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(Algus 5. lk.)
Kalle Nurk

Samuti jäi Ruuta Ruttas-Küttimile mul-
je, et vallajuhtidel ei ole ambitsioone suu-
remale vallale suuremat vabadust ja isete-
gemise võimalust kätte võidelda (sealhul-

gas suuremat maksuraha, kuhu eesmärk ei 
ole ministeeriumist ette kirjutatud). Isegi 
kui on tegemist suure omavalitsusega, siis 
ei tee see suur omavalitsus ikka mitte mi-
dagi muud kui praegused väikesed: jaga-
vad riigilt tulevaid väikesi sotsiaaltoetu-
si ja teevad külakiikesid ning rahvatantsu. 

Nad on kõigega rahul, mis riigilt tuleb. Se-
da tunnet koosolemisel väljaöeldust küll 
ei jäänud, et nad tahaksid tõsta omavalit-
suse tähtsust ja tegelikku isetegemise või-
mekust. Võib-olla aitaks ambitsioonikuse-
le ja uue rolli otsimisele kaasa suure Võ-
rumaa omavalitsuse teke. Lihtsalt jagaja 

oleks nigel olla ja mittetegijad jääksid liht-
salt kohast ilma. Suur-Võrumaa puhul aga 
tuleks eriti hoolega jälgida seda, et partei-
mängud piirkonna arengut liigselt ohusta-
ma ei hakkaks ja teenused kättesaamatus-
se kaugusesse ei koonduks. Tugevate küla-
kogukondade arendamine ja neile oma õi-
guste eest seismiseks mingi seadusliku toe 
andmine aitaks kaugenevat juhtimiskes-
kust ehk tasakaalustada. Sisulised muu-

tused tulevad siiski alles siis, kui muude-
takse omavalitsuste rahastamise süsteemi. 
1990. aastate keskpaigas toimunud hoog-
ne tsentraliseerimine ja omavalitsuste ra-
hakoti tühjakstõmbamine lõpetas sel ajal 
alanud loomuliku protsessi ühiste teenus-
te loomiseks ja pakkumiseks. Uued kriip-
sud kaardi peal paraku uusi teenuseid 
ja ettevõtluskeskkonda ei loo, kui nende 
arendamiseks ei ole ei voli ega raha.

30. jaanuaril toimusid Uue-Antslas valdade ühinemise info- ja mõttetal-
gud. Läksin sinna sooviga leida toetust Mõniste vallavolikogu ettepane-
kule. Ettepanek oli kõigi Võrumaa valdade ühinemine üheks omavalitsu-
seks. Kahjuks olid aga talgud nii karmilt modereeritud, et sõna võtta ei 
õnnestunudki. Isegi Sulev Valnerile küsimust esitada ei saanud. Aga kuu-
lata oli huvitav, eriti Arnold Pastakut Suure-Jaanist ja Kurmet Müürseppa 
Antslast. Miks just neid? Suure-Jaani suurvald tekkis kümme aastat 
tagasi kolme valla ja ühe linna ühinemisel. Kõik laabus, aga nüüd on 
vallas 5105 elanikku ehk 1000 inimest vähem ja vaja oleks varsti uut 
ühinemist. Antsla vald tahab jääda pildile, kuid ka ühinemine Urvaste 
vallaga ei anna kokku 5000 elanikku. Puuduvad elanikud loodetakse 
leida naabervaldade Sõmerpalu ja Karula küladest. Seega, kas on mõtet 
vallajuhtidel kombineerida ja tekitada Võrumaale kolm-neli valda?

Pean Mõniste vallas farmi ja volikogu liige ei ole. Seetõttu hindan 
Mõniste vallajuhtide asjalikku ettepanekut ning püüan seda igati ja 
igal pool toetada. 

Esiteks on Võrumaa ainus tõmbekeskus Võru linn. Võrus on paljudel 
maakonna elanikel töökoht. Poes käiakse Võrus. Isegi käin Võrus tihti, 
mõned korrad nädalas. Uue-Antslasse sõites meenutasin, et Antslas 
käisin vist rohkem kui kümme aastat tagasi. Rõugesse juhtun peami-
selt suvel külalistega.

Teiseks, elanike arv ei suurene, vaid väheneb tasapisi kogu maakon-
nas. Seega tekib mõne aasta pärast Suure-Jaani probleem – peaks jälle 
ühinema. 

Kolmandaks räägitakse ka ajaloolise Suur-Võrumaa taastamisest, aga 
see ei ole enam reaalne. Küsimus on, kas vallad ühinevad koos Võru lin-
naga või jääb linn eraldi. Selle peaksid otsustama asjatundjad. 

Neljandaks, ma ei muudaks maakondade piire. Praegustes piirides 

Võrumaa on rohkem kui 60 aastaga välja kujunenud. Kõik korralikud 
teed viivad Võrru! 

Viiendaks on võimalus paremini kujundada koolivõrku ja bussiühen-
dusi. Lühidalt öeldes, paremaid projekte kir-
jutada ja rohkem toetusi saada, kasutades 
ära tunduvalt suuremat eelarvet kui senistel 
valdadel. 

Kuuendaks peaks igasse praegusse valla-
keskusse jääma kaks töötajat koos elektriau-
toga, kes tegelevad sotsiaalabiga ning võta-
vad vastu inimesi. Selleks piisab ühest toast, 
Mõnistes võiks nad olla teenustekeskuses. 
Vabanenud vallamajadele leitakse varem või 
hiljem uued kasutajad.

Enn Noorkõiv, ettevõtja, Mõniste vald

Võrumaa ühineb – vallad liituvad

Teadmatus haldusreformi ümber

Teatame kurbusega, 
et on lahkunud 

HELVE BABITŠEVA 
13.07.1951–3.02.2016
Leinab poeg perega.

Ärasaatmine 
6. veebruaril kell 10 

Lõuna-Eesti haigla leinasaalist.

Palume pärgi ja kimpe 
mitte tuua.

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

Teatame kurbusega, 
et meie seast lahkus
kallis ema, vanaema, 

vanavanaema ja ämm
LINDA PÄHN  

21.11.1941–2.02.2016
Leinavad omaksed.

Sa murdusid raske haiguse käes 
kui habras kastehein. 
Jäid meile sinust järele 
vaid mälestus ja lein.

MILVI TUVIK  
19.02.1932–2.02.2016

Kallist õde ja tädi 
mälestavad sügavas leinas 

õde Virve, 
õde Liidia peredega, 

Marite ja Kalev peredega, 
ristitütar Ulvi perega.

Ärasaatmine 7. veebruaril kell 13 
Võru Katariina kirikust 

Osula kalmistule. 

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine on kurb.
Südamlik kaastunne Arnele 

kalli ema
HELMI VALKMANI

kaotuse puhul.
Maire, Elmi, Väino, 

Maie, Lea, Eve

OST

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põl-
lumaad. Tel 504 5215, 514 5215, 
info@est-land.ee.

Ostan metsa- ja põllumaad ning 
raieõigust. Tel 501 6151.

MÜÜK

Parima hinnaga talverehvid  
www.puigar.ee, tel 529 8393.

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

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

Põhurullid. Tel 5666 4217.

Müüa kartulit „Laura” ja „Gala”, por-
gandit, sibulat, suvinisu ja sööda-
jahu. Tel 508 6373.

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

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

PUIT

Müüa kuivi lepa- ja kasekamina-
puid. Tel 506 3186.

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

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

Müüa 3meetriseid küttepuid 
kohaletoomisega. Tel 503 7570.

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

Lõhutud küttepuid. Tel 5666 4217.

Müüa soodsalt 40l võrkkotis kuivi 
kasekütteklotse ning kasekami-
napuid. Kohalevedu. Tel 5621 1795.

Otse tootjalt premium-pellet al 169 
€, kuivad kütteklotsid, kaminapuu, 
puitbrikett al 135 € ja turbabrikett 
al 119 €. Tel 506 8501.

Müüa premium-klassi puidugraa-
nulit. Tel 524 0038.

Müüa küttepuid. Tel 5364 8227.

Müüa 3meetriseid küttepuid, 
kohaletoomisega. Tel 5664 5557.

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

Müüa küttepuid koos kohaleveo-
ga. Tel 5690 3973.

Müüa 3meetrisi küttepuid koos 
kohaletoomisega. Tel 501 6151.

Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalaudu. Transport tasuta. 
Tel 525 8911.

Haavaklots lahtiselt ja võrgus. Tel 
5197 3129.

Müüa kasesaepindu. Tel 557 6192. 

Ostan raiejäätmeid. Tel 5331 2442.

KINNISVARA

Müüa suvila. Tel 527 1557.

Üürile anda puidutootmiset-
tevõte koos seadmetega. Sobib 
mööbli ja puidutoodete valmista-
miseks. Asukoht Võru piirimail. Tel 
503 9341.

TÖÖ

Võrus ilusalongis Stiil üürile anda 
eraldi ruumis sisustatud maniküü-
rija-pediküürija töökoht. Tel 508 
8428.

Otsime sushi-kokka Võrus avata-
vasse sushi-baari. Tel 522 0052.

Võrus asuvasse saekaatrisse võe-
takse tööle ketassae abitööline. 
Tel 503 4825.

OÜ Aigren otsib oma kollektiivi 
greideri-buldooserijuhti (2D, 3D). 
Tel 511 0054, info@aigren.ee.

TEENUS

Ohtlike puude raie. Tel 5810 8597.

Ohtlike puude langetamine ja 
puude hooldus. Tel 5699 9687. 

Soodne fekaalivedu. Tel 5382 8791.

Kolimisteenus. Tel 5382 8791.

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

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

Metsamaterjali transport. Tel 5664 
5557.

Soodsate hindadega Venemaa vii-
sateenused. Allahindlused kuni 
veebruari lõpuni. OÜ Vaatevinkel, 
tel 662 1978, 508 6861, www.vaate-
vinkel.ee.

Teen maalri-, plaatimis- ja krohvi-
mistöid. Tel 5678 7437.

Ehitustööd. Tel 5593 9262.

San.tehnilised tööd. Tel 5332 3584.

Üldehitus- ja betoonitööd. Tel 
5613 8032.

SÕIDUKID

Müüa väga heas korras Toyota 
Corolla Verso 2,2 (110 kW, 2009. a). 
Läbisõit 220 000 km. Hind 7200 
eurot. Ülevaatus aprillis 2017. Info 
tel 5342 8009.

Müüa Ford Mondeo Titanium uni-
versaal 2,0 (103 kW, diisel, oktoober 
2008). Tel 503 0530.

Autode kokkuost. Tel 553 3060.

KOOLITUS

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

PÕLLUTEHNIKA

Müüa töökorras MTZ-82 (väike 
kabiin). Hind 2700 €.Tel 5333 3315.

KIRIKUTEATED

EELK koguduste  
jumalateenistused 7. veebruaril: 
kell 10.30 Pindi kirikus (armulaud);  
kell 11 Urvaste pastoraadis, toimub 
laste õnnistamine ja  
pühapäevakooli tund; 
kell 11 Võru Katariina kirikus;  
kell 11 Vastseliina talvekirikus; 
kell 13 Misso kirikus;  
kell 16 Antsla palvemajas;  
kell 17.30 Sõmerpalu hooldekodus.

10. veebruaril kell 14 Vastseliinas 
Võru tn 1 palvepäev;  
kell 17 Urvaste pastoraadis armu-
lauaga jumalateenistus.

Võru adventkoguduses (Linda 1a) 
toimub 5. veebruaril kell 19 palve-
koosolek, 6. veebruaril kell 10 piib-
litund gruppides, kell 11.15 juma-
lateenistus, kell 15 piibli uurimine 
(Ilmutusraamat).

EKOK Võru Timoteose koguduse 
jumalateenistused  
toimuvad Jüri 19a (polikliinik)  
3. korrusel igal pühapäeval kell 16

Kristluse põhitõdesid tutvustav 
Alfa kursus algab kolmapäeval, 
10. veebruaril kell 18.30 Võru 
Elupuu kirikus (Uus 21) ning kes-
tab 12 nädalat. Kursusel otsitak-
se vastuseid küsimustele: kes on 
Jumal, miks Jeesus suri, kas Jumal 
vastab palvetele, kas Jumal terven-
dab, kuidas vastu seista kurjale jne? 
Lisainfo www.alfa.ee, vajalik eel-
nev registreerimine tel 5648 2656. 
Kursus on tasuta! Oled oodatud!

TEATED

Võrumaa LPÜ liikmed! Rõivaste 
jagamine toimub 6. veebruaril kell 
10 Jüri 54. 

KINOS KANNEL

„Hea dinosaurus”. 2D/3D.  
N, 4. veebruaril kell 17.15.

„Mees, kes jäi ellu”. Draama. 
N, 4. veebruaril kell 19.

„Viies laine”. Ulmefilm, thriller. 
N, 4. veebruaril kell 21.45.

„Ropp vanaisa”. Komöödia. 
R, 5. veebruaril kell 20.30; 
L, 6. veebruaril kell 19.30.

„Doktor Proktori ajavann”. 
Komöödia, perefilm. 
R, 5. veebruaril kell 17.15.

„Brooklyn”. Draama, romantika.  
L, 6. veebruaril kell 17.30;  
P, 7. veebruaril kell 18.

OSTAME:
Metsa- ja põllumaad

Raieõigust

PAKUME:
Raie- ja väljaveo-

teenust 

OÜ Forest Stock,  
Jüri 24, Võru 65608.  

Tel 503 7570;  
info@foreststock.ee

Ei ole lohutust, mis vaigistaks leina …
Südamlik kaastunne 

Hege-Ly perele 
kalli ema, vanaema ja ämma

HILJA ERIKU
kaotuse puhul.

Kolleegid 
Luhamaa piiripunktist

Vaikselt lahkusid, vanaemake hea, 
muredest, valudest enam ei tea.

Kallist vanaema
HILJA ERIKUT

leinavad pojalapsed 
Sven, Sandra ja Andre 

koos emaga.
Kaastunne kõigile omastele.

Jäid elama meie mälestustemaal, 
tänagi tuleme su kalmukünka juurde, 
vilkuv küünlaleek näitab suunatuld.

Südamesoojuses 
meenutame 

ENDEL RAAGI  
5.02.1931–29.12.2002
85. sünniaastapäeval.

Lesk ja pojad peredega

Avaldame sügavat 
kaastunnet Matile 

kalli isa 
JOHANNES OJANDU 

kaotuse puhul. 
Võru spordikool

Mälestame
HILJA ERIKUT
Haldur, Taivo 

ja lapsed peredega

Südamlik kaastunne 
Mati Ojandule perega 

isa
JOHANNES OJANDU

surma puhul.
Mõtetes on teiega 

orienteerumisklubi Võru 
ja Võrumaa Spordiliit.

Südamlik kaastunne 
Hege-Lyle perega kalli ema

HILJA ERIKU
surma puhul.
Töökaaslased 

veterinaarkeskusest 
ja maakonnast

Südamlik kaastunne Arnele 
kalli ema

HELMI VALKMANI
kaotuse puhul.
Töökaaslased 

Hauka Konsumist

Kustus elu, vaikis valu, 
mälestus jääb alati.

Kallist sugulast
MILVI TUVIKUT

mälestavad leinas 
Raili ja Jaan.

Kaastunne omastele.

Meie siiras kaastunne 
Maritele perega armsa

MILVI TUVIKU
kaotuse puhul.

Töökaaslased Anneli, 
Viive, Siina, Zalina, Sveta, 

Ulve ja Luule

Aeg möödub ja riivab nii mõnda, 
elu viib paljugi käest. 
Aja õigus on võtta ja anda, 
kuid mälestus sinust on jääv.

LINDA PÄHN  
(snd Leimann)

Mälestab 
täditütar Ilme perega.


