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Võru maakonna 
aasta ema 2020  
on Mai Kurrikoff
10. mail veebiülekandes toi-
munud emadepäeva kontserdil 
andsid Võrumaa Arenduskes-
kuse juhatuse liige Tiit Toots ja 
Võru maakonna aasta isa 2019 
Raul Kudre üle Võru maakonna 
aasta ema tiitli Võru vallas ela-
vale viie lapse emale Mai Kurri-
koffile. 

Mail on olemas kõik hea-
le emale vajalikud omadused: 
kannatlikkus, hoolivus, abival-
midus, töökus, oskus olukordi 
lahendada ja olla ikka rõõmsa-
meelne. Mai on viie poja ema 
ja 16 lapselapse vanaema ning 
õpetajana on ta olnud „teiseks 
emaks“ väga paljudele lastele. 
Koolis töötades oli tema lugupi-
dav ja tasakaalukas suhtlemine 
eeskujuks nii õpilastele kui ka 
kolleegidele. Õpetaja Mai Kur-
rikoffi on tunnustatud kohuse-

tundliku ja tulemusliku töö eest 
Osula kooli aumärgiga. Mai 
Kurrikoff on ema, kes annab 
kodule soojuse. Lapsed tahavad 
koju tulla ja lapselapsed on siin 
alati oodatud. Siis on maja nae-
ru ja soojust täis.

Eriolukorra tõttu ei saa-
nud seekord aasta ema tiit-
lit üle anda traditsiooniliselt 
Võru Kandle kontserdisaalis 
toimuma pidanud emadepäe-
va kontserdil. Seekord saadeti 
emadele lilled, tänukiri ja tort 
nende pereliikmete kaudu, kes 
neid konkursile esitasid. Aas-
ta emale Mai Kurrikoffile anti 
tiitel üle emadepäeva hom-
mikul tema koduhoovis. Võ-
rumaa Arenduskeskus tänab 
südamest kõiki, kes selle aasta 
erilisele veebikontserdile kaasa 
aitasid. Kontserdi toimumist 

toetasid SA Võru Kannel ja 
Coop Võru, kes kinkis kõikide-
le nomineeritud emadele šoko-
laaditordi.

Tänavu esitati Võru maa-
konna aasta ema aunimetusele 
rekordiliselt 14 kandidaati: Eve 
Raudsepp, Kätlin Kann, Piret 
Kahre, Ülle Ermel, Marju Põ-
der, Merike Ruven, Leelo Sarik, 
Mai Kurrikoff, Anneli Lõhmus, 
Silja Otsar, Maarja Kallas, Ülle 
Kelp, Annika Põldsepp ja Marju 
Päkk. 

Aasta ema tiitlit on Võru-
maal välja antud 2002. aastast. 
Mullu pälvis selle tunnustuse 
Võru vallas elav ema Marju 
Parv. 

Kristi Vals,
SA Võrumaa Arenduskeskus 

kultuurispetsialist

Võru maakonna aasta ema 2020 Mai Kurrikoff koos perekonnaga: abikaasa, kahe poja ja lapselastega, 
kes sel hetkel emal-vanaemal külas olid. Foto: Kristi Vals

LIFE programm – roheideed 
mõttest reaalsuseks 
LIFE programm on Euroopa 
Komisjoni toetusskeem, mille-
ga rahastatakse keskkonna- ja 
kliimaprojekte Euroopa Liidus 
alates 1992. aastast. See on ai-
nus otse keskkonnale suunatud 
rahastamisvahend, millega toe-
tatakse liidu keskkonnapoliitika 
arengut ja elluviimist. Sel aastal 
jagatakse keskkonna-, loodus-
kaitse- ja kliimaprojektidele ligi-
kaudu 450 miljonit eurot.

Keskkonna- ja kliimaprojek-
tide puhul toetatakse eelkõige 
innovaatilisi juht- ja katsepro-
jekte, mille eesmärk on katseta-

da või edasi arendada tehnoloo-
giaid, tehnikaid ja meetodeid, 
mis aitavad kaasa keskkonna-
hoiule. Looduskaitseprojektide 
puhul toetatakse nii parimaid 
praktikaid kui ka uusi ja inno-
vaatilisi meetodeid, mis aitavad 
parandada kaitsealuste ja ohus-
tatud liikide kaitsestaatust või 
elupaiga seisundit. Samuti toeta-
takse LIFE programmist projek-
te, mille eesmärk on suurendada 
inimeste teadlikkust keskkon-
naprobleemidest ja ohtudest.

Toetust võivad taotleda kõik 
Euroopa Liidus registreeritud 

juriidilised isikud (MTÜd, äri-
ühingud, ülikoolid ja avalik-õi-
guslikud asutused), kuid füü-
silisest isikust ettevõtjad seda 
teha ei saa. Tegemist on otsetoe-
tusega, mida vahendab EASME 
(väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate rakendusamet) ning 
taotlemine käib e-taotluse süs-
teemi e-proposal https://webga-
te.ec.europa.eu/eproposalWeb 
kaudu.

Praegusel programmipe-
rioodil (2014–2020) saab projek-
te esitada kahes allprogrammis: 
keskkond ja kliima. 

Mida varjab endas Tamula 
rannaliiv peale liiva?
Hobidetektorist Janno Kuus on 
mitmel aastal käinud kevaditi 
või sügiseti Tamula rannaliivast 
metallesemeid otsimas ja sel-
le tegevuse käigus puhastanud 
meie supelranda mitmest kilost 
võõrkehadest. 

„Kindlasti kõige rohkem 
on lihtsalt prahti, mis on ena-
masti pudelikorgid, kuid liiva 
sees on peidus ka vanu patarei-
sid, värvipurke, konservikarpe, 
klaastaarat, lömmis õllepurke, 
klaasikilde, laste mudelautosid, 
kõikvõimalikku muud metallde-
taile, kalameeste õngetina, pad-
runikesti ja muud sellist prahti, 
mis inimtegevus on randa jät-
nud,“ loetleb hobidetektorist. 

Väärtusetu prahi hulka sa-

tub aeg-ajalt ka väärtuslikumaid 
ja ajaloolisi esemeid. „Leidub ka 
ehteid, sõrmuseid, rinnamärke, 

keesid ja münte mitmest ajas-
tust,“ ütleb Kuus. 

Hoidkem puhtust!Linnavalitsus ootab Võru linna 
teenetemärgi kandidaate 
Linnavalitsus ootab kõigilt 
ettepanekuid Võru linna tee-
netemärgi andmiseks 2020. 
aastal. Taotlused palume esi-
tada kirjalikult Võru linnava-
litsusele aadressil Jüri 11, Võru 
65620 või e-posti aadressil 
info@voru.ee hiljemalt 24. 
maiks. Ettepanek peab sisal-
dama teenetemärgi kandidaa-
di isikuandmeid, tegevusala 

ja teenete või muude põhjuste 
loetelu. 

Võru linna põhimääruse ko-
haselt antakse linna teenetemärk 
füüsilisele isikule linnale osuta-
tud teenete eest või linna erilise 
austusavaldusena. Linnavalitsus 
esitab nõuetekohaselt vormis-
tatud teenetemärgi andmise 
taotluse ja oma ettepanekud 
kandidaatide kohta linnavoliko-

gule. Teenetemärgi andmise üle 
otsustab linnavolikogu. 

Võru linna teenetemärke 
antakse välja alates 1994. aas-
tast. Teenetemärgi omanike 
nimekirja leiab Võru linna vee-
bilehelt http://www.voru.ee/et/
teenetemark1. 

Ülle Müürsepp, 
linnasekretär

TUNNUSTUS KESKKONNAHOID

ÜLESKUTSE 

Tamula rannaliivast leitud tüüpiline „saak“. Foto: Janno Kuus 

Keskkonna allprogramm jaguneb kolmeks 
valdkonnaks ning taotlemine toimub kahes 
etapis: 

• keskkond ja ressursitõhusus  
(eeltaotlus 14. juuli 2020)

• loodus ja bioloogiline mitmekesisus  
(eeltaotlus 16. juuli 2020)

• keskkonnaalane juhtimine ja teave  
(eeltaotlus 16. juuli 2020)

Eeltaotlus projekti kontseptsiooniga (kuni 10 lk) 
esitatakse tavaliselt juunis-juulis ning positiivse 

vastuse korral tuleb kogu taotlus esitada järgmise 
kalendriaasta alguses. 

Kliima allprogramm jaguneb samuti kolmeks 
valdkonnaks ning rakendatakse üheetapilist 
taotlemist: 

• kliimamuutuste leevendamine 
• kliimamuutustega kohanemine 
• kliimaalane juhtimine ja teave 

Kliimaprogrammi tähtaeg on 6. oktoober 2020 
ning kohe tuleb esitada täistaotlus koos detailse 
eelarvega. 

Kuigi taotluste esitamise 
tähtaeg on sügisel, tuleks juba 
varakult projektiidee peale 
mõtlema hakata, sest taotluse 
koostamine, partnerite ja oma-
finantseeringu leidmine võib 
võtta palju aega. Soovitatav on 
projekti elluviimiseks vajalikud 
keskkonnaload, maakasutuse 
või tehnika kasutamise õigused, 
kokkulepped partnerite vahel 
jms korraldada juba enne taotlu-
se esitamist.

Veel taustinfot
Projektid, mida rahastatakse 
LIFE programmist, on üldju-
hul mahukad, kuid toetuse kor-
ral võib selle suurus olla kuni 
55 protsenti projekti eelarvest. 
Koostöö teiste pooltega ei ole ko-
hustuslik, kuid praktika näitab, et 
rahvusvahelise partneri kaasami-
ne suurendab taotluse edukust.

Kõik projektid peavad pa-
nustama Euroopa Liidu direk-
tiivi või strateegia elluviimisse. 
Eelistatakse suurema mõjuga 
projekte, mis oleksid innovatiiv-
sed ja ambitsioonikad. Samas 
peavad tegevused ja oodatavad 

tulemused olema realistlikud ja 
kõik tegevused, sh eelarve, ole-
ma põhjendatud ja detailselt lah-
ti kirjutatud. 

Arvestama peab, et LIFE 
programmist ei toetata suure-
mahulise taristu (maksumusega 
üle 0,5 mln euro) ehitamist ja 
teadusuuringuid (selleks on Ho-
risont 2020) ning see pole mõel-
dud maaelu ja regionaalarengu 
toetamiseks (selleks on põlluma-
jandustoetused ja struktuuritoe-
tused).

Kõik projektitaotlused üle 
Euroopa Liidu konkureerivad 
omavahel, mis tähendab, et kon-
kurents on suur ja rahastatakse 
üksnes parimaid projekte. See-
tõttu tuleb pöörata suurt tähele-
panu taotluste kvaliteedile.

Keskkonnaministeeriumisse 
on loodud kontaktisikute võr-
gustik, kes on valmis taotlejaid 
nõustama ning taotlustega tut-
vuma. Arvestama peab seda, et 
nad saavad anda üksnes nõu, 
kuidas projektitaotlust muuta/
parandada/täiendada. Nende 
kontaktandmed leiab: https://
life.envir.ee/kontakt.

Keskkonnaministeerium ja 
Keskkonnainvesteeringute Kes-
kus aitavad muuta LIFE prog-
rammi nähtavamaks, teavitada 
taotlejaid projekti võimalustest, 
parandada projektitaotluste 
kvaliteeti ja leida sobivaid part-
nereid. 

Lisainfo
•  Programmi ingliskeelne 

veebileht https://ec.europa.eu/
easme/en/life 

•  Programmi eestikeelne veebi-
leht https://life.envir.ee

•  LIFE projektijuhid Gady 
Künnapuu (gady.kynnapuu@
kik.ee, 627 4126) ja Triin 
Kommer (triin.kommer@
envir.ee, 5690 5299)


