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Algas Võru linna läbiva jalg- ja jalgrattatee ehitus
Sel kuul alustasid OÜ Asfaldigrupp ja OÜ Aigren Võru linna
läbiva jalg- ja jalgrattatee ehitamist. Tänavu valmiv ligi 5 km
pikkune lõik ühendab Võru
vallas paiknevad teed linna
teedega ühtseks tervikuks ning
võimaldab peagi sõita jalgrattaga Väimelast ja Parksepast
läbi linna Kubijale.
Jalg- ja jalgrattatee uute lõikude ehitus algas 11. mail kaevetöödega Luha tänaval.
Algselt oli küll plaanis alustada tööd Pika tänava ristmikult, kuid kuna töövõtjal tekkis
viivitus raadatud võsa äraveoga, otsustati tihedat töögraafikut arvestades aega mitte kaotada ning hoopis Koreli tänava
ristmikult alustada.
Nii ehitab Asfaldigrupp
tänavu kergliiklustee ligi 2,3
kilomeetri pikkuse lõigu Koreli tänavaga külgnevale Räpina
maantee ja Luha tänava vahelisele alale ning Luha tänavaga
külgnevale Jüri ja Pika tänava
vahelisele alale. Tööde maksumus on 468 000 eurot.
Aigren rajab ligi 1,7 km

pikkuse tee Tartu tänavaga
külgnevale linnapiiri ja Lembitu tänava vahelisele alale ning
Koreli ojaga külgnevale Tartu
tänava ja Räpina maantee vahelisele alale. Aigren alustas
töid sel nädalal Tartu tänavalt
Mäe tänava otsast. Tööde maksumus on 353 785 eurot.
Peale selle rajab Aigren
Võru valla territooriumile ligi
1,0 kilomeetri pikkuse jalgrattatee lõigu, mis kulgeb Kasaritsa-Kubja tee parempoolset külge mööda Võru-Valga maantee
ja Kasaritsa-Kubja tee ristmikust kuni Lauluväljaku tee ristmikuni ning sealt edasi mööda
Kubja-Reedo tee parempoolset
külge ja RMK Võru metskonna
metsaala kuni lauluväljaku ja
Lõuna-Eesti Haiglani.
Linnapea Anti Allase sõnul on rattateede arendamine
linnakodanike jaoks oluline.
„Linna arengukava koostamise
käigus toimunud kohtumistel väljendati seda korduvalt.
Oluliseks peetakse senise rattateede võrgu sidumist ühtseks
tervikuks ja seetõttu on tänavu

rajatav 5 km pikkune lõik suur
samm selles suunas,” ütles ta.
Ühtlasi tagab rajatav jalgrattatee parema ligipääsu teenustele ja töökohtadele. „Erilist
rõõmu teeb, et lahendatud saab
Jüri ja Pikka tänavat ühendav
Luha tänava lõik, mis saab lõpuks valgustatud kergliiklustee. Kuna Pikal tänaval paiknevad linna olulised ettevõtted
ja paljud inimesed kasutavad
nimetatud Luha tänava lõiku
tööleminekuks ka pimedal ajal,
muutub nende liikumine oluliselt turvalisemaks,” rõhutas
linnapea.
Ehitustegevus peab olema
lõppenud ja töö tellijale üle
antud hiljemalt 30. oktoobril.
Omanikujärelevalvet korraldab AS Infragate Eesti.
Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele-teenustele parema ligipääsu tagamise
projekti kaasrahastab Euroopa
Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.
Ulis Guth

Linnapea Anti Allas ja vallavanem Georg Ruuda ning jalgrattateede projektijuhid Tiina Hallimäe ja Kertu Künnapuu Võru linna ja valla jalgrattateede ühinemiskohas Potioja silla juures.

Skeemil (punasega) on tähistatud sel aastal valmiv kergliiklustee.

Linn rajab bussijaama
juurde suure parkla
Tuleva aasta suvel valmib
Võru bussijaama juures kauaoodatud parkla. Tartu tänavaga
külgnevale, linnale kuuluvale
ligi 3000 m2 suurusele alale on
planeeritud enam kui sada parkimiskohta.
„Linna arengukava aruteludel on parkimisprobleemi
bussijaama juures korduvalt
tõstatatud ja hea meel on tõdeda, et lõpuks leiab aastakümneid teravalt püsti olnud
probleem lahenduse,” ütles

linnapea Anti Allas.
Tartu tn 7 ja Tartu tn 9
kinnistule rajatav parklaala
korrastatakse lähimate kuude
jooksul nii, et seal on võimalik
juba parkida. Esialgu kaetakse
pind freespurukattega. Kuna
samal ajal ehitatakse seal linna läbivat jalg- ja jalgrattateed, võidakse parklaalal ka
ehituseks vajalikke materjale
ladustada.
Parkla valmib täielikult
järgmise aasta suvel ning kui

see on asfaltbetoonkatte saanud ja joonitud, tuleb sinna
ligi 120 parkimiskohta. Tööde
maksumuseks prognoositakse
60 000–80 000 eurot.
Ehitushange on kavas korraldada tuleva aasta jaanuaris
või veebruaris, et saada parim
turuhind ning kevadel esimesel võimalusel ehitustöid alustada.
Ulis Guth

Tulevase parkla asukoht Tartu tänavaga külgneval alal. Peagi möödub siit linna uus jalgrattatee.
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Teeme ära!
Mai on aktiivne kevadkuu. Sel aastal
on ta olnud jahedam ja külmem kui tavaliselt, kuid mõnusaid sooje päevi on
ka jagunud. Mai on aeg, kui sätitakse
korda ümbrust, olgu selleks oma kodu,
aed, korterelamu, park, kalmistu või
rand. Eestlastele on ikka olnud omane,
et korras pole mitte ainult tuba, vaid ka
kõik selle ümber.
On kujunenud traditsiooniks, et
kogukonnad hoiavad puhtana ka neid
alasid, kus töökäsi napib. Eestlastele on
omased talgud – ikka põhimõttel, et
koos jõuab rohkem, töö nagu lendab
sel ajal. Eks nendest põhimõtetest lähtuvalt on välja kasvanud ka vahva üleeestiline koristustalgute deviis ja päev
„Teeme ära!”.
Just oma kodukoha heakorratalgud
on olnud selle algatuse idee ja põhimõte. Kõik need aastad on ka meie kodulinnas erinevaid kohti korda tehtud.
Kuidas oli siis sel aastal? Linn kutsus
üles, määras kindlaks objektid ning
kõik said ennast kirja panna ehk kõik
võimalused kaasa aidata olid olemas.
Kui palju oli siis osalisi? Ikka oli,
kuid peamiselt ikka needsamad inimesed, kes varemgi on kaasa löönud.
Mul on siiras heameel, et kõige organiseeritumalt oli väljas Keskerakond
– 16 liikmega. Koos korrastasime
Kubija randa ning metsaalust. Bussijaama uue parkla korrastamisel lõid
kaasa sotsiaaldemokraadid ja valimisliit Võru Väärib Võimekust. Kindlasti peab tänama neid tublisid inimesi,
kes osalesid kalmistu korrastamisel,
neist osa oli Koselt. Reformierakonna väike aktiiv ei osalenud otse heakorratalgutel, kuid aitas samal ajal
kaasa rahakogumisaktsiooniga vähifondi tarvis.
Kahjuks ei näinud talgutel rohkem
liikumisi, parteisid, ühendusi, kes kõik
on valjul häälel rääkinud, mida nad linna heaks teevad, paremaks muudavad,
kui valimised käes ja nad võimule pääsevad. Peab nentima, et jutuga tegijaid,
kellele meeldib ka kritiseerida, on palju, kuid kui vaja tegusid teha, siis neid
pole, ja on tuhat põhjendust, miks ei
saa. Kurb.
Kurb on ka see, et meie seas on ikka
neid, kes viskavad prügi sinna kuhu
juhtub, lõhuvad lampe, rüüstavad kalmistuid, sodivad seinu – kuidas küll
sellised sünnivad, sellest mina aru ei
saa.
Õnneks on tunduvalt rohkem neid
linnakodanikke, kellele läheb meie
kaunis ümbrus korda ja kes näevad
vaeva ning panustavad aega ja energiat,
et oleks veel kenam. Aitäh teile, kellele
läheb meie ümbrus korda, kes te ei virise ega irise, vaid tulete ja ütlete: „Teeme
ära!”
Kena kevadet
kõigile!
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Katariina kiriku torniosa ja fassaadi
asutakse renoveerima sellel aastal
Pöördun kõigi Võru
elanike, ettevõtjate ja Võruga seotud isikute poole
üleskutsega annetada kodulinna kiriku heaks. Teeme üheskoos olulisema osa
kiriku fassaadist sügiseks
korda. See oleks ühtlasi
ilus kingitus meie Eesti
Vabariigile tema 100. sünnipäevaks.
Annetada saab SA
VÕRU KATARIINA KIRIKU REKONSTRUEERIMISE FOND arveldusarvele
EE801010220245627225.
• Annetused on maksuvabad, kuna sihtasutus
on kantud maksuvabastuse
registrisse.
• Kõik annetajad jäädvustatakse kiriku ajalukku

Annan ülevaate, kuidas on
edenenud annetuste kogumine Katariina kiriku
toetuseks, mida on kiriku
renoveerimise heaks juba
ära tehtud ja millised tööd
on planeeritud tänavuseks
aastaks.
Nagu linnakodanikud
juba teavad, asutasid Võru
linn ja MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võru
Katariina Kogudus 2016.
aasta esimesel poolel ühise
sihtasutuse Võru Katariina
Kiriku Rekonstrueerimise
Fond, mille eesmärgiks on
annetuste kogumine Võru
Katariina kiriku renoveerimiseks. Ühtlasi oleme fondi
loomisega kõik koos andnud sõnumi, et me ei oota,
käed rüpes, et keegi maksaks selle kulu kinni, vaid
igaühel meist on võimalus
anda oma panus Võru linna
ühe olulisema maamärgi,
Katariina kiriku kordategemiseks. On ju teada tõsiasi,
et toetatakse seda, kes ise
püüab.
• Kuidas
annetuste
kogumine on läinud?
Ühe aastaga on fondi
annetatud 37 044,84 eurot.
Eraisikute annetuste kogusumma on 10 477,59 eurot
ning kaheksa juriidilist isikut on annetanud kokku
summas 26 567,25 eurot.
Identifitseeritavaid eraisikuid on annetajate seas 104.
Need on inimesed, kes on
annetanud pangakontole ja
kes on sularahas annetades
ennast
identifitseerinud.
Eraisikutest annetajaid on
siiski rohkem, sest paljud
annetused, mis tehti heategevuslikul kontserdil, on
jäänud anonüümseks. Annetajate nimekiri mai alguse seisuga on toodud artikli
lõpus. Suur tänu kõigile annetajatele!
• Mida on kiriku renoveerimise heaks juba ära
tehtud?
Lisaks annetuste kogumisele on sihtasutus kiriku renoveerimiseks teinud esimese väljamakse
summas 2000 eurot, mis

kulutati kiriku fassaadi renoveerimisprojekti koostamiseks. Siinkohal tänu
ASile Kurmik, kes koostöös
OÜga Selista Ehitus tegi
selle heategevuslikus korras tunduvalt alla omahinna (odavaim pakkumus oli
kolm korda kallim). Kiriku
fassaadi renoveerimise projektiga saab tutvuda aadressil https://www.dropbox.
com/sh/64cc66y0zzn5bvr/
AAAn2zYxJgPaJD3kP
80TJm4Pa?dl=0.
• Millised tööd on planeeritud selleks aastaks?
Vastavalt kiriku fassaadi
renoveerimise projektile on
ehitustööd jaotatud kolme
etappi. Esimeses ja kõige
hädapärasemas etapis on
kavas renoveerida kiriku
torniosa, fassaad koos uksega ning remontida trepp
ja sokkel. Samuti on esimeses etapis plaanis varustada
kirik kaldteega, et tagada
mugav juurdepääs liikumis-

puudega inimestele.
Vastavalt
eelkalkulatsioonile maksavad esimese
etapi tööd kokku ligi 113
000 eurot. Siinkohal on
põhjendatud küsimus, et
kui fondi on kokku annetatud 37 000 eurot, millest
projekteerimiseks on juba
kulunud 2000 eurot, siis
kuidas loodetakse esimese
etapi tööd ellu viia. Sel aastal on Võru linn juba otsustanud eelarve kaudu toetada
kiriku renoveerimist 28 000
euroga, lisaks toetab Sotsiaaldemokraatlik Erakond
läbi nn Riigikogu katuseraha kiriku renoveerimist
tänavu veel 20 000 euroga.
Seda arvesse võttes on rahalisi vahendeid 83 000 euro
ringis. Seega on puudu veel
ligikaudu 30 000 eurot.
Toonitan, et lõplik tööde
hind selgub siiski avaliku
hanke käigus. Lehe ilmumise hetkel on ehitustööde
hange välja kuulutatud ja
ootab pakkumusi.

ja neid esitletakse kiriku seinal tänunimekirjaga.
• Kõikide küsimustega
võite julgelt pöörduda SA
Katariina Kiriku Rekonstrueerimise Fondi nõukogu
liikme Marko Kaunise (tel
5332 6299, marco.kaunis@
gmail.com) või nõukogu
esimehe Anti Allase (tel
5340 0409, anti.allas@voru.
ee) poole.
TEEME KOOS VÕRU
MAAMÄRGI – KATARIINA KIRIKU KORDA!
Lugupidamisega
Anti Allas,
SA Võru Katariina Kiriku
Rekonstrueerimise Fondi
nõukogu esimees,
Võru linnapea

Kuni 500 eurot annetanud eraisikud: Agathe Daniel, Aino
Antsov, Aino Matis, Ami Pill, Andres Mäevere, Andres Trumm,
Annabel Moltsaar, Anne Arold, Anneli Ummelk, Anu Lust,
Arved Kramin, Egne Olsson, Elmar Tiit, Elvi Sepp, Emma Kosenkova, Ene Krillo, Enno Kukker, Erene Kramin, Esta Hoop,
Tiina Sissas, Evi Sabre, Evi Vumba, Grete Plaado, Heiki Kelp,
Heino Kartsepp, Heino Kõivumägi, Hele Purge, Heli Kasak,
Helju Tsirel, Helvi Migotskaja, Hille Vaht, Ilme Kõosaar, Jaak
Leimann, Jaan Kase, Jaan Randver, Kadri Malõgin, Kalev Annom, Kalev Ilves, Karin Pikk, Kati Kottisse, Kersti Roots, Kreet
Rosin-Pindmaa, Kristi Aavakivi, Kuldar Liira, Leida Kirch, Leo
Sõrmus, Liide Pant, Liilia Kaabel, Liivi Silk, Linda Austa, Maario
Orgla, Maia Anderson, Maie Soidla, Maimu Must, Maire Udras,
Mallis Tamm, Mare Aasa, Mare Rätt, Margus Eiche, Marko Kaunis, Martin Liiv, Martti Kirotaja, Meida Sarapik, Melli Soobel,
Merike Kalmet, Merike Umda, muusikapäeva tähistamisel kogutud annetused, Neidi Savi, Olev Kasak, Oskar Linask, Peedu
Hanimägi, Peeter Tali, Pille Pärn, Piret Kooser, Reet Eiche, Regiina Tammemägi, Regina Ausmaa, Renate Kerzherg, Roman
Paltser, Rutt Täht, Rutta Sarik, Saima Ratas, Sirje Sündema,
Sixten Sild, Svea-Reet Bergman, Taivo Ojasaar, Tiina Ülenurm,
Tiit Raag, Tiiu Liivak, Toomas Repp, Trivimi Velliste, Uno Kangro, Urmas Nagel, Sakarjas Lepik, Vello Taal, Viira Tulnda, Ülle
Tiivoja ja Ülo Rästa.
500 või rohkem eurot annetanud eraisikud: Mart Timmi, Asta Alasi, Hille Petri, Asta Juss, Kalev Kuklane, Aigar Pindmaa ja Anti Allas.
Annetanud juriidilised isikud (* tähistatud annetanud
1000 või rohkem eurot): Tallink Grupp AS*, Danpower Eesti AS*, KPG Kaubanduse OÜ*, Võru Vallavalitsus*, Pintmann
Grupp OÜ*, Orienteerumisklubi Võru ja Hindriku Projekt OÜ.
Fondi töösse on olulise panuse andnud eri moel: trükikoda Võru Täht, AS Kurmik, OÜ Selista Ehitus, Kati Pintmann,
Esko Hillep, Marianne Mett, Kerstin Tammjärv, Kristi Viert, Sixten Sild, Ulis Guth, Kait Kabun, Helbe Liira, Sigrid Liira, Kuldar
Liira, Varju Kunz, Evelyn Tõniste, Astrid Hurt, ajaleht Eesti Kirik,
LõunaLeht ja Võrumaa Teataja, sh nõukogu liikmed: Veikko
Puolakainen, Ursel Kaarna, Aigar Pindmaa, Andres Mäevere,
Andres Visnapuu, Marko Kaunis ja Anti Allas.

MÕTISKLUS

Andres Visnapuu,
linnavolikogu esimees

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
22. juunil.

Ikka veel emadele mõeldes
Emadepäev on küll möödas, kuid
emaarmastus oli, on ja jääb. Ka
emade palved oma laste pärast on
ajast aega tõusnud Jumala ette. Muresid laste pärast jagub ja emad muretsevad nii väikeste kui suurte ja
isegi täiskasvanud laste pärast.
Palvel on suur jõud. Piibel julgustab: „Õige inimese mõjuvõimas
eestpalve saadab palju korda.” Kes
on aga see „õige inimene”, kes sobib Jumala ette oma palvet tooma?
Kas Jumalal on ka õige ema kriteeriumid, nagu meie inimestena neid
vahel tahame kindlaks määrata?
Piiblis on lugu sellest, kuidas

Jeesuse järel hakkas käima naine,
kes kõvasti hüüdes oma lapsele abi
palus. Tema tütre meeled olid kurja
väe poolt segi pööratud ning naine
lootis, et Jeesus saab tüdruku tervendada. Ümbritsevate inimeste
teadmiste kohaselt ei olnud see naine kindlasti „õige ema”. Pealegi käitus ta ebameeldivalt pealetükkivalt.
Nii leidsid Jeesuse kaaskondsed, et
naine tuleks minema saata. Jeesus
aga, vastupidi, tunnustas naise püsivust ja usku ning tervendas tema
tütre.
Viies käsk kõlab: „Sa pead oma
isa ja ema austama, et su elupäevi pi-

kendataks sellel maal, mille Issand,
su Jumal sulle annab!” Selles käsus
ei sisaldu ühtki tingimust, millele peaksid isa ja ema vastama, et
austust pälvida. Jumal hoolib ja armastab tingimusteta. Jumal kuuleb
kõikide palveid, sealhulgas kõikide
emade palveid. Parim palvevastus
on see, kui ema (või ka isa) saab aru,
et mitte üheski elu olukorras ei ole
ta üksi, vaid Jumal on see, kes tunneb kaasa ja mõistab paremini kui
ükski teine, kes armastab rohkem
kui ükski teine ja kellel on parimad
lahendused nii vanemate kui laste
jaoks.

Kaunist jätkuvat lilleaega kõikidele emadele!

Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva Adventistide
Võru koguduse pastor
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Hetk Danpower Eesti ASi kontoris projekti „Kuperjanovi pataljoni ja Laane võrgupiirkonna ühendamine Võru kesklinna kaugküttevõrguga” ehitusega seotud osapoolte avakoosolekult.

Võru soojavõrk laieneb
Sel suvel saab teoks poolteist
aastat ette valmistatud projekt,
mille käigus ühendab Võru
soojatootja Danpower Eesti
AS kesklinna kaugküttevõrguga kaitseväe Taara linnaku
(Kuperjanovi pataljon) ning
Laane piirkonna tarbijad. Mõlemad piirkonnad kasutavad
seni oma katlamaju, mis jäävad
edaspidi reservi.
Danpoweri töötajad pingutavad pidevalt selle nimel,
et tagada oma klientidele kvaliteetne soojavarustus ning
vältida kaugkütte hinna tõusu
tingimustes, kus tarbimine on
pidevas languses ning tööjõukulude kasv suur. Projekti tulemusena suureneb soojuse tootmise maht ligi 10% aastas. See
tagab stabiilse kaugkütte hinna
kogu Võru linnale paljudeks
aastateks. Tänu Taara linnaku
liitumisele tekkis võimalus ehi-

tada välja ka ühendustorustik
ümbritsevaid hooneid soojusega varustava amortiseerunud
Laane katlamaja juurde, mis
vajanuks lähiajal kindlasti põhjalikku remonti. Laane katlamaja asub elumajade läheduses, seega paraneb selle reservi jätmise tõttu ka piirkonna
elukeskkond. Edaspidi tuleb
Laane piirkonna majade soojus
Võrusoo katlamajast.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, mis korraldab muu
hulgas Taara linnaku soojusvarustust, otsustas kaugkütte
kasuks peamiselt seepärast, et
varustuskindlust parandada.
Lähiaastatel vajanuks senine
katlamaja uusi investeeringuid
ning praegu oli soodne hetk
kaugküttega liituda, kuna kogu
projekti üle ühe miljoni euro
suurusest maksumusest on
oma kuni 505 000 euro suuruse

Tööde esialgne ajagraafik ja liiklusskeem.

toetuse projektile kinnitanud
ka Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK). Kaitseväel jääb
endiselt erijuhtude jaoks seisma oma reservkatlamaja, kuid
Danpower on võtnud omale
kohustuse tagada katkestusteta
soojavarustus aasta ringi.
Tegu on ka Võru Linnavalitsuse jaoks olulise projektiga,
kuna trassi äärde jääb mitu
linna hoonet, mis saavad nüüd
liituda mugava ja soodsa kaugküttega. Ühtlasi nähakse projekti kui ühte Võrusoo linnaosa
arengu kiirendajat.
Projekti raames ehitatakse 2677 meetrit uut soojustorustikku, millest osa asendab ka olemasolevat torustikku. Uus trass kulgeb mööda
Jüri tänavat alates Luha tänava
ristmikust kuni Kreutzwaldi
tänavani, sealt kuni raudteeni
ning hargneb pärast raudteed

kaheks: üks haru läheb mööda
Kose teed kuni Taara linnakuni
ning teine haru mööda Kubja
teed kuni Laane katlamajani.
Ehitustöid alustatakse mais
ning kõik tegevused peavad
olema lõpetatud novembri alguseks. Ehitustöid teeb riigihanke võitnud KVL Tehnika
OÜ ning omanikujärelevalveteenust pakub Infragate AS.
Projekti investeeritakse ligi 1,2
miljonit eurot.
Ehitustööde tõttu on suve
jooksul nendel teelõikudel liiklus häiritud. Esialgse graafiku
järgi toimuvad ehitustööd Jüri
ja Kreutzwaldi tänaval maist
kuni juuni lõpuni ning Kose ja
Kubja teel juulist septembri lõpuni. Kohalikele elanikele ning
teenindavale transpordile tagatakse nõuetekohane ligipääs.
Suve alguses tuleb kasutada Kreutzwaldi tänava asemel

ümbersõitu mööda Jaama ja
Pikka tänavat. Raudteeülesõit
on juunis suletud kõige enam
üks nädal, mil Kose ja Kubja
poolt sisenevatel autodel tuleb kasutada linna sisse ja linnast välja sõitmiseks teisi teid.
Muudatustest liikluskorralduses teavitab peatöövõtja KVL
Tehnika kõiki trassi äärde jäävaid elanikke otse. Selgitavad
liiklusmärgid ja infotahvlid
paigaldatakse nii Jüri tänavale kui ka Kreutzwaldi tänava

vaja ümber korraldada 40
inimesele teenuskohad, seega
tuleb ehitada kaks ligikaudu
400 m2 ehitusaluse pinnaga
nüüdisaegset ja energiasäästlikku peremaja, mis asuvad
linnas elukeskkonna keskel.
Käivitatud ümberkorralduste
raames on lubatud ühes majas
elada kuni 30 inimesel. Sellest
tulenevalt on meil kohustus
ehitada kaks peremaja, kus
elab kokku 40 inimest. Peremajades on võimalus luua
tavapärased elutingimused,
elada koos väikese grupi kaaslastega, saada personaalsemat
tähelepanu ja individuaalsemat juhendamist.
Sellepärast pöördusimegi
mõni kuu tagasi Võru Linnavalitsuse poole palvega leida

meile sobiv krunt eespool
kirjeldatud peremajade ehitamiseks. Varem olime otsinud
krunte kinnisvaraturult, kuid
ühtegi sobiva asukoha ja planeeringuga kinnistut ei leidnud. Ka linnavalitsusel polnud
ideaalselt sobivat krunti pakkuda. Linnavalitsus teeb igakülgset koostööd, et meid reorganiseerimisel aidata. Linn
saab sellega juurde nii töö- ja
teenusekohti kui ka 40 potentsiaalset uut linnakodanikku.
Linnavalitsus
tutvustas
kolme-nelja võimalikku ala,
mille vahel valida. Erihooldusteenuste keskuse jaoks oli kinnistu Olevi tn 1 võimalustele
ja tulevaste elanike vajadustele
mõeldes parim variant.
Võru linnavolikogu on

algatanud planeeringu, kuid
enne, kui see jõudis eskiislahenduse tutvustamiseni, on
meie plaan saanud tugeva vastuseisu osaliseks. Mõned selle
piirkonna püsielanikud on
asunud teenuskoha rajamisele
jõuliselt vastu seisma, kartes
kaotada olemasolevat roheala.
Kinnitame, et meie planeeritud peremajade rajamisega
muutub roheala küll väiksemaks, kuid kindlasti paraneb
piirkonna miljöö. Ei linnavalitsus, volikogu ega ka erihooldusteenuste keskus taha
kellegi „huvidest üle sõita”.
Soovime planeeringuprotsessiga leida kompromissi, et Võru
elanikele jääks alles kõnnitee
üle kinnistu ja ka osa haljasalast. Ootame selle võimaliku

raudteeülesõidu
lähedusse.
Operatiivne info edastatakse
erinevate meediakanalite kaudu. Danpower loodab võrulaste mõistvale suhtumisele ning
soovitab suvel lõuna poolt
linna sisenemiseks ja linnast
väljumiseks varuda mõned minutid lisaaega.
Juhan Aguraiuja,
Danpower Eesti ASi
projektiarenduse juht

KOMMENTAAR
Anti Allas, linnapea
Projekt on Võru linna jaoks oluline, sest aitab tagada stabiilse kaugkütte hinna ja annab võimaluse liituda kaugküttega
ka nendes piirkondades, kus seda varem polnud. Ilma niisuguse projektita ei oleks sellist võimalust tulnud. Võru linnale sellega lisakulutusi ei kaasne. Teede asfaltkatte taastab remondiga
seotud lõikudel Kreutzwaldi ja Jüri tänaval Danpower.

PÖÖRDUMINE

Head kaaslinlased,
pöördun Teie poole MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste
Keskus juhatuse nimel. Pöördumise eesmärk on jagada teavet kohustuse kohta parandada
erivajadustega inimeste elamistingimusi. Paraku on nii, et
teadmatus võib tekitada hirme,
seega jagame oma valdkonna
ettevõtmise kohta infot.
Erihooldusteenuste keskuse ööpäevaringsete teenuste
maja asub Kubijal haigla kõrval. Keskus pakub erihooldusteenuseid ja rehabilitatsiooni
täiskasvanud psüühilise erivajadusega inimestele, kes vajavad juhendamist ja toetust
igapäevaeluga toimetulekul.
Erihoolekande kogemus on
asutusel alates 1998. aastast.
Möödunud aastal käivitas

riik vastavalt arengukavale
(2014–2020) erihoolekandeasutuste
reorganiseerimise,
et tagada erivajadustega inimestele paremad elamise,
õppimise ja töötamise tingimused. Vajadus on ümber
korraldada teenuskohad, kus
ühes hoones elab enam kui
30 inimest. Väiksemad hooned peavad asuma linnas, kus
elab vähemalt 1000 alalist elanikku, ning on kättesaadavad
kõik avalikud teenused. Erivajadustega inimestele on vaja
privaatset ja kodust eluruumi,
et tagada stabiilsem tervis, toimetulek ning kaasatus kogukonda. Paraku ei vasta elamistingimused Kubija hoones
tänapäeva nõuetele. Sobivate
tingimuste loomiseks on meil

lahenduse ära ja siis koos otsustame, kuidas edasi.
Suure tõenäosusega tekitab
iga järgnev valitav peremajade
asukoht samamoodi piirkonna
elanikes vastuseisu. Lähtuvalt
programmi tingimustest on
meil kohustus järgmise aasta
lõpuks peremajad valmis teha.
Meil on hea meel, et Võru Linnavalitsus koos volikoguga
toetab käimasolevat reorganiseerimist, mille tulemusena
tekib Võru linna kaks uut nüüdisaegset hoonet ega kao ära
Võru inimeste töökohad.
Lugupidamisega
Kaja Solom,
erihooldusteenuste keskuse
juhatuse nimel
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KESKKONNAHOID

LINNAVALITSUSE JA LINNAVOLIKOGU TEATED

Kevadised heakorranõuded
Kevadine päike toob esile majad ja
hoovid, mis on räämas ja korratud.
Kutsume kõiki Võru linna kinnistuomanikke üles oma kinnisvara ja
selle ümbrust korrastama. Heakorranõuded on kirjas Võru Linnavolikogu
määruses nr 32 11.10.2006 „Heakorraeeskirja kehtestamine ja koormiste
määramine” (www.voru.ee).
Lähikuudel plaanib Võru Linnavalitsus põhjalikumat kontrolli nende
kinnistuomanike üle, kes heakorranõudeid juba pikemat aega eiravad.
Kontrolli eesmärk ei ole koguda trahviraha, vaid hoida linna elukeskkond
kõigile puhas ja turvaline.
Millele peaks kinnistuomanik
tähelepanu pöörama:

• parandama jooksvalt lagunevad hooned, lahtised karniisi- ja katuseosad, lõhutud aknad;
• tegema järjekindlalt kõrghaljastuse (hekid, suured puud) hoolduslõikust ning kõrvaldama tänavale ulatuvad, kuivanud oksad jms.

Projektides osalemine

Parandamist vajav aken.
• koristama kinnistult kuivanud
lehed ja sinna sattunud prahi;
• sortima ja viima jäätmejaama
kinnistule pikalt vedelema jäänud
suurjäätmed, ehitusprahi ja muud
jäätmed;
• üle vaatama, et majal oleks
number ja majal olev tänavasilt vastaks keelenõuetele.

PROBLEEM

Kirillitsaga tänavasildid ikka veel
Võru linna tänavapildis
Võru linna tänavapildis leidub ikka
veel võõrkeelseid (kirillitsaga, pildil)
tänavanimesilte, mis on vastuolus
keeleseaduse ja kohanimeseaduse
nõuetega.
Keeleseaduse § 20 lg 1 kohaselt
lähtutakse kohanime kirjutamisel
kohanimeseaduses sätestatust. Kohanimeseaduse § 9 lg 1 kohaselt on
Eesti kohanimed eestikeelsed ning §
10 lg 1 kohaselt dokumenteeritakse
need eesti-ladina tähestikus.

Linnavalitsus palub majaomanikel viia tänavanimesildid vastavusse
keele- ja kohanimeseaduse nõudega.
Kirillitsaga tänavasildid tuleb tänavapildist eemaldada!

Pakendijäätmete sortimisest
Võru Linnavalitsus juhib tähelepanu,
et avalikesse pakendikonteineritesse
ei tohi panna sobimatuid jäätmeid.
Näiteks ei tohi panna paberikonteinerise klaaspudeleid ja pakendikonteinerisse ehitusjäätmeid. Valed jäätmed
konteinerisse sokutanu rikub kogu
konteineri sisu ja muudab kasutuks
ka selle inimese töö, kes on korrali-

Soo tänava konteinerisse sokutatud
eterniidijäätmed.
Eterniidijäätmed
kui ohtlikud jäätmed oleks tulnud
viia keskkonnajaama.

kult jäätmeid sortinud, rääkimata sellest, et rikkumisega kaasnevad kulud
maksavad kinni kõik linnaelanikud
koos.
Kutsume kaaslinlasi üles aktiivselt sekkuma ja linnavalitsust
heakorranõuete rikkujatest informeerima!
Viimaste kuude leiud:

Soo tänava konteineri kõrvale on
toodud dušikabiini sein, mille õige
koht on samuti
keskkonnajaamas.

Vee
tänaval
asuvasse
pakendikonteinerisse on
toodud
hulgaliselt
paberjäätmeid, kottide kaupa tapeedirulle, muud paberipahna.
Õige oleks viia pabertapeet
ja muu -praht paberikonteinerisse, vinüültapeet aga
keskkonnajaama (Lühike 1).

KOMMENTAAR
Tiina Randjärv, keskkonna- ja järelevalvespetsialist
Pakendite kogumist ja äravedu
korraldavad ning selle eest vastutavad pakendiseaduse järgi pakendiorganisatsioonid: TVO, ETO, Eesti
Pakendiringlus. Võru linnas on nende paigaldatud pakendikonteinereid
praegu rohkemgi, kui pakendiseadusega kehtestatud normid ette näevad.
Pakendiorganisatsioonide ees-

Võru Linnavalitsuse istungitel

märk avalike pakendikonteinerite
paigaldamisel on koguda elanikkonnalt kokku pakendeid. Kui avalikku
pakendikonteinerisse tuuakse lisaks
pakenditele muid jäätmeid, nagu segaolmejäätmed, remondijäätmed jne,
ei täida pakendipunkt oma eesmärki
ja tuleb likvideerida.
Võru linnas likvideeritakse sel
põhjusel Vee tänaval asuvad pakendikonteinerid.

Otsustati osaleda partnerina Eesti-Läti
piiriülese koostööprogrammi 2014–
2020 taotlusvoorus projektiga „Saving
energy: discovering reserves in households (SEDRIH)”. Projekti kestus on
kuni 24 kuud ja kogumaksumus kuni
220 000 eurot. Sellest Võru linna tegevused on kuni 13 000 eurot ja Võru linna omafinantseering kuni 1300 eurot.
Eesmärk on korraldada omavalitsuses
teavituskampaaniad, et julgustada kodumajapidamisi võtma kasutusele energiatõhususe meetmed.

Ranitsatoetuse suuruse
määramine

Ranitsatoetuse suuruseks kinnitati 2017.
aastaks 100 eurot esimesse klassi mineva
lapse kohta. Võrreldes eelmise aastaga on
toetus tõusnud 25 euro võrra.
Ranitsatoetus on Võru linna eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi
mineva lapse vanemale, eestkostjale või
lapse hooldajale makstav ühekordne
toetus, mida makstakse vanemale, kes
ise ja kelle kooli minev laps omab jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris elukoha-aadressi Võru linnas.

Toetuste andmine

MTÜ Eesti Korteriühistute Liit koolituste korraldamist otsustati toetada 828
euroga, Siim Siidra osavõttu Zürichis
toimuvast rahvusvahelisest noorte muusikute festivalist ENPO koosseisus 140
euroga, Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapidu „Suvi jääb saatma meid” korraldamist 400 euroga ja Võru Kreutzwaldi
Kooli fondi korraldatavat lauatenniseturniiri 166 euroga.

Avatud menetluse algatamine

Algatati avatud menetlus Männiku tn
43a kinnistul asuva ehitise laiendamiseks ja hoonestusala suurendamiseks
projekteerimistingimuste andmiseks.

Aadresside ja sihtotstarvete
määramine

Kalmuse tn 27 kinnisasjaga liidetava
maaüksuse aadressiks määrati Kalmuse
tn 27a. Nõustuti maa erastamisega, erastatava maa suurus on 756 m² ja sihtotstarve 100% elamumaa.
Riigi omandisse jäetavatele maaüksustele määrati järgmised aadressid ja
sihtotstarbed: Tallinna mnt 15b (100%
sihtotstarbeta maa); Jaama tn 19a (100%
elamumaa); Kraavi tn 25a (100% elamumaa); Jüri tn 86 (100% sihtotstarbeta
maa); Roopa tn 16 (100% ühiskondlike ehitiste maa); Petseri tn 2c (100%
sihtotstarbeta maa); Kivi tn 20a (100%
sihtotstarbeta maa); Pikk tn 19e (100%
sihtotstarbeta maa); Kalda tn 16 (100%
elamumaa); Pikk tn 20d (100% tootmismaa); Roopa tn 33 (100% elamumaa);
Toome tn 3 (100% ärimaa); Võrumõisa
tee 28 (100% elamumaa); Taara tn 1a
(100% sihtotstarbeta maa); Luha tn 31
(100% sihtotstarbeta maa).

Katastriüksuste jagamine

Räpina maantee T1 katastriüksus jagati neljaks ning määrati katastriüksuste aadressid, sihtotstarbed ja pindalad
järgmiselt: Räpina maantee T1, pindala
40117 m², sihtotstarve 100% transpordimaa; Räpina mnt 22e, pindala 190 m²,
sihtotstarve 100% sotsiaalmaa, alaliigiga
ühiskondlike ehitiste maa; Räpina mnt
22g, pindala 421 m², sihtotstarve 100%
tootmismaa; Räpina mnt 22j, pindala
1621 m², sihtotstarve 50% ärimaa, 50%
tootmismaa.
Räpina mnt 22 katastriüksus jagati kaheks ning määrati katastriüksuste
aadressid, sihtotstarbed ja pindalad järgmiselt: Räpina mnt 22, pindala 2729 m²,
sihtotstarve 100% sotsiaalmaa, alaliigiga
ühiskondlike ehitiste maa; Räpina mnt
22f, pindala 1666 m², sihtotstarve 100%
tootmismaa.
Räpina mnt 22b katastriüksus jagati
kaheks ning määrati katastriüksuste aadressid, sihtotstarbed ja pindalad järgmiselt: Räpina mnt 22b, pindala 13 920 m²,
sihtotstarve 50% ärimaa, 50% tootmismaa; Räpina maantee T2, pindala 171
m², sihtotstarve 100% transpordimaa.

Riigihanke tulemuse
kinnitamine

Riigihanke „Koreli oja rekreatsiooniala projekteerimine” võitis madalaima
hinna – 12 550 euroga (hind ei sisalda
käibemaksu) OÜ Kivisilla ja riigihanke
„Elektroonilise arvemenetluse teenus”
madalaima hinnaga (arve digitaliseerimine 0,20 eurot / tükk ja arve menetlemine 0,15 eurot / tükk, hinnad ei sisalda
käibemaksu) OÜ Envoice.
OÜ Taristuhaldus 2016. aasta majandusaruande kinnitamine
Kinnitati OÜ Taristuhaldus 2016.
aasta majandusaruanne.

Kultuuri- ja spordiürituste
toetused

nav T1, Laane tn 3b;
- kaugküttetorustiku ümberehitamiseks asukohaga Seminari tänav T1,
Seminari väljak, Lydia Koidula tänav T1;
- 100 m3 reservuaaride (10 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 200 m3 reservuaari (1 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 400 m3 reservuaaride (3 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 700 m3 reservuaaride (3 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 1000 m3 reservuaaride (4 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8;
- 2000 m3 reservuaaride (3 tk) lammutamiseks asukohaga Kose tee 8.

Ürituste kooskõlastamine ja
väljaku sulgemine

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste
Lahingukoolile anti nõusolek avaliku
ürituse „Lahingukooli 97. aastapäevale
pühendatud jooks” korraldamiseks 1.
juunil kella 9.45–10.30. Jooks toimub
Võru linna ja valla teedel Kubija järve
ümbruses.
Kaitseväe 2. jalaväebrigaadile anti
nõusolek ürituse „XVIII kaitseväe
meistrivõistlused triatlonis” raames stardi- ja finišiala korraldamiseks 27. juulil
kella 8–17 (start kell 12) Kubija järve
ääres Männiku tänavaga piirneval maaüksusel.

Müügikoha hooajaline
laiendamine

OÜle Lilleoaas anti nõusolek müügikoha hooajalise laienduse (müügikoha
peauksest vasakul kuni 10 m ulatuses
hooajaliste suvelillede müük) paigaldamiseks Jüri 13 hoone ette ajavahemikel
5. mai – 1. detsember 2017, 15. aprill – 1.
detsember 2018 ja 15. aprill – 1. detsember 2019. Kõnnitee peab jääma vähemalt
1,1 m laiuselt jalakäijatele avatuks.

Kinnitati Võru linna eelarvest kultuurija spordiürituste tarvis antavad toetused
2017. aastaks – kokku 27 507 eurot.

Vara omandamine

Otsustati omandada Võru linnas asuvad
kinnistud aadressil Tartu tn 9 (elamumaa 100%, pindala 1301m²) ja Tartu tn
7 (elamumaa 100%, pindala 1457m²,
mõlema omanik AS KPG) hinnaga 9000
eurot. Nimetatud kinnistuid ja neid
ümbritsevat maa-ala soovib linn kasutada selleks, et rajada sõidukite parkla,
mida saaksid kasutada bussiga sõitjad,
nii linna külastavad kui ka siin elavad
inimesed.

Ehituslubade väljastamine

Väljastati järgmised ehitusload:
- skate-pargi püstitamiseks asukohaga Vee tn 2; Vee tn 4c;
- kaugküttetorustiku ehitamiseks
asukohaga Luha tänav T1, Luha tn 12,
Jüri tänav, F. R. Kreutzwaldi tänav, F. R.
Kreutzwaldi tn 108, F. R. Kreutzwaldi tn
114, Kose tee T1, Kose tee 3a, Kubja tee
T1, Kubja tee 1, Kubja tee 3, Kadaka tä-

Võru Linnavolikogu
istung 10. mail
Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine
Võrusoo tööstusala arendamiseks otsustati taotleda Võru linna omandisse riigile kuuluvad kinnistud: Turba tänav T3 (pindala 46 935 m²) tänava ja tehnovõrkude rajamiseks ning kuus tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega kinnistut (Põllu tn
13, pindala 15371 m²; Põllu tn 16, pindala 9851 m²; Põllu tn 17, pindala 5998
m²; Põllu tn 18, pindala 8449 m²; Põllu tn 19, pindala 6920 m² ja Põllu tn 20,
pindala 7809 m²) ettevõtluskeskkonna arendamiseks.

Võru Linnavalitsus võtab teenistusse

PEAARHITEKTI
Peamiseks teenistusülesandeks on
linnaplaneerimise ja linna arhitektuurse keskkonnaga seotud tegevused.
Nõudmised kvalifikatsioonile:
• arhitektuurialane kõrgharidus
• soovitatav erialane
töökogemus
• AutoCADi või MicroStationi
programmidega töötamise
kogemus
Linnavalitsus pakub:
• huvitavat ja vastutusrikast
tööd
• professionaalsete oskuste
arendamise võimalust
Lisainfo:
Avaldus, CV, haridust tõendava dokumendi koopia ja visioon „Võru linnale vajalikud ruumilised arengud
kuni aastani 2027” saata 1. juuniks
k.a aadressil Võru Linnavalitsus, Jüri
11, 65620 Võru või e-kirjaga info@
voru.ee, märgusõna „Peaarhitekt”.
Asukoht: Võru Linnavalitsus
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Töö tüüp: ametnik
Kontaktisik: Raiko Palm
Kontakttelefon: 785 0949
Koduleht: www.voru.ee
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PIIRIÜLESED PRAKTIKAD

KUU PILDIS

Õppereisist Islandile
Aprillis külastasid seitse Võru
Linnavalitsuse ametnikku Islandit.
Õppereisi eesmärk oli vahetada kogemusi ja teadmisi
loomemajanduse
teemadel
ning tutvuda käsitöö tugisüsteemidega.
Projekti
partner,
Ísafjarðarbæri omavalitsus, oli
kokku pannud huvitava programmi, mille raames külastati
Ísafjarðarbæri administratsiooni ja külade käsitöökeskusi ning tutvuti Blue Banki
teenusekeskusega. Läbivaks
teemaks oli loomemajandus.
Ísafjarðarbæri omavalitsus asub Loode-Islandil ning
koosneb viiest külast. Pea igas
külas oli käsitöökeskus, mille peamiseks ülesandeks on
turustada kohalike inimeste
käsitööd. Flateyri külas asuv
Purka käsitööklubi oli hea
näide sellest, kuidas kogukonnakohvik, eakate päevakeskus
ja käsitöökeskus ühiselt tegutsevad.
Island on hiljuti läbi teinud haldusreformi ning samamoodi nagu Eesti otsivad
nemadki, sh Ísafjarðarbæri
omavalitsus võimalusi teenuseid paremini korraldada ja
külades elu hoida.
Lisaks
Ísafjarðarbæri
omavalitsusele külastati teisi keskusi. Muljetavaldav oli
Ljómalindi taluturg, mille on
loonud kohalikud ettevõtjad
ja käsitöölised. Väikeses keskuses müüdi nii toiduaineid
kui ka käsitöötooteid. Et valikusse jõuda, peavad tooted
läbima
kvaliteedikontrolli.
Kvaliteeti kontrollivad inimesed, kes pole otse toodete ega
tootjatega seotud. Turg tegutseb suuresti vabatahtliku töö
korras. On küll üks töötaja,
kuid nädalavahetuste töö ja
töötaja asendamised korraldavad tootjad ise vabatahtlik-

Võrus paigaldati uusi
tänavavalgusteid
Aprilli viimasel nädalal alustati
Võru linnas uute valgustite paigaldamist kohtadesse, kus senini
valgustust polnud.
Uued valgustid said Laane
tänav (Veskioja ja Kubija tee vahel), Niidu tänava ots, Lühike
tänav, Petseri tänava pikenduse
jalakäijate osa ning Jõe tänav.
Kokku paigaldati 25 uut valgustit.
Peale selle vahetati ökonoomsemate vastu välja kõik
valgustid (kokku 30) Tallinna
maanteel (pildil) Roosi tänavast
kuni ringteeni.
OÜ Kagu-Elekter tehtud
tööd läksid maksma ligi 44 000 eurot.

Võrulased Reykjavikis käsitsi kootud kampsuneid uudistamas.
kuse alusel.
Ullarselið villakeskus oli
samuti üks näide sellest, kuidas käsitöölised on loonud
endale kauni müügikoha, kus
töötatakse
vabatahtlikkuse
alusel.
Õppereisi käigus külastati
ka Reykjavikis asuvat loomemajanduskeskust Hannverk
og Hönnun ja Islandi disaini
keskust. Mõlemat organisatsiooni rahastab riik, kuid keskuste tegevus on pisut erineva
suunitlusega. Loomemajanduskeskuse tegevused on suunatud käsitöölistele, olenemata nende haridusest – oluline
on töö kvaliteet. Disainikeskuse tegevused on suunatud
pigem tippdisaini loomisele,
tihedat koostööd tehakse ka
arhitektidega.
Loomemajanduskeskuse
ülesanne on viia käsitöölised

ja tarbijad kokku. Nende tegevus keskendub peamiselt
turundamisele. Eesmärk on
leida üles andekad, kvaliteetseid tooteid tegevad käsitöölised, teha nende toodetest kenad fotod, jagada eri kanalite
kaudu käsitööliste kohta infot
ning korraldada üritusi nagu
messid ja näitusmüügid.
Põnev keskus oli ka käsitsi kudujate selts, kuhu kuulub
umbes 500 kudujat. Seltsil on
Reykjavikis oma pood, mille
kaudu toodangut turustatakse. Aastas müüakse ligi 12 000
kampsunit. Keskus on ka hea
näide kaugtööst. Kaugemates
paikades elavatele kudujatele
saadetakse posti teel mustrid
ja materjalid. Kudujad otsustavad ise, kui kiiresti nad tooted valmis teevad. Kui kudum
on valmis, saadetakse see seltsile.

Õppereisil tõdeti, et elu
Islandil on ilma tõttu üsna
karm, kuid sellest hoolimata
on inimestele loodud võimalused oma kodus käsitööga
tegelda ning kanalid, mille
kaudu oma tooteid müüa. Islandi näitel võib öelda, et käsitöökeskused õigustavad end
igati. Külastatud kohad andsid
aimu, kuidas turismistruktuurid ja käsitöölised omavahel
koostööd teevad ning kuidas
vabatahtlik töö käsitöökeskuste töökorralduses suurt
rolli mängib.
Õppereis toimus projekti
„Võru linnavalitsuse ametnike
õppereis Soome ja Islandile”
raames, mida kaasrahastab
Põhjamaade Ministrite Nõukogu avaliku halduse mobiilsusprogrammist 6300 euroga.
Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Hooldustööd Tamula
rannapromenaadil
Mais toimusid Tamula rannapromenaadil igakevadised hooldustööd, mille käigus korrastati 2009. aastal rajatud promenaadi puitlaudiseid ja köispiirdeid, paadisildu ning vetelpäästetorni.
Ehitustöid tegi OÜ Inkku. Paadisillad (pildil) paigaldatakse korrastamise järel taas vette.
Samal ajal korrastati ka liivaalasid: tasandati tuule mõjul tekkinud liivavalle ning lisati liiva mänguatraktsioonide turvaaladele ja
rannaklubi taga asuvatele võrkpalliväljakutele. Töid tegi OÜ Kopaonud. Pärast liivaalade korrastust sõelutakse liiv kogu rannaalal.
Soovime meeldivat ja ohutut suplushooaega!

VABA AEG
ARENDUSTEGEVUS

Võru noored saavad uue betoonpargi
Tänavu jaanuaris esitas Võru
Linnavalitsus projektitaotluse
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse regionaalsete investeeringutoetuste programmi.
Mõni nädal tagasi otsustas
programmi komisjon toetada projekti „Võru linna skate-pargi rajamine” 57 341,27
euroga.
Võru Linnavalitsuses valmistatakse praegu ette ehitushanget. Kui see õnnestub, algavad ehitustööd juunis ning
lõpevad septembris. Skatepark koos juurdepääsuteedega rajatakse Vee tänava ääres
olevale haljasalale (praeguse
korvpalliplatsi taha) ligi 1435
m2 suurusele alale.
„Asukoha valikul lähtusime 2008. aastal koostatud
rannaala ideekonkursist, mille järgi vastavale alale on ette
nähtud laste ja täiskasvanute
tervisliku tegevuse paik,” ütles

hea näide sellest, kuidas noored oma soovide elluviimises aktiivselt kaasa löövad ja
mõtlevad. „Nad on andnud
väga asjalikku nõu pargi projekteerimisel. Minu poolt suur
kummardus nendele aktiivsetele poistele,” lisas Allas.
Kuna uus park on betoonist, on noored teinud ka ettepaneku kutsuda parki Võru
betoonpargiks.
Võru uue skate-pargi on
projekteerinud OÜ Pekko
Projekt.
Võru linnapea Anti Allas.
Uus betoonpark tuleb
mitmekülgne, arvestatud on
erinevate vanuserühmade ja
harrastajate (rula, tõukeratas,
BMX) huve. Park oleks nii
maakonnas kui kogu Eestis
ainulaadne, kuna sinna rajatakse bowl-element (kauss/

bassein) koos korraliku drenaažiga. Pargi kujundus lahendatakse ringliiklusega, mis
võimaldab korraga rajal olla
rohkemal arvul noortel. Lisaks on ala kujundatud nii, et
seal saab võistlusi korraldada.
Linnapea sõnul on skatepargi rajamise protsess olnud

Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Linnavalitsuse töötajad valmistumas hooaja avavõistluseks.

Hea discgolfi huviline!
MTÜ Võru Discgolf annab teada, et igal esmaspäeval algusega kell
18.15 toimub Kubija discgolfi-rajal nädalamäng. Osavõtumaks 3
eurot. Nädalamängusari algas 8. mail ja kestab suve lõpuni.
Hea uudis: algajatele ja uutele discgolfi huvilistele toimuvad
alates 4. juunist samal rajal koolitused.
Koolitused toimuvad pühapäeviti algusega kell 17. Koolituspäevade kuupäevad on: 4. ja 18. juuni, 2., 16. ja 30. juuli ning 13.
ja 27. august. Koolitust toetab Võru vald, osavõtt on tasuta, koolitajaks on klubi mängijad.
Hea on, kui õppija saab kaasa võtta oma kettad, kuid neid on
õppimiseks võimalik saada ka kohapeal. Tule naudi loodust ja
mängu koos toredate kaaslastega!
MTÜ Võru Discgolf klubi Kagu Kotkad nimel Andres Visnapuu
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Ka töötavad inimesed
saavad töötukassa toel
ümber- ja täiendusõpet
Mais lisandusid töötukassa teenuste hulka uued tööl käivatele
inimestele mõeldud teenused.
Uute võimalustena toetatakse
töötajaid kutse-, kõrg- või rakenduskõrghariduse omandamisel,
kuni ühe aasta kestvatel tööturukoolitustel ja kvalifikatsiooni
tõendava dokumendi saamisel.
Tööandjad saavad taotleda töötajate koolitamiseks toetust.
„Töötukassa jaoks on tegemist olulise muutusega – keskendume järgnevatel aastatel
üha rohkem ka töötajate oskuste
arendamisele, et inimesed vahetaksid pigem eriala ja tööd, kui
jääksid töötuks. Töötajate oskustesse investeerimine on oluline,
sest aitab tõsta tootlikkust ja toetab majanduse struktuurimuutusi laiemalt,” ütles töötukassa
juhatuse esimees Meelis Paavel.
Tema sõnul on uued võimalused
mõeldud töötajatele, kelle oskused vajavad tööelus jätkamiseks
täiendamist, näiteks pole töötajal erialast haridust, oskused on
vananenud, eesti keele oskus on
puudulik või tuleb ametit vahetada tervise tõttu.
Töötukassa toetab ametite
õppimist valdkonnas, kus on
kasvav tööjõuvajadus ja kus juba
praegu on töökätest puudu. Sel
aastal toetame koolitusi informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia; metsanduse ja
puidutööstuse; arvestusala; sotsiaaltöö; metalli- ja masinatööstuse; keemia- ja plastitööstuse;
energeetika ja kaevandamise
ning tervishoiu valdkonnas.

Lisaks toetame osalemist eesti keele ja IKT õppevaldkonna
koolitustel. Ka tööandjad saavad
taotleda koolitustoetust töötajate
värbamiseks kasvava tööjõuvajadusega ametitesse. Toetatavad
õppekavad, koolitusvaldkonnad
ja ametid on valitud Kutsekoja
SA tööjõu- ja oskuste vajaduse
(OSKA) uuringutele tuginedes.
Erandina ei kehti koolitusvaldkondade piirang töötajatele,
kes ei saa oma senisel ametikohal jätkata tervise tõttu. Sel juhul
on oluline, et õpitav eriala oleks
inimesele terviseseisundit arvestades sobiv ja toetaks teda töötamise jätkamisel.
Toetatavad
tasemeõppe
valdkonnad leiate: https://www.
tootukassa.ee/content/tootuseennetamine/millistel-oppekavadel-oppimist-toetatakse.
Uute teenuste kohta saab
lähemalt lugeda: https://www.
tootukassa.ee/content/tootuseennetamine.
Uute teenuste kohta saavad
nii töötavad inimesed kui ka
tööandjad infot töötukassa Võrumaa osakonnast, mis asub Võrus Jüri 19a (III korrus).
Palume enne broneerida aja
iseteenindusportaalis (https://
www.tootukassa.ee/tkauth/login) või telefonil 786 8750.
Ene Kerge,
Eesti Töötukassa Võrumaa
osakonna juhataja

Võrus on avatud uus ökopood EloPärl
Võru linnas Jüri 39 on juba
kolmandat kuud avatud ökopood EloPärl, mille asutajate
– Elo Meieri ja Merle Pärle
eesmärk on võimaldada Võrumaa inimestel võimalikult
palju ökotooteid ühest kohast
kätte saada.
„Kaupluses on saadaval
nii kohalike tootjate tooteid
kui ka mujalt toodud mahetoodangut.
Kaubavalikust
leiab toidukaupu, toidulisandeid ja kodukeemiat, samuti
ihuhooldus- ja kosmeetikatooteid,” kinnitavad poepidajad.
Näiteks saab Petseri ja Jüri
tänava ristmiku juures olevast
ärist osta mitmesuguseid toidulisandeid (Ecosh life, Biotheka, Via Naturale, Dr. Ohhira), mineraalkosmeetikat
(Bellapierre), maitseaineid,
kuivaineid, Vegani võileivamäärdeid, õlisid, kodumaised
mahlu ja maiustusi. Pesu- ja
üldpuhastusvahendite
valikust leiab põnevaid eestimaiseid tooteid. Samuti on
kaubavalikus Mulinersi, Örni,
Biovegan Family looduslikud
pesupulbrid ja Strata Nordicu
universaalne
puhastusvahend.
Võimalus on osta oma
taaraga nõudepesuvahendit ja
pesumasina tarvis pesugeeli.
„Selle hind on soodsam kui
pakendatud kaubal, samuti
on see keskkonnasõbralik tarbimine,” täpsustab Elo Meier.
Näo- ja kehahooldustoodetest on EloPärli lettidel
esindatud Sohvy, Mirra, Cannadermi, Goodkaarma ja Biolu tooted.

Elo Meier ja Merle Pärle oma ökopoes EloPärl.
Õige toote leidmiseks
võib poepidajailt julgesti nõu
küsida. „Oleme inimestele
valiku tegemisel abiks ja jagame oma teadmisi nii palju, kui oskame,” kinnitavad
nad ühest suust. Meier lisab,
et lähiajal alustab ta poes ka
kosmeetikatöid võimalikult
looduslähedaste toodetega.

Viisipidamatutele
lauluõpe ja hääleseade
Lisaks oma põhitegevusele
pakub EloPärl lauluõpet täiskasvanutele, kellele on nooruses teada antud, et nad laulda
ei oska.
„Sellistele viisipidamatutele inimestele on jäetud üks
oluline asi ütlemata: laulma
on võimalik õppida kõigil,
vähemalt nii palju, et julgeb
seltskonnas kaasa laulda. See-

ga saab iga inimene, kes on
oma südames soovinud laulda, seda oskust Võrus proovida, katsetada, õppida ning
oma enesekindluse uuesti

hirmud läbikukkumise ees jpm.
Poolteist aastat Eestis tegutsenud Noorte Tugila keskuste
kogemus näitab, et noorte probleeme saab edukalt lahendada –
juba üle 2000 noore on Eesti eri
paigus tuge või julgustust saanud ning jõudnud või peatselt
jõudmas eesmärgile, st kas tööle
või haridusteed jätkama. Vahel
piisab muutuseks väga vähesest.
Näiteks on Noorte Tugila keskuste poole pöördunud noori,
kellel on kool pooleli jäänud.
Piisab aga ühest nõustamisest
ja julgustavast sõnast ning noor
julgeb ja tahab ise edasi minna.
Mõni vajab abi asjaajamises,
nt dokumentide koostamisel,
tööandjate või koolidega suhtlemisel. Vahel on noorel vaja
leida üles usk endasse, seejärel
on probleemide lahendamine
üsna lihtne.

Mõned näited noorte probleemidest
Eelmisel kevadel puutus ühe
Noorte Tugila keskuse töötaja kokku noormeestega, kes
olid põhikooli lõpetamas. Nad
ei olnud küll NEET-noored
(15–26aastased noored, kes
ei õpi ega tööta), kuid kuulusid riskigruppi. Noormehed
olid veendunud, et neil jääb
põhikool lõpetamata, samuti ei näinud nende plaan ette

õpingute jätkamist ega tööelu.
Lähemal suhtlemisel selgus, et
vähese eneseusu põhjuseks oli
hirm lõpueksamite ees, kindel
veendumus, et nad põruvad
matemaatikaeksamil. Tugila
spetsialist pakkus välja võimaluse noortekeskuses ühiselt
õppida ja eksamiks valmistuda. Mitu nädalat prooviti ülesandeid lahendada, arutati läbi
keerulisemad teemad. Konsultatsioonide tulemusel kasvas
noormeeste enesekindlus ja
usk oma võimetesse. Üks noormees sooritas eksami esimesel
katsel, teine sai läbi järeleksamil. Nad rõõmustasid südamest, sest neile oli õpetaja koolis öelnud, et neist ei saa kunagi
midagi. Pärast põhikooli lõpetamist tegid noormehed plaane
kutsekooli minekuks. Tugila
programm pakub iga noore
jaoks paindlikke võimalusi ja
talle sobivaid lahendusteid.
Kui noorel puudub perekondlik tugi ja pole ka sõpru,
siis on tugila spetsialistid taas
toeks ja abiks. Näiteks tundis
üks tütarlaps tohutut pinget
kutsehariduskeskuse
katsete
ees. Ta ei tahtnud neid üksinda
ette võtta, kuid keegi tema perekonnast ei tundnud huvi, kas ta
läheb üldse kooli või kuidas tal
läheb. Kui tugila spetsialist pakkus võimalust teda toetada ja

eksamile kaasa minna, sai tüdruk tagasi tahtmise ja julguse.
Alati ei tähenda ka haridus,
et elus sujub kõik hästi. Noorte
tugila poole on pöördunud kõrgema haridusega noori, kes ei
julge või ei suuda tööle minna.
Näiteks tuli tugilasse noor kõrgharidusega naine, kes kartis
tohutult läbi kukkuda, eksida.
Oma madala enesehinnangu
tõttu ei julgenud ta isegi tööle
kandideerida. Mis oli lahendus? Tugila töötaja pakkus talle
võimalust osaleda keskuse ettevõtmistes, proovida töövarju
rolli. Selle tulemusel sai ta palju
positiivset tagasisidet, mis vähendasid tema hirme läbikukkumise ees. Kui nad said koos
tugila töötajaga CV valmis, selgus, et tööandja just teda tööle
soovibki. Ebakindlus kadus edu
kogedes – praegu on noor naine oma tööga rahul ning talle
meeldib see, mida teeb.
Mida Noorte Tugila
keskuses tehakse?
Noored on saanud Võru tugilas
individuaalset nõustamist, et
jõuda selgusele, mida soovivad
teha. On toimunud palju üritusi, on käidud messidel – näiteks Teeviidal ja Intellektikal,
on osaletud noortekonverentsil „Valikute küsimus”, samuti
on olnud võimalus osaleda va-

Ulis Guth

KOMMENTAAR
Elo Meier ja Merle Pärle, EloPärli asutajad
Nimi Elo tuleb võrukeelsest sõnast, mis tähendab elu.
Pärl tähendab meie jaoks looduse puhtust ning sära. Meil
on suur rõõm kanda ka ise neid nimesid. Ökopood EloPärl
pakub inimestele võimalust hoolitseda enda eest looduslähedaste toodetega. Anname võimaluse Võrumaa elanikule
väärtustada oma keha, hinge ja vaimu. Väärtustame keskkonda, tervist ja elu! Täidame südamest missiooni muuta
ökoloogilised tooted Võrus kättesaadavaks, igapäevaseks ja
loomulikuks.
NB! Tegevust alustavad Võru linna ettevõtted ja ärid saavad
endast Võru Linna Lehes teada anda. Selleks palume ühendust võtta lehe toimetajaga.

Noorte võimalus oma elu paremaks muuta
Kõik noored, kes on töötuks või
koolist eemale jäädes sattunud
ummikseisu või ei tea, kuidas
oma elu muuta, on oodatud
Noorte Tugila Võru keskusesse,
kus igale murele-probleemile
leitakse kindlasti lahendus.
Noorte Tugila keskuses ei
mõista keegi noort hukka ega
süüdista teda, kui ta ei tööta ega
õpi. Vastupidi, isegi kõige lootusetumana tunduvast olukorrast leitakse ühiselt väljapääs.
Eesmärk on, et ükski noor ei
tunneks, et ta on oma olukorras süüdi või üksi jäetud. Kui
tundub, et kooli pooleli jättes
või sobivat tööd mitte leides on
kõik võimalused elu paremaks
muuta kadunud, siis see pole
sugugi nii.
Eestis on eri põhjustel haridusest ja tööturult kõrvale
jäänud tuhandeid 15–26aastasi
noori. Osa neist on koju jäänud
olude sunnil, näiteks on tegu
terviseprobleemide või teiste
pereliikmete, sh laste eest hoolitsemise vajadusega. Teistel
on takistuseks näiteks majanduslikud või sotsiaalsed olud:
lähikonnas pole töövõimalusi,
eriti maakonna kaugemates
nurkades, samas puudub keskusega vajalik transpordiühendus. Lisaks võivad olla noorel
suhtlemisraskused, mis ei lase
tal uuesti kooli või tööle minna,

üles ehitada,” selgitab Merle
Pärle.
Kui tema juurde hakkasid jõudma inimesed, kellel
oli palutud suu kinni hoida, kuid kes on väga laulda
soovinud – kas või iseenda
rõõmuks –, oli asi otsustatud. „Inimeses tekib tunne,
et lootus on kuskil olemas.
Algselt sai laulugrupi nimeks
Kassikontsert. Kaheksa kuud
laulmist ja kassid juba naudivad neid laule, mille oleme
selgeks õppinud,” ütleb Pärle.
Õpe
viisipidamatutele
ja alates eelolevast sügisest
ka lastele vanuses 3–8 aastat
toimub nii grupis kui individuaaltundidena.
Ökopood EloPärl on avatud esmaspäevast reedeni
kella 10–18 ja laupäeval kella
10–15 (Facebookis: ökopood
EloPärl).

batahtlikuna Toidupanga kampaaniates. Koos töötukassaga
on korraldatud töötube, üritusi, on käidud asutustes töövarjuks. Rajaleidjaga koostöös on
nõustatud noori, et nad oleksid
valmis näiteks kooli sisseastumisvestluseks.
Ükski probleem pole nii
raske, et seda ei saaks lahendada.
Millal ja miks Noorte
Tugila poole pöörduda?
Pöördu Noorte Tugila Võru
keskusse siis, kui sul või su lapsel (sõbral, tuttaval) ei ole tööd
või vajalikku haridust. Samuti
siis, kui tunned end tõrjutuna
ja sul pole sotsiaalvõrgustikku
või sul on hirm näiteks tööle
kandideerimise või õppimise
ees.
Pea meeles: kui sa kuskilt
mujalt toetust ei saa, siis Noorte Tugila aitab sind kindlasti.
Tugilas sind ei arvustata ega
süüdistata, vaid arvestatakse
sinu olukorda ja vajadusi. Sa
ei pea tulema üksi – võta sõber
kaasa. Igale noorele lähenetakse individuaalselt – tähtis on, et
tekiks vastastikune usaldus.
Kuhu tulla?
MTÜ Võru Noortekeskus / tugila
Jüri 54, 65604 Võru, Võru maa-

kond
www.vorumaanoor.ee
Facebook: Võrumaa Noorte
Tugila
Kontaktisik: Marina Piirisild
Kes rahastab Noorte Tugila
tegevust?
Noortekeskuste Noorte Tugila
programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESFi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” raames. Noorte Tugila
programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
Rohkem infot leiab: www.
tugila.ee.
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Hetki „Teeme ära!”
talgupäevalt Võru linnas

Politsei- ja linnajuhtide kohtumiselt

6. mail toimunud „Teeme ära!”
talgupäeval oli Võru linnas kavas hulk töid ja tegemisi. Muu
hulgas heiskas Kaitseliit lipu
kingitusena Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks. Aktsiooni käigus
pandi lipumastile 2meetrine EV
100 vimpel-lipp ja KL 100 plaat.
Võru Linnavalitsuse korraldatud heakorratalgutel Tamula
supelrannas korrastati murualasid, peenraid ja veepiiri, linnakalmistul oli plaanis mälestusmärkide ja kalmistu ümbruse
korrastamine ning Kubija supelrannas riisumine ja käbide
koristamine. Bussijaama juures
puhastati võsast ja prahist linnale sõidukite parkla rajamiseks
soetatud kinnistu.

19. aprillil külastasid Võru Linnavalitsust Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri uued juhid, prefekt Vallo Koppel ja Kagu politseijaoskonna juht Helmer Hallik (pildil), et anda ülevaade
korrakaitse hetkeseisust ja tutvustada lähemalt oma tegevuskava. Linnapea Anti Allase ja abilinnapea Kalev Ilvesega arutati koostöövõimalusi turvalisuse parandamiseks Võru linnas.
Vallo Koppel tutvustas lähemalt Lõuna prefektuuri
struktuuri ja selle toimimist, tunnustades Võru linna
senise panuse eest politseitöö toetamisel. „Püüdleme
kogukonnale parema teenuse osutamise poole. Selles
suhtes Võru eristub. Heaks näiteks on valvekaameratesse panustamine, aga ka tõhus tegutsemine sotsiaaltöö vallas,” lausus alates 1. veebruarist Lõuna prefektuuri juhtiv mees. Märtsis Kagu politseijaoskonna juhi
ametisse asunud Halliku sõnul on Võru linn üks neist
omavalitsustest, kes turvalisust oluliseks peab ja politseile koostööpartnerina vastu tuleb.
Veidi üle tunni kestnud arutelu käigus räägiti muu
hulgas politseireformi ja haldusreformi mõjudest,
Võru kui Kagu-Eesti tõmbekeskuse rollist politseitöö
korraldamisel, kohalike lõbustusasutustega seotud
murekohtadest, politsei(patrulli) reageerimisvõimekusest, parkimisrikkumistest ning noorte politseinike
tulevikust Võru linnas, samuti turvalisuse nõukogu
tulevikust maakonnas, ressursside kasutamisest järelevalve tõhustamisel ja politseipraktikate vahetamisest
sõpruslinnade vahel.
Linnapea Anti Allas tänas politseid meeldiva ja
konstruktiivse koostöö eest.

Kandles tähistati Päästearmee Võru
korpuse 11. aastapäeva
21. aprillil Kandles toimunud MTÜ Päästearmee Võru korpuse 11. aastapäeva kontsert-jumalateenistusel andis Võru linnapea Anti Allas
Päästearmee Võru korpuse juhile Inge Ojala-Pihlajale üle tunnustuskirja aastatepikkuse
järjepideva abivajajate märkamise ja toetamise
eest.
Päästearmee on üle maailma tuntud evangeelne kristlik kirik, mis on kasvanud 1800ndate aastate lõpus välja metodisti kiriku liikumisest sooviga aidata neid, kel elus hästi ei lähe,
näiteks kodutuid, vaeseid, raskustes peresid ja
üksikuid inimesi. Praeguseks tegutsetakse juba
126 riigis üle maailma.

Võrus avati mootorratturite kevadpäevad
13. mail avati Võrus mootorratturite kevadpäevad,
mis andsid ühtlasi
avalöögi LõunaEesti mootorratturite sõiduhooajale. Kohal oli
sadakond motohuvilist erineva
margi ja kubatuuriga kaherattalistel. Motohuvilisi
käis punnvõrriga
tervitamas ka linnapea.

Võrulaste tutvumiskäik Viljandi ja
Otepää tervisekeskusesse

Võru linna korvpallimeeskond tõusis
üle pika aja taas poodiumile

Võru linna korvpallimeeskond tõusis üle pika aja taas poodiumile, kui 27. aprillil Antslas toimunud
Võru maakonna kohalike omavalitsuste töötajate korvpalliturniiril saadi kaks võitu ja kaks kaotust
ning teeniti pronksmedal. Võru linna võistkonna ees pälvisid kirkamad medalid Urvaste vald ja
Antsla vald, linlaste seljataha jäid Võru vald ja Haanja/Rõuge võistkond. Võru linna eest mängisid
(pildil vasakult) maakorraldaja-geodeet Tauno Asi, abilinnapea Kalev Ilves, linnavolikogu esimees
Andres Visnapuu, ehitusspetsialist Kalmer Vislapuu, linnalehe toimetaja Ulis Guth, linnavolikogu
liige Olev Lüütsepp ja linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim. Pildilt puudub linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm.

24. aprillil tegid linnapea Anti Allas, abilinnapea Sixten Sild, Võru vallavanem
Georg Ruuda, ekspert Kadri Kangro ja
patsientide esindaja Reet Kangro ringsõidu, et tutvuda Viljandi ja Otepää tervisekeskusega.
Viljandis tutvuti tegevustega tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreerimisel
(eestvedaja Viljandi haigla) ning Otepääl
tervisekeskuse ja selle organisatoorse
mudeliga (eestvedaja omavalitsuse loodud sihtasutus).
Anti Allase sõnul arutati koos Viljandi haigla ja perearstide esindajaga esmatasandi tervisekeskuste arendamise probleeme ja väljakutseid. „Koos tõdesime, et probleem pole mitte teenustes, vaid teenuste vahel. Õpime Viljandi kogemusest, et nüüdisaegne, inimesest lähtuv esmatasandi tervisekeskus saaks tehtud ka Võrru,” ütles ta.
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LASTELINN VÕRU

Võru lastefestival – hariv ja mitmekesine
28.–30. juulini toimuvale
Võru lastefestivalile tuleb külla
Teatribussi etendus „Pettsoni
ja Finduse rebasejaht”. Saab
kogemuse filmitegemise maailmast, on võimalik nautida
mustkunsti, tsirkust ja Ahhaa
teadusteatrit, õppida võru
keelt ja kuulata Kreutzwaldi
muinasjutte.
Võru Kannel muutub festivali ajal müstiliseks filmimajaks. Fuajees on võimalus
tasuta töötubades meisterdada (plakati valmistamise
töötuba, vanast 35mm filmilindist huvitavate esemete valmistamine). Pileti või festivali
passiga saab kontserdisaalis
kogemuse multifilmi tegemisest. Võimalus on luua oma
multifilm kaader kaadri haaval (stoppkaader) filmi tegelasi liigutades. Aegluup-kaadri
võttega saad olla ise lühifilmi
kangelane ja murda läbi seina.
Tegevus võetakse üles kaameraga, mis suudab salvestada
sekundis tavalistest kaameratest rohkem kaadreid, ülesvõtte tavapärasel kiirusel esitamine loob mulje aeglasest
liikumisest. Lapsed saavad
proovida, kuidas anda heli
videoklippidele, ning näha ja
tunda oma nahal, kuidas tehakse filmigrimmi.
Kõrgtehnoloogiliste kuvaprillide abil saab kogeda virtuaalreaalsust ehk tunnet
ÜLESKUTSE

viibida kusagil mujal või olla
keegi teine; teatrisaalis on
võimalik tutvuda ekraanil
arvutimängudega ja neid ka
ise mängida. Lisaks on võimalus uudistada tänapäevast
kinotehnikat ja panna oma
filmiteadmised proovile viktoriinis.
Teatribussi „Petssoni ja
Finduse rebasejaht” kaks
etendust toimuvad Kandle
aias.
Seikluspark – fantaasiahoov. Kandle aed muutub
laupäevasel päeval fantaasiahooviks, kus leiavad aset
mustkunst, tsirkus, Ahhaa
teadusteater. Avatud on töötoad ning toimuvad etendused laval.
Võrru tuleb külla Austraaliast pärit tsirkuseartist Dan le
man (kodanikunimega Dan
Renwik), kes lõbustab igas
vanuses inimesi naljakate ja
vahel ka närvikõdi tekitavate
trikkide ning sõnatu etendusega.
Lavale astub ka Mustkunstiteater kogupereetendusega
„Illusioon”. Mustkunstnik
Fred-Erik Johansoni lõbus
ja üllatusterohke etendus sobib igas vanuses vaatajale.
Muinasjutulised valged tuvid,
ilmumise ja kadumise illusioonid, närvekõditavalt ohtlikud numbrid, humoorikas
publiku kaasamine – parim

klassikaline mustkunst igale
maitsele. Uskumatu muutub
tõeliseks ja imed reaalsuseks
ning kui veab, siis oled just
sina see, kes laval mustkunstnikku abistada saab. Lisaks on
kavas ohtralt nalja ning kõik
võivad ka ise väikese triki selgeks õppida. Ja loomulikult
ilmub valge jänes just siis,
kui sa seda kõige vähem oodata oskad. Mustkunstiteatri
õpitoas saab professionaalse
mustkunstniku käe all õppida
trikke ette valmistama ja esitama. Kõik vajaminevad materjalid on kohapeal olemas.
Kohal on ka Mustkunstiteatri
trikipood. Müügil on mustkunstitarvikud ja -rekvisiidid
koos õpetusega.
Ahhaa teaduskeskus pakub meeleolukat show’d nii
laval kui ka töötoana. Teadusteatri etendused teevad
ka keerukamad teadusnähtused lihtsalt mõistetavaks
ja nauditavaks – nii suurtele
kui väikestele. Võimalus on
uudistada nii keemiat, füüsikat kui ka bioloogiat täiesti
uuest küljest!
Meie kohalikku võru
keelt ja kultuuri tutvustavad Võru Instituut ja Fr. R.
Kreutzwaldi muuseum. Võru
Instituudi aias (Tartu 48) on
avatud võrukeelne õpituba,
kus saab lahendada võrukeelseid mõistatusi, lugeda liisku

võru keeles, mängida sõnade
äraarvamise mänge, lahendada võrukeelseid ristsõnu,
mängida võrukeelseid lauamänge. Võru keele õppimisel
on abiks multifilmitegelased
Jäno-Juss ning tema sõbrad.
Tule ja tee ise endale võrukeelse sõnaga rinnamärk või
pane tigupostiga teele võrukeelsete tervitustega postkaart
sõpradele!
Avatud on võrukeelsete
raamatute lett. Kaasa saab osta
võrukeelseid juturaamatuid ja
plaate lastelauludega. Virgad
võru keele õppijad saavad kätt
proovida õnneloosis. Suupisted ja joogid Vana-Võromaa
köögist lastele ning vanematele.
Tegevused Võru Instituudi
hoovis on kõikidele TASUTA!
Muinasjututunnid
ja
töötuba Kreutzwaldi muuseumis (Kreutzwaldi 31). Kõneldakse muinasjutte, avatud
on töötuba, kus valmistatakse muuseumimeeneid ning
saab vaadata näitust „Fr. R.
Kreutzwaldi „Reinuvader Rebane” ja loomad eesti lastekirjanduses”.
Vana-Võromaa kultuurikojas (Katariina allee 11) saab
vaadata väljapanekut laste vanaaegsetest mänguasjadest.
Kristi Vals,
lastefestivali projektijuht

Tule ja osale lastefestivalil!

Iga suursündmus sünnib sadade inimeste
koostöös. Kuna lastefestivali kandev idee
on tunda rõõmu koostegemisest ja koosolemisest, ootame festivaliga liituma kõiki, kes soovivad kaasa lüüa.
Kutsume kõiki peresid, lasteaedu,
koole, MTÜsid, organisatsioone, käsitöö-

lisi, toitlustajaid, ettevõtteid ja vabatahtlikke festivali ajal meie lapsi rõõmustama.
Selleks pakuvad võimalusi:
VABA LAVA Kesklinna kooli ees ja
MELU TÄNAVATEL. Kontakt ja info:
vorulastefestival@gmail.com, Kristi Vals,
tel 521 5204.

LAAT ja KOHVIKUD. Kontakt ja lisainfo: Margus Külm, tel 522 6574 ja eposti aadress: margus@tamula.edu.ee.
Tulge ja rõõmustage lapsi ning meid
kõiki Võru linnas!
Lisainfo festivali kohta: www.vorulastefestival.ee

Algas lastefestivali
piletite müük
Piletid on müügil Piletilevis, Võru Kandle kassas ja festivali ajal kohapeal.
Võru lastefestival on liitunud ka Eesti Lasterikaste Perede Liiduga:
perepileti hind kehtib Perekaardi ettenäitamisel tervele perele.
Lähemalt saab infot: www.vorulastefestival.ee.

OLULINE TEADA:
Festivali ajal on palju TASUTA tegevusi! Üldine melu festivali alal, paljud töötoad, esinejad vabal laval, muinasjututehas, muinasaeg „Välekil
on tuli”, tegevused Kreutzwaldi muuseumis, võrukeelne õpihoov, tegevused Tamula rannas, laat, tehnikapark ja kiiking. Ka õhtune koguperekontsert on kõigile tasuta!

8.06.2017 kell 16

VANAKRAAMITURG

TEISIPÄEVAL, 30. MAIL

LASTEAIAS SÕLEKE (PAJU 5a)

ALGUSEGA KELL 16.30
TOIMUB
OKASROOSIKESE
LASTEAIA ÕUES

HEATEGEVUSLIK PEREPÄEV
PANNKOOGIPIDU.

VÕTA SÕBER KAASA JA ASTU LÄBI!

LOSSI VALLUTAVAD MERERÖÖVLID,
KES KORRALDAVAD
USKUMATU PEO.

Seoses 1. juunil kell 15.30 toimuva
Võru maakonna lasteaedade mudilaste laulu- ja tantsupeo rongkäiguga (Kesklinna park - Jüri tänav - Liiva
tänav - Kandle aed) suletakse järgmised tänavalõigud:
-Vabaduse tänav kella 15-15.30
-Jüri tänav alates kella 15.30st

rongkäigu lõpuni
-Liiva tänav kella 15.30-18
Toimub muudatus bussiliinil nr 11!
Buss nr 11 lõpetab Paju peatuses kell
15.34.
Alates 16.30 jätkub liini nr 11 teenindamine vastavalt sõiduplaanile.
Infot saab telefonil 504 7125.

Laste Vabariik Võrus Vabaduse väljakul
Eesti Lastekirjanduse Keskus korraldab 8. juunil kella
10–16 Võru linnas Vabaduse
väljakul avaliku ürituse Laste
Vabariik.
Tegemist on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud
elamustuuriga,

mis liigub ringi ratastel ning
ühendab endas teatri, mängu ja töötoad. Lapsed saavad
näha just Laste Vabariigi jaoks
valminud etendust, avastada
Eestit omanäolisel labürintmängualal ning proovida oma
käte osavust ja mõtte erksust

töötubades. Laste Vabariigi
ainulaadsel autolaval astuvad
kõikjal üles ka kohalikud lapsed ja noored. Laste Vabariigi
pass annab tavalisest soodsama sissepääsu paljudesse
muuseumidesse ja elamuskeskustesse üle Eesti. EV 100

üks suuremaid ettevõtmisi
Laste Vabariik viib killukese
eesti kultuuri paljudesse Eesti
paikadesse ning loob sel moel
sadade laste ühise kultuurikogemuse.

Laikum OÜ
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SUVI VÕRU LINNAS

Võru linn kutsub sünnipäevale

Maiustajaid ootav sünnipäevatort.

Tänavu tähistab Võru linn oma 233. sünnipäeva 18. ja 19. augustil. Mitmekesine
programm ootab kõiki linlasi ja külalisi
arvukalt osalema, sünnipäevamelu pakub põnevust kõigile vanuserühmadele.
18. augustil kell 10 avatakse huvilistele linna koolide uksed, doktor
Kreutzwald ootab külla kella 12st. Kesklinna pargi perepäeval „Koton om hää”
saab osaleda meisterdamise töötubades
ja nautida muusikalisi etteasteid. Kell
16.15 spordikeskuse juurest algavast
rongkäigust on oodatud osa võtma kõik
huvilised, et anda ühiselt sünnipäevale
suursugune avalöök. Päev jätkub Kesklinna pargis lasteaialaste esinemiskavaga.
Muidugi ei puudu sünnipäevatort, vanatehnika näitus, linnajooks, kiiking ning
keskööni kestev rahvapidu, kus tantsusamme aitavad seada ansamblid S.E.K.S
ja Singer Vinger.
19. augustil äratab meid hommikuse laadamelu keskel puhkpillimuusika,
jätkub perepäev rohkete noortealadega
ning rammumehed selgitavad välja Võru
linna selle aasta vägilase. Päeva lõpus
tuleb seada sammud Kreutzwaldi parki,
kus kell 19 laseb Eduard Tamme festival
puhkpillihelidel kõlada, ning sealt edasi
juba kell 20 algavale suurejoonelisele Tõnis Mägi järvekontserdile.
Linnapäevade täpne ajakava on Võru
linna veebilehe kultuurikalendris.
Inge Tolga,
kultuurispetsialist

Suvi 2017 – valik olulisemaid sündmusi
(Jälgi sündmuste kalendri täienemist: kultuurikava.ee, vorumaaspordiliit.ee, voruspordikeskus.ee.)

JUUNI
1.06 kell 15.30
Võru
maakonna lasteaedade mudilaste laulu- ja tantsupeo
rongkäik Kesklinna pargist
mööda Jüri ja Liiva tänavat
Kandle aeda
kell 16 Võru maakonna
lasteaedade mudilaste
laulu- ja tantsupidu
Kandle aias
kultuurikava.ee
Võrumaa laulu- ja
3.06
tantsupidu „Maailm heliseb”
Kubija laululaval
kultuurikava.ee
Rändav Laste
8.06
Vabariik – Eesti sünnipäevapidu Vabaduse väljakul
kultuurikava.ee

Lõuna-Eesti
11.06
memme-taadi rahvapidu
„Suvi jääb saatma meid”
Kubija laululaval
kultuurikava.ee
17.–18.06
Vanavara täika ja näitus
Kose tee 9//9a kinnistul
Aivo Proskin,
telefon 5569 7660
22.06
Linna jaanituli
„Kalevite kanged pojad”
Tamula rannas
kultuurikava.ee
JUULI
5.–09.07 XXIII Võru pärimustantsu festival
www.vorufolkloor.ee

9.–11.06 XIII Võru
akordionimuusikapäevad
kultuurikava.ee

9.07.
Georg Otsa
mälestusvõistlus
pikamaaujumises
Tamula järvel ja bangalos
vorumaaspordiliit.ee

10.–11.06 Võrkpalliturniir
„Tamula vanake”
kultuurikava.ee

15.–16.07
XVII SiljaSport Cup
rannajalgpallis

KUU PILDIS

Tamula supelrannas
kultuurikava.ee
28.–30.07
Võru lastefestival
„Rõkkab rõõmust maakera”
vorulastefestival.ee
AUGUST
1.08
IX Kesklinna
pargiraamatukogu
kultuurikava.ee
7.–20.08 Pop-up-merekool
„Meresõber”
Tamula supelrannas
www.ev100.ee/et/pop-merekool-meresober
15.–20.08
Eduard Tamme nimeline
Võru puhkpillifestival
www.tammefestival.com
18.–19.08
Võru linna 233. sünnipäev
kultuurikava.ee
19.08
Võru XII rattaralli
www.haanjarattaklubi.ee

SUUR JUUBEL

Agnia Linnamäe sai
100aastaseks
3

1

2

4

Meeleolukas rattapäev Võru linnas
1. mail Võrus Kesklinna pargis toimunud traditsioonilisel
kogupereüritusel
„Ratastel
Võru” pakuti rattatemaatikat
igale maitsele: toimus ratastel
linnaorienteerumine, osavussõit vigurrajal, laste jalgrattasõit, rataste kontroll, rullsuuskade ja -uskude testsõidud
ning üles oli seatud mudilaste
telk, kus sai meisterdada ja
multifilme vaadata.
Üritusel oli rekordarv osalejaid, näiteks lastesõidust võttis osa ligi 140 ja vigursõidust
ligi 100 last. Laste tegevustel-

gis toimetas ligi 150 last ning
linnaorienteerumisel osales
ligi 130 inimest.
Uuendusena oli tänavu
külas Eesti Jalgrattamuuseumi looja ja eestvedaja Valdo
Paust, kes seadis üles näituse
vanadest jalgratastest ning andis ülevaate jalgratta ajaloost.
Osalejate vahel loositi välja palju auhindu. Rattahooaja
avamise puhul joonistasid
Võru linna lasteaedade lapsed
teemal „Mina ja ratas”. Näitus
valminud töödest oli üleval
Võru Maksimarketis.

Ürituse korraldas Võru
Linnavalitsus
koostöös
Maanteeameti, orienteerumisklubi Võru, Haanja rattaklubi, MTÜ Toetuskeskus
Meiela ning vabatahtlikega Võru Noortekeskusest ja
Võru linna koolidest.
Üritust toetasid Maanteeamet, Võru Tarbijate Ühistu,
Valio Eesti, Eesti Maanteemuuseum, Kubija hotell-loodusspaa, AS G4S, Ritico, Eesti
Pagar, Tartu Maraton, Aerobike, SiljaSport, Maratonsport,
Hawaii Express, Jaagumäe toi-

dukeskus, Laste Lõunamaa ja
ajakiri Ma Olen Jalgrattur.
1. Rattapäev Võru kesklinnas.
2. Hetk osavõturohkest lastesõidust…
3. … ja vigursõidust.
4. Heategevuslikku suppi
müünud Võru Järve Kooli
ja Meiela inimesed. Saadud
tulu – 310 eurot – läheb
MTÜ Toetuskeskus Meiela noorte suviseks Hiiumaa
reisiks. Meiela tänab kõiki
supisööjaid!

Võru linna elanikul
Agnia Linnamäel (pildil) täitus 14. mail 100.
eluaasta. Lähikondlaste
ringis toimunud sünnipäevapeol käis väärikas
eas prouat õnnitlemas,
tervist ja jaksu soovimas
ka linnapea Anti Allas.
Agnia
Linnamäe
on sündinud 1917. aasta 14. mail Pärnumaal
Kaisma vallas Kõnnu
külas. Hariduse sai Kergu 6-klassilises koolis.
Gümnaasium tuli paraku majanduslikel põhjustel pooleli jätta ning
asuda tööle vanemate
talus. Hiljem avanes
võimalus minna aastaks
õppima Saku kodumajanduskooli, seejärel praktikale suurtallu. Esimeseks töökohaks oli
Järvakandi klaasitehase söökla juhataja amet. Seal töötas ta enne
sõda ja ka sõja ajal kuni arreteerimiseni 1944. aasta novembris.
Agnia arreteeriti „poliitilistel” põhjustel ning saadeti Siberi
vangilaagri koledustesse Magadanist pool tuhat kilomeetrit põhja
poole, kus tavaline temperatuur oli -50º C. Oma visa hingega õnnestus tal sellest kõigest välja tulla. Agnia mälestused repressioonide ajast on talletatud ka 2001. aastal ilmunud raamatusse „Vaikimise väraval: kooliõpilaste kogutud mälestusi küüditamisest”.
Agnia elu vangilaagrist vabanemisel pidi jätkuma samas piirkonnas ning 1953. aastal sündis kooselust endise saatusekaaslasega poeg. Praegu on eakal proual lisaks pojale kaks lapselast ja kaks
lapselapselast.
Igatsus kodumaa järele tõi Agnia 1966. aastal Eestisse tagasi. Enne pensionile jäämist töötas ta Harjumaal koondises Agro,
pensionipõlves aga mõned aastad kaugreisirongide restoranvagunis.
1989. aastast on ta vanaduspuhkusel ja elab Võrus.
Agnia on oma vanuse kohta terava meelega, ta loeb regulaarselt ilukirjandust ja ajalehti ning on hästi kursis tänapäeva eluga.
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Lühema distantsi start Võlsil (foto: Robi Zuts)
4. mai oli päev, mis meelitas ilusa kevadilmaga õhtuks Tamula randa rohkem kui tuhat
inimest, kes kõik said osa 36. korda toimunud jooksust ümber Tamula järve. Kes
korraldades, kes osaledes, kes kaasa elades. Sportliku õhtu protokollides seisis rekordiliselt
853 inimest, kellest ajajooksjaid 479, kõndijaid 182 ja mudilasi 192! Ühtlasi oli tegu
Võrumaa pikamaajooksude sarja 2017. aasta hooaja teise etapiga.

See on meie võistluste moto. Koos käia on tore ja liikuda veel toredam.
Hei, noor, tule ja võta sõber kaasa ning osale suurepärases
jooksusarjas, mis toimub sinu kodukohas! Oleme tänulikud toredate
võimaluste eest, mis meil siin kodukohas on!
Võru Noortekeskuse noored

Angela Nemvalts

Võru Noortekeskus, Võru Gümnaasium

Juba sarja teist jooksu järjest lõid aktiivselt kaasa Võru Noortekeskuse noored, kes said ühistegemise innustust ühelt
kevadiselt orienteerumismängult. Juba esimeselt etapilt saadud emotsioonide toel oli noortel siht silme ees – teha kaasa
ka kõik järgmised 12. Suuresti noorte spordiüritustele meelitamises „süüdi” abilinnapea Sixten Sild kohtus nendega
nädal pärast Tamula jooksu ning kuulis eranditult ainult positiivseid emotsioone. Noorte tegemisi ja käimisi
koordineerib noortekeskuse juhataja Maivi Liiskmann (ees vasakul).

Ma ise spordiga ei tegele, ei ole heas
füüsilises vormis. Minu huvi spordi, eriti
jooksmise vastu tekkis, kui käisin Tartus
Sinilillejooksul. See oli tore algus, sest sain
sellega panustada veteranide heaks. Distants oli
lühike (3,2 km) ja mul oli ka kaaslane. Sealt sain
esimese võimsa ja meeldiva kogemuse. Kõige
rohkem meeldis mulle ühisstart, sest suures
massis jooksmine tekitab ühtekuuluvustunde
ja samas ergutab. Tore oli kogeda, et jõuan
joosta pikka maad, kuigi jooksin rohkem
tahtejõu kui oma füüsiliste võimete toel.
Edasi kuulsin interneti kaudu Võrumaa
pikamaajooksude sarjast. Distantsid on küll
pisut pikemad, aga tahtsin uuesti midagi sellist
kogeda. Minu õnnetuseks toimus esimene
jooks Võrust väljas. Transpordi ja osavõtutasu
tõttu oleks osalemine läinud liiga keeruliseks ja
kulukaks. Sinnapaika see siis jäi.
Ühel päeval olin sõpradega noortekeskuse
võimalustega tutvumas, veetmise seal
mõnusalt aega. Siis küsiski sealne töötaja
Maivi, kas me ei tahaks tulla Vaskna järve
jooksule. Mu sõbrad keeldusid, aga ma käisin
kiiresti kodus, vahetasin riided ja olin
minekuvalmis. Oli supervõimalus: transport
tasuta ja osalustasu ei pea maksma, lisaks
seltskond.
See jooks oli tore ja sama meeldejääv kui
Sinilillejooks. Distants oli pikem ja tundus, et
rahvast on ka rohkem. Tervet teed ma muidugi

joosta ei jõudnud, aga tähtis ei olegi võit, vaid
osavõtt. Samuti motiveeris mind pusletüki kui
medali saamine. Minu suur eesmärk on
sügiseks pusle kokku saada.
Võtsin osa ka ümber Tamula järve jooksust.
See kulges tuttavas piirkonnas, kuni pidime
metsa vahele pöörama. Siis läks eriti huvitavaks. Olin enne lugenud, et jooksuks soovitatakse
panna jalanõud, mis ei karda poriseks saamist.
Ma ei võtnud seda nõuannet kuulda. Mõtlesin,
kui hull see tee ikka olla saab. Rada oli siiski
päris ekstreemne, vähemalt minu jaoks, kes ma
olin viimaste seas (ees olevad jooksjad jooksid
muda lahtiseks). Alguses proovisin mööda
teeääri käia, et jalanõusid natukenegi hoida,
aga poole peal andsin alla. Paaril korral jäin
kinni ja oleksin oma botased ka peaaegu
sinnasamasse matnud.
Selline ekstreemsus tegi jooksu põnevamaks. Kui rohkem vaeva näha, on �ni�is ka
tunne, et oled midagi suurt ära teinud. Ometi
oleks võinud olla ka teine tee – nendele, kes
mingil põhjusel ei saa sellist rada läbida.
Järjekordne pusletükk käes ja tuju hea.
Kümme jooksu on veel jäänud. Ootan juba
järgmist jooksu ja planeerin oma ajakava nii, et
muid tegevusi jooksupäevadele ei satuks.
Minu arust on kõige parem alustada
tervisejooksu lühematest distantsidest.
Esimesele jooksule võib algaja tulla vastumeelselt, aga kui ta näeb, kui põnev see on, ja
saab n-ö pisiku külge, siis tuleb ta järgmisele
jooksule juba hea meelega. Sealt liigub see
spordipisik edasi.

Sixten Sild Võru abilinnapea, Tamula järve jooksu võitja aastal 1993
„Ma ei imesta põrmugi, et noored esimesest katsest Vaskna järve jooksul kohe kõvasti innustusid, sest see lihtsalt ongi
nii lahe! Vaja on vaid korra proovida...”
Võru spordiselts Kalev ja orienteerumisklubi
Võru on olnud Tamula järve jooksu korraldajad
juba aastakümneid. Meie jaoks on Tamula ja
Väimela jooks sellised üritused, millest iga Võru
linna ja lähikonna noor vähemalt korra elus osa
peaks võtma. Need on eelkõige meie kogukonna
jaoks loodud nn omakandijooksud, kus me kokku
saame ja ühiselt rõõmsal meelel sporti teeme.
Distantsid on ju enamikule jõukohased, pole
oluline, kas liigutakse joostes või kõndides.

Oluline on siduda võrukesi ühisürituste kaudu
ühtseks pereks. Eesti suurim ja vanim järvejooks,
ümber Viljandi järve jooks, samuti ümber
Viljandi linna jooks toovad näiteks igal aastal
kodulinna sadu mujal elavaid viljandlasi, keda see
traditsioon tugevasti oma kodukandiga seob.
Samamoodi võiks meie pika traditsiooniga
spordi- ja kultuuriüritused olla igal aastal see koht,
kus võrukesed kogu maailmast kodulinnas kokku
saavad.

Tänavu on mul suur rõõm näha, et grupp Võru
Noortekeskuse noori osaleb Võrumaa pikamaajooksude sarjas, ja ma ei imesta põrmugi, et nad
esimesest katsest Vaskna järve jooksul kohe
kõvasti innustusid, sest see lihtsalt ongi nii lahe!
Vaja on vaid korra proovida...
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Võrus kohtusid sajad robootikahuvilised
22. aprillil toimusid Võru spordikeskuses robootikavõistlused
Võru Roboti Tsõõr ja RoboMiku Lahing, millest võttis osa
ligi 600 võistlejat üle Eesti.
Oskused pandi proovile
16 alal. Kõige populaarsem oli
taas LEGO Sumo, kus osales
120 robotit.
Traditsiooniliselt sai kõikide alade esikolmik Võru Roboti Tsõõrile omase ringikujulise karika, mida ihkab oma
trofeede kappi iga robootik.
Samuti anti välja RoboMiku
rändkarikas. Sellel aastal suutis
karika koju tagasi viia Tallinna
Reaalkooli meeskond Robootika.COM. Parima uustulnuka
karika „Runner-Up Robootika
2017” napsas endale Pirita Majandusgümnaasium, kes näitas
häid tulemusi nii Võru Roboti
Tsõõri ja RoboMiku Lahingu
võistlusel kui ka FIRST LEGO
League hooajal.
Lisaks võistlustele olid
osalejatele ja külastajatele avatud väljapanekud ja töötoad:
mehhatrooonika, WeDo 2.0,
3D-printimine, interaktiivne
liivakast, metallitehnoloogia ja
sumorobotid.

Võrumaa Kutsehariduskeskus tänab võistlejaid, juhendajaid, õpetajaid, lapsevanemaid,
koostööpartnerit MTÜ Robootika ja toetajaid ASi Toftan,
ASi Barrus, ASi Rauameister,
Robomikut, Võru linna, Võru
spordikeskust, Võru valda,
OÜd Flamelle, OÜd Cristella VT, Nopri talumeiereid,
Väimela bistrood, Võrumaa
toidukeskust, Georgi hotelli,
Kubija hotell-loodusspaad, ASi
Lõunaleht, SAd Võru Kannel,
WildEsti ning kõiki, kes aitasid
suurvõistluse õnnestumisele
kaasa.
Võistlust
toetas
ESFi
programm PRÕM: „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolituspraktika” ja
„Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine”.
Võrumaa Kutsehariduskeskus koostöös MTÜga Robootika korraldas suurvõistlust juba
kolmandat korda.
Terje Kruusalu,
Võrumaa
Kutsehariduskeskuse
õppetalituse juhataja

Robootikahuvilised Võru spordikeskuses.

Võru lasteaiad kasvamas lapsest lähtuvaks õpikogukonnaks
2017/18. õppeaastal alustavad
Võru lasteaedades kümme
rühma õppe- ja kasvatustegevust lapsest lähtuva projektõppe meetodil. Okasroosikese
lasteaia juures hakkab tegutsema lapsesõbraliku mõtlemise
klubi, mille eesmärk on toetada lasteaednikke tänapäevase
õpikäsituse rakendamisel igapäevatöös.
Lapsest lähtuv projektõpe
põhineb Reggio Emilia pedagoogikal, mis toetab riikliku
õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide elluviimist ning aitab
hoida lapse uudishimu, avastamisrõõmu ja eneseväljendustahet. Reggio pedagoogika
lähtub koostegemisest. Laps
koos täiskasvanuga on õppijad,
avastajad ja loojad, seejuures
on pearoll lapsel, keda toetab,
suunab ja abistab täiskasvanu.
Reggio lasteaia metoodika võlu

Võru lasteaednikud ajurünnakul. Foto: Airi Niilo
on protsessi nautimine. Oluline on, mida lapsed teevad, loovad, avastavad ja teada saavad.
Õppeprotsess on üles ehitatud
lapse huvist lähtudes. Huvi pa-

neb tegutsema ja huvile rajatud
tegevus tagab tulemuslikkuse. Huvi äratamiseks peab aga
õpetaja olema nutikas ja loov.
Kuidas lapses huvi teki-

tada ja õpe lapsest lähtuvalt
üles ehitada, on lasteaednikele
põnev, aga ka tõsine väljakutse. Selleks osalevad 25 lasteaednikku kõigist Võru linna
lasteaedadest – Okasroosikesest, Sõlekesest, Päkapikust ja
Punamütsikesest – koolitusel
„Võru lasteaiaõpetajate pädevuse tõstmine lapsest lähtuva
projektõppe rakendamisel igapäevatöös”. Koolitust juhivad
Tartu Ülikooli alushariduse
õppejõud ning kaasatud on
ka praktikutest koolitajad väljastpoolt ülikooli. Metoodiliselt mitmekesiste tegevustega
sisustatud
koolituspäevadel
tutvutakse praktiliste tegevuste kaudu projektõppe aluste ja
meetodite ning IKT võimalustega. Nüüdisaegsele õpikäsitusele üleminekul on oluline
oma õpikogemuse reflekteerimine, mida harjutatakse õp-

pejõu juhendusel. Teoreetiliste
teadmiste ja praktiliste oskuste
omandamist toetab ühe koolituspäeva osaline toimumine
Tartu eralasteaias Terake, kus
õppe- ja kasvatustöö on inspireeritud Reggio Emilia põhimõtetest.
Terakese lasteaia kogemuse
abil alustabki sügisest Okasroosikese lasteaia juures tööd
lapsesõbraliku mõtlemise klubi, kus professionaalse mentori
juhendusel nõustatakse lasteaednikke lapsest lähtuva projektõppe käivitamisel. Hiljem
jääb klubi koos käima eesmärgiga toetada üksteise arengut
parimate praktikate jagamise
kaudu. Klubi tegevus toetab
Võru linna lasteaedade kooskasvamist lapsest lähtuvaks
õpikogukonnaks.
Koolitust Võru linna lasteaiaõpetajate pädevuse tõstmi-

seks toetab sihtasutus Innove
meetme „Õpetajate, koolijuhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine”
tegevuste „Õpetajate koolitus”
ja „Haridusasutuse juhtide
koolitus” rahastamise kaudu,
rahuldades Võru lasteaia Okasroosike esitatud projektitaotluse „Lapsest lähtuva õpikogukonna loomine Võru lasteaias
Okasroosike”. Projekt kestab
30.03.2017–28.02.2018 ning
selle kogumaksumus on 7250
eurot.
Anita Kikas,
haridusspetsialist

Võru linna koolide
lõpuaktused

KUU PILDIS

Võru Kunstikool
26. mail kell 16 Kandles
Võru Muusikakool
26. mail kell 18 muusikakooli saalis
Võru Kesklinna Kool otsib alates
2017/2018. õppeaastast oma meeskonda rõõmsameelset ja innovaatilist

Leedu ja Läti õpilased Võrus
Aprilli viimasel nädalal viibisid Võru Kreutzwaldi Koolis külaskäigul 24 õpilast ja kuus õpetajat Leedust ning Lätist. Muu hulgas külastati linnavalitsust. Kohtumisel andis abilinnapea
Sixten Sild põgusa ülevaate Võru linna eluolust.
Külalisi võõrustasid nädala jooksul Võru Kreutzwaldi Kooli õpilased, kes viibisid sama
projekti raames 2016. aasta sügisel Lätis. Tegevusi aitasid läbi viia kooli õpetajad ja töötajad.
Külaskäik toimus projekti „STEM- real world projects” raames, mida rahastatakse Nordplusi
programmist. 2017. aasta sügisel ootab Võru lapsi ja õpetajaid ees külaskäik Leetu.

klassiõpetajat (1,0 ametikoht)
eripedagoog-väikeklassiõpetajat
(0,75 ametikohta)
I kooliastme muusikaõpetajat
(1,0 ametikoht)
inglise keele õpetajat
(0,5 ametikohta)
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata hiljemalt
20. maiks e-posti aadressil kaare@tamula.edu.ee.
Lisainfo telefonil 516 6792.

Võru Spordikool
1. juunil kell 18 Võru spordikeskuses
Võru Järve Kool
2. juunil kell 11 kooli saalis
Võru Kesklinna Kool
16. juunil kell 16 kooli õuel (vihma korral aulas)
Võru Kreutzwaldi Kool
17. juunil kell 13 Võru Kandles (hea ilma korral
Kandle aias)
Võru Gümnaasium
21. juunil kell 12 kooli sisehoovis
Võru Täiskasvanute Gümnaasium
21. juunil kell 16 kooli aulas
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Edukalt lõppenud Erasmus+ projekt Võru Järve Koolis
Kolmeaastane rahvusvaheline
Erasmus+ projekt „Kas EL on
valmis eluks ja tööks?” Võru
Järve Koolis hakkab lõppema.
Üheks eesmärgiks oli luua
intellektipuudega
noortele
arusaamine
töömaailmast.
Teiseks ülesandeks oli panna
kokku õppekava, õpetamaks
intellektipuudega inimestele
oskusi, mida on tarvis koolijärgses elus ning tööl. Loodud
õppekava annab intellektipuudega inimestega tegelevatele
organisatsioonidele, tööandjatele noorte oskustest ülevaate
ning võimaldab õpet jätkata.
Ühtsesse trükisesse on koondatud õppekava üldosa ning
iga partnerkooli ja institutsiooni vajadustele kohandatud
ainekavad. Pakett trükitakse
Rumeenias, seda esitletakse
juunis Portugalis Viana do
Castelos toimuval konverentsil. Alusdokument on digitaalselt kättesaadav kolleegidele nii
Eestis kui ka Euroopas.

Pingeline töö
õppekavaga
Kõigis partnerkoolides on õppekava struktuur ja seadused
erinevad ning sellega tuli arvestada ühise „Tööga seotud
õppimise” õppekava koostamisel. Valminud on ulatuslik di-

Hetk tänavu veebruaris toimunud projekti töökoosolekult Inglismaal Durhamis, kus partneritevahelise arutelu käigus lepiti kokku valmiva õppekava formaat.
gimaterjal, kuhu on koondatud
kõigi partnerite õppekavad nii
inglise kui ka nende oma keeles. Lühendatud versioon antakse välja trükisena.
Kolme projektiaasta jooksul on Võrumaal praktikakohti
võimaldanud KPG Kaubandu-

se OÜ, Võru Kaubamaja, OÜ
Flamelle, Kuningatalu, Haanja
Milla ja MTÜ Toetuskeskus
Meiela töökeskus.
Järjepidev koostöö tööandjatega on andnud kõigile
osapooltele positiivse kogemuse. Soovime, et noorte tööellu

suundumisel on paljud tööandjad sama avatud ja koostööaldis.

Võrulaste juhtiv roll
Võru Järve Koolil oli projektis täita juhtiv roll intellekti-

puudega noorte suunamisel
töö- ja iseseisvasse ellu. Meie
ülesanne oli jagada oma kogukonnas selgitusi Euroopa partnerriikides toimiva intellektipuudega inimeste sotsiaalse
kaitse kohta ja kasutada häid
kogemusi Võrus ja Võrumaal
analoogse süsteemi väljaehitamisel. Iseseisev elu selles
kontekstis tähendab, et pärast
kooli ellu siirduvad noored
saavad oma elu korraldamisel
siiski toetust ja abi ning tagatud on rehabilitatsiooniteenused. Oluline on järjepidevus
õpilaste suunamisel haridussüsteemist sotsiaalvaldkonda,
nende juhendamise jätkamine
järgmises eluetapis.
Partnerriikide esindajad
tutvusid Võrus edukalt tööle
hakanud Meiela töökeskuse
ja koduga, kus noored elavad
ilma vanemateta, käies tööl
nagu kõik täisealised inimesed.
Oma tööoskusi on nad näidanud 1. mai rattapäeval, kus
jagasid üritusest osavõtjatele
suppi. Tulu läks Meiela noorte
suveürituse tarbeks.

Kamaluga kogemusi
Millise kogemuse andis projekt
õpilastele, õpetajatele, tööandjatele ja kogukonnale?
Õpilased said kogemusi töömaailmast ja iseseisvast

elust, omandasid uusi oskusi.
Õpetajad said praktilisi kogemusi partnerriikidest.
Tööandjad said positiivse
kogemuse intellektipuudega
noorte tööoskustest, mis tulevikus julgustab neid noori tööle võtma.
Kogukonna jaoks on oluline, et MTÜle Toetuskeskus
Meiela anti EQUASSi kvaliteedimärk. Auditeerimise tulemusena peeti Võru näidet intellektipuudega inimeste kaasamisel
ühiskonda üheks paremaks
Eestis. See tõendab, et Euroopast saadud kogemuste ülekandmine meie piirkonda ning
kohandamine meie oludega on
olnud vajalik ning edukas.
Projekti pealkirjas kõlav
küsimus „Kas EL on valmis
eluks ja tööks?” on nüüdseks
saanud vastuse. Astusime selles suunas suure sammu edasi.
Hea tulemuse eest tänan
meie õpilasi, töötajaid, lapsevanemaid, tööandjaid ja kohalikku omavalitsust. Suur tänu
partneritele Lätist, Rumeeniast, Inglismaalt ja Portugalist, kellega koos suutsime luua
uue kvaliteedi intellektipuudega inimestele.
Reet Kangro,
Võru Järve Kooli direktor ja
projekti Eesti-poolne
koordinaator

Karilatsi muuseum kutsub
lapsi taas suvelaagrisse

Kilde Võru Noortekeskuse
kevadistest tegemistest

Olla muuseumis laagris on
midagi ainulaadset – põhikooliealistel lastel on selle erilise
elamuse kogemine Karilatsis
eeloleval suvel jälle võimalik.
Põlva Talurahvamuuseumis juba viiendat suve toimuv
mitme vahetusega võru keele
ja kultuuri laager on popp: hea
hulk lapsi naudib seda teab mitmendat korda. Tartus elav Helena (12) ja Põlvas elav Maara
(12) on laagrisse minemas neljandat suve. „Seal on nii toredad tegevused,” kiidab Helena.
„Eriti meeldivad mulle meisterdamised, matkad, mängud.”
Maara lisab, et talle meeldivad
sõbralikud kasvatajad, lõkkeõhtud, normaalne söök ja „poeke”.
„Ja see, et toredate ettevõtmiste
kaudu õnnestub õppida võru
keelt ja saada aimu meie kultuurist ja tavadest.” Mõlema
tüdruku soov on juba mitmendat suve see, et laager kestaks
kauem kui kolm päeva.

Võru Noortekeskuses tähistati aprillis südamekuud, mille raames räägiti
noortele tervislike eluviiside ning liikumise tähtsusest. Osaleti Võrumaa
pikamaajooksude
sarja
esimesel, Vaskna järve
jooksul, käidi ümber Tamula matkamas ning jõuti
ka Vällamäe matkarajale.
29. aprillil toimus laste
kalapüügivõistlus Kevadkalake. Hoolimata vihmasest ilmast oli osalejaid
isegi Tartust.
Mai alguses võeti osa
„Teeme ära!” talgupäevast,
korrastati Okasroosikese
lasteaeda ning joonistati
lastele õuele seiklusrada
ja keksumäng. Osaleti ka
Toidupanga toidu kogumise kampaanias, et aidata vähemate võimalustega
peresid.
Võru Noortekeskuse
noorsootöötajad on alates
maist oranži telgiga väljas,
et koos noortega mitmesuguseid tegevusi ette võtta,
seda nii Võru linnas kui ka
vallas.
Noortel on võimalus
saada esmane töökogemus
Võru õpilasmalevas. Lisainfo maleva kohta: http://
w w w.vor umaano or.e e/
malev/malev2017/

Kirjapanekuga võiks
kiirustada
Selle suve esimene vahetus toimub 27.–29. juunini, teiste aegade ja muu laagriga seonduva
kohta on teave muuseumi kodulehel
https://polvatalurahvamuuseum.ee/#132927. „Küll
soovime, et laagrisse registreerutaks juba maikuu jooksul,”
toonitab muuseumi juhataja
Reet Roop. Ühes vahetuses koguneb 20 last, kokku saab laagrisuvest muuseumis osa 80 last.
Võru keele laagri tegemistesse Karilatsis annavad alati

Laagrilisi paelub muuseumi tiik – selle ääres saab näiteks kahva
abil tutvust teha kõige vees leiduvaga.
oma panuse ka teised Võru Instituudi töötajad. Laagris saavad
lapsed osaleda töötubades ja
muudes põnevates tegevustes.
Võimalik on kaasa lüüa talurahvamuuseumi muuseumitundides, õppida võru keeles
pärimuskultuuri,
kodulugu,
käsitööd ja võimlemist. Lapsed
õpivad selgeks võrukeelse näidendi, mida esitatakse laagri
lõpus vanematele ja külalistele.

Keskkonnateadlikkust
aitab
tõsta keskkonnahariduskeskus.
Igal õhtul on võimalus istuda
lõkke ümber ja kuulata vana
aja jutte ning mängida vana aja
mänge. Lõkkeõhtutele lisab igas
vahetuses põnevust üks üllatuskülaline.
Laagri korraldamist toetab
„Vana Võrumaa kultuuriprogramm”.
Põlva Talurahvamuuseum

KOMMENTAAR
Muuseumipedagoog Marge Luude
Lapsed toovad muuseumi ellu vaheldust. Mulle on olnud üllatuseks, et tõesti leidub lapsi, kes mõnuga võru keeles suhtlevad.
Muidu näed peamiselt seda paraadpoolt – pähe õpitud võrukeelsete luuletuste-juttude esitamist jms. Kehvema poole pealt oleme
kogenud, et laps on tulnud võru keele laagrisse, aga tagasisides
ütleb, et kõige vähem meeldis paikkondlikus keeles õppida. Laagriga seotult olen ise hakanud rohkem võru keelt kõnelema, uurinud täpsemalt võrukeelseid sõnu, väljendeid, termineid, lugenud
võrukeelseid raamatuid, õpikuid. Nelja laagrisuve kokkuvõtteks
võin öelda, et need on olnud sisukad, ärgitavad tegutsema ja mõtlema.

Maivi Liiskmann,
Võru Noortekeskuse MTÜ
tegevjuht

Kõige pisemad sooja tegemas.

Talgutel osalemise tulemus.
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FESTIVALI EEL

Kohtumised kolme välisrühma kultuuriga

XXIII Võru pärimustantsu
festival toimub 6.–9. juulini.

Sel aastal süüvime põhjalikumalt kolme külla tuleva välisrühma kodumaa kultuuri. Nimelt saab festivalil Kreutzwaldi
muuseumi õues lähemalt tutvust teha India, Inglismaa ja
Mari rahva kultuuri ja pärimusega.
Reedel, 7. juulil kutsuvad
meie külalised Inglismaalt –
Addebury Morris Men – tutvuma ühe erakordselt põneva
tantsukultuuriga – Morrise
tantsuga. See tants pärineb arvatavasti 12. sajandist – ajast,
mil araabia geograaf Abu Addallah Muhammad al-Idirsi
mainis oma ürikus esimest
korda Eestit, Euroopa kuningakojad tähistasid aga isla-

miimpeeriumi lõppu Pürenee
poolsaarel. Inglismaa kohta
käivatele küsimustele saame
vastused lõbusa muusikamängu käigus. Meeleoluka kontserdi vahele joome inglispärast
teed ja maitseme küpsetisi.
Kohtumisele Inglismaa härrasmeestega lisab vürtsi inglise
huumor.
Laupäeval, 8. juulil saame
piiluda India rikkalikku kultuuripärimusse. See on riik,
kus elab miljard inimest, üks
kuuendik kogu maailma populatsioonist. Tutvumisretkel
on meile teejuhiks India tantsugrupp Charu Castle Foundati. See meestest koosnev trupp
on pärit Punjabi piirkonnast

ning tutvustab just selle piirkonna omapära. Kuna seal
kandis on inimesed järjepanu
elanud juba 5000 aastat, on see
kindlasti huvitav teekond. Lisaks tantsukultuurile kuuleme
fakte India eluolust, vaatame,
kuidas käib ühe õige India sari
selgasobitamine, proovime India rahvustoite ja joome vapustavat India piimateed.
Pühapäeval, 9. juulil ootavad meid oma kultuuriga tutvuma Šõrtša laulunaised Mari
Eli vabariigist. Marid on omapärane hõimurahvas, kelle elurõõm ja soov iseendaks jääda
väärib sügavat austust ja imetlust. Idapoolsetest soome-ugri rahvastest on marid vahest

Võru pärimustantsu festivali jutuvestmised
Selle aasta kaks jutujalutuskäiku tutvustavad endiselt
Võru pärimustantsu festivali külalislahke linna ajalugu.
Kuuleme kirjasõna ja suulise
pärimuse kaudu rahva seas
säilinud lugusid majadest, inimestest ning linnarahva kommetest.
Valsi juurde siinses linnakultuuris juhatab huvilisi Vana-Võromaa kultuurikoja peavarahoidja Arthur Ruusmaa.

Saame teada valsi õpetamisest,
tantsimisest, selle tähtsusest
Krümmeri
gümnaasiumis,
Kandle seltsimajas, ohvitseride kasiinos, koolides, kohvikutes ja restoranis. Aegade
jooksul raamatutesse raiutud
lugude toel viib uudishimulikke inimesi Võru linna avastama raamatukoguhoidja Helle
Laanpere.
Keelelisest ja vaimuilma
rikkusest siinmail annavad

aimu kaks jututundi.
Kahe sugulaskeele – võru
ja seto keele vahendusel köidame
muinasjutusõprade
meeli. Võru keelde ja meelde
kodustatud Kreutzwaldi ennemuistseid jutte saab nautida
õhtu hakul kohe pärast festivali avakontserti. Jutuvestjad Helju Kalme, Ruth Toots,
Helle Laanpere ja Silvi Jansons
soovitavad neid pajatusi inimestele, kel aastaid juba kõ-

vasti üle kümne.
Laupäevahommikuse seto
jutusõtunni ajal jagab seto
rikkalikust muinasvaralaekast
lummavaid lugusid jutuvestja
Terje Lillmaa, kes on kuulajaid
võlunud Pariisist Värskani ja
Obinitsast
Udmurdimaani.
Loodame, et mõni valsilugugi tema esituses kuulaja hinge
puudutama jõuab.
Silvi Jansons

Jutuvestjad (vasakult): Helle Laanpere, Arthur Ruusmaa, Helju Kalme, Silvi Jansons, Ruth Toots ja Terje Lillmaa.

EAKATE TEGEMISI

Infopäev väärika vananemise teemal
Pensionäride päevakeskuse 40
eakat osalesid Vanurite Eneseabi- ja Nõustamisühingu teabepäeval Poska eakate päevakodus Tallinnas.
Ühingu juhatuse liikmed
Heino Hankewitz, Reet Võrk,
Lea Viires ja Virve Lillevars tutvustasid ühingu sisukat tegevust.
Ühingus on 700 liiget, kes on
seotud erinevate ettevõtmistega.
Märkimisväärne on, et tegevus
põhineb suuresti heategevusel
ja vabatahtlikkusel. Päevakodu
liikmed on võtnud enda kanda
ülesandeid, mida nad meeleldi täidavad. Kõigil on võimalik
osaleda ja kaasa lüüa seal, kus
tuntakse end hästi ja soovitakse
teistega oma mõtteid, elutarkust
ja oskusi ning hoolt jagada. Maja
on avatud eakatele seitse päeva
nädalas (ka riiklikel tähtpäevadel) ja seda haldab 14 toimkonda. Huviringe on 50. Maja visiitkaardiks peetakse vanaemade
naiskoori ja lauluansamblit
Nostalgia. Huviringid ühendavad erinevate huvidega inimesi,

Ansambel Ellujäänud Vanaisad Merivälja pansionaadis esinemas.
kellest on kujunenud tugevad
sõpruskonnad, ja ükski liige ei
tunne end üksikuna. Suurt tähelepanu pööratakse õppimisele,
eriti populaarsed on keeleringid.
Ka kunstist peetakse lugu, majas
on välja pandud mitu värvikat
näitust.
Päevakodu liikmed on toeks
orvuks jäänud laste vanavanematele. Vajaliku teenusena

pakutakse ambulatoorset hospiitsiteenust nii kodudes kui
pansionaatides.
Viimastel aastatel on ühing
korraldanud üleriigilist imeliste
vanavanemate konkurssi, mis
väärtustab põlvkondadevahelist
sidusust. Eelmisel aastal tunnustati ka meie maakonna imelist
vanaisa Väino Marjakut.
Ka meie tutvustasime oma

tegevusi. Tunti huvi meie ülelinnaliste ürituste ja ringitöö vastu.
Jagasime kogemusi projektitegevuste ja ühiskonnaellu kaasatuse
teemal.
Lõpuks esines meeleoluka
kontserdiga lauluansambel Nostalgia.
Teabepäev andis häid mõtteid meie päevakeskuse edasise
tegevuse arendamiseks. Oluline
on, et eakas inimene tunneks
end päevakodus väärikana, ammutades ühistegevusest juurde
elujõudu ja tegutsemislusti, ning
säilitaks aktiivse eluhoiaku.
Pärast teabepäeva külastasime Merivälja pansionaati, kus
kapell VIMP, meesansambel
Ellujäänud Vanaisad, rahvatantsurühm Karukell ja naiskoori
Kannel seeniorikoor andsid
meeleoluka kontserdi. Tundsime
heameelt, et saime oma esinemisega pansionaadiperet rõõmustada. Oli südamlik kohtumine.
Astrid Hurt,
Võru pensionäride
päevakeskuse juhataja

Räägib Heino Hankewitz.

eestlastele kõige enam tuntud.
Aastatuhandetepikkune metsavööndis elatud aeg on kujundanud lähedase mõtteviisi, mis
teeb eestlaste ja maride arusaamad ümbritsevast küllaltki
sarnaseks. Seetõttu on ühise
keele leidmine lihtne. Nii ootavad meid üllatuslikult sarnased
sõnaleiud, kaunis käsitöö, rahvariided, millega saab lähemat
tutvust teha. Šõrtša laulunaised
mitte ainult ei laula, vaid esitavad ka oma traditsioonilisi
tantse, mida on võimalik kõigil
huvilistel õppida.
Ülle Voitka ja
Anu Koop
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Võrumaa Keskraamatukogu eriteenustest
Võrumaa Keskraamatukogus kehtivad alates
selle aasta 2. maist uued eriteenuste hinnad.
Vajadus hindu muuta tekkis seoses uue koopiamasina soetamisega, sest nüüd on võimalik pakkuda selliseid teenuseid, mille jaoks
raamatukogul varem tehnilisi võimalusi ei
olnud.
Uue teenusena saavad raamatukogu külastajad tellida A3 formaadis nii värviliste
koopiate tegemist kui ka värvilist väljatrükki.
Kuna uue koopiamasina kulumaterjalid on
märgatavalt soodsamad, siis vähenes värvilise väljatrüki omahind oluliselt ja seetõttu on
seni kehtinud värvilise A4 formaadis väljatrüki tasu alandatud lausa rohkem kui poole
võrra: ühele lehepoolele värvilise koopia või
väljatrüki tegemine maksab nüüd vaid 0.50
€ varasema 1.10 € asemel. Ühtlustatud on
paljundamise/printimise hinnad ja eraldi on
välja toodud hinnad juhul, kui üle 50% leheküljest võtab pilt.
Raamatukogus saab nüüd uue võimalusena skaneerida A3 formaadis dokumente,
hinda ei ole skaneerimise puhul muudetud.
Lisandunud on võimalus skaneeritud dokumente koopiamasinast otse mälupulgale salvestada. Uus on ka see, et raamatukogust on
võimalik osta kilekotte, kuhu vihmase ilma
korral raamatud panna.
Eriteenuste nimekirjast on välja jäetud
raamatu või ajakirja köitmine liimköitmise
teel: kuna raamatukogu liimköitemasin ei
tööta, pole võimalik sellist teenust enam pak-

Teenus
Hind/ühik(€)
Paljundamine/printimine (must-valge):
A4 ühepoolne
0.15/leht
A4 kahepoolne
0.25/leht
0.25/leht
A3 ühepoolne
A3 kahepoolne
0.45/leht
Paljundamine/printimine (värviline):
A4 ühepoolne
0.50/leht
A4 kahepoolne
1.00/leht
1.00/leht
A3 ühepoolne
A3 kahepoolne
2.00/leht
Paljundamine/printimine
(üle 50% leheküljest on pilt, must-valge):
A4 ühepoolne
0.20/leht
0.35/leht
A4 kahepoolne
A3 ühepoolne
0.35/leht
A3 kahepoolne
0.65/leht
Paljundamine/printimine
(üle 50% leheküljest on pilt, värviline):
A4 ühepoolne
0.80/leht
A4 kahepoolne
1.60/leht
A3 ühepoolne
1.60/leht
A3 kahepoolne
3.20/leht
Bibliograafianimestike koostamine
0.06/kirje
8.00/60 min
Konverentsisaali üür
- üür mittetulundusühingutele, sihtasutustele, seltsingu-

kuda. Nõudlus selle teenuse järele ei ole raamatukogus olnud ka eriti suur ja liimköidet
on Võrus endiselt võimalik lasta teha trükikojas Võru Täht.
Merle Koik,
Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuht

ARVUSTUS

Inimesed meie ümber
Gayle Forman
„Mina olin siin”
2016
Pegasus
Olen senise elu jooksul läbi lugenud sadu raamatuid, milles räägitakse vaprusest, lojaalsusest ja sõprusest. 2015. aastal ilmunud Gayle
Formani teosest „Mina olin siin” leidsin neile
sõnadele hoopis uue definitsiooni. Peategelaseks on teismeline tüdruk Cody, kelle eluaegne parim sõbranna Meg ilma ühegi vihjeta
endalt elu võtab. Juba esimene lehekülg algab
hüvastijätukirjaga. See köidab mu tähelepanu. Tahan lugeda midagi, millest valjuhäälselt
eriti ei räägita. Enesetapp on avalik saladus.
Teose autor Gayle Forman on pälvinud
auhindu ning tunnustust. Tema kõige kuulsamaks novelliks on „Kui mina jään”. Sellele järgnevad romaanid „Kuhu ta läks” ning
„Mina olin siin”, tänu millele on temast saanud üks menukamaid noorteautoreid kogu
maailmas. Ta keskendub peamiselt ühiskondlikele probleemidele ning pöörab erilist tähelepanu teismelistele.
Juba raamatu esikaanel näen mitut väikest
pildikest, mis on juppidena laiali aetud. Sellel
on tükid peategelasest, kelle parem pool on
muutunud tumedaks varjuks, nagu tema surnud sõbrannagi. Minu arvates tähistab roos
esikaanel uue elu algust, värskust ja puhtust.
Sügisesed lehed keset lompi meenutavad elus
toimunud muutusi, kurbust. Näha on ka osa
enesetapukirjast, mis tõmbab inimesi teost
lugema. Või tõukab hoopis eemale?
Pealkiri on kirjutatud loomuliku käekirjaga, mitte nii nagu teistel raamatutel. Samuti
on see trükitud punaste tähtedega. Arvan, et
see idee on geniaalne. Väikesed vihjed raamatu sisu kohta peaksidki olema teose esiküljel.
Raamat on mõnusalt sisutihe. Põnevust
jagub algusest lõpuni. Kõige rohkem räägitaksegi inimeste varjatud külgedest, mida
nad tihtipeale isegi tundma pole õppinud. On
palju pisaraid, meeleheidet ning valu. Seda
lugedes on täiesti normaalne hakata mõtlema
ka 21. sajandi globaalsetele probleemidele.
Terve maailm tahab olla täpselt ühesugune,
teisitimõtlejad tõrjutakse kiirelt välja. Ka selles raamatus on vihjeid soolise ja materiaalse
tagakiusamise kohta. Diskrimineeritakse nahavärvi, päritolu, varem elatud elu ja tehtud
vigade pärast.

Mida tunnevad need, kes on kaotanud
lähedase ning teevad kõik endast oleneva, et
leida mingi põhjendus või süüdlane? Nagu ka
sellest teosest selgub, hakatakse enesetappu
ebareaalseks pidama. Peategelane otsib üles
iga inimese, kes mingitki moodi Megiga seotud oli. Ta riskib eluga, vangiminekuga, oma
elu armastuse ning pere kaotamisega ning
mõistab lõpuks, et see polnudki vajalik. Surnul oli olnud depressioon juba pikki aastaid.
Ta magas palju, tema tujud vaheldusid minutitega, tal puudus keskendumisvõime. Ta
päästis ennast oma piinadest.
Teose kirjastiil on arusaadav ja selge. Mõnes kohas sõnastaksin lauseid teisiti ning annaksin mõne mõtte teistmoodi edasi. Samas
on raamatut tervikuna mõnus lugeda, sest
pole liiga palju tegelasi, kelle nimed võiksid
ununeda või segi minna. Laused on loogilised ning üheti mõistetavad ja pole liiga pikad.
Pärast raamatu lõpetamist hakkasin põnevusega sirvima netist leitud kommentaare. Nagu oligi arvata, jagunesid arvamused
kaheks. Oli neid, kes olid täielikult enesetappude vastu. Põhjenduseks see, et kristlikus
ühiskonnas on enesetapp sama suur patt kui
mõrv. Siiski leidus ka neid, kes mõistsid teose sõnumit. Endalegi üllatuseks leidsin suurel
hulgal raamatu kokkuvõtteid, arvamuslugusid ning konfliktseid arutlusi. Pikemad sõnumid on siiski positiivsed. Olen kindel, et
Gayle Forman on paljude lemmikkirjanik.
Avalikkus austab ja kaitseb tema mõtteid.
See raamat muutis taas mu maailmavaadet. Olen juba ammu aru saanud, et tähtis on
mõelda ka enda ümber olevatele inimestele.
Kõige kallimatele tuleks palju tihedamini
öelda, kui tähtsad nad meile on, sest igavesti
meile seda võimalust ei anta. Samuti kinnitas
see teos, et mitte kunagi ei tohi kellegi valikuid või vaateid halvustada. Igaühel on oma
elu ning seda tuleb elada täisväärtuslikult.
Tuleb teha seda, mis muudab meid paremateks inimesteks, kuid ei riku kellegi teise tulevikku. Selle teose peaks läbi lugema igaüks,
kes huvitub argimuredest, millele me tihti tähelepanu pöörata ei oska. Eriti soovitan seda
lugu teismelistele, kes arvavad, et nende elu
enam hullemaks minna ei saa, sest raamatu
lõpus leiab iga inimene endas rahu ja jõudu,
et edasi liikuda.
Kaisa Press
Võru Kreutzwaldi Kool, 8.b klass

tele, haridus-, kultuuri, lasteasutustele ning
kaks ja enam päeva kestvate ürituste korral 4.00/60 min
Pabertahvli kasutamine ruumi üürimisel 6.00/tükk
Sülearvuti kasutamine ruumi üürimisel 3.50/60 min
3.50/60 min
Dataprojektori kasutamine
Lamineerimine
0.80/leht
Internetitöökoha kasutamine jooksval
nädalal üle ühe tunni
1.40/60 min
Posti või telefoni teel tehtud reserveeringuteade
või tagastamata teavikute meeldetuletus
0.80
Lugejapileti duplikaadi väljastamine
1.80/tükk
Raamatu/ajakirja köitmine
(klammerdamise teel kuni 200 lk)
0.40/eksemplar
Raamatu/ajakirja kiletamine või
parandamine
1.10/eksemplar
Tasu viivitatud aja eest raamatu mittetähtaegsel
tagastamisel (viivis). Viivist ei kohaldata alla
15aastastele lastele
0.06 / iga viivitatud päeva eest
Skaneerimine koos saatmisega
lugeja e-posti aadressile
0.35/lehekülg
Rikutud või eemaldatud vöötkoodi
asendamine uuega
0.60/tükk
Kilekott
0.10/tükk
Raamatukogudevaheline laenutus: lugeja tasub
teaviku tellimusega seotud postikulud vastavalt kehtivale
postiteenuste hinnakirjale.

ÜRITUSED
7. juunil kell 12 Ahto Kaasiku loeng „Võrumaa pühad paigad”.
15. juunil kell 17 loodusõhtu koostöös Eesti Ornitoloogiaühinguga. EOÜ liige Thea Perm tutvustab turteltuvi – pelglikku ja
harva esinevat, kuid ometi väga huvitavat lindu. Turteltuvi on
valitud 2017. aasta linnuks.
NÄITUSED
Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Kodulinna mosaiik”.
Ühe maali näitus – Jaan Vahtra „Rukkilõikajad” Vana-Võrumaa
muuseumide kogust.
Eve Leimanni näitus „Puud lihtsalt lähedalt”.
Vahvad hobid – kassikujukesed Tiina Kaitsi erakogust.

LASTEOSAKOND

ÜRITUSED
15. maist 15. augustini Võru maakonna raamatukogude võistulugemine „Laste-raamatu-suvi 2017”.
8. juunil on Laste Vabariigi elamustuuri Võru päeval lasteosakonnas hiigelmullide töötuba.
Võrumaa Keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

AJALUGU

Elust Võrus 1937. aasta mais
Lätlased kaotasid Wõrus.
Ilmarine lõi Läti liiduklassi meeskonda 4:1
Eile, pühapäewal peeti Wõrus hooaja esimene
jalgpallimatsh. Kohtasid Wõru spordiklubi Ilmarise ja Läti wärske liiduklassi meeskond – Läti
Walga Spordiklubi. Lätlaste käsi ei käinud Wõrus
kuigi hästi ja nad pidid lahkuma üle raja kaotusega 4:1 (3:1). Ilmarine saawutas kohe algminutil
wärawa ja weerandtunni möödudes oli lätlaste
wõrk sahisenud juba kolm korda. Lätlased olid
esimese poolaja 1. poolel päris wõimetud, kuid
toibusid warsti ja matsh wõttis wahelduwa ilme,
kusjuures wärawa eel seiras mõlemaid meeskondi ebaõnn – üle- ja möödalöökide näol. Esimese
poolaja tagajärjele 3:1 saawutas Ilmarine weel ühe
wõiduwärawa ning lõpptulemuseks on Ilmarise
wõit 4:1.
Peab lausuma, et Ilmarise esimene matsh
küllaltki nimeka wastasega oli kõigiti tubli ja kui
Wõru meeskond läheb selliselt edasi sügiseni, siis
wõime loota Wõru jalgpallilt kõige paremat.
Elu nr 48; 3. mai 1937
Homme Wõrus paraad ühes
Wabadusristi kawaleride austamisega
Homme, taewaminemispühal, 6. mail toimub
Wõrus kell 12 päewa sõjawäe ja kaitseliidu paraad
Wabadusristi kawaleride austamiseks. Paraadist
wõtab osa 7. jalawäe rügement, 8. jalawäe pataljon ja kaitseliidu linnamalewkond ühe koondatud
kompaniiga. Kaitseliitlastel tuleb paraadile koguda kell 11.15 malewa staabi õuele.
Samal päewal toimub ka karbikorjandus kindral Laidoneri nimelise inwaliidi kapitaali heaks.
Korjandus inwaliidide toetamiseks Wõrumaal
toimub 23. ja 24. juunil. Korjanduslehtedega korjandus on lubatud 15. juuliks.
Elu nr 49; 5. mai 1937
12naelasel hawil kõhus 2naelaline sudak
Möödunud pühapäewal püüdis Tammula järwest
Petseri notar Joh. Piip eluskalaga suure 85 cm pikkuse hawi, mis kaalus 12 1/2 naela. Selgus, et hawil
oli kõhus wärskelt neelatud sudak, mille saba suust
wälja ulatus. Sudak oli 48 cm pikk ja kaalus umbes
2 naela.
Elu nr 49; 5. mai 1937
Wäikepark korda
Käesolewal kewadel wiis linnawalitsus linna wärskes pargis (rahwasuus „juudipark“) suuremad
korraldustööd läbi. Park planeeriti ära, istutati
hekk, küliti uus muru jne.
Warajase kewade tõttu ei saadud aga kawas ettenähtud kõiki korraldustöid läbi wiia, mispärast
neid jätkatakse sügisel. Loodetawasti sügiseks seatakse park täiesti korda, millega linna wäljanägemine wõidab palju juurde.
Elu nr 52; 12. mai 1937

Linna supelmaja awatakse
Linna supelmaja awatakse 15. mail, supelmaja
on awatud meestele igal päewal kella 6–9; 13–16
ja 18–21; naistele kella 9–13 ja 16–18. Supelmaja tarwitamismaks kogu suwe eest on üldkambris
ühe isiku pealt 1 kroon 50 senti ja üksikkambris
ühe isiku pealt 2 krooni 50 senti Tasu iga üksiku
korra pealt üksikkambrites ühe isiku pealt 10 senti
ja üldkambrites ühe isiku pealt 5 senti.
Elu nr 53; 14. mai 1937

Tamula järve supelmaja 1930. aastatel.
Aiakontsert laupäewal
Wõru sümfooniamuusika seltsi poolt pannakse
toime aiakontsert laupäewal, 22. mail s.a Kandle
aias. Esineb seltsi sümfooniaorkester täies koosseisus. Kawa koosneb kergesisulistest kõigile arusaadawatest paladest. Lähemalt kuulutustes.
Elu nr 54; 19. mai 1937
Linna karjalaskmispäew 1. juunil
Wõru linnawalitsuse poolt määrati kindlaks linna
karjalaskmise päewaks 1. juuni. Sel päewal lastakse linna elanikkude loomad linna karjamaale.
Karjatamismaks on tänawu 7 krooni lehma kohta.
Elu nr 58; 28. mai 1937
Luhaäärele annetati lilli
Eile peeti spordiklubi Ilmarise korraldusel spordipidu Wõru spordiwäljakul, millest wõttis publikut
osa wäga rohkel arwul.
Sportlased ja teised peost osawõtjad siirdusid
spordiplatsile rongkäigus läbi linna. Spordipeol
demonstreeris tõstmist olümpiawõitja A. Luhaäär,
keda publik terwitas tugewate aplausidega. Olümpiawõitjale annetati lilli. Tähelepanu ja publiku
poolehoiu wõitsid gümnaasiumi nais- ja meesrühmad. Wõru parim maadleja K. Rätsep demonstreeris maadleja wõimeid ja hiljem oli tal demonstratsioonmatsh Mangoga.
Pärast wõistles jalgpallis Ilmarine Gümnaasiumiga ja wõitis 2:1, kuna Ilmarise naiskond kaotas
kombineeritud naiskonnale wõrkpallis 2:1.
Elu nr 59; 31. mai 1937
Vanu ajalehti sirvis Vana-Võromaa
muuseumide peavarahoidja
Arthur Ruusmaa
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Juhhei lastekoori kontsert Võrus
Kontsert toimub 17. juunil kell
12 Võru Kesklinna pargis.
Juhhei lastekoori (pildil) asutaja Rita Paju: „Juhhei lastekoor
on välja kasvanud minu pere
lastest. Käisime oma nelja lapsega laulmas igal pool, kuhu aga
kutsuti. Elasime Otepääl ja kutsusime ka teisi lapsi endaga koos
laulma. Pühajärve koolis oli meil
ka pühapäevakool. Korraldasime lastele laagreid oma maakodus Neerutis. Tegime näidendi
„Taevas avaneb”, selle näidendiga
sai üle saja korra esinetud. Kõik
Võru linna ja valla koolid võtsid
selle rõõmsalt vastu. Oli ääretult
vahva ja armas aeg, mis on siiani
meie südameid soojendanud ja
pannud ka suure igatsuse südamesse, et tulla taas Juhheiga teile külla laulma ja koos teiega rõõmustama.”

XIII Võru akordionimuusikapäevad 9.–11. juunini
Kolmel päeval toimuvad kontserdid kultuurimajas Kannel, Võru Muusikakooli saalis, Kreutzwaldi muuseumis, linnaruumis; on võistumängimine noortele akordionistidele, õpitoad.
Kontserte annavad Lars Holm (Rootsi), Mikk
Langeproon ja Henri Zibo, Maimu Jõgeda, Reet
Laube, muusikakoolide õpilased ja õpetajad.
Kontserdid on tasuta.
Muusikafestivali korraldab Eesti Akordioniliit koostöös Võru Muusikakooliga. Festivali toetavad Võru Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapital,
hasartmängumaksu nõukogu.
Heli Raitar

Akordionipäevade kontserdid

Reedel, 9. juunil
16:00
muusikakoolide õpilased Katariina alleel (Katariina kohviku juures)
18:00 „Pühendus”, Maimu Jõgeda (akordion) – Kreutzwaldi muuseum
20:00
„Pildid näituselt”, akordioniduo
Mikk Langeproon ja Henri Zibo – kultuurimaja Kannel
Laupäeval, 10. juunil
11:00
võistumängimine – Võru Muusikakool
14:00 muusikakoolide õpilased Katariina

alleel
18:00 Reet Laube (akordion) – Kreutzwaldi muuseum
20:00 Lars Holm (Rootsi, akordion) – Võru
Muusikakool
Pühapäeval, 11. juunil
15:00      festivali lõppkontsert – kultuurimaja Kannel
Esinevad festivali orkestrid, solistid, ansamblid.
Info: www.akordioniliit.ee > konkursid,
festivalid

KIRIKUTEATED

Kirikute öö laieneb Võrru
Sel aastal toimub kirikute öö
reedel, 9. juunil. Siis avavad
kirikud oma uksed tavapärasest erineva programmiga kella kuuest õhtul ning olenevalt
kirikust võivad tegevused kesta
koguni südaööni.
Kirikud on oluline osa
ühiskonna elust, nii vaimsete
väärtuste, kultuuripärandi kui
ka ajaloo poolest. Kirikute öö
eesmärgiks on pakkuda võimalust kohtuda kristlusega
vabas ja vahetus vormis: vestluste, muusika, kunsti, mälestuste, arutelude, kogemuste
kaudu. Loetelu ei ole kindlasti
ammendav. Osa võtma oodatakse kõige laiemat huviliste
ringi: nii kirikust väljaspool
kui ka kiriku äärealal olijaid.
Organiseerijad soovivad, et see
kord aastas toimuv sündmus
avardaks võimaluste ringi kirikuga seotud kogemuste saamisel. Igaüks saab ise otsustada,
millisel määral ta soovib läheneda – kedagi ei kohustata end
kuidagi siduma.
Eestiga samal ajal ja ühtse
visuaalse stiiliga peetakse kirikute ööd Tšehhis, Slovakkias
ja Austrias. Eelmisel aastal

võttis Võrumaal kirikute ööst
osa vaid üks kirik, Võru linnast ei ühtegi. Tänavu on oma
osavõtust teatanud kolm Võru
kirikut-kogudust: EELK Võru
Katariina kirik, Eesti Metodisti
Kiriku Võru Elupuu kogudus
ja Võru Adventkogudus. Võrumaa piirest lisandub Antsla
EKB kogudus.
Kirikute öö koduleheküljel http://www.kirikuteoo.ee/
saab tutvuda programmidega,
mida kirikud vastavalt oma
hingeelule ja võimalustele
välja pakuvad. Kui sündmus
lähemale jõuab, pannakse linnaelanikele meeldetuletuseks
kirikutele ka suured punased
vastava logoga postrid. Kui
Jumal lubab, ilmuvad selleks
ajaks kirikuid ja nende programme tutvustavad voldikud,
millest saab külastuste planeerimiseks abi. Voldikud on kõikides kirikute ööga ühinenud
kirikutes.
Kohtumiseni kirikute ööl!
Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva
Adventistide Võru koguduse
pastor

EELK Võru Katariina koguduses
9. juunil kirikute öö. Võru St Katariina kirik on avatud kella
18–24. Võimalus tutvuda lähemalt oreliga, kell 19 saab kuulata orelimuusikat.
24. juunil kell 11 surnuaiapüha Võru linna surnuaial.
Andres Mäevere
Tel 515 6463

Kultuurisündmused
MAI – JUUNI 2017

28. mail kell 11 TITETRALL. Kontserdisaalis. Tasuta.
29. mail kell 19 Komöödiateatri etendus „HOLLYWOODI FILMITÄHED”.
Teatrisaalis. Piletid hinnaga
13 € ja 15 € on müügil Võru
Kandle kassas.

Selle loo peategelased on kunagised filmikunsti superstaarid
Bette Davis ja Joan Crawford, kes
on mõlemad ka Oscari pälvinud.
Alles oma karjääri lõpus mängivad nad esimest korda samas
filmis ja muidugi puhkeb halastamatu konkurents. Selles sõjas on
kõik vahendid lubatud. Mõlemad
kiristavad hambaid, aga peidavad
selle teeseldud naeratuse taha.
Rafineeritud solvangud ja vaimukused lendavad mõlemas suunas
ja kumbki ei kavatse alla anda.
Paratamatult tekib küsimus, kas
meie Eesti primadonnad on ka
midagi taolist läbi elanud? Olid
ju nemadki Estonia teatris nii
kolleegid kui konkurendid. Sellele
küsimusele oskavad vastata ainult
nemad ise, meie võime oletada
vastavalt oma rikutuse tasemele.
Ja nautida mõlema kirglikult esitatud rolle ning otsustada, kumb
siis ikkagi seekord peale jäi, kas

Helgi Sallo või Katrin Karisma?
Inglase Anton Burge’i tragikomöödia (originaalis „Bette ja
Joan”) esietendus oli 2011 Londonis. Meil on selle lavastanud Erki
Aule ja kujundanud Riina Vanhanen. Pühendatud Katrin Karisma
70 aasta juubelile.

9. juunil kell 20 XIII Võru
A KOR DION I M U U SI KAPÄEVADE kontsert. Väikses
saalis.
9. juunil kell 19 X TRIIN
KOCHI kooride laulupäeva
avakontsert „Laulu algus”.
Kontserdisaalis. Pileti hind 4 €.

Veljo Tormise loomingule
pühendatud avakontserdil esinevad Tartu Ülikooli Akadeemiline
Naiskoor, Tartu Ülikooli Naiskoori Tallinna Vilistlaskoor ja Tartu
Ülikooli Kammerkoor.
Dirigent Triin Koch. Kavas
Veljo Tormise looming.

11. juunil kell 15 XIII
Võru AKORDIONIMUUSIKAPÄEVADE lõppkontsert.
Kontserdisaalis.
12. juunil kella 9.30–13
DOONORIPÄEV. I ja II garderoobis.

Õnnitleme
maikuu juubilare!
100
Agnia Linnamäe
90
Vilma Külm
Linda Kuslapuu
Ellen Kasch
Vaike Ossip
Marie Alaver
Erich Tiivoja
85
Hilda Onno
Liidia Petkina
Helve Liin
Aleksander Küttis
Leo Kruuda
80
Milvi Veskimäe
Kaja Hist
Silvi Rästas
Aino Lääne
Aime Anderson
Regina Liping
Maimu Kikkas
Ilme Hussar
Maie Verro
75
Milvi Vähi

Asta-Maie Käpa
Senni Kesa
Aili Mileiko
Victor Sidorskiy
Vello Trumm
Jevgeni Katškan
Mati Pakler
70
Maia Salvet
Heli Taaler
Maie-Tiiu Kaust
Mare Niklus
Heili Peterson
Ülo Heinaste
Aivo Vestmann
Vladimir Kirillov
Tõnu Vahrne
* Juunikuu juubilaridel, kes ei
soovi äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada anda
1. juuniks tel 785 0914 ja/või
sirje.randver@voru.ee.
* Võru linnas oli 1.05.2017
seisuga 12 300 elanikku,
neist mehi 5527 ja naisi 6773.
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Võrumaa laulu- ja tantsupidu „Maailm heliseb”
Eelmisel suvel võis Kubija vabaõhulaval
kaasa elada Võrumaa esimesele öötantsu-

peole, kus lisaks meie maakonna tantsijatele
osalesid külalisrühmad üle Eesti ja päri-

mustantsufestivali välisrühmad. Aasta on
möödas ja aeg on panna Kubija mändide
alune taas helisema.
3. juunil toimub Kubijal traditsiooniline laulu- ja tantsupidu. Võib öelda, et tegu
on Võrumaa harjumuspärase rahvapeoga,
mis suve sisse juhatab. Teisiti ei saagi olla,
kui mõelda, et esimene Võrumaa oma pidu
peeti juba 1881. aastal. Tõsi küll, seal osalesid vaid lauljad ja pasunakoorid. Esimene
Võrumaa tantsupidu peeti 1949. aastal.
Samas on iga Kubija pidu oma iseloomu
ja hingamisega. 2017. aasta on Eestis laste
ja noorte kultuuriaasta. Ka meie seekordne pidu „Maailm heliseb” on eelkõige laste
ja noorte nägu. Võrumaa noored lauljad ja
tantsijad jutustavad oma unistustest, lootustest, tegemistest läbi nelja aastaaja ning
püüavad veidikenegi panna täiskasvanuid
vaatama oma suurest ja kiirest maailmast
veidi väiksemasse – laste maailma.
Lapsed ei saa üksi hakkama. Neil on
alati vaja kedagi, kellele toetuda; kedagi, kes
neid innustaks; kedagi, kelle poole alt üles
vaadata. Laste kõrval astuvad üles segarühmad, naisrühmad, mees- ja naiskoorid.
Loomulikult ei toimu ükski korralik Võrumaa pidu ilma hea puhkpillimuusikata. Ja
muide, meil on bänd ka!
Tänavuse peo repertuaaris on rõhk XII
noorte laulu- ja tantsupeo „Mina jään” lauludel ja tantsudel, kuid kindlasti pole tegu
Tallinna peo minivariandiga. Meil on oma
kodune pidu meie väikese Võrumaa tublide
inimestega. Külalised on ka väga oodatud!
Kas või seepärast, et enne sügisest lahkuminekut ja taasleidmist visata viimane pilk
peale praegustele Võrumaa valdadele.
Ootama kõiki 3. juuni õhtul Kubijale,
et korraks kuulata peale mobiilihelinate ka
teistsuguseid helinaid, suminaid, kõlinaid,
sirinaid!
Võrumaa laulu- ja tantsupeo toimkonna
nimel

PJOTR ILJITŠ TŠAIKOVSKI

LUIKEDE
JÄRV
BALLETT NELJAS VAATUSES
VÕRU KINOS KANNEL
25. MAIL KELL 18:00

PILETID 8 € / 10 € müügil Võru Kandle kassas ja Piletilevis
Pikkus 2 tundi 50 minutit
www.vorukannel.ee

Kadi Kronberg

VÕRU LAAT

26. mail kella 9–15
Võru kesklinnas Vabaduse väljakul.
Kui turvalisus on sinu jaoks oluline ning sa soovid anda
oma panuse, oled oodatud kandideerima vabale ametikohale Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuris.
Kagu politseijaoskonna patrullitalitus otsib oma meeskonda

PATRULLPOLITSEINIKKE,
kelle põhiülesanded on:
• ööpäevaringne patrullitegevus;
• õigusrikkumiste avastamine ja tõkestamine;
• õigusrikkujate kinnipidamine;
• süütegude menetlemine;
• väljakutsete teenindamine ja liiklusjärelevalve.
Ootame Sind kandideerima, kui Sul on
• politseiline kutsekeskharidus või muu
kõrgharidus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel (C1), vene keele
oskus kesktasemel;
• B-kategooria juhiluba,
sõidukogemus vähemalt 2 aastat;
• vastavus politseiametnike kutsesobivusnõuetele, sealhulgas kehalise ettevalmistuse
nõutele.
Omalt poolt pakume huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd Valgas ja Võrus, häid õppimis- ja arenguvõimalusi, brutopalka alates 950 eurot kuus.
Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis saada oma
CV aadressil helen.laansoo@politsei.ee märgusõnaga
„patrullpolitseinik”. Lisainfo saamiseks kandideerimise
kohta helista 730 8860.

Müügil toidu- ja tööstuskaubad, põllu- ja aiakaubad, istikud,
vanavara, käsitöö jpm.
Tule kogu perega!
FIE Sirle Sillaste

.

