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Võru linn astub samme riikliku gümnaasiumi loomiseks
Mullu, 28. veebruaril Haridus- ja Teadusministeeriumi
ning Võru linna vahel sõlmitud kokkuleppega loodi
eeldused akadeemilise gümnaasiumi rajamiseks Võrru.
Nüüdseks on koolivõrgu ümberkorraldamisega seotud
osapooled jõudnud seisukohale, et nii Võru Kreutzwaldi
gümnaasium kui ka Võru I
põhikool tuleb likvideerida
ning moodustada kaks uut
kooli: klassikaline gümnaasium ja põhikool.
Ümberkorraldustega tahetakse luua maakonna õpilastele tänapäeva nõuetele
vastav õpikeskkond, ühtlasi
rekonstrueerida Seminari 1
koolihoone ja selle lähiümbrus.
Projekti, mille kogumaksumus on 5 040 000 eurot,
toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning omaosaluse 15% katab vastavalt
eespool nimetatud kokkuleppele Haridus- ja Teadusministeerium. Kui kõik läheb
plaanipäraselt,
alustatakse
õppetööd Seminari 1 majja
rajatavas riigigümnaasiumis
alates 1. septembrist 2015.
Riiklik gümnaasium kui
kvaliteedimärk
Põhikool ja gümnaasium on
erinevad ja iseseisvad õppetasemed, millel on eri eesmärgid, sisu ja nõuded, oma
õppemetoodika ja -keskkond
ning erinevad hariduslikud
dominandid. Gümnaasiumis
on esiplaanil maailmapildi
süvendamine, iseseisva töö
harjumuse kujundamine ja
ainekeskne õppekava.
Riik on seadnud eesmärgiks liikuda sinnapoole, et
põhikool muutuks ainekesksest gümnaasiumi eelastmest
iga õpilase võimeid ja huvisid arvestavaks õpilaskeskseks, elus toimetulekut tagavaks, iseseisvaks lõpetatud
haridustasemeks.
Samuti
peaks õpilane põhikooli lõ-

Senised käigud
riigigümnaasiumi
loomiseks

Hetk Võru linna hariduskorralduse töörühma hääletamiselt.
pus olema valmis jätkama
õpinguid gümnaasiumis või
kutseõppeasutuses. Valmisolek tähendab asjatundlikkust valida, hinnata ise või
asjatundjate abiga oma võimeid ja kalduvusi. Järelikult
peaks põhikooli lõpp olema
tõsine mõtlemiskoht edasise
haridustee üle. Täistsüklikoolis (1.–12. klass) lükatakse põhikooli lõpus otsustuste
tegemine sageli tulevikku
ning põhikooli lõpetaja liigub gümnaasiumi. Kui aga
põhikool ei pea võistlema
põhikooliga, mille juures on
gümnaasium, tekib linnas
rahulikku arengut võimaldav
turvatunne.
Õpetajaks konkursi
kaudu
Haridus- ja Teadusministeerium on kogu aeg olnud
seisukohal, et koolide üm-

berkorraldamise viis on
linna enda otsustada, tulemuseks peab olema akadeemilise
gümnaasiumi
tekkimine ning selle üleandmine riigile. Vastavalt 12.
detsembril 2012 tehtud Võru
linnavolikogu otsusele oleks
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumist saanud akadeemiline
gümnaasium asukohaga Seminari 1 ning kooli põhikooliklassid oleks liidetud Võru I
põhikooliga aadressil Kooli
7. Sellise otsuse puuduseks
oli, et koolide töötajate koosseisud oleks komplekteeritud
konkursita. See tekitas õpetajaskonnas rahulolematust
ning olukorra lahendamiseks moodustas Võru linnavalitsus 30. veebruaril 2013
hariduskorralduse töörühma.
Töörühma
koosseisu
kuulusid kõigi linna koolide

ja hoolekogude ning linnavalitsuse esindajad. Komisjoni peamiseks seisukohaks
oli, et ümberkorralduste käigus tuleb arvestada eeskätt
õpilaste huvidega ning anda
kõigile õpetajatele võrdsed
võimalused.
Komisjon jõudis 28. veebruaril 2014 seisukohale, et nii
Võru Kreutzwaldi gümnaasium kui ka Võru I põhikool
tuleb likvideerida ning luua
kaks uut kooli: klassikaline
gümnaasium ja põhikool.
Sellest lähtuvalt tehti linnavalitsusele ettepanek algatada
Võru linnavolikogu varasema
otsuse muutmine.
Otsuse poolt oli enamik
koolide esindajatest, vastu
hääletas vaid Võru I põhikooli hoolekogu esindaja.
Samas tunnistas ta, et hoolekogu ei ole jõudnud uusimate arengute valguses teemat

veel arutada, st nad ei olnud
koos käinud sellest saadik,
kui linnavalitsus õpetajatega kohtumisel oma kursile positiivse tagasiside sai.
Hoolekogu seisukoht, mida
ainsana vastu hääletanud
esindaja väljendas, oli kujundatud märksa varem.
Järgmise sammuna koolikorralduse muutmise teel
on linnavalitsuse esindajatel kavas enne aprillikuist
linnavolikogu istungit kohtuda Võru I põhikooli ja
Kreutzwaldi gümnaasiumi
õpilaste vanematega. Kohtumised toimuvad eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme
õpilaste vanematele. Eesmärgiks on selgitada lastevanematele tehtud otsuste tausta
ja põhjusi ning saada neilt
plaanitavate tegevuste kohta
tagasisidet ja konstruktiivseid ettepanekuid.

* 12.05.2010 andis Võru
linnavolikogu oma otsusega
Võru linnavalitsusele ülesande
alustada tööd akadeemilise
gümnaasiumi loomiseks linnas ning volitas linnavalitsust
pidama läbirääkimisi Haridusja
Teadusministeeriumiga
akadeemilise
gümnaasiumi
rahastamise võimaluste üle.
Need võimalused leiti ning
Võru linnavolikogu otsustas
12.12.2012 Võru linna koolivõrgu ümber korraldada.
*Regionaalministri 28.09.2012 määruse nr 7
„Meetme „Gümnaasiumivõrgu
korrastamine”
tingimused”
(https://www.riigiteataja.ee/
akt/104102012004) kohaselt
oli riigi 14 omavalitsusel, nende hulgas Võru linnal, võimalik taotleda toetust nn puhta
gümnaasiumi loomiseks. Projektis osalemise otsustas Võru
linnavolikogu 9.01.2013 oma
otsusega nr 1. Sellest lähtuvalt esitas Võru linnavalitsus
21.01.2013 meetme „Gümnaasiumivõrgu korrastamine”
raames toetuse saamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) projekti „Seminari
tn 1 koolihoone ja selle lähiümbruse rekonstrueerimine”.
Projekti kogumaksumus on 5
040 000 eurot ning omaosaluse 15% katab vastavalt
28.02.2013 kokkuleppele Haridus- ja Teadusministeerium.
*10.04.2013 tegi EAS Võru
linnavalitsuse esitatud taotluse tingimusliku rahuldamise
otsuse.
*7.02.2014 sõlmisid Võru
linnavalitsus, Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigi
Kinnisvara AS kolmepoolse käsunduslepingu, mille kohaselt
korraldab Seminari 1 hoone
rekonstrueerimis- ja ehitustöödeks,
projekteerimiseks,
ehitustööde järelevalveks ning
hoone sisustamiseks vajalikud
riigihanked Riigi Kinnisvara AS.
Praegu on projekteerimistööd
lõppjärgus ning riigihanked
väljakuulutamisel.

Võru- ja Põlvamaa õpilased saavad osaleda
keskkonnahariduslikes õppeprogrammides
Võrumaa kutsehariduskeskus
koostöös MTÜga Looduskool
alustas Võru- ja Põlvamaa
üldhariduskoolidele mõeldud
projekti, mille raames pakutakse 1.–9. klasside õpilastele
märtsist juunini ligi 240 õppekavakohast
programmi,
kuhu oodatakse osalema üle
5000 õpilase.
Projekti, mida rahastab
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, on kaasatud
kümme asutust ja organisatsiooni Põlva- ja Võrumaalt. Projekti tarbeks on
koostatud 30 keskkonnahariduslikku programmi,

milles kasutatakse aktiivõppemeetodeid. Projektis
osalevad partneritena Keskkonnaamet, RMK, MTÜ
Eesti Ellujäämisselts, MTÜ
Maavillane, SA Pokumaa,
Süvahavva loodustalu, OÜ
Tervise Kodu (Metsamoor),
FIE Margus Muts ja MTÜ
Looduskool.
Ka Võrumaa kutsehariduskeskus ise pakub
projektis õppeprogrammi,
mis on mõeldud 5.–9. klassidele. Programmi nimi on
„Kos ja kuis tuu tsirk eläs?”
ning see koosneb kahest
osast: esmalt huvitav loeng

harrastusornitoloogilt
ja
pärast seda suundutakse
töökotta, kus õpilased saavad juhendajate õpetuste
järgi oma kätega valmistada
pesakasti, mis hiljem oma
kooli juures sobivasse kohta
üles pannakse.
„Projekti idee kasvas välja Põlva- ja Võrumaa keskkonnahariduse ümarlaudade aruteludest, kus leiti, et
vaja on teha koostööd selle
nimel, et õpilased saaksid
tasuta osaleda õuesõppe
programmides, mida eeldab
riiklik õppekava. Projekti
ettevalmistamisel saadi ees-

kuju Viljandi maakonnas
juba viiendat aastat toimivast
ühisprojektist, mida juhib
MTÜ Lilli Looduskeskus
ja mille raames on õpilased
seal aastaid saanud osaleda
looduskeskustes toimuvates
õppeprogrammides,” ütles
projektijuht Kristi Toom.
Projekti vastu on suurt
huvi tundnud nii Põlva- kui
ka Võrumaa õpetajad, kes
on aktiivselt oma klasse
programmidesse registreerinud. Projektis osalevatele
õpilastele on programmid
tasuta, koolide transpordikulu sõiduks looduskeskus-

se või matkarajale kaetakse
160 euro ulatuses. Õpetajate
jaoks teeb projekt mugavamaks õuesõppe korraldamise, mis muidu eeldaks igalt
koolilt ise projektide kirjutamist, et rahastust saada, või
õpilaste käest õppekäikudeks
raha korjamist.
Samalaadne ühisprojekt
on käivitatud ka Valgamaal.
Uus riiklik õppekava paneb koolidele kohustuse kasutada õppetöös erinevaid
õpikeskkondi – looduskeskusi, muuseume, õuesõpet
–, et seostada õpitut igapäevaeluga ja ühendada klassis

õpitud teooria praktikaga.
Alanud ühisprojekt aitab sellele hästi kaasa.
Lisainfo:
Kristi Toom
MTÜ Looduskool
Tel. 5330 5557
e-posti aadress: info@looduskool.ee
http://www.looduskool.ee/
http://www.vkhk.ee
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Kvaliteetse haridusega
elanikkonna vähenemise
vastu Võrumaal
Võru linna hariduskorralduses on jõutud punkti, kus on selge, et
2015. aasta 1. septembril alustab osaliselt renoveeritud ja osaliselt
tuliuues hoones tööd riigigümnaasium. Eelmisel sügisel lasti käiku
praeguse Kreutzwaldi gümnaasiumi põhjalikult renoveeritud hoone ning paralleelselt riigigümnaasiumi ehitamisega renoveeritakse
Kesklinna kooli II korrus. Seega võib mõningaste mööndustega
Kesklinna kooli suhtes öelda, et kõik Võru kolme suurema üldhariduskooli õpilased alustavad järgmise aasta tarkusepäeval õppetööd
nüüdisaegsetes ja värskelt valminud koolihoonetes. Koos uute hoonete valmimisega toimuvad ümberkorraldused ka koolikollektiivides.
Linnavolikogu eelmisel aastal tehtud otsuse järgi liidetakse Võru
I põhikool ja Kreutzwaldi gümnaasiumi põhikooliosa üheks põhikooliks, mis alustab tööd praeguses Kreutzwaldi gümnaasiumi
hoones, ning kõik gümnaasiumiastme õpilased asuvad õppima uues
riigigümnaasiumis aadressil Seminari 1. Kõigi nende ümberkorralduste juures oli siiani lõpliku vastuseta küsimus, kas emb-kumb
kahest uuest koolist luuakse Võru I põhikooli või Kreutzwaldi gümnaasiumi õigusjärglasena. Otsus, mille linnavolikogu mullu Võru I
põhikooli säilitamise kohta langetas, oli esialgne ja tol hetkel formaalselt vajalik, et riigigümnaasiumi rajamisega edasi liikuda. Lõplikuks otsuse tegemiseks loodi hariduskorralduse töörühm, kuhu
kaasati peale linnavalitsuse esindajate kõigi linna üldhariduskoolide
õpetajate ja hoolekogude esindajad. Pärast erinevate argumentide
ja seisukohtade vaagimist jõudis töörühm tänavu veebruaris peaaegu konsensuslikule seisukohale: Võru linnas pakutava hariduse
kvaliteedile on parim lõpetada nii I põhikooli kui ka Kreutzwaldi
gümnaasiumi tegevus ning asutada kaks uut kooli. Sellise lahenduse puhul saame valida mõlemale koolile parimad võimalikud juhid
ja õpetajad. Just pedagoogiline kollektiiv on see, kes määrab kooli
vaimsuse ja õpetamise kvaliteedi. Uute kollektiivide endi kätes on
seejärel koolile nime valimine ja traditsioonide kujundamine. Kuna
suure osa uute koolide õpetajaskonnast moodustavad kindlasti
praeguste koolide parimad õpetajad, siis ei kao Võrust arvatavasti
kuhugi ka Kreutzwaldi gümnaasiumi ja I põhikooli vaimsus ning
parimad traditsioonid. Need saavad täiendust ja värskendust uutelt
õpetajatelt, kes võetakse avatud konkursi korras tööle vabaks jäänud
õpetajakohtadele.
Ei ole kahtlust, et Võrus pakutava hariduse kvaliteet on üks olulisemaid tegureid lastega perede ja noorte sidumisel Võru kui elukohaga ja linna elanikkonna kahanemistendentsi peatamisel. Meie
kodulinnas pakutava hariduse kvaliteet oleneb aga otseselt õpetajate
professionaalsusest ja valdkonna infrastruktuurist.
Abilinnapeana on mul väga hea meel konstateerida, et linna
koolide õpetajad jõudsid pärast põhjalikku kaalumist suuremate
intriigideta ühisele arusaamisele sellest, kuidas saavad Võru koolid
endale parima võimaliku õpetajaskonna. Loodan väga, et volikogu
selle ettepaneku ka otsuseks vormib. Siis on meil tublisti lootust, et
Võru koolide prestiiž tõuseb uuele tasemele, meie noored jäävad lõviosas kodulinna vähemalt gümnaasiumi lõpetamiseni ning ükski
potentsiaalne Võrru kolija ei jäta oma plaane katki siin pakutava hariduse kehva taseme pärast.
Sixten Sild,
abilinnapea

Ilmusid Võru linna vapiga postmargid
5. märtsil lasi Eesti Post käibele Võru linna vapiga
postmargid.
Tegemist on iseliimuva margiga, mille hind on
Eesti-sisese lihtkirja tariifi järgi 0,45 eurot ning tiraaž 1 000 000. Margid trükiti trükikojas Vaba Maa,
margi kujundajaks on Indrek Ilves.
Võru on linnavappe tutvustavas standardmarkide sarjas järjekorras kolmas linn pärast Sindit ja
Mõisaküla. Viis esimest linnavappi, mida markidele
kanda, loositi välja mullu varakevadel linnade ja valdade päevadel. Peale Võru vapiga markide on Eesti
Postil kavas tänavu turule paisata Saue ja Elva vapiga margid.
Iseliimuvatest markidest kõneldes ütles Eesti
Posti juhataja Ülle Eplik, et tegu on laialt kasutatavate ja lihtsalt ümbrikule kantavate markidega, mille
kogutiraaž on ligi 4,5 miljonit aastas.
Koos margiga ilmusid esimese päeva ümbrik ja
esimese päeva tempel, samuti on Eesti Posti kodulehel võimalik tutvuda Võru linna tutvustava tekstiga.
Ulis Guth

Linnavalitsuse istungitel
Riigihangete korraldamine
Otsustati korraldada järgmised riigihanked:
- liiklusmärkide tellimiseks ja paigalduseks (hange
hõlmab peamiselt Kreutzwaldi tänavat, paljudel teistel
tänavatel on kavas välja vahetada nõuetele mittevastavad liikluskorraldusvahendid);
- Võru linna teede andmete kogumiseks;
- Võru Kesklinna kooli osaliseks rekonstrueerimiseks;
- tänavapuude hooldus- ja kujunduslõikuseks;
- Kubija spordiväljakute rekonstrueerimiseks ja
uue abihoone ümbruse haljastuseks (kavas on väljakute planeerimine, tasandamine ja murukatte taastamine
ning hoonete ümbruse heakorratööd ja lisaparkimisala
rajamine).
Riigihangete korraldamiseks volituse andmine
Otsustati, et Võru linnapea väljastab ASile Võru Vesi
volikirja hankija nimel järgmiste riigihangete korraldamiseks ja hankemenetlusega seotud toimingute tegemiseks:
- Võru linnas Paju tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava ristmiku väljaehitamiseks. Vastavalt linnavalitsuse tellitud tänavaprojektile likvideeritakse ringristmik
ning ehitatakse välja lihtristmik. Tööde käigus eemaldatakse ristmikult vana asfaltkate ning asendatakse
uue kattega 982 m2 ulatuses. Riigihanke eeldatav maksumus on 67 475,70 eurot (sisaldab käibemaksu).
- Võru linnas Liiva tänava, F. R. Kreutzwaldi tänava
ja Tamula järve vahelise lõigu projekteerimiseks. Sisaldab Liiva tänava ligi 250 meetri pikkuse lõigu tänavakatte, kõnniteede ja haljastuse terviklahendust. Riigihanke eeldatav maksumus on 1 500 eurot (sisaldab
käibemaksu).
Nimetatud riigihanked on seotud sademeveetorustike ja -süsteemide ehitusega ning kavandatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaasrahastatavate projektide lisatöödena.
Ehituslubade väljastamine
OÜle Elektrilevi väljastati ehitusluba maakaabelliini ehituseks Karja tn T1, Karja põik T1, Savi tn T1 ja
Savi tn 6. Väljastati ehitusluba Laane tn 13 üksikelamu
laiendamiseks ja Jaama tn 67 hoone lammutamiseks.

Tartumaa lasteaedades nõu järel käinud võrulased Tartu lasteaia
Lotte direktori Viive Vellemaa ettekannet kuulamas.

Võru linna delegatsioon käis
ringreisil Tartumaa lasteaedades
Nädalapäevad tagasi käisid linnapea Anti Allas, abilinnapea Sixten
Sild ja linnavolikogu esimees Tõnu
Jõgi koos linna haridusosakonna ja Võru lasteaedade juhtidega
ringreisil Tartumaa lasteaedades.
Üheskoos tutvuti sealsete mudilaste igapäevakeskkonna ja lasteaiahoonete ehituslike lahendustega, et leida parim variant Võru

lasteaedade tingimuste parandamiseks.
Võru delegatsiooni võõrustasid Lähte lasteaed Kiisupere, Kõrveküla lasteaed Päikeseratas, Tartu
lasteaed Lotte ja Soinaste lasteaed
Laululind.
Fotogaleriiga saab tutvuda
Võru linna Facebooki-lehel.
Ulis Guth

Ruumide üürimine
Kooskõlastati SA Võru Pensionäride Päevakeskus
Lembitu tn 2 II korrusel asuva saaliruumi allkasutusse
andmine tunnipõhiselt sihtasutuse kinnitatud teenuse
hinna alusel. Saal antakse kasutusse aegadel, kui päevakeskus seda ise ei vaja ehk peamiselt nädalavahetustel
ja õhtusel ajal. Ühtlasi lubati SA-l Võru Pensionäride
Päevakeskus anda samal aadressil asuv 30 m² ruum
allkasutusse MTÜle Võrumaa Puuetega Inimeste Koda
tähtajaga 1. märtsist 2014 kuni 31. detsembrini 2017.
SA-l Võru Pensionäride Päevakeskus on Lembitu tn 2
II korrusel ruumid üldpindalaga 424,02 m².
Muudeti Võru linnavalitsuse ja OÜ Mamekor vahel
2. mail 2011 sõlmitud äriruumi üürilepingut. Alates 1.
märtsist 2014 on igakuine üür 417 eurot (üürisumma
ei sisalda käibemaksu).
Pikendati Võru linnavalitsuse ja Toivo Tohveri vahel 4. märtsil 2013. aastal sõlmitud äriruumi üürilepingut ühe aasta võrra ehk kuni 28. veebruarini 2015.
Õpetajate töötasu alammäära tõstmine
Kinnitati alates 1. septembrist 2014 Võru linna koolieelse lasteasutuse kõrgharidusega õpetajale ühes kuus
makstava töötasu alammäär järgmiselt:

- noorempedagoog
600 eurot (seni 545 eurot);
- pedagoog
637 eurot (seni 579 eurot);
- vanempedagoog
718 eurot (seni 653 eurot);
- pedagoog-metoodik 865 eurot (seni 786 eurot).
Pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetajale ühes kuus makstava töötasu
alammäär võib olla kuni 15% madalam kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäärast. Pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele mittevastavale õpetajale ühes kuus
makstava töötasu alammäärana rakendatakse Eesti
Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.
Riigihangete võitjad
Riigihanke Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi siltide valmistamiseks ja paigalduseks võitis madalaima hinna –
3454,80 euroga (sisaldab käibemaksu) OÜ Valge Kass.
Riigihanke liiklusõppeväljaku vahendite soetamiseks
võitis 6825 euroga (käibemaksu ei lisandu) MTÜ Trafficprof.
Võru noorte suvetelk
MTÜle Võru Noortekeskus anti nõusolek avaliku
ürituse „Võru noorte suvetelk” korraldamiseks 2.06.–
13.06. kella 11–18 ja 11.08.–15.08. kella 11–18 Võru
linnas Vee tn 4c asuval korvpalliväljakul ning Tamula
hotelliga piirneval ranna-alal. Idee on jõuda noorteni
ka suveperioodil, kui enamik ajast veedetakse rannas,
ning pakkuda noortele enesearenduseks käelisi, sportlikke, keskkonnaõpetlikke ja liikluskasvatuslikke tegevusi.
Ühe lapse kulud lasteaedades ja huvikoolides
Kinnitati 2014. aastal koolieelsete lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning
õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse
kohta järgmiselt:
- Võru lasteaed Sõleke
2109 eurot;
- Võru lasteaed Okasroosike 2335 eurot;
- Võru lasteaed Päkapikk
2014 eurot;
- Võru lasteaed Punamütsike 1968 eurot.
Kinnitati 2014. aastal huvikoolide majanduskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta
järgmiselt:
- Võru spordikool
741 eurot;
- Võru kunstikool
441 eurot;
- Võru muusikakooli põhiõpe 1677 eurot;
- Võru muusikakooli ringiõpe 249 eurot.
Toetuste jagamine
Vastavalt eelarvele jagati 2014. aasta sotsiaaltööalasteks
tegevustoetusteks 31 771 eurot ja puuetega inimeste
organisatsioonide toetuseks 16 107 eurot. Toetused jagunesid vastavalt seitsme ja 18 eri rühma vahel.
2014. aasta ranitsatoetuse suuruseks kinnitati 50
eurot esimesse klassi mineva lapse kohta. Prognooside
järgi saab 2014. aastal ranitsatoetust 160 last.
Peale selle…
… OÜle Võru Taksod väljastati taksoveoluba tähtajaga viis aastat.
… korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati
erandkorras alates selle aasta 1. märtsist kuni 30. novembrini OÜ Mööblitare (Paju tn 5) ja OÜ Eesti Kodu
(Põllu tn 1e) kinnistud.
… anti füüsilisest isikust ettevõtjale Aivo Luigele
nõusolek Võru kevadlaada korraldamiseks 19. aprillil
kella 9–15. Sellega kaasneb luba liikluse sulgemiseks
Vabaduse väljakul 19. aprillil kella 6–17.
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Tühjana seisnud Soo koolimajast
võib peagi saada loomekeskus
Võrus Kreutzwaldi 109 asuv,
aastaid tühjana seisnud ja
kohati lagunema kippuv Soo
koolimaja võib peagi taaskasutust leida – sedakorda
loomekeskusena.
Ideed,
mille autoriks on Voldemar
Tilgor, toetab ka Võru linnavalitsus.
Kavandatav loomekeskus
koondaks ühte kohta erinevad klubid, huviringid, mittetulundusühingud ja asjaarmastajad, kel praegu puudub
koht, kus oma õpitubasid,
tegevusi või kokkusaamisi
korraldada. „Erinevalt teistest analoogsetest asutustest
ja organisatsioonidest ootab
loomekeskus oma katuse alla
igas vanuses inimesi, erinevatelt elu- ja huvialadelt,” ütles Tilgor.
Abilinnapea Kalev Ilvese sõnul on kavandatava
ettevõtmise puhul mitu eesmärki. „Tühjalt ja kasutult
seisva linnavara pindadele
on viimane aeg rakendust
leida, et nad üle kriitilise
piiri ei amortiseeruks. Soo
koolimaja loomekeskuseks
ümberkujundamine eeldab
linnaelanike aktiivset sekkumist, õnnestumise korral
avarduvad vaba aja veetmise
võimalused.”
Oodatud on peaaegu
kõik, alates bridži- ja mototehnikahuvilistest kuni raamatu-, aiandus-, padja- ja
noorteklubideni välja. „Tegutsevaid huviringe on Võrus ka praegu, aga neid võiks
kindlasti rohkem olla,” lausus Tilgor.
Esmalt tuleb majas remont teha, sest tühjana
seismine pole hoonele hästi
mõjunud. Tilgor usub, et kui
eri huvigruppide esindajad
käed ühiselt külge panevad,
laheneb probleem üsna valutult. „Koostöös peitub jõud.
Jätkusuutlik ja arenev keskus
vajab enda ümber pühendunud inimesi, kes ei lase sel
tühjalt seista. Loomekeskus
peaks toimetama kui üks
perekond, kus üksteisega suheldakse, üksteist nii nõu kui
jõuga aidatakse ning kus toimuvad ühisüritused,” kutsub

Võru linnavalitsusel lubati välja kuulutada järgmised
riigihanked:
- riigihange Võru linna teede/tänavate hooldus- ja
korrashoiutööde teenuse ostmiseks aastatel 2014–2017,
seoses sellega on lubatud võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 2014–2017 kuni 1 200 000 eurot.
Planeeritakse järgmisi tegevusi:
- suvist puhastamist, märgpuhastust, kruusakattega
teede, parklate hooldust, asfaltkattega tänavate harjamist,
bussipeatuste igapäevast puhastamist, prügikastide tühjendust, kruusakattega tänavate greiderdamist, sildade ja
sillapiirete hooldust ja värvimist;
- talvist puhastamist, taliteenistuse ööpäevast valvet,
tänavate ja parklate libedus- ja lumetõrjet, lume äravedu
tänavatelt ja ristmikelt, bussipeatuste puhastamist, rennide, restkaevude ja vee äravoolukohtade korrastamist ja
löökaukude remonti;
- liiklusmärkide hooldust ja vajaduse korral vahetust.
Hooldustöid tehakse aasta ringi 1.11.2014 kuni
31.10.2017.
- riigihange Võru linna haljastute hoolduse teenuse
ostmiseks, seoses sellega on lubatud võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 2014–2017 kuni 300 000 eurot.
Teenuse raames on kavas erineva hooldusklassiga
haljastute muruhooldustööd, heakorratööd (sh sügisene
lehekoristus), prügikoristus ja -vedu, põõsaste, hekkide,
pargipuude, pargirajatiste, haljastute, kõnniteede suvine ja
talvine hooldus ning mänguväljakute hooldus.
Töid tehakse perioodil 1.11.2014 kuni 31.10.2017.
- riigihange hulkuvate ja kodutute loomade varjupaiga haldamise teenuse ostmiseks aastatel 2014–2017,
seoses sellega on lubatud võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 2014–2017 kuni 60 000 eurot.
Teenus hõlmab Võru loomade varjupaiga haldamist,
sealhulgas:
- hulkuvate loomade püüdmist ja teisaldamist;
- loomade (kassid, koerad) nõuetekohast pidamist ja
ravimist;
- ohtlike loomade narkoosivahendiga püüdmist;
- eutanaasiat ja lõppkäitlemist.
Teenust pakutakse aasta ringi 1.07.2014 kuni
30.06.2017.

Abilinnapea Kalev Ilves (keskel), Raivo Ojaveer ja Voldemar Tilgor Soo koolimaja kõrvalhooneid üle vaatamas.
ta aktiivselt kaasa lööma.
Esimese kokkusaamise
on Tilgor planeerinud maikuusse, et ürituse „Teeme
ära!” raames maja ümbrust
korrastada. Asjast huvitatud
saavad ennast talgutele kirja
panna „Teeme ära!” kodulehel, infot saab ka telefoni

või meili teel otse korraldajatelt: 5330 5557, info@
looduskool.ee (Kristi Toom)
või 518 8533, tilgor@icloud.
com (Voldemar Tilgor). Järgmised sammud selguvad siis,
kui seltskond on ühiseks ettevõtmiseks koos.
Tilgor loodab, et loome-

keskus hakkab ühendama
erinevaid inimesi ja eri põlvkondi. „Tuleb leida ühisosa,
mis vahel kõiki ühise ettevõtmisega liidaks – et saaks
üksteiselt õppida, kogemusi
vahetada ja suhelda,” lausus
ta.
Ulis Guth

Metsloomadest ja lindudest linnas
Igal aastal pöörduvad inimesed Eestimaa Loomakaitse
Liidu poole muredega, mille
põhjuseks on metsloomad tiheasustusaladel. Enim probleeme põhjustavad kajakad,
varesed ja rebased ning sageli ei suudeta koos elada ka
hakkide, tuvide ja kullidega.
Probleemid tekivad enamasti suvel ning siis on neid
väga keeruline või lausa eba-

Võru linnavolikogu
istung 12. märtsil

seaduslik lahendada. Praegu,
kui linnud hakkavad rändelt
koju jõudma, on õige aeg
probleemsetes piirkondades
tegevust alustada. Praegu
veel võib kortermajade katused ära koristada ning sinna
sobilikud peletusvahendid
paigutada, et kajakate pesitsemist ära hoida. Samuti
on õige aeg koristada rõdud
ning muuta need tuvidele

vastumeelseks. Ka vareste ja
hakkide kolooniatega on just
praegu võimalik võidelda,
hävitades vanad pesad ning
muutes ümbruse lindudele
mittesobivaks.
Eestimaa Loomakaitse
Liidu kodulehel www.loomakaitse.eu on eraldi teema
„Metsloom linnas”, kus on
nii üldine info kui ka konkreetsed juhised rebase-, kaja-

ka- ning vareseprobleemiga
tegelemiseks. Pakume võimalust oma tööd lihtsustada
ning kasutada neid materjale
kohtades, kus teate probleemi olevat. Samuti oleme valmis konkreetsete küsimuste
korral inimesi nõustama.
Eestimaa Loomakaitse Liit
info@loomakaitse.eu
Tel 5665 9888

Europe Directi Võru teabekeskus

Võru Maavalitsus, Jüri 12, III korrus,
avatud E – N kella 8 – 16.30,
telefon 786 8335, e-post: euroinfo@mv.werro.ee
Leia meid ka Facebookist: https://www.facebook.com/EuropeDirectVoru.
„Toome Euroopa Liidu info Sinuni!”

Ümber laua on kogunenud (vasakult) Aluksne suurvalla juhid Aivars Fomins ja Arturs Dukulis, Võru linna
juhid Sixten Sild ja Kalev Ilves ning Võru linna arendusnõunik Tiina Hallimäe.

Võru ja Aluksne
juhid otsisid ühisosa
Eelmisel kuul Võru linnavalitsuses toimunud Aluksne suurvalla juhtide ja Võru
abilinnapeade kohtumisel
arutleti vastastikku kasulike tegevuste üle ning kaardistati ühised vajadused.
Ligi kaks tundi kestnud
kohtumise käigus selgus,
et kummalgi poolel on teisele väärt kogemusi jagada, olgu siis keskkonna- ja
energiasäästliku eluruumi
kujundamisel või uute töökohtade loomisel. Lätlased, keda visiidil esindasid
Aluksne suurvalla volikogu
esimees Arturs Dukulis ja
aseesimees Aivars Fomins,
uurisid muu hulgas Võrus
tegutseva Saksa ettevõtte
Danpower tausta, et olla
valmis selle võimalikuks
laienemiseks Lätti. Võru ju-

hid eesotsas abilinnapeade
Sixten Silla ja Kalev Ilvesega said aga lõunanaabritelt
väärt infot Lätis toimunud
haldusreformi võlude ja valude kohta.
Pikemalt peatuti eri
projektide rahastamisel ja
võimalike ühisprojektide
kirjutamisel, ent arutleti ka
koolireformi, lasteaedade,
turismi ja ajaloomälestiste
säilitamise/esitlemise teemadel.
Kuna nii Aluksne kui ka
Võru jäävad oma riigi ääremaale ja on seetõttu paljude eluvaldkondade arendamisel vaeslapse osas, leiti
hulk punkte, kus mõlema
poole huvid võiksid juba
lähitulevikus ristuda.
Ulis Guth
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XX Võru folkloorifestival räägib lugusid
Lugude jutustamine on
elus nii loomulik, et me
mõnikord ei märkagi selle erilisust. Räägime perele
õhtulauas samal päeval toimunust, vanaisa räägib pojapojale oma poisikesepõlvest.
Armastajad räägivad loo üksiolemise valust jne. Lool on
hea vägi, ta paneb kuulama
ja mõtlema. Ta vajab kahte
poolt ja on oluline nii rääkijale kui kuulajale.
Kui kokku saavad erinevad lood, võivad neist saada
laulud või tantsud või lugulaulud. Mis saab lugulauludest või tantsulugudest aga
siis, kui kokku saavad erinevad rahvad, erinevad kultuurid, kel igaühel on rääkida
oma lugu?
Just „Lugu” on selleaastase, XX Võru folkloorifestivali
teema. Nende lugulaulude
kõrval on ka tegijail rääkida
oma lugu – 20 korra saamise
ja olemise lugu. Niisiis vaatame sel korral ka festivaliloo
algusesse ja kulgemisse. Ja
ehk mõnel hetkel mõtleme
ka selle peale, mis oleks saanud siis, kui see Võrumaa
jaoks nii loomulikuna tunduv festivalilugu oleks jäänud sündimata…
Nüüdseks on sellesuvine
festivaliprogramm paigas.
See on koostatud nii, et huviline saaks võimalikult pal-

liga, alustavad seda hoopis
muusikud. 16. juulil astub
Katariina kirikus üles trio
Anu Taul – Tarmo Noormaa
– Andre Maaker. Loomulikult on peale tavapäraste
kontsertide festivalikavas ka
külaliste jaoks armsaks saanud tänavatants, õhtulaulud
Tamula järve rannal, simmanid, rahvuslõuna. Kolmel
päeval on avatud käsitöölaat
ning õhtuti saab näha Matsalu loodusfilmide festivali
võidufilme. Traditsiooniliselt
on üks oluline tunnusüritus
võistumängimine Teppo tüüpi lõõtsadel. Seda täiendavad
simmanid Teppo lõõtsatalus
ning lõõtsa-ööülikool.
Festivali kodulehelt www.
vorufolkloor.ee saab infot nii
esinemispaikade kui toimumisaegade kohta.
Juba saab osta ka festivalipasse, mis eelmisel aastal
osutusid väga nõutuks. Need
on müügil Piletilevis soodushinnaga 25 eurot kuni 31.
maini. Samas müügis oleva
päevapileti hind on 10 eurot.
Tere tulemast 16.–20.
juulini toimuvale XX Võru
folkloorifestivalile!

Fotomeenutus XIX folkloorifestivalilt.
judel üritustel osaleda ega
peaks jääma pelgalt osaks
publikust.
Viie päeva jooksul toimub mitukümmend kont-

serti ja tantsutuba, kuhu
lisaks Eesti esinejatele on
kutsutud
tantsurühmad
Mehhikost, Montenegrost,
Kolumbiast, Prantsusmaalt,

Hispaaniast, Baskimaalt, Slovakkiast, Lätist ja Austriast.
Meie festivali vastu on praegu nii suur huvi, et saame
vastu võtta vaid iga kahek-

sanda folkloorirühma, kes
on avaldanud soovi siia tulla.
Ehkki tegu on Eesti suurima iga-aastase rahvusvahelise
rahvatantsufestiva-

Kadri Valner,
festivali tegevjuht

Wanu uudiseid Wõru linnast märtsis 1934. aastal
„Wiktooria ja ta husaar”
kordusetendusele
Pühapäewal, 4. märtsil etendub Kandles P. Abrahami
3-waatuseline operett „Wiktooria ja ta husaar”, mis korduwatel etendustel on saanud Wõrus suure poolehoiu
osaliseks ja wäljakutsunud
üldise waimustuse. “Wiktooria ja ta husaari” käesolewa
hooaja kawasse wõtmist
põhjustas paljude wõrulaste soow operetti weel kord
näha ja kawatsetaw ringreis
Petserisse ja Walka.

Ed. Tamm oli etenduse
muusikaline juht.
Wõru Teataja nr 23;
1.03.1934
PS. Sel aastal tähistatakse
Võrus Eduard Tamme 135.
sünniaastapäeva 15.–21. augustini puhkpillifestivaliga.
Tänawune aastalaat
Wõrus.
Pisikauplejaid rohkelt,
ostjaid wähe
Palun astuge ligi! Kes soowib
1/4 naela kompwekke – ainult 10 snt.- en gross hin-

naga! Parimad saapanaelad!
Kaks paari – 15 senti! Shokolaadi, hääd ja odawat! Kaks
tahwlit 25 senti, 3 tahwlit
25 senti ja 5 tahwlit 25 senti,
prussaka-rohtu, klaasi-liimi,
pitsi, siidi ja torupilli noote!!!
Sääraseid hüüdeid ja kisamisi on kuulda igast aastalaada
„poest”. Iga ärimees karjub ja
pakub teisest üle, et kuidagi
juurde meelitada ostjaid. Üldiselt on liikumist tänawusel
Wõru aastalaadal rohkesti,
iseäranis oli seda aga eelmisel päewal, mil tehti rohkesti
mitmesuguseid tehinguid.
Teistel päewadel, mil maarahwast wähem, on tuntaw
ülekaal äritsejate käes. Aastalaada lõpupäewad kujunewad aga kindlasti suurteks, rahwarikasteks, nagu
eelmistel aastatel.
Wõru Teataja nr 24;
3.03.1934
PS. Sel aastal möödub 90
aastat esimese kommitööstuse
rajamisest Võrru, nimelt 6.
veebruaril 1924. aastal avas
Johannes Päia oma kommitööstuse Võrusool, järgmisel
aastal kolis see Võru linna
Kreutzwaldi 34 majja.
Tuntud klawerikunstniku
W. Riiwesi kontsert
Tallinna konserwatooriumi
õpetaja, noor klawerikunstnik Walentine Riiwes esineb
pühapäewal 11. märtsil ühisgümnaasiumi saalis suure
kontserdiga. W. Riiwes oli
juba warem tunnustatud
suurte annetega kunstnik,
kuid nüüd on tema kunsti
wõime imetlemiswääriselt
wälja arenenud ja teda peetakse parimaks klaweriwir-

tuoosiks ja tema kontserdid
on leidnud meil kui ka wälismaal suurt lugupidamist.
Praegu wiibib W. Riiwes
kontsertreisil ja külastab ka
Wõru, sellepärast juhime
muusikasõprade ja noorsoo tähelepanu eelolewale
juhusele, sest niisugused
kunstnikud leiawad harwa
wõimalust meid külastada.
Kontserdi kawa on koostatud kõige kunstilisematest
muusikapaladest, nagu Beethoweni sonaat kuuwalgel,
Chopini kuulus sonaat hmoll ja palju teisi. Kunstnik
awaldas soowi odawate hindade läbi kontserti kõigile
kättesaadawamaks teha.
Wõru Teataja nr 26;
8.03.1934
PS. Kontsert toimus ning
võeti väga hästi ja suure aplausiga vastu. Ainus puudus
oli see, et kuulajaskond võinuks suurem olla.
Wõru linnas 5154
elanikku, 583 maja ja
1674 korterit
Hiljuti
korraldatud
2.
rahwalugemise
andmete
kokkuwõtmine Wõrus ei
edenenud wäga kiirelt, sest
kõik rahwalugejad ei andnud otsekohe andmeid edasi. Läinud nädala lõpul jõuti
aga rahwalugemisega lõpule
ning andmed on saadetud
statistika keskbüroole.
Nagu
rahwalugemise
kokkuwõttest nähtub, oli
Wõrus rahwalugemise ajal
5154 elanikku, neist 2842
naist ja 2312 meest. Kuna
rahwalugemse ajal Wõrus
peeti aastalaata, siis wõib
siia asunud laadakaupmees-

te tõttu elanike arw tsipake
suurem olla, kui ta tegelikult
on. Igatahes eelmise rahwalugemise ajal 1922. aastal
oli Wõrus elanike arw suurem. Wastlõppenud rahwalugemise andmetel oli maju
Wõrus 583 ja kortereid 1674.
Inimesed elasid kõigis nimetatud majades, wälja arwatud
waid 1 maja.
Wõru Teataja nr 28;
13.03.1934
P.S. Seisuga 31.12.2013
elas Võru linnas 13 169 inimest, neist 7273 naised ja
5896 mehed.
Telgedelkootud
käsitööde näitus
Naisselts Wõruhõimu korraldas kolmekuulise kangakudumise kursuse, mis kursuslaste palwel hiljem kuu
wõrra pikendati. Juhiks oli
wilunud õpetaja prl. Aarike. Töö tehti suure huwiga
ja walminud on hulk ilusaid
kootuid esemeid kõige uuemates mustrites ja wärwides. Nüüd, kus kõik tööd
walminud,
korraldatakse
pühapäewal 18. märtsil kell
9–12 Wõruhõimu ruumes
Kreutzwaldi tän. 35 telgedelkootud käsitööde näitus.
Sissepääs on 10 senti.
Wõru Teataja nr 30,
17.03.1934
231 461 rohutähte Wõrus
Eile (23.03.1934 – A. R.) sai
täis 20 aastat, mil Wõru linna
apteek ja rohukauplus esimest korda awas uksed.
1914. aastal tõstis apteegi ja rohukaupluse asutamise küsimuse üles tolleaegne
linnawolinik S. Songi. Et-

Võru linna apteek 1924. aastal, Jaan Niiluse foto.
tepanek leidis sooja poolehoidu ja toetust ka linnaarsti dr. Reichardi poolt,
kes asus ihu ja hingega asja
organiseerima, olgugi, et ta
isiklikult omas Staedingi apteegi (Kreutzwaldi ja Tartu
tänava nurgal – A. R.). Tolleaegne linnapää Freimanni
energilisel eestwõttel asuti
apteegi juhataja otsimisele.
Freimann käis paar korda
Peterburgiski, kuid lõpuks
saawutati nõusolek Kasaritsast päritolewa prowiisor
Hendrik Mikheimi käest, kes
kohe asus apteegi ja rohukaupluse korraldustöödele.
23. märtsil 1914. aastal oli asi
niikaugel, et asutis wõis awada uksed ning esimene rohutäht, millega esimesena külastati apteeki, oli kirjutatud
dr. J. Mältoni poolt. Prow.
H. Mikheim töötas siin kuni
1923. aastani, misjärele asus
Tallinnasse isikliku apteegi
juhtimisele.
20aastase tegewuse jooksul on apteegist läbi käinud
231 461 rohutähte. Tööjõududeks on olnud sama aja
jooksul 13 õpilast, 13 ap-

teekriabilist, 5 prowiisorit ja
1 magister. Kõige wäiksema
koosseisuga töötab apteek
praegu – 1 prowiisor, 2 abilist, 2 õpilast.
Wõru Teataja nr 33,
24.03.1934
Sport
Uus liige
Uueks Wõrumaa Spordi liidu
liikmeks astus Wõru Jalgpalliklubi Ilmarine. Nii on liidu
liikmete arw nüüd 33 organisatsiooni.
Jaotati ameteid
Wõru Jalgpalliklubi Ilmarise uus juhatus jaotas ametid
omawahel järgmiselt: esimees Albert Mõlter, abiesimees Johan Koemets, sekretär Jaan Murro, kassapidaja
Arnold Lepp ja klubi asjaajaja Karl Pustus.
Wõru Teataja nr 35,
30.03.1934
Wanu Wõru Teatajaid
sirwis Wõrumaa
muuseumi pääwarahoidja
Arthur Ruusmaa.
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Tulekul on järjekorras
kümnes Werro Rock!

Reedel, 18. aprillil muudab
Võru ööklubi Capital kapitaalselt olemust ning kutsub
kõiki live-muusika sõpru, sest
õhtut sisustavad mitmekülgsed ansamblid nii meilt kui
ka mujalt. Üles astuvad Zorg,
Driven, Revolver, Võru oma
punkpunt Bastard & the 3
Bastards ning väliskülalisena
The Velvet Supernova Lätist.
Oma esimest juubelit pidav
Werro Rock toob publiku ette
taas kireva seltskonna. Pärast
kolme ja poolt aastat stuudiotööd ja lugude lihvimist näeb
ilmavalgust metal-bändi Zorg
uus album. Albumil pealkirjaga „Hüperborea” on kokku 14
lugu, millest üheksa on täiesti
uued, kaks tükki kaverid, lisaks
üks lühike eksperimentaalne
vahepala, mille instrumendiks
on elu ise. Esimest korda saabki värsket kava kuulata Võrus,
kaasa võetakse räpp-metal’it viljelev Driven, kes pärast mõningast koosseisumuutust külastab
taas Lõuna-Eestit. Kolme aasta
eest Võrus esinenud Werro-veterani Revolver uus tulemine
toimub samuti sel õhtul.

Üks Werro Rocki magneteid – lätlaste The Velvet Supernova,
kelle muusikud on muu hulgas soojendanud Judas Priesti,
Whitesnake’i ja legendaarse kitarristi Slashi (eks-Guns n’ Roses)
kontserti.
Erilise väliskülalisena astub üles ansambel nimega The
Velvet Supernova, kes pälvis
korraldajate tähelepanu, kui
soojendas Kaunases Žalgiris
Arenal legendaarse kitarristi
Slashi kontserti (eks-Guns n’
Roses). Lätlaste muusikat on
kirjeldatud kui segu 90ndate
alternatiivsest rokist ja moodsast elektroonikast, millele lisa-

vad vürtsi staadioniväärilised
refräänid. Uue kraamiga alustab õhtut Võru oma punkbänd
Bastard & the 3 Bastards.
Werro Rocki esimesed 50
piletit on hinnaga 6 €, järgmised
8 €. Piletid on eelmüügis Piletilevis ja kohapeal. Uksed avatakse kell 21.
Vaata ka: www.werrorock.com

Ansamblite tutvustus
The Velvet Supernova on alternatiivset rokki viljelev ansambel Riiast.
Tegutsetud on alates 2011. aastast.
Selle aja jooksul on väljastatud neli
singlit ning kogutud rohkelt tuntust,
eelkõige esinemistega Lätis ja Leedus. Eesti publiku ette astub bänd
esimest korda Võrus Werro Rockil.
Kuigi The Velvet Supernova on
võrdlemisi noor ansambel, kuuluvad
sellesse staažikad muusikud, kes varasemate projektide ning bändidega on
tuuritanud Balti riikides, Soomes, Venemaal, Ukrainas ja isegi Afganistanis.
Soojendatud on tõelisi maailmanimesid (Judas Priest, Slash feat Myles Kennedy & The Conspirators, Whitesnake,
Suzi Quatro ja paljud teised), mistõttu
võib julgelt väita, et lavakogemust
on meestel dekaadide jagu. The Velvet Supernova avaldas oma esimese
singli „(Vive La) Resistance” 2011. aasta
augustis, teenides sellega ääretult positiivse vastuvõtu nii publikult kui ka
kriitikutelt. Samal aastal ilmus teinegi
singel koos muusikavideoga, mis äratas
nõnda palju tähelepanu, et esinemispakkumisi tuli Läti suurimate festivalide korraldajatelt. Sellega teeniti ära ka
nominatsioon Läti muusikaauhindade
jagamisel „Aasta tulija” kategoorias.
2012. aasta novembris avaldas
ansambel seni oma edukaima singli
„Shelter”, mis viis nende tuntuse uuele tasemele. Lugu jõudis kohe Läti ja
Leedu peamistesse raadiojaamadesse
ning kriitikud olid kiidusõnadega helded. Muusikakriitikud on nimetanud
ansamblit lausa kümnendi lootustandvaimaks rokkansambliks kogu Baltimaades.
Selle aasta alguses käis The Velvet
Supernova koos Leedu artisti Andrew
Flame’iga minituuril, mille raames esineti Läti ja Leedu mainekates klubides.
Praegu salvestab bänd oma debüütalbumit, mis peaks ilmavalgust näge-

AJALUGU:
2000 – Morigan, Real of Carnivora, Instigator of Grief,
Ecthalion, Funk Da Cheer ja Org.
2004 – Surrogoat, Mortophilia, Horricane, Solwaig,
Ugly Ogre
2005 – Metsatöll, Loits, Sickbag, Morigan,
Surrogoat, Symbolic State
2006 – Pedigree, Human Ground,
Dead Shape Figure (Soome), Depoo, Urt
2008 – Brides in Bloom, Plekksaapad, Sickbag, Helena Nova, Nyrok City,
VJ Taat
2009 – HND, Iron Gland (Soome), Sickbag, The Belka, Smõuk, Nevesis,
DJ Harlet
2011 – Nevesis, X-Panda, Revolver, Slinghunt, Episode Lost
2012 – Taavi Peterson & Üdi, The Princes, Driven, Cosmo, Emphasis
2013 – Winny Puhh, S.E.K.S, Laime Pilniga (Läti), Slinghunt,
Bastard & the 3 Bastards
ma selle aasta lõpus. Vahepeal jõuab
ansambel mängida ka Läti suurimatel
festivalidel (Positivus ja Summer Sound
Liepaja).
The Velvet Supernova:
Jecis Zemzaris – vokaal, kitarr
Kaspars Plavnieks – löökriistad
Janis Lide – kitarr
Kaspars Petersons – basskitarr
www.thevelvetsupernova.com
Päev enne Werro Rocki, 17. aprillil, avaldab elektroonilist metal’it
tegev Zorg uue plaadi pealkirjaga
„Hüperborea”. Plaadi tutvustamiseks
minnakse koos Eesti juhtiva räppmetal-bändiga Driven tuurile HüperDrive. Esimene avalik esinemine
selle kavaga toimubki Võrus.
Neljateist uut lugu sisaldav „Hüperborea” on loogiline järg 2010. aasta
septembris ilmunud „Roostele”. „Enamik lugudest oli meil valmis juba 2012.
aasta alguseks, aga see on meile üsna
omane, et laseme lugudel settida ja
laagerduda ning siis nad jälle ribadeks

lahti võtta, et neist saaks just õige konsistentsiga kontsentraat,” kommenteeris laulja Lemo (eks-BDÖ).
„Hüperborea” on meloodilisem
ning samas toorem kui „Rooste”. Plaadi
materjal on salvestatud Zorg Sound
Laboratory stuudios ning selle on miksinud kitarrist Intz.
„Hüperborea võib tähendada erinevaid asju. Ühelt poolt on ta Tacituse
mainitud piirkond, mis jääb Põhjatuulte taha, teiselt poolt jällegi müütiline
kõrgkultuur kuskil Uuralitest läänes.
Meie lähtume sellest, et Hüperborea
on see koht siin, kus me 10 000 aastat
elanud oleme, mis ei välista ka teist
teooriat. Aga ennekõike on see meie
aastatuhandetetagune lugu, mis on
meid ja meie elu vorminud selliseks,
nagu me seda täna näeme. „Hüperborea” on kogum hetkedest meie ümber,”
lausus Lemo.
Plaadi tutvustamiseks korraldatava
tuuri käigus esinetakse veel Tallinnas,
Tartus, Pärnus ja Narvas.

MK Sinilind äratab lastes tehnikahuvi
Motoklubi Sinilind alustab
pärast aastast katsetust projekti „Väikesed imed”. See
annab 5–15aastastele lastele
võimaluse teha proovisõitu
tõelise lastekrossiratta või
ATVga.
Projekti eestvedaja Ülo
Raudsepa sõnul on eesmärgiks lastes tehnikahuvi äratada ja neile füüsilist

tegevust pakkuda. „Saada
lapsed arvutist eemale, sest
virtuaalsel võidusõidul ei
ole eluga midagi ühist. Puuduvad ohud ja võimalus
õppida ohuolukordades käituma,” täpsustas ta. Ühtlasi
loodab MK Sinilind oma
tegevusega lastele liiklemiskogemuse anda ning kui
õnnestub, ka tulevasi moto-

krossitalente leida.
Minimootorrattad on
eri suuruse ja võimsusega, et
võimaldada ka täiesti kogenematul esimene proovisõit
teha. „Tavaliselt organiseerime proovisõiduala krossivõistluse juures, aga tuleme
kohale ka näiteks valdade
või asulate perepäevadele
ning soovi korral lastaia või

kooli juurde,” selgitas Raudsepp.
Lastele on üritused tasuta, kuid kindlasti on vajalik
ema, isa või lapse eest vastutava täiskasvanu kohalolek.
Täpsema info saamiseks
võib pöörduda Ülo Raudsepa poole tel 504 7560 või
kirjutada ylo@ramo.ee.
Ulis Guth
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MTÜ Toetuskeskus Meiela laiendab intellektipuudega
inimestele mõeldud teenuseid Võru linnas
MTÜ Toetuskeskus Meiela
lõi koostöös Võru linnavalitsusega tingimused erihoolekandeteenuste laiendamiseks
intellektipuudega inimestele
Võru linnas.
Meiela eesmärk on seista
intellektipuudega
inimeste huvide eest, luues neile
teiste ühiskonna liikmetega
võrdsed võimalused ning
toetades nende igapäevast
toimetulekut, sealhulgas kogukonnas elamist.
Aastaid on Meielas pakutud rehabilitatsiooniteenust,
aga ka vajadus kogukonnas
elamise, ööpäevaringse erihoolduse ja töötamise toetamise teenuse järele on suur.
See andis Meielale tõuke oma
teenuste ringi laiendada.
Pärast kooli lõpetamist
on intellektipuudega noortel
senini Võrus vähe valikuvõimalusi olnud. Noortele
on iseloomulik elada täiskasvanuna oma vanematest
eraldi. Nad on koolist kaasa
saanud oskused elus võimalikult vähese abiga toime tulla,
samas suuremal või vähemal
määral abi intellektipuudega
inimene siiski vajab. Õpitud
oskuste püsimiseks on oluline, et kooli lõpetamise järel
pakutakse uusi teenuseid,

Hommikupoolik Meiela töökeskuses.
muidu need oskused lihtsalt
kaovad.
Pärast kooli jätkavad vanemad oma intellektipuudega pereliikme eest hoolitse-

mist. See aga takistab nende
aktiivset osalemist tööturul.
Vanemate suur mure on,
et nad ei suuda ühel päeval enam oma täiskasvanud

puudega last aidata. Mis saab
edasi? Seadus võimaldab
taotleda sotsiaalkindlustusametist intellektipuudega
inimestele mõeldud teenuste

tarvis toetust. Sellega seoses
saab võtta tööle tegevusjuhendajad, kes saadavad intellektipuudega inimesi nende
igapäevatoimingutes.

Võru linnavalitsus on
mõistnud intellektipuudega
noorte vajadusi. Toetatud
töötamise võimaluste loomine tähendab puudega inimeste tööhõivesse kaasamist
ning nendega tegelevatele
inimestele uute töökohtade
loomist.
Tänu Võru linnavalitsuse
kiirele ja pühendunud abile
oli võimalik rentida ruumid,
abistati ka juriidilistes küsimustes. Omalt poolt tegime läbi kadalipu, et ruumid
tervisekaitse- ja päästeameti
nõuetega vastavusse viia.
Nüüd oleme palju teadlikumad, kuidas järgmisel
korral tegutseda. Rõõmu
tunneme sellest, et esimesed
elanikud kolisid oma uude
koju 13. märtsil. Neli korda
nädalas käivad nad töökeskuses tööl.
Üks suur samm on sellega tehtud, kuid palju tööd
ootab veel ees. Täname kõiki,
kes aitasid kaasa meie noortele uute võimaluste loomisel. Meie eriline tänu kuulub
Võru linnavalitsusele.
Tatiana Panichkina,
MTÜ Toetuskeskus Meiela
juhatuse esimees

Eakate meesansambel sai
veebruaris 20aastaseks
Pensionäride päevakeskuse
meesansambel alustas oma
juubelikontserti 9. veebruaril Kandles lauluga „Mu kallis kodumaa”... Nüüdseks on
Heino Pehki juhendusel tegutsetud juba 20 aastat.
Algusaastatel
lauldi
peamiselt vabadusvõitlejate kokkutulekutel üle Eesti.
Viimased kümmekond aastat on esinetud Kaitseliidu
üritustel, ülemaakonnalistel
eakate üritustel ja sõpruskohtumistel. Sisukas oli projekt
„Pikaajaline eakate laulutraditsioon vajab elushoidmist”.
Ansambli repertuaaris on
olnud 140–145 isamaalist ja

lembelaulu. Ansamblis on
laulnud 35 meest, praegu on
üheksa lauljat. Ansambel on
end nimetanud „Ellujäänud
vanaisadeks”.
Kontserdi esimeses osas
kõlasid hoogsad sõdurilaulud. Esinemist toetasid
Toomas Hütt basskitarril ja
Helmut Venne trummidel.
Teises osas jätkati nostalgiliste meenutuslauludega. Südamlik oli solist Vello Laeva
esinemine.
Meesansamblit olid tervitama tulnud naiskoori Kannel seeniorid ja ansambel
Toomepuuke, kelle laulud
olid meestelaulule värvikaks

vahelduseks. Lauljatest vanaisadele olid külla tulnud lasteaia Siilike loovtantsurühmad
Merle Kõivumäe juhendusel.
Hingesoojust pakkus väikese
Sireliisi kandlemäng.
Võru linnavolikogu liige Toomas Paur väärtustas
oma tervituses ansambli
vabatahtlikku tegevust laulutraditsiooni edasiviimisel
ning rõhutas meestelaulu ilu
ja võlu.
Pidu lõppes jalakeerutusega Tsolgo ansambli Uma
Poiss pillimängu saatel.
Märtsikuu on samuti
lauluürituste rohke. Küüditamise aastapäeval esineb an-

„Ellujäänud vanaisad” laulmas oma ansambli juubelikontserdil.
sambel Võru raudteejaamas
patriootiliste lauludega. Kuu
lõpus on lauljad palutud esinema ansambli Hauka Väge-

vad juubeliaastapäeva kontserdile Antslasse.
Meesansambli tegevust
on toetanud Eesti Kultuurka-

pitali Võrumaa ekspertgrupp.
Astrid Hurt,
Võru pensionäride
päevakeskuse juhataja

VÕRUMAA VAEGKUULJATE TEABEPÄEV
teisipäeval, 8. aprillil
Uued kuulmisabivahendid ja mitmesugused signaliseerimise ja
osutamise seadmed kasutamiseks tööl ja kodus.
Teabepäeva korraldavad ühiselt:
• VÕRUMAA VAEGKUULJATE ÜHING
www.vaegkuuljad.vorukoda.ee
• KADRIMARDI OÜ www.kadrimardi.ee
Algus kell 12.
Kohtumispaik: VÕRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA,
Lembitu 2 (2. korrus, sissepääs Tartu tänava poolsest uksest), Võru
Info tel 5813 3706.

Võrus Jüri 19a asuvate Lõuna-Eesti haigla vastuvõtukabinettide telefoninumbrid on muutunud. Uued numbrid: röntgenikabinet 786
8465, nõustamiskabinet/naistearst 786 8466.
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Meelis Kriguli isikunäitus
Vana Võromaa kultuurikojas
Alates 12. märtsist on Vana
Võromaa kultuurikoja galeriis avatud Meelis Kriguli isikunäitus „Kelle oma on aeg”.
Meelis Krigul on Võrust
pärit, Piusa raudteejaamas
keraamikakoda pidav kunstnik. Tuntud keraamik, oma
ala meister, kes tegeleb ka
maalimise, graafika ja joonistamisega.
Näitusel „Kelle oma on
aeg” on näha kunstniku
looming õpingute ajast ERKIs kuni praeguseni. Galerii
väiksemas saalis on suur keraamiline ja valgusküllane
installatsioon.
Kaks aastat tagasi toimus
Tartu kunstimuuseumi saalis keraamikute ühisnäitus
„Suur vaas”, mida kureeris
Ahti Seppet. Seal sai Kriguli
taies oma reljeefse antiikse
maalingu ja sellega harmoneeruva muusikaga suure
tähelepanu osaliseks.
Näitusega, mis jääb avatuks 20. aprillini, tähistab
kunstnik oma juubeliaastat.
Kultuurikoda asub Katariina
11, avatud K–P kella 10–17.

MÄRTS – APRILL 2014
25. märtsil kell 11 (VÄLJA
MÜÜDUD!) ja 13 Tartu Uue
teatri lastelavastus „HANS JA
GRETE…”. Teatrisaali laval.
Piletid hinnaga 2 € eelmüügis
Kandle kassas.
26. märtsil kell 19 EUROOPA FILMIKOHVIK esitleb: Soome draama „ÄÄRELINNA TULED”. Pärast filmi
vestlusring Kandle kohvikus.
Teatrisaalis. Tasuta.
31. märtsil kell 19 Monoteater
esitleb:
MAIRE
AUNASTE
live
comedy show „ÄRAAETUD,
KUID
ÜLESMUKITUD!”
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 15 €
ja 12 € eelmüügis Kandle kassas
ja Piletilevis.
4. aprillil kell 11 ja 13 PETERBURI TSIRKUS. Teatrisaalis. Pilet 3 €.
10. aprillil kell 19 Võru
romantikafestival “Elujõud”
esitleb:
ROMANTILISED
KÕRSIKUD Kandles. Teatrisaalis. Piletid hinnaga 11 € ja 9
€ eelmüügis Kandle kassas ja
Piletilevis.
12. aprillil X KAGU-EESTI
MAATEATRIPÄEV ja XII VÕ-

RUMAA MAATEATRIPÄEV.
Teatrisaalis.
13. aprillil kell 13 klubi HÕBEDANE JUUS pidu.
Kontserdisaalis.
14. aprillil kella 9.30–13
DOONORIPÄEV. I ja II garderoobis.
16. aprillil kell 19 IMPROTEATER IMPEERIUM –
viis aastat improteatrit Eestis.
Black-box’is. Pilet 5 €.
22. aprillil kell 11 Viljandi laste- ja noorteteatri
Reky etendus „NAKSITRALLID TRALLITAVAD JÄLLE”
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 6 €
eelmüügis Kandle kassas.
22. aprillil kell 18 VÕRU
MUUSIKAKOOLI kevadkontsert „LOODUSE LOOD”. Teatrisaalis.
26. aprillil kell 19 Vana
Baskini teatri etendus „MEIE
ESIMENE MILJON”. Teatrisaalis. Piletid hinnaga 12 € ja 10 €
eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis.
30. aprillil kell 19 EUROOPA FILMIKOHVIK. Pärast filmi vestlusring Kandle kohvikus.
Teatrisaalis. Tasuta.

Kursused Avatud Ateljees
(Võru, Jüri 26)

Tarbekeraamikakursus ettevõtjatele
Võrumaa ajaloolist toidukultuuri ja tarbekunsti tutvustav
kahekuuline keraamikakursus
Juhendaja Aivar Rumvolt
Kursus toimub
4.04. – 30.05.2014
reedeti kella 17 – 19.30.
Kursus on mõeldud ettevõtjatele, kes tegelevad kohaliku
toidu ja turismiteenuse pakkumisega. Kursusel saab välja
töötada oma sümboolikaga
keraamilised toidunõud. Kõik
osalejad saavad valmistada just
neile vajalike nõude näidised (kruus, taldrik, kauss jne).
Materjalid, põletus ja hea seltskond hinna sees. Kursuse kestus 28 tundi, kuutasu 55 €.
Palume registreeruda tel 508 7131 või e-posti aadressil rutijogi@gmail.com.
Vaata meie tegemisi ka Facebookis ja Avatud Ateljee klubi kodulehelt.

Mosaiigikursus
Kursus toimub kahe kuu vältel 9.04 – 28.05.2014 kolmapäeviti kella 17–19.30.
Juhendaja Kerstin Heinmets
Kutsume sind tutvuma mosaiigikunstiga. Alustame lihtsamatest ja väiksematest töödest
ning igas töötoas õpime juurde mõne uue tehnika ja kasutame erinevaid materjale. Õpime ladumistehnikat. Kaunistame lillepotte, valmistame kuumaaluseid ja mosaiikpilte
ning kaunistame sisustuselemente.
Osaleja saab töötubades teadmisi ja kogemusi iseseisvaks mosaiigitegemiseks väiksemal ja suuremal pinnal, sise- ja välitingimustes. Jagame soovitusi. Õpime tundma erinevaid materjale ja nende käitumist eri tingimustes. Laseme loomingul lennata, fantaasial
tulla ja kätel valmistada kauneid taieseid, rõõmustamaks ennast ja oma lähedasi. Lisaks
kõikidele töötubades valmivatele töödele ja seal saadud teadmistele saame inspiratsiooni
oma ühisest loomingust.
Võta kaasa kodus olev vana või katkine keraamika, klaas, ehted või muud materjalid,
mida sulle meeldiks oma loomingus kasutada! Iga osaleja saab kaasa voldiku õpetusega,
kuidas kodus edaspidi iseseisvalt mosaiiki valmistada.
KURSUSE KAVA
1. Katame lillepotid vana keraamika tükkidega.
2. Valmistame kuumaaluse.
3. Katame peegli- ja pildiraami mosaiigiga.
4. Loome mosaiikpildi I
5. Loome mosaiikpildi II
Materjalid ja tööriistad on hinna sees, kuutasu 50 €. Osalema ootame täiskasvanuid ja
noori. Palume registreeruda tel 508 7131 või e-posti aadressil rutijogi@gmail.com.
Vaata meie tegemisi ka Facebookis ja Avatud Ateljee klubi kodulehelt.

KOHTUMISENI AVATUD ATELJEES!

LUGEMISPROGRAMM
RAAMATUGA SUVESSE
10. JAANUAR – 10. JUULI 2014

Programm on pühendatud Võru linna 230. sünniaastapäevale
ning tugineb Artur Adsoni sõnadele „linnake, nagu ta seal
lamab” raamatust „Väikelinna moosekant“.
• Loe läbi programmis osalev raamat.
• Valikus on 50 raamatut.
• Küsi raamatukoguhoidjalt või trüki aadressilt
http://lib.werro.ee välja kahe küsimusega
tagasisideleht ja anna täidetuna raamatukoguhoidjale.
• Raamatukoguhoidjalt saad oma lugemispassi templi.
• Vähemalt 15 templiga lugemispass tagab auhinna
1. augustil Katariina alleel toimuval raamatukoguüritusel.
• Kord kuus loositakse kõikide osalejate vahel välja
auhinnad.
• Paremad lugemissoovitused ja kommentaarid
avaldatakse Võrumaa keskraamatukogu kodulehel.
NÄITUSED
Konverentsisaalis
Pintsli ja sulega pühal maal. Reisipildid ja rännumõtted Iisraelist. Joonistused: Erik Nobel ja Pille Kivihall; tekstid: Arne Hiob
III korruse teenindussaalis
MTÜ Näputüüselts näitus „Köitev köitmine“
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitus – Võru Kandle teatri kunstniku Rudolf Sepa
õlimaal „Võru laulupidu“ (1946) Võrumaa muuseumi kogust
TASUTA RAAMATUTE KEVADLAAT
„JÜRIPÄEVAST JAANIPÄEVANI”

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU LASTEOSAKOND
NÄITUSED
25. märtsist 19. aprillini Lolita Kitsiku heegeldatud mänguasjade näitus
6. aprillini „Värvipüüdjad”: Võru kunstikooli eelõppe õpilaste
tööde näitus
14. aprillist Võrumaa koolide 2014. aasta kunstiolümpiaadi
näitus
ÜRITUSED
29. märtsil kell 11 mudilaste jutulaupäev.
2. aprillil kell 13 üheksas tooliteatri päev: etluskonkurss
Võrumaa koolide 6.-9. klasside õpilastele.
24. aprillil kell 16.30 avame laste kontserdiga Võru loovuskooli
Väljaandja Võru Linnavalitsus
21. näituse.
Jüri tn 11, 65620 Võru
12. aprillil kell 11 mudilaste jutulaupäev.
Toimetajad: Arved Breidaks
26. aprillil kell 11 mudilaste jutulaupäev

Tel: 785 0948
E-post: arved.breidaks@voru.ee

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

Õnnitleme
märtsikuu
juubilare
95
AUGUST HÄRM
ELSA ALAVER
SELMA SOOLOM
90
AUGUST VERREV
LINDA AUSTA
ERIKA AGATE
TAMMSALU
HELJU KUSMA
85
HEINO PALLAV
SALME PUNISTE
EDNA JAAKSON
HELJU VAHER
HELGI ABEL
80
EINO TIISLER
EO PERV
LEA NOORTOOTS
SALME NEERING
VIIVE SOOPÕLD
75
ARVI RAHUSAAR
ANDRES METS
ROBERT HANS-OLOF
SUNDVALL
VALERY LEBEDEV
AAVO VIITKAR
HEINO PÕDER
HELI BANAHEVITŠ
AIME OOL
TIIU OJA
ILME REILJAN
IMBI LOOM
LINDA VANTSÕNA
NEIDI SAVI
SVETLANA MÄGI
LIMA KOLOMIETS
70
NIKOLAY LEMISH
VALEV KUUS
REIN RAA
AVO KINSIGO
AAVO KENDRA
LIIA JOAKIT
VALENTINA LUTS
LUULE REIVART
INGRID TARO
MILVI LAUR
MILVI SEPP
MIRALDA RAMMO
SALME KENDRA

VÕRU LINNA LEHT
Väljaandja Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 785 0948
E-post: ulis.guth@voru.ee
Teostaja: AS Võru Täht

VÕR

Välja
Jüri
Toim
Tel: 7
E-po

Teost

8 Võru Linna Leht

„Sinu sammud loevad”
13. aprill
Võru vallamaja –
Väimela tervisekeskus
12.00 registreerimine
Võru vallamaja Võrumõisa 4A
12.15 võimlemine
12.30 start
13.30 ujumine kõnnist osavõtjatele
Loosimine ja südamesõbralik eine.
Võru Maavalitsus, info tel 509 6843.

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

Märts 2014

