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Linn ja kirik pingutavad ühise sihtasutuse loomise nimel
Võru linn astub samme Katariina kiriku hoone päästmiseks, kuid selleks toetajate
leidmine pole sugugi lihtne.
Mullu 9. detsembril allkirjastasid Võru linn ja MTÜ
Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Võru Katariina Kogudus ühiste kavatsuste protokolli, et luua Katariina kiriku
sakraalhoone säilitamise ja
parendamise fondi haldamiseks mõeldud sihtasutus.
See soovitakse registreerida
lähema kahe kuu jooksul.
„Läbirääkimised sihtasutuse
nõukogu liikmete leidmiseks
ja sihtasutuse loomiseks käivad (on lõppjärgus). Linnavalitsus ja Katariina kogudus
on töötanud põhikirja kallal,” tutvustas linnapea Anti
Allas senist arengut. Fondi
eesmärgiks oleks koguda annetusi ja otsida investoreid
Võru Katariina kiriku säilitamiseks ja parendamiseks
vajalike tegevuste toetuseks.
Koguduse õpetaja Andres Mäevere sõnul on kirik
ja kogudus üks osa linnast
ja selle rahvast ning väärivad
seepärast hoidmist. „Koguduse jaoks on kirik pühakoda, meie kõigi jaoks aga
ühine kultuuriväärtus, millel

Linnapea Anti Allas ja koguduse õpetaja Andres Mäevere Katariina kiriku restaureeritud tagaust avamas.
on kunstiline ja ajalooline
väärtus. See teeb meie linna
rikkamaks ja kaunimaks,”

rõhutas ta.
Sel aastal eraldati EELK
Katariina kiriku katuse res-

taureerimise esimese etapi
töödeks muinsuskaitseprogrammist „Pühakodade säili-

tamine ja areng 2014–2018”
60 000 eurot, mis on vaid
kolmandik taotletud rahast.

Saadud summa võimaldab
restaureerida kiriku katuse
Koidula tänava poolse osa.
Kesklinna poole jääva katuseosa
restaureerimiseks
vajamineva raha loodab
Mäevere saada muinsuskaitseprogrammist tuleval aastal.
Peale selle on hädavajalikud teised tööd: kirikutorn
vajab krohvimist, fassaad
renoveerimist, siseruumid
remonti jne. „Viimane kapitaalremont tehti kirikule
1993. aastal juubeli aegu,”
meenutas Mäevere.
Esimene samm kiriku
päästmiseks pärast noid kaugeid aegu astuti tänavu, kui
3. mail avati pidulikult kiriku
restaureeritud tagauks. Suurima panuse – 3360 eurot
– andsid Võru linna vanima
tammepuust ukse taastamiseks SA Kuningas Arthuri
Fond ja Kultuurne Motobande. Ukse restaureeris ja paigaldas Meelis Maidla, värviuuringu tegi ja ukse toonid
valis Aigar Needo ning Saaremaa seppade valmistatud
luku eest tasus Võru linnavalitsus. Ukse taastamiseks
ja paigaldamiseks kulus ligi
üheksa kuud.
Ulis Guth

Võru vanima ukse restaureerimise eellugu
Võru Katariina kiriku tagaukse restaureerimise toetamise kasuks otsustas Kultuurne
Motobande pärast seda, kui oli tutvunud
Võru linnavalitsuse 2014. aasta alguses saadetud ettepanekutega. „Kiriku tagaukse kordategemise mõte oli ka varem läbi käinud.
Kuna motobande liige Ain Mäeots oli kunagi
proovinud korraldada heategevuskontserti,
et koguda raha Võru vanima ukse restaureerimiseks, kuid tol korral jäi asi soiku, valis
motobande just selle mõtte,” täpsustas linnavalitsuse arendusnõunik Tiina Hallimäe.
Esimene teade, et Kultuurne Motobande
on 2014. aastal oma peatus- ja kontserdikohaks valinud Võru linna, tuli Võru noortekeskusest Mairi Rajult. „Kuna linnal oli plaan
korraldada rattapäev, siis sobisid nii kontsert
kui ka mootorrattad kenasti päeva sisuga,”

meenutas Hallimäe. „Et koos midagi vahvat
teha, muutsime motobande soovil toimumisaega ehk siis 1. mai asemel korraldasime rattapäeva 1. juunil. Ja ka koht – Kesklinna park
– sobis ideaalselt.”
Kultuurne Motobande on Kuningas
Arthuri Fondi korraldatav heategevuslik
motorännak, milles osalevad tuntud pop-,
rokk- ja pärimusmuusikud, sümfoonikud,
näitlejad, kunstnikud ning disainerid, kelle
ühiseks hobiks on motomatkamine. Motorännaku käigus antakse igal aastal ühe linna
keskväljakul kontsert, jagatakse lastele autogramme ja tasuta helkurveste ning toetatakse
sponsorite abiga ühte kultuuriga seotud põnevat objekti.
Ulis Guth

Kultuurne Motobande koos rattapäeva korraldajatega mullu Võru kesklinnas.
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Miks on vaja kirik
üheskoos korda teha?
Võru Katariina kirik on üks linna vanemaid ehitisi,
mis valminud üheksa aastat pärast linna asutamist –
1793. Tegu on linnale olulise sakraalehitisega, peale
selle on kirik ja selle esine plats Võru linna ja kogu
piirkonna rahva jaoks märgilise tähendusega. Siit
alustatakse koos teekonda võõrsile ja siia jõutakse ka tagasi. Ütlus „Kohtume kirikuplatsil!” ei vaja
siinse rahva jaoks lisaselgitusi.
Praegu ei ole Katariina kiriku hoone seisukord
kiita. Kõige kriitilisemad kohad on katkine katus
ja lagunev fassaad. Katust on vihmavee läbijooksu
vältimiseks hädapärast lapitud, fassaadilt kukkuvate
krohvikamakate ohu eest hoiatamiseks on kirik aga
juba üle aasta ümbritsetud lindiga.
Aeg on midagi ette võtta. Võru linna inimesed
on pöördunud linnavalitsuse poole ettepanekuga
luua fond, kuhu saaks annetusi teha ja mis aitaks
tagada, et kogutud summad leiaksid sihipärase kasutuse kiriku renoveerimisel.
Oluline on ka silmas pidada, et selle aasta 1.
septembriks valmib kiriku läheduses uus gümnaasiumihoone ja renoveeritud saab linna vanim maja
aadressil Seminari 1. Lähiaastatel on kindel kavatsus taastada ka Võru linna ajalooline keskväljak,
mis piirneb kiriku krundiga. Elu tuleb Võru linna
ajaloolisse südamesse tagasi.
Linnapeana olen veendunud, et kui Võru ja sellega seotud inimesed ühiselt panustades linna ühe
olulisema maamärgi – Võru Katariina kiriku renoveerivad, ühendab see rahvast oma linna asja ajamisel veel rohkem.
Anti Allas,
linnapea

Vee tänava kvartali
rekonstrueerimine
on täies hoos
Kaks kuud tagasi Vee tänava kvartalis alanud tööde käigus rekonstrueeritakse ligi
1000 meetri ulatuses Vee tänav ning Liiva,
Vabaduse ja Tartu tänav F. R. Kreutzwaldi
ja Tamula järve vahel, samuti paigaldatakse tänavale uus kate ja äärekivid ning
rajatakse kõnniteed ja haljastus. Töid teevad OÜ Kivipartner ja OÜ Aigren. Tööde
tähtajaks on 14. august 2015 ning kaasrahastajaks SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus.

LINLANE KÜSIB, VALITSUS VASTAB
Kas haridusministeeriumilt
õnnestus saada õpetajate koondamise hüvituseks
raha või pidi linn ise koondamise kinni maksma? Kui
palju koondamise peale
raha kulub?
Õpetajate
koondamise
kulusid linn kinni maksma
ei pea. Koondamishüvitiseks on arvestatud 112 000
eurot, lisandub kasutamata
puhkuse hüvitis. Riigieelarve
toetusfondi haridustoetuse
eraldises on Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpetajate palk kuni

31.12.2015 (õpetajad koondatakse alates 1.07.2015). Lisaks
on Haridus- ja Teadusministeerium eraldanud Võru linnale 50 000 eurot koolivõrgu
ümberkorraldamiseks, raha
kasutatakse koondamishüvitisteks.
Kui lõviosa Võru linna õpetajaid jätkab ametis,
miks oli vaja korraldada
närvesööv masskoondamine? Mida see koondamine
andis?
See oli ainus variant kohelda kõiki õpetajaid võrdselt. Konkurssidega võib väga

rahul olla: nende tulemusena
saadi uutesse koolidesse parimad ja motiveerituimad õpetajad, täpselt nagu eesmärgiks
oli seatud.
Seminari 1 koolimaja
ehitusel toimus karniisivaring
„ettenägematutel
asjaoludel”. Mis need asjaolud konkreetselt ikkagi
olid? Kas ehitaja on selle töö
nõuetekohaseks lõpuleviimiseks pädev?
Varing toimus, kuna karniis ei moodustanud enam
müüritisega monoliitset tervikut. Karniisi tellistes olid

ovaalselt paiknevad püstpraod, mis viitavad külmakahjustustele. Karniis on
ehitatud sõjajärgsel ajal, mil
ehitusmaterjalid ja -kvaliteet
ei olnud kiita. Kasutatud ehitusmört on pruunikashall,
mis viitab lahjale mördile,
ning tõenäoliselt olid tellised
halvasti põletatud, samuti
ei olnud kivid paigaldatud
korraliku seotisega. Kuna
hoone on muinsuskaitse all,
on Muinsuskaitseamet välja
töötanud lahendused karniisi
taastamiseks. Ehitaja on tööde tegemiseks pädev.

Võru linnavalitsuse istungitel
OÜ Taristuhaldus majandusaasta 2014
aruande kinnitamine

Kinnitati OÜ Taristuhaldus (äriregistri kood
12382372) majandusaasta 2014 aruanne ning suunati 2014. aasta kasum 405 613 eurot jaotamata
kasumisse.

Kulueelarvete muudatused

Arvestades abilinnapea Sixten Silla ning Võru
kunstikooli juhi tehtud ettepanekuid eelarve ümberpaigutuste kohta ning vajadust teha kulueelarvetes muudatusi, muudeti Võru linnavalitsuse 28.
jaanuari 2015 korralduse nr 30 „Võru linna 2015.
aasta eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine”
lisasid. Sellega vähendatakse MTÜde huvikoolide
tegevustoetusi 7270 euro võrra ning suurendatakse spordiürituste toetusi 5840 euro ja kultuuriürituste toetusi 1430 euro võrra.

Ürituste kooskõlastamine

Anti nõusolek järgmiste avalike ürituste korraldamiseks:
füüsilisest isikust ettevõtjale Aivo Luigele
(äriregistri kood 11950035) Võru laada korraldamiseks 23. mail kella 9–15, Kersti Mäesaarele
(isikukood 44712056521) Võru line-tantsu maratoni korraldamiseks 6. juunil kella 12–16 Võru
Kesklinna pargis, MTÜle Võru Folkloorifestival
(registrikood 80299622) XXI Võru folkloorifestivali ürituste korraldamiseks 8.–12. juulini (täpsem info: www.vorufolkloor.ee), Kaitseliidule (registrikood 74000725) avaliku ürituse „Kasvame
koos” korraldamiseks 1. juunil kella 13–16 Võru
Kesklinna pargis, Võru lasteaiale Päkapikk (registrikood 75020084) traditsioonilise heategevusliku
perepäeva „Mängumaa” korraldamiseks 20. mail
kella 16–20 lasteaia õuealal ja Vabaduse tänaval
ning MTÜle Võrumaa Spordiliit (registrikood
80078982) 34. Võru–Väimela maanteejooksu korraldamiseks Võru linnas 21. mail kella 13–19.30
(start Vabaduse väljakult kell 19, täpsem info:
www.vorumaaspordiliit.ee).

Sihtotstarbe muutmine

Muudeti riigi omandisse jäetava maaüksuse Räpina mnt 21 sihtotstarvet – üldkasutatavast maast
sihtotstarbeta maaks (ehitusõiguseta maa, millele ei ole võimalik või otstarbekas sihtotstarvet
määrata). Tulenevalt Võru linna üldplaneeringus
nimetatud alale reserveeritud juhtfunktsioonist
(haljasala- ja parkmetsamaa) määrati Võru linnavalitsuse 18. märtsi 2015 korraldusega nr 119
riigi omandisse jäetava maaüksuse aadressiks Räpina mnt 21 ja sihtotstarbeks üldkasutatav maa,
ent kuna Räpina mnt 21 kõrval paikneb munitsipaalomandis olev Tööstuse tn 12 üldkasutatava
maa sihtotstarbega maaüksus, on selle juhtfunktsiooniga maa osas üldplaneering realiseeritud ja
piirkonnas ei ole avalikult kasutatava maa järele

rohkem vajadust. Pealegi eeldab üldkasutatava
sihtotstarbega maa avalikku kasutust, mis raskendab maa võõrandamist enampakkumisel.

Ehituslubade väljastamine

Elektrilevi OÜle väljastati ehitusluba Räpina mnt
19, Räpina mnt 15, Räpina maantee T1 maakaabelliini ehitamiseks ning Neste Eesti ASile ehitusluba Pikk tn 6 automaattankla ehitamiseks koos
platsi ja tehnovõrkudega.

Kasutusloa väljastamine

Väljastati kasutusluba Liiva tn 6a ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks büroohoonest üksikelamuks ja kasutusluba Metsa tn 14 rekonstrueeritud üksikelamu jaoks.

Riigihangete korraldamine

Otsustati korraldada järgmised riigihanked:
- investeerimislaenu võtmiseks. Korralduse
jõustumine toob Võru linnale kaasa rahalisi kohustusi kuni 2 400 000 eurot. Laenu tagasimakse
periood on 20.01.2018–20.06.2025;
- Tartu tänava ja Lõuna-Eesti haigla vahelise jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks. Kolme
ossa jagatud hanke eeldatav maksumus on kokku
78 333 eurot, sellest I osa maksumus ligi 20 000
eurot (tellija Võru vallavalitsus) ning II ja III osa
maksumus ehk Võru linna finantseering kuni 58
333 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu). Hanke
I osa hõlmab jalg- ja jalgrattatee projekteerimist
Võru valla territooriumil Võru–Valga maantee ja
Kubja tee ristmiku ning Lõuna-Eesti haigla vahele,
II osa jalg- ja jalgrattatee projekteerimist Koreli tänavaga külgnevale Räpina maantee ja Luha tänava vahelisele alale ning Luha tänavaga külgnevale
Jüri ja Pika tänava vahelisele alale, III osa jalg- ja
jalgrattatee projekteerimist Tartu tänavaga külgnevale Poti oja silla ja Lembitu tänava vahelisele
alale ning Koreli ojaga külgnevale Tartu tänava ja
Räpina maantee vahelisele alale.
- Võru Kesklinna kooli töökojahoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks. Planeeritava
riigihanke eeldatav maksumus on 10 000 eurot
(sisaldab käibemaksu). Kuna pärast nimetatud
hoone valmimist 1974. aastal ei ole seal suuremamahulisi rekonstrueerimistöid tehtud, on hoone
amortiseerunud ja kohati avariiohtlikus seisus.

Riigihangete võitjad

Riigihanke „Rannavalveteenuse osutamine Võrus
Tamula ja Kubija järvel 2015–2017” võitis madalaima hinna – 62 304 euroga (hind ei sisalda käibemaksu) AS G4S Eesti (registrikood 10022095).
Riigihanke liiklusmärkide tellimiseks ja paigalduseks 2015. aastal võitis madalaima hinna
– 2317,20 euroga (hind ei sisalda käibemaksu) OÜ RoadWolf (registrikood 11588002).
Riigihanke Vilja 8a tee ja platsi korrastamiseks

võitis OÜ TAVT (registrikood 10900963): I osas
madalaima hinna – 16 816,51 euroga ja II osas
madalaima hinna – 42 944,33 euroga (hinnad ei
sisalda käibemaksu). I osa puudutab linnale kuuluval maa-alal tehtavaid töid (toovad Võru linnale
2015. aastal kaasa rahalisi kohustusi koos käibemaksuga 20 179,81 eurot) ja II osa Vilja 8a kinnisasjal tehtavaid ehitustöid, mille kulud kannab
korteriühistu. Linnavolikogu 8. aprilli 2015 otsusega anti linnale luba kulutada endale kuuluval
maa-alal tehtavateks töödeks koos käibemaksuga
35 400 eurot, ent hankega saavutati 15 220eurone
kokkuhoid.
Riigihanke „Tänavate pindamine 2015” võitis madalaima hinna – 48 641,50 euroga OÜ
RoadWest (registrikood 11137400) ning riigihanke „Võru linna tänavate markeerimine 2015”
madalaima hinna – 15 422,57 euroga (hinnad ei
sisalda käibemaksu) AS Lemminkäinen Eesti (registrikood 10114029).
Riigihanke Võru spordikoolile soetatava väikebussi kapitalirentimiseks võitis madalaima hinna
– 44 746,56 euroga (hind ei sisalda käibemaksu)
Silberauto Eesti AS (registrikood 10284932).

Komisjoni koosseisu muutmine

Võru linnavalitsuse koolikohustuskomisjoni koosseisu muudatustega seoses muudeti Võru linnavalitsuse 11. aprilli 2012 korralduse nr 154 „Koolikohustuskomisjoni moodustamine” punkte. Politsei esindajateks komisjonis kinnitati noorsoopolitseinikud Inga Ploom ja Katerina Saaremets ning
nende asendusliikmeks Tiina Uibokand. Mirjam
Kolpakovi asemele nimetati komisjoni liikmeks
Võrumaa Rajaleidja keskuse juht Mereli Mändmets. Senistest liikmetest jätkavad Sixten Sild (esimees, abilinnapea), Peep Poltimäe (aseesimees,
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja), Kristi
Aavakivi (sekretär, haridusspetsialist) ja Marje
Ossip (OÜ Tugikoda juhataja).

Kultuuri- ja spordiürituste toetuste
jagamine

Võru linna 2015. aasta eelarvest jagati kultuuri- ja
spordiürituste toetusi 1. aprilliks laekunud taotluste põhjal kokku 17 672 eurot.

Linnavara kasutusse andmine

Võru Järve koolile anti otsustuskorras alates 1.
juulist 2015 viieks aastaks tasuta kasutada kaubik
Renault Trafic Kombi (2,0) registreerimismärgiga
233MKD.

Kinnisasjade piiride muutmine

Otsustati lubada Laane tn 15 ja Okka tn 7 naaberkinnisasjade piiride muutmist ilma detailplaneeringut koostamata ning määrati
kinnisasjade piiride muutmisel tekkinud katastriüksustele aadressid, pindalad ja sihtotstarbed:

Laane tn 15 (katastritunnus 91901:014:1470, registriosa nr 554841) pindala 1482 m² ja sihtotstarve 100% elamumaa, Okka tn 7 (katastritunnus
91901:014:0240, registriosa nr 198941) pindala
465 m² ja sihtotstarve 100% elamumaa.

Ostueesõigusest loobumine

Otsustati mitte kasutada aadressil Seminari tn 3
asuva kinnistu (registriosa nr 3066441) ostueesõigust.

Aadresside määramine

Muraka tn 14 asuva elamu (ehitisregistri kood
113019565) unikaalaadressiks määrati Muraka tn
14/1, Kubja tee 13 asuva elamu (ehitisregistri kood
113020981) unikaalaadressiks Kubja tee 13/1
ning Aida tn 10 asuva elamu (ehitisregistri kood
113018878) unikaalaadressiks Aida tn 10/1, kuna
nimetatud maaüksustel asub ehitisregistri andmetel kaks elamut.

Katastriüksuste liitmine

Nõustuti Estelaxe OÜle kuuluva Kivi tn 12a (katastritunnus 91901:001:0054, registriosa nr 31041,
pindala 7760 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa) ja Kivi tn 12b (katastritunnus
91901:001:0007, registriosa nr 31041, pindala 545
m², sihtotstarve 100% tootmismaa) katastriüksuse
liitmisega. Tekkinud katastriüksusele määrati aadress: Kivimurru tn 2 (pindala 8304 m² ja sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa).

Maaüksuste piiride määramine

Määrati Kanepi tn 14 ja Niine tn 5a kinnistu juurde erastatavate maade piirid.

Töölepingu lõpetamine

Seoses Kaidi Maaski sooviavaldusega otsustati
ta vabastada Võru linnavalitsuse hallatava Võru
lasteaia Okasroosike direktori ametikohalt ning
lõpetada tema tööleping poolte kokkuleppel alates 1. juunist 2015 (viimane tööloleku päev 31.
mai 2015) töölepingu seaduse § 79 alusel. Ühtlasi otsustati maksta Kaidi Maaskile preemiat ühe
kuupalga ulatuses panuse eest lasteaia tegevusse.
Kaidi Maask on töötanud Okasroosikese direktori
ametikohal alates 16. augustist 2011.

Reservfondi kasutamine

Otsustati eraldada reservfondist 1972 eurot linnamajanduse osakonna eelarvesse EELK Võru Katariina kogudusele (registrikood 80212294) Katariina kiriku katuse remondi toetuseks. Reservfondi
jääk on pärast seda 87 018 eurot.

Täpsem info Võru linna
kodulehel www.voru.ee
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Võrus valmistutakse Võlsi
linnaosa sademeveesüsteemide korrastamiseks
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaasrahastusel peaksid Võrus
peagi algama Võlsi linnaosa sademeveesüsteemide korrastamise tööd. Linnaosa
ohustava liigvee ärajuhtimise ja toimiva
sademeveesüsteemi väljaarendamise riigihanke maksumus on 84 793 eurot, sellest poole katab KIK ja teise poole Võru
linnavalitsus. Töid teeb Sanbruno OÜ ja
kavandatud tähtaeg on juuli 2015.
Võlsi linnaosa sademeveesüsteem
on juba osalt välja ehitatud, ent nõuab
lisatöid, sh lisakraavituse rajamist ja olemasolevate kraavide rekonstrueerimist.
„Kuna linnaosa sademevee peakraavi
suubuvad liigveed n-ö ka teiselt poolt
Fr. R. Kreutzwaldi tänavat (raudteeäärne
Jaama tänavaga piirnev ala ja Roopa tänavaga piirnev linnaosa), on hädavajalik
peakraavi ja teiste sademeveesüsteemide
korrasolek ning hea toimimine, et need
suudaksid pealetuleva sademe- ja liigvee
vastu võtta,” täpsustas projektijuht Aivar
Nigol.
Võlsi linnaosa piirneb vahetult Natura kaitse all oleva Tamula järvega ning
kuulub üleujutusohuga piirkondade
hulka. Kaevetöödeks koostatud projekti
tutvustatakse töömaaga seotud kinnistute omanikele. 14. mail Võru linnavolikogu saalis toimunud esimesel avalikul
arutelul osalesid peamiselt Raudtee tänava elanikud, keda tööd enim puudutavad.
Arutelu käigus tutvustasid insenerprojekteerija Jaan Vene, Sanbruno esindaja Janari Mändla ning linnavalitsuse

Võru linnavolikogu istung 13. mail
Seoses Erki Saarmani avaldusega peatada oma volitused linnavolikogu liikmena kuni 1. oktoobrini 2015 on
tema asemele linnavolikogu liikmeks määratud Merle
Koik, kuna Erki Saarmanit asendanud Meelis Munski
volitused linnavolikogu liikmena on peatunud kuni 29.
juulini 2015.

Detailplaneeringu algatamine

Otsustati algatada Räpina mnt 22, 22a, 22b, 22c kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi kinnistuid jagada, nende
sihtotstarvet muuta ja juurdepääsutee lahendada.
Samas jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline
hindamine, kuna planeeritaval maa-alal ei ole kaitstavaid alasid, loodusobjekte ja -liike, loodusvarasid ega
kultuurimälestisi. Planeeritava maa-ala suurus on u
4,7 ha.

Detailplaneeringu vastuvõtmine

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Tööstuse tn 12 kinnistu Mustjärve ja Vilja tn 57 kinnistu vahelise osa detailplaneering (lisa asub linnamajanduse
osakonnas, Võru linnavalitsuse töö nr DP-2-2014).

Otsuste muutmine

spetsialistid ja abilinnapea Kalev Ilves
eelseisvate tööde üksikasju. Pikemalt
peatuti kraavide puhastamise-süvendamise, truupide vahetuse ja paigalduse
ning settebasseinide asukohtade teemal.
„Settebasseinide mahud täpsustatakse, võimalik on tehniliste lahenduste
muutmine,” lisas Aivar Nigol.
Arutelud
probleemide
kaardistamiseks jätkuvad. Kui elanikega saavutatakse kokkulepe, on ehitaja lubanud töid alustada juunis.
Küsimuste korral saab pöörduda töövõtja esindaja Janari Mändla (Sanbruno
OÜ, tel 5690 0755, e-post: janari@sanbruno.ee) ja linnamajanduse osakonna
juhataja asetäitja Risto Aimi (tel 5347
4332, e-post: risto.aim@voru.ee) poole.
Ulis Guth

Seoses Seminari tn 1 koolihoone ja selle lähiümbruse rekonstrueerimise/ehitustööde käigus toimunud
ulatusliku karniisivaringuga ning sellest tuleneva
vajadusega suurendada projekti eelarvet ja taotleda
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) projekti
mahu suurendamist otsustati muuta Võru linnavolikogu 9. jaanuari 2013 otsuse nr 1 „Projektis osalemine ja garantii andmine” 4. punkti ja sõnastada see
järgmiselt: „Projekti kogumaksumus on kuni 5 286
928 eurot, millest 15% moodustab omafinantseering.” Karniisi taastamiseks EASilt taotletav summa
tähendab projekti eelarve suurenemist kuni 5%. Senine eelarve on 5 035 170 eurot ning ehitajaga sõlmitud lepingus määratud tellija reserv ei kata vajalikke
taastamiskulusid.
Tulenevalt vajadusest tagada Kubija ja Tamula
järvel suviseks hooajaks nõuetekohane rannavalveteenus muudeti Võru linnavolikogu 4. veebruari 2015
otsuse nr 3 „Loa andmine kohustuste võtmiseks ja
riigihanke väljakuulutamiseks” 1. punkti ning sõnastati see järgmiselt: „Lubada Võru Linnavalitsusel
välja kuulutada riigihange „Rannavalve teenus 2015–
2017” ja sellega seoses võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 2015–2017 kuni 74 765 eurot.” Sellega
suurendati riigihankega seonduvate rahaliste kohustuste summat 13 150 euro võrra, kuna linnavalitsuse
korraldatud hankemenetluse tulemusel selgus, et varem planeeritud maksumusega (61 615 eurot) turult
praegu rannavalveteenust osta ei saa. Hankes osales
kaks pakkujat, mõlemate pakkumused (74 764,80 eurot ja 96 120 eurot, hinnad sisaldavad käibemaksu)
ületasid hanke eeldatavat maksumust.

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Võru linna arengukavast lähtuvate eesmärkide elluviimiseks otsustati taotleda linna omandisse 17 maatükki.

Linnavara võõrandamine

Otsustati võõrandada Võru linnas asuv Kivi tn 17
kinnistu (registriosa nr 2977941, katastritunnus
91901:001:0052, pindala 6710 m², sihtotstarve 20%
ärimaa, 80% tootmismaa). Enampakkumise alghinnaks kehtestati 86 290 eurot.

Linnavara tasuta kasutusse andmine

MTÜle Võru Spordiklubi Küti (registrikood
80077494) anti otsustuskorras tähtajatult tasuta
kasutada F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu osa (ka-

Võimalik tulevane ehitustander Võlsil.

LÜHITEATED
Võru linna kalmistul valmistavad muret hooletud inimesed,
kes jätavad kogutud prügi sorteerimata ja panevad kõik jäätmed kokku haljastusjäätmete
kotti.
Palume jälgida sorteerimisjuhist ja jäätmed sellele vastavalt sortida!
TÄHELEPANU! Mai lõpus
ja juunikuus tihendab Võru linnavalitsus jäätmete sorteerimise
kontrolli, prügi valesti sorteerimise eest määratakse trahv.
Cristella VT ja Valio Eesti Võru
tehase töötajate soovil on alates
18. maist liinil nr 11 Kesklinna
park – Kose – Puiga – Kirepi
tööpäeviti väljumine Kesklinna
pargi peatusest kell 5.30 senise
5.45 asemel.

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
toimetulekutoetuste määramisel

Johtuvalt 1. juunil 2015 jõustuvatest sotsiaalhoolekande seaduse muudatustest muudeti eluruumi
alaliste kulude piirmäärasid toimetulekutoetuse arvestamisel (sulgudes praegu kehtiv määr). Üüri uus
piirmäär on kuni 5 eurot (seni 3,00) ühe m2 kohta
kuus. Kütteks või soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse piirmäärad on:
- kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum
kuni 10 eurot (6,00) ühe m2 kohta kuus;
- kaugkütteta (ahi- või gaasiküttega eluruum)
kuni 3 eurot (2,00) ühe m2 kohta kuus;
- elektriküttega eluruum kuni 3 eurot (1,50) ühe
m2 kohta kuus.
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse
maksumus on:
- kuni 4 m3 (4 m3 ) perekonna esimese liikme
kohta kuus;
- kuni 3 m3 (2 m3 ) perekonna iga järgmise liikme
kohta kuus.
Elektrienergia tarbimisega seotud kulu on:
- kuni 40 eurot (20,00) üheliikmelise pere kohta
kuus;
- kuni 5 eurot (11,50) iga järgmise pereliikme
kohta kuus.
Majapidamisgaasi maksumus on:
- kuni 20 eurot (10,00) üheliikmelise pere kohta
kuus;
- kuni 10 eurot (5,00) iga järgmise pereliikme
kohta kuus.
Maamaksukulu, hoonekindlustuskulu (mõlemad
0,10 eurot ühe m2 kohta) ja olmejäätmete veotasu
(kuni 6 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja kuni 4
eurot iga järgmise pereliikme kohta kuus) piirmäärad
jäävad samaks.
Kehtivatele kuludele lisanduvad uued kululiigid
järgmiste määradega:
- korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 3 eurot ühe m2 kohta kuus;
- korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot ühe m2 kohta kuus.
Ühtlasi tunnistati kehtetuks Võru linnavolikogu
12. detsembri 2012 määrus nr 24 „Eluruumi alaliste
kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel”
(RT IV, 28.12.2012, 1).
Määrus jõustub 1. juunil 2015.

Täpsem info Võru linna kodulehel www.voru.ee

Lõuna-Eestis hakatakse täispikka
mängufilmi väntama
Juuli keskpaigast septembri
alguseni toimuvad Lõuna-Eestis täispika mängufilmi „Päevad, mis ajasid
segadusse” võtted. Sellega
seoses on filmi tootja Kinosaurus Film kuulutanud
välja konkursi mängufilmi
kõrvalosadesse inimeste
ja taustanäitlejate, samuti
võttekohtade ja 90ndatest
pärit nostalgiliste rekvisii-

tastritunnus 91901:013:0950, registriosa nr 973041)
üldpindalaga 2114 m². Spordiklubi Küti plaanib kinnistule oma kulul rajada 11 petangiväljakut, tagades
sellega endise Soo kooli aiamaa osalise hoolduse.
Osa F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistust (garaaži- ja
õueala, 4500 m2) on antud 2008. aastal tähtajatult tasuta MTÜ Vanatehnikalubi Vänt kasutusse.
Seoses rahvusvahelise vabaõhunäituse „Kilomeeter skulptuuri” korraldamisega anti MTÜle Vaba
Kunst (registrikood 80367370) otsustuskorras tasuta
kasutada järgmine linnavara:
- Tartu tn 25 hoone I trepikojas II, III ja IV korrusel paiknevad ruumid üldpindalaga 857 m² tähtajaga
1.06.2015–28.07.2015;
- Liiva tn 21 hoone (nr 2) üldpindalaga 162,8 m²
tähtajaga 25.06.2015–28.07.2015.
4.–26.07.2015 toimuva näituse raames paigaldatakse linnas eri paikadesse mitmeid skulptuure ja
installatsioone. Lisaks linna pindadele kasutatakse
erasektori kinnistuid ja ruume. Linnavalitsuse ruume
soovitakse kasutada korraldusmeeskonna kontori ja
vabatahtlike staabina.
MTÜle Võru Noortekeskus (registrikood
80190842) anti otsustuskorras tähtajaga 10 aastat
tasuta kasutada Jüri tn 54 hoone II korrusel asuvad,
Võru linnavalitsuse ja EASi rahalise toetusega renoveeritud ruumid üldpindalaga 295,2 m².

tide leidmiseks.
Filmi
meeskond
ootab kõiki huvilisi ühinema „Päevad, mis ajasid segadusse” Facebooki
fännilehega https://www.
facebook.com/paevad, mis
kajastab filmiga seonduvaid sündmusi. Näiteks on
võimalik fännilehe kaudu
jälgida, kuidas film valmib,
näha kaadri taha ning leida

infot, kus ja millal filmivõtted toimuvad ja kuidas
oleks võimalik võtetel osaleda.
Täpsem info:
Maie Rosmann-Lill,
Kinosaurus Filmi
produtsent
tel 5615 6535
maie@kinosaurus.ee

Filmi kirjeldus
„Päevad, mis ajasid segadusse” tegevus toimub suvel 1997. Filmi peategelane on 27aastane noormees nimega Allar, kes liigub ühelt südasuviselt Eesti peolt teisele, põrkudes
üha värvikamate tegelaste ja segasemate juhtumitega. Pingelised ja kohati isegi jaburad
sündmused panevad Allari oma elu üle tõsiselt järele mõtlema ja ees ootab pöörane eneseotsing Eesti üheksakümnendates.
Filmi lavastaja on Triin Ruumet, produtsent Maie Rosmann-Lill ja operaator Sten-Johan
Lill. Filmis mängivad Hendrik Toompere jr, Juhan Ulfsak, Jaanika Arum, Merle Palmiste, Taavi
Eelmaa, Rasmus Kaljujärv, Merlyn Uusküla jpt.
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Võru folklooripidu tuleb taas!
Juulikuus on Võrus ikka
pidu: linn täitub rahvarõivais
inimestega, Kandle aias saab
tantsida, kirikus toimuvad
kontserdid, tänaval tehakse ühistantsu, laadalaval on
päev läbi esinemised, öösel
näidatakse kino, Lauluisa
muuseumis on uudistamist,
asja on Teppo tallu Loosul…
Algaval suvel on see jälle nii,
juba kahekümne esimest
korda, sedakorda 8.–12. juulini.
Nutikamad on märganud ja teavad, et Võru pidu
on algusest peale olnud
rahvatantsupidu. Selle rõhutamiseks täiendame oma
nime: Võru folkloorifestival
– päri(mu)stantsu koht. Tänavuse peo tunnuslause on:
millest rikkad, sellest helded!
Oleme rikkad ka kogenud
korraldajate poolest, nii ei
ole meil tänavu austava nimega peakorraldajat, tegijatel on igaühel oma töö- ja
vastutusvaldkond, otsused
tehakse konsensuslikult. Peo
õnnestumise nimel tegutsetakse juba ammu, on lisandunud uusi, noori tegijad.
Kõneisik on Maire Udras,
projektijuht Marion Tamberg, programmitoimkonna
juhid Kadri Mähar ja Tiia
Must. Tegijate kontaktandmed on kodulehel.
Tänavatantsust
Tänavatants ei toimu sellel
aastal Vabaduse platsil, vaid
Kesklinna pargi kiviväljakul.
Kohale vooritakse „Voortantsu” lihtsamate sammudega, millega igaüks hakkama
saab, jätkatakse peamiselt
meie paikkonna tantsudega,
mis annavad võimaluse tutvustada külalistele kohalikku
tantsurikkust.
Festivali raamistikust
Festival hingab oma tuntud headuses ja talitab oma
harjumuspärast, rahva poolt
omaks võetud rada mööda –
linnapark, Kandle aed, EELK
Katariina kirik, Kreutzwaldi

muuseum, järverand, kesklinna tänavad… Võru pidu ei
ole kunagi olnud üles ehitatud paarile tippgrupile, kellele koondub kogu tähelepanu.
Meie pidu on viis päeva täis
tegevusi, kontserte, töötubasid, muid ettevõtmisi,
kus saavad võimaluse osaleda kõik soovijad, suured ja
väikesed, vanad ja noored,
professionaalid ja harrastajad. Meie pidu on nagu suur
assortiikarp magusat – igale
maitsele midagi. Kava, milles
võib tulla muudatusi, on üleval kodulehel.
Esinejatest
Festival on Võru publiku
täitsa ära hellitanud – ikka
nõutakse näha esinejaid
Aafrikast, Aasiast, meile eksootiliste kultuuride esindajaid. Meenutagem, et 20
aasta jooksul on Võrus oma
rahvakunsti näidanud esinejad umbes 40 riigist. Iga
kultuuri tantsupärimus on
ainukordne, rikas ja avastamist-tutvumist väärt. Võtkem ka tänavu avasüli vastu
kõik meie külalised. Ootame
esinejaid USAst, Poolast,
Hispaaniast,
Venemaalt,
Portugalist ja Türgist. Eesti
rühmadest loodame säravat
etteastet ansamblilt Suveniir
Ida-Virumaalt. Esinejate lühitutvustused on kodulehel.
Jutujalutuskäikudest
Möödunud aastal oli festivali teemaks „Lugu”. Lausa
kohustus oli lugusid rääkida, jutujalutuskäigud ja
jutujalutajad osutusid väga
populaarseks. Tänavu loodame samasugusele huvile
ja korraldame taas rea teemamatku-piknikke.
Jutte
vestavad Arthur Ruusmaa,
Helle Laanpere, Siiri Toomik, Valdur Raudvassar jt.
Nõusoleku osaleda ja rääkida meile Võru vanalinnast
on andnud ka arhitektuuriajaloolane Oliver Orro, kelle
suurepäraseid teadmisi ja
head jutustamisoskust saab

Trinity Iiri tantsijad Chicagost.
nautida, kuulates teda näiteks Eesti Raadiost sarjas
„Linn ja ruum”.
Ööülikoolist
Valdur Mikita nime teavad
vist küll kõik. Ta tuleb oma
lingvistilisest metsast korraks välja ja peab festivali
ööülikoolis loengu „Mõtterännud looduse ja kultuuri
vahel”. Ärge laske mööda
erakordset võimalust saada
osa särava esineja olulisest
sõnumist!
Laadast ja festivalialast
Laat laotab ennast seekord
laiali Liiva, Kreutzwaldi ja
Vabaduse tänaval ning seob
lindina ühte festivaliala, mille sel suvel moodustavad ühe
tervikuna lasteaia Päkapikk
hoov (meistrid ja väärtused),
Lauluisa muuseumi õu ja
aed (etendused, esinemised,
kohvik, öökino), Kannel ja
Kandle aed (peakontserdid,
pärimustantsud, tantsutoad),
Kesklinna kooli hoov (laadalava). See toob endaga

festivali ajal kaasa ka mõned
muudatused ühistranspordis, millest korraldajad annavad aegsasti teada. Müügikohti juba registreeritakse.
Kodukohvikutest
Läheme meiegi moevooludega kaasa! Kodukohvikud
on kuum sõna mitmel pool
Eestis: Elvas, Kärdlas, Setumaal… Miks mitte „kohvetada” ka Võrus! Huvilised
võtku ühendust Kadri Karuga (kontakt kodulehel).
Kodukohviku pidamine festivali ajal tähendab pingelisi askeldusi, aga samas ka
emotsionaalseid kohtumisi
paljude toredate inimestega.
Kodukohvikute kaudu loodame kaasata festivalimeeleolu loomisse aktiivseid võrulasi, kes oskavad kindlasti
rõõmu tunda teadmisest, et
on festivali õnnestumisse
oma panuse andnud.
Teppo talust
Teppo lõõtsatalust Loosu
külas on kujunenud oluline

ja hea auraga peopaik. Siin
toimub ka tänavuse peo ajal
mitu kontserti, esinevad Tarmo Noormaa ja Lauri Õunapuu, loomulikult kõlavad
lõõtsalood.
Lõõtsameeste võistumängimisest
Lõõtsamuusika on erakordselt populaarne (Põlva on
end isegi lõõtsapealinnaks
nimetanud). Mis võiks meil
kui August Teppo kaasmaalastel selle vastu olla! Vastupidi, aitame lõõtsamuusika
populaarsuse kasvule igati
kaasa Teppo mälestuseks ja
kiituseks peetava võistumängimisega. Nagu ikka toimub
võistumängimine festivalilaupäeval.
Simmanitest
Igal õhtul Kandle aias! Neljapäeval on noorte etnodisko, reedel õpetab ansambel
Svjata Vatra ukraina tantse,
laupäeval tantsitavad rahvast
Untsakad ja pühapäeval Hellad Velled. Ikka selleks, et

kinnitada: päri(mu)stantsu
koht ongi siin.
Piletitest
Võru festival on Eesti odavaim viis päeva kestev rahvapidu. Siiski saab veel odavamalt, kui ostate päevapiletid
või koguni festivalipassi. 5.
juunini on pass 20 eurot ja
sellega pääseb kõikidele üritustele, v.a rahvuslõuna, mille seekord korraldavad türklased. Festivalipass tasub end
igal juhul ära. Tehke natuke
arvutusi ja veendute selles
ise! Näiteks: avakontsert 6,
Kait Tamra kirikukontsert 5,
üks festivali peakontsertidest
Kandles 4, üks simmanitest
5, lõõtsade võistumängimine
3 eurot – juba ongi pass tasa
vaadatud-kuulatud.
Tänapäeval on kogu
info koondunud internetti,
nii saab ka festivali kava ja
esinejatega lähemalt tutvuda
aadressil www.vorufolkloor.
ee.
Siiri Toomik

Wanu uudiseid 90 aasta
tagusest Wõru linnast

Tamula järvelt startis Euroopa suurim
aerutamismaraton
18. aprilli varahommikul anti Tamula järvelt ühisstart X Võhandu maratonile. MTÜ Spordiühing Ekstreempark korraldatud Euroopa suurimal aerutamismaratonil startis kokku üle 600 paatkonna, nende seas Võru abilinnapea Sixten Sild ja
linnavolikogu aseesimees Tõnu Jõgi. Finiš oli Põlvamaal Võõpsu paadisadamas, distantsi pikkus 100 km. Täpsem info www.
vohandumaraton.ee.

Korraldused apteekide
lahtioleku asjus
Senini olid mõlemad linnas
asuwad apteegid awatud kuni
kella 6 õhtul. Walwekorral
olewast apteegist wõis ka hiljem arstirohte saada, kuid see
oli ootamisega seotud, kuni
walwelolija farmatsöit öökella helistamise peale ilmus.
Sarnane korraldus tekitas
kodanikkude keskel nurinat.
Nüüd on linnawalitsus, nagu
meile linnaapteegi juhataja
lahkesti teatab, arwesse wõttes awalikkude apteekide lah-

Vana apteek.

tioleku määrust ja Terwishoiu
peawalitsuse nõudmist, otsustanud linnaapteeki (Jüri ja
Vabaduse tänava nurgal – A.
R.) lahti pidada:
a) äripäewadel kella 8.
hom. kuni kella poole 8 õhtul
ja
b) pühapäewadel kella 9
hom. kuni kella 6 õhtul.
Ka wanaapteek (Kreutzwaldi ja Tartu tänava nurgal
– A. R.) on oma lahtioleku
aja samaselt sisse seadnud.
Ööwalwe kord jääb mõlemate apteekide wahel endiseks.
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Võru Spordikool saab 70aastaseks
Tänavu 6. juunil tähistab Võru Spordikool
oma 70. sünnipäeva.
Võru Spordikoolis on õppinud olümpiavõitja Erki Nool, olümpialased murdmaasuusatamises Raul Olle, Priit Narusk, Anti
Saarepuu, Erki Jallai ja Kaija Udras-Vahtra,
kergejõustiklased Andrus Värnik, Lauri Leis
ja Andres Raja, laskesuusatajad Hillar Zahkna, Aivo Udras ja Janno Prants, rannavõrkpallur Avo Keel ning suusahüppaja Martti
Nõmme.
Paljud Võru Spordikooli õpilased on saavutanud häid tulemusi nii täiskasvanute kui
ka juunioride MMidel ja EMidel. Samas on

kooli lõputunnistuse saanud hulk noorsportlasi, kelle edasine elu ei ole olnud seotud
tippspordiga: Annika Uudelepp (Velthut) –
poliitikauuringute keskuse Praxis juhatuse
esimees, Ivi Normet – Sotsiaalministeeriumi
terviseala asekantsler, Peep Palumaa – TTÜ
professor, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse ASi vanemteadur, Tiit Land – TLÜ
rektor, Tiia Teppan – Tartu abilinnapea, Paavo Eliste – Maailmapanga maapiirkondade
arengu juhtivspetsialist, Meelis Saarepuu
– Lõuna Prefektuuri kriminaalbüroo juht ja
Ahti Kurvits – Kaitseressursside Ameti osakonnajuhataja.

KOMMENTAAR
Kooli vilistlane ja praegune direktor Mare Lüüs: Võru on traditsiooniline
spordikants ja sportimine üks osa võrulaste
elulaadist. Võru on kuulus oma kõrgete
spordisaavutuste poolest ning spordikoolil
on siin väga suured teened. Võru
kultuurilukku on kirjutatud suured nimed:
Jaan Gutmann, Mati Alaver, Erki Nool....
ja paljud teised. Nende teod innustavad ja
vaimustavad noori.
Viimastel aastatel on Võrus spordirajatistesse palju investeeritud. Spordikooli

õpilastele on treeninguteks kasutada nüüdisaegsed spordirajatised, neid juhendavad
tunnustatud treenerid ja koolil on kõrged
sportlikud tulemused. Noored, kes enne
spordihalli valmimist treenisid treppidel
joostes, said võimaluse alustada vormi lihvimist uutes tingimustes, et jõuda paremate
tulemusteni.
Sportlased saavad treeningu- ja kooliajast kaasa midagi, mida paljudel inimestel
ei ole – võistlustahte ja oskuse endaga hakkama saada. Spordikoolist saadakse peale
füüsilise vormi ka suurepärased sõbrad.

Võru Spordikooli praegune kollektiiv.

Võru Spordikooli ajaloost
6. juuni 1945 – kool alustas tööd aadressil Leegeni 31 (praegu Karja 31). Esimene direktor oli August
Rinken (1945–1948, arendas kergejõustikku, ujumist,
võrkpalli ja korvpalli).
1. september 1948 – kooli uueks direktoriks
määrati Linda Kütt (Simson). Suurenes õpilaste arv,
tööd alustasid võimlemise, kergejõustiku ja korvpalli
osakond.
1. september 1951 – Võru Laste ja Noorte Spordikooli (tööruumid Jüri 31) direktoriks sai Harri Neem
(ENSV teeneline sporditegelane 1970). Treeneritena
töötasid Paul Luik (maadlus), Aksel Jaanisoo (poks),
Lembit Roosaar ja Karl Hankov (korvpall), Fidrik Vaask
(kergejõustik), Vello Kaaristo ja Jaan Kaarna (suusatamine) ning Jaan Gutmann (tennis, jalgpall, võrkpall;
ENSV teeneline treener 1968). 1951/52. õppeaastal
õppis spordikoolis kokku 436 õpilast. Harri Neeme
initsiatiivil hakati rajama spordibaase.
1949 – valmis Andsumäe K-60 m hüppetorn, mille kõrvale rajati Jaan Kaarna juhtimisel suvisteks suusahüpeteks mõeldud rulltrampliin ja suviseks suusatamiseks saepururada (valmisid sügisel 1954).
1952 – alustati linna pargi mänguväljakute ehitustöid (kestsid neli aastat). Valmis kolm võrkpalli- ja

Sellel nädalal on ööwalwe
wanas apteegis.
Wõru Teataja nr 59,
28. mai 1925
Lasteaia õu ootab
korraldamist
Wõru linn on meie kõige
nooremate
kodanikkude
– mudilaste eest sellega tänuwäärset hoolt kannud, et
neile peale nende hariliku
kodu ka teise kodu loonud
on, nimelt kohaliku lasteaia
näol. Kodu on wõrdlemisi
kaunis nägus nii wäliselt kui
ka sisseseade poolest, kuid
selle kodu ümbrus jätab
korraldamise mõttes õige
palju soowida. Rääkimata
tasandamata ja poolikute
telliskiwidega täidetud maja
tänawapoolsest esisest, on
maja pargipoolne ümbrus
sarnane, et sinna healmeelel pilku ei taha heita ja mis
seda rohkem meie wäikeste
mudilaste ilutsemise tunnet
haawab. Lastekodu üheks
kaswatusliseks küljeks on
nimelt
kaswandikkudes
armastust äratada puhtu-

kaks korvpalliväljakut. Üks võrkpalliväljak piirati traatvõrguga, ehitati laudpõrandaga korvpalliväljak, riietusruumid, tribüünid.
1959 – Kubijale asuti rajama tänapäevast abiruumidega suusabaasi (valmisid riiete- ja duširuumid,
remondiruumid ning maa-ala koos mänguväljakute
ja suusaradadega metsas).
1963 – koolis asus tööle murdmaasuusatamise
treener Laur Lukin.
1967 – koolis asus tööle Ants Joonas, kes oli kaks
aastat murdmaasuusatamise ja aastatel 1969–1999
laskesuusatamise treener. Alustas Vastseliinas koos
oma õpilastega suusamaja ehitust (valmis 1973).
1968 – koolile anti luba normaalmõõtmetega
võimla (spordihoone) ehitamiseks. Ehitustöid juhtis
kooli majandusjuhataja Armand Mitt.
1971 – Laur Lukini initsiatiivil sai spordikool
Jaanimäe algkooli mahajäetud hoone, mille ruumid
remonditi ning seati korda treenerite ja õpilaste
ühistööna hulga aastate jooksul. Metsa rajati suusarajad. Jaanimäe spordibaas oli aastakümneid teiseks
koduks paljudele spordikooli murdmaasuusatajatele,
seal sepitseti alus nende võitudele.
1972 – Võru LNSK uue spordihoone avamine.
1974 – Võru sai arvatavasti Eesti esimese tehiskattega hüppemäe, mis võimaldas hüpata ka suvel.

se wastu. Kuidas seisab aga
nende kodu ümbruse korraldamatus ja mustus sellega kooskõlas. Kroonu talli
juurest jookseb wirts lahtist
renni mööda alla ja rüwetab
lasteaia õuet. Ometi ei ole
kuigi raske sinna kraaw sisse
lõigata, torud sisse panna ja
kraaw pealt kinni ajada ning
õue üle kruusata.
Wõru Teataja nr 49,
5. mai 1925
PS. Lasteaiale kinkis
krundi Cäsiliae Laury 1923.
aastal. Peagi kerkis sinna
uus ja moodne lasteaiahoone
koos aiaga. Praegu asub majas Võru instituut.

abil. Palwekirjale on alla kirjutanud 25 isikut. Maakonnawalitsus on seisukohale
asunud, et Roosisaare ja linna wahel ühenduse loomine
esialgu wõimalik ei ole, sest
see läheks suuri summasid
maksma, milliseid aga maakonnawalitsusel ei ole. Peale
selle leiab maakonnawalitsus, et ühenduse loomine
ikkagi kitsa ringkonna huwides sünniks, kuna mõned
palju laiemagi ulatusega ja
esimese järgu tööd kapitalide puudusel kaua korda
ootawad.
Wõru Teataja nr 51,
9. mai 1925

Roosisaare elanikud linnaga läbikäigu wõimalusi nõutamas
Roosisaare elanikkude poolt
on maakonnawalitsusele esitatud palwe, milles palutakse
sammusid astuda ja teedeministeeriumis wõimalust
nõutada, et Roosisaar saaks
Karja tänawa nurga kohalt
saarega ühendatud, kas silla
ehk wähemalt liikuwa parwe

Mai wastuwõtmine
Wõrus...
...möödus sihtpäraselt. Meeleolu langetas osalt ilm, mis
mai wastuwõtmiseks wabas
looduses kaugeltki soodne ei olnud. Keskpäewal oli
ilm kõige ilusam ja tõotas
seda ka õhtul olla, kuid nagu
kiuste tibas õhtul wihma
ja puhus rõske lõunatuul.
Kõige selle peale waatamata

1975 – toimus Andsumäe suure hüppemäe viimane remont, mägi pidas vastu veel kümmekond
aastat (lammutati 1994).
1980 – Võru LNSK spordihoonesse rajati tööruumid juhtkonnale, treeneritele, majandusruumid, 20
majutuskohta, arhiiviruum, III korrusel valmis maadlusruum.
1985 – Kubija metsa rajati 2,2 km pikkune asfalteeritud rollerirada.
1985–1998 – kooli juhtis direktorina Lembit
Allas. Treenerina töötasid oma ala hinnatud spetsialistid Aksel Saal (ENSV teeneline treener 1985), Raivo
Jeenas, Laur Lukin (ENSV teeneline treener 1974),
Ants Joonas, Heini Allikvee, Valeri Holodnjakov, Helju
Rakaselg, Ülle Raudsepp, Hille Saarepuu, Olev Roots
ja Peep Lill, kellest paljud töötavad spordikoolis ka
praegu.
1995 – Võru Spordikoolis õppis 654 õpilast, filiaalid olid Vastseliinas, Haanjas. Õpilaste õppetasu
oli 20 krooni kuus. Koolil oli kaks autobussi võistlustel
käimiseks ja veoauto spordibaaside hooldamiseks ja
majandustöödeks.
Alates 1998 on kooli direktor Mare Lüüs. Koolis
õpib 440 õpilast ja töötab 16 treenerit seitsmes osakonnas: kergejõustik, võrkpall, murdmaasuusatamine, orienteerumine, kahevõistlus ja suusahüpped,
laskesuusatamine, Kreeka-Rooma maadlus. Lisaks

kogus linnapuiestik (praegune Kreutzwaldi park – A.
R.) kella üheksaks rahwast
õige rohkesti. Meelitajaks
oli igatahes sõjawäe orkester,
mida tänawu alles teist korda linnapuiestikus kuulsime.
Elawust sünnitasid üksikute
asjaarmastajate poolt õhku
lastud raketid. Weespordi
harrastajaid oli wähe näha,
sest Tammula turjal ratsutasid wahutawad laened.
Wõru Teataja nr 48,
2. mai 1925
PS. Enne keskpäevast üritust oli kohalikul kaitsemaleval ühine jalutuskäik kaitseliitlastega. Selleks koguneti
Karjaplatsile (sõjavägi rajas
sinna 1926. aastal staadioni, mis on kasutusel siiani),
kust kell 11 algas muusika
saatel jalutuskäik. Liiguti
Kreutzwaldi, Paju ja Jüri tänava kaudu turuplatsini, kus
mindi laiali. Enamik läks küll
linnapuiestikku.
Vanu ajalehti sirvis ja foto
otsis juurde Vana-Võrumaa muuseumide peavara
hoidja Arthur Ruusmaa

teenekatele treeneritele on ametis uus põlvkond
treenereid: Sirje Hütt, Aive Pähn, Sarmite Sild, Asko
Saarepuu, Marko Mett, Priit Narusk, Karolin Raudsepp
ja Mario Oha.
2002 – renoveeriti Andsumäe K-30 hüppemägi.
Tööde käigus valmisid ajakohane tehiskattega maandumisnõlv ja metallist hoovõturada.
2004 – Andsumäele rajati tehiskattega K-15 hüppemägi. Järgmisel aastal valmis kastmissüsteem, samuti ehitati õpilastele riietusruumid.
2005 – spordikooli 60 aasta juubelisünnipäeval
pandi nurgakivi tänapäeva nõuetele vastavale spordihallile, kus asuvad ka spordikooli bürooruumid.
11. märts 2006 – Võru spordihalli avamine.
2009 – spordihalli kõrval avati staadion. Kubijal
renoveeriti 2,2 km pikkune valgustatud rullirada.
2011 – Võru linnavalitsus müüs Jaanimäe spordibaasi, spordikoolile kuulunud spordiobjektid anti üle
SAle Võru Spordikeskus.
2013 – Kubijal valmis jõu- ja võimlemislinnak.
2014 – EST-LAT-RUSi piiriülese koostööprojekti raames ühendati Kubija spordikeskuse rullirada
Kose–Haanja kergliiklusteega, keskuses valmis abihoone suuskade määrimiseks ja uuendati mänguväljakuid. Laskesuusatajate kasutada on ajakohane
lasketiir Haanja suusakeskuses.

Võru võrkpallipoisid
tegid ajalugu
Võru spordikooli U 18 võrkpallipoisid (pildil ees vasakult
Rasmus Rohumets, Albert Hurt, Edvin Raag, Hannes Eskla ja Priit Tigane, taga Andreas Kaaver, Tarvo Täht, Martti Klemets, Kaspar-Oskar Kramp ja treener Marko Mett)
võitsid Pärnus toimunud Baltimaade spordikoolide ja -klubide meistrivõistlustel omavanuste seas kuldmedali. 26. aprillil peetud finaalmängus alistati Vilniuse SM Tauras. Võru
võrkpallipoisid pälvisid U 18 vanuseklassi Balti meistritiitli
esimest korda, varasematel aastatel on kahel korral tuldud
kolmandaks. Võru parimaks mängijaks tunnistati Albert
Hurt, meistrivõistlustel osales 12 võistkonda: kuus Eestist,
neli Lätist ja kaks Leedust.
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Heategevuslik
kohvik Järve
koolis

Lõpuaktused Võru linna koolides
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
põhikool 20. juunil kell 12 Võru Kandles
gümnaasium 20. juunil kell 15 Võru Kandles
Võru Kesklinna Kool
15. juunil kell 16 koolimajas
Võru I Põhikool
17. juunil kell 15 Paju 5a koolihoones

23. aprilli ennelõunal Võru Järve koolis avatud õpilaskohvikus Kevad pakuti
lastele, kooli hoolekogu liikmetele, kooli
töötajatele ja külalistele omavalmistatud
suupisteid ja jooke. ELi programmi Erasmus+ raames korraldatud ettevõtmise
mõte oli lastele töökogemust pakkuda.
Saadud tulu läheb heategevuseks.

Võru Täiskasvanute Gümnaasium
19. juunil kell 16 koolimajas
Võru Järve Kool
3. juunil kell 11 koolimajas
Võru Spordikool
6. juunil kell 16 Võru spordikeskuses
Võru Kunstikool
21. mail kell 17 Võru Kandle sinises saalis

ABIPALVE
Kolmandat aastat invataksoteenust pakkuv Põlvamaa
mees Ants Väärsi palub abi, et soetada uus nüüdisaegne invabuss, mis võimaldaks transportida ratastoolis inimest, kanderaamil haiget, liikumispuudega
inimest ja tema saatjat.
Võimalus teda selles tegevuses toetada on:
- panga kaudu OÜ Antsu Takso
EE611010220241726227;
- helistades telefonil 900 6677 (annetad 10 €).
Täpsem info: Ants Väärsi, tel 5750 2977.

Võetakse vastu lasteaia õppetasust vabastamise taotlusi
Taotlusi lasteaia õppetasu maksmisest vabastuse
saamiseks kolme ja enama
lapsega vanematelt võetakse vastu 20. augustini.
Õigus taotleda õppekulu
maksmisest vabastamist on
vanemal või teda asendaval
isikul, kelle elukoht on Eesti
rahvastikuregistri andmetel Võru linn ning kellel on
kolm või enam alla 18aastast
või üle 18aastast last, kes
õpivad põhikooli, gümnaa-

siumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, v.a
gümnaasiumijärgses kutseõppes.
Vabastamise aluseks on
Võru linnavalitsuse 2. novembri 2011. aasta määrus
nr 19 „Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord”,
millega on võimalik tutvuda
Riigi Teatajas (www.riigiteataja.ee) või Võru linna vee-

bilehel (www.voru.ee/kohalik võim/korrad).
Vabastuse saamiseks on
vaja iga aasta 20. augustiks
esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus ning üle
18aastaste laste puhul ka õppimist tõendav dokument,
kui õppeasutus asub väljaspool Võru linna.
Vabastamise kord ja
taotluse vorm on kättesaadavad Võru linna veebilehel
www.voru.ee ning linna-

valitsuse infosaalis, kus ka
taotlusi vastu võetakse. Samuti võib taotluse saata postiga aadressil Jüri 11, 65620
Võru või e-posti aadressil
vlv@voru.ee.
Info Võru linnavalitsuse
haridusspetsialistilt Kristi
Aavakivilt telefonil 785 0911
või e-posti aadressil kristi.
aavakivi@voru.ee.

MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO teatab:
MEISTERDAMISKURSUSED
toimuvad Näpustuudios 1.–19. juunini
esmaspäevast reedeni kella 11–15
NUKUKURSUS
Õpetame õmblema:
kunstkarvast suurt kaisulooma (tasu ühe kaisulooma eest
25 eurot);
fliismaterjalist nukke (tasu ühe nuku eest 20 eurot);:
käpikmänguasju (tasu ühe käpiku eest 10 eurot);
näpunukke (tasu ühe näpunuku eest 3 eurot).
PÄRLIKURSUS
Õpetame meisterdama:
pärlitest ehteid ja mänguasju (tasu ühe pärliasja eest
2.50–7 eurot)
KAARDIKURSUS
Õpetame meisterdama:
Iiri tehnikas kaarte (tasu ühe kaardi eest 2.50 eurot)
Kõik tööks vajamineva saab Näpustuudiost.
Materjalide ja valmisasjadega saab tutvuda Näpustuudios.
KINDLASTI TULEB EELREGISTREERUDA.
27. augustist 2. septembrini kella 11–18
OOTAME SOOVIJAID REGISTREERUMA
UUEKS ÕPPEAASTAKS.
Õppetöö algab 2. septembril.
Lisainfo: MTÜ Aila Näpustuudio, Jüri 19a, Võru (polikliiniku majas), tel 782 8048, 507 9920 (Aila Kikas).

Kevad Nöörimaa tugikodus
Selle aasta kevade märksõnadeks on Nöörimaa tugikodu töötajatel olnud õppimine ja enesetäiendamine.
18. veebruarist kuni 16.
aprillini toimus puudega
laste tugiisikute koolitus
(pildil), mille korraldas OÜ
Sverresson Tartust Liina
Lokko eestvõtmisel. Koolituse maht oli 120 tundi ja
seda rahastas Võru linnavalitsus. Õppepäevi oli kokku
kaheksa, lisaks pidid õppurid kirjutama ja kaitsma
koduse töö.
Koolitusel jagasid teadmisi kutsepedagoogikast,
meditsiinist, psühholoogiast, pedagoogikast ja sot-

siaaltööst oma ala spetsialistid. Tugiisikud näitasid
üles õpitahet ning kõik 15
osalejat said koolituse lõpetamise kohta ka tunnistuse.
Oleme kindlad, et koolitus on tugiisikutele nende
töös abiks. Täname kõikide
asjaomaste
lasteasutuste
juhte ning puudega laste
vanemaid mõistva suhtumise ja vastutulelikkuse
eest. Meie seatud eesmärk
on saavutatud ja Võru linnal on nüüd 15 spetsiaalse
koolituse saanud puudega
laste tugiisikut.
Eve Ilisson,
Nöörimaa tugikodu
direktor

Tugikodu matkas südamenädalal Taevaskojas
22. aprillil osalesid Nöörimaa
tugikodu töötajad ja kliendid tervislikul matkapäeval
Taevaskojas. Südamenädala
raames korraldatud matka
rahastas ESF programmist
„Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013–2014”.
Matkapäeval säras päike
ja Taevaskoja metsaalused

sinetasid sinililledest. Nöörimaa tugikodu vanem-avahooldustöötaja Ülle Lehtna
alustas matkateed kepikõnniõpetuse ja soojendusharjutustega. Valikus oli kaks
matkarada, pikkuseks 3 ja 6
kilomeetrit. Matkaraja läbisid kõik osalejad oma võimete järgi ja finišis oli võimalik

kõigil vererõhku mõõta.
Teadmisi tervisliku toitumise kohta jagas piknikul
juhtumikorraldaja Helli Kalda. Pärast tervislikku kehakinnitust panid osalejad oma
teadmised proovile südametervise viktoriinis.
Projektis kaasalöönute
ühine mõte oli, et edaspi-

Võru noortekeskuse info
Ootame noori
suvepäevadele!

Võrumaa noorte suvepäevad toimuvad tänavu 25–27.
juunini Karula rahvuspargis.
Nagu eelmisel aastal, ootavad noori ka sel aastal ees
põnevad töötoad, sportlikud
tegevused, võistlused, lõkkeõhtud jne.
Oma soovist suvepäevadest osa võtta anna teada
Võru noortekeskusse. Registreerumine on avatud kuni
31. maini. Kohtade arv on
piiratud: Võru noortekeskusest oodatakse osalema kuni

20 noort (10 Võru valla ja 10
Võru linna noort) vanuses
13–18 eluaastat.
Osalustasu on 5 eurot ja
tuleb tasuda registreerudes.
Rohkem infot suvepäevade
kohta saab Võru noortekeskusest, e-posti aadressil
info@vorunoortekeskus.
ee või telefonidel 782 3003,
5344 0622.

Suvevaheaja
kunstinädal Võru
noortekeskuses
Juuni teisel nädalal (8.–12.
juuni) ootavad vabatahtli-

kud Gabriella ja Lisa kõiki
huvilisi Võru noortekeskusse
suvevaheaja kunstinädalale.
Iga päev pakutakse noortele
mitmesugust tegevust: taaskasutuse õpitoad, robotite
valmistamine, tuulekellade
valmistamine, mööbli dekoreerimine, Hiina laternate
valmistamine, autorehvidest
toolide ja lillepottide tegemine. Põnevaid tegevusi leidub
rohkemgi.
Kunstinädalale on oodatud noored vanuses 8–16
eluaastat. Tegevused kestavad noortekeskuses kella 12–
17 ning iga päeva on plaanis

digi tuleks tervisepäevadel
osaleda, sest iga sammuga
toetame oma südant ja elukvaliteeti.
Eve Ilisson,
Nöörimaa tugikodu projekti
„Sammud südame
terviseks” juht

vähemalt kaks töötuba.
Selleks et noortekeskus
saaks piisavalt materjale varuda, palume teatada oma
soovist kunstinädalast osa
võtta Võru noorekeskuse eposti aadressil info@vorunoortekeskus.ee või telefonidel 782 3003, 5344 0622.

Lisainfo:
Einike Mölder
info@vorunoortekeskus.ee
tel 782 3003, 5344 0622
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Võrumaa keskraamatukogu jutuvõistlusel
oli viies sünnipäev

Tänavune Võrumaa keskraamatukogu jutuvõistlus
teemal „Reisijutud” oli inspireeritud kirjanik Eduard
Vilde 150. sünniaastapäevast ja kandis motot „Tabatud või tabamata ime”.
Võistlusele esitasid kolme
kooli õpilased 49 reisijuttu,
kõik eripalgelised ja huvitavad nagu reisimuljedki.
Viienda
jutuvõistluse
kõige tublimad olid Franz
Krull ja Janely Ilves Parksepa keskkoolist, Emma
Raudsepp, Elen Alexandra Võrumaa keskraamatukogu reisijuttude võistluse võitjad, juhendajad ja žürii liikmed 6.
Serikova, Katrinka Josephi- mail 2015.
ne Savimägi, Gerli Kalkun,
Kaisa Vink, Mirjam Lee- autorit on osalenud kõigil datud Võru Kreutzwaldi õpetajad Raili Leesalu ja Ene
salu ja Annabel Huik Võru seni toimunud jutuvõistlus- gümnaasiumi ja Parksepa Kärg, kelle juhendusel on
keskkooli õpilased. Erilised kirjutatud nii heal tasemel
Kreutzwaldi
gümnaasiu- tel huvitavate töödega.
Igal aastal on olnud esin- tänusõnad on ära teeninud tööd. Võistlustel on osalenud
mist. Viimased kaks noort
ka Võru I põhikooli, Võru
Kesklinna
gümnaasiumi,
JUTUVÕISTLUSE KRONOLOOGIA
Antsla,
Vastseliina
ja Varstu
* Koostöös Europe Directi Võru teabekeskusega toimus 10. mail 2011 Euroopa päevale pügümnaasiumi õpilased.
hendatud üritus „Raamatukoguöö”, mil raamatukogu uksed olid avatud hilisõhtuni. Võistlusele
Jutuvõistluse traditsioon
laekus 45 õudusjuttu, enamik Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi ja Parksepa keskkooli õpilastelt
on
loodud,
ootame ka edasvanuses 10–18 eluaastat.
pidi rohket osavõttu ja soovi* 2012. aastal toimunud ulmejuttude võistlusel jagati auhinnad välja juba viie kooli õpilasme kirjutajatele kerget sulge!
te vahel. Kuna žüriisse kuulus ulmekirjanduse hea tundja Tiina Sulg Tartu linnaraamatukogust,
Tuuli Kütt,
siis leidis Võru jutuvõistlus laiemat kajastust. Ulmeajakirjas Reaktor avaldati ettevõtmise kohta
Võrumaa
artikkel ning ajakirja eri numbrites parimad võistlustööd.
keskraamatukogu
* Kolmandal jutuvõistlusel kirjutasid õpilased loodusjutte…
teenindusosakonna
* … 2014. aastal, mõeldes Võru linna 230. sünnipäevale, kodukandilugusid.
juhataja

Uued trükised Võrumaa turismiinfokeskuses
Võrumaa turismiinfokeskusest leiavad huvilised uued
trükised:
„Võrumaa kultuuri- ja
spordisündmused 2015” –
kirjas Võrumaal toimuvad
üritused, millest tasub kogu
perega osa võtta.
Lõuna-Eesti lugude ja
heade pakkumiste raamat
projektist „Elu kahe maailma piiril”, mis sisaldab üle
300 sooduskupongi.
„Elu kahe maailma pii-

ril” on kuue Lõuna-Eesti
maakonna ühisprojekt, mille on algatanud kohalikud
Leaderi tegevusgrupid koos
ajakirjaga National Geographic Eesti. Raamat on
kasulik nii ettevõtjatele kui
ka Lõuna-Eesti külastajatele.
Kogutud pakkumised kehtivad kogu 2015. aasta. Lisaks
raamatu püsipakkumistele jõuavad veebirakenduse
kaudu huvilisteni nädalapakkumised, mis annavad
nädala alguses võimaluse

endale nädalavahetuseks või
algavaks nädalaks sooduskuponge soetada. Raamat
sobib hästi ka kingiks – perele, sõpradele, külalistele.
Saadaval eesti ja inglise keeles, hind 15 eurot.
http://visitsouthestonia.
com
„Veeturism Eestis ja
Lätis” on välja antud Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi projekti „Veeturismi kui loodus- ja aktiivse

turismi ühe komponendi
arendamine Lätis ja Eestis”
(Riverways) raames ning on
saadaval ka inglise, soome,
vene ja saksa keeles.
Trükises on matkamarsruudid erinevate piirkondade veeteedel, samuti
jahisadamate, paadirendi ja
teenuste pakkujate andmed.
Kirjas on ka suuremad veega seotud sündmused ning
Eesti ja Läti turismiinfokeskuste kontaktandmed.
www.seikleveel.ee

NÄITUSED

Konverentsisaalis
Eesti Riigiarhiivi näitus „Metsavenna elu”

Kultuurisündmused
MAI – JUUNI 2015

22. mail kell 18 mälestusõhtu: KAI LEETE 105.
Tants – elu kaunim armastus. Teise korruse väikeses
saalis. Tasuta.
24. mail kell 19 Jan Uuspõld esitleb: MART MÜÜRISEPP
monoetenduses
„MEES METSAST”. Teatrisaalis. Piletid hinnaga 15 € ja
13 € eelmüügis Kandle kassas
ja Piletilevis.
Autor:
Rein
Pakk
Kunstnik: Sandra Lange
Muusika: Mart Müürisepp
27. mail kell 18 VÕRU
MUUSIKAKOOLI kevadkontsert. Kontserdisaalis.
29. mail kell 19 akordionikontsert „ULAKAD
NAISED
MESIPUUDE
KALLAL” – HANNAH JAMES (UK) ja TUULIKKI
BARTOSIK (EE). Väikeses
saalis. Piletid hinnaga 5 € ja 3
€ eelmüügis Kandle kassas ja

Piletilevis.
Tuulikki Bartosik – meloodiabassidega akordion,
hääl, metallofon
Hannah James – akordion, hääl, Inglise puukingatants
Võru kontserdil on külalisteks Ruti Jõgi ja Aivar Rumvolt koos Avatud Ateljee kursuslastega. Kohapeal valmib
visuaalne kunst inspireerituna
esitusele tulevast muusikast,
tantsudest ja lauludest. Kontsert toimub koostöös Võru
akordionimuusikapäevadega.
Lisainfo ja muusikanäited:
www.tuulikkibartosik.com/
chatterbox/
7. juunil kell 15 XII
VÕRU AKORDIONIMUUSIKAPÄEVADE lõppkontsert. Kontserdisaalis.
8. juunil kell 9.30–13
DOONORIPÄEV I ja II garderoobis.

III korruse lugemissaalis
Eduard Vilde 150. Stendinäitus „Eduard Vilde raamat igasse kodusse”
Võrumaa keskraamatukogu ja Vana-Võrumaa muuseumide kogude
põhjal
Muusika-aasta 2015. Kõlab hästi! Mapp „Valik Võrumaa muusikategelasi”
Laulikute näitus „Laulame neid laule jälle”
Trepigaleriis
Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Kodulinna pillide müsteerium”
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitus – Jaan Vahtra „Kevadveed” Vana-Võrumaa muuseumide kogust

KINGIME RAAMATUID:
AGATHA CHRISTIE 115 – kõigile kirjaniku teoste laenajatele
VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU 105 – iga päev 105. külastajale

Võrumaa keskraamatukogu lasteosakond
Üritused:
1. juunist 27. augustini maakondlik võistulugemise programm LasteRaamatu-Suvi 2015
Näitused:
8. juunist 31. augustini lasteosakonna kojulaenutuses Karl-Martin
Munski kollaažide näitus „Koolitoa õenatukeste ja velide leivaametid”
11. maist 30. juunini lasteosakonna kojulaenutuses näitus „Rõõmsad,
targad, kuldsed lasteraamatud: kirjastuse Loodus sõjaeelsed lasteraamatusarjad”
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Väiso küla pidulised simmanil.

Kandle sellesuvine lavastus:
August Teppole pühendatud
lõõtsamuusikal „Simmanilugu”
2015. aastal möödub lõõtspillimeister August Teppo
sünnist 140 aastat. Augusti alguses Teppo lõõtsatalu
õuel mängitav suvelavastus
„Simmanilugu” meenutab
pillimeistrit, tema loomingut
ning ajastut, milles ta elas ja
töötas.
Lavastuse väärtus on autentsus, mille kaudu saab
esile tuua väärtushinnanguid
ja kombestikku, mis eksisteerisid 30ndate aastate Võrumaal. Õnneks pole need
teemad kaotanud aktuaalsust
tänapäevalgi. Vahetunud on
inimpõlved, ent ideaalid on
üsna samasugused.
Külanoored
lähevad
simmanile. Selleks läbitakse tarvilikud rituaalid ja
pikk metsatee, kus avanevad
noorte karakterid. Simmangi
on osa kombestikust, sellesse kuuluvad nii tants kui ka
armastus, aga ka ärplemine
ja külakaklus. Teekond koju
võtab saadud emotsioonid
kokku. Peategelase ja jutustaja Oskari noorel eluteel on
see eneseleidmise aeg. Lõõtsal on kogu loos oma kindel
koht. Lõõtsa järel minnakse
kuhu iganes ja millal iganes.
Muusika avab inimhinged,
toob sinna nii rõõmu kui
kurvastust.
Lavastuse stsenaarium
põhineb 1932. aastal Väi-

melas Väiso külas elanud
noormehe Ossi Kuruski dokumentaaljutustusel. Sellest
tulenevalt on nii mängupaik,
tegevustik, kombed, riietus
kui ka karakterid tegeliku
eluga köidetud.
Näidendi autor on Võru
Kandle juhataja Heiki Kelp.
Lavastaja on Võru draamastuudiost välja kasvanud
Ago Soots, kes praegu töötab näitlejana VAT Teatris.
Kuna muusikal on lavastuses
oluline roll, siis teeb tükis
kaasa tunnustatud lõõtspillimängija ja lõõtsakuningas
Toomas Ojasaar. Mängivad
VAT Teatri näitleja Meelis
Põdersoo, praeguse Võru
draamastuudio
juhendaja
ja näitleja Agur Seim, Võru
kohalikud teatrisõbrad Aira
Udras, Airi Pütsep ja Sander Lebreht ning noorte
rahvatantsurühm Siisik (juhendaja Marianne Jaanson).
„Simmaniloo” kunstnik on
omanäoline noor disainer ja
illustraator Okeiko.
Etendused
August
Teppo lõõtsatalus (Loosu
küla, Võru vald) 2., 4., 5., 6.
ja 7. augustil kell 20.
Piletid hinnaga 12 € ja
10 € eelmüügis Võru Kandle
kassas ja Piletilevis.
Võru Kannel
www.vorukannel.ee

Õnnitleme
maikuu
juubilare!
95
Leida Vislapuu
Loreida Keel
90
Hilda-Adele Murel
Vladimir Sazonov
85
Alevtina Aleksejeva
Eha Kurvits
Valentina Järv
Eha Veeroja
Marija Huul
Nikolai Tammo
80
Laine Land
Salma Kivimeister
Valentina Kholodnyakova
Virve Kruuda
Heli-Armilda Saks
Taimi Kuklane
Olga Kravtšenko
Eevi Susi
Lembit Olle
Vello Noortoots
Arvet Vissel
Väljaandja
Võru Linnavalitsus
Kaljo Jaaniste
Jüri tn 11, 65620 Võru
75
Toimetajad:
Arved Breidaks
Mare Palusoo
Maret Škepast
Tel: 785
0948Kõrs
Aime
E-post: arved.breidaks@voru.ee

Tiiu Juht
Külli Perli
Aime Hanso
Maie Eha
Jüri Toomjõe
Arvo Maasik
Atsi Hütsi
Kalju Ratas
Aarne Ruut
70
Tamara Kall
Mai Orro
Irja Popman
Mare Pärgmäe
Vello Saaremägi
Jaan Vois

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

Mai 2015

Kogupereüritus „Ratastel Võru” Kesklinna pargis
1. mail korraldas Võru linnavalitsus koostöös Maanteeameti, Võru noortekeskuse,
orienteerumisklubi
Võru,
Haanja rattaklubi ja Võrumaa keskraamatukogu lasteosakonnaga Kesklinna pargis
ja Lembitu tänaval traditsioonilise rattapäeva, mis
kandis nime „Ratastel Võru”.
Rohke rattatemaatikaga

sisustatud päeva raames toimus rataste ja rattatarvikute
laat, telkides sai meisterdada,
multifilme vaadata ja rattaid
kaunistada (tuunida), samuti oli võimalus külastada
fotonäitust, harrastada sõitu
vigurrajal, osaleda ratastega
linnaorienteerumisel ning
elada kaasa laste võistlustele (pildil). Peale selle loositi

välja palju auhindu.
Rattapäeva
toetasid
maanteemuuseum,
Laste
Lõunamaa, Kubija hotellloodusspaa, AS G4S, AS Valio Eesti, OÜ Silja Sport, Võru
Tarbijate Ühistu, teaduskeskus AHHAA, Automaailm,
Club Tartu, Võrumaa toidukeskus, Ränduri pubi-külalistemaja, Hawaii Express.

TommiRent
www.tommirent.ee

13. juunil 2015 kell 13.00
Võru Kandle aias

Laadad Võru linnas
23. mail Võru laat Vabaduse väljakul,
korraldaja Aivo Luik, tel 5562 0880.
13. juunil Võru laat
Vabaduse väljakul,
korraldaja Aivo Luik, tel 5562 0880.
20. juunil vanavara täika
Kose tee 9 ja 9a,
korraldaja Aivo Proskin, tel 5569 7660.

Võrumaa
IX
SEENIORITANTSU
päev
Tantsijaid Võrust Viruni

Vaba sissepääs kõigile
www.vorukannel.ee

