VÕRU LINNA LEHT
Märts 2 (79) 2013

Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Linn muutub lahinguväljaks – ees on
suurejooneline linnalahing
20. ja 21. aprillil toimub
Võru tänavatel suurejooneline linnalahing, mille
käigus rullub linnaelanike
silme all lahti vaatemänguline sõjategevus. Lahingut
püütakse pidada võimalikult tõetruult, seega tähelepanu: linnas piiratakse
liiklust ja on kosta ka paugutamist.
Linnalahing toimub Kuperjanovi jalaväepataljoni ja
Kaitseliidu Võrumaa maleva
koostöös. See ettevõtmine on
üks osa sõjalisest harjutusest
„Tormihoiatus 2013“. Õppus
algab juba 19. aprillil ja kestab nädal aega, tegevus toimub enamikus Võru ja Lasva
valla aladel.
Linnalahingus osalevad
peale Võru maleva veel Põlva, Tartu ja Valga malev. Pataljoni tegevust juhib Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem
kolonelleitnant Maidu Allikas koostöös pataljoni staabiga. Kaitseliidu poolt on õppuste juht Võrumaa maleva
pealik major Urmas Vahter
koos malevate ühendstaabiga. Üheks koostööpartneriks
on ka Võru linnavalitsus. Lahingutegevusse on kaasatud
ligikaudu 500 võitlejat ja õppusega on seotud veel umbes
400 inimest.
Lahingutegevus ja
piirkonnad
Kaitseliit hõivab linnas olevad positsioonid 20. aprilli
päeval ja on lahinguvalmis
sama päeva õhtul alates kella
20st. Sellest hetkest algab pataljoni luureüksuste tegevus
linnas: nad peavad tegema

kella 20st võivad linnaelanikud kuulda lühiajalisi relvade
laskmise helisid. Kärarikkam
tegevus toimub pühapäeval
kella 10–13, kui kasutatakse
käsitulirelvade paukmoona,
lõhkepakette ja suitsu.
Milleks lahingud
linnatänavatele tuua?
Sõjaolukorras toimuvad lahingud nii metsas, maastikul
kui ka linnas. Linnalahing
on oma iseloomult üks raskemaid lahinguliike ja sõduritel on vaja kogemuste saamiseks seda harjutada.
Teine põhjus on soov
näidata linnarahvale Eesti
kaitseväe võimekust ja oskusi linnas lahingut pidada.
Korraldajad loodavad, et õppus sisendab kindlustunnet
ja usaldust nii Kuperjanovi
pataljoni kui ka Kaitseliidu
suhtes, samuti kasvatab kodanike huvi riigikaitse vastu.

kindlaks kaitseliitlaste positsioonid ja parimad lähenemisteed. Kuna luuretegevus
toimub ka öisel ajal, siis võib
osapoolte vahel ette tulla lühiajalist tulevahetust.
Linnalahingu etapp algab
pühapäeval, 21. aprillil kell
10 Võru ringteel Väimela tee
ja Võru alajaama vaheliselt
teelõigult Võru linna suunas.
Esimesed kontaktid toimuvad linna piiril ja sealt kanduvad lahingud edasi kesklinna. Pataljoni ülesanne on
vallutada linnas olevad Koreli oja sillad, mida kaitsevad

kaitseliitlaste üksused.
Lahingute kulgu pole
võimalik ennustada. Pataljoni staabiülema major Toomas Tõniste mõte on lasta
sündmustel areneda vastavalt reaalsele tegevusele.
Seda hindavad vahekohtunikud, pidades silmas elavjõu ja tehnika kaotust ning
lahinguetappide
läbimise
õnnestumist. Kulminatsioon
peaks toimuma Koreli oja
kallastel alates Tartu tänavast
kuni jalakäijate sillani Petseri tänava otsas. Olenemata
lahingu kulgemisest, lõpeta-

takse tegevus hiljemalt kell
13. Linnalahingule järgneb
kella 13–15 relvanäitus Vabaduse väljakul. Lisaks pakutakse linnarahvale kehakinnituseks sõdurisuppi.
Pealtvaatajate turvalisus
Pealtvaatajate jaoks valmistatakse võimalikes suuremates kokkupuutekohtades ette
vaatlemisalad ning ohutust
tagavad neoonvestides kaitseliitlased. Lahingutegevust
saab jälgida ka oma kodust ja
aiast – kust ainult silm vaatama ulatub. Kindlasti ei lu-

bata olla kaitsepositsioonide
vahetus läheduses ja rünnakukoridorides.
Kui palju on häiritud
linnaelanike tavaelu?
Alates laupäevast kuni lahingu lõpuni pühapäeval on sõidukite liikumiskiirust Võru
linnas vähendatud kuni 30
km/h. Jalakäijate ja sõidukite liikumispiirangud kehtivad pühapäeval kella 10–13
järgmistel teelõikudel: Tartu
tänaval alates Vilja tänavast
kuni Mäe tänavani, Vabaduse tänaval Kooli teest kuni
Semu kaubamajani. Autodega liikujad peavad tegema ümbersõidu üle Räpina
maantee silla. Jalakäijaid lastakse üle Koreli oja vastavalt
võimalustele.
Jalakäijatele
suletakse ka Koreli oja ümbritsev haljasala.
Laupäeva õhtul alates

Palutakse mõistlikku
suhtumist
Korraldajad loodavad linnarahva heale tahtele ja mõistlikkusele. Palutakse täita
neoonvestides isikute korraldusi ja suuniseid, sest nemad
hoolitsevad kõigi ohutuse
eest. Linnakodanike aiaga
piiratud eramute õuealale ja
hoonetesse ei siseneta.
Korraldajad
korjavad
kõik kasutatud imitatsioonivahendid pärast lahingute
lõppu kokku. Tegevuse käigus maha jäävaid kasutatud
imitatsioonivahendeid
ei
tohi puutuda, sest need võivad olla ohtlikud.
Kõiki õppusel osalevaid
kaitseväelasi ja kaitseliitlasi
on ohutustehnikas instrueeritud ning nende nõuete täitmist jälgivad nii vahekohtunikud kui ka korratagajad.
Korraldajad
tänavad
Võru I põhikooli, kes sõduritele lahkesti peavarju pakub.
VLL

PANE TÄHELE:
•
•
•
•
•
Foto: mil.ee

Maas vedelevaid kasutatud imitatsioonivahendeid ei tohi üles korjata! Alad koristatakse pärast lahingutegevuse lõppu.
Tuleb järgida neoonvestides korraldajate suuniseid, sest nemad teavad, kus on ohutu.
Kuna lahingutegevuse käigus tekkiv müra võib
koduloomi ehmatada, palume neid võimaluse
korral toas hoida.
Paanikaks ei ole põhjust, toimub näidislahing!
Pühapäeval, 21. aprillil kella 13.30–15 toimub
Vabaduse väljakul relvanäitus, pakutakse sõdurisuppi.
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Linnavolikogu istung 13. märtsil
Detailplaneeringu
kehtestamine
Kehtestati L. Koidula tn 5 // Seminari tn 1a
kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Kinnistul asuvad endise Võru tööstustehnikumi õppehoone ja ühiselamu. Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kaheks krundiks ja sihtotstarve muudetakse
ühiskondlike ehitiste maast elamumaaks.
Olemasolevad hooned on plaanis rekonstrueerida.

Linnavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude muutmine
Kultuurikomisjoni liikmeks määrati Heiki Kelp, Merle Koik, Eston Kurvits, Mare
Lüüs, Olev Lüütsepp ja Egle Taurus. Komisjoni esimees on Helga Ilves.
Majanduskomisjoni esimeheks valiti
Kristjan Võrno.
VLL

Linnavalitsuse istungitel
n

Riigihangete korraldamine

Korraldatakse riigihanked:
*Rannavalveteenuse osutamine Võrus
Tamula ja Kubija järvel 2013–2015.
*Võru linna tänavate remont ja kergliiklustee rajamine.
Hange hõlmab Männiku tee katendi
rekonstrueerimist, olemasoleva parkla katendi rekonstrueerimist, Männiku tänava
(hotelli ja spordikeskuse ristmikust kuni
rannaala lõpuni) välisvalgustuse ehitust,
Kubija rolleriraja ühendamist Kose kergliiklusteega, välisvalgustuse ehitust (Kubija
rolleriraja ühendamine Kose kergliiklusteega).
*Võru linnavalitsusele uute arvutite rent
koos tarkvaraga.
*Jüri tänava kahesuunaliseks muutmine
ning kõnniteede, ülekäigukohtade, lisasõiduradade ehitamine ja konsoolide paigaldamine.

Võru linna 2013. aasta
eelarvest toetuse andmine

n

Mittetulundusühingule Võru Noortekeskus
anti Võrumaa õppenõustamiskeskuse halduskuludeks toetust 2637 eurot.
Puuetega inimeste organisatsioonidele
anti toetust kokku 14 694 eurot ning sotsiaaltöö tegevustoetust kokku 27 756 eurot.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võru
Katariina kogudusele eraldati 190 eurot kiriku oreli tehniliseks hoolduseks ning 700
eurot tegevuskuludeks.
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumile anti toetust 2000 eurot Võru linna
õpilaste muuseumikülastuse korraldamiseks.

Enampakkumise tulemuse
kinnitamine ja äriruumi
üürilepingu sõlmimine

n

Lembitu tn 2 III korrusel asuva ruumi (üldpind 26,46 m², sealhulgas mõtteline osa
8,06 m²) kohta välja kuulutatud enampakkumise võitjaks kinnitati OÜ Sepised. Sõlmitakse äriruumi üürileping tähtajaga viis
aastat ja hinnaga 1,20 €/m².

Äriruumi üürilepingu
sõlmimine

n

Anti kasutusse Lembitu 2 keldrikorrusel
asuv ruum üldpindalaga 16,9 m2 ja üürihinnaga 0,58 €/m2 kuus.

Sõidusoodustuse kiipkaardi
asenduskaardi hinna
kehtestamine

n

Kehtestati Võru linnavalitsuse välja antava sõidusoodustuse kaardi asendamisel
väljastatava kiipkaardi hind, mille tasub
asenduskaardi saamiseks avalduse esitaja.
Asenduskaardi hind on 7,7 eurot (kaardi
valmistamise kulu).

Ürituse kooskõlastamine ja
väljaku sulgemine

n

Füüsilisest isikust ettevõtjale Aivo Luigele
anti nõusolek avaliku ürituse – Võru laada
korraldamiseks 13. aprillil kella 9–16. Vabaduse väljak suletakse liikluseks kella 6–18.
MTÜle Võro Selts VKKF anti nõusolek
Keriguplatsi laada korraldamiseks 1. juunil
kella 7–16. Liikluseks suletakse Katariina
kiriku esine plats 31. mail kella 22st kuni
1. juunil kella 16ni, Seminari tänav täies
ulatuses ning Koidula tänav Jüri tänavast
Koidula tänavaga vahetult piirnevate kinnistute 8/8a ja 6 piirini 1. juunil kella 7–16.
Füüsilisest isikust ettevõtjale Aivo Luigele anti nõusolek avaliku ürituse – Võru
laada korraldamiseks 4. mail kella 9–16.
Vabaduse väljak suletakse liikluseks kella
6–18.
Riigimetsa Majandamise Keskuse Pähni looduskeskusele anti nõusolek avaliku
ürituse – ülemaailmse õues õppimise päeva
korraldamiseks 16. ja 17. aprillil kella 8–16
Võru linnas Kreutzwaldi pargis.

n

Preemia maksmine

Rene Zahknale makstakse preemiat 750 eurot.
Võru linna sportlane Rene Zahkna võitis Austrias Obertilliachis toimunud noorte
laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel
25. jaanuaril toimunud sprindis pronksmedali ja 27. jaanuaril toimunud jälitussõidus
hõbemedali.

Maa ostueesõigusega
erastamine

n

Nõustuti Tallinna mnt 44 maa ostueesõigusega erastamisega ehitise omanikule OÜle
Autoteh.

Maakasutuse sihtotstarbe
muutmine

n

Jüri tn 6 maakasutuse sihtotstarbeks määrati 100% elamumaa.

Aadressi ja sihtotstarbe
määramine

n

Moodustatavale maaüksusele määrati aadress Pikk tn 8a ja maakasutuse sihtotstarve
on 100% sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutav
maa.
n

Ehitusloa väljastamine

n

Kasutusloa väljastamine

Väljastati Jüri tn 83 hoone laiendamise ning
Kreutzwaldi tn 43c ja Kreutzwaldi tänava
maakaabelliini ehituse luba.
Väljastati kasutusluba hoone laiendamiseks
asukohaga Pikk tn 17.
VLL

Kutsume raske ja sügava puudega laste
vanemaid arutelule
Ootame Võru linna raske ja sügava puudega
laste vanemaid 28. aprillil SA Võru Kannel
väiksesse saali, et vestelda hetkeolukorrast
ja pakutavatest teenustest ning selgitada
välja kitsaskohad ja laste arenguvõimaluste
parandamise ootused.
Vanematele, kellel on raske arutelust
lapsehoidja puudumise tõttu osa võtta, pakume võimalust jätta oma laps selleks ajaks

Võrumaa kutsehariduskeskuse lapsehoiueriala õpilaste hoolde.
Osalemiseks on vaja registreeruda 22.
aprilliks tel 785 0921, 5307 6521 või eve.
breidaks@voru.ee. Ka lapsehoiuvajadusest
palume registreerudes teada anda.
Tarmo Piirmann,
abiilinnapea

Head lapsevanemad,
kes ei saanud
osaleda 2012.
aastal sündinud
lastele korraldatud
vastuvõtul. Palume
teil linnapea
õnnitluskirjale ja
hõbelusikale, kuhu
on peale graveeritud
teie lapse nimi ja
sünniaeg, järele tulla
Võru linnavalitsuse
infosaali (Jüri 11).

Linnavalitsus ootab Võru linna
teenetemärgi kandidaate
Linnavalitsus ootab kõigilt
ettepanekuid Võru linna
teenetemärgi
andmiseks
2013. aastal.
Taotlused palume esitada kirjalikult Võru linnavalitsusele aadressil Jüri 11,
65620 Võru või e-posti aadressil vlv@voru.ee hiljemalt
15. maiks. Ettepanek peab
sisaldama teenetemärgi nominendi isikuandmeid, tege-

vusala ja teenete või muude
põhjuste loetelu.
Võru linna põhimääruse
ko
haselt antakse linna teenetemärk füüsilisele isikule
Võru linnale osutatud teenete eest või linna erilise aus
tusavaldusena.
Linnavalitsus
esitab
nõuetekohaselt vormistatud
teenete
märgi andmise taotluse ja oma ettepanekud kan-

didaatide kohta linnavolikogule. Teenetemärgi andmise
üle otsustab linnavolikogu.
Võru linna teenetemärke antakse välja alates 1994.
aastast. Teenetemärgi omanike nimekirja leiab Võru
linna kodulehelt www.voru.
ee / Üldinfo.
VLL

Kutsume Loova Eesti seminarile „Kunst müüa”
Kutsume sind 4. aprillil
Võru kultuurimajas Kannel toimuvale seminarile
„Kunst müüa”. Müügiseminaril anname praktilisi
näpunäiteid, kuidas oma
toodet tänapäevaseid vahendeid kasutades paremini müüa.
Praktikumi juhendab pikaajalise turundus- ja koolituskogemusega Anu-Mall
Naarits (Marketingi Instituut). Igal seminaril räägib
üks kohalik ettevõtja üllatusesinejana oma loo ettevõtluse

ja müügi aspektist lähtudes.
Rahvusvahelist
kogemust
müügi ja turunduse valdkonnas jagavad videointervjuudes teiste hulgas 2012.
aasta Londoni olümpiamängude turundusjuht David
Magliano (UK), B2B kunsti
turundamise
ettevõtmise
ArtShortCut juht Kira Sjöberg (FIN) ja tekstiilidisainerist ettevõtja Monika Järg.
Müügiseminaridele ootame eelkõige loomeettevõtjaid; turismitalunikke, kes
pakuvad kultuuriga seotud

turismiteenuseid; kultuuriasutusi, väiketootjaid jt. Kutset võib edasi jagada!
Seminar toimub kella
10–16.
Seminar on eelregistreerimisel tasuta. Kohtade arv
on piiratud ning eelistatud
on loomevaldkonnas tegutsevad isikud.
Lisainfo www.looveesti.
ee, helen@looveesti.ee.
Seminari korraldamist
toetab EAS Euroopa Sotsiaalfondi summadest.
Helen Unt
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Võru folkloorifestival
püüab rahvusvahelist
tunnustust
Järgmisel aastal toimub
Võru folkloorifestival juba
kahekümnendat korda. Selle ajaga on korraldajad saanud kogemuse korraldada
rahvusvahelise
tasemega
kultuurisündmust.
Seetõttu soovime 2014.
aastal saada UNESCO juures oleva folkloorifestivalide organisatsiooni CIOFF
(International Council of
Organizations of Folklore
Festivals and Folk Arts) festivaliks.
Eesti on eriliselt uhke
oma laulu- ja tantsupidude
traditsiooni üle, mistõttu
peame õigusega ka oma rahvatantsukultuuri ja -rühmi
kõrgetasemeliseks ja hästi
organiseerituks. Paradoksina ei ole eestlased selle ala
festivalide koorekihti ühendavas ja kvaliteedimärki
tähendavas organisatsioonis aga peaaegu esindatud.
Võru festival on sinna kõige tõenäolisem ja tegelikult
üks väheseid võimalikke
kandidaate Eestis, olles senise ajalooga tõestanud, et
tahab ja suudab sel tasemel
rahvusvahelist rahvatantsupõhist folkloorifestivali
korraldada. See oleks loomulikult märgiliselt suur
asi Võru linnale, aga oluli-

ne kogu Eesti silmapaistvusele sel kultuurialal, mis
ühendab üle maailma väga
palju inimesi.
CIOFFi festivale on üle
maailma ligi 300, Eestist
vaid siin üle kolme aasta
korraldatav Baltica. Ka Lätis
ei ole seni ühtki iga-aastast
UNESCO egiidi all toimuvat CIOFFi festivali. Meie
festivali püüdlemist CIOFFi
nimekirja toetavad praegu
lisaks Võru linnavalitsusele
ja Võrumaa kultuuriringkondadele kultuuriministeerium ja Eesti rahvuslik
folkloorinõukogu CIOFFi
esindajana Eestis.
Juba sügisesel CIOFFi
aastakongressil esitlesime
soovi saada selle organisatsiooni festivaliks. Sel suvel
vaadatakse meie sobivus üle
ja ilmselt juba 2014. aastal
saamegi
organisatsiooni
märki kanda.
Mida annab selline rahvusvaheline tunnustus festivalile ja siinsele piirkonnale?
CIOFFi festivaliks olemine võimaldab kutsuda
rahvuslike esindusorganite kaudu Võrru maailma
rahvatantsurühmade tippe
ning anda sel moel võimalus kohalikel inimestel teiste

Talv on peagi lõppemas, mis
ühtlasi tähendab hooajalise
müügi tippaja algust. Seetõttu
on õige aeg meelde tuletada
Võru linna hooajalise müügi
korra tähtsamad punktid.
Hooajalise müügi korraldamiseks peab müüja taotlema Võru linnavalitsuselt loa,
milleks tuleb esitada dokumendid:
• müügikoha asukoha plaan koos mõõtmetega
(pikkus x laius);
• värvifoto formaadis A4
või eskiisjoonis müügikohast
ning seal kasutatavatest inventarist koos mõõtudega
(pikkus x laius x kõrgus),
materjalidest ja värvitoonide
kirjeldusest;
• tehnovõrkude omanike
nõusolek, kui iga päev mitteteisaldatav laiendus paigaldatakse tehnovõrkude kaitsevööndisse;
• tehnovõrkude omaniku
nõusolek elektri, vee, kanalisatsiooni jne kasutamise

kohta;
• keskkonnaameti kirjalik nõusolek, kui hooajaline müügikoht asub Fr. R.
Kreutzwaldi pargis ja/või
Katariina alleel.
Võru linnavalitsusel on
vajaduse korral õigus nõuda
lisadokumente ning kehtestada müügikoha taotlejale
lisatingimusi.
Kui kaupleja on vajalikud dokumendid esitanud,
menetleb Võru linnavalitsus
neid laekumise järjekorras.
Otsuse loa väljastamise või
sellest keeldumise kohta teeb
linnavalitsus korraldusega 21
päeva jooksul alates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamisest.
Täpsemat infot saab Võru
linnavalitsuse
hooajalise
müügi korraldamise korrast, mille leiab Võru linna
koduleheküljelt ja linnavalitsuse infosaalist.
VLL

XXXII JOOKS
ÜMBER TAMULA JÄRVE
rahvaste kultuuriga tutvuda,
aga ka Võrumaa rikkalikku
pärandit tutvustada. See
omakorda kasvatab eeldatavasti mõne aastaga festivali
külastajate arvu, sest CIOFFi kvaliteedimärki tuntakse
ja tunnustatakse festivali
laiema sihtrühma seas. Nii
kasvab festivali kasulikkus
piirkonnas laiemalt. Ka
annab see paremad läbirääkimisvõimalused Eestis
rahastuse hankimisel. Saa-

me paremini läheneda saatkondadele jne. See on ühelt
poolt tunnustus meeskonnale, mida 17 aastat juhtis
Peeter Laurson, ja samas
edasiviiv kohustus praegustele tegijatele.
XIX Võru folkloorifestival toimub 12.–15. juulini.
Olete teretulnud!
Kadri Valner,
Võru folkloorifestivali
tegevjuht

Puhastage kinnistud lumest ja jääst!
Tuletame majaomanikele meelde, et nad vastutavad oma
krundiga piirnevate kõnniteede korrashoiu eest. Kõnniteed
tuleb hoida lumest puhtana ja vajaduse korral peab kasutama libeduse tõrjeks liiva või graniitsõelmeid.
Samuti tuleb katustelt eemaldada liigne lumi, et vältida
ülekoormusest tingitud kahjustusi, lumemassiivide langemist tänavatele ja kõnniteedele ning jääpurikate teket. Kõnniteede puhtuse ja liigse lume äralükkamise eest tuleb hoolt
kanda ka tühjana seisva maja omanikul. Kortermajades on
kõnniteede koristamine ühistute korraldada.
Kui linnas libedat tänavalõiku või ähvardavat hiigelpurikat näete, andke sellest kindlasti teada Võru linna heakorratelefonil 744 4459.

Hooajalisest müügist

Kõnniteede hooldus
• Kõnniteede puhastamise ja libedusetõrje eest vastutab
teega piirneva maja või kinnistu omanik.
• Lumekoristuse ja libedusetõrje kõnniteedel peab tagama ka tühja ehitise või krundi omanik.
• Kõnniteed peavad olema koristatud kella seitsmeks
hommikul ning vajaduse korral peab lume- ja libedusetõrjet
tegema ka päeval.
• Libeduse tõrjumiseks võib kasutada liiva või graniitsõelmeid (neid leiab ehituskauplustest). Keelatud on kasutada tuhka.
• Lund ja jääd ei tohi lükata sõidu- ega kõnniteedele nii,
et jalakäijatele jääb alla 1 m käiguruumi.
• Teata hooldamata kõnniteest Võru linna heakorratelefonil 744 4459!					 VLL

2. mail

Ajakava
16–17.30
18.00
19.30

registreerimine Võru linna spordiväljakul
start
autasustamine

Võistlusklassid
MN 12
MN 14
MN 16
MN 18
MN 21
MN 30
MN 40
MN 50
MN 60

(sünd 2001 ja hiljem)
(sünd 1999–2000)
(sünd 1997–1998)
(sünd 1995–1996)
(sünd 1984–1994)
(sünd 1974–1983)
(sünd 1964–1973)
(sünd 1954–1963)
(sünd 1953 ja varem)

Osavõtumaks täiskasvanutel 4 eurot, lastel 2 eurot,   
pensionäridele tasuta (eelregistreerimisel
täiskasvanul 3 eurot ja lastel 1 euro).
Raja pikkus ligi 6,3 km.
Kepikõndijate start avatud spordiväljakul
kella 16–17.30, finiš kell 19.30.
Võistlusklasside parimatele auhinnad, kiireimale naisele ja mehele eriauhind. Kõigi osavõtjate vahel loositakse välja võidud.
Kontakttelefon  503 3447.
Võru spordiselts Kalev
Orienteerumisklubi Võru
Võrumaa Kutsehariduskeskus
Võrumaa Spordiliit
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Õppeprotsessi toetamisest
huvitegevuse kaudu Võru I põhikoolis
Talveveerandisse jagus meie
koolis nii tubaseid ettevõtmisi kui välitingimustes toimuvat.
Innustamaks kooliperet koolielu puudutavates
küsimustes rohkem kaasa
rääkima, seadsime õpilasesinduse eestvõtmisel sellest
poolaastast sisse mõttetahvli. Nii õpilased kui ka õpetajad saavad seal kirja panna
oma arvamused ja tähelepanekud (nii rahulolu kui rahulolematust näitavad) parajasti luubi all oleva teema
kohta. Ettepanekute lahtrisse saab märkida, mida saaksime ise teha, et olukord
selles küsimuses paraneks.
Esimese teemana analüüsisime vahetunde koolis ning
selle tulemusena toimuvad
nüüd algklassidele mängude
vahetunnid.
Teadvustamaks, kui oluline on piisav ja kvaliteetne
uni, toimus veerandi algul
unenädal. Alustuseks said
nii õpilased kui ka õpetajad
tutvustavates joogatundides osaleda. Terviseõpetuse
ning klassijuhatajatundides
arutleti une, selle vajalikkuse ja kvaliteedi üle. Muusikatunnis õpiti unelaule,
vahetunnis said nooremad
õpilased huviruumis unejuttu kuulata, koolimajas aga
mängis rahulik muusika.
Nooremad õpilased kirjeldasid juttudes ja joonistustes oma unenägusid, nende
tööd pandi stendidele välja.
Vanemad klassid koostasid esitlusi ja unegraafikuid
ning 8.–9. klassid käisid
Kubija unekliinikus unearst
Mae Pindmaa loengus. Nädala kokkuvõttena toimus
vanemale astmele unekonverents esitluste ja viktoriiniga, algklassidele aga pidžaamapidu. Teemakohastele
küsimustele sai vastata mõttetahvlil.
Vastlanädalal oli igal
klassil võimalik valida, kas

Võru Järve kooli võistkond eriolümpial.

Võru Järve kooli
õpilased olid eriolümpia
talimängudel edukad
Juba teist talve toimusid
Otepääl Tehvandi spordikeskuse suusastaadionil Eesti
eriolümpia talimängud suusatamises. Mängude korraldamiseks saadi rahastus hasartmängumaksu nõukogult.
Eesmärgiks oli võimaldada vaimupuudega inimestele
füüsilist eneseteostust võrdväärsete vastastega võistlustel; õpetada neid väljaspool
harjumuspärast keskkonda
kohanema ning enesega toime tulema. Samuti pakkuda unustamatut emotsiooni
sportliku tegevuse kaudu.
Võistlustel osales 148
sportlast 24st Eriolümpia
Eesti Ühenduse liikmesasutusest ning Lätist ja Leedust.
Sportlastega koos oli 47 saatjat. Vabatahtlikena abistasid
Eesti
Olümpiaakadeemia
noored.
Võistluste kohtunike tiim
oli Urvaste koolist.
Võistlused algasid suurejoonelise tõrvikujooksuga,
milles osales lisaks võistkondadele 44 politseinikku
erinevatest Lõuna-Eesti teenistusosakondadest. Nagu
olümpial ikka, süüdati ka
eriolümpia avatseremoonial
olümpiatuli ning võistlejad
ja kohtunikud andsid vande.

Esimesel päeval toimusid
eelvõistlused. Finaalipäeval
toimus ka teatevõistlus. Võisteldi eri vanuserühmades:
100 m, 500 m, 1 km, ja 2,5
km distantsil.
Sportlased lähtusid eriolümpia deviisist: las ma
võidan ja kui ma ka ei võida,
olen andnud endast parima.
Võru Järve kooli esindas
kuus sportlast, kes kõik olid
tublid ja jäid üritusega väga
rahule. Nendel võistlustel
saime esimest korda kanda
ühtset spordivormi, mille
ostmiseks kasutati ASi Empower koolile jõulude ajal
annetatud raha.
Sportlaste ja saatjate majutuskohaks oli Pühajärve
spaa-puhkekeskus.
Võistkondadel oli võimalik külastada ujulat, jõusaali ning
osaleda tervise- ja kunstitoas
organiseeritud tegevustes.
Rohkelt rõõmu pakkus disko
ja õhtu üllatuseks olid lapsed Otepää peotantsuklubist
Tango.
Kõik sportlased lahkusid Otepäält võitjana, kaelas
medal ning hinges rõõm ja
uhkus.
Gaida Vassin,
Võru Järve kooli
liikumisõpetaja

9. klassi noormehed rahvapärast naljandit esitamas.
osaleda organiseeritud vastlapäeval Kubja karjääris või
minna tuubidega sõitma.
Tehti nii seda kui teist. Õpetajad panid end proovile
tõukekelgumatkal Taevaskojas.
RMK talveprogrammi
raames käisime 2.–4. klassidega Meenikunno rabas
räätsamatkal. Matk tekitas
palju elevust, sest räätsadega
ei olnud keegi varem kõndinud. Matkajuhi eestvõttel arutleti selle üle, mis on
raba ja kuidas see tekib, otsiti lume alt rabataimi ning
määrati loomade jälgi. Lõpuks joodi lõkke ümber teed
ning jagati matkamuljeid.
Sõbrapäevaks
mõtles
õpilasesinduse noorem aste
välja viisi, kuidas kaaslasi
üllatada. Nimelt sai tänavu
muffinikulleri kaudu oma
sõbrale magusa tervituse
saata. Muffinid küpsetasid
4. klasside kondiitrid, üheskoos pakiti need kenasti
ja varustati kaardikesega,
kuhu sai tervituse kirjutada. Kooliperele see algatus
meeldis. Tavapäraselt töötas
sel päeval koolis ka sõbrapostkast ning vahetundides
mängiti sõbralaule.
Ajalooõpetaja
Karin
Raudiku eestvedamisel toi-

munud „Pärimuste pärastlõunal” sai koolipere kuulata
muistendeid, legende, rahvalikke naljandeid ja lugusid elust enesest nii õpilaste
kui õpetajate esituses. Üheskoos lauldi regilaulu „Mina
lätsi siidile” ning kõigile
tuntud „Haanjamiist”. Sellel
üritusel püüdsime taaselustada neid hetki, mida meie
esivanemad on kogenud
jutuvestmisringides ja ühislaulmistel ning teadvustada
õpilastele kultuuripärandi
aasta juhtmõtet „Pärijata
pole pärandit”.
Võõrkeelte nädalal valmistati plakateid teemal
„Miks on vaja keeli õppida?”, toimus viiekümne sõna
töö, lahendati ristsõnu ning
osaleti spellimisvõistlusel.
Koridorides olevatele plakatitele sai iga huviline kleepida tüüpilisi Inglise, Saksa
või Vene asju. Vastata tuli ka
päeva küsimusele.
Tüdrukute nädalal toimus koolis hulk põnevaid
kohtumisi: külas käisid
juuksur ja kosmeetik ning
noorte nõustamiskabineti
esindaja. Lapsevanem Jane
Tiitsi juhendusel valmistati küpsetamise õpitubades
maitsvaid kringleid ja pitsasid ning arutleti heaks

Nüüd taas kõlab laul ....
1938. aasta 29. märtsil kogunesid Herta Heleene Mikelsaare eestvedamisel 28 võrulannat Võru naiskutsekooli
ruumidesse esimesse lauluproovi. Juhendajaks paluti
noor helikunstnik Paul Valter Elken. Sellest aktiivsete
laulusõprade
ühendusest
kasvas välja Võru naiskoor
Kannel.
Praegu laulab dirigentide Helga Ilvese ja Erja Aropi käe all 35 naist. Traditsiooniliselt oleme esinenud
isadepäeva kontsertaktustel
kultuurimajas Kannel ning
advendiajal Võru Katariina
kirikus. Jõulurõõmu oleme
pakkunud oma lauludega
Lõuna-Eesti haigla erihooldusosakonna klientidele.
Naiskoor Kannel on
osalenud kõigil Uma Pido
ja Võrumaa laulupidudel.
Toredad on olnud esinemised koos teiste Võru kooridega, „Lahinguta laululust”,

kultuurimaja Kannel 130.
aastapäeva ja hingedepäeva
tähistamine.
Alati on olnud meeleolukad esinemised väljaspool Võru linna: vabariigi
aastapäeval Rõuge kirikus ja
Vabadussõja ausamba juures, ühiskontserdid Viljandi
meeskooriga Sakala, naislauluseltsi laulupäevad eri
paikades üle Eesti. Möödunud aasta juunis osalesime
ka heliloojatele Kappidele
pühendatud vaimulikul laulupäeval Suure-Jaanis.
Augustis on ees kontserdireis Istrasse. Lisaks
laulmisele ja aktiivsele kontserditegevusele on naised
varmad osalema teistel koori üritustel. Koos tähistame
mitmesuguseid tähtpäevi,
oleme käinud Tartus teatris ning igal kevadel leiame
aega külastada Värska tervisekeskust.
6. aprillil algusega kell 17

perenaiseks olemise üle. Nädala võttis kokku kaunite ja
kenasti käituvate tütarlaste
päev.
Karjääripäeval külastasid klassid kohalikke asutusi
ja ettevõtteid, et tutvuda erinevate elukutsete ja ametitega, jälgida tööprotsessi ning
saada ülevaade, mida ja kuidas ühes või teises asutuses
tehakse. Kohapeal tutvustati
ka võimalusi, kuidas võiks
oma haridusteed jätkata,
et vastava ala spetsialistiks
saada.
Veerandi viimasel päeval leidis aset õpilastööde
konverents, kus 8. klasside
õpilased kandsid ette oma
uurimistööd.
Klassivälist tööd planeerides lähtume põhimõttest
kinnistada
ainetundides
õpitut. Mitteformaalse õppe
puhul lähenetakse materjalile teise nurga alt, laiendades nii õpilaste silmaringi.
Oluline on, et õpilased saaksid kogeda rõõmu ise- ja
koostegemisest ning eduelamust enese proovilepanekust ja õnnestunud esinemisest. Sisukalt koos veedetud
aeg aitab kaasa meie-tunde
kujunemisele koolis.
Ülle Tamm, huvijuht

Laadaoksjoni
raha eest sööma
ja kinno

Võru naiskoor Kannel.
tähistame oma koori 75 aasta juubelit kontserdiga Võru
kultuurimajas Kannel. Esitusele tulevad laulud, mis on

kujunenud lauljate lemmikuks, lisaks uudislooming.
Ootame kontserdile kõiki laulusõpru, endisi lauljaid

ning neid, kes soovivad leida
tee koorilaulu juurde!
Anu Kallas,
naiskoori Kannel president

Jõululaada heategevusliku
oksjoni tulu eest otsustati
võimaldada linna vähekindlustatud perede lastele kevadisel koolivaheajal
soe lõunasöök ning külaskäik kinno.
Koolivaheajal
võib
kõht tühjaks jääda neil
lastel, kelle jaoks tasuta
koolieine on päeva olulisim toidukord. 27 Võru
linna vähekindlustatud
perede last said 18.–22.
märtsini Jaagumäe toidusaalis kosutava lõunasöögi ning 22. märtsil viidi
lapsed Kandlesse, kus vaadati ühiselt koguperefilmi
„Lammutaja Ralf ”.
Jõululaada
oksjonil
koguti 333 eurot. Täname
veel kord kõiki, kes sellel
osalesid!
VLL
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Jüri Kaveri kohtukulude eest
ei tasunud linnavalitsus
Mõned nädalad tagasi kerkis
kohalikus meedias päevakorda linnapea Jüri Kaveri kohtukulude teema. Hoolimata
linnavalitsuse ametnike antud vastustest ning esitatud
tõendusmaterjalidest, otsustas kohalik meediaväljaanne
avaldada artikli, milles sisalduv info ei vasta tõele. Et
asjasse selgust tuua, küsitleb
linnaleht linnapea Jüri Kaverit.
Alustuseks, mis põhjusel kohtusse pöördusid?
Pöördusin
kohtusse,
kuna sain eraisikuna linnavalitsuse korraldatud riigihanke nõuete rikkumise eest
rahandusministeeriumilt
600 eurot trahvi. Mind süüdistati kui ametiisikut, aga
karistati kui eraisikut. Leidsin, et ei ole toime pannud
ühtegi väärtegu, ja sel põhjusel sai ka kohtutee jalge alla
võetud. Kohus rahuldas mu
kaebuse ja tühistas trahvi.
Linnapea ei saa olla korraga koristajast juristini. Linnavalitsuses tehakse otsuseid
kollegiaalselt. Isegi kui ma
mingi otsuse vastu hääletan
ja ülejäänud valitsuse liikmed
on poolt, pean vastavad otsused oma allkirjaga kinnitama.
Meediast käis läbi, et

linnavalitsus tasus kohtukulud. Kas see vastab tõele?
Absoluutselt mitte, ajakirjanik nõudis teabenõudega välja ka arve, mis seda
tõendas.
Ehkki see ei oleks ju vale
olnud…
Nii on. Eesti Vabariigis
on tavapärane praktika, et
kui isik on väärteo toime
pannud oma ametiülesandeid täites, katab kohtuvaidlusega seotud esinduskulud
ametiasutus. Mina otsustasin
kohtukulud tasuda oma taskust.

kult võimalik, tuli arutleda.
Peamine oli projekt ellu viia.
Õigusnõustaja selgitas erinevate lahendustega seotud õiguslikku olukorda ning viis
asja niikaugele, et jõuti tulemusele, millega kõik osapooled olid nõus. Bussiveolepingu õnnestumise aluseks oli
Sebe vastutulelik suhtumine
ja valmisolek pakkuda omalt
poolt häid lahendusi. Läbirääkimised toimusid Tallinna peakontoris.
Advokaadibüroo abi läks
vaja ka läbirääkimistel EASiga hanke kvalifitseerimisnõuete tõlgendamise teemal.

Ometi esitati kohtusse
arve, mille oli kinni maksnud linnavalitsus?
Võtsin end kohtusse esindama sama advokaadi, kes on
ka linnale teenust osutanud.
Ekslikult esitati kohtusse arve,
mis oli linnavalitsusega seotud. Inimlik eksitus, millest
kogu see segadus algas. Linnapea Jüri Kaveri ja eraisik
Jüri Kaveri vahel on õhkõrn
piir ning paraku aetakse sageli segamini, kes ma parasjagu
olen. Olen nii eraisik kui ka
linnapea 24 tundi ööpäevas ja
seitse päeva nädalas.

Milleks kasutada advokaadibüroosid, kui linnavalitsusel on olemas juristid?
See on täiesti tavapärane,
et keerulistesse läbirääkimistesse kaasatakse juristid
väljastpoolt maja. Eesmärk
on leida linnale kõige parem lahendus. Linnavalitsus
kasutab
advokaadibüroo
teenuseid siis, kui asutusel
puudub ajaline ressurss või
vastav oskusteave. Kõik eelnevad linnapead enne mind
on advokaadibüroode abi
kasutanud ja olen kindel, et
kasutavad ka pärast mind.

Kohalikus ajalehes väideti, et arve, mis advokaa-

Jüri Kaver.

Foto: Jarek Jõepera

dibüroo
linnavalitsusele
esitas ja kohtusse jõudis, on
fiktiivne.
Eks valimised ole lähedal ning enne seda hakkavad
opositsioonipoliitikud otsima kohti, kust saaks skandaali üles puhuda. See arve
on esitatud linnale reaalselt
osutatud teenuste eest ning
linnaametnikke valetamises
süüdistada on alatu laim.
Milles linn advokaadibüroo abi on vajanud?
Mida see konkreetne arve

sisaldab?
Seal sees on teema, mis
puudutab üle 70aastast
prouat, kellel naaberkinnistu
omanik ei luba veetorustikku
läbi oma maa viia ning ka teine naaber peab inimesele vee
andmist oma veetoru kaudu
ebaõigeks. Probleem on üleval olnud pikki aastaid ning
seda ei ole suudetud siiamaani lahendada. Nüüd esitati
ettepanek seada kinnistule
sundvaldus, et tagada inimesele võimalus liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.

Mul on äärmiselt kahju,
et lehe ja opositsioonilise
tegevuse kaudu on sellesse
loosse kaasatud väga südamlik naisterahvas, kes kasvatab
üksi lapselast ning kellel oli
ja on suur mure. Minu mustamine on kirjutatud mu palga sisse, aga ülekohtuselt on
eakas proua saanud pilkavate
kommentaaride osaliseks.
Arve sisaldas ka eakatele
tasuta bussisõidu võimaldamist. Selleks oli kaks võimalikku viisi ning selle üle,
milline lahendus on õigusli-

VLL

Eestimaa talimängud kulgesid edukalt
Märtsi alguses täitusid Võru
linn ja Võrumaa sportlastega, sest siin toimusid 12.
Eestimaa talimängud.
Kogu Eestit haaravatel
mängudel osales ligi 2900
sportlast 25 linnast ja 60 vallast. Mängudel olid esindatud kõik 15 maakonda.
Sel korral oli programmis rohkesti talispordialasid:
murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusaorienteerumine, laskesuusatamine,

jäähoki ja suusahüpped.
Võisteldi ka ujumises, motokrossis, naiste ja meeste
korvpallis, maadluses, lauatennises, kabes ja males.
Toimus omavalitsusjuhtide võistlus ning Riigikogu ja
omavalitsusjuhtide võistkondade korvpallimatš.
Spordikeskuse staadionil
toimunud avatseremooniat
austasid oma kohalolekuga Eesti Olümpiakomitee
president Neinar Seli, Riigi-

kogu aseesimees Jüri Ratas,
spordiliidu Jõud president
ja
põllumajandusminister
Helir-Valdor Seeder, olümpiavõitja Jaan Talts. Mängud
avas linnavolikogu esimees
Erki Saarman.
12. Eestimaa talimängude võitjad maakondade, valdade ja linnade arvestuses:
üle 40 000 elanikuga
maakondade arvestuses võitis Tartumaa;
kuni 40 000 elanikuga

maakondade arvestuses võitis Võrumaa;
üle 2 000 elanikuga valdade arvestuses võitis Tartu
vald;
kuni 2000 elanikuga valdade arvestuses võitis Mäetaguse vald;
üle 10 000 elanikuga linnade arvestuses võitis Viljandi;
kuni 10 000 elanikuga
linnade arvestuses võitis Paide.

Võru linn saavutas oma
kategoorias viienda koha.
Eestimaa
talimängud
toimusid Eesti Olümpiakomitee egiidi all ning mänge korraldas spordiliit Jõud
koostöös Võrumaa spordiliidu, Võru linnavalitsuse ja
Võru spordikeskusega. Kor-

raldusse oli kaasatud üle 150
inimese.
Talimänge korraldatakse
iga nelja aasta tagant eesmärgiga elavdada inimeste huvi
sportimise ja liikumise vastu ning anda neile võimalus
oma kodukohta esindada.
VLL

kauplema,
ostma või
vahetama!
1. mail kella 10–17 toimub Kesklinna pargis
rattalaat, kuhu on oodatud jalgrataste ja nende
tarvikute müügiga tegelevad ettevõtjad ja
eraisikud.
Kaubelda saab antiigist tuttuute ratasteni, olgu
siis tegu ratta, rattarõivastuse või -osadega –
kõik on oodatud.
Kohamaksu ei küsita.
Tule kauplema, sest sulle ebaoluline rattajupp
võib kellelegi väga vajalik olla!
Registreerimine e-posti aadressil
marje.randver@voru.ee.
Hetk talimängude avamisest. Fotol vasakult: Tarmo Volt, Merike Õun, Jüri Ratas, Andres Hunt, Helir-Valdor Seeder,
Neinar Seli, Jaan Talts, Erki Saarman.

Lisainfo tel 785 0918.
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Esikohata jäämise korvasid
külaliste kiidusõnad
Võru Rei judokatel ei õnnestunud tänavusel „Võru kevadel” küll autasustamispoodiumi kõrgeimale astmele
tõusta, ent võidetud kuus hõbedat ja kolm pronksi, lisaks
külaliste rohked kiidusõnad
lubavad 18. korda toimunud
rahvusvahelist noorteturniiri
ikkagi õnnestunuks pidada.
„Kurb muidugi, et ühtegi kulda ei tulnud, esikohata
jääda on jama,” ütles Võru
judoklubi Rei juhatuse liige
Enno Raag. „Aga kui arvestada, et kaks meie tugevaimat
judokat Rene Sulg ja Tarvo
Jõgeva jäid vigastuse tõttu kõrvale, siis kokkuvõttes
hindan võistlust positiivselt.
Oleme seal, kus oleme, tuli
selline keskeltläbi tulemus.”
Raagi sõnul oleks enama
saavutamiseks vaja rohkem
häid võistlusi, aga neid pole
Eestis peale paari turniiri
kuskilt võtta. „Tuleb Eestist
väljas käia, rahvusvaheline
tase on ikka midagi muud,”
lausus ta. „Paljudel meie
omadel polnud sellisel tasemel võistlust kunagi olnud.
Omasugustega saadakse küll
hakkama, aga kui vastased
on kõvad ja sellised, kellega
pole harjutud, siis on raske.”
Võrulastest oli kodusel
turniiril kahe hõbemedaliga
edukaim Henri Neeve, kes
jõudis kehakaalus kuni 42 kg
finaali nii B- kui ka C-vanuseklassis. Mõlemas esikohamatšis pidi ta alla vanduma
Läti judokale.
Teise koha saavutasid Rei
poistest veel Joosep Kikas
(C-klass, -34 kg), Erik Roosik (C-klass, -55 kg) ja Ivo Ri
Reijo Mägiste (D-klass, -38
kg) ning tüdrukutest Hanna-

Liina Kunnus (C-klass, +48
kg). Kolmanda koha tõid
korraldajaklubile Alvar Mällo (B-klass, -73 kg), Richard
Kuklane (C-klass, +60 kg)
ja Mairon Daniel Tiisler (Dklass, -25 kg).
18. „Võru kevadel” jagati
medaleid nelja vanuseklassi
57 kaalukategoorias. Edukaim klubi oli seitsme kullaga Pierigas BJSS Lätist ning
kokku viidi Võrust Lätti seekord koguni 25 esikohta.
Võistlejaid oli tänavu
üheksast riigist. Juba vanade
tuttavate Soome, Rootsi, Läti,
Leedu, Venemaa, Poola ja
Valgevene kõrval olid esmakordselt esindatud tšehhid.
Kokku osales turniiril
447 noort judokat, kelle päralt oli Võru spordikeskuses
esimest korda viis tatamit.
Neljal tatamil maadeldi Võrus esimest korda 2011. aastal, aga juba kahe aastaga sai
selgeks, et sellest jääb väheks.
„Midagi pole teha, eelmisel
aastal venis esimene võistluspäev väga pikaks,” ütles
Raag.
Tänavune turniir, mille
peakorraldajaks oli taas Riho
Lehiste, õnnestus korralduse poolest igati. „Netiühendusega oli algul väikseid
probleeme ja seetõttu veidi
võistluste algus venis, aga pärastpoole kõik sujus,” sõnas
Raag. „Külalised kiitsid ka
kohtunike tööd.”
Võistluse otseülekannet
internetis jälgis korraldajate
teatel üle 500 inimese ning
esmakordselt üritati „Võru
kevadel” rakendada ka livetulemuste süsteemi.
Vsport.ee

Algklasside õpilased aktusel.

Kui me ükskord kokku saame…
22. veebruar oli Kreutzwaldi
gümnaasiumi õpilastele ja
õpetajatele mõneski mõttes
eriline päev. Lisaks sellele, et
aktustega tähistati Eesti Vabariigi 95. aastapäeva, kohtusid ühes majas üle mitme
kuu jälle kõik õpetajad ja
õpilased.
Kui praegu tegutseb
kool neljas majas üle linna
– Kreutzwaldi gümnaasiumi B-korpuses, Kesklinna
gümnaasiumis,
Jussikese
lasteaias ja Wermo mööblitehase endises kontorihoones –, siis vabariigi aastapäeva tähistamiseks olid
kõik klassid kutsutud aktusele Räpina maanteel asuva
Wermo maja saali. Selles
majas õpivad alates jaanuarist Kreutzwaldi gümnaasiumi 8.–12. klasside õpila-

sed, enamikule nooremate
klasside õpilastele ja ka paljudele õpetajatele oli see aga
esimene kord üle selle maja
läve astuda. Korraks sai
kogu kool jälle kokku.
Kuna 2013. aasta on
kuulutatud kultuuripärandi
aastaks, oli seda ideed püütud ka vabariigi aastapäeva
aktuste kavasse lõimida.
1.–4. klassi aktusel oli pärast
poiste- ja mudilaskoori toredat etteastet külaliseks Võru
folkloorifestivali tegevjuht
Kadri Valner. Ta rääkis, millist varandust igaüks meist
igast oma päevast leida võib:
meie keel, lood, rahvarõivad
ja nendega kaasnev pärimus. Kõik see on varandus.
Kallis ei pea tähendama
tingimata materiaalset väärtust, see võib olla kallis hoo-

pis meie südamele.
5.–7. klassi aktusel esines lisaks lastekoorile ja
solistidele võrukeelse ettekandega Urmas Kalla Võru
instituudist. Tema etteaste
teemaks oli kahe suurmehe
elu: Põlvamaalt pärit Jakob
Hurda ja Viru lauliku Friedrich Reinhold Kreutzwaldi
elulugu ja elutöö põimusid
Urmas Kalla jutus põnevaks
tervikuks, mida oli huvitav
kuulata nii õpilastel kui ka
õpetajatel.
Põhikooli vanema astme
ja gümnaasiumiosa aktusel
esitasid 10.c klassi õpilased
õpetaja Merle Sule juhendusel oma mõtteid Eestist,
kodust ja kodumaast. Koos
segakoori võrukeelsete lauludega moodustas nende
kava ilusa terviku, mis viis

mõtted sellele, kui palju on
seda, mida oma kodumaal
oluliseks ja kalliks pidada.
Igaühe jaoks on see erinev
– olgu selleks siis Eestile
kuulsust toonud Skype või
teised tehnoloogiarendused,
tuntud inimesed, lumised
metsad, kodune Kasaritsa
järv või vanaema mälestused –, aga lõpuloona esitatud „Minu Eestimaa elab
minus” pani kõik kuulajad
mõtlema sellele, mis tähendus on Eestil tema jaoks.
Loodetavasti jääb tänavune vabariigi aastapäev
olulise hetkena koolipere
mälestustesse, olles andnud
võimaluse üle pika aja jälle
ühtekuuluvust tunda.
Maarja Saluveer,
huvijuht

Aita leida noortekeskuse maskott!
MTÜ Võru Noortekeskus
tähistab septembris oma 10.
sünnipäeva. Selle tähtpäeva puhul kuulutame välja
noortekeskuse maskoti kavandite konkursi, millest
ootame osa võtma Võru
linna ja valla 6.–12. klasside
õpilasi.
Mõtle, milline võiks olla
noortekeskuse
maskott?
Milline ta välja paistab,

mida meeleldi teeb ja hästi oskab? Millised on tema
igapäevased ülesanded peale noortesündmuste külastamise? Joonista tekkinud
idee paberile ja saada kavand koos märksõnade või
lühikirjeldusega meile.
Nõuded kavandile: A3
suuruses värviline töö, mille
valmistamisel võib kasutada
meelepäraseid vahendeid.

Töö tuleb paberkandjal toimetada Võru noortekeskusse hiljemalt 14. juunil.
Lisada autori ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, vanus, kool ja klass. Iga laps
saab konkursile esitada ühe
kavandi.
Laekunud töid hindab
viieliikmeline žürii. Parima
idee esitajale on välja pandud preemia väärtuses 75

eurot.
Infot konkursi kohta
saab internetist: keskus.vorumaanoor.ee, meiliaadressil info@vorunoortekeskus.
ee ja noortekeskusest Liiva
21, 65609 Võru.

Võru noortekeskus

Vanu uudiseid Võru linnast 1933. aasta märtsis

Poiste B-klassi autasustamine, vasakult esimene on parim
võrulane Henri Neeve. Henri sai teise koha nii C-klassis
kui ka B-klassis, kehakaalus -42kg.
Foto: vsport.ee

Weel üks õllepood Wõrru
Neil päewil awas hra. Toonekurg Jüri tän. end. J. Ebberi kpl. ruumides õllepoe.
Kuuldawasti awatawat lähemal ajal ka kiriku wastas
(nagu wanasti!) teine õllepood. Selle awamise mõtet
hellitab hra. Arro.
Näib, et tulewad wanad ajad tagasi, mil igas
teises-kolmandas majas oli
wa’kibeda wiskamise koht.
Kiisapüük alanud
Talwe lõpule lähenemisega
algab Tamulal kiisapüük ussiõngega, pionerid tänawu
sel ajal pole saagi üle wäga
nurisenud. Selle eest ei wõta
ahwenas praegu spiili kuigi
meelsalt. Paremat wõtmisaega on aga lähemal ajal
oodata.
Wõru Teataja nr 26;
7.03.1933

1. maakondlik
male-esiwõistlus
4. ja 5. märtsil toimus Wõrus Jahiseltsi ruumes esimene üle wõrumaakondlik
esiwõistlus males. Pääle pinewat heitlust kujunes paremusjärjekord järgmiseks:
1. koht – M. Nauman Wõrust (5 punkti), 2. koht – L.
Peterson Tsoorust (4 1/2
punkti) ja 3. koht – Ed. Rüga
Wõrust (4 punkti). Wiimasel tuli auhinnale tulekuks
mängida matsh Kuimetiga
Kasaritsast, kes omas samuti 4 punkti. Esiwõistluste edukaks läbiwiimiseks
aitas suuresti kaasa Wõru
maawalitsuse
wastutulek
korraldajatele wäärtusliku
auhinna annetamisega. Esimene samm maakonna maletajate pere kontakti loomise suhtes on tehtud, jääb
soowida, et ta wiimaseks ei
jää. Kahjatsusega tuleb mainida ainult seda, et osawõtt

esiwõistlustest ei olnud küllalt intensiiwne. Anti end
wõistlusteks üles, kuid kohale ei ilmutud.
Wõru Teataja nr 27;
11.03.1933
Wõru linna haigla uus
päähoone
Wõru linnahaigla uue päähoone pühitsemise ja awamise toiming sünnib homme, pühap, 26. märtsil. Kell
12.30 kogunewad külalised
ja waatawad uue haigla ruume. Kell 13.00 algab aktus,
mille kawas: pühitsemine
pastor A. Grafilt ja praost
J. Randwerelt, awamine ja
wõtmete üleandmine juhatajale, ülewaade hoone ehitamise käigust – linnapää F.
Suit, teaduslik kõne – linnaarst Dr. med. J. Ennulo
ja jooni linna wanahaigla
tegewusest – haigla juhataja
Dr. R. Piho.
Pärast aktust omawahe-

line kooswiibimine kutsutud külalistele.
Esimesed haiged uues
haiglas 1. aprillil. Otsekohe eelolewal nädalal algab
linna haigla päähoonesse
kolimine. See kestab umbes
nädalapäewad. Haigeid hakatakse sinna paigutama 1.
aprillist alates.
Wõru Teataja nr 33;
25.03.1933
P.S. Siia võib lisada, et
see oli esimene haigla Eestis,
mille projekteerimisel osales
ka haigla peaarst. Nimelt
tehti doktor Rudolf Piho ettepanekute alusel ruumide
planeering ja see võimaldas
paremini arstide tööd korraldada. See haiglahoone töötas
auga kuni 1982. aastani (seega peaaegu pool sajandit),
mil valmis uus haiglahoone
Kubijal.
Vanu ajalehti sirvis Võrumaa muuseumi peavarahoidja Arthur Ruusmaa.
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LUGEMISPROGRAMM RAAMATUGA SUVESSE
15. JAANUAR – 15. JUULI
Programm on pühendatud Fr. R. Kreutzwaldi 210. sünniaastapäevale ning tugineb kirjaniku sõnadele: „Just nagu pääsuke
oma poegi lendama õpetab, nõnda peab ka kirjamees oma
lugejaid seni harjutama, kuni nad tõesti lennata oskavad.”

• Loe läbi programmis osalev raamat.
• Valikus on 50 raamatut.
• Küsi raamatukoguhoidjalt või lae alla ja prindi välja
kahe küsimusega tagasisideleht ning anna täidetuna
raamatukoguhoidjale.

• Raamatukoguhoidjalt saad oma lugemispassi templi.
• Vähemalt 15 templiga lugemisprogrammi pass tagab
auhinna V Kesklinna pargi raamatukoguüritusel
1. augustil.

• Kord kuus loositakse kõikide osalejate vahel välja
auhinnad.

• Paremad lugemissoovitused ja kommentaarid
avaldatakse Võrumaa keskraamatukogu kodulehel.

VANEMA JA VÄLISEESTI RAAMATU TUBA
Alates 5. märtsist on teisipäeviti kella 11–15 avatud
vanema ja väliseesti raamatu tuba Jüri 54 II korrusel.
Veebruaris koliti Võrumaa keskraamatukogu vanema ja väliseesti raamatu toa kogu raamatukogu II korrusele. Nagu nimigi
ütleb, sisaldab kogu vanemaid Eestis ilmunud ja väliseesti
raamatuid, mida raamatukogu on saanud alates 1988. aastast
erinevate annetuste, näiteks aktsiooni „Pagulasraamat kodumaale” kaudu. Esimest korda on lugejatel võimalus tutvuda
Raimond Kolga raamatukogusse kuulunud raamatutega, mis
on märgistatud templi ja rohelise kleebisega.
Ajakirjad Looming, Eesti Kirjandus, Taluperenaine, Tulimuld jt
on lugejale endiselt kättesaadavad III korrusel.
Vanema ja väliseesti raamatu tuba on avatud teisipäeviti
kella 11-15, aga raamatuid saab kätte kõikidel raamatukogu
lahtiolekuaegadel. Andmebaas on RIKSWEBis raamatukogu
veebilehel http: //lib.werro.ee.
Toa pidulik avamine on 26. märtsil kell 15. Esinevad
Võrukaela näiteringi näitlejad.
Võrumaa keskraamatukogu tänab Võru linnavalitsust,
kultuuriministeeriumi ja Swisshofi antikvariaati toetuse eest.

Näitused
Konverentsisaalis
Talurahvapärand Võrumaa muuseumi kunstikogust.

III korruse teenindussaalis
Kultuuripärandi aasta 2013. Käsitööraamatute ja -esemete ekspositsioon Võrumaa muuseumi ja Võrumaa keskraamatukogu
kogudest.
Lauluga ristitud. Marie Under 130 – raamatunäitus.

Üritused
10. aprillil kell 12 konverentsisaalis
„Rootsi viimase viie aasta tõlgitud ja tõlkimata raamatud.
Surm külmas kliimas – pilk Rootsi krimikirjandusse” – Krõõt
Kaljusto-Munck, Tartu Ülikooli keelekeskuse inglise keele
õpetaja
Loengut toetab Eesti Rahvuskultuuri Fond.   
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Elioni soovitused, mida pidada
silmas kaevetööde tegemisel
Ees on kevad ning kinnistu
omanikel ja majavaldajatel
on taas võimalus alustada
töid oma aias või maavaldustes. Tehakse ehitustöid,
kaevatakse kraave, paigaldatakse aiaposte, juuritakse
puid või põõsaid jne. Selliste
kaevetööde käigus on aegajalt vigastatud sidekaableid,
mistõttu on tummaks jäänud telefonid või kadunud
telepilt. Kõik see põhjustab
pahameelt nii kaevetööde tegijale kui ka tema naabritele.
Naabrid pahandavad teenuste puudumise pärast ja kaabli
lõhkuja peab hüvitama kaabli taastamise kulud ning kahjunõuded.
Et selliseid olukordi
vältida, tutvustame, mida
peaks enne kaevetööde alustamist silmas pidama.
Võtke ühendust
Elioni spetsialistiga ja
uurige välja, kus kaablid
paiknevad!
Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta
puudub kohalikul omavalitsusel ja maaomanikel täpne

info. Sageli on kinnistu mitu
korda omanikku vahetanud
ning mõned dokumendid
on kaotsi läinud või üldse
vormistamata jäänud.
Kaablite vigastuste vältimiseks soovitame alustuseks uurida, kas kinnistul
asub Elioni maa-aluseid
kaableid. Kui selgub, et kinnistul leidub sidekaableid
ning maaomanik soovib
nende asukohta teada saada, siis tuleb kohale kutsuda
Elioni järelevalvespetsialist.
Esmakordne kaablite asukoha fikseerimine on maaomanikele tasuta.
Igal kinnistuomanikul
ja ettevõtjal on võimalik
tutvuda sidekaabli (liinirajatise) kaitsevööndis tegutsemise ja lubade taotlemise tingimustega ka Elioni
kodulehel
www.elion.ee
alajaotuses Ärikliendid →
Arendajale → Liinirajatiste
järelevalve (http://arikliendid.elion.ee/arendajale/liinirajatiste-jarelevalve).
Liinirajatiste paiknemise
kohta saab küsimused esitada Elioni järelevalvespetsialistile e-postiga või telefo-

nitsi. Kontakt: Rein Lätt (tel
5341 2206; e-posti aadress
rein.latt@elion.ee).
Seaduslik taust
Liinirajatise
kaitsevöönd
ulatub maismaal kaks meetrit mõlemale poole kaablit
ning liinirajatise kaitsevööndis on mitmed tegevused, sh
mullatööd sügavamal kui 30
cm, seadusega keelatud või
lubatud ainult liinirajatise
omaniku loal. Seega tuleb
liinirajatiste kaitsevööndis
tegutsemiseks taotleda järelevalvespetsialistilt tegutsemisluba. Seda ka juhul, kui
liinirajatis asub kodutalu
õuealal, sissesõiduteel või
läbib erametsi, põlde ja heinamaid (vt elektroonilise
side seaduse 11. ptk „Liinirajatis”).

Sidekaabli vigastuse
korral teavitage Elioni!
Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse
kahtluse või varguse toimumise korral helistage Elioni klienditeeninduse lühinumbril 165.
Elion

Iiri kaunitari külaskäik Võrus
Rakvere teater toob kolmapäeval, 17. aprillil Kandlesse
peresuhetest jutustava draama „Leenane’i kaunitar”.
Õhtul kell 19 algavas etenduses astuvad Iirimaa naiste
ja meestena lavale Ines Aru,
Ülle Lichtfeldt, Velvo Väli ja
Mait Joorits.
Martin McDonagh’ näidend „Leenane’i kaunitar”
viib vaatajad väiksesse mägikülla, kus elavad vanatüdrukust Maureen ja tema
vana ema Mag. Maureeni elu
keerleb töölkäimise ja seniilsust teeskleva ema eest hoolitsemise ümber. Kui ühtäkki
ilmub silmapiirile Maureenile armuõnne pakkuv Pato
Dooley, pannakse ema ja
tütre niigi keerulised suhted
proovile.
Lavastaja Üllar Saaremäe sõnul on „Leenane’i
kaunitar” üks võimsamaid
tänapäeval kirjutatud näidendeid. „Kui enamasti tõlgendatakse seda teksti kui
ema ja tütre teineteise vihkamise lugu, siis mina lähtusin sellest, et need inimesed
hoolivad teineteisest. Manipulatsioon, mis lähedaste
vahel toimub, on tegelikult

mekihiline, värske ja spontaanne, võimsa energiaga
laetud muusika.
Legendaarne
kitarrist
John McLaughlin on trio
kohta öelnud: „Balkan Stringsi pühendumus Balkani ja
Kesk-Euroopa muusikale on
inspireeriv. Tõlgendus muusikast on hämmastav. Tõesti
suurepärane!”
Balkan Strings mõjub
akadeemilisele publikule tehniliselt virtuoossena, samas

nakatab tema spontaansus
kontserdil ka lihtsal emotsionaalsel tasandil.
Piletid hinnaga 8 € ja 6 €
on eelmüügis Kandle kassas
ja Piletilevis.
Olete oodatud!
SA Võru Kannel

Zoran STARCEVIC – kitarr
Nikola STARCEVIC – kitarr
Zeljko STARCEVIC – kitarr

90

Antonina Kolesnik
Kaisala Uibopuu
Aino Sergus
Elmira Voroškova
Linda Johanson
Olga Jamštšikova

85

Linda Rebane
Õie Krillo
Leonhard Tellissar
Herta Kallei
Koidula Ploom
Ilme Mikkelsaar
Liivia Vanik
Lembit Plakso
Õie Sulbi
Astrid Vaask

80

Heli-Milvi Lehes
Evi Suursaar
Helgi Samarüütel
Luise Vall
Elsbet Antsov
Heino Kalk

75

Jevdokia Kopareva
Aavo Tolmik
Eevi Reedo
Kuulo Ossip
Viljo Keerberg
Olev Viitkin
Maini Vuks
Heli-Reet Irs
Enno Teppo
Maimu Tiks
Hilda Kaur

70

palju karmim, kui olukord,
kus üksteisele vaadatakse
otsa vihkava pilguga ja algu-

sest peale on selge, kuidas asi
lõpeb.”
Rakvere teater

Serbia trio Balkan Strings meeleolukas kontsert Kandles
26. aprillil kell 19 astub
Kandles lavale Serbiast pärit
kitarritrio Balkan Strings.
Isast ja kahest pojast
koosnev Balkan Strings
mängib originaalset kitarrimuusikat. See on segu
Balkani, Vahemere, Kreeka
ainesest, orientaalsest jazzist, mustlaste svingist ja
klassikalisest muusikast koos
asümmeetriliste rütmide ja
originaalsete kitarritõlgendustega. Tulemuseks on mit-

Õnnitleme
märtsikuu
juubilare!

Helve Hani
Ilme Jürgenson
Eevi Pruuli
Anu Kallas
Sirje Türna
Merike Kapp
Rutt Kais
Siiri Kahar
Nikolay Grisyuk
Mati Meltz
Milvi Pihooja
Tamara Mikson
Viiu Kornel
Jaan Laatspera
Tarmo Peterson
Lya Keem
Mati Ilves
Enno Tuvikene
Kyllikki Hirv
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PIRJO LEVANDI (laul)
KAIDO KODUMÄE (kitarr)

SO DANCO SAMBA
Kontserdid algavad kell 19:00

11.04 VÕRU Kannel
12.04 SANGASTE loss
04.05 VIHULA mõis
Rütmid ja elurõõm Ladina-Ameerikast
SALSA, SAMBA, BOSSA NOVA, ARGENTINA TANGO...
Piletid PILETILEVIS ja kohapeal 8€ / 10€

21. aprillil 2013

Võru vallamaja – Väimela tervisekeskus
11.30

registreerimine Võru vallamaja juures
Võrumõisa 4A
12.00 start
13.00 ujumine kõnnist osalejatele
Loosimine ja südamesõbralik eine
Võru Maavalitsus

Tule ja liigu oma südame heaks!
Osalemine on kõigile tasuta. Igaüks saab kaasa liikumispäeviku.

Konkurss
„Ohud meie ümber”
Kui märkad enda ümbruses
OHTU (objekt, olukord või
keskkond), siis pildista või filmi
seda ning saada koos väikese
kirjeldusega meiliaadressil
mare.udras@mv.werro.ee.
Mida me mõtleme OHU all?
Näiteks:
 ohtlikud kohad või olukorrad teedel ja
liikluses;
 katkised sillad, lagunevad hooned;
 katkised atraktsioonid mängu- või
spordiväljakul;
 ohud töökohal, lasteasutuses
või koduses keskkonnas (küttevõi elektrisüsteemid, käsipuude
puudumine jmt);
 murdumisohus puud, libedad tänavad;
 risustatud supelrannad;
 kellegi ohtlik tegevus jne.
Fotod, videod ning sinna juurde kuuluvad lood aitavad probleeme lahendada, sest vajaduse korral saadetakse see info
vastavatele institutsioonidele
(omavalitsus, asutus, kool, lasteaed, maanteeamet jne). Olukorra fikseerija jääb sel juhul anonüümseks.
Konkurss kestab 30. novembrini.
Osalejatele auhinnad (kas loositakse kõigi
vahel või selgitatakse välja parimaid).
Fotosid avaldame tervisedenduse
kodulehel www.werro.ee/tervis
Konkurssi korraldab Võrumaa traumanõukogu haigekassa rahastatava Võru maakonna
vigastuste vältimise projekti raames.
Konkursil osaledes aitad muuta oma
ümbrust turvalisemaks.
Üks foto võib öelda rohkem kui
sada sõna.
Europe Directi
teabekeskus Võrus.
Toome Euroopa Liidu info
Sinuni!
Võru Maavalitsus
Jüri 12, III korrus
avatud E-N 8–16.30
telefon 786 8335
e-post:
euroinfo@mv.werro.ee

19. aprillil algusega kell 11.30 toimub
Võru maavalitsuse II korruse saalis
tööealisele elanikkonnale mõeldud
infopäev „Kodanikuõigused Euroopa Liidus”.

aprill 2013

Ettekande teevad haigekassa,
sotsiaalkindlustusameti, Euroopa Liidu
tarbijate nõustamise keskuse, EURESe (Euroopa
tööhõivetalitus) ning Soome ehitusliidu
esindajad. Infopäev on kõigile huvilistele tasuta.
Päeva toetavad Euroopa Liit, riigikantselei ning
Võru maavalitsus.
Lisainfo: Gady Künnapuu, gady@mv.werro.ee

Võru judoklubi Rei korraldab
Võru spordikeskuse judosaalis

judo-enesekaitsekursuse
See enesekaitsesüsteem ühendab endas judo
heited ja valuvõtted ning kikkpoksi tehnikad.
Treeningud toimuvad judosaalis
E, T, N kella 19.30- 21.  
Õpilaste treeningutest osavõtumaks on
15 € kuus.
Täiskasvanute treeningutest osavõtumaks on
20 € kuus.
Eelregistreerimine ja lisainfo treener
Ilmar Koorti telefonil 5343 0055.

• Alates 1. aprillist asub ASi Võru Vesi
klienditeenindus uuel aadressil: Lembitu 2a
I korrusel.
• Alates 1. märtsist osutab AS Võru Vesi peale
Võru linna teenuseid ka Antsla linnas ja vallas.

APRILL 2013

3. aprillil kell 19 Vana
Baskini teatri etendus
„OOTAMATU ETTEPANEK” teatrisaalis. Piletid
hinnaga 11 € ja 9 € eelmüügis Kandle kassas.
4. aprillil kell 11 ja
13 PETERBURI TSIRKUS uue kavaga teatrisaalis. Piletid hinnaga 2 €
eelmüügis Kandle kassas.
Esinevad joogi, lõbus
kloun, tuvid, kassid, püüton.
6. aprillil kell 19 juubelikontsert
„VÕRU
NAISKOOR
KANNEL
75” kontserdisaalis.
8. aprillil kell 13 VAT
teatri etendus noortele
„SALTO MORTALE” teatrisaalis. Piletid hinnaga 6
€ ja 5 € eelmüügis Kandle
kassas.
11. aprillil kell 19
kontsert: PIRJO LEVANDI ja KAIDO KODUMÄE
„So danco samba” kontserdisaalis. Piletid hinnaga
10 € ja 8 € eelmüügis Kand-

le kassas.
17. aprillil kell 19
Rakvere teatri etendus
„LEENANE’I
KAUNITAR” teatrisaalis. Piletid
hinnaga 10 € ja 8 € eelmüügis Kandle kassas.
20. aprillil kell 18
Kungla
muusikalitrupi
etendus „ANASTASIA”
teatrisaalis.
21. aprillil kell 13 klubi HÕBEDANE JUUS
pidu kontserdisaalis.
24. aprillil kell 18
VÕRU MUUSIKAKOOLI
kevadkontsert kontserdisaalis.
26. aprillil kell 19
kontsert: trio BALKAN
STRINGS (Serbia) teatrisaalis. Piletid hinnaga 8 € ja
6 € eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis.
27. aprillil „Võrumaa
tants 2013” teatrisaalis.
30.
aprillil
kell
19
Monoteatri
etendus
„VANAISA”
teatrisaalis.

