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Käes on ehitus-, remondi- ja koristustööde kõrgaeg
Soojade kevadilmade saabumisega algas Võru linnas taas
vilgas ehitustegevus ning käivad remondi- ja koristustööd,
et parandada linnaelanike ja
turistide heaolu, elukvaliteeti
ning ohutust.
Tänavu
planeeritud
töödest
mahukaim
on
Kreutzwaldi tänavale Paju ja
Luha/Võlsi tänava vahele sademeveetrassi rajamine, liivaluste ehitamine, killustikaluste ja asfaldi paigaldamine
ning kõnniteede ja haljastuse
rajamine. Töid on kavas alustada suve hakul, pärast nende
lõppu sügisel on Kreutzwaldi tänav täies ulatuses rekonstrueeritud. Lisaks sellele
muudetakse Kreutzwaldi ja
Võlsi tee ristmik oluliselt ohutumaks.
Pikki aastaid räämas seisnud Vee tänava parkla rekonstrueerimist alustati 7. aprillil. Tööd toimuvad mitmes
jaos: kõigepealt freesiti üles
asfalt, praegu käivad olemasolevate torustike uuringud ja
remonditakse kaevupäised,
seejärel on kavas äärekivid
panna ja parkla asfalteerida.
Juba mõnda aega käib
vilgas ehitustegevus Taara
linnaosas, kus kruuskattega
tänavad saavad peagi mustkatte, uuendatakse tänavavalgustust (lähemalt loe lk 5),
paigaldatakse liiklusmärke
ning ehitatakse kergliiklustee.
Samuti
likvideeritakse
puudusi linna kõnniteedel:
korrastatakse vajumisi ning
eemaldatakse vanad puukännud ja juurikad. Kändude kohad, mis on tekkinud
liikluskorralduse muudatustega, asendatakse sillutisega
ning kohtadesse, kus on puid
maha sõidetud, istutatakse
asemele uued puud.
Igakevadisest
tänavapuhastusest
Talvekuudega kogunenud ja

Risto Aim ja ASi Võru Vesi meister Priit Zeno arutamas Vee tänava parkla kalde ja sademevee ärajuhtimisega seonduvat.
pärast lume sulamist nähtavale tulnud prahi, liiva ja tolmu koristamist alustas Võru

linna tänavate hooldaja OÜ
Roadwest märtsi lõpupäevadel. Paraku tuli päevasel ajal

puhastamine katkestada, sest
õhku paiskus palju tolmu.
„Meieni jõudis linnarah-

va pahameel, et hooldusmasinad keerutavad liiga palju
tolmu üles. Kuna ühelt poolt

Tänavate pindamis- ja ehitustööd Võrus 2016. aastal
PINDAMINE
Taara linnaosas
Tulika tänav – 2500 m2, pindamine, sh
aluste ehitus, kaevude tõstmine tee tasapinda, katendi paigaldus, 50 m sademeveekraavi rajamine ja tänavavalgustuse
paigaldus.
Leesika tänav – 700 m2 ja Nõgese tänav – 410 m2, pindamine, sh aluste ehitus, kaevude tõstmine tee tasapinda, katendi ja tänavavalgustuse paigaldus.
Taara tänav – 3100 m2, graniitkillustikuga pindamine ja tänavavalgustuse
paigaldus.
Võrukivis
Silikaadi tänav – 1430 m2 ja Lubja tänav – 1410 m2, pindamine, sh aluste ehitus, kaevude tõstmine tee tasapinda ja

katendi paigaldus.
Savi tänav – 1460 m2, pindamine, sh
aluste ehitus, kaevude tõstmine tee
tasapinda, katendi paigaldus ja teetruubi
otsakute puhastamine.
Liiva tänav – 865 m2, kruusatee ehitus ja
sademeveekraavide rajamine.
Võrusool
Muraka tänav – 2000 m2 ja Jõhvika
tänav – 1000 m2, pindamine, sh aluste
ehitus, kaevude tõstmine tee tasapinda
ja katendi paigaldus.
*Linnavalitsus otsib võimalusi mustkatte
panekuks Roopa ja Tulbi tänavale.
TÄNAVATE EHITUS
Kreutzwaldi tänav Paju ja Luha/Võlsi
tänava vahel – sademeveetorustiku ra-

jamine, liivaluste ehitus, killustikaluste ja
asfaldi paigaldus, kõnniteede rajamine.
Vee tänava parkla – 3850 m2, uute
äärekivide ja uue asfaltkatendi paigaldus
(olemasolev kate on freesitud) ja haljastuse rajamine.
Kivi tänava kõnnitee Tallinna mnt ja
Lubja tänava vahel – 255 m2, uute sõidutee äärekivide ja kõnniteekivide paigaldus.
Liiva tänava kõnnitee Jüri ja Uue tänava vahel – 530 m2, uute sõidutee äärekivide ja kõnniteekivide paigaldus.
Taara tänava kergliiklustee – 900 m2,
asfaltkattega kergliiklustee rajamine ja
tänavavalgustuse paigaldus (postikannud paigaldatud, käivad kergliiklustee
rajamist ette valmistavad tööd).

saame kaebusi, et linn on
must, ja teisel poolt kaebusi,
et pole õige aeg puhastamiseks, leidsime kompromissi ning jätkasime töid hilja
õhtul ja varahommikul, kui
linnas liigub vähem inimesi,”
selgitas OÜ Roadwest töödejuhataja Kaimar Kikkas.
Tolmavad tänavad pole
ainult Võru linna probleem,
sama murega on kevaditi kimpus ka teised linnad.
„Tänavapuhastamine sõltub
väga palju ilmast. Tänavuse
aasta ilmaolud tingisid varasema puhastamisvajaduse.
Paraku oli tänava äärde kogunenud mustus tihti külmunud ning tänavapuhastushari ei korjanud seda üles.
Kõige parem on tänavaid
puhastada niiske ilmaga ja
pärast vihmasadu,” täpsustas
Kikkas.
Linnatänavate puhastamise käik on lühidalt järgmine: esmalt koristatakse
mehaanilise harjaga paks
mustuskiht, seejärel rakendatakse tööle imur, mis võtab
ära peenikese tolmu. Kohtades, kus puuduvad äärekivid,
toimub harjamine siis, kui
on niiske.
Tänavaaukude
parandamine
Igakevadist vee sulamisest
ja temperatuuri kõikumisest
tulenevate löökaukude lappimist alustas teehooldaja 11.
aprillil Taara ja Roopa tänaval. Tänavu on linna probleemsemad kohad veel Luha,
Põllu ja Vilja tänav.
Auke parandatakse pigi
ja killustiku seguga ning tegutseb kaks brigaadi.
Tööd toimuvad kuivade
ilmadega. Kui kellelgi jääb
veel silma löökauke, mis on
parandamata, andke teada:
risto.aim@voru.ee, tel 5347
4332.
Ulis Guth
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Teeme linna
üheskoos
kaunimaks!
Võru linnale on antud suur au
võõrustada tänavust võidupüha
paraadi. Sel ajal on kogu Eesti
tähelepanu meil ning Võru linnapilt jõuab teleekraani vahendusel
sadade tuhandete eestlaste kodudesse. Lisaks tuleb kohale palju
külalisi.
Linnavalitsus teeb pingutusi
selle nimel, et linn oleks puhas
ja korras ning väärilises pidurüüs. Paraku ei ulatu linnavalitsuse käed igale poole. Siinkohal
pöördungi teie poole, kallid kaaslinlased, et tuleksite appi linna
heakorrastama. Kutsun teid kõiki
üles korrastama oma kinnistuid
ja parandama majade välisilmet,
kaunistama oma kodusid lilleamplitega ning heiskama riigilipu
võidupühal, 23. juunil ja jaanipäeval, 24. juunil. Eriliselt palun
kõigi kinnistuomanike tähelepanu, et majalt ei puuduks meie
oma armsa Eesti sinimustvalge
trikoloor. See on meile auasi.
See, et Eesti Vabariigi tähtsaimad võidupüha sündmused on
toodud Võrru, on suur usaldus
ja samas ka tunnustus Võru linna
elanikele.
Tulenevalt eespool kirjeldatust olemegi selles lehes juhtinud
tähelepanu puudujääkidele linnapildis. Muret valmistavad lagunevad hooned, lõhutud ja tolmused
aknad, mille peale armastatakse
igasuguseid sõnumeid kirjutada, suured kuivanud puuoksad,
mis häirivad kõnniteel liiklejaid,
prügi- ja ehitusjäätmete hunnikud. Palun vaadake tähelepaneliku pilguga üle oma kinnistud ja
kui vähegi võimalik, likvideerige
puudused. See peaks olema meie
ühine püüdlus, et linna väljanägemine on tervikuna hea ja
hooldatud. On ju teada ütlus, et
kulunud kuub ei ole häbiasi, kuid
hooletust ja räpasust ei vabanda
millegagi välja.
Maikuu on teada-tuntud talgute ja koristusaktsioonide aeg.
Seetõttu pakub linnavalitsus
linlastele võimalust 2. ja 7. mail
jäätmeid tasuta ära anda. Täpsema info leiate käesolevast linnalehest. Ühtlasi kutsun kõiki üles
võtma osa ka kampaania „Teeme
ära!” raames registreeritud talgutest.
Muudame üheskoos linna
välisilme nägusamaks!

Anti Allas,
linnapea

Võru Linna Leht
Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
ulis.guth@voru.ee
Väljaandja: Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel 512 0787
Teostaja: AS Võru Täht
Ajalehe järgmine number ilmub
26. mail.
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KUTSE RONGKÄIKU

Hetk linnarahva seas populaarseks saanud rongkäigust.

Võru linna sünnipäeva rongkäik toimub
tänavu papa Kreutzwaldi ainetel
Võru linn saab augustis 232aastaseks. Nagu ikka, tähistame sünnipäeva mitu päeva kestvate linnapäevadega.
Tihe ja värvikas sündmuste
jada saab alguse 19. augustil kell
16, kui toimub linlaste ja külaliste ühine rongkäik. Osa võtma on
oodatud kõik ettevõtted, organisatsioonid, ühingud ja linnakodanikud!
Kuna tänavu möödub Fr. R.
Kreutzwaldi teose „Eesti-rahva

ennemuistsed jutud” ilmumisest
150 aastat, pühendame aasta-aastalt kasvanud ja linnarahva seas
populaarsust kogunud rongkäigu
just Kreutzwaldi loomingule.
Linnapäevade korraldustoimkond kutsub kõiki üles kehastuma
mõneks Kreutzwaldi loomingust
tuttavaks tegelaseks. Valik on väga
suur: Põhja konn, vägev vähk,
Reinuvader-rebane, hunt, siil,
kotkas, kass, koer, kullaketrajad,
jahimees, kuningas, kuningan-

Valiku Kreutzwaldi lugude lasteväljaandeid
leiab Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna raamatunäituselt „Papa Kreutzwaldi
muistsed muinaslood”. Raamatupildid ja tekstist välja nopitud tegelaste kirjeldused näitusel aitavad ära tunda, milline seltskond võiks
kõige efektsemalt suvist rongkäiku kaunistada. Näiteks:
KULLAKETRAJAD
Kolm kuningatütart, kelle lonkur vanaeit
nende lapsepõlves kaugelt maalt varastas.
Lonkur vanaeit – nõid, kes ei lasknud röövitud tütarlastel laiselda ega aega viita, vaid
sundis neid hommikust õhtuni vokkide taga
istuma ja kuldlinu lõngaks keerutama.
Kuningapoeg – Kalevi sugulane, kes linnu-

na ning loomulikult meie eepose
kangelane Kalevipoeg.
Ideid, kelleks kehastuda, saab
ammutamas käia Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas, kus
on üles seatud Kreutzwaldi loomingu väljapanek.
Rongkäik algab sel aastal
Kreutzwaldi pargist ning kulgeb
mööda Katariina alleed ja Jüri
tänavat Kesklinna parki, ühinedes linnapäevade perefestivaliga
(kavas on tegevused lastele, sün-

keelt õppis ja kuningatütred vangist päästis.
HELDE PUURAIUJA
Puuraiuja – mees, kes läks metsa tarbepuid raiuma, aga avastas, et puud oskavad

nipäevatordi söömine, muusikaprogramm jpm).
Tulge kõik julgelt osalema!
Anname ühiselt Võru linna 19.–
21. augustini toimuvatele sünnipäevapidustustele võimsa avalöögi.
Lisainfo: kultuurispetsialist
Inge Tolga, inge.tolga@voru.ee,
tel 518 6850.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist

rääkida ja oma elu eest paluda. Puuraiuja ei
raatsinud elusaid puid hukata.
Metsaisa – pika halli habemega vanamees,
kasetohust särk ja kuusekoorest kuub seljas.
Puude valitseja, kes heldele mehele imettegeva kuldvitsakese kinkis.
Puuraiuja naine – kuri naine, kes nagu tige
koer juba õue peal haukudes vastu tuli, kui
nägi meest tühja käega tagasi tulevat.
Ahne talumees – puuraiuja lapselaps, kes
vanemate keelust hoolimata väga palju tühja
soovis ja sellepärast kuldvitsakest ilmaaegu
vaevas.
Metsapuud – kask, tamm, saar, vaher, lepp,
haavapuu, toomingas, pihlakas, kuusk, mänd
ja kadakas.

PÜHADETERVITUS

Käes on armastuse aeg
Käes on aeg, mil linnud hakkavad paarikaupa pesa ehitama ja
kogu loodus puhkeb õide. Käes
on aeg, mis toob eriliselt esile
igatsuse seltsi ja armastuse järele. Piibli jutustuse kohaselt
tundis esimene inimene sedasama igatsust kaaslase järele, kui
ta tutvus loomade ja lindudega,
kes kõik paarikaupa tema juurde tulid. Nii lõigi Jumal inimese
meheks ja naiseks, tehes ta enda
sarnaseks: armastama ja olema

armastatud.
Üksi on võimatu armastada.
Üksi on raske üldse inimeseks
jääda. Filmis „Kaldale uhutud”
on õnnetuses üksikule saarele
sattunud mehel lõpuks kõige raskem taluda üksindust – nii seltsib
ta võrkpalliga, paneb talle nime
ja räägib maha igasugused jutud.
Tänu sellele säilib temas inimlikkus.
Mai teisel pühapäeval on Eestimaal ikka peetud emadepäeva.

Emadepäeva eel ja aegu tasub
mõelda sellele, kuidas väärtustada peret, kuidas üksteisest hoolida ja üksteist armastada. Mitte
kõigil ei ole õnne omada perekonda, ometi oleme kõik inimperekonna liikmed. Olgem üksteise jaoks olemas!
Adventkoguduses aadressil
Linda 1A on pereteemaline jumalateenistus 7. mail algusega
kell 11.15. Laulu ja pillimänguga
astuvad ette nii väikesed kui ka

juba suureks kasvanud lapsed.

Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva Adventistide
Võru koguduse pastor
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KESKKONNAHOID

20. aprillil puhastasid linnavalitsuse ametnikud Luha ja
Põllu tänava kraave sinna loobitud jäätmetest.

Tule ja osale „Teeme ära!”
koristuspäevadel!

Lõhutud akendega ajalooline tööstushoone.

Heakorraprobleemid Võru linnas
Saabunud kevadega on
Võru linnas kaasnenud
heakorra valdkonnas nii
rõõmud kui ka mured. Kõik
me tahaksime elada korrastatud linnakeskkonnas ja
oleme kurvad või pahased,
kui midagi silma riivab või
on lausa ohtlik. Olulisemad
probleemid Võru linna
heakorras on:
1. Lagunevad hooned.
Hoone küljes on lahtised
või rippuvad osad. Möödujal on neid häiriv vaadata,
rippuvad osad on ka jalakäijatele ohtlikud.
2. Tolmused ja lõhutud
aknad. Tolmused klaasid
soditakse täis sõnumeid ja
pilte, lagunevad klaasid ähvardavad jalakäijatele kaela

kukkuda.
3. Suured kuivanud
puuoksad. Kuivanud okste
lõikus on omaniku õigus ja
kohustus, sest need seavad
ohtu nii jalakäijate elu kui
lähedusse pargitud autod.
4. Prügi põõsastes. Kui
enamasti on kõnnitee ja kinnistu koristatud, siis ikka
leidub mõni põõsaalune,
mis prügi kinni püüab ja
kinnistust tervikuna koristamata mulje jätab.
5. Unustatud ehitusjäätmete hunnikud. Ehitusjäätmed pannakse kinnistul
korralikult hunnikusse, et ja
seejärel unustatakse.
Kokkuvõtteks:
Kui
muru on niidetud, lehed koristatud ja eespool toodud

Kuidas jäätmeid ära anda
Seoses mai alguse koristuspäevadega on Võru linna elanikel võimalik ära anda jäätmeid:
Võru keskkonnajaamas Lühike
tn 1:
1. mail kella 10–18
7. mail kella 10–18
Umbsaare jäätmejaamas:
7. mail kella 10–18
Koristustöödel kogutud jäätmeid võetakse vastu tasuta, v.a

Unustatud ehitusjäätmete hunnik.
viis puudujääki kõrvaldatud, on rahul nii linnaelanikud ise kui külalised ning
linna väljanägemine on tervikuna hea.
Täpsemalt on heakorra-

nõuded kirjas Võru Linnavolikogu määruses nr 32
(11.10.2006) „Heakorraeeskirja kehtestamine ja koormiste määramine” (www.
voru.ee ).

Jäätmehoolduseeskirja muudatustest
Võru Linnavolikogu muutis
13. aprillil jäätmehoolduseeskirja. Allpool on olulisemad muudatused:
• Jäätmete põletamine
on keelatud, välja arvatud
jäätmevaldaja enda tegevuse käigus tekkinud aiaja haljastujäätmed, nagu
oksad, vaarikavarred jmt,
immutamata ja värvimata
puit ning kiletamata paber
ja kartongijäätmed. Keelatud on puude ja põõsaste
lehtede põletamine, need
tuleks kompostida või viia
linna kompostiväljakule.
Okste põletamine on lubatud jäätmevaldaja kinnistu
piires naabreid mittehäirival viisil, järgides kõiki tuleohutusnõudeid.
• Lisandusid jäätmeliigid, mida jäätmevaldajal
tuleb kohapeal sortida:
tekstiil – segaolmejäätmete hulgast välja korjatud
riided, kangad, kardinad
jmt;
plastid – plastmassist
ämbrid, vannid, kausid,
mänguasjad, kelgud jmt;
bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed – kivid, pinnas jmt.

Äravisatud riided Luha tänava ääres.
Sorditud jäätmed saab
viia keskkonnajaama Lühike tn 1 või Umbsaare
jäätmejaama.
Sorditud
jäätmete üleandmisel tuleb
nende eest tasuda vastavalt kehtivale hinnakirjale,
millega saab tutvuda Võru
linna kodulehel www. voru.
ee. Tasuta võetakse vastu
ohtlikke jäätmeid, pakendjäätmeid ning paberi-kartongijäätmeid.
• Puhtad ja terved kasutuskõlblikud riided ja
tekstiilid on mõistlik tasuta
anda MTÜle Võrumaa Lasterikaste Perede Ühing (Jüri
tn 54, raamatukogumaja,
sissekäik nurga tagant külje

Võru Linnavalitsus kutsub
kõiki osalema „Teeme ära!”
koristuspäevadel. Kus koristustalgud toimuvad, saate tutvuda www.teemeara.ee. Võru
Linnavalitsus on tänavu omalt
poolt planeerinud järgmised
talgud:
* 30.04. on võimalik tulla
koristama Vahejõe juurde viivat metsarada;
* 7.05. olete oodatud
Võru kalmistule, kus korrastatakse mälestusmärkide ümbrust;
• 7.05. korraldavad linna

pealt) igal teisipäeval kella
10–13 ja reedel kella 13–15,
kontakttelefon 508 6388.
• Biolagunevate jäätmete, sh köögi-ja sööklajäätmete käitlemisel tuleks eelistada kohapealset
kompostimist
kinnises
kompostris. Seda võivad
naaberkinnistute ja korterelamute elanikud korraldada ühiselt.
• Juhul kui kinnistul on
tagatud biolagunevate jäätmete, sh köögi- ja sööklajäätmete
nõuetekohane
kompostimine
kinnises
kompostris, võib kinnistu
omanik järgmise korraldatud jäätmeveo lepingu-

perioodil linnavalitsusest
taotleda olmejäätmete regulaarset äravedu sagedusega üks kord 12 nädala
jooksul. Järgmine korraldatud jäätmeveo lepinguperiood algab eeldatavasti
1.12.2016.
• Kohapeal köögi- ja
sööklajäätmete kompostimise korraldanud jäätmevaldajatel ei ole edaspidi
kohustust liituda köögi- ja
sööklajäätmete korraldatud jäätmeveoga. Köögi- ja
sööklajäätmete kogumine
korraldatud jäätmeveoga
algab piirkonnas nõuetekohase vastuvõtukoha rakendumisel.
• Mineraalsete püsijäätmete segu, näiteks kivid, ehituskivid ja tellised,
krohv, betoon, kips jne,
kõrvaldatakse ametlikel ladestuspaikadel või suunatakse taaskasutusse.
Jäätmehoolduseeskirjaga tervikuna saab tutvuda
www.voru.ee.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja
järelevalvespetsialist

juhtivad koalitsioonipartnerid
ühise talgupäeva, et korrastada Tamula järve rannaala.
Koristustalguid korraldama ja koristustöödel osalema
on oodatud kõik Võru linna
elanikud, sest ainult tegutsedes on võimalik ümbrust paremaks muuta.
Heakorrastatud linnakeskkond on kõigi meie ühine eesmärk.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja
järelevalvespetsialist
ehitus- ja lammutusjäätmed, sh asbesti (eterniit) sisaldavad jäätmed,
mille eest tuleb tasuda vastavalt
kehtivale hinnakirjale.
Biolagunevad haljastujäätmed
(lehed, aiajäätmed) saab viia Võru
linna kompostiplatsile (jäätmed
tuleb prügikottidest välja valada)
ja oksad Võru linna kalmistu taha
tee äärde. Kui otsustate biolagunevad haljastujäätmed viia keskkonnajaama või jäätmejaama, tuleb
selle eest maksta.

Loodus on kevadel tuleohtlik!
Kevad on päästjategi jaoks alanud ning iga päevaga sagenevad väljakutsed kulupõlengutele. Tulekahjude kustutamine
looduses võtab päästjatelt igal
kevadel palju aega ja jõudu
ning nõnda viibib sageli reageerimine tõsisematele õnnetustele. Eelmisel kevadsuvel
käisid päästjad kustutamas
kokku 1450 kulutulekahju.
Juhime tähelepanu, et kulupõlengud saavad sageli alguse
hooletust lõkkepõletamisest
ning kutsume inimesi üles
tuleohutusnõudeid
täitma.
Meeldetuletuseks: kulupõletamine on aasta ringi keelatud
ja ka hooletusega põlengu tekitanu vastutab õnnetuse tagajärgede eest. Lisaks sellele, et
kulutuli võib levida metsa või
hoonetele, hukkuvad madalas heinas elutsevad pisikesed
loomad ja pesitsemist alustanud linnud.
Lõkkepõletamise ohutusnõuded:
* Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab
lõkkekoht paiknema vähemalt
8 meetri kaugusel hoonetest
ja põlevmaterjali hoiukohast
ning tuleohtlikul ajal vähemalt
10 meetri kaugusel metsast.
* Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab
lõkke tegemise koht paiknema
vähemalt 15 meetri kaugusel
hoonetest ja põlevmaterjali
hoiukohast ja tuleohtlikul ajal
vähemalt 20 meetri kaugusel
metsast.

* Tule leviku takistamiseks
peab puhastama lõkkekoha ja
grillimiskoha ümbruse vähemalt 0,5 meetri ulatuses kuivanud taimestikust, oksadest
ning muust põlevmaterjalist,
vältimaks selle süttimist lahtisest leegist, kõrgest temperatuurist ja sädemetest.
* Kui lõkkekoha läheduses on hoone, põlevmaterjali
hoiukoht, mets, kuivanud taimestik või turbapinnas, millele
võivad tule tegemisel sädemed
langeda, siis on tule tegemine
lubatud tuule kiirusega alla 5,4
meetri sekundis. See on nõrk
tuul, mis paneb puude peenemad oksad liikuma.
* Lõkkekohas peab olema
vähemalt üks tule kustutamiseks mõeldud esmane tulekustutusvahend – veega täidetud
ämber, voolik või käsikustuti.
Olenevalt lõkke või muu küttekoldevälise tule suurusest
tuleb vajaduse korral kasutusele võtta lisavahendeid.
* Lõkke tegemisel või grillimisel peab tagama järelevalve. Pärast tule tegemist või
grillimist kustutatakse põlemisjäägid veega või summutatakse liiva või muu sellisega.
Tuleohutusnõuete rikkumise eest, kui sellega kaasneb
tulekahju või selle oht, näeb
seadus süüdlasele ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikuni
ehk kuni 1200 eurot.
Marek Kiik,
Lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
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LINNAVALITSUSE JA LINNAVOLIKOGU TEATED

Võru Linnavalitsuse istungitel
Kinnistute koormamine isikliku
kasutusõigusega
Otsustati sõlmida asjaõigusleping järgmiste
kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega Võru linna kasuks: Kivi tn 15 (pindala 5219 m²), Kivi tn 19 (pindala 4387 m²),
Kivi tn 23 (pindala 9870 m²) ja Kivi tn 25
(pindala 5970 m², kõigi sihtotstarve 80%
tootmismaa, 20% ärimaa) ning Jüri tn 9
(pindala 1790 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa).
Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused F. R.
Kreutzwaldi tn 59c kinnistul alajaama ümberpaigutamiseks ning F. R. Kreutzwaldi tänaval, Niidu tänaval, F. R. Kreutzwaldi tn 59,
F. R. Kreutzwaldi tn 59c, F. R. Kreutzwaldi tn
59b, Lille tn 18, Lille tn 20a, Lille tn 22, Lille
tn 24 ja Niidu tn 5 kinnistul maakaabelliinide
ümberehitamiseks.

Magnetkaardiga saab linnaliine teenindavates bussides endiselt tasuta sõita.

Muudatustest Võrumaa
bussiliinidel
Alates 1. aprillist teenindab Võru maakonna ja Võru
linna bussiliine AS SEBE asemel AS Hansa Bussiliinid.
Esialgu kehtivad senised piletihinnad ja sõiduplaanid
ning kavas on vaid üksikud muudatused.
Alates 30. aprillist on liini nr 16 Kesklinn–Väimela–
Parksepa–Haigla sõiduplaanis väljumine Kesklinnast
12.00 ja 13.05, Parksepast 12.20 ja 13.25 ning Haigla
peatusest 12.53 ja 13.58.
Võru linna pensionärid, kes on üle 70aastased ja
kellele on väljastatud magnetkaart, saavad linnaliine (1,
11, 14, 16) teenindavates Hansa Bussiliinide bussides
endiselt tasuta sõita. Selleks peavad nad juhile bussi sisenedes esitama oma kaardi. See asetatakse korraks piletiaparaadi juurde, mis fikseerib sõidu elektrooniliselt,
ja juht ei väljasta enam paberpiletit.
Õpilased, kes sõitsid vallast linnaliinibussiga tasuta kooli, sõidavad vanade vabasõidukaartidega edasi,
kuna bussifirma sellel õppeaastal uusi pileteid ei väljasta.
Täpsem info bussiliinide kohta: werro.ee.

Kuperjanovi jalaväepataljon
saab loa imitatsioonivahendeid kasutada
Seoses vajadusega harjutada Taara linnakus regulaarselt julgeoleku tagamise meetmete rakendamist saab
Kuperjanovi jalaväepataljon Võru linnavalitsuselt loa
kasutada alates 1. maist kuni aasta lõpuni müra tekitamiseks imitatsioonivahendeid linnakus tööpäevadel
kella 7–20.
Kõik harjutused, mis toimuvad väljaspool seda
aega või kus kasutatakse suuremat kogust imitatsioonivahendeid, kooskõlastatakse linnavalitsusega eraldi
taotluse alusel. Sel juhul teavitab linnavalitsus kohalikku elanikkonda oma meediakanalite kaudu.
Ühe harjutuse kohta kasutatakse kuni 100 paukpadrunit ning üks-kaks lõhkepaketti.

Linnavalitsus ootab Võru linna
teenetemärgi kandidaate
Linnavalitsus ootab kõigilt ettepanekuid Võru linna
teenetemärgi andmiseks 2016. aastal.
Taotlused palume esitada kirjalikult Võru linnavalitsusele aadressil Jüri 11, 65620 Võru või e-posti aadressil vlv@voru.ee hiljemalt 15. maiks. Ettepanek peab
sisaldama teenetemärgi nominendi isikuandmeid, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.
Võru linna põhimääruse kohaselt antakse linna
teenetemärk füüsilisele isikule Võru linnale osutatud
teenete eest või linna erilise austusavaldusena. Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi andmise taotluse ja oma ettepanekud kandidaatide
kohta linnavolikogule. Teenetemärgi andmise üle otsustab linnavolikogu.
Võru linna teenetemärke antakse välja alates 1994.
aastast. Teenetemärgi omanike nimekirja leiab Võru
linna kodulehelt www.voru.ee/Üldinfo.
Ülle Müürsepp,
linnasekretär

Linnavara komisjoni moodustamine
Kinnitati linnavara komisjon koosseis: abilinnapea Kalev Ilves, linnamajanduse osakonna
juhataja Raiko Palm, linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi, jurist-nõunik Kristi Viert ja linnavolikogu esindaja Tõnu Jõgi.
Katastriüksuste liitmine
Nõustuti Räpina mnt 15 (pindala 12792 m²,
sihtotstarve 100% ärimaa) ja Räpina mnt 21
(pindala 3958 m², sihtotstarve 100% sihtotstarbeta maa) katastriüksuste liitmisega. Tekkinud katastriüksuse aadressiks määrati Räpina mnt 15 (pindala 16748 m² ja sihtotstarve
100% ärimaa).
Katastriüksuste jagamine
Nõustuti Räpina mnt 7a jagamisega kaheks
ning määrati katastriüksustele aadressid,
pindalad ja sihtotstarbed: Räpina mnt 7a
(pindala 544 m², sihtotstarve 100% ärimaa) ja
Räpina mnt 7c (pindala 3699 m², sihtotstarve
100% ärimaa).
Korralduse muutmine
Täpsustati Võru Linnavalitsuse 23. märtsi
2016 korraldusega nr 116 „Põllu tn 1f katastriüksuse jagamine” määratud aadressid
(sulgudes pindalad ja sihtotstarbed): Põllu tn
1f (pindala 13230 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa), Põllu tn 1g (pindala
1321 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20%
ärimaa), Põllu tn 1j (pindala 4913 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa), Põllu tn
1k (pindala 833 m², sihtotstarve 80% tootmismaa, 20% ärimaa).
Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Memento Võrumaa Ühenduse kasuks
Jaama tn 14a kinnistule ning määrati isikliku
kasutusõiguse ala ja tingimused. Memento
Võrumaa Ühendus soovib kinnistule püstitada küüditatute mälestusmärgi, millel on kujutatud kahes reas pronksist rongivaguneid,

mis suunduvad lõpmatusse. Autor on skulptor Jaak Soans.
Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihanke „Koreli oja seisundi uurimine”
võitis madalaima hinna 12 999 euroga AS
Maves, riigihanke „Tänavate pindamine
2016” madalaima hinna 44 310,15 euroga
osaühing RoadWest, riigihanke „Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku
projekteerimine ja ehitamine” madalaima
hinna 59 335,13 euroga AS Teede REV-2,
riigihanke „Võru lasteaed Sõleke hoone ja
õueala rekonstrueerimine” 2 080 071 euroga
AS YIT Ehitus ning riigihanke „Tänavapuude
hooldus ja kujunduslõikus” 4500 euroga OÜ
Lompka SK (hinnad ei sisalda käibemaksu).
Riigihangete korraldamine
Otsustati korraldada järgmised riigihanked:
- „Arvutite rentimine”, kuna 2016. aasta
augustis lõpeb Võru Linnavalitsuses kasutatavate töökohaarvutite rendiperiood. Arvutid on rendiperioodi lõpuks olnud kasutusel
kolm aastat ja tuleb tagastada. Kokku hangitakse 54 uut arvutit;
- „Võru keskväljaku insenerosade ehitusprojektide koostamine”, kohaldades selle läbiviimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust;
- „Võru elanikelt kogutud ohtlike jäätmete äravedu ja käitlemine” ja „Võru linna suvehaljastus”;
- „Saunateenus Võru linnas”, et leida ettevõtja, kes korraldaks kolme aasta jooksul
saunateenuse osutamist Võru linna saunas,
sh Paju 13 kinnistu korrashoiu- ja teenuslepingute sõlmimist.

Ürituste kooskõlastamine
MTÜle Juba Külaselts anti nõusolek laste kalapüügivõistluse „Kevadkalake 2016” korraldamiseks 30. aprillil kella 9–14 Võrus Roosisaare silla juures Võhandu kanali kaldal.
Anti luba korraldada avalik üritus „Rattapäev
2016” 1. mail Võru linnas kella 11–14 ning
sellega seoses sulgeda Kesklinna park kella
9–17 ja Lembitu tänav kella 10–16.
Loa andmine laagri läbiviimiseks
MTÜle Võru Noortekeskus anti nõusolek
laagri „Võru õpilasmalev 2016” läbiviimiseks
27. juunist 8. juulini Võru linnas Jüri tn 54
kinnistul.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
F. R. Kreutzwaldi tänava ja Niidu tn T2 kinnistutele anti nõusolek isikliku kasutusõiguse
seadmiseks OÜ Elektrilevi kasuks ning määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.
Ehituslubade väljastamine
Väljastati järgmised ehitusload: Räpina mnt
13b ja Võrumõisa tee 30a abihoone, Lille tn
20 ja Lille tn 20a vedelgaasipaigaldis, Kivi
tn 15, Kivi tn 17, Kivi tn 19, Kivi tn 21, Kivi
tn 23, Kivi tn 25, Kivi tn 27, Kivimurru tn 2,
Silikaadi tn 19, Kivi tänav T3 ja Kivi tn T4
kaugküttetorustikud ning Karja tn 40a üksikelamu.
Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusload: Roopa tn 7 püstitatud laohoone, Räpina mnt 13 ümberehitatud
hoone, Pikk tn 17 laiendatud tootmishoone
ning Tulbi tn 24 laiendatud ja ümberehitatud
üksikelamu.

Projektides osalemine
Otsustati osaleda järgmistes projektides:
- Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusmeetme „Põhja- ja Baltimaade avaliku
halduse mobiilsusprogramm” raames projektis „Võru linnavalitsuse ametnike õppereis –
loomemajanduse areng omavalitsustes”;
- juhtpartnerina Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse väljakuulutatud meetmes „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine”
projektiga „Võru linna ja selle lähiümbruse
töökohtadele ja teenustele parema ligipääsu
tagamine”.
- Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse väljakuulutatud meetmes „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine” projektiga
„Võru linna keskväljaku rajamine”;
- juhtpartnerina Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse väljakuulutatud meetmes „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine”
projektiga „Võrukivi tehnopargi 8 kinnistu
soojavõrguga ühendamine”.

Aadresside ja sihtotstarvete määramine
Maa riigi omandisse jätmise taotluse alusel
määrati kolmele maaüksusele lähiaadress:
Järve tn 45, Järve tn 47 ja Järve tn 30 (sihtotstarve 100% elamumaa) ning nõustuti nende
riigi omandisse jätmisega.

Sümboolika kooskõlastamine
Kooskõlastati Võru Kreutzwaldi Kooli lipp
ning kooli moto „Ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kullakoormad tuleb tarkus tunnistada (Fr. R. Kreutzwald „Kalevipoeg”)”.

Toetuse andmine
Otsustati toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter tegevust 11
365,20 euroga.

Avatud menetluse algatamine
Algatati avatud menetlus F. R. Kreutzwaldi tn
59c kinnistul alajaama ümberpaigutamiseks,
F. R. Kreutzwaldi tänavale, Niidu tänavale,
F. R. Kreutzwaldi tn 59, F. R. Kreutzwaldi tn
59c, F. R. Kreutzwaldi tn 59b, Lille tn 18, Lille
tn 20a, Lille tn 22, Lille tn 24, Niidu tn 5 kinnistule maakaabelliinide ümberehitamiseks
projekteerimistingimuste andmiseks.
Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu
liikme kinnitamine
Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu uueks
liikmeks kinnitati Aigi Pall, tagasi kutsuti
Kersti Kattai. Nõukogus jätkavad Tiit Raag ja
Sixten Sild.

Võru Linnavolikogu istung 13. aprillil
Enne päevakorrapunktide juurde asumist luges linnavolikogu esimees Toomas Paur ette
valimiskomisjoni otsuse, mille kohaselt Erki
Saarman palus peatada oma volitused, ning
asendusliikmeks määrati Meelis Munski.
Üldhooldusteenuse kord
Kehtestati kord, mille alusel Võru linnas elav
isik, kes vajab üldhooldusteenust, saab vajaduse korral taotleda teenuse osutamisega
kaasnevate kulude osalist hüvitamist. Määrusega reguleeritakse taotluse esitamise, menetlemise, rahastamise või sellest keeldumise
ning rahastamise lõpetamise kord.
Eluruumi kasutusse andmise kord
Kehtestati määrus, millega reguleeritakse
eluruumi kasutusse andmist Võru linnas
Eesti rahvastikuregistri andmetel elavatele
isikutele, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust
olukorrast tulenevalt võimelised enda ja oma
perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.
Jäätmehoolduseeskirja muutmine
Muudeti jäätmehoolduseeskirja, kus on täpsustatud jäätmekeskuse mõistet. Lahti on
seletatud jäätmete mõisted: tekstiil, plast,
komposiitpakend, mittelagunevad bioloogilised aia- ja haljastusjäätmed. Lisatud on
uued jäätmeliigid, mida tuleb liigiti koguda
(tekstiil, plast, mittelagunevad aia- ja haljas-

tusjäätmed), ning uute sorditavate jäätmete
äraandmise võimalus jäätmejaama, samuti
on täpsustatud toidujäätmete kompostimise
võimalused.
Garantiide andmine
Anti garantiid Võru linna keskväljaku rajamise projekti, Võrukivi tehnopargi kaheksa kinnistu soojavõrguga ühendamise projekti ning
Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele
ja teenustele parema ligipääsu tagamise projekti vara sihipärase kasutamise ja säilimise
ning puhastulu mitteteenimise kohta.
Seminari 1 hoone eemaldamine
bilansist ja vara võõrandamine
Võeti vastu otsus eemaldada Võru Linnavalitsuse bilansist Haridus- ja Teadusministeeriumi kasutusse antud hoone asukohaga Seminari tn 1 Võru linnas jääkmaksumuses 4 037
824,55 eurot. HTMile võõrandatakse tasuta
hoones paiknev põhivara ja väheväärtuslik
vara. Hoone omanikuks jääb endiselt Võru
linn, HTMi bilanssi kantakse see kasutusperioodiks.
Bussipeatustele kohanimede
määramine
Luha tänavale rajatava bussipeatuse kohanimeks määrati Kaubamaja ja Taara tänavale
vajaduse korral rajatava bussipeatuse kohanimeks Taara.

Maade munitsipaalomandisse
taotlemine
Võru linna omandisse otsustati taotleda maatükid Järve tänav T3 (üldpindala u 763 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa) ja
Järve tn 43a (üldpindala u 154 m², elamumaa). Nimetatud maa-alad on otstarbekas
taotleda munitsipaalomandisse, et tulevikus
rajada üldplaneeringukohane avalikult kasutatav tänav.
Loa taotlemine maakasutuse
sihtotstarbe muutmiseks
Võru Linnavalitsusele anti luba esitada valdkonna eest vastutavale ministrile taotlus
Männiku tn 39 maakasutuse sihtotstarbe
muutmiseks.
Keskkonnaministeerium on Võru linnale
andnud loa Männiku tn 39 kinnistu (sihtotstarve on sotsiaalmaa) võõrandamiseks enampakkumise korras. Korraldatud enampakkumised on nurjunud osalejate puudumise
tõttu ning potentsiaalsed huvilised on märkinud, et ei soovi omandada sotsiaalmaad.
Kuna Võru linna üldplaneeringu kohaselt on Männiku tn 39 maaüksust lubatud
arendada ka ärimaana tingimusel, et säilib
kõrghaljastus minimaalselt 70% ulatuses, on
otstarbekas muuta maakasutuse sihtotstarve
ärimaaks.
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ETTEVÕTLUS

Uuenduste lainel töötav Wermo ootab oma
meeskonda arenemishimulisi noori
Võrus tegutsev pika ajalooga
mööblitootja AS Wermo on
edukalt läbinud saneerimise
ning areneb jõudsalt edasi.
Müügikäive on viimastel
aastatel tõusnud ligi 20%
aastas, saavutades 2015. aastal 2,8 miljoni piiri.
Järgmisel aastal oma 70
aasta juubelit tähistav ettevõte on uuendusmeelne
ning plaanib tulevikus panna suuremat rõhku omatoodetele, arvestades nii disaini
kui arendust.
„Oleme oma arengukava 2016–2020 strateegilisi tegevusi lahti kirjutamas.
Hakkasime seda koostama
pärast EASi tööstusjuhi
strateegiakooli 2015. aasta
kevadel. Kõiki tegevusi ei
ole veel laual ja välja töötatud, kuid eesmärk on omatoodetele suuremat rõhku
panna,” rääkis Wermo juhataja Raul Vene.
Ettevõte tegeleb uute
toodete turule toomise
ja olemasolevate toodete
täiustamise ja parendamisega. Koostööd tehakse Eesti
disainikeskuse,
disainibürooga Iseasi ja EASi ekspordinõunikega (Inglismaa,
Prantsusmaa suunal). Esimesed „moodustised” on disainerite sulest juba päevavalgust näinud.
Järgmistel aastatel keskendub ettevõte veel allhanketöödele, kuid Vene sõnul
on pikaajalisem, 2025. aasta eesmärk allhankija rollist väljuda ja aasta-aastalt
omatoodete mahtu kasvatada, kasutades seejuures ära
praegusi
müügikanaleid.
„Antud tegevusega suudame müüa tooteid kõrgema
lisandväärtusega, teenida
suuremat kasumit ja maksta konkurentsivõimelisemat
töötasu. 2020. aasta käibeks
prognoosime juba 6,2 miljonit eurot,” tutvustas Vene
tulevikuplaane.
Olulisemad
investeeringud
Wermo on aastaid pannud
rõhku tootmise efektiivsemaks muutmisele. „Praegu
töötame samas ajaühikus
kaks korda tõhusamalt kui
viis aastat tagasi ja seda
mitte sellepärast, et kõik
liigutavad ennast topelt
kiiremini, vaid seetõttu, et
tegutseme organiseeritult
ning mis veelgi olulisem,
teeme õigeid ja vajalikke
operatsioone,” selgitas Vene.
Samas tunnistas ta, et arenguruumi on veel kuhjaga.
Ettevõte
tegi
olulisemate
investeeringutega
algust
2015.
aastal, mil soetati plaadisaag. Hiljem lisandusid täisautomaatne servapealistusseade ehk kandimasin ja
puurimis-tüübeldusseade.
Lisaks tehtud investeeringutele on perioodil
2016–2020 plaanis investeerida ligi 1,5 miljonit eurot,
ligi kolmandik sellest juba
tänavu.
„Selle aasta prioriteetsemaks investeeringuks on

võtab tööle:

TEHNIK-ELEKTRIKU
* Soovitav varasem töökogemus
* Siseelektritööd
CV saata info@kaguelekter.ee hiljemalt 2.05.2016.

HALDUSJUHT-LAOOPERAATORI
Tööülesanded:
1) kauba vastuvõtt;
2) ülelugemine, vastavuse kontrollimine saatedokumentidega;
3) reklamatsioonide edastamine tarnija kauba ülejääkide/
puuduse puhul;
4) kauba sissevõtmine saatedokumentide alusel laoprogrammi;
5) lao korrashoid;
6) kauba paigutus laos;
7) laoinventuurid;
8) valmisolek pisemateks abi- ja remonditöödeks laos ja
kontoris;
9) sõidukite haldus, hoolduse ja remondi korraldamine;
10) tööriistade remondi ja hoolduse korraldamine;
11) hinnapakkumiste koostamine.
CV saata info@kaguelekter.ee hiljemalt 2.05.2016.

ASi Wermo juhataja Raul Vene tutvustab linnapea Anti Allasele ettevõtte uut toodangut.
viieteljeline
CNC-töötlemiskeskus, mille maksumus
on vahemikus 280 000–300
000 eurot. Paigaldus on
plaanis lõpetada hiljemalt
augusti lõpuks,” kirjeldas
Vene.
Ta nentis, et investeeringud on hädavajalikud,
kuna vanad seadmed põhjustavad lubamatult palju
epraaki ega ole töökindlad.
Samuti ei leidu partnereid,
kes vanu seadmeid remontida ja hooldada sooviks ning
kes oleksid valmis tehtud
tööde eest vastutust võtma
ja tehtule garantii andma.
„Olemasoleva seadme häälestamine on aeganõudev ja
keerukamate detailide puhul isegi võimatu. Puudub
paindlikkus ja hetkel lihtsalt
raiskame väärtuslikku aega.”
Wermo meeskond keskendub investeeringuid tehes tulevikule ja valmistub
nn tarkadeks lahendusteks,
mille puhul masinad suhtlevad omavahel. „Silmanurgast kiikame tööstus 4.0
suunas. Mõtted ja arutelud
käivad, kuidas ja mis tüüpi roboteid vaja oleks. Kas
need tulevad, seda näitab
aeg,” ütles Vene.
Meeskonda oodatakse
arenemishuvilisi noori
Vene sõnul on suureks väljakutseks personalireform.
„Saame aru, et meie vajadusi rahuldavat personali soovitud kiirusega peale ei kasva. Loomulikult saavad seda
kasvu mõjutada kõik sektori
ettevõtted. Alustada võiks
arenemissoovist ja arenemisvõimaluse pakkumisest,
sobivate töötingimuste loo-

misest ning lõpetada loomulikult väärilise töötasu
maksmisega,” lausus ta.
„Täna naudime piltlikult
öeldes haridusreformi vilju:
iga teine noor on ärijuht ega
ole seadme taga töötamisest
huvitatud, ja kui on, ei tea
sellest tegevusest midagi,”
ütles Vene ning lisas, et lähtuvalt eeltoodust on seatud
ülesandeks Wermo järelkasv ise koolitada ja ümber
õpetada, et tagada ettevõtte
areng ja jätkusuutlikkus.
Wermo pakub personalile võimalust areneda oma
süsteemi sees – õppida ning
omandada uusi teadmisi
ja oskusi. Koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega
koolitatakse ettevõtte töötajaid erinevates valdkondades. Lisaks pakub ettevõte
kutsehariduskoolides õppijatele praktikavõimalusi, samuti töövõimalust õppetöövälisel ajal.
Ettevõtte juht kutsub
oma meeskonnaga liituma
ambitsioonikaid noori, keda
huvitavad mööblitootmine,
nüüdisaegne ja tulevikku
suunatud tehnoloogia. Endast saab märku anda meiliaadressil marko.sikk@wermo.ee.
Koostöö kompetentsikeskusega Tsenter
Raul Vene on alates aastast
2014 Kagu-Eesti puiduklastri eestvedaja ning kuulub ka puidutöötlemise ja
mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter juhtnõukokku.
Klastri eesmärk on ärgitada ettevõtjaid olema aktiivne, kasutamaks ära Tsentri

AS Wermo
Asutatud 1947. aastal.
Töötajaid 58.
Ettevõtte põhitegevuseks on
Kesk-Euroopa ja Skandinaavia
hulgi- ja jaemüüjate varustamine elukondliku korpusmööbliga (nt kummutid, kapid, lauad, voodid, riidekapid,
vitriinid jne).
Aastast 2015 on ettevõttel
FSC-sertifikaat.
Meeskonnaga oodatakse liituma aadressil marko.sikk@
wermo.ee.

võimekust ja võimalusi.
Wermo teeb tootearenduses
Tsentriga tihedat koostööd.
Praegu arendab Wermo kahte suunda: materjali
harjamine (vanutamine) ja
printimine ning siis nende
omavahel miksimine. „Toota saab kõike, see on täna
lihtsam tegevus. Keerulisem
on tootele ostja leida,” lausus
Vene ning selgitas, et turg ei
võta praegu veel 100% prinditud mööblit vastu, küll aga
saab sellekohast sisu sisse
tuua mõningate detailidega. „Nüüdseks on vanutatud
männist toode tootmises ja
loodame kliendiga prinditud lauaplaatide osas startida aasta teises pooles,” lisas
ta.
30. märtsil 2016 allkirjastati kaitseväega neljaaastane raamleping puidust
sihtmärkide tootmiseks, mis
Vene sõnul on üsna keeruline, sest leida tuleb tavapärasest erinev kompromiss
kvaliteedi ja kestvuse vahel.
„Ühes olen ma kindel, kaitsevägi saab meie näol kindla
ja kaasamõtleva partneri.”
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist

1 KOMMENTAAR
Olen Wermos töötanud ligikaudu neli aastat. Alustades õppisin töötama erinevate
seadmetega, monteerisin tooteid ja pakendasin neid. Edasi hakkasin tegelema tootenäidiste valmistamisega, kus sain varem
omandatud oskusi ja teadmisi kasutada.
Lisaks näidistele teen tootmisjooniseid,
montaaži- ja pakkejuhendeid. Alustasin
puidupingitöölisena, praegu olen tootearendusspetsialist. Hiljuti valmis esimene
minu disainitud tooteseeria, mida näeb Interjööri messil Tallinnas.
Olav Salandu, ASi Wermo
tootearendusspetsialist (pildil)

ARENDUSTEGEVUS

Andres Visnapuu ja Kagu Elektri juhataja Karmo Kase
Taara tänaval asuvat objekti üle vaatamas.

Taara asumis alustati
tänavavalgustuse ehitamist

4. aprillil alustati Taara asumis Taara, Nõgese, Tulika, Mündi
ja Leesika tänaval tänavavalgustuse ehitust. Tööde käigus paigaldatakse seal kokku 36 uut LED-valgustit. Praeguseks on
lõppenud kõik kaevetööd ning paigaldatud on mastide jalandid ja maa-alused kaablid. Mastide ja valgustite ülesseadmine
algab sel nädalal.
Kuigi ehitustegevus ei tohiks liiklust takistada, peaks selles piirkonnas liigeldes siiski tähelepanelik olema: teel võivad liikuda ehitusmasinad ja töölised.
Küsimuste korral palume võtta ühendust OÜ Taristuhaldus juhataja Andres Visnapuuga telefonil 506 8712.

Võru linna soojusmajanduse
arengukava avalikud arutelud
27.04.2016 Võrumaa Toidukeskuses
Avalikele koosolekutele on
oodatud
linnakodanikud,
kes soovivad anda panuse
soojusmajanduse arengusse
või tunnevad huvi, mis selles
valdkonnas lähiaastatel plaanitakse.
Arengukavaga
soovitakse määratleda Võru linna
kaugküttepiirkondade
arenguvisioon ja -suunad
soojuse
efektiivseks
ja
jätkusuutlikuks tootmiseks,
edastamiseks ning kasutamiseks, käsitledes nii olemasolevaid kaugküttepiirkondi
kui
ka
perspektiivseid
võrgupiirkondi (nt Võrusoo ja
Võrukivi tööstusala) ja teisi potentsiaalseid liitujaid.
I koosolek
Laane ja Võrukivi
võrgupiirkonnad:
12.00 linnapea tervitus ja

lühiülevaade arengust
12.10 Laane võrgupiirkond
12.20 Võrukivi võrgupiirkond
12.30 edasiste plaanide,
olemasolevate ja tekkivate
probleemide arutelu
14.00-14.30 paus
II koosolek
Kesklinna võrgupiirkond ja
perspektiivsed alad:
14.30 linnapea tervitus ja
ülevaade linna arengust
14.40 kesklinna võrgupiirkond
15.00 arutelu ja ettepanekud
soojusmajanduse arenguvõimaluste teemal.
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Elust Võrus 1936. aasta aprillis
Skaudid mälestasid A. Õunapuud
Neljapäewal, 2. aprillil mälestas Wõru Skautide Malew oma
isa, esimese skautpioneeri Anton Õunapuu 17. a surmapäewa. Selleks korraldati gümnaasiumis aktus. Aktus awati
skauthümniga. Pääle selle ütles awasõna B. Tamm, mille järgi
R. Neuman andis pikema ülewaate A. Õunapuu tööst, märkides seda sangarlikkust, mis ta näitas üles Wabadussõjas ja
mis jääb meile kustumatuks eeskujuks – ta tõi oma elu isamaa
altarile. Aktus lõpetati isamaa hümniga.
Elu nr 37; 3. aprill 1936
PS. Skautluse rajaja Anton Õunapuu langes Petserimaal
Suur-Bereznjuki küla all. Lahingus üles näidatud vahvuse eest
pälvis ta postuumselt II liigi 3. järgu Vabadusristi.

Huwitaw rahwakoosolek
14. aprillil, wiimasel kewadpühal kell 6 õhtul korraldab alkohoolikute paranduskodu hääks korjandustoimkond Wõru
I-se algkooli saalis rahwakoosoleku, mille kawas on awasõna
E. Karskusliidu peasekretäri hr E. Kubjase kõne teemal „Joomahaigus ja paranduskodud” ja läbirääkimised. Sissepääs on
kõigile maksuta.
Joomahaigeid oleme küllaltki näinud, nende üle naernud
ja neid põlastawalt waadelnud, aga nende hingeelu ja kannatuste wastu oleme ükskõiksed, külmad ning kuidas neid paranduskodudes rawitakse, sellest pole meil kõigil teadmisi,
sest Eestis puudub weel alkohoolikute paranduskodu. Sellepärast on wäga soowitaw, et rahwakoosolekust osawõtt oleks,
kus meid kõnes tutwustatakse joomari hingeeluga ja kannatustega, milles wast süüdi on tema wanemad, ümbruskond,
kaswatajad ja seltskond. Räägitakse ka sellest, kuidas joomahaigeid paranduskodudes rawitakse.
Kõiki hüwesid arwesse wõttes, mida joomahaigete paranduskodu kogu meie rahwale toob, wõiks loota, et rahwas
heldel käel rohkesti raha annetab korjajate kaudu, mille E.
Karskusliit kasutab joomahaigete paranduskodu asutamiseks
ja sisseseadmiseks 110 hekt maa-alale Loosi mõisasüdamesse
Wõrumaal.
Elu nr 39; 9. aprill 1936
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LINNALAHING

III Võru linnalahing 29.–30. aprillil
Traditsiooniliselt
Tormihoiatuse raames kavandatav
Võru linnalahing toimub sel
aastal aprilli viimase reede
õhtust kuni laupäeva pärastlõunani. Sõjaline harjutus
koos imitatsioonivahendite
kasutamisega korraldatakse
Võru linna territooriumil
juba kolmandat korda.
Õppustel osalevad Kuperjanovi jalaväepataljon,
liitlasüksused ning Kaitseliidu Võrumaa, Valgamaa ja
Põlva malev. Kokku on tegevuses kuni 1400 inimest.
Esimest korda osaleb sellisel
õppusel liitlaste üksus ja linnas võib näha nende soo-

mukeid.
Juures olevalt kaardilt
on näha alad, mis on õppusega seotud ja milliseid
hooneid kaitstakse. Kaitstavatesse hoonetesse kahjuks turvalisuse kaalutlusel
pealtvaatajaid ei lasta. Selleks et linna igapäevaelu
võimalikult vähe segada, on
kesklinn lahingute alast välja jäetud. Arvestame sellega,
et laupäeva hommikuti on
rahvast linnas ringi liikumas tavapärasest rohkem.

Miks selline õppus?
Põhjusi on mitu. Linnakesk-

kond on väga eriline nii oma
liigendatuse kui ka teede
rohkuse poolest. Lisaks on
linnas elanikud, kellega üks
lahingupool peab rohkem
arvestama, sest sõditakse
tema kodus (see on nii eelis
kui ka miinus). Lahingute
käik sellises linnaruumis
võib areneda väga kiiresti,
mis seab ülemad väga pingelisse olukorda. Hea on ka
linnarahval näha, kuidas
õppusel osalejad tegutsevad.
Eelmisel kahel korral
olid linlased ja linnavalitsus mürarikka ja kohati elu
segava õppuse suhtes väga
mõistvad. Võrulane on väga

riigikaitsetahteline ega lase
end ööpäevaringsest paugutamisest kodu kõrval segada. Sellist õppust, kus linnaruumis kasutatakse vabalt
imitatsioonivahendeid, polegi seni mujal tehtud. Linnarahvale on kas piiratud
alal „paugutatud” või sellest
üldse loobutud.
Loodame, et seegi õppus
möödub vahejuhtumiteta.
Head õppuste käigu jälgimist!
Toomas Piirmann,
Kaitseliidu Võrumaa
maleva Võru malevkonna
pealik

K.L. Wõru Malew...
...korraldab 18. aprillil s.a kell 20 Kandle saalis malewa raskejõustiku wõistlused ja balli. Kawas tõstmine, maadlus, poks.
Ballil esineb malewa jazzorkester ja solistid. Lauad saalis.
Pääsmed kogu õhtuks riidehoiuga kr 1,00, 0,75 ja 0,50 eelmüügil hr Rud. Weske äris.
Elu nr 40; 15. aprill 1936
PS. Rud. Weske äri asus aadressil Jüri 16 ja seal müüdi
Inglise ja Saksa vabrikute jalgrattaid, nende osi ja mantleid.
Esindatud olid firmad Dunlop, Michelin, Engelhard.

Wõru „fassaad”
Kui Tartu maanteed mööda jõuda Wõrru, awaneb järsul tõusul üles mäkke üllatawalt ilus waade: otsesuunas kauguses sinetawale Tammula järwele, paremal luteriusu kirikule ning
nägusale algkooli hoonele. Kui mõtetes pühkida maha waatepildi inetu turuhoone, siis oleks silmale naudinguks waba
awar pilt Wõru puiesteele. See on esimene mulje Wõru linnast.
Me elame ülesehitamise, uute wäärtuste loomise ja kaunistamise ajajärgus. Igal pool kerkiwad nägusad, moodsad
hooned, kerkiwad rohelised wäljad, puiestikud.
Seepärast lähemas tulewikus, mil praeguse Wõru turuplatsi ümber koonduwad esinduslikumad ja mõjuwamad ehitused, kerkib Wabadussõjas Langenute mälestussammas, mis
seoses seal juba asuwate kahe kirkikuga, ilusa algkooli hoonega loowad teatawa terwiku, ei saa lahti tungiwast soowist,
et julge korraldusega tõrjutaks sealt eemale turuplats ning
asemele kujuneks tõeline ilus- ja esinduswäli – Wõru Wabadusplats.

Õppuse planeeritud stsenaarium (võib lahingute käigus muutuda)
* Kella 22ks reede õhtul on linnakaitsjate positsioonid
mehitatud ja kontrollitakse Tamula järvega piirnevat linna
territooriumi (vaata kaarti). Neli tähtsamat objekti, mida
kaitstakse, on Roosisaare sild (objekt nr 3), endine Soo
koolimaja (objekt nr 1), endine gaasianalüsaatorite tehas
(objekt nr 2) ja Kaitseliidu Võrumaa staabikompleks (objekt nr 4). Väljaspool seda ala on kaitse all ka Pikal tänaval
asuv tööstushoone (objekt nr 5).
* Kella 22st algab linna ründava üksuse luuretegevus ja
see kestab kuni hommikul kella 8ni. Luure põhiline ülesanne sel korral on tuvastada linnakaitsjate positsioonid, raskemate relvade paigutus, võimalikud lähenemisteed jne. Vahel
saab seda teha „kontakti välja kutsudes”. See tähendab, et
avastades vastase positsioonid, tehakse mõned lasud, lootes
panna sellega vastane vastutulistamisega oma relvade/meeste paigutust reetma. Luurajad võivad ka ise seda märkamata

vastase tulesektorisse sattuda ja see ei jää tavaliselt karistamata. Sellest tulenevalt kuuleb öösiti lahinguks planeeritud
alal lühiajalist paugutamist.
* Kell 8 laupäeva hommikul algab lahingutegevus. Esmalt alustatakse rünnakut Kubija Võlsi suunalt ülesandega
hõivata endine Soo kool ja seejärel endine gaasianalüsaatorite tehas. Vahepeal algab rünnak Estiko tööstushoone
hõivamiseks Pikal tänaval Võru ringtee suunalt. Samal ajal
rünnatakse linna ka Roosisaarelt üle silla ülesandega jõuda esmalt Kaitseliidu Võrumaa maleva staabikompleksini.
Tegevus kestab kuni kella 15ni. Seejärel alad koristatakse ja
üksused lahkuvad.
* Kella 14–15 toimub Rannatare ees (ala nr 6) relvanäitus. Kohal on Kuperjanovi jalaväepataljoni ja liitlaste tehnika, lisaks jagab Kaitseliidu Võrumaa malev sõdurisuppi.

Mida peaks linnakodanik teadma

„Nii peaks nägema Wõru tulewikus”. Waade algkooli
hoone poolt.
Elu nr 41; 17. aprill 1936
PS. Osa neist vanadest plaanidest ka teostus (nt pangahoone). Ka praegu on endisel Võru turuplatsil kavas ümberkorraldused. Milline võib väljak tulevikus välja näha, seda tutvustas
veebruarikuu Võru Linna Leht. Nüüdki on plaanide elluviimisel
probleeme (nt Estonia mälestusmärgi teisaldamine).
Vanu ajalehti sirvis Vana-Võrumaa muuseumide
peavarahoidja Arthur Ruusmaa

* Tavapäraselt on õppuse alal masinate liikumiskiirus piiratud – 30 km/h.
* Ohutust jälgivad ja vajaduse korral aitavad, suunavad ja jagavad selgitusi neoonvestides julgestajad ja
vahekohtunikud (siniste lintidega ja kaitseväe riietuses);
* Aiaga piiratud aladesse võitlejad ei sisene (v.a õppuste ajaks kokkulepitud alad).
* Hoonetesse ei siseneta (v.a õppuste ajaks kokkulepitud hooned).
* Liiklus võidakse ohutusest tulenevalt mõneks minutiks sulgeda.
* Kõrvatroppe kuulmise kaitsmiseks on võimalik saada julgestajatelt.
* Müra võib häirida koduloomi.
* Ärge korjake üles kasutatud imitatsioonivahendeid (paukmoona, lõhkepakette ja suitsugranaate).
* Teel olev kasutatud padrunihülss võib vigastada rehvi (teedelt korjatakse hülsse jooksvalt).
* Kui näete võitlejaid, siis ärge kogunege nende ette (sellest suunast on oodata lahingukontakti).
* Olge tavapärasest tähelepanelikum liikumisel autoga ja jala ning jälgige, kus on teie lapsed.
* Hoidke tegevuses olevatest võitlejatest vähemalt 5 meetri kaugusele.
* Kõik linnalahingu õppusega seotud küsimused saate esitada telefonil 503 0239.
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Intellektipuudega inimeste
suundumine töömaailma
Erasmus+ rahvusvahelise
projekti „Kas EL on valmis
eluks ja tööks” teine aasta
Võru Järve Koolis hakkab
lõppema. Ettevõtmise üks
eesmärke on luua intellektipuudega noortele arusaamine töömaailmast. Teiseks
oluliseks ülesandeks on luua
tööga seotud õppekava, mis
annaks intellektipuudega
inimestele oskusi eluks pärast kooli. Õppekava struktuuri hakatakse kasutama
kõigis partnerkoolides ja
institutsioonides ning seda
jagatakse kolleegidele Euroopas.
Projekti üks osa on anda
noortele ülevaade kogu
meie piirkonnas olevatest
võimalustest. Järve kooli
õpilased võtsid osa karjääripäevadest, mille korraldajateks olid Töötukassa ja Rajaleidja keskus. Infopäevad
avardasid noorte silmaringi
ning andsid julgust eriala
valikuks.
Projektis on olulisel kohal praktiliste kogemuste

KÄSITÜÜTARÕ AILA MAN
Võru linnas polikliinikumajas Jüri 19A

Käsitööga tegelejale pakume tööruumi ja nõu toodete
arendamiseks.
Küsi täpsemalt tel 554 1999 (Vilve Oja).

TULE ÕPPIMA:
Teeme tekstiilist suviseid kaelaehteid

5. mail – kella 17–19. Õpetab Maia Kulla. Hind 6 €.

Kangakudumine algajatele

Ettevalmistused lõime käärimiseks.
12. mail – kella 17–19. Õpetab Vilve Oja. Hind 5 €.

Fotokarbi/rahakarbi meisterdamine algajatele

17. mail – kella 11–13. Õpetab Anne-Ly Kütt. Hind 10 €.
Eelregistreerimine kuni 15. maini:
Vilve.Oja@gmail.com; tel 554 1999.

Makramee algajatele

Võru Järve Kooli õpilased tööharjutusel jaelaos.
andmine. Töökogemusi on
noored saanud erinevates praktikakohtades: KPG
Kaubanduse OÜs, Võru
Kaubamajas, OÜs Flamelle
ja Kuningatalus. Eesmärk
on olnud anda noortele arusaam töölkäimisest, mis on
kindel täiskasvanuelu osa.
Peame arvestama, et
kõik intellektipuudega noo-

red ei ole suutelised avatud
tööturule minema. Võrus
on loodud nende noorte
jaoks Meiela töökeskus, kus
praegu juba töötavad endised Järve kooli õpilased.
Aastane partnerlus tööandjatega on andnud väga
positiivse kogemuse. Täname neid kõiki!
Üheks ülesandeks pro-

Võru Järve Kool ootab oma vilistlasi, endiseid
töötajaid ja kooli toetajaid 20. aastapäeva
pidulikule aktusele Kultuurimajja Kannel 20.mail
2016 kell 14.00 ja sellele järgnevale ühisele
tordisöömisele Järve Kooli.
Võru Järve Kooli pere

jekti raames on olnud ka
õpilastele selgitada, et alati ei pea olema saaja rollis,
vahest tuleb olla andja. Seetõttu korraldamegi koolis
ürituse, millest saadud tulu
läheb heategevuseks. Ettevõtmisse on kaasatud lapsevanemad, kellele õpilased
müüvad
omavalmistatud
tooteid. Saadud tulu annetamise üle otsustavad õpilased ise. Samal päeval on
vanematel võimalus jälgida
video vahendusel ja piltidelt
oma laste osalemist tööharjutustel. Oluline on näidata,
kui hästi võivad intellektipuudega noored töösituatsioonides hakkama saada,
ning julgustada vanemaid
toetama oma lapsi karjäärivalikul.
Töömaailmas
toimetulek eeldab intellektipuudega inimeselt meeskonnatöö
ja probleemide lahendamise
oskust, otsuste tegemist, positiivset käitumist jne. Seda
püüamegi oma õpilastele
projekti kaudu õpetada.

Erinevate makramees kasutusel olevate sõlmede
õppimine.
19. mail – kella 17.30–19.30. Õpetab Sirje Hainas.
Hind 5 €.
Eelregistreerimine kuni 17. maini:
Vilve.Oja@gmail.com; tel 554 1999.

VILDITARÕ TÖÖTUBA

avatud T, K, N kella 11–18.
Koolituste, õpitubade tellimine tel 553 6686 (Lolita).
Täpsem info: käsitöötare juhendaja Vilve:
Vilve.Oja@gmail.com, tel 554 1999
või Näpustuudio perenaine Aila, tel 507 9920.
Vaata ka Facebooki lehelt: VANA-VÕRUMAA KÄSITÖÖ

Reet Kangro,
Võru Järve Kooli direktor

MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO
KÄSITÖÖ

Vana-Võromaa käsitöö e-pood on avatud
Vana-Võromaa omanäolised käsitöötooted jõuavad nüüd lihtsamini ostjateni e-poe Uma Puut
kaudu. Vana-Võromaa käsitöö e-pood on paik, kus
saab näha ja osta asju, milles on võro vaim.
Poes on praegu esindatud kaheteistkümne käsitöömeistri tooted, mille
loomiseks on saadud inspiratsiooni kohalikust kultuuripärandist.
Kaupade
valikus on võrukeelsete kirjadega tooteid, suitsusaunatarvikuid, Võromaa mustritega rõivaid, soovija saab
endale poest isegi lõõtspilli
tellida.
Käsitööliste ning Võru
Instituudi koostöös loodud
tänapäevane müügikanal
aitab paremini omapäratooteid esile tõsta ning kaupadele ostjaid leida.

„Vana-Võromaal
on
palju heade oskustega käsitöömeistreid, kes loovad ja
teevad omanäolisi esemeid,
aga näha ja osta on neid asju
keeruline – peab ootama
laatu või külastama käsitöönäitusi. Käsitöökaupade
müümine on probleem ka
tegijate jaoks, sest tegemise kõrvalt ei jagu müügitööks aega ning suuremad
müügikohad asuvad siit
kaugel,” kirjeldab olukorda
Võromaa käsitöövõrgustiku
eestvedaja Vilve Oja.
Äsja avatud poes on
tooteid, mida saab kohe
ostukorvi panna, aga on ka
tellimisel tehtavaid kaupu,
mille kohta on väljas näidiste pildid. Käsitöökaupa
ostes tuleb arvestada, et iga
käsitööna valminud ese on
unikaalne – täpselt samasugust uuesti luua polegi

võimalik, saab teha sarnase
eseme.
Poe kaubavalik veel
laieneb, sest Vana-Võromaa
käsitööliste tsõõri (ringi) lisandub koostööst huvitatud
käsitöömeistreid.
Vana-Võromaa käsitöölisi ühendav kuuntüütsõõr
(koostööring) on praeguseks toimetanud poolteist
aastat, eesmärgiks on õp-

pida juurde käsitööoskusi,
luua uusi eripäraseid tooteid ning korraldada ühiselt
käsitöö müüki.
Vana-Võromaa
käsitööliste koostöövõrgustiku
loomisele on õla alla pannud mitmed riigiasutused:
Maaeluministeerium, Siseministeerium, Võru Instituut ja Võru Maavalitsus.

Vaata Uma Puut: http://www.umapuut.ee
Käsitöötsõõri info: http://wi.ee/et/regionaalarenguprogramm/kasitooliste-umarlaud/
Lisainfo: Vilve Oja,
Vana-Võromaa käsitöövõrgustiku koordinaator
tel 554 1999
Külli Eichenbaum,
Võru Instituudi projektijuht
tel 5661 1924

MAI
Käsitööringid lastele ja noortele
E,T 12–19, K 12–17, N 12–20, R 12–17
Meisterdamishommikud ja kursused gruppidele.
Laste sünnipäevade tähistamine meisterdades.
Õpitoad lastevanematele.
JUUNI
Meisterdamiskursused
1.–21. juunini
toimuvad esmaspäevast reedeni kella 11–15.
Õpetame õmblema kunstkarvast suurt kaisulooma
(ühe kaisulooma hind on 30 eurot),
pärlitest ruumilisi loomi (ühe pärliasja hind on 10
eurot),
ribatehnikas kaarte (ühe kaardi hind on 3 eurot).
Kõik tööks vajaliku saab Näpustuudiost.
Materjalide ja valmis asjadega saab tutvuda
Näpustuudios.
OSALEMISEKS TULEB KINDLASTI
REGISTREERUDA.
Osta või telli käsitööna valmistatud mänguasi.
Info: MTÜ Aila Näpustuudio, Jüri 19a, Võru
(polikliinikumaja, I korrus), tel 512 2762; Aila Kikas,
tel 507 9920.
FB Aila Näpustuudio, ailastuudio@gmail.com
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TUNNUSTUS

Külli Eichenbaum pälvis
ministrilt Regionaalmaasika auhinna
Riigihalduse minister Arto Aas andis 20. aprillil Tallinnas üle regionaalarengu auhinnad Regionaalmaasikad, millega tunnustatakse parimaid regionaalarengut toetavaid algatusi. Konkursile laekus 23 ettepanekut, mille seast valiti välja viis kandidaati üle Eesti, nende seas Võru
linnavalitsuse esitatud Külli Eichenbaum.
Külli Eichenbaum, keda käis kohapeal õnnitlemas ka linnapea Anti Allas, on Vana-Võromaa sõnalise pärimuse hoidja ja käsitöölisi koondava võrgustiku eestvedaja, Vana-Võromaa
pärandtoidu populariseerija ning suitsusaunakombestiku viija UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Pildil on laureaat jäädvustatud koos riigihalduse ministriga.

KUU PILDIS

Võru rongijaamas mälestati
märtsiküüditamise ohvreid
25. märtsil toimus Võru raudteejaama juures Memento Võrumaa ühenduse eestvõttel märtsiküüditamise 67. aastapäeva mälestusüritus (pildil), kus peeti kõnesid, asetati 1949. aasta
25. märtsi sündmustega seotud paika pärjad repressiooniohvrite mälestuseks ning süüdati
küünlad. Võru linna poolt asetasid pärja abilinnapead Sixten Sild ja Kalev Ilves.
1949. aastal toodi Võru raudteejaama 68 loomavagunit, millega saadeti Võrumaalt Siberisse 1654 inimest, nende hulgas 458 last. Samal aastal küüditati veel 1021 inimest.

Linnavalitsus arutas sotsiaalministeeriumiga mittetöötavate
ja -õppivate noorte temaatikat
Märtsi viimasel päeval külastasid linnavalitsust sotsiaalministeeriumi spetsialistid, et arutada mittetöötavate ja mitteõppivate noorte (NEET-noorte) toetamist ja seiret ning kuulata
Võru linna kogemusi ja senist praktikat NEET-noorteni jõudmisel ja nende abistamisel.
Pildil nähtaval kohtumisel tutvustasid ministeeriumi esindajad ideed luua terviklahendus, mis aitab kohalikel omavalitsustel paremini koondada infot NEET-noorte olukorrast
ning osutada neile teenuseid ja jagada teavet olemasolevate võimaluste kohta. Abi pakkumine noortele on selle süsteemi abil tunduvalt efektiivsem.
Lisaks ministeeriumi ja linnavalitsuse esindajatele osalesid kohtumisel noortekeskuse ja
täiskasvanute gümnaasiumi esindaja.

Linnajuhtide visiit
Kuperjanovi jalaväepataljoni
Linnavolikogu esimees Toomas Paur ja linnapea Anti Allas tegid aprilli esimesel päeval visiidi Kuperjanovi jalaväepataljoni, kus neid võõrustas pataljoni ülem kolonelleitnant Hando
Tõevere. Ühise laua taga arutati, kuidas saab üksteisele abiks olla. Tutvustati osapoolte lähiaja
tegevusi ja otsiti koostöövõimalusi mitmes valdkonnas nagu kommunaalmajandus, ürituste
korraldamine jne.

Lasteaed Sõleke kolis,
et ehitajatele ruumi teha
Aprilli teisel nädalal algas lasteaias Sõleke
lasteaednike ja lastevanemate eestvedamisel usin kolimistöö ning juba ligi nädal hiljem anti objekt üle lasteaia hoone ja õueala
rekonstrueerimise riigihanke võitnud ASile
YIT Ehitus. Järgnes objekti töödeks ettevalmistamine.
Lammutustööde alustamise hetkest sulgeb ehitaja lasteaia territooriumi ning kõrvalistel isikutel on seal viibimine keelatud.
Remondi ajaks on lapsed paigutatud
Paju tänavas asuvasse endisesse lasteaiahoonesse. Ehitustööde lõpetamise tähtaeg
on 30. jaanuar 2017. Lasteaia rekonstrueerimine maksab kokku ligi 2,5 miljonit eurot.
Pildil on jäädvustatud hetk kolimisest,
millest võttis osa ka linnavalitsuse meeskollektiiv eesotsas abilinnapea Sixten Sillaga.

Võidupüha paraadi koosolek
7. aprillil toimus Kandles
võidupüha paraadi ja ürituste korraldustoimkonna
koosolek (pildil). Lisaks paraadile tähistatakse Võrus
maakaitsepäeva. Päev varem
toimub Tamula rannas rahvapidu koos muinastulede
süütamisega.
Võidupüha
üritused toimuvad Võrus
22.–23. juunil.
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Rattahooaja avaüritus 1. mail Võrus
Jalgratas on üha populaarsemaks liiklusvahendiks muutumas. Jalgrattaga sõitmine on
lõbus ja sportlik tegevus – üks tore võimalus koos perega mõnusalt aega veeta ning liikuda. Viimastel aastatel on Võru linnas ja selle lähiümbruses loodud head tingimused
rattaga liiklemiseks: on rajatud kergliiklusteid, rattahoidjaid ja -parklaid ning korraldatud ratta- ja liiklusohutusteemalisi üritusi. Kogupereüritustest suurejoonelisim – Võru
linnavalitsuse korraldatav igakevadine rattapäev toimub tänavu juba neljandat korda,
et eelseisvale jalgrattahooajale traditsiooniline avapauk anda.

1. mail algusega kell 11

Rattapäev

Võru Kesklinna park
11.00
RATTAPÄEVA AVAMINE
INNOVAATILISE RATTAKIIVRI ESITLUS
12.00
LASTE JALGRATTASÕIT
11.-14.00
LINNAORIENTEERUMINE RATASTEL
OSAVUSÕIT VIGURRAJAL, TEGEVUSTELK MUDILASTELE
LAAT-TOODETE TUTVUSTUS, RATASTE TUUNIMINE
14.00
LOOSIMINE

Jalgratturi meelespea
Ohutuks
jalgrattasõiduks
peab jalgrattur liiklusreeglitest kinni pidama, ohuolukorrad ära tundma ning neis
õigesti käituma.
• Jalgrattaga võid sõita
jalgrattarajal või jalgrattateel
või võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, välja arvatud vasak- või tagasipöördeks. Jalgrattaga võid sõita
ka jalgratta- ja jalgteel ning
teepeenral, kui see on selleks
kõlblik, ohustamata jalakäijat.
• Jalakäija vahetus läheduses tohid jalgrattaga
sõita jalakäija tavakiirusega.
• Ülekäigurajal
on
jalgratturil kõige ohutum
ületada sõiduteed jalgratast
enda kõrval lükates. Seadus
lubab ületada sõiduteed ka
sõites, kuid sel juhul ei pea

sõidukijuhid sulle teed andma.
• Ülekäigurajal sõiduteed ületades ära ohusta sõiduteed ületavat jalakäijat.
• Jalgrattatee ja sõidutee lõikumisel on eesõigus
sõiduteel liikuvatel sõidukitel.
• Seisvast või aeglaselt
liikuvast sõidukist võid jalgrattaga mööduda paremalt,
kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole
andnud märku parempöördeks.
Ole nähtav! Kanna heledaid või erksavärvilisi riideid
ning pimeda ajal helkurvesti
või helkurribasid!
Kanna kiivrit! Rattakiiv-

PARKSEPA III KEVADTURNIIR

KORVPALLIS 30.04.–1.05.2016
PARKSEPA KESKKOOLI SPORDIHOONES
Laupäeval, 30.04. algus kell 9. Pühapäeval, 1.05. algus kell 9, lõpetamine kell 17.

POISID U13
2003.-2004. a sünd

A alagrupp
PARKSEPA SK/VÕRU
TARTU ROCK
GULBENE SK (Läti)
BALVI SK (Läti)
B alagrupp
KULDRE KOOL
KK RAE KOSS/RAE SK
ALUKSNE SK (Läti)
LIVANI SK (Läti)

Mängud hommikust õhtuni!
Täpsem ajakava vaata www.vsport.ee

ri korrektne kandmine aitab
ära hoida peaga seotud liiklustraumasid. Jalgrattaga teel
sõites peab alla 16aastane
juht kandma kinnirihmatud,
standardile vastavat jalgratturikiivrit.

TULE ÜKSI VÕI PEREGA
LISAINFO RATTAPÄEVA FACEBOOKI LEHELT
KORRALDAJAL ON ÕIGUS TEHA KAVAS MUUDATUSI!

KORRALDAJAD:

Kasuta korralikku rattalukku! Lukusta sellega oma
ratas rahvarohkesse kohta,
siis on vargapoistel seda raskem salamahti lahti muukida. Parkides ratta, kinnita
lukk ratta raami ja tagumise
ratta külge, muidu jääb sulle
mälestuseks vaid lukk esirattaga. Soovitatav on kinnitada
lukk ka posti või rattahoidja
külge, muidu saab varas ratta
lihtsalt kaenlasse võtta.
Kontrolli, et su rattal on
kõik vajalik olemas ja pidurid töökorras.
Sobiva suurusega ratas
Jalgratas on sulle paras
siis, kui seisad harkisjalu,
tallad maas, rattapulga kohal ning rattapulgani jääb
vähemalt paar sentimeetrit
ruumi.
Sadula kõrgus on õige
siis, kui sõitja istub sadulas ja
tema kergelt kõverdatud jala
kand ulatub pedaalini.
Vali marsruut, mis vastab sinu oskustele ja kogemustele – paariminutiline
ajavõit ei tasu riski. Kasvata
oma sõiduoskusi ja kogemusi
järk-järgult ja alusta hõreda
liiklusega kõrvaltänavatest.
Anna teistele liiklejatele
selgelt ja aegsasti oma kavatsustest märku, siis oskavad nad sinuga arvestada.
Arvesta teiste liiklejatega! Möödu jalakäijatest ja
eriti väikestest lastest aeglaselt ja tähelepanelikult.
Maanteeamet

TOETAJAD:

Kiivrit ostes jälgi järgmist:
• Kiiver peab vastama kvaliteedinormidele ning olema tähistatud sellekohase märgiga CE EN 1078. Kiivri küljes
olgu ka helkurriba.
• Kiiver peab olema paras. Kiivreid
toodetakse üldjuhul kahes suuruses 54-57
ja 58-61 (pea ümbermõõt cm). Selleks et
kiiver ei loksuks, ei vajuks silmadele ega
kuklasse, saab reguleerida suurust kiivri
tagumises osas olevate rihmade abil. Erinevad tootjad kasutavad erinevaid reguleerimissüsteeme.
• Kiiver peab olema peas otse. Silmade ja kiivri serva vahele peab jääma umbes kahe sõrme laiune vahe.
Lõuaalune rihm peab kinnituma
küljelt (mitte otse lõua alt). Kinnitusrihm
peab olema kergesti suletav ning paraja
pikkusega.
• Kiiver peab olema mugav. Kõik

OLULINE
MEELESPEA
RATTURILE
KIIVER KAITSEB LAPSE PEAD
VAID JUHUL, KUI SEE ON LAPSELE
PARAS, KORRALIKULT KINNITATUD
JA TERVE!

liikluses toimuv peab olema kergesti jälgitav. Kui kannad prille, proovi kiivrit koos
nendega.

Milline kiiver ei sobi?
• Kiiver ei tohi olla liiga suur. Peas
loksuv kiiver võib vajuda silmadele ja varjata sinu vaatevälja. Kukkudes ei kaitse liiga suur kiiver põrutuste eest.
• Kiiver ei tohi olla liiga väike. Kukkudes ei kaitse liiga väike kiiver põrutuste
eest.
• Ära kanna kiivrit kuklas. Nii jätad
oma pea esiosa kaitseta.
• Ära kanna kiivri all nokkmütsi.
Mütsi nokk ei lase kiivrit otse kanda ja kiiver ei ole tihedalt vastu pead.
• Kui kannad patsi, jälgi, et pats ei
lükka kiivrit liiga silmadele. Nii varjad
ratturikaart 150x100mm
oma vaatevälja ja jätad MNT
kukla
ka kaitseta.

KAS LAPSE KIIVER ON:
TERVE
PARAS
RIHMAD ÕIGESTI REGULEERITUD
JA KINNITATUD

2 SÕRME LAIUS KULMUDE KOHAL
KA MÜTSI PEALE PANDUD KIIVER
PEAB OLEMA KORRALIKULT
KINNITATUD JA EI TOHI
VAJUDA KUKLASSE.

1 SÕRME LAIUS LÕUA ALL
V - TÄHE KUJULISELT
KINNITATUD RIHMAD

LÕDVALT REGULEERITUD VÕI
KUKLAS OLEV KIIVER EI KAITSE
KUKKUMISE KORRAL LAPSE PEAD.
VEENDU, ET KIIVER ON ÕIGESTI PEAS!

EI TAGA KAITSET!
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Võru Gümnaasiumi teine valikainete
nädal tipnes muusikalietendusega
7.–11. märtsini toimus Võru
Gümnaasiumis teise õppeperioodi valikainete nädal,
kus õpilased jagunesid 13
valikkursuse vahel: draamaõpetus, füsioloogia ja biokeemia, loovkunst, kergejõustik, kokandus, laboratoorsed tööd ja mikroskoopia
alused, loovkirjutamine ja
loominguline visandamine,
mobiilirakenduste programmeerimine, rahanduslik kirjaoskus, arheoloogia, praktiline keemia, riigikaitse ja
„Teeme muusikat II”. Tunde
peeti nii koolimajas, Võru
Spordikeskuses, Võrumaa
Kutsehariduskeskuses, puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter, TÜ
arheoloogia instituudis kui
ka Kuperjanovi jalaväepataljonis.
Kõige pikemat ettevalmistust ja lisatööd nõudis
muusikakursus, millel on ka
nähtavaim väljund. Nädalale
pani väärika punkti muusikali „Kiviaja Kalle“ esietendus 11. märtsi õhtul kooli
aulas. Kohal oli rohkearvuline toetajaskond: vanemad,
koolikaaslased ja sõbrad,
fännid, ka muusikali autor
Piret Rips-Laul.
Libreto autor Leelo Tungal on muusikali kirjeldanud

Hetk nii noori kui vanu kõnetanud muusikalist „Kiviaja Kalle”.
kui lugu inimhingedest, kes
püüavad leida teed mõistmise ja armastuse juurde:
„Kõik, mis meid ümbritseb,
muudkui on muutumas,
muutub ka see, mis me
südant on puutumas.
Ometi jääb läbi muutliku aja
püsima see, mida hingel on
vaja...
Otsides enese elule tähendust,

vajame alati kellegi
lähedust...” (L. Tungal)
Kuigi loo tegevus leiab
aset kiviajal ning tegelasteks on kiviaja inimesed ja
loomad, on lugu hõlpsasti
asetatav tänapäeva, teemad
ja probleemid on ajatud:
omavahel purelemised ja
nääklemised on harjutused
tulevaseks eluks; viletsamate

väljapraakimine ja eemaleheitmine on nõnda mõnus;
kiviaja raudset seadust – aidata tasub ainult neid, kes
on ise enda eest väljas ja hea
järje peale jõudnud – kohtab tänapäeval üsna sageli.
Välja tulevad nii soostereotüübid kui kunstimaailma
ja materiaalse/pragmaatilise
maailma igavene vastasseis.

Esiplaanil aga on küsimus,
mis saab neist, kel süda pole
kivist, puust, kes tahavad
käia oma rada, mõelda oma
peaga ja kõike ise avastada,
kas siis halva või heaga.
Ligi 20liikmeline muusikaligrupp toimetas vaikselt
ning aimamisi juba detsembrist alates muusikaõpetaja
Silja Otsari ja lavastaja Heino

Palli käe all. Piirjooned hakkasid selginema veebruaris.
Lavalaudadele jõudnud tulemus on sümpaatne, nauditav
ja ehe ning kõnetab nii noori
kui vanu. Kui põnnid naudivad seda kui lasteetendust,
siis vanematele imponeerib
kirjaniku sõnaseadmisoskus,
allusioonid erinevatele tekstidele, toredad rollitäitmised
ja muusikalis-tantsulised lahendused. Ja muidugi noorte
lavaline sünergia. Libretisti
sõnu kasutades võib rõõmuga tõdeda: „See, kelle südant
kord muusika puutub, isegi
üleni muusikaks muutub...”
Et nii toredat ettevõtmist
ei saa vaid endale hoida, siis
on etendusega käidud külas
Varstu Kultuurikeskuses, samuti osaleti Vastseliinas Kagu-Eesti maateatripäevadel,
kus „Kiviaja Kalle” pärjati
parima etenduse preemiaga.
Kostüümipreemiaga tunnustati Raili Leesalut ning duetipreemia pälvisid Evelin Tarro ja Gerli Konstabel armsa
hundude dueti eest. Kordusetendus toimus 12. aprillil
kooli aulas. 10. mail algusega
kell 18 saab muusikali näha
Kandles.
Annely Hindrikson,
Võru Gümnaasiumi
õppejuht

Lauluisa kooli direktor võitis etluskonkursil hõbepreemia
Võru Kreutzwaldi Kooli direktor Kaider Vardja (pildil)
võitis Pärnu Koidula muuseumis korraldatud II täiskasvanute üleriigilisel etluskonkursil hõbepreemia.
Etluskonkursi eelvoorud
toimusid kirjanike muuseumides üle Eesti ja seal
valiti välja parimad etlejad.
Kreutzwaldi
muuseumis
toimus Võrumaa eelvoor,

kus valiti maakonda esindama Kaider Vardja ja Siiri
Toomik. Üleriigilisel võistlusel saavutas Siiri Toomik
eripreemia ja Kaider Vardja hõbepreemia. Kaider
Vardja kommenteeris oma
luulevalikut nõnda: „Olen
kirjandusõpetajana varem
pidanud õpilastele lugema
erinevaid luuletusi, paljud
neist on peas. Kohustusliku-

na pidi esitama ühe Koidula
luuletuse ja teine oli inimese
vaba valik (Võrumaa eelvoorus pidi olema Võrumaa
autori looming). Otsustasin,
et esitan oma murdeluuletuse.”
Kaider Vardja on koostanud kaasautorina 25 õppekirjanduse esitrükki, lisaks
on ta välja andnud mõtteloo
„Vana Maja lugu”. Ka praegu

NOORTE TRIBÜÜN

Hirmul on suured silmad
Annabel Sulg
Võru Gümnaasium, 10H
(konkursi „Kirjuta ennast Ghanasse!” võistlustöö)
(Algus eelmises lehes)
Ma ei nõustu Tšehhi presidendiga, kes arvab, et moslemikogukonna integreerimine on „võimatu missioon”
ning sisserändajate kultuur
peaks jääma ainult nende
oma maale. Probleemi saab
lahendada korraga mitmel
viisil: saata igakülgset abi
kriisipiirkondadesse, nii et
inimesed ei peagi võtma ette
nii radikaalset sammu nagu
kodu mahajätmine, ja samal
ajal pakkuda kaitset neile,
kes tõepoolest ei saa omal
maal enam elada. Kedagi
usutunnistuse pärast abist ja
toest ilma jätta on barbaarne.
Kõigil on õigus uskuda seda,
mida nad õigeks peavad, kuni
nad ei tekita teistele kahju.

Lugesin
Postimehest
Martti Kalda teksti. Tema arvates pole mingit võimalust
pagulasi Eesti haridussüsteemis koolitada. Meil tõesti
pole ei inim- ega majanduslikke ressursse, et toita,
katta ja õpetada tuhandeid
põgenikke, kes ei pruugi
osata inglise keeltki ega söö
„ebapuhast” toitu. Peame
alustama hoopis kokkade
ja õpetajate harimisest. See
pani mind tõsiselt mõtlema
olukorra keerukusele. Tuleb
välja, et keelebarjäär on meie
kõige väiksem mure. Kuna
Eesti kavatseb vastu võtta
perekondi, saab laste kaudu
jõuda vanemateni. Lapsed on
paindlikumad, nendest saavad sõnumiviijad. Me ei hak-

ka neile peale suruma eesti
traditsioone ja kombeid. Nad
võiksid lihtsalt arvestada sellega, et elavad Eestis ja et siin
võib eevatütar käia minikleidis ning olla sellest hoolimata
korralik tüdruk.
Kust aga võtta selgitajaid
ja tugiisikuid? Ehteestlaslik
on rääkida: „Keegi peaks
neile selgeks tegema, et meie
maal…” Kus viga näed laita,
seal tule ja aita! Aga neid,
kes aidata tahavad, peaaegu
et polegi. Kui korraldataks
maailmameistrivõistlused
pessimismis, lööks eestlased
kõiki n-ö pika puuga. Muidugi on raske lahke olla, sest
peab otsima perele elamu,
pisiperele lasteaia- või koolikoha, vaigistama puhkenud

paanikat. Tugiisik peab leidma ettevõtjad, kes on nõus
pagulasi tööle võtma. Algul
võib ju tunduda, et 6000
eurot, mida lubatakse omavalitsusele, on kopsakas
summa, aga kui inimestel
pole sõna otseses mõttes
mitte midagi, kaob see raha
kiiresti ja tarvis on lisa.
Inimesed kardavad, et
pagulased ja teised immigrandid võtavad neilt töökohad ära. Eks omast käest
ole teada, et Eestist mujale
tööle asunud nõustuvad madalama palgaga ja kohalikud,
kes on õiglase kohtlemise
kätte võidelnud, on ka eesti
meeste ja naiste peale väga
pahased.
(Järgneb)

õpitakse koolis tema kaasautorlusel koostatud kirjandusõpiku järgi. Juba mitu
aastat tagasi sai tal valmis
luulekogu käsikiri, mille tarvis jõudis imekaunid pildid
teha Eesti üks tuntumaid
raamatuillustraatoreid Asta
Vender. „Kogu pole trükki
jõudnud, ehk pole olnud veel
õige aeg,” ütleb Vardja. „Tore,
et selliseid etluskonkursse

täiskasvanutele korraldatakse. Luule puudutab paljusid.
Selline etlemine konkursil oli
mulle esmakordne, olen pidanud oma õpilasi sellisteks
konkurssideks juhendama.
Kui ei oleks olnud soovitajaid, siis ma ise poleks konkursile läinud.”
Urmas Ott,
Võru Kreutzwaldi Kooli
infojuht

12 Võru Linna Leht

Aprill 2016

Appi, piraadid meie koolis!
Merekultuuriaasta sai Võru
Kesklinna Koolis täie hoo
sisse merele pühendatud algklasside nädalaga. Põnevust
ja tavalistest koolipäevadest
mõnevõrra erinevat merega
seotud tegevust jätkus igasse
nädalapäeva.
Nii oli esmaspäeva teemaks „Merenäod”, mis andis
õpilastele võimaluse joonistada nii paberile kui ka näole
merega seonduvat. Suur hulk
algklassiõpilasi käis ringi
näomaalinguga ja kellelgi ei
tekkinud küsimust, miks nii
või kas üldse nii tohib. Vahetundides kohtas nii Eesti lipu
kandjaid kui ka merekoletisi.
Teisipäeval said kõik algklassiõpilased kuulata kalamehejutte. Hea ja kaasahaarava jutumehena rääkis meie
kooli teise klassi õpilase isa
Aare Pai nii kalastamisest kui
ka seadustest, mida tuleks
kala püüdma minnes teada. Mõnigi laps leidis pärast
„kalamehejutte” ja huvitavate
piltide (hiidlest) vaatamist, et
hakkab ka ise kalameheks.
Kolmapäev oli matemaa-

Peosaali kogunes igasugust rahvast, nende seas mereröövleid (pildil). Foto: Tõnis Anton
tika päralt – toimusid peastarvutamise võistlused ning
lahendati mere ja Eestiga
seotud matemaatilisi kuulamisülesandeid. Õpilased said
end peastarvutamises proovile panna. See tekitas lastes
võistlusindu ning ühtlasi soo-

vi rohkem harjutada, et järgmisel korral parem tulemus
saavutada. Kuulamisülesanne
andis lisaks vilumusele peastarvutamises juurde teadmisi
mere ajaloolisest tähtsusest
ja tähendusest eestlaste ning
Eesti jaoks.

Nädala viimased päevad
olid üksmeelselt laste lemmikud. Neljapäev päädis mereteemalise diskoga: saali pääsemiseks oli tarvis end merega
seonduvalt riidesse panna.
Peosaali kogunes rahvast merehaldjatest mereröövliteni,

ei puudunud ka päästmist
vajavad printsessid ning alatineide-valmis-päästma-kaptenid ja -madrused. Diskot
korraldasid meie kooli tublid
õpilasesinduse liikmed, kes lisaks muusikavalikule vastutasid ka mängude õnnestumise
ning huvitavuse eest. Lapsed
said proovida osavust, reageerimiskiirust ja jõudu nii
köietõmbamises, tantsuliigutuste matkimisel kui ka kuula-ja-tee-mängimisel. Elevust
pakkus sissepääsupiletil olevale pildile kaaslase leidmine. Kiiremad paarikesed said
kommi ja end fotografeerida
lasta.
Algklasside mereteemalise nädala lõpetas lastele kõige
enam meeldinud ja kõneainet
pakkunud ning kogu koolimaja hõlmanud QR-koodi
jaht. Parima tulemuse saanud
meeskond tituleeriti klassi
spiooniks number 1. Ülesanded tundusid õpilastele küll
pisut rasked, aga seda kompenseeris suur soov saada
peaspiooniks: QR-koodide
taga olevate ülesannete la-

hendamiseks kasutati kõiki
oskusi (nii oma teadmisi kui
ka nüüdisaegseid info otsimise nippe). Laste ütluste kohaselt oli QR-koodi jaht äge,
lahe ja lõbus. Tore oli iPadist
infot otsida ja uusi teadmisi
omandada.
Õpilastele meeldis nädal
sedavõrd, et nad tegid ettepaneku korraldada uuel aastal
samalaadne stiilinädal. Kindlasti ei tohtivat kavast puududa disko ja QR-koodi jaht.
Lisaks
kalamehejuttudele
sooviti kuulda ka piirivalvurite põnevatest juhtumistest.
Nädal andis õpilastele
uusi teadmisi ka mere valdkonnast. Meile, võrokestele,
võib mereteema ehk kauge
ja mitteoluline tunduda, kuid
nüüd, merekultuuri aasta raames, on hea võimalus nii õpetajail endale meelde tuletada
kui ka õpilastele lähemalt tutvustada mere tähtsust eestlaste jaoks. On ju Eesti merepiir
maapiirist oluliselt pikem.
Triinu Kärbla,
Võru Kesklinna Kooli
klassiõpetaja

KOOLITUS

MTÜ Muinasjutumaa koolitused lapsevanematele
2015. aasta oktoobrist kuni
2016. aasta märtsini toimusid Võru Okasroosikese lasteaias kohaliku omaalgatuse
programmi toetusel lapsevanematele mõeldud loengud ja töötoad. Koolituste
korraldajate (MTÜ Muinasjutumaa) suureks rõõmuks
leidsid Okasroosikese lasteaia saali tee ka teiste lasteaedade laste vanemad. Kuna
paljudel lapsevanematel ei
olnud võimalik koolitustel
osaleda, toome välja olulisemad loengutel kõlanud
mõtted.
„Piiride
seadmine”
(lektor Anti Einpaul)
Laps tahab olla hea. Selleks et laps oskaks hea olla,
peab täiskasvanu talle ikka
ja jälle selgitama, mis on hea
ja mis on halb.
Laps on väga järjekindel.
Kõndima ja jooksma õppimise käigus teeb ta üle tuhande ebaõnnestunud katse.
Pärast paljusid ebaõnnestumisi jõuab laps tulemuseni
– ta kõnnib. Miks meie, täiskasvanud, pettunud oleme
(ja sageli loobume), kui laps
meie esimesele korraldusele
kohe ei reageeri? Ju siis oleme oma järjekindluse minetanud.
Lapse
süüdistamise
asemel proovige mina-sõnumit. Kirjeldage, kuidas
te ennast kordasaadetud
pahanduse pärast tunnete. Teise inimese tunnete
mõistmine on nii keeruline,
et omaenese tarkusest ükski
laps seda ära ei õpi – selleks
on lapse kõrval tark täiskasvanu.
(kokkuvõte: Krista Hütsi)
„Sõnad suhu – kuidas
arendada
kõneoskust”
(lektor Inger Kraav)

Kõneoskuse arengus on
äärmiselt suure tähtsusega
ema suhtlemine titaga esimesel eluaastal. Kui ema
otsib oma pilguga üles lapse
silmad ning hoiab temaga
silmsidet, räägib beebiga
selgete ja lühikeste lausetega
ning rahulikus tempos, siis
paneb ta sellega aluse lapse
kõne mõistmise oskusele.
Kõnehäält ei tohiks seejuures summutada televiisorist
või muust elektroonilisest
allikast kostvad helid.
Kõne rütm ja tempo saavad titale tuttavaks ema loetud salmikeste, hüpitus- või
käemängude ja lastelaulude
kaudu, mis saadavad nende
ühiseid tegevusi. Patsi-patsi
kooki… või hernes-hernes
uba... on vaid mõned neist.
Kullafondi kuuluvad Heljo
Männi selge riimi ja rütmiga
salmikesed.
Teisel eluaastal hakkab
väikelaps juba ise sõnu ütlema. Arendamiseks on hea
mitte parandada lapse öeldut, vaid öelda ise sõna või
lausung õigesti koos kinnitusega: jah, see on… Kui
anname lapsele õige kõnemudeli, hakkab ta seda kasutama parajasti siis, kui ta
selleks valmis on. „Kaheaastane laps „korjab” sõnu ning
kolmeaastane kasutab neid,”
kinnitas Inger Kraav.
Veel rõhutas ta, et kõne
arenguks on tähtis lapsega
rääkida ja lasta lapsel rääkida, lugeda lapsele ette eakohast kirjandust.
Ükski telesaade, film ega
arvutimäng ei asenda lapse
ja vanema vahelist suhtlust.
Ainult üks-ühele suhtlemisel õpib väikelaps erinevaid
kõnelemiseks vajalikke oskusi.
Kui vanem märkab,
et lapse kõneoskus on ea-

kaaslastega võrreldes väga
erinev, tuleks esimesel võimalusel logopeedi poole
pöörduda.
Õpetaja soovitus: fotoalbum on hea abiline lapse
rääkima õpetamisel. Alguses meeldib lapsele kuulata
lugusid sellest, kes ja mis
pildil on, mis sündmusega
on tegu. Hiljem tahab laps
ise fotode põhjal jutustada.
(kokkuvõte: Tiia Albert)
„Laste omavahelised
suhted – kas sõprus või
kiusamine?” (lektor SiiriLiisi Kraav)
Probleemne käitumine
ja segased peresuhted saavad alguse juba lapsepõlves,
kui lastel ei lubata omavahel
probleeme lahendada, kohtumõistja rolli võtab endale
täiskasvanu.
Lapse madal enesehinnang on hoolimatuse ja süüdistuste tagajärg, kui väikelapseeast alates kinnitada
lapse oskamatust ja kasutada negatiivset hinnangut.
Probleemi märgates tuleb
kohe reageerida ning olukorra lahendamist alustada,
olles samas oma lapsele advokaat.
Õpetaja kommentaar:
„Minu jaoks oli see koolitus
tagasivaade oma lapsepõlve ja aitab mul olla nüüd
märkavam ja tolerantsem
täiskasvanu, kes ei sekku iga
kord laste omavahelistesse
arusaamatustesse. Lapsena
vendadega peetud kaklused ja tülid saime enamasti
iseseisvalt lahendatud, mis
on teinud meist omavahel
vabalt suhtlevad täiskasvanud.”
Kui lapsevanem märkab, et tema last lasteaias
või koolis kiusatakse, tuleb
sellest kohe õpetajaid tea-

vitada ja nõuda kiusajatega
tegelemist. Probleemi eiramise korral muutub kiusatava lapse olukord üha hullemaks.
(kokkuvõte:
Mari-Mann Adamson)
„Lapse arengu ja tervise toetamine” (lektor Mall
Maasik)
Kõige olulisem osa lapse tervise kujundamisel on
vanemate elustiilil. Kui vanemad on oma liikumisharjumusega lapsele eeskujuks,
on ka laps füüsiliselt aktiivsem.
Lapse tervislikku olukorda mõjutab kodune
keskkond:
pereliikmete
omavahelised suhted, turvatunne, hoolivus, armastus.
Lapsele on tähtis teadmine,
et vanemad on tema jaoks
alati olemas. Laps peaks õppima ennast armastama just
sellisena, nagu ta on.
Kodused toitumisharjumused panevad paika ka
lapse valikud edaspidises
elus. Maiustused pole mitte ainult „tühjade” kalorite
allikas, vaid mõjutavad ka
lapse käitumist (kärsitus, rahutus).
(kokkuvõte: Krista Hütsi)
Loodame, et järgmisel
õppeaastal saame jätkata
uute koolitustega. MTÜ
Muinasjutumaa korraldas
märtsis küsitluse lapsevanemate
koolitussoovide
kohta. Saadud ettepanekud
puudutasid väga erinevaid
valdkondi alates väikelapse
jonniga toimetulekust kuni
lapse kooliks valmistumiseni.
Krista Hütsi,
MTÜ Muinasjutumaa liige,
koolitusprojektide juht

VÕRU KESKLINNA KOOLI

KEVADKONTSERT
28. APRILLIL KELL 18.00
VÕRU KULTUURIMAJAS KANNEL

KONTSERT ON TASUTA

17. MAIL KELL 16.30
TOIMUB
VÕRU LASTEAIAS PUNAMÜTSIKE
HEATEGEVUSLIK

PEREPÄEV
„PUNAMÜTSIKE AIAS“
o ESINEMISED
o MEISTERDAMISED
o MÄNGUD
o KOHVIK
o PONISÕIT

o TAIMED
o JA PALJU, PALJU MUUD....
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KUTSE TANTSULE

Saagu Võrust kõige tantsivam linn!
Hea tantsuhuviline!
Võru on oma pikkade
tantsutraditsioonidega alati
Eestis silma paistnud. On
meil ju Võru valss ja Teppo
lõõts, mille järgi on ikka
tantsitud... Ja meil on Võru
folkloorifestival – Eesti pikima traditsiooniga rahvatantsufestival.
Miks ei võiks siis iga
võrokene olla Eestimaa parim tantsija ja Võru tantsupealinn!? Näitame siis seda
iseendale ja oma sõpradele!
Haara rahvusvahelisel
tantsupäeval 29. aprillil oma
sõber, kolleeg, perekond, juhuslik kaasteeline kaenlasse
ja tantsi „Kikapuud” – nii
nagu teeb seda Eesti tantsuteadlikem ja rõõmsaim rahvas („Kikapuu” või „Kikapoo” (cicapo), ka pikadoori
marss, on elavaloomuline
tants, mida tantsitakse peamiselt kõnnisammude ja
kandastakutega).
Kui enamikule saab „Kikapuuga” tantsupäev läbi,
siis Võrus kestab see hiliste
tundideni.
Kell 18 kutsume sind
Võru Kesklinna parki, sest
just siis ja seal lööme lahti
XXII Võru folkloorifestivali
hooaja.
Veelgi enam – kohale
tulles saad osa sellest, kuidas täisealiseks saanud festival muudab oma nime,
muutudes
folkloorifesti-

Võru folkloorifestivali lipp mullu juulis oma viimasel festivalil. Tänavu on festivalil
uus lipp.
Ühistantsimisest osavõtmiseks
1. Häälesta oma raadio 29. aprillil kell 13.10 Vikerraadio lainepikkusele – sealt tuleb
muusika.
2. Tantsi! Kui tantsusamm läheb segi, siis vaata tantsukirjeldust siit: http://errs.ee/
index.php?id=65108
3. Kindlasti filmige oma tantsu ning laadige see YouTube’i.
Video nimeks pange „Rahvusvaheline tantsupäev 2016 – TANTSIVA SELTSKONNA
NIMI”.
4. Lingi oma videost palume saata aadressil errs@errs.ee.
valist pärimustantsu suurpeoks!
Tule ja pidutse pärimustantsu festivali nimevahetuspeol.
Siivsa noorukina ei plaa-

ni festival väga tihti nime
muuta, seega, kui nüüd kohale ei tule, siis jääd ainukordsest varrupeost ilma.
Tantsupäevale
paneb
väärika lõppakordi kell 19

kultuurimajas Kannel toimuv tantsuansambli Sõprus
70 aasta juubeli kontsert.
XII Võru folkloorifestivali
toimkond

Sõpruse sünnipäevakontsert Võrus
Tantsuansambel Sõprus tähistab sel kevadel oma 70.
sünnipäeva
kontserdiga
mitmes Eesti paigas. 29. aprillil, rahvusvahelisel tantsupäeval esinetakse Võru
kultuurimajas Kannel, kus
näeb muu hulgas uudset
ja auhinnatud loomingut,
tantse lähedalt ja kaugelt.
Laval on nii noored kui ka
kogenenud tantsijad, kellel
sära silmis, kostüümideks
erinevate rahvaste riided ja
südames soov see päev kõigile ilosaks tantsida.
Sõpruse puhul on tegu
Eesti ühe vanema, tööjõureservide
tantsurühmast
välja kasvanud kollektiiviga,
mille tema looja ja pikaaegne juhendaja, teenekas tantsupedagoog Ilma Adamson
on praeguseks edasi andnud
Agne
Kurrikoff-Hermani ja Kätrin Järvise hoole
alla. Need särasilmsed ja
aktiivsed õpetajad on silma paistnud juba nii oma
juhendamisoskuste kui ka
loominguga. Kokku tegutseb Sõpruses kaheksa rühma.
Tantsijatel on vedanud:
Agne ja Kätrin ei kohku
tagasi ühegi rühmaliigi ega
ühegi tantsu loomise ees.
Seda, mitukümmend tantsu nende käe alt lavale on
jõudnud, ei tea nad täpselt
isegi, küll aga oskavad tantsijad ja tantsujuhid üle Eesti
kindlasti välja tuua mõndagi, mis pärjatud aukirjadega
ja jõudnud tantsupidudele.
Hiljutiste saavutustena võib

Stiilinäide Sõpruse esinemisest.
nimetada uute tantsude
konkursilt
segarühmade
arvestuses saadud esikohta tantsu eest „Lätsi sanna”
(Järvis) ja suvisel võimlemispeol „Hingelind” esitusele tulevat „Hingerahu laegast” (Kurrikoff-Herman).
Konkurssidel on samuti
hästi läinud, näiteks saabus noorterühm veebruaris

võidukalt Kuressaarest kolmandalt Anna Raudkatsi
võistutantsimiselt.
Sõprus on seltskond,
kuhu naljalt üheaastaliblikaks ei tulda. Tegemist ei ole
pelgalt trenniga. Selles on
see miski, mis paneb jääma
viieks, kümneks või isegi
kahekümne viieks aastaks,
et siis kasutada võimalust

naasta lavalaudadele vilistlasena. Mis see miski on, on
keeruline selgitada. Kindlasti nooruslik säde ja vallatus
nii treeneri kui ka tantsija
silmis, võimalus kanda erinevaid rahvarõivaid ja võluda publikut. See tunne, mis
tekib, kui olla osa millegi
loomisest ja ühes hingavast
sõpruskonnast, millel on
oma traditsiooniline aastaring. Sugugi vähem tähtis
pole asjaolu, et Sõprus ise ei
unusta oma tantsijaid. Kelle
käsi kord sõprusringi vastu
võetud, on sinna alati teretulnud.
Üle jala tehakse Sõpruses vaid mõningaid polkatõsteid. Kõik muu, alates
muusikast kuni kostüümideni, on läbi mõeldud ja
valitud vastavalt vajadusele.
Ansambli repertuaar hõlmab nii traditsioonilisi kui
ka lavarahvatantse, seadeid
meilt ja kogu maailmast.
Uusi ideid on juhendajad
kaasa saanud Sõpruse välisreisidelt, kus käidi isegi
raudse eesriide tagant. Külastamata on jäänud vaid
Austraalia manner. Keeruline ja mitmekesine repertuaar tähendab nõudlikku
treeningut. Treeningsaalis ei
pääse polka ja valsi kõrval ei
klassikast ega moldova külgjooksust. See ühise eesmärgi
nimel pingutamine ja arenemine aga vaid innustab ning
tugevdab sõpruskonda.
Katre Merilaid

XXII Võru folkloorifestival
ootab osalejaid üle Eesti
Festival, mis kannab nime „Kohtumised ristteel”, toimub
6.–10. juulini. Ootame külla tantsurühmi nii välismaalt kui
ka kodusest Eestist. Korraldajatena rõhutame, et tegu on eelkõige pärimustantsufestivaliga, mis on täis tantsu, pillimängu
ja laulu.
Kauni Tamula järve kaldale mahuvad selle viie päeva
jooksul ära kõik sõbrad ja tuttavad, kes kindlasti leiavad endas
üles rõõmu tantsust, pillimängust ja lihtsalt koosolemisest.
Loomulikult on festivali pärisosa ka kuulus Teppo lõõts,
mille ümber koonduvad sellelgi aastal kõik lõõtsamängu austajad ja harrastajad.
Festivaliga samal ajal toimub laupäeval, 9. juulil kell 21.30
Kubija mändide all ÖÖtantsupidu, mis nagu festivalgi kannab
pealkirja „Kohtumised ristteel”. Sellest võtavad osa Võrumaa
rahvatantsurühmad ja festivali külalisrühmad. Välismaalt
saabuvatel rühmadel on palutud esitada üks tants tuledega,
sest on ju tegu öötantsupeoga.
Osalema ootame rahvatantsijad üle kogu Eesti. Võimalik
on osaleda nii festivaliprogrammis kui ka ainult ÖÖtantsupeol. Üks ei välista teist.
Meie Eesti rühmadel väljaspool Võrumaad on võimalus
ÖÖtantsupeol „Kohtumised ristteel” ühineda tantsudega:
Segarühmad
Matlott / K. Järvela, rahvamuusika
Süit eesti tantsudest / N. Ebrok, rahvamuusika
Kagu-Eesti tantsud / seadnud M. Orav
Kuhaanuška / seadnud A. Asber, rahvamuusika
Kaera-Jaan / seadnud M. Udras, rahvamuusika
Leidmine / M. Saar, K. Tamra (küünaldega)
Naisrühmad
Tujukal lainel / M. Udras, rahvamuusika
Lustilugu / Ü. Feršel, rahvamuusikaseade A. Nurk
Vigala reinlender / M. Orav, rahvamuusika
Kaera-Jaan / seadnud M. Udras
Leidmine / M. Saar, K. Tamra (finaalitants küünaldega)
Lisainfo
ÖÖtantsupeo PROOVID toimuvad laupäeval, 9. juulil.
Võimalik on ÖÖBIDA Võru Kesklinna Koolis. Ööbimine
kaasavõetud matil maksab 3 eurot öö.
KEL JALG TATSUB, SEL SUU MATSUB. Söömisvõimalusi on väga palju ja koos korraldajatega on võimalik panna
kokku osalejaid rahuldav toitlustuspakett.
SIMMANID toimuvad igal õhtul. Näiteks 9. juulil saab
lustida Kandle aias koos Tuulelõõtsujatega ja 10. juulil Hellade Vellede saatel.
MUU TEGEVUS. 10. juulil võimaldab festivaliprogramm
osa saada tantsuorienteerumisest (õpitakse selgeks kõik festivali tänavatantsud), tänavatantsust, festivali lõppkontserdist,
laadamelust ja paljudest teistest üritustest. Tasub vaadata
meie kodulehel vorufolkloor.ee täienevat festivaliprogrammi
ja seejärel teha meelepärane valik.
Palume võtta ÖÖtantsupeoga seoses tekkivat küsimuste
korral ühendust maireudras@gmail.com või helistada 5666
4292.
ÖÖtantsupeole kandideerivatel rühmadel on võimalik
täita festivali kodulehel vastav registreerimisvorm.
Võru folkloorifestivali programmist või laadaprogrammist osa võtta soovijad saavad endast teada anda epp.vana@
gmail.com.
Maire Udras

Võrumaa Ekspertgrupp

Võru Tantsukooli kontsert-etendus

AASTAAJAD
Tantsivad:

Võru Tantsukooli tantsutrupp Variatsioonid,
breigigrupp Easy Leg
Piletid hinnaga 4 € eelmüügis Võru Kandle kassas ja
tund enne kontserdi algust.
Võru Kandle piletikassa on avatud:
E - R kell 12:00-16:00 ja
17:00-19:00
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RAAMATUTUTVUSTUS

MEREKULTUURIAASTA 2016 LUGEMISPROGRAMM
ÜRITUSED
4. mail kell 13 Kella Kahe kirjandusklubis Krõõt Kaljusto-Muncki loeng „Taani tõlgitud ja tõlkimata ilukirjandus 2011–2016”
konverentsisaalis.
11. mail II raamatukoguöö. Raamatukogu III korrus on avatud
kella 20ni. Raamatute tagastamine viivisevaba.
Programm:
14.00 Kella Kahe kirjandusklubis „Kaardipaki”, „Kaardipakk
kahe” ja Kaardipakk kolme” luuletuste lugemine vanema ja väliseesti raamatu toas.
16.00 Õpilaste omaloominguvõistluse „Näoga mere poole” parimate tunnustamine konverentsisaalis.
18.00 Külas on Justin Petrone lugemissaalis.
19.30 Väikest õhtumuusikat esitab Undina Matteus konverentsisaalis.

Raamatukoguhoidja Ülle Kobin (pildil) armastab ise „Minu...” sarja raamatuid lugeda ja soovitab neid rõõmuga teistelegi.

„Minu-meie maailm”- raamatukoguöö
külaline on Justin Petrone
Kirjastus Petrone Print andis 2007. aastal esimese
„Minu...” sarja reisiraamatuna välja Epp Petrone „Minu
Ameerika”. Autor toob lugeja
ette New Yorgi, kus ta oma
perega elas, kirjeldab ameeriklasi, nende kombeid ja
harjumusi, mis on väga erinevad nendest, millega meie
siin väikesel Eestimaal harjunud oleme.
Sellega sai lumepall veerema pandud. Sarjas on ilmunud üle 85 raamatu, välja
on antud ka kordustrükke.

„Minu Eestit” saab lugeda
inglise keeles ja Katri Raigi
„Minu Narvat” vene keeles.
Viimane annab kõigile eestlastele meeleoluka ja tõetruu
pildi elust Narvas.
Tänu raamatusarjale saab
Eesti lugeja rännata peaaegu läbi kogu maailma, sest
ilmunud teosed jutustavad
elust Alaskast Austraaliani,
Berliinist Brasiiliani, Londonist Las Vegaseni jne.
Esimese raamatu ilmumisest peale on sarja saatnud vaibumatu lugejame-

nu. Need raamatud sobivad
lugemiseks igale eale ja
maitsele. Lugejad ütlevad,
et need on raamatud, mida
ei saa enne käest panna, kui
on kaanest kaaneni läbi loetud. Iga teos on omanäoline
reisielamus, nähtuna läbi
autori silmade ja kogemuste
pagasi. Mõni lugeja ütleb, et
raamatutes on väga täpsed
maa ja nende elanike kirjeldused, teine aga väidab, et
see, mida keegi mingis riigis
elades näeb, iseloomustab
kirjutajat, mitte aga kohta

või seal elavaid inimesi.
Arvuga 614 troonib laenutuste tipus Justin Petrone
„Minu Eesti”, järgnevad Epp
Petrone „Minu Ameerika” 1.
ja 2. osa. Võrumaa Keskraamatukogu lugejate lemmikuteks on veel Anna Maria
Penu „Minu Hispaania”, Tarvo Nõmme „Minu Island”,
Urmas Väljaotsa „Minu
Pariis” ja Kristiina Praakli
„Minu Itaalia”.
Soovitame lugeda ka kirjastuse Petrone Print suurepäraseid raamatuid sarjast

NÄITUSED
„Vaateid maailma meredelt” – reproduktsioonide näitus trepigaleriis.
„Minu-meie maailm” – raamatunäitus kirjastuse Petrone Print
väljaannetest lugemissaalis.
Lembit Rändi akvarell „Vaade sadamakaile Mehhiko San Migueli sadamas” Vana-Võromaa muuseumide kogust vanema ja
väliseesti raamatu toas.

LASTEOSAKOND
ÜRITUSED
30. aprillil kell 11 mudilaste jutulaupäev: merejutud.
14. aprillil kell 11 mudilaste jutulaupäev: seebimullijutud.
NÄITUSED
30. aprillini „Karvased ja sulelised”: Võru Kunstikooli mudilaste
ja eelõppe õpilaste tööde näitus.
3.–30. maini Võrumaa kunstiolümpiaadi tööde näitus.
3. juunini Nukumaailm: mänguasjad erakogust.
20. maini Võru Loovuskooli kunstinäitus.
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

„Aja lugu” – Kristiina Ehini
„Paleontoloogi
päevaraamatut”, Kati Murutari „Projektilast Pärnust”, Andrei
Hvostovi „Sillamäe passiooni” ja teisi. Mais-juunis saab
uudistada kirjastuse väljaandeid näitusel „Minu-meie

maailm”.
Kõik huvilised on oodatud kohtuma Justin Petronega raamatukoguööl 11. mail
kell 18 lugemissaalis!
Tuuli Kütt,
teenindusosakonna
juhataja

TÄHTPÄEVAD

150 aastat Fr. R. Kreutzwaldi muinasjutumaailma
Meie vana aja jutud,
muistepõlve mälestused,
laulutiiva lennutused,
on üks rikas rahva vara.
„Kalevipoeg”
1866. aastal ilmus Helsingis Soome Kirjanduse Seltsi
väljaandel „Eesti-rahva Ennemuistsed jutud”, mis sisaldas 43 muinasjuttu ja 18
muistendit. See oli senistest
algupärastest proosateostest
kõige mahukam (368 lk).
Eesti kirjandusele oli
alus pandud, Kreutzwald oli
karjapoisile ütelnud, et ta
on sündinud kuningapoeg.
Kreutzwaldi looming sundis
vaikima need, kes eesti rahvale eluõigust ja õppimisvõimalusi ei tahtnud anda.
Ka eestlastele endile oli ja on
vaja meenutada Kreutzwaldi
sõnu et „vanad päritud laulud ja jutud ongi meie esivanemate pärandus, mis on

nia, poola, araabia, läti, leedu, serbohorvaadi, slovaki,
gruusia keelde...

eesti rahva au ja ilu”.
Mu i n a s j u t u m a a i l m a
kuldne uks avaneb neid jutte lugedes, aga ka kuulates
või pilte vaadates. Aeg on
muutunud, kuid usk headuse võitu kurjuse üle peab
jääma, see aitab nii mõnestki
eluraskusest üle saada. „Missugune tulevik ootab meid
ees ilma armastuseta, helluseta, trööstita?” kirjutas kord
17aastane Laura Kreutzwaldi

muinasjuttude põhjal.
Aluskivid laotakse väärtushinnangutele aga lapsepõlves. Küllap selle tõeni on
jõutud ka Võru linna lasteaedades ja kõige innukamad
muinasjututundidest osavõtjad ongi lasteaialapsed.
Kreutzwaldi muinasjutte
loetakse meelsasti ja neid on
tõlgitud kokku paarikümnesse keelde: saksa, soome,
inglise, vene, hiina, hispaa-

Näitus
Tuntud kunstnike loomingu kõrval ekspositsioonis
on näitusel ka õpilaste kujutatud muinasjutumaailm.
Külastajagi saab lisada oma
pildi, mille võib joonistada
muuseumis või hiljem kodus. Põnevust ja äratundmisrõõmu pakub kooliealistele
ka tööleht.
Vaatamata sellele, et turismihooaeg ei ole veel alanud, on näitusele jõudnud
külalisi Venemaalt, Soomest,
Saksamaalt, Ukrainast, Argentinast, Lätist, Hispaaniast, Moldovast.
Tule sinagi, hea võrulane!
Aimi Hollo,
Dr Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi juhataja

135 aastat ajalehe Werroscher Anzeiger – Võru Teataja esimese numbri ilmumisest
Ajalehe Werroscher Anzeiger esimene number ilmus 4.
aprillil 1881 Wilhelm Schreiberi toimetamisel. Ajalehte
anti välja kaks aastat. Võrumaa Keskraamatukogus on
esimese aastakäigu 39 numbrit olemas koopiatena paber-

kandjal ja kodulehel.
Ajalehe kuulutused annavad kõneka pildi Võru
sotsiaaloludest, äri-, seltsi- ja kirikuelust. Julie Escholzi juures on saadaval uus
Ameerika pesumasin ja punutud hobusetekke on müüa

A. Fedotovi juures. Antakse
teada eelseisvast Aleksandri
hotelli avamisest Katariina
alleel, kus on 14 elegantselt
sisustatud tuba hinnaga 50
kopikast kahe rublani. Müüa
pakutakse Ameerika ja Vene
petrooleumi.

Rubriigis „Locales” (kohalik teave) andis linnaamet
teada linnakarjamaa kasutamise korrast koos hinnakirjaga: näiteks oli tasu
ühe veise karjatamise eest
jüripäevast mihklipäevani
1 rubla ja 50 kopikat, kitse

puhul 50 kopikat. Üleskutsele annetada linnapargile
istikuid vastasid linnakodanikud hästi: isutati 66 puud
ja sissekäik parki märgiti ära
piirde ja akaatsiatest väravaga.
Rubriigis „Aus dem

Kreis” (kreisist) sai teada, et
1881. aasta suvel tegi äike
palju pahandust.
Veel avaldati lehes lugejate kirju ja följetone.
Koopiaid sirvis Ira Petrova
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ÜLESKUTSE

Päevad, mis ajasid segadusse
8. aprillil jõudis kinolinadele Triin Ruumeti debüütmängufilm „Päevad, mis ajasid segadusse”, mis tõi
avanädalavahetusel Eesti kinodesse 15 698 vaatajat.
Selle tulemusega saavutas süsimusta huumoriga
vürtsitatud tragikomöödia viimase 20 aasta Eesti
filmide arvestuses auväärse neljanda koha.
Võru kinos Kannel olid nädalavahetuse seansid
rahvast täis. Siinsel esilinastusel olid kohal ka filmi režissöör ja produtsent Maie Rosmann-Lill, kes
soovisid näha, kuidas rahvas filmi vastu vastu võtab.
Filmitegijad ei külastanud Võru linna juhuslikult:
filmivõtted ja tegevus toimusid suuresti Lõuna-Eestis. Osa stseene võeti üles siinsamas Võrus, näiteks
Roosi tänava garaažide juures ja Lõuna-Eesti haiglas.
Film räägib noore inimese eneseotsingust Eestimaa kuumas suves 1990ndate aastate teisel poolel.
Antakse edasi Lõuna-Eesti väikeasulast pärit Allari (27) eluepisood, mida ilmestavad pidevad peod,
kaklused, stiilsed 90ndate autod, kahtlased tööotsad, pinged peres ja soov ennast teostada. Film
tekitab tollaste muusikahittide ja võttepaikadega
ajastutruu meeleolu. Kindlasti meenub paljudele
vaatajatele oma elust mõni seik, mida filmis nähtuga võrrelda. Tabavalt võib filmi kokku võtta kahe

Tule ja osale
teaduslikus katses!

YouTube’is leiduva kommentaariga: Mis jama see
veel on? Vastus: 90ndad.
11. mail linastub filmiga „Päevad, mis ajasid
segadusse” mõneti sarnane Eesti draama „Polaarpoiss”, mis on režissöör Anu Auna jaoks esimene
täispikk mängufilm.
Kris Kelp,
Kandle kinojuht

Tartu Ülikooli ja Võru Instituudi teadlased
kutsuvad vabatahtlikke osalema mälukatses. Katse käigus tuleb meelde jätta laual eri
kohtadesse paigutatud kujundeid. Ei maksa
jätta tulemata seetõttu, et teie arvates pole
teil hea mälu; meie jaoks ei ole valesid vastuseid. Oodatud on võru, seto või eesti keelt
emakeelena kõnelevad inimesed vanuses
18–65 eluaastat. Katse kestab umbes 50 minutit. Katsed viime aprilli ja mai jooksul läbi
Võru Instituudi ruumides (Tartu 48, Võru).
Kõigile osalejatele tänutäheks tahvel Kalevi
šokolaadi. Katses osalemisega annate olulise
panuse Eesti teadusesse.
Info ja katsele registreerimine:
Helen Plado (võru keeles) 528 9139, helen.plado@ut.ee;
Maria Reile (eesti keeles) maria.reile@
ut.ee.
Katsele on võimalik registreeruda ka ise,
kasutades Doodle’i keskkonda: eesti keeles:
http://doodle.com/poll/um9d4q5rvunygygp
võro ja seto keeles keeles: http://doodle.
com/poll/ntkm38wwwxqspxkv

TULEKUL

Kultuurisündmused
MAI 2016
9. mail kell 19 Eesti Tantsuagentuuri revüüteatri Starlight Cabaret etendus „Life is
a Cabaret”. Teatrisaalis. Piletid
hinnaga 14 €, 15 €, 18 € ja 25 €
on müügil Võru Kandle kassas
ja Piletilevi müügipunktides.
Dokumentaalrevüü Eesti
varietee ja estraadi grand old
man Kalju Saarekese elu ainetel. Dokumentaalrevüü „Life
is a Cabaret” viib vaataja läbi
olulise poolsajandi Eesti meelelahutusmaailma ajaloos. Lugu
saab alguse 1940ndatel, kui
lavale astuvad ajastut inspireerinud isiksused: Artur Rinne,
saksa revüüstaar Marika Rökk
ning maailma esimene mustanahaline superstaar Josephine
Baker. Kuuekümnendate sula
ajal alustasid oma lavateed
estraaditähed Vello Orumets,
Boris Lehtlaan, Heidy Tamme,
Marju Kuut jt. Lavastus kulmineerub varietee kuldajaga, mil
anti etendusi Haapsalu kalurikolhoosi Lääne Kalur varietees
ja legendaarses Kihnu Jõnnis.
Samuti elustatakse hetki Viru
varietee edukatest lavastusest
Eesti varietee suurkuju Kalju Saarekese meenutuste ja
unustamatute tantsunumbrite
kaudu. Revüüõhtu on ajastu atmosfääri ja sündmuste
taasloomine ning kohtumine
praeguseks unustusse vajunud
staaridega nii Eesti kui maailma estraadiajaloost.
Stsenaarium ja lavastus:
Kristjan Kurm. Kostüümid,
koreograafia ja lavastus: Elo
Unt. Laulusolistid Ira Haak ja
Bert Pringi või Kalle Sepp. Artistid Liisi Org, Britt Kõrsmaa,
Marit Mets, Egle-Riin Rüütel,
Kätlin Hallik, Marion Saarna,
Mari Simm või Olga Privis,
Sergei Kuznetsov, Paul Reinolt, Robert Veskus või Kardo
Kukk. AV tehniline teostus ja
helirežissöör: Alo Jaanivald ja
OÜ DC Audio. Valguskujun-

dus ja tehniline teostus: Karel
Kansvein ja OÜ Xell Light. Videokujundus: Taavet Jansen.
10. mail kell 11 Viljandi
laste- ja noorteteatri REKY
etendus „Pipi Pikksukk”
(kordusetendus). Teatrisaalis.
Piletid hinnaga 7 € on müügil
Piletimaailmas.
16. mail kella 9.30–13
DOONORIPÄEV. I ja II garderoobis.
19. ja 20. mail kell 19
Võru Kunstikooli tantsutrupi Katariina kevadkontsert
„Hetked, mis ei unune...”.
Teatrisaalis. Pileti hind 4 €.
22. mail kell 13 klubi Hõbedane Juus pidu. Kontserdisaalis.
24. mail kell 11 lastemuusikal „Muinasjutt klaaskuulist”. Teatrisaalis. Piletid hinnaga 5 € on eelmüügis Võru
Kandle kassas.
Muusikaline
koguperelavastus kahes vaatuses viib
meid muinasjutumaailma, kus
kaunil printsessil on sünnipäev.
Kokad on pingutanud kõigest
väest, kauneimad kingitused on
täitnud saalid, kuid printsessi
salasoovid saab ellu viia vaid
unehaldja kingitud klaaskuul.
Selle klaaskuuli sees on peidus salasoovi rada. Sellel rajal
saadab printsessi kass Lutsifer,
on kurbus ja rõõmud. On onlased ja eiolelased, kadedused
ja lahkused, suured unistused
ja nende täitumised. Kaunis ja
ehe muinasjutt tuletab suurtele
ja väikestele meelde, mis elus
tegelikult tähtis on.
Laulustuudio
Fa-Diees
lauljad ja tantsijad, muusikakooli sümfoniettorkester,
rock-grupp Inerts.
25. mail kell 18 Võru
Muusikakooli
kevadkontsert. Kontserdisaalis.

Tiiu Kirsipuu isikunäitus Võrus
Vana-Võromaa Kultuurikojas
27. aprillil kell 16 avatakse
Vana-Võromaa
Kultuurikojas skulptor Tiiu Kirsipuu
ülevaatlik isikunäitus ELUST
ENESEST.
Näitus koosneb kolmest
mõttelisest osast.
Esimese osa moodustavad aastatel 2007–2015 valminud elusuuruses installatiivsed portreefiguurid Eesti
tuntud inimestest, keda autor
ise ka lähemalt tunneb või
on tundnud. Kokku on selliseid figuure senini kaheksa,
praegu on ateljees valmimas
üheksas töö. Võru näitusel on nendest eksponeeritud viis tööd, kus kujutatud
kunstikollektsionäär Matti
Miliust, näitlejat ja lavastajat
Andres Dvinjaninovit, fotograaf Peeter Lauritsat, kunstnik Leonhard Lapinit ning
teatrikunstnikku, muusikut,
animaatorit ja filmirezissöö-

ri Hardi Volmerit. Töödes
on kasutatud palju erinevaid
materjale nagu kips, plast,
metall, kangas, puit jms.
Näituse teine osa on
seintel eksponeeritavad riisipõldude fotodega padjad
ühisnimetusega „Hommage Emakesele Riisile”. Autor
pildistas riisipõlde, viibides
2010. aastal kuu aega Lõuna-Koreas väikeses Wongoli
külas asuvas loomemajas.
Riisipõldude fotod on eksponeeritud patjade kujul, sest
riis on korealaste jaoks kõige tähtsam toiduaine ja seda
süüakse põrandal madalate
laudade taga patjadel istudes.
Näituse kolmanda osa
moodustavad 2016. aastal
valminud kuus pronksist
reljeefi pealkirjaga „Varjatud
võlud I-VI”. Autorit on inspireerinud garderoob ja see, et
skulptori riietest läbi nägeval

silmal ei jää keha ja selle vormid kunagi märkamata.
Näitus jääb avatuks 29.
maini.
Jana Huul
Vana-Võromaa
Kultuurikoja galerist

Õnnitleme
aprillikuu
juubilare!
90

Olga Ader
Olev Kasak
Nikolay Ovcharov

85

Marie Udras
Marta-Vilhelmine
Teesalu
Silvia Nõmme
Linda Leimann
Helju Ader
Nikolai Kajak

80

Aime Ingver
Ona Boitsova
Meeli Randvere
Viivi Kasak
Laine Lavin
Luule Kelder
Elvi Kamberg
Heino Mõttus
Valdu Sõna
Vladimir Petrov
Heino Kaur
Raivo Zopp

75

Mare Sikk
Malle-Hedi Henning
Hille Karu
Leida Hirv
Tatjana Nikandrova
Luule Kiviste
Viivi Pent
Jaan Tammesoo
Avo Gross
Erich Kiriling

70

* Tiiu Kirsipuu on sündinud
1957 Tartus, lõpetanud ERKI
skulptuuri eriala aastal 1983.
Alates 2003. aastast on Tallinna Ülikoolis dotsent. Kirsipuu
kuulub Eesti Kunstnike Liitu ja
Eesti Kujurite Ühendusse. Ta
on osalenud paljudel näitustel,
sümpoosionidel ja võistlustel
Eestis ning välismaal. Tema viimane isikunäitus toimus aastal
2014 Hiinas.
*Kirsipuu on skulptor, kelle looming mahub vahemikku
paarisentimeetrisest mündist
kuni kaheksa meetri pikkuse
puuskulptuurini. Tema töödest
leiab nii realistlikku kui abstraktset vormilahendust ning ta
on kasutanud töödes väga palju erinevaid materjale. Skulptori ilmselt kõige tuntumaks
tööks on Kahe Wilde kuju Tartus
Vallikraavi tänaval, kus pingil
istuvad kõrvuti kirjanike Eduard
Vilde ja Oscar Wilde pronksfiguurid (1999). Teose koopiat
võivad Eesti Vabariigi ja Tartu
linna kingitusena nautida ka
Iirimaa Galway linna elanikud
(2004). Ta on nelja Eesti Panga tellimusel vermitud mündi autor (üks kuld- ning kolm
hõbemünti), tema loomingu
hulka kuuluvad mälestusmärk
Kaarnakivi Juhan Jaigile (1999),
Estonia teatri 100. aastapäeva
monument Tallinnas (2006) ja
teised avaliku ruumi skulptuurid.

Ina Haidak
Leili Zopp
Veera Karro
Maie Ots
Heldur Mäeots
Jüri Koppel
Valentin Gotovtsev
* Maikuu juubilaridel, kes
ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest teada
anda 5. maiks
tel 785 0914 ja/või
sirje.randver@voru.ee.
* Võru linnas oli 1.04.2016
seisuga 12 594 elanikku,
neist mehi 5652 ja
naisi 6942.

KIRIKUTEATED
EMK Võru Elupuu
kirikus Uus 21
L 9.04. kella 16–21
seminar „Armastuse
keeled”
L 16.04. kella 10.30–20.30
seminar „Issand, õpeta
mind palvetama”
Palvekliinik avatud:
palve haiguste ning
muude vajaduste pärast
esmaspäeviti: 11.04.,
25.04., 9.05. ja 23.05.
kella 19–20.30.
Lisainfo:
www.elupuukeskus.ee
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V lRU KUNSTIKOOLI AASTANÄITUS

2.mai - 11.juuni 2q16

NÄITUSE AVAMINE 3. MAIL 2016 KELL 17.00
PÕHIÕPPE LÕPUTÖÖDE KAITSMINE 11.MAIL 2016 KELL 18.00
Võru Linnagaleriis, Liiva 13

E - R 12.00 – 18.30

armastusest, lauludega

R, 6. mail kell 19 Võru Kandles

VÕRU

hooaja peatoetajad

Henri
Zibo

akordion

2 01 6

T 3. mai kell 19
Võru kultuurimaja
“Kannel”

eestikontsert.ee

Kavas:
Domenico Scarlatti.Sonaat K518
Franck Angelis.Süit Impasse
Franck Angelis.Romanss
Petri Makkonen.The Flight Beyond The Time
Johann Pachelbel.Chaconne in F
Vjatšeslav Semjonov. Kalina Krasnaja

KANNEL

