8379.

Müüa 3toaline mugavustega kor-
ter Võrus Kosel (60,7 m2, panipaik, 
kelder, rõdu). Tel 503 7570.

Müüa 4toaline korter soodsalt. Tel 
5301 9181.

Üürile anda kortereid Tartus. Tel 
511 5949, www.robinsonkv.ee.

Üürile anda 1toaline mug korter 
Võru kesklinnas. Tel 5190 7551.

Üürile anda 2toaline möbleeri-
tud korter Laane tänavas (sügisest, 
väga heas korras). Tel 526 2225.

Üürile anda 3toal korter Võrus 
Kreutzwaldi pargi kõrval. Tel 528 
6760.

Rendile anda 3toal möbleeritud 
korter Koreli tänavas. Tel 506 2280.

Soovin üürida 1-2toalist muga-
vustega korterit. Tel 5615 8765.

PUIT 

Küttepuude müük. Tel 5554 7967.

Müüa küttepuid. Tel 5364 5253.

OÜ AVELIINA
Vabaduse15 Võru,

tel 504 6278.
ALLAHINDLUS 

22. juulist – 5. augustini.
Kardinakangad – 25%,
valmiskardinad – 20%,

voodikatted – 20%,
valmis rulood – 10%,

kardinapuud – 5%.

Vanametalli kokkuost 
Kose tee 1D, Võru. OÜ Omelmet. 
Paremad hinnad, vedu, järelhaa-

gis, lõikamine. Tasu päeva 
jooksul. Tel 782 1883, 5379 1219.
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Veiko Märka

Kuigi töötuse kõrgpunkt 
tundub möödas olevat, on 
ainuüksi Võru linnas ja val-
las endiselt sadu täies jõus 
inimesi ilma tööta. Et nen-
de muresid leevendada, sea-
dis linnavalitsus 15. juulist 
sisse esimesed 70 sotsiaalset 
töökohta. Nende täitmine ei 
nõua eriharidust, vaid üks-
nes entusiasmi ning head 
tahet. Endised töötud kan-
navad igal paariskuupäeval 
ämbritega vett Tamula jär-
vest Koreli ojja, igal paari-
tul kuupäeval aga vastupidi. 
Endale sobivaima marsruu-
di valib töötaja ise.

Palka makstakse kandja-
tele olenevalt vee hulgast ja 
läbitud tee pikkusest. Tub-
limad võivad teenida isegi 
7000-8000 krooni kuus.  

Võru tööhõiveameti ju-
hataja Margus Sunila sõnul 
peab linnavõim sotsiaalseid 
töökohti vajalikeks. „Vajadus 
nende järele tekib just kriisi 
ajal, kui tööpuudus järsult 
kasvab ja suur hulk inimesi 
satub majandusraskustesse. 
Siinkohal tasub rõhutada, et 
tegu on ajutise lahendusega, 
mis ei paku tegelikku välja-
pääsu tööpuudusest.”  

Sunila sõnul aitavad sot-
siaalsed töökohad sissetule-
ku andmise kõrval säilitada 
töötutel tööharjumust: „Nad 
hoiavad töö kaotanud ini-
mesed tegusad, toovad nad 
kodust välja, mis hoiab ära 

nii mõnegi inimese moraal-
se murdumise.” 

Juhataja leiab, et majan-
dussurutise ajal on igati ter-
vitatav, kui omavalitsused 
loovad sotsiaalseid töökoh-
ti, mis pealegi ei nõua väga 
suuri kulutusi. 

„Kindlasti peab sotsiaal-
sete töökohtade asutamine 
olema mõtestatud tegevus. 
Ka inimesed, kes sel moel 
ajutiselt tööd saavad, peavad 
tunnetama oma töö vajalik-
kust. Inimesi saab rakenda-
da eeskätt hooldus- ja hea-
korratöödel. Veekandmi-
ne on selles kontekstis lau-
sa ideaalne variant. Vee ra-
hulik loksumine mõjub lõõ-
gastavalt ning tasane ämbri-
tega edasi-tagasi kulgemine 
aitab lahti mõtestada meid 
ümbritseva elu imelist mit-
mepalgelisust.”

Sunila selgitas, et tema 
ning tema erakonnakaas-
lased nõudsid sotsiaalsete 
töökohtade loomist kohe-
selt pärast kohalikke valimi-
si 2009. aasta sügisel, kuid 
Anneli Viitkini juhitud koa-
litsioon tegi kõik, et neid ta-
kistada. 

„Nad lihtsalt naersid 
meie üle, näitasid näpuga 
ning osutasid näpuga mee-
lekohale,” meenutab Park-
son. „Alles uue koalitsiooni 
moodustamine lubas meil 
tõsiselt vähemkindlustatu-
te muresid lahendama ha-
kata.”  

Soovijate olemasolu kor-

ral võib linnavõim tõsta vee-
kandjate arvu kuni kahesa-
jani. Meelsasti võetaks kind-
lale palgale kõik Võrumaa 
töötud, kuid see rikuks öko-
loogilist tasakaalu. 

„Tekiks oht, et paaritutel 
kuupäevadel tassitaks Ko-
reli oja lihtsalt tühjaks ning 
veeloomad ja -taimed jääk-
sid kuivale,“ selgitas Võru-
maa looduskaitseinspektor 
Mart Rauniste. „Õnneks ei 
ole kõik uued töötajad just 
üleliia virgad ning jätavad 
toobritesse rohkesti tühja 
ruumi. Sellist loodussääst-
likku mõtlemist tuleb ainult 
kiita.“ 

„Olen väga rõõmus, et 
saan oma tööpanusega ko-
dulinna kaunimaks muuta,” 
ütles varem parfümeeria-
poe müüja ametit pidanud, 
kuid juba kümme kuud ki-
bedat töötuleiba maitsnud 
Age (34) TEle. Kuigi esial-
gu tundusid toobrid rasked 
olevat ega tahtnud kuidagi 
tasakaalus püsida, on ta tä-
naseks harjunud ning kan-
nab vahetuse jooksul juba 
kolm kantmeetrit vett.  

Age sõbratar Marina aga 
taunib otsustavalt oma töö-
kaaslasi, kes hõlptulu saami-
se eesmärgil toobrite põhjad 
sõelapõhjadeks on muut-
nud. „Mina nendega enam 
ühist rada ei käi!” lubab ta. 
„Linn tuli meile vastu, andis 
huvitavat tegevust ja palka, 
nemad aega saevad ise oksa, 
millel istuvad.”

Veiko Märka

Lõuna-Afganistanis Helman-
di provintsis teenivad jala-
väekompanii Estcoy-107 sa-
nitaarsalklased leidsid koos-
töös Afganistani hügieenipo-
litseiga oma vastutusalalt va-
litsusvastaste peldiku. 

Talibani võitlejate peldi-
kust leiti vaakumpump, kaks 
küürimisharja, mitu rul-
li USA lipu mustriga tualett-
paberit, lõhnaseep, kätepesu-
vahendit ja osaliselt väljarebi-
tud lehtedega koraan. Samu-
ti tuli peldikust välja 40 liit-
rit desinfi tseerivat vedelik-
ku, alasti naiste fotosid, aga 
ka märkmikke valitsusvastas-
te kontaktidega ning Taliba-
ni poolt koostatud õpik, kus 

muuhulgas õpetatakse vett 
peale tõmbama ja mitte jal-
gupidi potile ronima, teatas 
kaitseväe peastaap. 

„See leid tegi kohalike ela-
nike elu turvalisemaks, kuna 
peldiku kontrollimine pele-
tas potilkäijad eemale ja sealt 
konfi skeeritud tualetitarbed 
vähendavad isevalmistatud 
lõhkekehade ohtu meie vas-
tutusalas,” ütles Estcoy-107 
sanitaarsalga kindral Rai-
mo Jääger. „Kohalikud ei 
pea taliibe puhtusearmasta-
jateks ning on rahul, et nen-
de lähedal on ANHP (Afga-
nistan National Hygiene Po-
lice) ja IWCF (International 
Water Closed Force). Peldiku 
seintele kritseldatud valitsus-
vastased salmikesed aitavad 

Afganistani politseil käekir-
ja tuvastamise järel kinni võt-
ta alas tegutsevaid sisserän-
nanud kurjategijaid, kes ni-
metavad end potilkäijateks. 
Afganistani hügieenipolitsei, 
vabatahtlikud nuuskurid ja 
eestlaste salk tegutsevad vas-
tutusalas ühiselt ning edukas 
leid parandab meievahelist 
koostööd.” 

Mässuliste peldik leiti ees-
ti sanitaarsalklaste vastutus-
ala lõunaosas asuva kont-
rollpunkti Harozo lähedalt. 
Kontrollpunkti Harozo me-
hitavad eestlased koos Afga-
nistani rahvusliku hügieeni-
politseiga, kellelt tuli ka vih-
je läheduses asuva kahtlase 
hoone kohta. 

Tallinna loomaaias lapsendas 
üksildane paavian tuule poolt 
puuri puhutud ja orvuks jää-
nud europoja. 

Vastsündinud raha kukkus 
välja ilmselt Euroopa Kesk-
panga presidendi Jean-Clau-
de Trichet kukrust kui see 
Tallinnas viibides loomaae-
da külastas. Paavian nimega 
Mitis võttis euro kasutusele 
ja on hoolitsenud tema eest 
juba terve nädala, vahendas 
BSNile Mitise naaber, okassi-
ga Milek.

Ahv mängib euroga ega 
raatsi temast lahkuda ise-
gi magades, pannes ta hellalt 
pea alla. Kõigele lisaks hoo-
litseb paavian ka euro kur-
si eest. Loomaaia varustus-
osakonna toel saab vastsün-
dinud euro hetkel iga kolme 
tunni tagant lonksukese kat-
tevara ning kogu loomaaia 
personal hoiab pöialt, et ra-
hake ellu jääks ja kosuks.  

Senini on Mitis hea mee-
lega loomaaia külastajate 
käest eesti kroone vastu võt-

nud ning need banaaniärisse 
paigutanud. Nüüd ootavad-
ki loomaaia töötajad põnevu-
sega, kui kaua uus suhe kes-
tab – võib-olla saab paavian 
ühel hetkel aru, et ka vastlei-
tud sõber kõlbab väga hästi 
investeerimiseks? 

Praegu aga nende rahu-
meelne kooselu õitseb.  

„Paavian panustab hetkel 
ilmselgelt likviidsusele,” ar-
vas loomaaia kommertsdi-
rektor Ain Rebane.         BSN

MTÜ Rahvaliidu Noored juhatusel oli üleeile põhjust Võrus kokku tulla ja tõsiselt aru 
pidada. Osa erakonnakaaslastest on liitunud sotsidega. Osa rühivad edasi iseseisva 
erakonnana uue liidri Juhan Aare taktikepi all. Osa on koos Villu Reiljaniga valinud 
ohtuderohke metsavennaelu laante rüpes. Kuidas edasi? Valikud on keerulised. Kas 
erakonna järelkasv suudab ühte hoida või kaldub vanema põlvkonna jälgedes nelja 
tuule poole laiali? Vara veel midagi kindlat väita, kuid küllap leiavad nooruslik uljus 
ja elurõõm raskest olukorrast parima väljapääsu. 

Tallinna loomaaia paavian 
lapsendas vastsündinud euroVõru linn 

loob kümneid 
sotsiaalseid töökohti

Eesti sõdurid 
leidsid Afganistani 
valitsusvastaste peldiku 

Lisaks kindlale teenistusele saavad sotsiaalsed töötajad linna poolt ka nägusa vor-
mikuue ning pearätiku.

Foto: Ülo Tulik

NÄDALA PILT



VÕRUMAA TEATAJA  Laupäev, 24. juuli 2010SPORT / REKLAAM / KUULUTUSED10

KAKS ÜHES!

200 kiiremat Võrumaa Teataja tellijat (vähemalt kolmeks kuuks)
saavad kingituseks 1000kroonise
NOVATOURSI SOODUSKUPONGI!

Tellides Võrumaa Teataja toimetusest Oja 1, Võru,
 meie kodulehelt www.vorumaateataja.ee

või sõlmides otsekorralduse.

Tellides Võrumaa Teataja toimetusest Oja 1, Võru,
 meie kodulehelt www.vorumaateataja.ee

või sõlmides otsekorralduse.

Ivi Kaarna

Laupäeval toimus Missos 
motokross, millel nimeks 
„Kõikide Massinate Võidu-
kihhutamine”. Võistlusklas-
se oli kolm: kaherattalised, 
kuhu kuulusid pitbiked, soo-
lomootorrattad, nõukaaeg-
sed tsiklid, külgvankrid „Ret-
ro”, rollerid ja säärud; erima-
sinad, kuhu kuulusid oma-
valmistatud nelja- ja kahe-
rattalised masinad, muru-
niidukid, traktorid, laste ja 
täiskasvanute ATV-d ning 
Guadracer`id; kolmandas 
klassis võistlesid autod. Iga 
mees võis rajale kihutada just 
sellise sõiduriistaga nagu tal 
oli, kuid sõiduk pidi olema 
tehniliselt väga heas korras. 

„Kõikide Massinate Või-
dukihhutamine” toimus juba 
kolmandat korda, esimest 
korda aga suvel. Võistlust 
korraldab MTÜ Misso TSK 
noorte tehnikaring. Kuna 

võitjate üleslugemine läheks 
siin pikaks, siis nendega või-
te tutvuda internetiaadressil 
www.missotsk.ee lähiajal.

Misso vallavanem Urmas 
Peegel on ühtlasi ka MTÜ 
Misso TSK juhatuse liige 
ning üks laupäevase võistluse 
peakorraldajatest. Sestap pä-
risime, kuidas ta masinate ki-
hutamisega rahule jäi.

„Võistlusega võib laias 
laastus rahule jääda, seda nii 
osavõtjate kui pealtvaataja-
te osas, sest konkureerisime 
ju samal ajal toimunud „Mad 
Croc” Ralliga. Sel aastal toi-
mus võistlusele eelnenud nä-
dala jooksul ka Misso teh-
nika- ja spordiklubi (TSK) 
poolt korraldatud noorte teh-
nikalaager, mis lõppeski laag-
ris omandatud oskuste näi-
tamisega võidukihutamisel. 
Laagris osales lisaks Misso 
noorte tehnikaringi  üheksa-
le liikmele ka samapalju noo-
ri väljastpoolt – Võrumaalt 

ja kaugemaltki. Laagris õpi-
ti sõitma ja sõideti mopee-
di, mootorrataste ja autodega 
ning omandati tarkusi ja ko-
gemusi kohtunikuna,” seletas 
Urmas Peegel. „Mis puutub 
aga otseselt võistluspäeva, siis 
võidukihutamisest võttis osa 
ca 40 pilooti. Populaarsema-
teks võistlusklassideks olid 
mootorrattad ja autod. Eks-
klusiivsemates võistlusklas-
sides, nagu omavalmistatud 
masinad ja murutraktorid, 
osales kummaski neli masi-
nat. Omavalmistatud masi-
natest jäi eriliselt silma ülikii-
re mopeed, mida vedas eda-
si mootorsae „Družba” moo-
tor. Ka murutraktorite või-
dusõitude populaarsus Eestis 
on kasvanud. Nende masina-
te kiirus on juba ca 50 km/h,” 
rääkis Peegel.

„Järgmine kõikide masina-
te võidukihutamine on plaa-
nis juba veebruaris ning see-
järel juulis 2011. Projektitaot-

lus  MTÜ-sse Piiriveere Lii-
der on juba tehtud ning sealt 
on ka positiivne vastus saa-
dud. Ka möödunud laager ja 
võidukihutamine on ellu kut-
sutud MTÜ Piiriveere Liider 
toel. Nende abiga on lisaks 
tulemas veel augusti viimasel 
nädalavahetusel Misso noor-
te suvekross ning talvel Mis-
so noorte talikross. 

Samuti on nende abiga 
hangitud Misso TSK-le olu-
line hulk masinaid ning üri-
tuste läbiviimiseks vajalikku 
tehnikat. 

Teised olulised toetajad on 
meil olnud HAKK, kelle abil 
soetasime mootorrattaid, ga-
raaži- ning turvavarustust, 
Võru maavalitsus, kes toetas 
kahe mootorratta ja Quad-
raceri ostmist. 

Ka hasartmängumaksu 
nõukogu toetas garaažisead-
mete ostmist, rallikrossi auto 
ehitamist ning esimest noor-
te tehnikalaagrit möödunud 

suvel.”
Misso noorte tehnikaring 

tegutseb juba kolmandat aas-
tat ning seal osaleb 10 noort. 
„Motosport on tänu Misso 
Tehnikaspordi Keskuse aren-
damisele Missoküläs MTÜ 
Kolme Kandi Klubi ja MTÜ 
Misso TSK koostöös muu-
tumas järjest populaarse-
maks kohalike noorte hulgas. 
Ka Misso ettevõtjad on lep-
pinud kokku, et auto-moto-
spordi arendamine piirkon-

nas on prioriteediks number 
üks. Selle ümber on võimalik 
ka ettevõtjatel arendada oma 
tegevust ning ennast tutvus-
tada piirkonna külastajate-
le. Kindlasti elavdab see piir-
konna turismi ning ettevõtja-
tel on näiteks läbi auhindade 
võimalus tutvustada ennast, 
oma toodangut ja tegevust,” 
jutustas Urmas Peegel lau-
päevase krossi ehk siis masi-
nate võidukihutamise teemat 
laiendades.

Missos toimus suur kihutamine

Võistlusrajal on kõige pisemad masinad. Foto: JOOSEP AADER

PUIT

Müüa küttepuid. Tel 5561 5942.

Müüa lõhutud küttepuid. Tel 557 
6192.

Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 523 
8503.

Müüa küttepuid. Tel 5364 8227.

Müüa voodrilauda. Tel 5661 4162.

Müüa kuivad kütteklotsid ja plii-
dipuud (25 kr/kott). Vedu tasuta. 
Tel 505 6107.

Müüa lõhutud küttepuid koos 
kohaletoomisega. Tel 5647 2706.

Müüa voodrilaudu (mänd, kuusk, 
lepp, haab, kask), karniisi-, rõdu- 
ja põrandalaudu, prusse, laudu, 
talasid jm. Info tel 517 5605.
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Avaldame kaastunnet 
Helele ja Jaanile

LEHTE SAVIMÄE
surma puhul.

Osula maja nr 5 elanikud

Südamlik kaastunne 
Hiljale, Merikesele ja 

Niinale peredega 
isa ja vanaisa

EDUARD PAJU
surma puhul.
Külli ja Lembit

Elad edasi tuules, päikeses 
ja sõprade südameis …

Mälestame head sõpra

JAANUS TALI
Avaldame kaastunnet 

emale ja vennale.
Igor, Sven, Ene-Ly, Kaupo, 

Kaisa, Kauri, Kalmer

Sügav kaastunne Helele 
kalli tädi

LEHTE SAVIMÄE
surma puhul.
Aigar perega

Head endist naabrit

VOLDEMAR TOOMI
mälestavad 

Marta, Elvi, Kaja ja Viljo.
Südamlik kaastunne Milvile.

Siirast kaastunne 
Milvi Kiilole 
elukaaslase

VOLDEMAR TOOME
kaotuse puhul.

Töökaaslased ja Valli

Südamlik kaastunne Niinale 
kalli isa

EDUARD PAJU
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
kutsehariduse tehnomajast

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

Südamlik kaastunne 
Alarile ja Ilmele perega 

kalli ema

AINO VÄRNIKU
kaotuse puhul.

Endla ja Elmar, Toomas, 
Ilse ja Viive peredega

Südamlik kaastunne 
Alarile ja Ilmele peredega 

kalli

AINO VÄRNIKU
surma puhul.

Sirje, Aarne, tädi Laine, 
Eevi, Rein, Aino

Kõike võib tahta, karta ja loota, 
seda, mis tuleb, 
mitte keegi ei oota.

Südamlik kaastunne Vallile 
kalli poja

AARE VIRKSI
ootamatu kaotuse puhul.

Kaaslased Nursi 
eakate perest Kanarbik

Siiras tänu kõikidele 
armsatele inimestele, 

kes austasid meile kalli

HELGAHELENE VERRO
mälestust, leinas toeks olid, 
südameheadust jagasid ja 

kalmu rohkete 
lilledega kaunistasid.

Tütar perega

Mälestame 
endist naabrimeest

SERGEI NIKOLAJEVIT
Avaldame kaastunnet 

Maajale perega.
Sulev ja Lilia peredega 

ning Milvi

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus. J. Tätte

Sügav kaastunne tädi Tanjale ja lastele 
Hiljale, Niinale, Merikesele peredega 

kalli abikaasa, isa vanaisa, vanavanaisa, äia

EDUARD PAJU
kaotuse puhul.

Galina, Anneli, Lembit

Kaotus on valus, mälestus jääv.

Südamlik kaastunne Niinale 
kalli isa

EDUARD PAJU
kaotuse puhul.

Okasroosikese pere

Südamlik kaastunne 
Helbe Talile 

poeg

JAANUS TALI
kaotuse puhul.

ASi Lõuna-Eesti Haigla 
siseosakond

Kõik õied pisaraid on täis …

Südamlik kaastunne 
Alarile, Evale ja Albinale 

armsa ema, 
vanaema ja ämma

AINO VÄRNIKU
kaotuse puhul.

Õie, Ago, Agnes, 
Kaja perega ja Vengi

Ei tulek ega minek ole meie endi teha, 
vaid see, mis sinna vahele jääb. 
Ja see on elavate mäletada …

Südamlik kaastunne 
Hele, Väino, Peetri peredele 
kalli ema, vanaema, ämma

HERMIINE PLOOMI
surma puhul.

Roomet ja Voldemar

Südamlik kaastunne 
Maaja Mandelile 

isa

SERGEI NIKOLAJEVI 
kaotuse puhul.
Töökaaslased 

osaühingust Cristella VT

Mure murdis, valu võttis, 
viis mullapõue puhkama.

Kallist venda

ENDEL OTTENDERIT
leinab Jaan perega ja 
avaldab kaastunnet 
lahkunu omastele.

Meil aiaäärne tänavas, 
kui armas oli see, 
kus kasteheinas põlvini 
me lapsed jooksime …

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

ENDELHERBERT 
OTTENDER 

7.07.1934  22.07.2010
Tütar ja poeg perega

Ärasaatmine 27. juulil kell 11 
Vana-Roosa kirikust 

Vana-Roosa kalmistule.

Mälestame 
tublit agronoomi 

ja head töökaaslast

VLADIMIR LEHET
Südamlik kaastunne 

Erikale, Ahtile ja Avole.
Endised töökaaslased 

Võidu sovhoosi päevilt

Mälestame kallist onu

VLADIMIR LEHET
 Avaldame kaastunnet 

perekonnale.
 Mati ja Arno peredega 

Mälestame austusega 
tublit pereisa, 

ühiskonnategelast ja 
autotranspordi arendajat 

Võrumaal

AUGUST KASAKUT 
24.07.1895  19.08.1942
115. sünniaastapäeval.
Lapsed ja lapselapsed

Jäägu koit sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon, 
olgu vaikne tuulekohin, 
unelauluks sinule.

Mälestame kallist sugulast

VOLDEMAR TOOMI
Olga, Sirje, 

Margus ja Annika peredega

Kaotus on valus, mälestus jääv.

Avaldame kaastunnet 
Maaja Mandelile

ISA
surma puhul.

Jüri 81 
1. sektsiooni elanikud

PUIT

Müüa kase-, haava-, okaspuupin-
nud (3,0 m) ja (50 cm). Veovõimalus. 
Tel 505 6107. 

Müüa kooritud majapalki (mänd 
Ø 25–30 cm, pikkusega 4,2–8,8 m). 
Tel 503 0688.

Lasva Liimpuidu AS ostab pide-
valt männipalki. Info tel 782 8686 
(kella 8 – 17), 5381 5439.

OÜ ostab pidevalt kasvavat metsa 

ja metsamaad, ka hüpoteegiga ja os. 

raiutud. Maamõõtmise ja ettemaksu-

võimalus. Tel 505 3749, 742 1400.

Ostan lehtpuu- ja okaspuupalki 

(ka metsakuiva). Info tel 517 5605.

Müüa pidevalt saematerjali, sü-

gavimmutatud välisvoodri- ja ter-

rassilaudu, sisevoodri- ja põran-

dalaudu. Voodrilaudade tööstus-

lik värvimine. Vajadusel transport. 

Tel 5664 0228.

Ostame kasvavat metsa ja okas-

puupalki, metsa ülestöötamise 

võimalus. Tel 5373 2089.

AS Ako ostab Tsoorus kasepabe-

ripuud, haava- ja metsakuiva 

palki. Info tel 504 3598.

kuulutused@vorumaateataja.ee

PAKUN TÖÖD

Vajatakse kogemustega roomik-

ekskavaatori- ja Harvesteri juhte. 
Info telefonil 527 4044 või info@
foreststock.ee.

Võetakse tööle kogemustega tis-

ler eritellimuste täitmisteks. Tel 
5333 3763.

AS Barrus vajab seoses tootmisma-
hu suurenemisega puidutsehhi lii-
nitöölisi. CV saata e-postiaadressil 
kurmet@barrus.ee või tulla koha-
peale.

Firma pakub alates sügisest tööd 
väga hea eesti keele valdamise 
ja arvuti kasutamise oskusega 
inimesele. Kirjad CV ja soovituse-
ga saata aadressile pk. 139, Põlva 
postkontor, 63308.

SÕIDUKID

Müüa Audi 80 1,8 S (1991. a, 66 
kW, tumehall). Tel 527 5823.

Müüa Lada 2108 (1988. a, beež, 
5 käiku, ülev. 12/2010. a, ökonoom-
ne, väga heas korras). Tel 524 5195.

Ostan sõitva auto (romuralliks). Tel 
5666 5222.

LOOMAD

Müüa põrsaid. Tel 5668 7969.

Ära anda taksi moodi väiksema 
koera kutsikad. Tel 523 0432.

Peremehe surma tõttu müüa korra-
lik töö- ja ratsahobune Võrumaal. 
Tel 5650 5672.

TEENUS

Laastukatused. Tel 505 3577.

Laastukatused. Tel 5615 4715.

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Tel 5194 3875.

Saunamaja. Tel 5615 4715.

Toome vee majja, ehitame kana-
lisatsiooni ja reoveepuhasti 
(40 aastat kogemust ehituses ja 
veemajanduses). Tel 5615 4715.

Vaipade ja pehme mööbli pesu 
Kirbyga. Tel 5666 4185.

Parem teostus, suurem
valik, soodsam hind!

VÕRUSOO KIVIPARK
Kreutzwaldi 119 ja Jaama t nurgal

www.hauakivi.ee • Telefon 5664 6270

Matuseplaat koos 
graveeringuga kuni 850 kr.

Kuldre kool võtab 
alates 1. septembrist tööle

 IT–SPETSIALISTI 
(1,0 kohta, sisaldab arvutiõpetuse 

tunde). Nõutav vastavus 
kvalifikatsiooninõuetele. 

Avaldus koos CV ja kvalifikatsioo-
ni tõendavate dokumentide 

koopiatega palume saata 
hiljemalt 30. juuliks aadressile 

Kuldre kool, Pihleni küla, 66507 
Võrumaa või e-postiaadressile 
kool@kuldre.ee. Tel 785 7156.

AS Semuehitus võtab tööle 
EHITUSABI- ja 

EHITUSTÖÖLISE
ning BUSSIJUHI- EHITUSTÖÖ-

LISE (vajalik D kategooria 
juhiloa olemasolu). 

Tulla aadressil Kooli 6 , Võru. 
Info tel 782 7400.

Reinpaul OÜ

HAKKPUIDU TOOTMINE

Võsa ja raiejäätmete ost 

koos raie ja väljaveoga.

Info tel 5593 3899.

Puidutöötlemise jääkide (pind-

lauad, saepuru, klotsid) ost.

Puitehitiste lammutusjääkide 

hakkimine, ümarmetsamaterjali 

hakkimise teenus. Info tel 528 

5800, www.reinpaul.ee.

Ära seisa mu haual ja nuta mind taga,
mind pole seal, ma vaikselt ei maga.
Ma lendan koos tuultega taeva all, 

ma olen talvehommiku hall.
Viljapõllul paistan päiksena suvel,
sügisel su juurde vihmana tulen.

Kui hommikul ärkad ja taevas näed linde,
neid vaadates olla võid päris kindel,

et laulan seal koos nendega,
kuis öösel muutun täheks ma.
Ära seisa mu haual ja ole kurb,

mind pole seal, see polnud mu surm.
Mary Elizabeth Freye

Siiras kaastunne omastele

ARVET REISSI
ootamatu surma puhul.

Võrumaa Teataja

Sügav kaastunne 
Maiale ja Arvole isa, 

Ehale ja Jaanile venna 
ning kõigile lähedastele 

ja sõpradele 
kalli

ENDEL OTTENDERI
kaotuse puhul.

Aive ja Toivo peredega

Kallis Maia perega!
Jagame Sinu leina 
isa, äia ja vanaisa

ENDELHERBERT 
OTTENDERI

kaotuse puhul.
Mari-Anne, Ruti, Vitali, 

Maia, Liida ja Heino

Südamlik kaastunne 
Tanjale, Merikesele, Niinale, 

Hiljale peredega 
kalli abikaasa, isa, vanaisa

EDUARD PAJU
surma puhul.

Elli, Aili ja Erkiine peredega

EDUARD PAJU
Südamlik kaastunne 
Hiljale, Merikesele ja 

Niinale peredega 
kalli isa 

kaotuse puhul.
Kesklinna perearstikeskus

Ühel ööl läks ta ujuma
ega pöördunud kunagi tagasi. 

Keegi ei tea, 
millest tähed ja meritähed 

temaga kõnelesid; 
mis tujud, mis mõttekujud on need, 

mille keskel ta ujub. 
Võib-olla oli maailm 
saanud liig valmis; 

vana ja vaba, 
ta kandis nii palju, 
kandis nii kaugele. 

Võib-olla avastas ta mõne 
senitundmatu maa.

D. Kareva

Kallist ja unustamatut

ARVET REISSI
leinavad töökaaslased trükikojast 

ning avaldavad kaastunnet lähedastele.

Teatame kurbusega 
kalli isa

ARVET REISSI 
17.06.1955  23.07.2010

ootamatust surmast. 
Risto, Evelin, Alan

Su tugev elutahe väsis, 
ränk haigus murdis sinu elupuu. 

Teatame sügava kurbusega, 
et lahkus meie kallis

EDUARD PAJU 
28.02.1927  22.07.2010

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine pühapäeval, 
25. juulil kell 11 

Lõuna-Eesti haigla leinasaalist 
Võru kalmistule.

Su soojus ja sära on meiega, 
kuni kestame ja mälu kustub.

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud 

meile kallis

ALFRED TRUMM 
21.12.1922  22.07.2010

Leinavad vennad peredega 
ja ristitütar Riina.

Ärasaatmine 26. juulil kell 11 
Vastseliina kirikust.

Südamlik kaastunne 
Kersti Murule 

kalli

ONU
kaotuse puhul.

Roosu talu kollektiiv

Mälestame 
head lapsepõlvesõpra

JAANUS TALI
Südamlik kaastunne 

omastele.
Marek, Margus
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Tel 508 6545

518 5883

e-mail: info@estlandbygg.ee

www.estlandbygg.ee

Lisaks teised ehitustööd.
Unikivi müük ja paigaldus.

TERRASSIDE ja 

AEDADE ehitus

FREESPALK- ja 

KARKASSMAJADE,

SAUNADE ja SUVILATE
tootmine ja paigaldus.

Laupäeval, 24. juulil kell 14
Parksepa lauluväljakul

KODUKANDIPÄEVKODUKANDIPÄEV
60 AASTAT 

VÕRU MTJ-VÕRU EPT

• Meenutused mälestuskivi 
    juures

• Puude istutamine

• Ettekanded Parksepa ajaloost              
   ja tänapäevast

• Ettevõtete külastus

• Kell 17 Kontsert 

  Esinevad Sirje ja Rein Kurg

Söögi- ja toidumured lahendab 
Jaagumäe

Tule ise kodukandipäevale ja 
anna ka teistele teada

MTÜ Kodukotus Parksepa

EPS TERM EPS 50 
soojustusplaat, 
50 ja 100 mm

HIND KLIENDIKAARDIGA

350.- pk.

GYPROC standard-
kipsplaat 3 m

HIND KLIENDIKAARDIGA

25.40 m2

ESPAK VÕRU 
Võru Empak AS, Võru, Kubija 15, 

tel. 782 1919; 
  E-R 8-18, L 9-15, P 9-15

www.espak.ee 
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PINOTEX Base
puidukaitsekrunt 
3 L 179.- (59.67/L)
10 L 539.- (53.90/L)

HIND KLIENDIKAARDIGA

66.- 1 L
66.00/L

MIRA 5100 ecofi x 
isolatsiooniplaatide 
liimisegu

HIND KLIENDIKAARDIGA

75.- 25 kg
3.00/kg

23.-26. juulini 
keraamilised plaadid, tapeedid, 

laminaat- ja laudparkett 

20% soodsamad! 

ESKARO Aura Protect 
Green New puidu 
süvaimmutusvahend 
9 L 422.- (46.89/L)

HIND KLIENDIKAARDIGA

150.- 2,7 L
55.55/L

SADOLIN Domus Aqua 
veepõhine puiduvärv 
2,5 L 206.- (82.40/L)
1 L 94.-

HIND KLIENDIKAARDIGA

669.- 10 L
66.90/L

Plaatvill ISOVER 
KL37 (laiusega 
565 mm) ja rullvill 
ISOVER KT40 kuni 
juuli lõpuni!

-30%

WIENERBERGER 
VTT täistellis

HIND KLIENDIKAARDIGA

-20%

AC BASE batuut, 
ø 300 cm

HIND KLIENDIKAARDIGA

1980.- tk.

MAKITA GA9010CF 
nurklihvkäi, 2000 W, 
ketas 230 mm

HIND KLIENDIKAARDIGA

1990.- tk.

MAXIT Vetonit Easy Fix 
univ. plaatimissegu

HIND KLIENDIKAARDIGA

100.- 25 kg
4.00/kg

MILANO nurgadiivan-
voodi, nahk

HIND KLIENDIKAARDIGA

7900.- tk.

MILANO nurgadiivan-
voodi, kangas Stela, 
Porto

HIND KLIENDIKAARDIGA

5900.- tk.

SIMONA tugitool-voodi, 
kangas Stela, Porto

HIND KLIENDIKAARDIGA

2240.- tk.

Suurel Munamäel 
toimub 

27. juulil kell 20 

ansambli 

JÄÄÄÄR 
kontsert.

Pileti hind 125 krooni.

TEENUS

Niitmisteenus ja võsalõikus hei-
napurusti, trimmeri ning muru-
traktoriga. Tel 5805 0704, 503 
4482.

Heinapurustamine. Tel 5615 4771.

Heinapurustamine. Tel 509 4222.

Heinapurustamine. Tel 5666 4217.

Soodsa hinnaga arvutite remont. 
Ostan ära katkised arvutid. Tel 
5358 3587.

Eritellimisel puukujud, lehtlad ja 
palkmajad www.laftwerk.ee. Tel 
517 2362.

Teen maalritöid. Tel 5625 3967.

Rakkekaevude puhastus ja 
remont. Tel 5354 4236.

Kanalisatsiooni-, veevarus-
tustööd. Imb-, filterväljakud. 
Sademeveesüsteemid. Drenaaž. 
Septikud, mahutid, biopuhastid. 
Tel 504 9754.

Vundamenditööd. Tel 504 9754.

Puistevilla paigaldus ja müük. 
Paigaldusseadme rent. Tel 508 
0814.

Elektritööd, koduautomaati-
ka, õhksoojus pumpade müük 
ja paigaldus. Järelmaksuvõimalus. 
www.mano.ee. Tel 520 8970.

Trasside kaevamine (vesi, kanal., 
el.) ja ehitus. Tel 5550 0203.

Muruniitmine trimmeriga ja 
murutraktoriga (hind soodne). Tel 
5373 2089, 5373 9224.

KURSUSED

Kunstisalongis AVATUD ATELJEE 
(Jüri 20c) 

müügil tunnustatud eesti kunst. 
30. ja 31. juulil toimub 

hõbeehete kursus (10 tundi), 
õp. Stella Lillemets. 

Registreerimine ka septembris 
algavatele kursustele: 

keraamika – õp. A. Rumvolt, 
õlimaal – õp. A. Rumvolt, 

tekstiili- ja kudumiskursus – 
õp. Kadri Vissel, 

joonistamine – R. Jõgi. 
Info tel 508 7131, 

www.avatudateljeeklubi.ee, 
rutijogi@gmail.com.

TEATED

Jalatsiparandus (Jüri 43) sule-
tud 28. juulist kuni 2. augustini. 
Kollektiivpuhkus.

KOOLITUS

Võrumaa autokoolis (OÜ Tugev 
Partner) A-, B-, BC1-, C-, D-, E-, 
R-, T-kategooria kursused. Info 
www.vorumaaautokool.ee või tel 
786 4658, 503 2062.

Autokoolis Võru Autom B-kat 
õhtused ja laupäevased kursused 
ja lõppastmekoolitus. Võimalik 
õppida B-kat e-koolis. Info ja reg 
www.voruautom.ee,  tel 5622 2272 
või Jüri 32a, 2. k.

Korstnapühkimine ja pottsepa-

tööd. Tel 5839 1666.

OÜ Tiigre. Ohtlike puude raie, 

muru niitmine trimmeri-, muru-

traktori ja niidukiga. Tel 5646 

6216.

OÜ Tiigre. Rakkekaevude kaeva-

mine, puhastamine, veetrassid. 

Tel 5646 6216.

Kaevude kaevamine, puhastami-

ne, remont. Tel 5669 5433.

2 ehitusmeest. Tel 5665 1552.

Kaardid ennustavad. 

Tel 900 1727. Kogenud 

ennustajad 24 h. 17 kr/min.

KINOS KANNEL

„Nagu öö ja päev”

Action komöödia 2010/ Alla 
12 aastastele mittesoovitatav!
T, 27. juulil kell 19 ja 21,

K, 28. juulil kell 19 ja 21,

N, 29. juulil kell 19 ja 21.

Võrumaa Talupidajate Liit  tänab kõiki, kes aitasid kaasa
 VII Võrumaa Põllumeeste Päeva 2010 õnnestumisele

Võru Maavalitsus                Kohaliku Omaalgatuse Programm

Eestimaa Talupidajate Keskliit       Farm Plant Eesti AS   PRIA

Võrumaa Masinaühistu        Heifer-programm         AS  Flamelle

Lasva vallavalitsus              Sõmerpalu vallavalitsus

Meremäe vallavalitsus            Varstu vallavalitsus

Haanja vallavalitsus              Rõuge vallavalitsus  

Misso vallavalitsus          Antsla vallavalitsus         Võru vallavalitsus

Võru linnavalitsus              Kraavi Külaselts           Antsla Taluselts

VTL-i juhatus tänab kõiki osalejaid, võistlejaid ja 
koostööpartnereid !

Meeldiva kohtumiseni  VIII  
Võrumaa Põllumeeste Päeval 2011!


