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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Linnavalitsus ootab Võru linna
teenetemärgi kandidaate
Linnavalitsus ootab ettepanekuid Võru linna teenetemärgi
määramiseks
2012. aastal. Teenetemärgi
andmise ettepanekuid võivad teha kõik isikud.
Taotlused palume esitada
kirjalikult Võru Linnavalitsusele (Jüri tn 11, 65620
Võru) või e-posti aadressil
vlv@voru.ee hiljemalt 15.
maiks. Ettepanek peab sisaldama teenetemärgi nominendi isikuandmeid, tegevusala ja teenete või muude
põhjuste loetelu.
Linna põhimääruse kohaselt antakse Võru linna

teenetemärk
füüsilisele
isikule Võru linnale osutatud
teenete eest või linnapoolse
erilise austusavaldusena.
Linnavalitsus
esitab
nõuetekohaselt vormistatud
teenetemärgi taotlused ja
oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule.
Teenetemärgi määramise otsustab linnavolikogu.
Võru linna teenetemärke
antakse alates 1994. aastast.
Teenetemärgi
laureaatide
nimekirja leiab Võru linna
kodulehelt
www.voru.ee/
Üldinfo.
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Lasterikkad pered saavad
kodutoetust
Sihtasutus KredEx alustas
lasterikaste perede kodutoetuse taotluste vastuvõttu.
Taotluste esitamise tähtaeg
on 20. mai.
Riiklik toetus on mõeldud
peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19aastast (k.a)
last ning kelle sissetulek ühe
leibkonnaliikme kohta ei ole
kahe viimase kalendriaasta
tuludeklaratsiooni
alusel
suurem kui 300 eurot kuus.
Taotlejal on õigus saada
toetust ühe projekti finantseerimiseks. Toetussumma
ühe projekti kohta on kuni
6500 eurot või kuni 13 000
eurot, kui taotleja leibkonnas kasvab kaheksa või enam
last. Taot-lejale, kes on enne
meetme raames toetust
saanud, võib eraldada toetust kuni 6500 eurot. KredEx
tasub toetuse summalt tu-

lumaksu.
Toetust saavad taotleda
ka isikud, kellele on varem
KredExi lasterikaste perede
toetuse meetme raames toetust eraldatud. Teistkordse
toetuse taotlemise hetkeks
peab eelmine toetus olema
kasutatud sihtotstarbeliselt ja
projekt tähtajaks lõpetatud.
Samuti peab KredEx olema
aktsepteerinud toetuse kasutamise aruande.
Toetust ei saa isik, kelle
suhtes on jõustunud füüsilise isiku pankrotimenetluse
algatamise ja/või pankroti
väljakuulutamise kohtuotsus või kelle vastu on algatatud täitemenetlusi võlgade
katteks ja/või kelle vara on
arestitud.
Juhend ja taotluse vorm
on kättesaadavad aadressil
http://www.kredex.ee/11857/.

Töövahendite jagamine talgulistele eelmise aasta heakorrapäevadel.

Linn puhtaks! Teeme koos kevadtöid!
Linnavalitsus kutsub kõiki
linlasi osalema 23. aprillist
5. maini toimuvatel heakorrapäevadel.
Ootame kõiki võrulasi
kaasa lööma linna objektide
korrastamisel ning meenutame, et oma kinnistu ja
koduümbrus tuleb samuti
puhtana hoida.
Ettevõtmist koordineeriv järelevalvespetsialist Terje Moisto ütles, et praegu on
linnas välja pakkuda hulk
kohti, mis vajavad kas koristamist või muul moel värskendamist. Nii on näiteks
kavas koristada Kubja
metsaalust, Võru linna kalmistut, Tamula matkarada,

tänavate ääri ja teisi linna
haljasalasid.
Linnavalitsus tagab talgulistele vajaduse korral
töövahendid ning korraldab
linna haljasaladelt kokku
kogutud prahi ja puulehtede
äraviimise.
„Kindlasti tuleb meile
enne oma plaanidest teada
anda, nii saame välistada
olukorra, et koristusobjektidelt kogutud praht jääb
nädalateks äravedu ootama,”
rõhutas Moisto.
Võru linna heakorranädalale saab registreeruda ja objektide kohta lisainfot küsida linnamajanduse
osakonna telefonidel 785

0915 ja 5332 9085.
„Olen kindel, et nende
kahe nädala jooksul leiab
iga ettevõtlik ja teotahteline linlane endale kõige sobivama tööaja ning meelepärasema objekti. Osalema
on oodatud nii üksikisikud,
sõpruskonnad kui ka ühendused,” kutsus Moisto kõiki
talgutel kaasa lööma.
5. mail toimuvad järjekordsed
koristustalgud
ka üleriigilise ettevõtmise
„Teeme ära!” raames. Selle
kampaania käigus on Võru
linnas plaanis korda teha
Tamula rannaala ja linna
kalmistu. Talgutele saab
registreeruda http://www.

teemeara.ee/. Kaasa võtke
kindad ja tööriistad (reha
ja pang)! Kogunemispaik
on rannas (Tartu tänava otsas) kell 10 ja kalmistumaja
juures samuti kell 10.
Võru linna keskkonnajaamas (Lühike tn 1) saavad
elanikud tasuta ära anda
vanapaberit, metalli, pakendeid, elektroonikaromusid,
autorehve, aia- ja haljastusjäätmeid ning ohtlikke jäätmeid.
Tasu eest võetakse vastu
aknaklaasi, suurjäätmeid,
ehitusjäätmeid ja asbesti.
Keskkonnajaam on avatud
T–L kella 8–16.
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VÕRU LINNATUND
Raadio Martas
kuu teisel ja viimasel neljapäeval
kell 11.15 (kordus kell 17.10).
Juubilare alates 70. eluaastast
õnnitletakse igapäevases
õnnesoovisaates kell 9.15.
Kuula Võru linnatundi, õnnitlusi, linna
uudiseid ja kultuuriteateid
sagedusel 100,7 MHz või Raadio Marta
kodulehel www.martafm.ee!
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Alates maist hakkab kehtima uus
noorsootööks ja huvitegevuseks
toetuse andmise kord
Võru Linnavolikogu kehtestas aprillikuu istungil
noorsootööks ja huvitegevuseks toetuse andmise
korra, tunnistades ühtlasi
kehtetuks seni huvitegevuse valdkonna toetamist
reguleerinud õigusakti.
Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise
kord puudutab rahvastikuregistris Võru linnas
elukoha aadressi omavaid
lapsi ja noori vanuses kuni
19 aastat (kaasa arvatud),
kes maksavad osalus- või
õppetasu.
Vormikohane
toetusetaotlus esitatakse linnavalitsusele 1. oktoobriks.
Toetus eraldatakse järgmiseks eelarveaastaks.
Taotlusele lisatakse:
• treenerite/juhendajate
ja õpilaste nimekiri;
• huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste
omandiõigust tõendavate
dokumentide või üürilepingute koopiad;
•
planeeritav aastaeelarve;
• huvitegevuse toimu-

mise kohtade ja aegade
plaan;
• korraldatavate ürituste loetelu;
• lõppenud hooajal tiitlivõistlustel
saavutatud
tulemused;
• kinnitus õppekavade
registreeringu kohta Eesti
hariduse infosüsteemis.
Toetus antakse sihtotstarbeliselt
üheks
eelarveaastaks kindla summana ühe lapse kohta, kes
osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks korda nädalas.
Toetuse saaja esitab
linnavalitsusele
aruande
toetuse andmise aastale
järgneva aasta 15. veebruariks.
Uue korra leiate Võru
linna veebilehelt www.
voru.ee (haridus, kultuur ja
sport / kultuuri- ja sporditoetused või kohalik võim
/ korrad). Info saamiseks
pöörduge kultuurispetsialisti poole, tel 785 0904.
Inge Tolga,
kultuurispetsialist

Päästeamet tuletab meelde
• Kulupõletamine on
keelatud.
Meelespea lõkke tegemisel
ja grillimisel
• Lõket tohib teha
mittesüttival alusel või
pinnasel. Piira lõkkekoht
kivide või pinnasevalliga, et
tuli mööda pinnast edasi ei
leviks ning lõkkest ei saaks
alguse kulupõleng.
• Metsas tee lõket
vaid selleks ette nähtud
tähistatud kohas või omaniku loal.
• Lõkkekoht vali nii,
et see oleks ohutus kauguses hoonetest, põlev- ja
küttematerjali hoiukohtadest ning tule tegemisega ei
kaasneks tuleohtu metsale
või taimestikule. Ohutu
kaugus hoonest on vähemalt 10 meetrit ja metsast
vähemalt 20 meetrit.
• Tule tegemisel jälgi
tuule tugevust ja suunda,
et sädemed ei langeks
hoonele, metsale, kuivanud
taimestikule või turbapinnasele.
• Lõkke ja grillimise
juures tuleb hoida ka kustutusvahendeid.
Selleks
sobib kas tulekustuti, ämber vee või liivaga, veega
täidetud aiavoolik või kululuud.
• Üle kolmemeetrise
läbimõõduga lõkked tuleb
kooskõlastada
Päästeameti kohaliku päästeasutusega, Lõuna-Eestis Lõuna
päästekeskusega.
• Lahtist tuld ei jäeta
kunagi järelevalveta, seda
valvatakse kuni lõpuni põlemiseni ja kustutatakse
veega või summutatakse
liivaga.
• Enne lõkke tegemist
uuri kohaliku omavalitsuse
õigusakte. Tiheasustusalal
võib olla lõkke tegemine
keelatud või siis on määra-

tud, mida lõkkes põletada
tohib.
• Grillseadet tuleb kasutada tasasel pinnal väljaspool siseruume ning
seejuures juhinduda kasutusjuhendist. Rõdu peetakse
ehitise osaks ning söegrilliga
seal toimetada ei tohi.
• Grillisöega grillimisel
on ohutu kaugus hoonest
kaks meetrit, muu küttematerjali kasutamisel viis
meetrit.
Lisainfot saab päästeala infotelefonil 1524.
Meelespea, kui leiad
lõhkekeha
Kevadiste põllutööde või
kaevetööde käigus, metsas liikudes jne tuleb ikka
ja jälle päevavalgele vana
lahingumoona
(mürsk,
granaat) ning muid plahvatusohtlikke esemeid.
Kui oled leidnud ohtliku eseme, toimi nii:
• Ära puutu leidu!
• Ära kasuta lahtist tuld
leiu lähedal!
• Leitud eset ei tohi
endaga kaasa võtta. Märgista selle asukoht ja eemaldu ohtlikust kohast!
• Informeeri leitud
esemest häirekeskust telefonil 112: kirjelda leidu,
anna selle täpne asukoht
ja oma kontaktandmed,
et vajaduse korral saaks
lisateavet küsida.
• Helista alati, kui arvad,
et tegu võib olla lõhkekehaga. Isegi kui leid ei osutu lõhkekehaks, ei järgne
teatamisele karistust. Traagilised tagajärjed on siis,
kui proovitakse iseseisvalt
lõhkekeha kuhugi viia või
seda kahjutuks teha. Kui
lõhkekeha liigutada või
transportida, võib see
plahvatada.

Vaesus ei tohi olla päritav
Lasteombudsmani
tehtud uuringu andmeil elab
Eestis vaesuses või vaesusriskis kokku 63 000 last. See
tähendab, et peaaegu iga
viies Eesti laps on sunnitud
iga päev puudust taluma.
Laste võimalused ise oma
olukorda leevendada on aga
äärmiselt piiratud.
Majanduslik ebavõrdsus
on ühiskonnas alati olemas
olnud ja jääb ka edaspidi.
Loodus on meile andnud
elus toimetulekuks erinevad eeldused. See on tõsiasi,
mida tuleb aktsepteerida.
See ei tähenda, et
ühiskond võib nõrgemad
eemale tõugata nagu antiikses Spartas. Pealegi on
„nõrkus” suhteline mõiste ja
mis võib ühel hetkel osutuda
hoopis tugevuseks. Oleme
kokku leppinud, et ühiskond
aitab endast nõrgemaid ja
püüab siluda neid konarusi,
mille looduslik valik paratamatult tekitab. Küsimus
on selles, kuidas me sellega
toime tuleme. Vaadates vaesuse statistikat, võib öelda, et
mitte eriti hästi.
Ääretult lihtne on öelda,
et riik ja omavalitsused ei
tee midagi või teevad valesid
asju. Süüdistamine ei vii meid
edasi. Edasi viib konstruktiivne kriitika ja selge ettekujutus, mida tuleb teha, mis
on võimalik ja mis mitte.
Sellest juhindudes tuleks
käsitleda ka laste vaesuse teemat ja üldse sotsiaalse turvalisuse probleeme. Ühiskond
ei suuda likvideerida vaesust
kui sotsiaalset nähtust, aga

Tarmo Piirmann.
peaksime olema võimelised
andma kõigile võrdse stardipaku teel ellu.
Raha on alati vähe ja
ükspuha, kuidas seda jagad,
kellelgi on ikka puudus.
Raha vähesusega ei saa aga
põhjendada seda, et lastele
mõeldud avalikud teenused
jäävad osale neist kättesaamatuks.
Et osa inimesi vaesub, on
paratamatu, kuid vaesus ei
tohi olla ennast taastootev,
päritav. See tähendab, et
vaeste perede lastel peavad olema jõukamatega samaväärsed või lähedased
võimalused alustada täisväärtuslikku elu. Lapsed ei
tohi langeda vaesuslõksu,
neil peab olema võimalus
sealt välja rabelda.
Praegu on vaesematest
peredest pärit lastel tihtipeale raske klassikaaslastega
ühte sammu astuda. Neil
pole alati võimalik minna
klassiekskursioonile,
sest
puudub raha; nad ei saa
osaleda huviringides, sest
vanemal pole võimalik mak-

Linnavalitsuse istungitel
Riigihangete korraldamine
Anti luba korraldada riigihange „Rannavalveteenuse
osutamine 2012”.
Rannavalveteenus hõlmab
Tamula ja Kubija rannaala ettevalmistust suplushooajaks,
heakorra tagamist supluskohtades ja nendega piirnevatel puhkealadel, ranna
külastajate turvalisuse tagamist ning vetelpääste- ja vältimatu meditsiiniabi osutamist
supluskoha külastajatele.
Riigihanke tulemuste
kinnitamine
Riigihanke „Kaitsealuse Võru
Katariina allee rekonstrueerimine” edukaks pakkumuseks tunnistati ühispakkuja
OÜ Aigren ja OÜ Hydroservice pakkumine maksumusega
719 594,98 eurot.
Riigihanke „Võru linna
tänavapuude hooldus- ja
kujunduslõikus”
edukaks
pak-kumuseks tunnistati OÜ
Maastikuhooldus pakkumine
maksumusega 5 544 eurot.
Riigihanke
„Avaliku
tehnilise
infrastruktuuri
rajamine Võrukivi tööstuspiirkonnas” edukaks pakkumuseks tunnistati ASi
Põlva Teed pakkumine maksumusega 527 970,95 eurot.
Riigihanke „Võru Katariina allee rekonstrueerimise
omanikujärelevalve” edukaks
pakkumuseks kinnitati FIE
Helgi Riigovi pakkumine
maksumusega 6 200 eurot.
Riigihanke „Võru linna

Kreutzwaldi pargi hooldus- ja
remonditööd” edukaks pakkumuseks kinnitati OÜ MPV
Ehitusgrupp
pakkumine
maksumusega 16 464 eurot.
Enampakkumise
korraldamine
Korraldati uus avalik kirjalik
enampakkumine ASi Võru
Soojus aktsiate müügiks.
Kinnitati enampakkumise
tingimused. Aktsiate alghind
on 3 500 000 eurot, enampakkumise osavõtutasu 1 500
eurot ning tagatisraha 60 000
eurot. Linnapea Jüri Kaveri
sõnul on tegu viimase katsega leida Võru Soojusele investor. „Ettevõtet me ei müü
iga hinna eest. Kui praegu
kehtestatud hinnaga ostjat
ei leia, siis võtame ettevõtte
müügist maha,” ütles Kaver.
Aadresside määramine
Selleks
et
maaüksuste
lähiaadresse
korrastada, muudeti aadressid:
Kivi tn 14a uueks aadressiks on Kivi põik 2, Kivi tn
14c aadressiks Kivi põik 6,
Kivi tn 14d aadressiks Kivi
põik 8, Kivi tn 14e aadressiks Kivi põik 10, Kivi tn
14f aadressiks Kivi põik 12.
Kraavi tn 9a uueks aadressiks
määrati Turba tn 4a, Kraavi
tn 19a aadressiks Kalda tn
4 ning Tamula järve uueks
aadressiks Tamula järv.
Ehituslubade väljastamine
Väljastati luba Tallinna mnt

sta huvikooli õppetasu. Need
lapsed jäävad seetõttu teistest
kõrvale ja kaaslased võivad
olla uskumatult julmad: enne
kui on täitunud esimene aastakümme, on laps sotsiaalses
plaanis juba paika pandud
– sildistatud.
Sestap tuleks laste vaesusega tegelemisel panna rõhk
võrdsete võimaluste tagamisele. Kui vanematel pole
raha, aga laps tahab spordikoolis käia, tuleb selleks võimalus leida, samuti ühiseks
teatrikülastuseks jne.
Mõistagi
vaadatakse
sellisel juhul otsa omavalitsusele: antagu eelarvest raha
juurde! See on üks võimalus,
kui volikogu nii kokku
lepib. Tänavu eraldab Võru
linn oma kolmele huvikoolile, noortekeskusele, noorte
sporditegevuseks ja mittetulunduslikele huvikoolidele
üle 1,4 miljoni euro. See on
12 protsenti linna eelarvest.
Summa olulist suurenemist
on lähemateks aastateks
raske ennustada.
Ainult
omavalitsusele
lootma jääda pole seega
mõistlik, sest eelarve on piiratud. Omavalitsuse eelarve
on küll üks vahend, mille
kaudu kogukond teeb valikud, kuid kaugeltki mitte
ainus vahend.
Rohkem
kodanikualgatust!
Meil on olemas spordiklubid,
vabatahtlikud ühendused,
usulised kogudused, kelle
võimuses on luua laste toetamiseks fonde, stipendiume.
38, Tartu tn 23 ja Räpina mnt
22 elektriautode laadimispunkti ehituseks; Kalmuse
tn 7 elamu ehituseks; Tartu
tn 35 äri-eluhoone rekonstrueerimiseks; Katariina allee 2 / L. Koidula tn 7 alajaama ehituseks; sidekaabli
paigaldamiseks Tööstuse tn
12, Toome tn T1, Vilja tn,
Vilja tn 14a, Kaubajaama tee
ja Männiku tn T2.
Kasutuslubade
väljastamine
Väljastati Räpina mnt 24
katlamaja laienduse kasutusluba; Biotiigi kinnistul
asuva kanalisatsioonitorustiku ning Ringtee 10 asuvate
puhastusmahutite, juhtimishoone, avariimahuti, tehnohoone ja veevarustustorustiku kasutusluba.
Detailplaneeringu
algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Algatati L. Koidula tn 5 /
Seminari tn 1a kinnistu ja
lähiala
detailplaneeringu
koostamine
eesmärgiga
kaaluda võimalusi kinnistu
jagada ja sihtotstarvet muuta.
Planeeritava maa-ala suurus
on ligi 4 160 m2.
Maakasutuse
sihtotstarbe muutmine
Jüri tn 28 / 28a maakasutuse
sihtotstarbeks määrati 40%
ärimaa ja 60% elamumaa.
Müügikoha hooajaliseks
laienduseks kooskõlastuse
andmine
OÜle Floverend anti nõusolek paigaldada müügikoha

Meil ei korraldata just väga
palju tuluõhtuid, et koguda
raha näiteks vaestest peredest Võru laste toetuseks.
Laste vaesuse vastu on
võimalik võidelda vaid siis,
kogu ühiskond teadvustab,
et see on probleem; et käies
pillavalt ümber Eesti inimvaraga, saeme tegelikult oksa,
millel ise istume. Lapsed on
ju meie tulevik, meie esimene
pensionisammas.
Oleme kokku leppinud,
et riik kulutab kaks protsenti
rahvuslikust koguproduktist
riigikaitsele, kuid laste sotsiaalse turvalisuse kohta meil
sellist kokkulepet pole.
Samas ei saa öelda, et
poleks midagi tehtud. Juba
aastaid on riik ja kohalikud
omavalitsused ühiselt võimaldanud
põhikooliõpilastele tasuta koolilõunat,
kinni makstakse kooli töövihikud ja märkimisväärne
on summa, mis kulub laste
huvihariduse rahastamiseks.
Võru spordikoolis on kümnendik õpilastest vanemate
majanduslikku olukorda silmas pidades õppetasust vabastatud.
Et tagada noorte mitmekülgne areng, olenemata pere
majanduslikust võimekusest,
võiks tasuta huviharidust
saavate laste arv olla muidugi
suurem.
Vaesus on küll paratamatu, kuid vaesus ei tohi olla
argument, miks osa lapsi jääb
teatud hüvedest ja võimalustest ilma.
Tarmo Piirmann,
abilinnapea
hooajaline laiendus kaupluse
Viola (Jüri tn 26) sissepääsu
juurde ajavahemikul 1. maist
31. oktoobrini 2012.
Premeerimine
Otsustati premeerida Võru
Kandle teatriauhinna 2012.
aasta laureaati Silvi Jansonsit
410 euroga.
Koolieelsete lasteasutuste
töökorraldus 2012. aasta
suvel
2012. aastal suletakse kollektiivpuhkuste ajaks 1. juulist
31. juulini lasteaiad Päkapikk, Sõleke ja Okasroosike.
Valvelasteaiana jääb tööle
Punamütsike.
Ürituse kooskõlastamine
ning parkla ja tänava
sulgemine
TÜle Parksepa Spordiklubi
anti nõusolek Võru XIX
tänavakorvpalliturniiri korraldamiseks 2. juunil kella
11–18 Võrus Vee tn 4c asuval
mänguväljakul ja Vee tn 6a
parklas.
Sõidukite liikluseks suletakse kella 8–18 Vabaduse
tänav Vee tänava ja Tamula
järve vahelisel lõigul ning
Vee tn 6a parkla.
Toetuse andmine
Võru linna 2012. aasta
eelarvest antakse sihtasutusele Võrumaa Arenguagentuur
tegevustoetust 1 000 eurot.
Reservfondi kasutamine
Reservfondist eraldati 690
eurot Võru lasteaia Sõleke
veetorustiku avariiremondi
kulude katteks.
VLL
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Koostatakse Võru linna 2011. aasta aruannet
Kohanemine uute
oludega
(Linnapea Jüri Kaveri eessõna Võru linna 2011. aasta
majandusaruandes)
2011. aasta kujunes Võru linna jaoks üleminekuaastaks,
mil jõudsid lõpule mõnedki
varem alustatud investeeringud ja jätkus uute investeeringute ettevalmistus, et
need loodetavasti 2012.–
2013. aastal ellu viia.
2011. aasta algas Eestis
Euroopa ühisraha käibeletulekuga ja lõppes hirmutava väljavaatega, et euroala
võib võlakriisi tõttu koost
laguneda. Mõistagi pole see
mõjutanud ainult Euroopa,
vaid ka Eesti riigi, omavalitsuste, ettevõtete, sealhulgas
Võru linnavalitsuse otsuseid
ja tegemisi.
Üldine majanduslik foon
oli 2011. aastal negatiivne.
Usuti, et kõik läheb ainult
halvemaks. Kuigi Euroopa
keskpank on suutnud luua
teatud stabiilsuse, ei ole
võlakriis veel lahendust
saanud.
Teadmatus tuleviku ees
toob kaasa investeeringute
vähenemise. Kui ettevõtted
ei suuda turu, kaasa arvatud
rahaturu käitumist adekvaatselt prognoosida, ei tee nad

Võru linna majandusaasta aruanne on linnavalitsuse rahandusosakonna ametnike koostatav mahukas dokument
linnavalitsuse, viieteistkümne hallatava asutuse, kahe
äriühingu, kahe sihtasutuse ja ühe mittetulundusühingu
majandustulemuste kohta. Linnavalitsus esitab aruande
kinnitamiseks volikogu juunikuu istungile.
investeeringuid ja pangad
ei anna äritegevuse laiendamiseks laenu, pidades seda
liiga riskantseks.
Euroopa rahanduskriisi
ja sellest tuleneva üldise ebakindluse kaja ulatus ka Võrru, kus meil ei õnnestunud
leida investorit ASile Võru
Soojus.
Ebaedu saatis meid ka
linnale kuuluva kinnisvara
erastamisel. Paraku on tegu
vähelikviidse varaga, mida
oli 2011. aastal õiglase hinnaga võimatu realiseerida.
Sellest johtuvalt otsustas linnavalitsus Tartu 25 ajaloolise
pangahoone erastamisnimekirjast välja võtta – me ei
müü vara iga hinna eest.
2011. aastal jätkusid
läbirääkimised riigiga, et
leida tee Võru Kreutzwaldi
Gümnaasiumi renovee-rimiseks. Läbimurre toimus
28. septembril, mil EASi juhatus andis kooliprojektile
tingimusliku heakskiidu: kui
linna laenukoormus väheneb
etteantud piiridesse, eraldatakse kooli remondiks 2,5

miljonit eurot. Usume, et
see on võimalik ja Võrumaa
suurim gümnaasium saab
peatselt seisusekohase interjööri ja eksterjööri.
Võru linna 2011. aasta
teoks valisid linlased Kubija
järve ümbruse korrastamise.
Tööde käigus vahetati välja
väikevormid, raiuti võsa, niideti veetaimestikku, randa
toodi juurde liiva ja ehitati
tualett. Täies ulatuses vahetati välja suplusakvatooriumi laudis.
2011. aastal lõppes ASi
Võru Vesi Kirumpää reoveepuhasti
rekonstrueerimine, tööks kulus üle 2,2
miljoni euro. Selle investeeringuga tagab Võru linn
vähemalt paarikümneks aastaks reovee kõigile nõuetele
vastava puhastamise.
Võru Vesi jätkab investeerimist ning üks olulisemaid töid on planeeritud sellesse aastasse: Kreutzwaldi
tänavas on kavas koos Võru
Soojusega vahetada välja
torustikud ning rajada sademevee
kanalisatsioon.

Õdede liit kutsub terve
südame ja naha infopäevale
Reedel, 27. aprillil kella
13–16 korraldab Eesti Õdede Liit Võru Instituudi
saalis (Tartu 48) terviseinfopäeva „Tervest südamest
terve nahani”. Osalemine
on tasuta, soovijatel mõõdetakse viit tervisenäitajat
ning antakse personaalset
tervisenõu.
„Suuremates linnades
on terviseinfo kättesaadavus
ja juurdepääs nõustamisele
oluliselt parem kui mujal
Eestis. Seega otsustasime
võrulastele lähemale tulla
ning kohapeal õendusabi
praktilisi võimalusi näidata.
Hoolitsus patsiendi eest ja
nõustamine on õendusabi
üks olulisemaid osi,” ütles
Eesti Õdede Liidu juhatuse
liige ning infopäevade peakorraldaja Tiiu Kõrran.
Infopäeval
räägib
südame tervisest ning selle
hoidmisest südame- ja
veresoontehaigusi põdevaid
patsiente nõustav õde Veevi
Hõrak.
Nahahaigustega

patsiente nõustav õde Tiiu
Kõrran räägib nahast kui
organismi kaitseorganist ja
sellest, mida tasub naha eest
hoolitsemisel meeles pidada. Õendusabi võimalusi
Võrumaal tutvustavad piirkonnas töötavad pereõed,
koduõed ja kooliõde.
Infopäeva teises pooles
saavad osalejad lasta mõõta
oma veresuhkrut, vere kolesteroolisisaldust,
vererõhku ja pulsisagedust,
samuti määrata keha rasvasisaldust. Võimalus on
saada tervisenõu Võrumaa
asjatundlikelt õdedelt. Kohapeal on saadaval terviseinfomaterjalid.
„Eesti Õdede Liit soovib
maakonnakeskustes
teabepäevade korraldamisega
suurendada inimeste teadlikkust
sagedasematest
kroonilistest terviseprobleemidest, jagada haigusi
ennetavat infot ning anda
soovitusi haigustega toimetulekuks ja vaevuste lee-

Linnavolikogu istungitel
Võru kultuurimaja Kannel
tegevuse lõpetamine
Volikogu otsustas lõpetada Võru
kultuurimaja Kannel tegevuse
alates 31. detsembrist 2012, kultuurimaja asjaajamine ja vara
antakse üle sihtasutusele Võru
Kannel.

ASi Võru Soojus aktsiate
võõrandamine
Volikogu otsustas korraldada
uue avaliku kirjaliku enampakkumise ASi Võru Soojus
müümiseks. Aktsiate võõrandamise alghinnaks kinnitati 3
500 000 eurot, osavõtutasu on
1500 eurot ja tagatisraha suurus
60 000 eurot, sealhulgas lasub

aktsiate ostjal investeerimiskohustus
kaugküttetorustikesse
vähemalt 200 000 eurot aastas
10 aasta jooksul.

Määruse kehtetuks
tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 13. mai 2009. a
määrus „Võru kultuurimaja
Kannel põhimäärus” alates 1.
jaanuarist 2013.

Loa andmine elektriautode
tasuta kasutusse võtmiseks
Linnavalitsusele
anti
luba
sõlmida leping sotsiaalministeeriumiga kuue elektriauto
Mitsubishi i-MiEV tasuta kasu-

vendamiseks. Eelmistel infopäevadel Valgas, Viljandis
ja Rakveres saime hulgaliselt
positiivset tagasisidet, mis
näitab, et tervisenõustamise
vajadus on väga suur,” lausus Tiiu Kõrran.
Võru infopäev on Eesti
Õdede Liidu terviseedenduslikus programmis neljas
üritus. Jaanuaris oli Valga
tervisepäeval üle 100, veebruaris Viljandis üle 50, märtsis Rakveres üle 90 osaleja.
Eesti Õdede Liit on kõigi
maakondade õdesid ühendav organisatsioon, kuhu
kuulub üle 4000 liikme
ehk rohkem kui pool Eesti
õeskonnast. Eesti Õdede Liitu kuuluvad nii üldõed kui
ka kõikide õenduserialade
õed: terviseõdedest pereõed
ja kooliõed, kliinilise eriala õed, näiteks lasteõed
ja koduõed, intensiiviõed,
hambaraviõed, vaimse tervise õed, õed-õpetajad ning
ämmaemandad.
Eesti Õdede Liit
tusse võtmiseks tähtajaga kuni
31.12.2015.
Autod jõuavad Eestisse
maikuus. Autod on varustatud
kõigi liiklusseaduses nõutud esemetega ning ühe komplekti talverehvidega. Omavalitsuse kohustuseks on sõlmida kasko- ja
liikluskindlustusleping ning tasuda auto kasutamise, hooldamise ja remondiga seotud kulud.
Kohustus on osta taastuvenergia
päritolutunnistusi vastavalt autode tarbitud elektrihulgale ja
tagada
laadimissüsteemidele
sobilik koht, võimaldada nende
väljaehitamine ning tagada
hooldus. Laadimissüsteemi väljaehitamise põhjendatud kulud
tasub SA Kredex.

Jüri Kaver.
Mõistagi saab sõidutee
hiljem kvaliteetse katte, mida
on oodatud aastaid.
2011. aastal sai ehitusküpseks Katariina allee
rekonstrueerimise projekt.
Hea meel on selle üle, et ka
kohalik erakapital on avastanud Katariina tänava võimalused ning sügisel alustati
seal uue kaupluse rajamist.
Eesti majandus kasvas
2011. aastal tänu suurenenud
ekspordile 7,6 protsenti.
See oli Euroopa sündmuste
taustal muljetavaldav tulemus. Oma osa sellest kasvust
andsid ka Võru ettevõtted.
Näiteks Valiole kuuluva Võru
Juustu eksport kasvas 2011.
aastal 17 protsenti. Umbes

pool Eesti juustuekspordist
tuleb Võrust.
Paraku ei asu Võru ja
Võrumaa Eesti majanduskasvu nn epitsentris, vaid
selle äärealal. Sestap jäävad
majanduskasvu kõige magusamad viljad meie käeulatusest välja. See kajastub nii
meie ettevõtlusaktiivsuses,
töötute osakaalus kui ka kohaliku omavalitsuse teenuste
valikus.
Võru linn on viimase
kümne aasta jooksul teinud
suuri kulutusi oma sotsiaaltaristu arendamiseks. Paraku ei ole sellest piisanud, et
peatada rahva väljavool. Väljarände üheks põhjuseks on
tööpuudus, mis Võrumaal on

Eesti keskmisest paari protsendipunkti võrra kõrgem.
2011. aasta keskmine töötus
oli Võrumaal 10,1 protsenti.
Aasta jooksul oli trend küll
vähenemise poole: jaanuari 12,2 protsendilt kahanes
töötus aasta lõpuks üheksale
protsendile.
Kõrgest töötusest hoolimata kaebavad firmad sobiliku tööjõu puuduse üle. See
viitab meid üha enam ähvardavale ohule, et töökohad
viiakse töökäte vähesuse tõttu meie piirkonnast minema
või jäävad need sel põhjusel
loomata.
Siin
panen
lootusi
Väimelasse rajatavale kompetentsikeskusele:
loodetavasti aitab see kaasa Võrumaal olulise puidutööstuse
arengule ja sel moel ka linna
teenindusettevõtete tulemuste paranemisele.
2012. aasta ei ole alanud
nii halvasti, kui 2011. aasta
viimases kvartalis ennustati.
Teisalt ei ole toimunud ka
midagi niisugust, mis annaks
põhjust ülevoolavalt optimistlik olla. Näib tõesti, et
see on meie uus majanduslik
reaalsus, milles tuleb õppida
toime tulema.
Jüri Kaver,
linnapea

Ülevaade Võru Kreutzwaldi
Gümnaasiumi rekonstrueerimise projektist
Võru Linnavalitsus esitas
möödunud aasta 21. juunil
kohalike avalike teenuste
arendamise meetmesse Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi
rekonstrueerimise taotluse.
Projekti kaasrahastaja on
Euroopa Regionaalarengu
Fond ning rakendusüksuseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) EAS tegi
otsuse taotluse rahuldamise kohta 28. augustil 2011.
Taotluse kohaselt on projekti
maksumus 3 068 346 eurot,
millest toetus on 2 556 465
eurot ja omafinantseering
577 881 eurot. Taotluse kohaselt algas projekt 1.09.2011
ja lõpeb 1.08.2012.
Võru Linnavalitsus korraldas riigihanke „Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi
rekonstrueerimine”
(pakkumuste esitamise tähtaeg
30.05.2011) ja hanke „Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi
rekonstrueerimise
ehitusjärelevalve” (pakkumuste esi-

tamise tähtaeg 20.06.2011).
18.
jaanuaril
2012
toimunud Võru Linnavalitsuse istungil tunnistati projektiga „Võru Kreutzwaldi
Gümnaasiumi
renoveerimine” seotud riigihanked
„Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi rekonstrueerimine” ja
„Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi rekonstrueerimise ehitusjärelevalve” kehtetuks.
Põhjuseks oli asjaolu,
et võrreldes riigihangete
väljakuulutamise ajaga on
ehitustööde ja omanikujärelevalve teenuse hinnad
tõusnud sel määral, et hankelepingu täitmine ilma seda
muutmata pole võimalik.
Lisaks oli hankelepingus
ehitustööde lõpetamise tähtajaks märgitud 1. juuli 2012,
mis ei ole enam reaalne.
Linnavalitsus töötab läbi
projekti tehnilist dokumentatsiooni, et leida odavamad
lahendused. Kui need on
välja selgitatud, kooskõlasta-

takse muutused EASiga. Paralleelselt teeb Võru Linnavalitsus ettevalmistusi uute
riigihangete korraldamiseks.
Ühtlasi on linnavalitsusel
plaanis taotleda projekti
tähtaja pikendamist.
EASi otsus selle projekti rahastamise kohta oli
tingimuslik, st Võru linn
peab võlakoormust vähendama 1. juuniks 2012. Linn on
astunud selleks samme: on
tehtud eelarvekärpeid ning
endiselt kavandatakse Võru
Soojuse müüki. 14. märtsi
volikogu istungil langetati
veelgi aktsiate hinda, et suurendada nende atraktiivsust
potentsiaalsete ostjate jaoks.

Kohanime määramine

tuse andmise korra, mis sätestab
Võru linnas tegutsevatele erahuvikoolidele, mittetulundusühingutele vms toetuste taotlemise,
taotluste läbivaatamise ning
toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve korraldamise.

tuste andmise programmile 15.
septembriks 2012. Otsus rahastamise või mitterahastamise
kohta tehakse detsembriks 2012.
Positiivse rahastamisotsuse korral planeeritakse rekonstrueerimistööd 2013. aasta suvesse,
kui saunateenuse kasutajaid on
vähem.

Võru linnas asuva kalmistu
ametlikuks kohanimeks määrati
Võru linnakalmistu. Ametlik
kohanimi määrati ligi 30 ha
suurusele alale, mis hõlmab nii
praegust kalmistu territooriumi
kui ka menetluses oleva detailplaneeringuga kavandatud kalmistu laiendust.

Revisjonikomisjoni
2012. aasta kontrollimiste
tööplaan
Kinnitati Võru Linnavolikogu
revisjonikomisjoni 2012. aasta
kontrollimiste plaan.

Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord
Linnavolikogu võttis vastu uue
noorsootöö ja huvitegevuse toe-

Mieeluruumide
üürilepingu muutmine
Linnavalitsusele anti luba pikendada füüsilisest isikust ettevõtja
Koit Ossaga 2007. aastal sõlmitud Palju tänava saunahoone
üürilepingut samadel tingimustel
tähtajaga kuni 30. aprill 2013.
Võru Linnavalitsus kavandab esitada Võru linna sauna
rekonstrueerimise projekti regionaalsete
investeeringutoe-

VLL

Roo tn 5 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu
kehtestamine
Kehtestati Roo tn 5 kinnistu ja
lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringu lahendus
näeb ette maaküttetorustiku
paigaldamise Kubija järve ja
selle ehituskeeluvööndisse Roo
tn 5 elamu kütmiseks.
VLL

4 Võru Linna Leht

Aprill 2012

Suvine Võru folkloorifestival
kutsub tantsule
Võru õpilasmaleva 2011. aasta malevlased demonstreerivad oma rühma lippu.

Võru õpilasmalev
tuleb taas
Võru Noortekeskus võtab
vastu avaldusi Võru õpilasmalevasse kuni 10. maini või
kuni kohti jätkub. Maleva
kolme rühma oodatakse 40
Võru linna ja 20 Võru valla
sissekirjutusega noort. Sel
aastal on malevas üks vahetus (25. juunist kuni 6. juulini). Üks rühmadest on linnarühm ehk kodus ööbijate
rühm, teised rühmad tegutsevad selgi aastal Pikakannul
ja Jaani koolimajas.
Malevasse
oodatakse
13–18aastasi õpilasi, kes on
huvitatud taskuraha teenimisest ning suve sisukamaks
muutmisest. Malevasse on

planeeritud õpitoad ja koolitused ning neli tundi tööd
päevas. Võru õpilasmaleva eripära on jalgrattaga
liiklemine, sellest tulenevalt
peaksid noorel olema jalgratas ja kiiver. Töölepingu
sõlmib noortega MTÜ Võru
Noortekeskus. Parima rühma saadame üleriigilisele
kokkutulekule, mis toimub
augustis.
Info maleva kohta ja
avalduse
ankeedi
leiab
aadressilt http://keskus.vorumaanoor.ee/malev. Lisainfot
telefonil 5344 0622.
Einike Mõttus
Võru Noortekeskus

Pärnu toimetulekukool tutvus Võru Järve
Kooli tööga
Märtsi algul võttis Võru
Järve Kool vastu külalisi
Pärnu Toimetulekukoolist.
Külaskäigu eesmärk oli tutvuda Järve kooli õppetöö
korralduse ja õppevahenditega. Koos õpetajatega tulid
tutvumiskäigule hariduslike
erivajadustega laste vanemad
ja Pärnu linnavalitsuse esindaja.
Kõigepealt
tervitasid
Järve kooli õpilased külalisi väikese kontserdiga.
Kontserdil esitasid õpilased
pillilugusid. Mängus toetusid
nad mitmesugustele abivahenditele. Vastavalt oma
tasemele kasutasid õpilased
pilte, piktogramme, värvilisi
noote. Pärast kontserti oli
külalistel esinemisel kasutatud vahendite kohta palju
küsimusi.
Seejärel võttis sõna kooli
direktor Reet Kangro. Ta tutvustas kooli õppetöö korraldust, projektitöid ning
andis ka ülevaate erivajadustega inimestele loodud tugisüsteemidest ja sotsiaalsest
kaitsest Võrumaal.
Eripedagoog Anu Kallas
tutvustas
psühholoogilispedagoogilist testi ja selle
vahendeid.
Testi kasutatakse kooli tulnud õpilaste
arengutaseme määramiseks.
See on ka õpilase individuaalse õppekava koostamise
aluseks.
Tööd kõnetutele õpilastele mõeldud suhtlemistahvlite ja suhtlemisraamatuga

tutvustas vanemõpetaja eripedagoog Reeli Saar. Suhtlemisraamatud on Eestis
veel vähe levinud. Järve kooli
on need jõudnud Jyväskylä
ülikooli kaudu. Meie kooli
õpetajad on läbinud suhtlemisraamatu
kasutamise
koolituse.
Hooldusõppekava järgi
õppivate õpilastega tehtavat
tööd tutvustas vanemõpetaja
eripedagoog Epp Roon. Ta
näitas Pärnu kolleegidele
mitmesuguseid alternatiivse
kommunikatsiooni vahendeid ja piiriületava projekti
raames valminud õppematerjale. Külalised said vast
valminud õppematerjalid ka
endaga kaasa.
Viimasena
tutvustas
vanemõpetaja
eripedagoog Eve Morel töö käigus
valminud esimese kooliastme õppematerjale. Töölehed on koostatud tervikõppe
põhimõttel.
Koolimajaga tutvumisel
tekitasid külalistes elevust
teraapiatuba ja kodundusklass.
Päeva lõpus toimus kohvilaua taga vestlusring. Külalised tundsid Järve koolis
tehtava vastu suurt huvi ning
esitasid palju küsimusi ka õppetöövälise tegevuse kohta.
Nüüd on meie õpetajad
oodatud vastukülaskäigule
Pärnu Toimetulekukooli.
Reeli Saar,
vanemõpetaja, eripedagoog

Võrumaa üks suuremaid
kultuurisündmusi, 12.–15.
juulini toimuv XVIII Võru
folkloorifestival kannab sel
aastal nime „Päivgi tands
tsõõrin”.
Sellega rõhutame koostantsimise ja -musitseerimise võlu. Loodame festivali eel ja ajal toimuvates
tantsutubades esinejaid ning
publikut koostantsimise ja
-musitseerimise abil senisest
veelgi tugevamalt siduda.
Tantsutoad
toimuvad
tegelikult juba enne festivali.
Esimene oli märtsis Võrus,
teine aprillis Puigal ja tulekul on maikuine tantsutuba
Vastseliinas. Kõigis neis
õpetatakse vanu häid eesti
ja teiste maade tantse ning
nauditakse ühist musitseerimist.
Tänavune festival kätkeb
lisaks
traditsioonilistele
kontsertidele
maakonna
eri paigus Võru linna läbivat tänavatantsu, publiku
ja esinejate ühist õhtulaulu,
Eestimaa kuulsaima lõõtsameistri, Võrumaalt pärit
August Teppo nimelist
lõõtsade võistumängimist,
töötubasid,
käsitöölaata,
ansambli Greip kirikukontserti, noorte muusikute ülesastumisi vabalaval. Õhtuti
toimuvad Võrus öösimmanid ja tantsutoad, kuhu kõik
on palutud nii jalga keerutama kui ka pilli mängima.

Festivali õhtuti toimuvad tantsutoad avavad festivali motot „Päivgi tands tsõõrin”
koostantsimise ja -musitseerimise võlust.
Kokku esineb ligi 400 rahvatantsijat ja -muusikut Eestist ja maailmast.
Festival algab sel korral
veidi ebatraditsiooniliselt:
12. juulil Võru lähistel Teppo talus, kus etendub juba
talvel Kandles nähtud Maire
Udrase tantsulavastus „Suvehaljas tantsusamm”. Esinevad Kandle rahvatantsijad.
13. juulil on traditsiooniline rongkäik läbi linna
ning festivali avakontsert.
Sel aastal kandideerivad festivalile välisrühmad Poolast,
Tšehhist, Türgist, Ukrainast

ja Nepalist, Senegalist ja Angoolast. Tore on, et festivalile
soovivad välisesinejad oma
kultuuri tuua, korraldajatel
tuleb parimate seast kõige
eredamad välja valida.
Laupäeva tippsündmus
on Võrus August Teppo
nimeline lõõtsade võistumängimine, mis tõotab ka
sel aastal tulla väga esinduslik. Traditsiooniliselt ootab
kõiki tantsuhuvilisi õhtune
simman, sel korral Kihnu
Poiste saatel.
Festival lõpeb pühapäeval suure lõppkontserdi

ja simmaniga, kus publikut
tantsitab Audru Jõelaevanduse Punt. Täpsema kava
leiab aadressilt www.vorufolkloor.ee.
Seega on lisaks oma
maakonna eri paikadele festivalimeeleoluga täidetud
kogu Võru linn: Kandle aed,
Tamula järve promenaad,
Kreutzwaldi muuseum, linna keskväljak, tänavad.
Lusti jätkub kõigile!
Kadri Valner,
XVIII Võru
folkloorifestivali tegevjuht

„Muusika on surelikele teadaolevast
parim, see on maapealne paradiis.”
Joseph Addison, 1672–1719 inglise esseist
Ükskõik mis tasemel keegi
muusikalises
protsessis
osaleb, kasu saab ta ikka
tohutult. Harjutades mõnd
muusikainstrumenti, õpib
ta tundma ja tähele panema oma keha, hingamist,
oma käsi ja jalgu, õpib
koordineerima liigutusi jne.
Tuues kuuldavale erinevaid
helisid, hakkavad tööle ilumeel ja emotsioonid. Teatud
viisil tekitatud helid võivad
olla kas rõõmsad, nukrad või
muust tundest kantud. Kui
vilumus suureneb, lisandub
ikka uusi ja uusi võimalusi, andes tööd fantaasiale,
näiteks kuidas mängida
ilusaks mõni viis või kuidas
oleks esitus virtuoosne.
Muusikaga tegelemine
ja pillimängimine on üks
eriline tegevus kõikide teiste
tegemiste seas. See haarab
inimeses kaasa kõik, alustades kehast ja lõpetades kõrgeimate vaimsete sfääridega.
Seetõttu ütlebki muusikaajaloo üks suuremaid tähti
Ludvig van Beethoven:
„Muusika – see on veel
kõrgem ilmutus kui kogu
tarkus ja filosoofia. Kellele
minu muusika mõistetavaks
saab, see peab vabaks saama
sellest viletsusest, milles
vaevlevad kõik teised.”

Võru Muusikakooli viiuliõpilased ansamblitunnis.
Võru Muusikakool pakub taas kooliealistele lastele
võimalust osa saada kaunist
maailmast, mille nimi on
muusika. Kutsume kõiki
lapsevanemaid koos lastega
kaasa elama mitmesugustele
sellekevadistele üritustele.
14.–16. maini toimuvad
Võru Muusikakoolis lahtiste
uste päevad, mil saab külastada pilli- ja rühmatunde.
See annab lastele ja lapsevanematele hea võimaluse
kuulata pillide kõla, näha
nende tehnilisi võimalusi
ning teha lapse füüsilist ja
vaimset arengut silmas pidades parim valik.
Aprilli ja mai jooksul
käime külas Võru ja Võru-

maa koolides ning kutsume
muusikakooli külla Võru
linna lasteaedade lapsi.
Räägime taas pillidest, kuulame laste musitseerimist,
vaatame, mida pillidega teha
saab, ja laulame.
Kevadkontserdil kultuurimajas Kannel sai kuulda,
mida muusikakooli lapsed
selle aasta jooksul õppinud
on. Kontserdil, mille pealkirjaks oli „Rõõm”, astusid üles
meie koorid, orkestrid ja
üksikesinejad.
Tuletame sisseastumise
katsete eel veel meelde, et
soovijail on võimalik Võru
Muusikakoolis õppida flööti,
trompetit, plokkflööti, trombooni, klarnetit, metsasarve,

oboed, saksofoni, tuubat,
akordioni, klaverit, viiulit,
tšellot, kromaatilist kannelt,
kitarri, lõõtsa, väikekannelt,
vilepilli ja pikkvilet.
Muusikakoolis on ka
huviõppe osakond, kus
tegutsevad Võru Poistekoor ja Väikeste Tüdrukute
Viisikoor ning pilliring
(kitarr, flööt, akordion,
väikekannel).
Loodame käivitada tulevikus ka stuudio, kus on
võimalik mängida elektrikitarre ja trumme, rahvakeeles
tähendab see, et saab bändi
teha. Plaanis on ka lauluõpetust alustada, esialgu
lisainstrumendi staatuses.
Tulevikuplaane on muidki.
Info Võru Muusikakooli
astumiseks leiate kodulehelt
aadressil muusikakool.voru.
ee. Küsimustega saab pöörduda ka otse kooli kantseleisse tel 782 1224. Vastuvõtukatsed toimuvad 4. ja 5.
juunil.
Tere tulemast muusikakooli, mis on täis kauneid
helisid ja häid mõtteid!
Neeme Punder,
Võru Muusikakooli
direktor
Piret Rips-Laul,
õppealajuhataja
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Dirigent Erki Pehkist sai
Võru linnapea nõunik
Võru linnapea Jüri Kaveri
nõunikuks sai Võru juurtega dirigent Erki Pehk. Nõunikuna panustab ta Võru
kultuurielu arendamisse.
Pehkiga sõlmiti tasu mittemaksmise kohustusega
leping.
Dirigent Erki Pehk on
hinnatud nii Eestis kui ka
välismaal. Ta on Pärnu rahvusvahelise ooperimuusika
festivali PromFest kunstiline juht ja XXI Sajandi
Orkestrile
alusepanija.
Pikki aastaid töötas Pehk
rahvusooperis Estonia dirigendina ning praegu töötab
esimese külalisdirigendina
Valgevene riikliku teleraadiokompanii sümfooniaorkestris.
Linnapea Jüri Kaver
usub, et Pehk aitab Võru
kultuuri rikastada ning siia
uusi ideid tuua. „Mul on
ääretult hea meel, et Erki
Pehk minu pakkumise vastu
võttis ning on valmis nõu
ja jõuga Võru kultuuriellu
panustama. Mida rohkem
püüame vaimset eliiti kohaliku kultuurieluga siduda,

Erki Pehk
seda värvikama tulemuse
saame,” sõnas Kaver.
Erki Pehk ütles, et talle
tuli linnapea pakkumine
ootamatult, kuid jaa-vastus oli peaaegu kohe võtta.

„Pean igati targaks otsuseks,
kui vastutavad isikud kasutavad erapooletute asjatundjate abi, et edukamalt
tegutseda. Sellist initsiatiivi peab kõrgelt hindama,”

kommenteeris Pehk.
Pehk on Võru linna kultuurieluga aktiivsemalt seotud olnud viimased viis-kuus
aastat. „Erinevate muusikaprojektide elluviimisel on
kujunenud pilt, mis Võrus
toimub, kes on need inimesed, kes Võru(maa) kultuuriellu panustavad. Võin
öelda, et eriti muusikaelust
olen hästi informeeritud ja
tegijate ringiga tuttav,” lausus ta.
Erki Pehk nentis, et
Võrumaa on juba ajalooliselt
kultuuri poolest rikas ja mitmekülgne ning see on potentsiaal, mida võiks linna
ja maakonna eluolu edendamisel rohkem ära kasutada.
„Kultuur käsikäes turismi arenguga, nii sise- kui
ka välisturismi ärgitamine
tähelepanuväärsete
kultuurisündmustega annaks
väikeettevõtlusele
hoogu
juurde. Need on võtmesõnad, mida arvan, oleks
mõistlik silmas pidada,” lisas Pehk.

Kaitseministeerium tunnustas Võru linnapead Jüri Kaverit
hõbedase rinnamärgiga. Kaitseministeeriumi rinnamärk
asutati 1993. aasta 4. mail kaheklassilisena Kaitseministeeriumi töötajate ning teiste Eesti ja välisriikide kodanike
autasustamiseks teenete eest Eesti riigikaitse ülesehitamisel.
Rinnamärgi väliskujuks on Kaitseministeeriumi vapi
keskosa: Eesti Vabariigi väike vapp ristatud mõõkadega vapikilbi taga. Märk on valmistatud hõbedavärvilisest metallist ning vapilõvid on emailimata – reljeefsed.
Märgi andis linnapeale ning Rõuge Maarja koguduse õpetajale Mait Mölderile kätte maavanem Andres Kõiv.

VLL

Võru abilinnapea Kristjan Võrno, linnamajanduse osakonna juhataja Hegri Narusk ning haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla külastasid Räpina Aianduskooli. Kohtumisel kooli direktori Heino Luigaga arutati
koostööd ning vaagiti võimalusi kaasata Võru linna haljastustöödele aianduskooli maastikuehituse, aianduse ja keskkonnakaitse eriala õpilasi.
„Kool on tänu Euroopa Liidu fondide toetusele läbinud uuenduskuuri ning ka praegu toimuvad peamajas remonditööd.
Külastades uut, täies ulatuses automatiseeritud kasvuhoonet,
sai selgeks, et meie enda külje all Räpinas on võimalik omandada haridus, millega saab anda tõuke piirkonna konkurentsivõime kasvule,” kommenteeris abilinnapea Kristjan Võrno.
Pildil aiand ning spetsialist, kes tutvustab hoone automaatikat.

Võru segakoor Tervis

Foto: Margus Muts

Segakoor Tervis hõiskab: „Oh, laula ja... svingi!”
„Mul on üks paik, kuhu
tulen taas, sealt saan ma
jõudu, et elada. ... ja nõnda
edasi hea on minna...’’ Nii
öeldakse ühes laulus ja nõnda tuleb ka Tervise koori
pere iga nädal kultuurimajja Kannel kooriproovi,
et laulda tuju heaks ja meel
rõõmsaks, hoida koorilaulutraditsiooni ning arendada
ennast muusika vallas. Laul
annab jõudu, laul ongi jõud!
Kooriproovi tullakse Võru
linnast ja maakonna kuuest
vallast.
Segakoor Tervis on
loodud aprillis 1947 tollase
tervishoiutöötajate
ametiühingu
maakonnakomitee sekretäri Gerhard
Variku eestvõttel. Koori
esimeseks dirigendiks oli
Paul Elken. Pikemat aega
on koori dirigentideks olnud Aleksander Krull, Ako
Tamra, Lembit Tammemägi,
Mare Visnapuu, Arvo Sikk,

Lilia Vildo, Linda Kasak ja
Ara Bander, neist viimane 23
aastat. Teist hooaega laulab
segakoor Tervis Tiit Raua ja
Linda Kasaku käe all.
Esialgu olid lauljateks
tervishoiutöötajad.
1958. aastal ühines tervishoiutöötajate segakooriga Võru toorlinavabriku
lauljate kollektiiv. 1963.
aastal sai koor nimeks
Tervis. Kandle katuse all
saab sügisel lauldud 15 aastat.
Praegu laulavad ligi kolmekümneliikmelises kooriperes kõrvuti teiste elualade
esindajatega ka üks meditsiiniõde ja farmatseut. Koos
propageeritakse laulmist kui
tervislikku eluviisi ja tervist
andvat tegevust.
Koorilaulja tuleb proovi
oma töö ja igapäevatoimetuste juurest, vahel isegi
jooksujalu. Siis taastab
ta dirigentide käe all hin-

gamise, ohkab päevamured
välja ja... läheb uute laulude
õppimiseks, vanemate viimistlemiseks.
Lauldakse nii eesti kui ka
välisautorite loomingut, rahvalauluseadeid, laulupidude
ja festivalide laule, valmistutakse võistulaulmisteks, viimasel ajal isegi svingitakse.
Traditsiooniliselt toimuvad
koori juubelikontserdid, kus
koor tutvustab hetkeseisu.
Võru segakoori Tervis 65.
sünnipäeva kontsert „Oh,
laula ja... svingi!’’ toimub
21. aprillil kell 18 Võru
kultuurimajas Kannel.
Sedapuhku on eeskujuks
koori esimesed kümnendid,
kui kontsertidel tegid kaasa
professionaalsed
muusikud Vanemuise teatrist
ja mujaltki. Samas tehakse
sügav kummardus Eesti
ärkamisaegsele heliloojale,
koorijuhile, keeleteadlasele
Karl August Hermannile,

kelle sünnist möödus 23.
septembril 2011 160 aastat
ja kes on olnud ka Tervise
kauaaegse sõpruskoori –
Vanemuise seltsi segakoori
dirigent. Nimelt kantakse
juubelikontserdil ette Karl
August Hermanni komponeeritud lauleldus „Uku
ja Vanemuine”, mida on
peetud ka esimeseks eesti
ooperiks.
Kontserdi kavas on veel
laule nii Võru- kui ka välismaalt ning uudseks ja huvitavaks teemaks on svingimine. Kas laval on ka afiššidel
näha olevad puhkpillid või
hoopis miskit muud, selgub
kohapeal.
Armsad koorilaulusõbrad, kohtumiseni kaunil
kevadisel
laupäevaõhtul
Kandles
Tervist ka teile!
Ülle Sok,
Võru segakoori Tervis
president

VÕRU XIX TÄNAVAKORVPALLITURNIIR 2012
2. juunil 2012 algusega kell 11 Võrus
TAMULA HOTELLI ESISTEL VÄLJAKUTEL
Võistlussarjad:
2000 ja nooremad
1997-98-99
1994-95-96
Mehed
Seeniorid
Naised

P
P
P

T
T
T

Registreerimine:
Eelregistreerimine algab 2 päeva enne võistluspäeva algust
ja lõpeb reedel kell 22 (31. mai – 1. juuni)
telefonil 516 1510 Kalev Palo (Parksepa Spordiklubi).
Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul kella 9-10.30.
Väljaku mõõtmed ja mängureeglid on samad mis
2011. aastal.
Lisainfo telefonil 510 3636.
Autasustamine
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Meenutame Võru
linnapead Priit Suiti
Priit (sünd Fritz) Suit sündis
3. (15. uue kalendri järgi)
märtsil 1881. aastal Tartus talurentniku, hilisema
raamatukaupmehe Frits ja
Marie (Sangernebo) Suiti
peres.
1897. aastal lõpetas ta
Tartu linnakooli ja täiendas
end iseõppimise teel metsaäris. 1899. aastal asus ta
tööle Tartumaa 1. jaoskonna
talurahvakomissari kantseleis. Siit suunati ta 1902.
aastal Võru II jaoskonna
talurahva
komissariaadi
kantselei kirjatoimetajaks
ning kolme aasta pärast
määrati Võru politseivalitsuse lauaülemaks, seda kuni
Riiga suundumiseni 1909.
aastal.
1911. aastal tuli Suit
Võrru tagasi ja jäigi siia. Temast sai Judeikini metsaäri
prokurist ja ärijuht Võrus.
1917. aastal valiti ta linnavolinikuks ning 6. juunil 1919.
aastal linnapeaks. Ta oli selles ametis kuni juunini 1940.
aastal, mil uus võim sundis
teda kirjutama vabatahtliku
tagasiastumise palve.
Linnapea ametis valiti
Suit Eesti tööerakonna esindajana I ja II Riigikokku.
Ta astus II Riigikogu ajal 9.
juulil 1923. aastal tagasi ja
pühendus täielikult Võru
linna juhtimisele.
Seltskondliku ja ühistegevusega hakkas Suit tegelema juba Tartu-perioodil.
Võrru saabudes asus ta kohe
aktiivselt kohalikus seltsielus osalema. 1902.–1905.
aastal oli Suit Võru Kandle
seltsi näitejuht, 1904.–1907.
aastal kuulus Kandle eestseisusesse, 1905.–1909. aastal
oli ta Võru Rahvahariduse
Seltsi asutaja ja juhatuse liige. 1922.–1928. aastal andis
Suit koolis ka kodanikuõpetuse tunde.
1921.–1926. aastal oli
linnapea Kaitseliidu Võru
malevkonna kassapidaja ja

Kunstnik Aapo Puki
möödunud aastal maalitud portree endisest Võru
linnapeast Priit (sünd
Fritz) Suitist.
1925. aastast majanduspealik. Kokku jõudis Suit oma
tööajal kuuluda 15 Võrumaa
ühenduse ja seltsi juhatusse
või oli nende aktiivne liige.
Suiti lemmikuks jäi
ikkagi Kandle selts. Nii oli ta
ka aktiivne jalgpallur Kandle ridades mängudes Võru
ajakirjanike vastu.
Oma ajalehes kirjutati:
„Suiti linnapääks oleku ajal
on mõndagi kasulikku ja
tarvilikku teostatud. Kogu
tööd loetlema hakata, wiiks
pikale, olgu waid märgitud
linna hääkorra alal elektrijaama laiendamine, linnapiiride laiendamine (Võrusoo
linnaosa – A.R), lasteaia
korraldamine jne. On ka
loodud sidemed maakonnawalitsusega teiste üldtähtsate
asutiste ellukutsumiseks ja
laiendamiseks. Kõigele sellele
on Suit jõudumööda kaasa
aidanud.”
1928. aastal annetati
Suitile Eesti Punase Risti II
järgu aumärk.
Hoolimata „vabatahtliku” tagasiastumise palve
kirjutamisest, arreteeris uus
võim Suiti ja pärast pikki
ülekuulamisi saadeti ta
Sverdlovski oblastisse Sosva
vangilaagrisse, kus ta 20.
aprillil 1942. aastal hukati.
Arthur Ruusmaa

Algatati L. Koidula tn 5 // Seminari tn
1a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Võru Linnavalitsuse 22.
märtsi 2012 korraldusega
nr 132 algatati L. Koidula tn
5 // Seminari tn 1a kinnistu
ja lähiala detailplaneering.
Sama korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline
hindamine.
Detailplaneeringu
koostamise algataja ja korraldaja
on Võru Linnavalitsus (Jüri
tn 11) ning planeeringu
koostaja OÜ Kurmik Projekt (Räpina mnt 7, Võru).
Detailplaneeringu kehtestaja on vastavalt „Kohaliku
omavalitsuse
korralduse
seaduse” § 22 lg 1 p 33 Võru
Linnavolikogu (Jüri tn
11), kuna detailplaneering
koostatakse Võru vanalinna
muinsuskaitsealal.
Planeeringu koostamise
käigus on kavas kaaluda
võimalusi kinnistu jagada ja muuta sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maast
elamumaaks. Planeeritava
maa-ala suurus on ligi 4 160
m2. Planeeringu algatamise
ettepanek on kooskõlas
kehtiva Võru linna üldplaneeringuga.
Kuna planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt
hoonete mahud ei muutu,
siis eeldatavasti ei kaasne

kavandatava
tegevusega
muutusi, mis ületaks keskkonna
vastupanuvõime.
Müra ja vibratsioon võivad
kaasneda ehitustegevusega,
kuid eeldatavasti ei ületa
need normi.
Elamualal
tekkivad
jäätmed antakse üle jäätmeluba omavale ettevõttele. Jäätmed tuleb käidelda
vastavalt Võru linna jäätmehoolduseeskirjale.
Keskkonnaameti Põlva–
Valga–Võru regioon andis
oma seisukoha 13. märtsi
2012. aasta kirjaga nr PVV
6-8 /12/4073-3, mille kohaselt pole keskkonnamõju
hindamise algatamine selle
detailplaneeringu
puhul
vajalik, kuna tegu on linna
elamurajoonis asuva kinnistu sihtotstarbe muutmisega. Kuna maakasutust
soovitakse muuta elamumaaks, siis ei ole ette näha,
et selle tegevusega kaasneb
oluline keskkonnamõju.
Detailplaneeringu
vastuvõtmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise
korraldusega saab tutvuda
Võru Linnavalitsuse infosaalis tööpäevadel kella
9–15.

Kui Võru ja Istra sõbrustasid
Tänavu tähistame tuntud
võrulase, koorijuhi, muuseumijuhi ja linna aukodaniku
Aleksander Krulli 90. sünniaastapäeva. Krull lahkus
meie hulgast jäädavalt 2010.
aastal ja tema abikaasa Jekaterina saatis Aleksander
Krulli nekroloogi venekeelse tõlke Moskva oblasti
Istra linna kultuurimajja.
Miks sinna? Kunagised naiskoori Kannel lauljad teavad
suurepäraselt, miks. Nimelt
valitses võrulaste ja istralaste vahel kunagi suur laulusõprus.
Noorusmälestused
on
ikka hellad ja ammu toimunu
paistab täna ilusas ja armsas
valguses. Aga mõnedki, kellelt olen nende omaaegsete
Istras käikude kohta pärinud,
väidavad, et nii oligi: need
reisid olid ilusad, meeleolukad, sõbralikud, jõudu ja
loomeindu lisavad.
Sidemed Istra linnaga
sõlmusid tänu Aleksander
Krulli ja Istra lastemuusikakooli direktori Vladimir
Širšovi tutvusele. Nende
meeste vahel oli valitsenud
loomeinimestele omane teineteisemõistmine ja hingesugulus.
Toona reisiti ikka mööda suurt Nõukogudemaad,
koor käis Taga-Kaukaasias,
Krimmis, Lätis, Leedus.
1964. aastal sõitis Kannel
esimest korda Istrasse, suure Moskva lähikonnas asuvasse rajoonikeskusse. Sõpruskollektiiviks sai laulu- ja
tantsuansambel Istra. Lisaks
esinemistele Istras lauldi
Moskvas
Gorki-nimelises
kultuuri- ja puhkepargis,
rahvamajandussaavutuste
näituse vabaõhulaval, kohtuti
Moskva kultuuriinimestega.
Istralased olid huvitatud meie laulupidudest,
nii Tallinnas toimuvatest kui
ka kohalikest. 1965. aastal
käidigi Eestis kogemusi ammutamas ja hakati siis ka
oma kodukandis laulupidusid korraldama. Koos Kandlega osales Istra kollektiiv
edaspidi peaaegu kõikidel

üle-eestilistel ja maakondlikel laulupäevadel.
Taas sõitis Kannel Istrasse 1972. aastal, kooriga
oli kaasas ka ametlik delegatsioon
kommunistliku
partei sekretäri Enn Saariku
juhtimisel. Esineti Istra kultuurimajas, aga ka Moskvas,
kus kontserdiga diplomaatilisele korpusele kirjanike liidu keskmajas esindati kogu
Eestit.
Rahvamajandussaavutuste näitusel esineti
kultuuripaviljonis (solist Siiri Siska). Oli juubeliaasta
– Nõukogude Liit 50.
1981. aastal osales Kannel Istra 200. asutamisaasta
suurejoonelistel pidustustel.
Linna peaväljaku tribüünilt
pidas sütitava kõne ka Aleksander Krull. Kontserdil
lauldi koos mitme selle piirkonna tuntud ja heatasemelise kooriga. Ühendkoor
esitas Gustav Ernesaksa „Mu
isamaa on minu arm” ja Miina Härma „Ei saa mitte vaiki
olla”.
1983. aastal käidi väiksema esindusega õnnitlemas suurt sõpra ja kultuurisilla ehitajat Vladimir
Aleksandrovitš
Širšovi.
1986. aastal esineti taas Istras, kohalikul kolmandal
laulupäeval. Vastuvõtt oli
suurepärane ja korduvalt
rõhutati, et eeskuju laulupäevade korraldamiseks on
saadud Eestist ja Võrust ning
kavas on ehitada laululava
nagu Võrus. Ühendkoorid
laulsid taas Miina Härma „Ei
saa mitte vaiki olla”.
1992. aastal toimus
tõenäoliselt viimane sõprade
kohtumine Võrus, kui istralaste esindus osales ühel siinsel folklooriüritusel. Küll veel
mitte Võru folkloorifestivalil,
sest see toimus esimest korda
1995. aastal.
1990. aastatel algas uus
aeg mõlema riigi jaoks: meie
maade vahele tekkis riigipiir
ja ka sidemed nõrgenesid.
Toimus paratamatu põlvkondade vahetus. Uutel tegijatel
on omad ja uued eelistused,
mis on ka mõistetav. Kõikide

pilgud pöördusid sinna, kuhu
varem vaadatagi ei tohtinud
– läände. Köitvaks muutusid
reisid seni kättesaamatutesse
välisriikidesse. Ehk võiks
pilgud taas ida poole pöörata? Häid sõpru ei ole kunagi
liiga palju.
Aga loo alguse juurde
tagasi – Aleksander Krulli
abikaasale saabus Istrast niisugune vastus.
Väga austatud Jekaterina
Arkadjevna! Kallid naiskoori
Kannel liikmed!
Suure mure ja kurvastusega saime Teie kirjast
teada, et elust on lahkunud
Teie abikaasa Aleksander
Viktorovitš – imeline inimene,
muusik, juht suure algustähega, kes jättis sügava jälje meie
– Istra kultuurimaja akadeemilise koori (mida juba
peaaegu 35 aastat juhatab I.
J. Slesarevski) liikmete mällu.
Niisugused inimesed nagu
Aleksander Viktorovitš Krull
on antud meile kõrgemalt
poolt, neil on eriline missioon
maa peal: teha maailma
südamlikumaks, paremaks,
õnnelikumaks, viia rahva
hulka KULTUURI ja KUNSTI nende sõnade kõige laiemas tähenduses. Nad lähevad
IGAVIKKU, jättes endast hea
mälestuse ja aidates kaasa
loomisele.
Niisuguste inimeste hulka
kuulub ka meie kaasmaalane
Vladimir
Aleksandrovitš
Širšov.
Tema nime kannavad
tema loodud ansambel Istra,
heategevuslik fond, festival
„Võidusaluut”, tema mälestuseks korraldatakse nn
veebruariõhtuid ja konkurssi
„Istramaa noored talendid”
muusikakoolide õppuritele.
Teie koori Kannel viibimise ajal Istras V. A.
Širšovi nimelise ansambli
kutsel, kellega teie kollektiivi sidus aastatepikkune sõprus, toimusid lühikesed
kokkusaamised ka meie akadeemilise kooriga. Me mäletame ühist osalemist kontsertidel, sõprusõhtut ühes
pansionaadis, laulupidusid ja

värvikaid koosolemisi. Mõnel
meie hulgast oli õnne viibida
ka Võrus teie pidustustel
ja lauluväljakul, külastada
muuseumi – A.V. Krulli
loodud „lapsukest”. Siis kirjutasime Kandle koori külalisraamatusse
niisugused
read: Võru ja Istra – kaks majakat meie suurel planeedil, ja
laul lendab, kõrgelt ja kergelt,
ei ole talle piire maailmas!
Mida tuleks teha selleks, et te uuesti saaksite viibida Venemaal? Meie kooril
täitub 2012. aasta lõpus 35.
tegevusaasta. Hiljuti osales
koor edukalt akadeemilise
koorilaulu festivalil Puškino
linnas Moskva oblastis. See
oli esimene festival suure
muusikaelu eestvedaja V. I.
Zakutski mälestuseks, kes lõi
selle linna akadeemilise koori.
Õnnistatud oli see aeg, kui oli
võimalik loominguliste kollektiivide vahetus linnade ja
maade tasemel. Kuidagi ei
taha tunnistada, et kõik see
on pöördumatult kaotatud.
Aga me oleme optimistid,
ise osalesime omal initsiatiivil
festivalil „Piirideta muusika”.
Oleme viibinud Euroopa
maades: Soomes, Saksamaal,
Poolas, Tšehhis, Austrias.
Eelmisel aastal käisime
festivalil Poolas, siis tegime
turnee üle Alpide, käisime
Itaalias, nägime Veneetsiat,
Bolognat, San Marinot.
Kõike head teile! Kogu
südamest soovib seda teile
meie koori kollektiiv. Ootame
lootuse ja usuga vastust ja
uusi kohtumisi.
Sügava
kahetsusega
teatame, et umbes kaks aastat tagasi kaotasime R. D.
Oleksjuki, vaimuliku orkestri
juhi. Orkester kannab nüüd
aga tema nime.
Suur tervitus Ilmar Kudule.
Kohtumiseni, I. J. Slesarevski ja akadeemiline koor
(22 allkirja).
Soovime, et avaldaksite
selle kirja Võru linna ajalehes.
Siiri Toomik

Uudiseid Võru linna ajaloost aprillis 1942. aastal
Lastele pühiks suhkrut ja
maiustusi.
Linnavalitsus teatab, et
pühadeks lastakse ühekordselt müügile:
1) suhkur lastele alla 1.
aasta á 700 grammi ja lastele
1-3 a.(kaasa arvatud) á 500
grammi laste erikaartide
kupong E II vastu.
Müük toimub Majandusühingu kaupluses Jüri t 5.
2) Maiustused lastele 08 a.(kaasa arvatud) á 250
grammi laste erikaartide
erikupong E III vastu.
Müük toimub Majandusühingu harukaupluses
Jüri t 5.
Linnavalitsus
Võrumaa Teataja nr 36;
2.04.1942.
(P.S. Mäletame ehk omagi
lähiminevikust neid aegu.)
Üllatus Võru
kinosõpradele
Alates 14. jaanuarist kuulu-

vad kõik Eesti territooriumil
asuvad kinod koos varade
ja sisseseadetega Ostland
Film G.m.b.H valdusesse.
Viimane on asunud meie
kinode korrastamisele ja
ajakohastamisele. Nii saabus kino Marsile neil päevil
Saksamaalt tuliuus helifilmiaparaat, tüübilt sama, mida
kasutatakse Tartu populaarseimas kinos Deutsche Lichtspiele. Uue aparaadi eriliseks
vooruseks on äärmiselt selge
heli, mis eriti filmi sõnalist osa võimaldab takistusita jälgida. Helivärv tundub
üldiselt kõrgem kui endise
aparaadi puhul. Uudisena
on edaspidi kohad kinosaalis
nummerdatud.
Võrumaa Teataja nr 37;
9.04.1942
(P.S. See artikkel haakub
Eesti filmi 100. sünnipäevaga.
Palve lugejatele: sügisel tahame muuseumis teha filmiaasta näituse ja ootame teie
kaasabi Võru kinode kohta

materjali kogumisel (fotod
- seest ja väljast, kinopiletid,
reklaamid jms.)
Võrus algas jalgpallihooaeg
Pühapäeval, 19. aprillil toimus Võrus käesoleva hooaja
esimene
jalgpallivõistlus.
Linna spordiväljakul (Roosi tänaval - A.R) seisid
avamatšis vastamisi kaks
saksa sõdurite meeskonda,
kelle omavaheline jõukatsumine lõppes väravateta
viigiga. Mängu jälgis mitmesajapealine rahvahulk, kellele omaette sentsatsiooniks
kujunes matši algus, mil
madalalt planeerivalt lennukilt visati väljakule jalgpall
võistluseks. Olgu märgitud,
et Võru spordiväljaku kuivatamise ja kruusaga katmise
teostasid
asjasthuvitatud
Saksa jalgpallurid.
Võrumaa Teataja nr 42;
21.04.1942
(P.S. Peagi võtsid sakslased
oma võistkondadesse ka Võru

poisse ja hiljem osales nii
mõnigi Saksa jalgpallur Eesti
esivõistlustel Võru Ilmarise
ridades – seega oli juba toona
meie meeskondades välisjalgpallureid.)
TEADE
Võru Linnavalitsus vajab
tänavasillutamise töölisi kahe
grupi jaoks á 3 meest. Tasu
riigi poolt määratud normide
järgi tükitöö alusel. Tasu väljamaksmine 2 korda kuus.
Tööd jätkub kogu hooajaks.
Petserimaalt tööliste kohale
toomine ja töö lõpul tagasi
viimine linnavalitsuse arvel.
Ilmuda ehk kirjalikult
teatada: Võru Linnavalitsus,
Jüri tn 7.
Võrumaa Teataja nr 45;
28.04.1942
(P.S. Aegumatu kuulutus,
osalt kõlbab ka tänasesse päeva – eriti kui mõelda Kreutzwaldi tänavale.)
Vanu lehti sirvis Võrumaa
muuseumi peavarahoidja
Arthur Ruusmaa.
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ENAMPAKKUMISE KUULUTUS
Nöörimaa tugikodu müüb kirjalikul enampakkumisel neli
naiste jalgratast Jantar Kross järgmiste alghindadega:
Jantar Kross, raaminumber K1010522022 0091, 100 eurot
Jantar Kross, raaminumber K1010522022 0060, 100 eurot
Jantar Kross, raaminumber K1010522022 0022, 100 eurot
Jantar Kross, raaminumber K1010522022 0058, 100 eurot
Rattad on vähe kasutatud ning heas korras, käikudeta,
ees kaubakorv, varustatud tuledega. Ratastega saab tutvuda Nöörimaa tugikodus tööpäeviti, teatades sellest ette
telefonil 521 8725; 786 4765.
Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „ratas” hiljemalt 30. aprillil kella 11ks aadressil
Nöörimaa tugikodu, Räpina mnt 22, 65606 Võru.
Pakkumised avatakse 30. aprillil kell 11.15 Nöörimaa
tugikodus.

Etendus „Hispaania öö”.

Hispaania öö Võru linnas
Võru Kandles saab nautida
kuumi rütme: 24. aprillil
kell 19 annab Vanemuine
siin külalisetenduse „Hispaania öö”.
Lavastuses kasutatakse
katkendeid Hispaania kuldajastu nn mõõga ja mantli
näidenditest ning Hispaania
ja Ladina-Ameerika lauletantse. „Hispaania öö” on
lauluetendus, mis kingib
ka killukesi flamenko-, härjavõitluse ja Don Quijote’i
kultuurist. See veereb meie
keskele kui apelsin. Õhus on
elurõõmu, armastust, kirge
ja muusikat.
„Hispaania öö” on

revüülik kontsert-etendus.
Eesti sügiskaamose keskel on see meeldivalt soe
kokkupuude Hispaania kultuuriga,” tutvustas lavastaja
Jüri Lumiste.
Andrus Tins Äripäevast
andis lavastusele pärast esietendust kiitva hinnangu:
„„Hispaania öö” on hea
tundega tehtud lavastus,
millel on eestlasele lausa teraapiline mõju. See tutvustab ja tuletab meelde Hispaania kultuuririkkusi ning
pakub nende kõrgel tasemel
esitust. Nähtu lahutab meelt,
üllatab, ühesõnaga pakub
elamusi. Detailirohkest ja

värskendavast showst ei puudu ka vahetu suhtlemine ja
kosutav veinipokaal.”
„Hispaania öö” lavastaja
ja kunstnik on Jüri Lumiste,
tantsuseaded on loonud
Claudia Ševtšenko ja Tiina
Pikas, lavavõitluse nõustaja
on Indrek Sammul (Ugala),
valguskujundaja Imbi Mälk
ning helikujundajad Toivo
Tenno ja Olari Oja.
Lavale astuvad Jüri Lumiste, Karol Kuntsel, Liisa
Pulk, Pirjo Püvi ja Claudia
Ševtsenko. Kaasa teeb viieliikmeline bänd Tanel Aavakivi juhtimisel.
Teater Vanemuine

Võru Tantsukooli kontsert-etendus
„Metsa±Poole = ?”
Võru Tantsukooli kontsertetendus „Metsa±Poole =
?” on salapärane lugu, täis
mitmesuguseid varjundeid.
Loos on lähenemisi nii
metsa poole kui ka metsast
kaugemale. Ühelt poolt linnastumine ja teisalt ürgloodus oma salapäraga.
Kuhu inimkond liigub? Kas me saame seda
liikumist mõjutada? Mis on
oluline? Mida me kardame?
Kas me tunneme loodust?
Mis algab seal, kuhu meie
silm ei ulatu? Just sellised ja

paljud teisedki küsimused
tekivad etendust vaadates.
Mõnele neist saame vastuse,
kuid mõtlemisruumi peaks
jääma ka endale.
Kontsert-etendusel osalevad Võru Tantsukooli
tantsutrupi Variatsioonid
ja breigigrupi Easy Legs
tantsijad alates mudilastest
kuni täiskasvanuteni, kokku
umbes 100 tantsijat.
Oma tantsuloomingut
näitavad koreograafid Viljar
Olesk, Andre Laine, Alar Lehemets, Inga Antson, Maire

Udras ja Enid Udras.
Etenduse lavastaja on
Maire Udras, valgustaja
Mauno Torop, helitehnik
Madis Eiche.
Kontsert-etendus
toimub Võru kultuurimajas Kannel 12. mail kell 16
ja 19.
Piletid hinnaga 2.50 €
on eelmüügis Kandle kassas
(tel 786 8676).
www.vorukannel.ee
Maire Udras

Eesti Draamateatri „Pulmad”
Võru Kandles
29. mail kell 19 etendub
Võru kultuurimajas Kannel
Eesti Draamateatri lavastus
„Pulmad”.
„Pulmad”
on
ühe
maapere lugu läbi aastakümnete. See esimest korda etenduv näidend on psühhiaatri
ja kirjaniku Vaino Vahingu
maailmanägemisele vastavalt terav ja ootamatu. Tegevus toimub kauges Eesti
külas aastatel 1949–1969 ja
kõik ühiskonnas toimuvad
muudatused mängivad siinsete elanike saatuses kaasa.
See on lugu armastusest,
leppimatusest, viinaga valu
tuimendamisest.
„Pulmade” lavastaja on
Ingo Normet ning kunstnik

Eesti Draamateatri lavastus „Pulmad”.
Liina Unt.
Mängivad Ivo Uukkivi,
Lembti Ulfsak, Mari Lill ja
Merle Palmiste.
Piletid hinnaga 10 € ja 8

€ on eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
Võru Kannel

Kirjalik pakkumine peab sisaldama:
pakkuja nimi,
pakkuja elukoht või asukoht,
isikukood või registrikood,
sõnadega väljendatud pakkumuse summa, millele on
lisatud jalgratta raaminumber,
pakkumuse esitaja allkiri.

Lugemissoovitus
raamatukogult
Võrumaa mõisad /koostanud Valdo Praust; [toimetanud
Maie Mägi; kujundanud Andres Tali].- [Tallinn] : Tänapäev
2012 ([Lohkva, (Tartumaa)]: Greif ). 320 lk. :ill.
Sarjas „Väike mõisaraamat” on Tänapäeva kirjastuselt ilmunud Valdo
Prausti koostatud „Võrumaa
mõisad”. Katkend eessõnast:
„Tegelikult on väga palju
väärtuslikke mõisahooneid
Võrumaal hävinud, sageli
nii hävinud, et ka mälestus
neist on täiesti kustunud. Nii
neist kui ka säilinud mõisahoonetest pajatab käesolev
raamat”.
Raamatu esimesel sajal
leheküljel antakse ülevaade
Võrumaa mõisatest aastatel
1780–1910, mil kogu Eesti
ala jagunes üheksaks maakonnaks ning veidi enam kui
sajaks kihelkonnaks. Kirjeldatakse vasallilinnuseid kui
keskaegseid
kindlustatud
kivimõisaid: Antsla, Vaabina,
Sõmerpalu jt. Pikemalt on
juttu mõisate arengust 18.
sajandil, sest „mõisad hakkasid pärast Vene keisririigi alla minemist 1710. aastal
tasapisi taas kosuma”. Kõrgklassitsismi perioodil, aastatel 1800–1840, ehitatud ilusamad hooned on hävinud,
ümberehitatuna on säilinud
Põlgaste ja Väimela mõis.
Historitsismi ajal ehitati
palju mõisahooneid, aga suur
osa neist on kahjuks samuti
hävinud. Säilinud on Linnamäe, Viitina, Sõmerpalu,
Järvere mõisa hooned.
20. sajandi algul, enne
mõisaajastu lõppu, oli suurimaks tööks Karula mõisahoone ümberehitamine neoklassitsistlikus stiilis.

Õnnitleme
aprillikuu
juubilare
90
Salme Vonti
Ehala Tumm
Pärja Voitka
Helmi Soosaar

85
Adu Kask
Alvar Eliste
Vilhelmine Simul
Aino Anton
Renate Kuklase
Veera Kaupo

80
Leili Kikas
Heini Virk
Alfred Jorro
Eevi Lind
Valentine Suiste
Maimu Must
Jenny Oinak
Hans Meema

75

Raamatus kirjutatakse ka
mõisate saatusest Vabadussõjast kuni taasiseseisvusajani.
Raamatu teises osas on
tähestikulises
järjekorras
ajaloolised fotod ja lühikirjeldus Võrumaa mõisatest, ka
neist, mis on hävinud (näit
Vaabina mõis). Esimesena
antakse ülevaade Erastvere
mõisast. Väga suursugune on
Väimela mõisahoone, mida
küll praegu kahjuks ainult
aimata võib.
Fotod on pärit erinevatest, sealhulgas Võrumaa
Muuseumi kogudest.
Säilinud mõisahoonete
tänapäevaseid fotosid kutsub
Valdo Praust vaatama omakoostatud Eesti mõisaportaali www.mois.ee.
Meil on põhjust olla Valdo Praustile tänulik koduloolise raamatu koostamise ja
unikaalse materjali tulevastele
põlvedele säilitamise eest!
Inga Kuljus,
Võrumaa Keskraamatukogu
direktor

Ants Mõistus
Heldur Juul
Reni Olai Eric Hildeen
Viivi Perv
Aili Hendrikson
Helgi Sikk
Aleksandra Blumova
Silvia Hoole
Hilja Palo
Ludmilla Kikkas
Enno Kukker
Agu Daniel
Maret Rätsep
Zinaida Kuslap
Maimu Tiits
Evgeniya Pozdnyak

70
Valev Vaha
Aarne Schönberg
Leiger Laiv
Valter Zopp
Helle Lauk
Heli Lace
Elli Pihlapuu
Hubert Huuse
Heino Karba
Arne Kookmaa
Väino Tooding
Helgi-Kristiine Morel
Helle Rämson
Anatoli Tammik
Milvi Horn
Maimu Antsov
Eha Merisalu
Larissa Harik
Elgi Hammas
Linda Koemets
Zinaida Varikova
Viire Varustin
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APRILL – MAI 2012
20. aprillil kell 19 ansambli PAABEL uue plaadi esitluskontsert
teise
korruse
väikeses saalis. Piletid hinnaga
5 € ja 3.50 € eelmüügis kultuurimaja Kannel kassas ja Piletilevis.
Helinäiteid kuula siit:
www.paabel.com
www.myspace.com/paabel
21. aprillil kell 18 Võru segakoori TERVIS 65 aasta juubelikontsert „Oh, laula ja...
svingi!” kontserdisaalis. Piletid
hinnaga 2 € eelmüügis Kandle
kassas.
22. aprillil kell 13 klubi HÕBEDANE JUUS pidu kontserdisaalis. Piletid hinnaga 3 € ja 2 €
müügil kohapeal.
24. aprillil kell 19 Vanemuise
teatri kontsert-lavastus „HISPAANIA ÖÖ” teatrisaalis.
Piletid hinnaga 13 € ja 10 €
eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis.
27. aprillil kell 11 Viljandi
laste- ja noorteteatri Reky

etendus „VÄIKE NÕID” teatrisaalis. Piletid hinnaga 5.50 €
eelmüügis Kandle kassas.
10. mail kell 19 Komöödiateatri etendus „KALA NELJALE”
teatrisaalis. Piletid hinnaga 11 €
ja 9 € eelmüügis Kandle kassas.
12. mail kell 16 ja 19 Võru
Tantsukooli kontsertetendus
„METSA±POOLE = ?” teatrisaalis. Piletid hinnaga 2.50 €
eelmüügis Kandle kassas.
13. mail kell 16 EMADEPÄEVA
KONTSERT kontserdisaalis.
17. mail kell 19 Võru Kesklinna
Gümnaasiumi kevadkontsert
kontserdisaalis.
20. mail kell 13 klubi HÕBEDANE JUUS pidu kontserdisaalis. Piletid hinnaga 3 € ja 2 €
müügil kohapeal.
29. mail kell 19 Eesti Draamateatri etendus „PULMAD”
teatrisaalis. Piletid hinnaga 10 €
ja 8 € eelmüügis Kandle kassas
ja Piletilevis.

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU
ON 102AASTANE!
IGA PÄEV SAAB 102. KÜLASTAJA
RAAMATUKOGULT KINGIKS RAAMATU.
TOETAJAD:
EESTI HOIURAAMATUKOGU
EESTI ARHIIV ÜHENDRIIKIDES
Lugejamäng „Eestimaa looduse vägi“
• 2012. aastal tutvustatakse lugemissaalis raamatuväljapanekute kaudu Eestimaa loodust. Iga kuu on võimalus osa
võtta lugejamängust, vastates kolmele küsimusele.
Õigesti vastanute vahel loositakse välja raamatuid.

Näitused
Konverentsisaalis
Kirgas, kerge ja karge nagu vesi. Soome Instituudi näitus Soome
nüüdisproosast
III korruse teenindusaalis
Eerik Kumari 100 – „Sada sulelist sõpra“ – raamatute ja suveniiride
näitus koostöös OÜga Timo Keraamika
Tähesaalis
Võru Instituudi fotonäitus „Umä kiil, imäkiil“
Võru Loovuskooli näitus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Euroopa päevale pühendatud ulmeline kevadpäev
9. mai 2012
Kirgas, kerge ja karge nagu vesi. Soome nüüdisproosa näitus
(Soome Instituut)
Viktoriin „Euroopa Liit 2012”
(Europe Directi Võru teabekeskus)
13.00 – 14. 30

16.00 – 17.10
17.10 – 17.30
17.30 –18.00
18.00 – 18.30

Soome nüüdiskirjandus eesti keeles
Heidi Iivari, Soome Instituudi
kirjandusprogrammi projektikoordinaator
Noorte ulmekad
Tiina Sulg, Tartu Linnaraamatukogu peaspetsialist
Pimedus ja valgus!
Võrukaela näitering Ira Petrova juhendamisel
Jutuvõistluse parimate ja viktoriini võitjate
autasustamine
Muusikaline tervitus
Kaisa Kuslapuu

Raamatute tagastamine viivisevaba!
Tasuta raamatute kevadlaat – jüripäevast jaanipäevani!

Toetab Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

