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Võrus linnas valmis noorte kujundatud skatepark
14. oktoobril avati Võru linnas
noorte ideedel põhinev ainulaadne betoonist skatepark –
uus, mitmekülgne, 20 rajaelemendiga rajatis, mis arvestab
erinevate harrastajate ja vanusegruppide nõudmistega.
Rula-, uisu-, tõukeratta- ning
DH-, FGFS- ja BMX-rataste
sõiduks sobiv umbes 1435 m2
ala hõlmav rajatis on oma
bowl-elemendi (kauss/bassein)
ja korraliku sademeveesüsteemiga Eestis ainulaadne. Samuti
saab siin korraldada kõrgetasemelisi võistlusi.
Vee tn 2 ja 4c kinnistutele
rajatud betoonist elamuspark
vahetab välja ligi tosin aastat
tagasi rajatud ja tugevalt amortiseerunud puidust skatepargi
Vee tn 4c kinnistul.
Tanel Tolsting, skatepargi
kasutajate eestkõneleja, nimetab uut rajatist ürgseks ja samas
moodsaks. „Poleks arvanud, et
miski suudab nii kaugeid äärmusi koondada, aga uue trikipargi näitel on see võimalik.
Kui pargis ringi vaadata, hakkavad kõigepealt silma ümarad vormid, mida võib pigem
ürgseks nimetada. Alles veidi
hiljem märkad, et looklevuse
vahele on pikitud ka üksikuid
kandilisi ehk pigem moodsaid
vorme,” kirjeldab ta. „Suurem
liikumiskiirus viitab kaasaegsele elule ning see käib ka uue
trikipargi kohta – kiire, kiire ja
… oi-oi kui kiire on seal sõita!
Õnneks ei kulu selleks tilkagi
bensiini. Sõitja saab oma kõhu
õõnsaks kiirendada ning kurve
võtta, aga seejuures puuduv

Uus ja mitmekülgne Võru skatepark ülalt vaadates. Foto: Andrei Javnašan
mootorimüra viitab jälle ürgsuse aspektile.”
Tolstingu sõnul ei saa öelda,
et eelmine park oleks halb
olnud, aga puidust pargi eluiga
jõudis lihtsalt lõpule. „Sõitjate
esialgseid soove arvestades pidanuks siia tulema midagi sellist, mis igal pool Eestis juba
olemas on, aga betooni eelistamine vineerile lükkas õnneks
selle mõtte ümber,“ rõõmustab
ta algselt plaanituga võrreldes
hoopis täiuslikuma lõpplahenduse üle.

Eelmises, puidust pargis olid
obstaaklite servades metallplaadid, mis polnud nii sujuvad kui
betoonist üleminekud. Üle metalli sõites võimendus kolin ja
pauk justkui seest tühi trumm
ning kostus Kreutzwaldi tänavani. Uuel pargil seda häda pole.
Varasemast rohkem on arvestatud ka ohutusega. „Kui
vana sõidupark vajas kõrgemates kohtades kaitsepiirdeid, kuna
sõitjad võinuks teisele poole alla
maha kukkuda, siis uuel pargil
selleks vajadus puudub. Nimelt

on obstaaklite taha kuhjatud
pinnast ja haljastust, mis mõjub
lõppkokkuvõttes avara, ohutu
ja palju loomulikuma lahendusena,” selgitab Tolsting.

Kaua tehtud kaunikene
Uus betoonist park kavandati
Võru noorte aktiivse kaasarääkimise tulemusel, nende
soovide ja näpunäidete järgi.
Esimesest koosolekutest kuni
ideede teostumiseni kulus
terve olümpiatsükkel ehk ligi
neli aastat. Selle aja jooksul

pidas Tanel Tolsting koos huvilistega nõu erinevate trikipargi
sihtgruppidega, kaardistas
Võru noorte sõitjate eelistusi
ning koostas obstaakleid, mis
rahuldaks võimalikult paljude
pargikasutajate huve.
Lõpliku disaini andis Otepäält pärit kujundaja koos sõpradega ning see valmis tänu
Pekko Projekt OÜ-le. Ehitustööde peatöövõtja oli Kivipartner OÜ ning ehituse omanikujärelevalvet teostas Infragate
Eesti AS.

Eraldi äramärkimist väärib
betoonitöid teostanud, betoonist skateparkide rajamisele
spetsialiseerunud Betoondetail
OÜ, mille töötajad tegelevad ka
ise igapäevaselt ekstreemspordiga, tagades seeläbi kogemustele põhineva parima kvaliteedi.
Asukohavalikul lähtuti
2008. aastal koostatud rannaala
ideekonkursist, kus vastavale
alale oli ette nähtud laste ja
täiskasvanute tervisliku tegevuse paik.
Linnapea Anti Allase sõnul
oli skatepargi rajamise protsess
hea näide sellest, kuidas noored peaksid oma soovide elluviimisel aktiivselt kaasa lööma
ja mõtlema. „Nad andsid pargi
projekteerimisel väga asjalikku
nõu. Minu poolt suur kummardus nendele aktiivsetele poistele,” lausus ta.
Avamisüritusel, mida juhtis
Eesti kuulus youtuber Mikael
Parman Keerdtrepist, tegid
demoesitlusi Eesti parimad
sõitjad.
Skatepargi avamist korraldas Võru linnavalitsus koostöös Võru trikisõitjate Tanel
Tostingu, Artur Eliste ja Verner
Tederiga. Üritust toetasid Kubija hotell-loodusspaa, Hawaii
Express ja Silja Sport. Tööde
kogumaksumuseks kujunes ligi
165 000 eurot, millest 57 341,27
eurot moodustas Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse toetus
Regionaalsete investeeringutoetuste programmist.
Ulis Guth

Fakte võru skatepargi saamisloost
• Pargi rajamisel kasutati kokku u 110 m3 betooni.
• Parki rajati 11 erineva suunitluse ja raskusastmega betoonelementi (sh 20 rajaelementi), betoonkivikattega juurdepääsuteed ning paigaldati infotahvel, pingid ja prügikastid. Lisaks rajati vete ärajuhtimiseks nõuetekohane
sademeveesüsteem.

Võru skatepargis lubatud sõiduvahendid on
rula, uisud, tõuke-, DH-, FGFS- ja BMX-rattad. Uiskude all on
mõeldud spetsiaalseid trikiuiske ehk in-line uiske. DH tähistab
downhill ehk allamäge rattaid, FGFS fixed gear freestyle rattaid,
mis on tuntud selle poolest, et nendega saab ka tagurpidi vändates tagurpidi suunas liikuda.

Soovitused sõitjatele
• Kui oled algaja sõiduhuviline, siis harjuta tühjas parklas sõiduvahendi peal püsimine selgeks – see ei võta kaua aega.
• Tule Võru skateparki ning kanna kaitsevarustust, mida sa
vajad, kiivrit aga kindlasti. Küsi julgelt mõnelt sama ala harrastajalt juhiseid uute nippide õppimiseks – kindlasti leidub
keegi, kes sind hea meelega juhendab.
• Trikkide tegemine pole pargis sõitmise eelduseks. Uus park
on niivõrd sujuv ja mõnusalt looklev, et ainuüksi kulgev sõitmine (ingl. k. carving) seal võib anda suurt vaheldust argireaalsuse kandilisusele.
• Skatepargis sõites püüa alati ette näha teiste sõitjate liikumistrajektoori ja leia enda sõiduks sobiv ajastus.
• Enne pargis sõitmist loe infotahvlilt läbi pargi kasutamise
reeglid ning kontrolli, kas kiiver on õigesti peas.

Ootusärev hetk skatepargi avamise eel. Foto: Ulis Guth

Esimesed lennud uhiuues trikipargis. Foto: Andrei Javnašan

KOMMENTAARID
Artur Elliste, Võru lennukaim tõukerattur

Uus park on eelmisest palju voolavam ja kuna kõik rambid on omavahel ühenduses, siis on siin palju mugavam ja huvitavam sõita.
Sellised pargid on alati täis ülelendamisi ja võimaldavad loovatel sõitjatel huvitavaid kombinatsioone teha.

Tanel Tolsting, skatepargi kasutajate eestkõneleja

Kindlasti hakkavad Võru trikipargis toimuma ka võistlused ja üritused ning ei maksa unustada, et tegelikkuses toimuvad need nüüd
igapäevaselt: park on mitte ainult kohalikke sõitjaid täis, vaid seda paika hakkavad külastama sõitjad üle Eesti. Vaatemängu saab siin
olema palju ning ala toimib kindlasti laiemalt kui ainult sõitmise paik. See on uus võimalus kokkusaamisteks, pildistamiseks, filmimiseks
ja niisama passimiseks. Vägev, et see kõik käib roheluse sees ning õhtune päike ei peegelda oma ohtlikult madalaid kiiri sõitjatele silma.

Tiina Hallimäe, Võru linnavalitsuse arendusnõunik

Oli ülilahe tõdeda, et meil Võrus on noori, kes lisaks ideede genereerimisele ka reaalselt tegemistes kaasa löövad ning oma panuse
annavad. Ka avaüritus sai tehtud noorte endi soovide kohaselt ja nendega koostöös – suured tänud neile! Nii, et noored – julget pealehakkamist kõigile!
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Valimiste sõnum

V

alimised on selleks korraks läbi. Tahan teid, head
linnakodanikud, isiklikult tänada suure toetuse ja
usalduse eest! Teie olete nüüd rääkinud ja meie, valituks osutunute ülesanne on teha sellest omad järeldused.
Kindlasti sisaldab valimistulemus hinnangut tehtule, kuid
samas on sellesse kirjutatud ka ootus, kuidas asjad meie
linnas võiks jätkuda.
Täpselt nende kahe poole analüüsimisega ma täna ka
tegelen, et jõuda konkreetse plaanini, kuidas saaks veelgi
paremini. Ühelt poolt on linnakodanikud andnud positiivse hinnangu, et avatud ja aus linnajuhtimine jätkuks ja
et linnavalitsus on linnakodanike teenistuses, mitte vastupidi. Linnapea ja linnavalitsuse liikmed julgevad oma
rahvaga kohtuda nii heas kui ka halvas. Usun, et selles tulemuses on ka tunnustus, et oleme nii linnavalitsuse kui ka
linna allasutuste töötajatega näidanud eeskuju vabatahtliku töö kaudu linna arengusse panustamisel. Kindlasti
on olnud õige tee ka heategevuslikud ettevõtmised ühise
eesmärgi nimel. Arvan ka, et oleme veel praeguse linnavalitsusega suutnud lahus hoida linnahuvid ja isiklikud (äri)
huvid. Linnavalitsuse liikmed pühendugu ikka linnarahva
teenimisele ja ettevõtjad tegelegu ettevõtlusega ning kõiki
ettevõtjaid peab kohtlema võrdselt. Mitmed ettevõtjad on
ka öelnud, et linnavalitsus vähemalt püüab oma pädevuse
piires aidata. Kõik need ja veel paljud teised lähenemised
ja põhimõtted soovin kaasa võtta või edasi anda ka järgmisesse valitsusse ning teha koos kõik selleks, et usaldus
linnavalitsuse vastu kasvaks veelgi.
Isiklikus plaanis olen otsustanud, et kui mul on võimalus jätkata linnapeana, siis panustan kindlasti juhtimise ja
töökorralduse veelgi efektiivsemaks muutmisse, et jõuaks
kiiremini ja rohkem probleeme lahendada ning mõningate
probleemide tekkimist suisa vältida. Olen ka veendunud, et
linnana peaksime senisest rohkem panustama enda müümisse kõige paremas tähenduses. Ikka selleks, et eristuda
ja anda pidevalt märku, mis meil on hästi ja missugused
erilised võimalused on meie linnas olemas. See ei tähenda
maine kujundamist klassikalises tähenduses, vaid pigem
tegude kaudu silmapaistmist, et meid märgataks üha rohkem. Kindlasti tuleb ka rohkem maailma kõige paremaid
praktikaid analüüsida ja kasutusele võtta, et ühele äärmiselt armsale ja hea elukeskkonnaga linnale järgmine kiirem
käik sisse panna.
Kallid kaaslinlased! Soovin ka teie abi, et te annaksite
oma käitumisega hinnangu destruktiivsele ja lahmivale
opositsioonile ning mitte kõige ausamate poliitikute poolt
omandatud ajakirjandust matkivate portaalide sopaloopimisele. Mitte et ma isiklikult sopaloopimist kardaksin.
Vastupidi, minule kui poliitikule on see puhas reklaam,
paraku aga kahjustab räige valeinfo levitamine tohutult
Võru linna mainet.
Kui tekib konstruktiivne opositsioon, on
see iseenesest väga vajalik ja nende töö on
samaväärselt koalitsiooniga tunnustamist
väärt. Soovin, et kõik
volikogus esindatud
jõud teeksid rohkem
koostööd ja seda kõike
ikka parema homse
Võru nimel.

LINLANE ARVAB

Võru linna olevikust ja tulevikust

Äsja lõppenud linnavolikogu
valimised puhastasid õhku ja
maandasid kirgi. Vähemalt
meil – Võrus võitis ülekaalukalt
hääli linnapea, kes oma tegususe
ja sihikindlusega on teeninud
rahva enamuse usalduse. Teiste

renoveeritakse kirikut, kavatsetakse võimaluste piires taastada kesklinna algupärast ilmet,
kuna Võru on ainulaadne linn
Eestis oma geomeetrilise tänavavõrgustiku ja ajaloolise
keskväljakuga kiriku ja pangahoone vahel.
Kindlasti ärkab Võru juba
tuleval kevadel sügisporist ja
talveunest kaunimana kui oleme
teda kunagi näinud.
Valdur Raudvassar,
linnakodanik
* Valdur Raudvassar on Võrumaa vapimärgi (2008) ja Võru
linna teenetemärgi (2010) omanik ning Võru linnavolikogu
2. koosseisu (1996–1999) ja
3. koosseisu (1999–2002) liige.
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millest oleneb elanike heaolu.
Üleriigilistel valimistel kerkib
küll esikohale kandidaadi poliitiline taust, sest kaalul on riigi
ja kogu rahva saatus.
Minu meelest tegid võrulased seekord targemini kui
mitmed Eestimaa linnad. Valitsuste alaline vaheldumine
pidurdab elu edasiminekut. Senine linnavalitsus on usalduse
ära teeninud. Võru pole kogu
põlvkonna jooksul sellist ehitamishoogu näinud! Rajati trikiratturite park, laiendati autoparklaid, kaevatakse üles terve
veetorude-sidekaablite aegunud
süsteem ja asendatakse moodsate seadmetega, ehitatakse
kogu linna hõlmavat kõnni- ja
jalgrattateede võrku, kantakse
pidevalt hoolt puhkeparkide,
mänguväljakute, lasteaedade ja
koolimajade korrasoleku eest,

Loodetavasti on poliitilised tormituuled selleks korraks läbi ja linn saab hakata taas oma argipäevast elu elama. Sügisene vaade
rannapromenaadile.

Anti Allas,
linnapea

Väljaandja:
Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 512 0787
Teostaja: OÜ Meedium

sõnadega: Võrus võitis mõistus,
mitte loosungid tänavatulpadel,
mis kõikidel erakondadel olid
ühtemoodi õõnsad ja sisutud.
See näitab, et paljud meie
erakonnad pole veel küpsenud
poliitikasse tulema. Neil puudub ajalooline taust, väljakujunenud ideoloogia ja kindlad
põhimõtted. Seda kinnitab ka
kandideerijate hüplemine ühest
erakonnast teise, kus enam lootust valituks saada, ja ükskõik,
kas Võrus, Valgas või Petseris.
Meie erakonnad on pigem veel
valimisliidud kui poliitilised
parteid.
Kuid rahvas ei saa ootama
jääda, kuni erakonnad küpsevad. Ja ilma valitsuseta elu edasi
ei lähe. Siis tulebki valida tuntud ja usaldusväärne inimene,
sõltumata erakonnast. See on
oluline just kohalikel valimistel,

31. oktoobril on usupuhastuspüha. Tänavu on see püha eriline, sest päevast, mil Martin
Luther naelutas Wittenbergi
linnakiriku uksele 95 kiriku

uuendamist nõudvat teesi,
möödub 500 aastat. Avalikkuse
ette toodud teesid panid aluse
enneolematu ulatusega usupuhastusliikumisele ehk reformatsioonile kristlikus kirikus.
Kristlik kirik on pidanud
pühakirja ehk Piiblit algusest peale oma usu aluseks ja
Jumala sõnaks, kuid aastate
möödudes hakati Piiblit seletama muid allikaid appi võttes.
Lääne kirikus muutusid valdavaks hellenistliku kultuuri
mõttemallid ja tavad, idas peeti
Piibli selgitajaks ja rakendajaks
rohkem pühameeste ilmutuslikku pärandit. Ükskõik läbi
missuguse prisma ka Piiblit
loeti, esile tõusis just nimelt
see, mis selgitas või kes selgitas. Lõpuks jõuti nii kaugele,

et Piiblit ei peetudki vajalikuks lugeda – kirik oli see, kes
ütles, kuidas asjad on. Enamgi
veel, Piibli lugemist peeti lausa
karistatavaks.
Lutheri põhimõte Piibli uurimisel oli: Piibel on ise enda
tõlgendaja. Kui ta oma seisukohti nii ilmalike kui ka vaimulike aukandjate ees kaitses,
ütles ta: „Niikaua, kui mulle
ei näidata Püha Piibli ilmsete
ja selgete tunnistuste põhjal,
et ma olen valel teel, usun ma
pühakirja tunnistust ja selget
mõistust; ma usun kirjakohti,
mida tsiteerisin, ja need seovad minu südametunnistuse
Jumala sõnaga nii, et ma ei saa
ja ei taha oma seisukohti tagasi
võtta. Kristlasele on ohtlik rääkida südametunnistusele vastu.

Siin ma seisan ja teisiti ma ei
või. Aidaku mind Jumal!”
Küsimus autoriteedist on
aktuaalne tänapäevalgi. Usupuhastuspüha sõnum kutsub
üles Piiblit selgitama Piibliga –
ainult Piibliga ja kogu Piibliga
sealt midagi välja jätmata. Ükskõik, milline muu lähenemine
ei lähe kokku Lutheri algatatud
mõtteviisiga.
Soovin pimedateks sügisõhtuteks põnevat süvenemist
Piibli maailma. Sealt on veel
paljugi avastada.

Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva Adventistide
Võru Koguduse pastor
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Danpower Eesti: linlaste pahameel Võru kesklinna
kaugküttevõrgu laiendamise viibimisest on õigustatud
Alates suve algusest on Danpower Eesti AS Võru linnas läbi
viinud ulatuslikke ehitustöid, et
tagada Võru linna elanikele senisest efektiivsem soojavarustus. Kaugküttevõrgustiku rekonstrueerimise ja laiendamise
tulemusel suureneb soojuse
tootmise maht ligikaudu 10%
aastas, mis võimaldab stabiliseerida kaugkütte hinna Võru
linnas kümneteks aastateks.
Kuna projekti teostatakse
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toetuse kaasabil, tuli
ehitustööde läbiviimiseks korraldada riigihange, mille nõudeks oli soodsaim pakkumine.
Hanke võitnud ehitusfirma pole
aga täitnud enda lepingulisi kohustusi, mis on pannud nii Võru
linnavalitsuse kui ka energiaettevõtte patiseisu, kus ehitustööd
on viibinud ning olnud ebakvaliteetsed, kuid hanke tõttu ei ole
võimalik enam protsesse tagasi
pöörata. Projekti viibimise põhjuseid selgitab Danpower Eesti
AS projektiarenduse juht Juhan
Aguraiuja.

Koostööpartnerid ja ehituse viibimine
“Ehitustööde viibimise põhiliseks põhjuseks on projekti oodatust hilisem algus. Meie ehitushanke võitnud KVL Tehnika
OÜ juhtfiguurid ja paljud töötajad lahkusid ettevõttest pärast hankelepingu sõlmimist ja
enne tööde algust, mistõttu ei
suutnud ehitusettevõte kokkulepitud ajal töödega alustada,”
selgitas Aguraiuja, nentides
samas, et hankes osalemise
ajal vastas ettevõte ning nende

Kaugküttetorustik, mis ootab raudtee alla paigaldamist.
personal igati hankes sätestatud nõuetele ning Danpoweril
polnud põhjust kahelda nende
pädevuses.
KVL Tehnika OÜ palkas
ehitustööde teostamiseks ettevõtte Lovak OÜ ehitajad, kes
alustasid tööga kuu aega hiljem, kui algselt oli ehitustööde
algust planeeritud. Ajaline probleem polnud aga paraku ainuke,
millega seejärel silmitsi seisti.
“Ettevõttega Lovak OÜ tuli
ette mitmeid töökvaliteediga
seotud probleeme, kuid Danpower ei saa lubada nõuetele

mittevastavat tööd. Iga kaugküttetrass läbib kindla kontrollkadalipu, mille käigus tuvastatakse
lõikude kaupa kõik vastavused
ja ka vajakajäämised. Juhul kui
kontrollitavad parameetrid ei
vasta nõuetele, siis tuleb vead
kõrvaldada, sest meie jaoks on
oluline, et pakutav teenus oleks
kvaliteetne ning Võru linna elanikele oleks tagatud parim võimalik soojuslahendus. Niisiis
palusime KVL Tehnikal leida
uus partner, kes teostaks ehitustöid nõutud tasemel,” rääkis
Aguraiuja.

KOMMENTAAR

Kreutzwaldi tänav ja Jüri
tänav
Uueks ehitustööde teostajaks võttis lepinguline partner
Soome ettevõtte KVL Tekniikka OY, kes on lisaks käimasolevale ehitusele pidanud
tegelema ka varasemate tööde
ümbertegemisega nii Jüri kui
ka Kreutzwaldi tänaval. „Näiteks purunes varasema ebakvaliteetse töö tõttu 13. septembril
kaugküttetrass Kreutzwaldi tänaval, mille kahjude likvideerimisega tegeletakse, et enne
suuremate külmade tulekut

kõik korda saaks. Samuti tuli
ehituspraagi tõttu osaliselt
taasavada kaevik Jüri tänaval,
kus ehitustegevus tegelikult
juba mitu kuud tagasi oli lõppenud,” tõi Danpoweri esindaja
esile, nentides, et Võru linnasüdames pikalt kestvatest ehitustöödest linlaste pahameel
on igati õigustatud. „Ümbertegemine on olnud oodatust ajakulukam ning tunnistame, et
oleksime pidanud juba varem
nõudma alltöö ettevõtte väljavahetamist, et ümbertegemist
vajavat tööd oleks praeguseks
vähem,” tunnistas Aguraiuja,
tõdedes, et KVL Tekniikka OY
tööde kvaliteet on ootustele
vastav.
„Loodame peagi näha ka
Jüri ja Kreutzwaldi tänava
ehitustööde lõppu ning asfaltkatte taastamist, mis muudab
linnaelanike liiklemise jälle
sujuvamaks. Esimeses etapis
asfalteeritakse Jüri tänav ning
Kreutzwaldi tänaval lõik Jüri
tänavast Soo tänavani,” ütles
Aguraiuja, kelle sõnul on KVL
Tekniikka OY planeerinud
töödega lõpetada oktoobri
lõpus, kuid projekti lõppu võivad mõjutada ka keerulised
protseduurid, mis on seotud
torude raudtee alt läbiminemisega ning ilmastikuolud,
mida paraku ette ei saa prognoosida. Aguraiuja kinnitas, et
Danpower Eesti on igati avatud
vastama kõikidele ehitusega
seotud küsimustele, mis võiks
linlaste igapäevaseid toimetusi
kergemaks muuta, ning kontrollib igapäevaselt tööde teostamist, et Võru linna kaugkütteprojekt valmiks võimalikult
kiiresti, kuid kvaliteetselt.
KVL Tehnika esindaja
Janno Kell tõdes, et hankevõidu järgselt toimunud ettevõtte struktuurimuudatuste ja
materjalide tarnete hilinemise

tõttu ei olnud võimalik koostööd Danpoweriga õigeaegselt alustada. „Projekti algus
ja tööde tähtaegne teostamine
on seisnud tõesti meie taga.
Me vabandame tekitatud ebamugavuste pärast ja seda nii
Danpoweri, Võru linnaelanike
kui ka linnavalitsuse ees, kes
on igati püüdnud projekti arenguid kiirendada. Alustasime
projektiga koheselt, kui olime
leidnud ehitajad, kelle abiga
projekt ellu viia, ning kohale
jõudsid esimesed materjalid.
Koostöö OÜ Lovakiga aga ei
kandnud vilja, sest selgus, et
nende tehtud tööde kvaliteet ei
vasta vajadustele. Koostöös uue
alltöövõtjaga püüame ehitustööd lõpetada oktoobri lõpuks,”
sõnas Kell.
Danpower Eesti AS-i projektiarenduse juht Juhan Aguraiuja lisas, et kuigi see ei vähenda võrulaste meelehärmi
ja igapäevaseid ebamugavusi,
nõuab Danpower lepingus
sätestatud korras enda ehitushanke võitjalt iga tähtaja ületanud päeva eest leppetrahvi
ja sellest saadud raha suunab
Danpower järgmisel aastal
Võru linnas heategevusse, et
leevendada trassi ehitusega
tekkinud olukorda.
„Kuna KVL ei ole täitnud
enda lepingulisi kohustusi,
siis oleks meil ka õigus nende
leping üles öelda, kuid see pikendaks ehitusprotsessi veelgi,
mistõttu rakendame teisi lepingulisi võimalusi, et ehituspartnerit distsiplineerida ja
tööd võimalikult kiiresti, kuid
kvaliteetselt teostada,” rõhutas
Aguraiuja.

Maire Udras,
Danpower Eesti AS müügi- ja
kliendisuhete juht

FAKTID:

Linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm

Sellest, et Danpoweri planeeritud tööd on sedavõrd pikale veninud, on linnavalitsusel äärmiselt kahju
ning me mõistame igati linlaste nördimust ja pahameelt. Olgugi, et linnavalitsus ei ole tööde tellija, on
väga suur pahameel suunatud meie suunas. Võru linnavalitsusele on tähtis, et linn areneks ning me
oleme andnud kõik võimalused selle projekti edukaks elluviimiseks. Samas tuleb mõista, et tegemist
ei ole tööde tahtliku viivitusega. Linnavalitsuse ametnikud on osalenud igal ehituskoosolekul, kus
on antud nõuandeid ja tehtud märkusi ohutuse, liikluskorralduse ja tänavate seisukorra osas, samuti
on igapäevaselt käidud objektil. Paraku peab tunnistama, et Danpoweri koostöö trassi ehitajaga ei
ole alati sujunud ning ehitaja ei ole kokkulepetest tihti kinni pidanud. Seda seetõttu, et trassi ehitaja
on avanud kaevikuid, sulgenud liiklust ja kõnniteid ette teatamata ning ka linnaga kooskõlastamata.
Eriti problemaatiline on olnud ajutise tänavakatte seisundinõuete tagamine. Teeme omapoolselt
Danpoweri ja ehitajaga igakülgset koostööd, et vajalikud tööd saaks võimalikult kiiresti teostatud.

Puulehtede veost Võru linnas
Teine puulehtede veopäev Võru linnas toimub
13. novembril.
Vihma või lume korral viiakse kotid ära siis, kui ilm seda võimaldab.
Leheveole saab registreerida kuni 10. novembrini telefonidel 785 0901,
5304 0280 või kohapeal Võru linnavalitsuse infosaalis.
Tähelepanu: tavalistes prügikottides (ka rohelistes) olevaid lehti ära ei
viida, seepärast on juba kotte soetades oluline jälgida, et tegemist oleks
ikka biolagunevate kottidega.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja järelevalve spetsialist

• Projekti raames ehitatakse 2677 meetrit uut soojustorustikku.
• Projekti tulemusena suureneb soojuse toomise maht ligikaudu 10% aastas.
• Projekti investeeritakse ligi 1,2 miljonit eurot, millest 430 000 eurot on Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeritud.

AJATELG:
02.03.2017 Riigihanke väljakuulutamine.
06.04.2017 Riigihanke võitja selgumine.
07.04.2017 Danpower Eesti OÜ sõlmib lepingu KVL Tehnika OÜ-ga.
01.05.2017 Ehitustegevuse oodatav algus.
29.05.2017 Ehitustegevuse tegelik algus, mis viibis hanke võitnud
ehitusettevõtte tõttu.

30.06.2017 Ehitustegevuse I etapi oodatav lõpp.
18.08.2017 Ehitustegevuse I etapi reaalne lõpp.
I etapis tehtud töödele viiakse praegu läbi korrektuure.
30.09.2017 Ehitustegevuse II etapi oodatav lõpp.
30.10.2017 Ehitustegevuse II etapi prognoositav lõpp.

01.01.2018 hakkab kehtima uus korteriomandi- ja korteriühistu seadus.

Milliseid elamuid uus seadus puudutab ja mis muutub? Mida peavad tegema korteriomanikud
käesoleval ja järgmisel aastal? Kes hakkab tegelema haldusküsimustega? Kas peab riigile midagi
tasuma automaatühistu asutamisel? Kes hakkab korteriühistut esindama ja juhtima? Kuidas uus
seadus puudutab olemasolevaid ühistud?

TASUTA INFOTUND
„KÕIGIS KORTERMAJADES TEKIVAD KORTERIÜHISTUD”
16. novembril kl 17.00 Võru kultuurimaja Kannel sinises saalis
Info tel 642 7020
Vaata lisa www.omanikud.ee
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Võru linnavalitsuse istungitel
Ürituste kooskõlastamine
Võru linnavalitsus korraldab
koostöös MTÜ-ga Võru Folkloorifestival avaliku ürituse
„Võru linna jõululaat ja talvine tantsupäev” 16. detsembril
2017 kell 10–18 Katariina alleel, Jüri tänaval ja Katariina
kiriku esisel platsil. Seoses ürituse toimumisega on kell 7–18
suletud Katariina kiriku esine
parkla, Jüri tänav L. Koidula ja
Tartu tn vahelisel lõigul ning
Katariina allee.
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek
avaliku ürituse – Võru laat –
korraldamiseks 18. novembril
2017 kell 9–15. Vabaduse väljak
on liikluseks suletud kell 7–17.

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange „Võru Kesklinna Kooli peahoone ja õueala rekonstrueerimine”.
Äriruumi üürilepingu
pikendamine
Pikendati ühe aasta võrra Võru
Linnavalitsuse ja osaühing
Benefit RMP vahel sõlmitud
üürilepingut ning Võru Linnavalitsuse ja mittetulundusühingu Võru Täisevangeelne
Võru Hosianna Kogudus
vahel sõlmitud üürilepingut
Jüri tn 54 hoone ruumide
osas.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba skatepargile asukohaga Vee tn 2,
Vee tn 4c ning kasutusluba
laiendatud ja ümber ehitatud
kogudusehoonele asukohaga
Uus tn 21.

Projektis osalemine
Otsustati osaleda juhtpartnerina Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse poolt väljakuulutatud meetmes „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine” projektiga „Võrusoo
tööstusalal taristu I etapi
väljaarendamine”. Esimeses
etapis arendatakse välja 6 kinnistut koos kõikide vajalike
kommunikatsioonidega (vee-,
kanalisatsiooni-, side-, elektrija soojatrassid ning juurdepääsutee kruntidele). Projekti
kestvus on kuni 24 kuud ja
kogumaksumus kuni 637 500
eurot. Projekti omaosalus on
kuni 95 625 eurot.
Isikliku kasutusõiguse
seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Kevade tn T2
kinnistule, määrati isikliku
kasutusõiguse ala ning tingimused.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Vilja
tn 53.
Linnavara võõrandamine
enampakkumise korras
Otsustati võõrandada Võru
linnavalitsusele kuuluv veoauto Mercedes-Benz L208D
elektroonilise enampakkumise
korras. Oksjoni enampakkumine korraldatakse veebikeskkonnas osta.ee. Veoauto
alghinnaks määrati 200 eurot,
„osta kohe” hinnaks 500 eurot.

3403 m². Maaüksuse aadressiks määrati Jaama tn 2
ja maa sihtotstarbeks 100%
elamumaa.

Ehitise teenindamiseks
vajaliku maa määramine
korteriomandi
seadmiseks
Määrati kuue korteriga Jaama
tn 2 elamule korteriomandi
seadmiseks, ehitise teenindamiseks vajalik maa pindalaga

Toetuse andmine
Otsustati toetada Politsei- ja
Piirivalveameti Lõuna prefektuuri poolt koordineeritud abipolitseinike tegevust
avaliku korra kaitsel Võru
linna lastefestivalil „Rõkkab
rõõmust maakera” 415 euroga
ning mittetulundusühingu
Eesti Tütarlastekoori osalemist Itaalia koorikonkursil
Canto Sul Garda 400 euroga.

Võru linnavolikogu istung 11. oktoobril
Nõustumine minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste moodustamisega
Nõustuti järgmiste minimaalsuurusest väiksemate katastriüksuste
moodustamisega: Liitva tn 1 jagamisel tekkiv Liitva tn 1a katastriüksus (pindala 27 m²), Liitva
tn 3 jagamisel tekkiv Liitva tn 3a
katastriüksus (26 m²), Liitva tn 5
jagamisel tekkiv Liitva tn 5a katastriüksus (27 m²), Liitva tn 15
jagamisel tekkivad Liitva tn 15a
katastriüksus (27 m²) ja Liitva tn

15b katastriüksus (27 m²), Liitva
tn 17 jagamisel tekkivad Liitva tn
17a katastriüksus (26 m²) ja Liitva
tn 17b katastriüksus (26 m²),
Liitva tn 29 jagamisel tekkiv Liitva
tn 29a katastriüksus (26 m²), Liitva
tn 31 jagamisel tekkiv Liitva tn 31a
katastriüksus (26 m²) ning Liitva
tn 33 jagamisel tekkiv Liitva tn 33a
katastriüksus (26 m²).
Katastriüksused moodustatakse eesmärgiga saada Võru
linna omandisse erakinnistutel
paiknev tee, mis on vajalik mitme

kinnisasja teenindamiseks. Pärast
maade omandamist saab minimaalsuurusest väiksemad katastriüksused liita üheks teealuse maa
katastriüksuseks.
Loa andmine linnavara võõrandamiseks otsustuskorras
Linnavalitsusele anti luba võõrandada otsustuskorras Võrus Vilja
tn 34a kinnistul asuvad korteriomandid (garaažid) teadaolevatele
kasutajatele hinnaga 100 eurot
korteriomandi kohta.

Võru linnavolikogu istung 20. septembril
Sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise korra muutmine
Muudeti sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda, kuhu
uue toetuse liigina on lisatud
huvitegevuse toetus toimetulekuraskustes peredele. Korra kohaselt vabastatakse ühe huvikooli
ühe õppekava õppetasust laps,
kelle pere sissetulek on väiksem
kui 1,5-kordne toimetulekupiir.
Õpilasele sõidusoodustuse
määramise kord
Uue terviktekstina võeti vastu
õpilasele sõidusoodustuse määramise kord. Korda lisati Võru
linnalt sõidusoodustust saavate
isikute hulka lastekaitsespetsialisti või koolikohustuskomisjoni
ettepaneku alusel väljaspool Võru
linna haldusterritooriumi asuvates koolides õppivad õpilased.
Makstav sõidukompensatsioon
tõusis 26-lt eurolt 40-le.
Võru linna arengukava
2017–2035
Võeti vastu „Võru linna arengukava 2017–2035” ning tunnistati

kehtetuks Võru Linnavolikogu
21. novembri 2007 määrus nr 67
„Võru linna arengukava aastani
2027”. Määrus jõustus 15. oktoobril 2017.
Võru linna 2017. aasta
lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2017. aasta
lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse Võru linnale ja Võru linna
hallatavatele asutustele eraldatud
toetused. Lisaeelarve maht on
233 497 eurot.
Omavalitsusüksuste ühiselt
täidetavate ülesannete
delegeerimine sihtasutusele
Võrumaa Arenduskeskus
Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus delegeeriti alates
1. jaanuarist 2018 täitmiseks omavalitsusüksuste ühiselt täidetavad
ülesanded, milleks on maakonna
arengu kavandamine ja selle elluviimise suunamine; rahvatervise valdkonna ülesanded, Võru
maakonna turvalisusega seotud
küsimuste lahendamine, sealhulgas võrgustikutöö maakonnas ja

maakonna turvalisuse nõukogu
töö koordineerimine; kultuurivaldkonna ülesanded.
Riigivara alla hariliku
väärtuse võõrandamise
taotlemine
Otsustati taotleda Võrusoo tööstusala arendamiseks Võru linna
omandisse riigile kuuluvad Põllu
tn 13, Põllu tn 16, Põllu tn 17,
Põllu tn 18, Põllu tn 19 ja Põllu
tn 20 kinnistud.
Jaoskonnakomisjonide
moodustamine
Nimetati 15. oktoobril 2017 toimuvateks kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja
asendusliikmed.
Korrakaitsekomisjoni
muutmine
Korrakaitsekomisjonist arvati
välja Madis Soekarusk ning liikmeteks kinnitati Natalia Mikson,
Rando Raudsepp, Kaino Zilmer,
Urmas Vahter, Triinu Õispuu.

Huvitegevuse õppetasust vabastamine
„Sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise korda” lisandus
huvitegevuse toetus. Võru
linna peredel, kelle sissetulek
on väiksem kui 1,5-kordne
toimetulekupiir, on võimalik
taotleda toetust lapse huvitegevuse õppekulude katmiseks.
Toetust saab taotleda huvikooli 7–19-aastase õpilase ühe

huviringi õppekulu maksmisest vabastamiseks. Õppimist
huvikooli ettevalmistus- ja
lisa-aastaklassis ei toetata.
Kuidas toetust taotleda
Huvitegevuse toetuse saamiseks esitab lapsevanem Võru
linnavalitsuse sotsiaaltööosakonda taotluse, millele on

lisatud eelneva kuu eluruumi
kulusid tõendavad dokumendid (elektri- ja kommunaalteenuste arved ning vajadusel
üürileping). Kui laps osaleb
huviõppes erahuvikoolis, tuleb
lisaks esitada huvikooli tõend
huvikoolis õppimise ja õppetasu
suuruse kohta. Munitsipaalhuvikoolis (Võru Spordikool, Võru

Toimetulekupiiri arvutamine
Toimetulekupiir on summa, mis jääb perele kätte pärast seda, kui sissetulekust on maha
arvatud eluruumide kulu. 2017. aastal on riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri määr 130
eurot kuus lastele ja perekonna esimesele täiskasvanud liikmele ning 104 eurot pere igale
järgmisele täiskasvanud liikmele.
Näited:
1) Ühe lapsega üksinda last kasvatav pere:
2 x 130 € = 260 €. Selle pere toimetulekupiiriks pärast eluasemekulude mahaarvamist
on 260 €. Huvitegevuse toetuse taotlemise õiguse arvutamiseks tuleb toimetulekupiir
korrutada 1,5-ga. Seega on sellel perel õigus taotleda lapsele huvitegevuse toetust juhul,
kui pärast eluasemekulude maha arvamist jääb perele vähem kui 390 €.
2) 3-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 1 alaealine laps:
2 x 130 € + 104 € = 364 €. Lapsele huvitegevuse toetuse taotlemise õigus tekib, kui
pärast eluasemekulude mahaarvamist jääb perele vähem kui 364 € x 1,5 = 546 €.
3) 4-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 2 alaealist last:
3 x 130 € + 104 € = 494 €. 494 € x 1,5 = 741 €.
4) 5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut ja 3 alaealist last:
4 x 130 € + 104 € = 624 €. 624 € x 1,5 = 936 €.
5) 5-liikmeline perekond, kus on 2 täiskasvanut, 2 alaealist last ja 1 täiskasvanud laps:
3 x 130 € + 2 x 104 € = 598 €. 598 € x 1,5 = 897 €.

Muusikakool, Võru Kunstikool)
õppimise puhul huvikooli tõendit vaja esitada ei ole.
2017/18 õppeaastal saab
taotlusi huvikooli õppemaksust
vabastamiseks esitada kolm
korda õppeaastas: 1. novembriks
(õppemaksuvabastus septembrist detsembrini), 10. jaanuariks
(õppemaksuvabastus jaanuarist

veebruarini) ja 10. märtsiks
(õppemaksuvabastus märtsist
maini). Linnavalitsuse ametnik
kontrollib taotluse vastavust
„Sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise korrale”. Otsuse
toetuse andmise või sellest
keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul linnavalitsus.
Huvitegevuse toetus kantakse

7 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest huvikooli arvelduskontole.
Eve Breidaks,
sotsiaaltööosakonna
juhataja
Anita Kikas,
haridusspetsialist

Võru linna Jõululaat ja talvine
tantsupäev
16.12.2016 kella 10-18 Katariina alleel ja
kirkuesisel platsil.
Tule kauplema, kui pakud
omavalmistatud, käsitsi tehtud,
algupärast või rahvuslikku kaupa, kaasa
arvatud toidukaupa. Kohamaksu ei ole!
Registreeri laadale: www.voru.ee
või 785 0918.
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VALIMISED

Kohalike omavalitsuste valimiste tulemused Võru linnas
Valimisringkond nr 1
Valijaid kokku: 10 268
Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud): 5747
Kehtivaid hääli kokku: 5722
Hääletamisest osavõtt: 56%

FRED JÜRGEN TARO
VLADIMIR TEDER
MARTIN PIKK
KRISTO KOSKINEN
JAANA AINSALU
MIRJAM LISTAK
VELLO URGAND
ROBERT UIBU

Häälte ja mandaatide jaotus nimekirjade vahel
(häälte arv, protsent ja mandaatide arv)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
2458		
43.0		
11
Eesti Keskerakond			783		13.7		3
Eesti Reformierakond			769		13.4		3
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
695		
12.1		
3
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 435		
7.6		
1
Valimisliit Võru
269
4.7
0
Valimisliit VÕROKENE
265
4.6
0
Valimisliit VÕRU EEST
48
0.8
0

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit

* 5% künnis = 286.10, rasvases kirjas on linnavolikogusse pääsenud erakonnad.

Häälte jaotus
kandidaatide vahel
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
ANTI ALLAS 		
SIXTEN SILD 		
JURI GOTMANS 		
ARGO MÕTTUS 		
MARGIT KÕIVOMÄGI
TOOMAS SARAPUU
HALLIKI KARBA 		
ENE LIIVAMÄGI 		
HELGA ILVES 		
ESTER PETERSON
HILLE SAAREPUU
KASPER KEPS
VIKTOR PUOLAKAINEN
INGE JÄRVPÕLD
MARTIN KIKAS
AIGI MUSTO
ANDY KARJUS
AAVO HUMMAL
KAJA KUSLAPUU
SILJA SUIJA
ERE KUNGLA
ERJA AROP
HENN ANTSON
RANDO RAUDSEPP
TARMU OSSIP

1506
144
95
86
66
63
60
55
50
33
31
29
27
27
24
23
22
22
19
15
15
14
12
12
8

Eesti Keskerakond
ANNELI OTT
JÜRI MIKS
ÜLO TULIK
MARKO TIISLER
ANDRES VISNAPUU
KALEV OTTIS
HELVE SIIDRA
SAIROS HÕRAK

143
130
101
86
59
48
46
31

MERIKE GORŠKOVA
ALLA TRAAGEL
VAMPULA OPER
HELKIV LABBI
AARE KAUR
RANDU RAUDVASSAR
VALTER-JAAN OSSIS
OLAV NASSAR
EEVI PAAT
ILME LETT
LILJA BABITŠEVA
MARET LAATS
GEIU MÕTTUS
KRISTO KIVIOJA
RAIVO RANNALA
ROMAN ÕISPUU
MARIS ÕISPUU

28
17
16
13
11
8
8
7
7
5
5
5
4
3
2
0
0

Eesti Reformierakond
ANTI HAUGAS 		
MERLE KOIK 		
OLEV LÜÜTSEPP 		
KERSTI KÕOSAAR
LIINA KERSNA
HENNI NASSAR
JOHANNES KERT
RASMUS KOLLING
KAUPO TÕUGJAS
ANDU VÄRTON
KRISTJAN SUMERKIN
MAIKI JOAKIT
PEETER LAURSON
ARIF ŠINGAROV
HANNA-LIISA ILVES
FRED KAMBERG
NELE PAVLOVA
ALVAR GROSS
MARJU LESTSEPP
ALAR ROSENBERG
INDREK VIRK
ELKE VOLKOV

5
4
2
1
1
1
0
0

239
104
70
57
51
45
43
18
16
15
13
12
11
9
9
7
7
6
6
6
6
5

ANDRES KÕIV
HASSO PLOOMIPUU
TARMO PIIRMANN
TIMO TAMMIK
TAAGO TAABER
AIN PENT
MARKO EICHE
TIINA SAARNIIT
MARI KOORT
TOOMAS PIIRMANN
EVE KIVIMÄGI
KAJA KENK
OLARI ZUTS
KATI KORNEL
MARJU PARV
HANNO KROON
STEN PALTSAR
ERLIS PALTSEPP
ELGITA TOOM
KRISTIINA KULIKOVA
EDE PÄHN
GERT GORŠANOV
ANDRA TÕLTS
SIIM NOPRI
RAINI VAARASK
MEELIS MEEMA
KALEV LAANPERE
AIVAR MÜÜR
EGLE PÄRNASALU
MADIS LEPP

167
84
78
47
41
33
23
22
21
20
16
15
15
14
14
13
11
11
7
7
7
6
6
5
3
2
2
2
2
1

Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
REIN PEEDUMÄE 		
PEETER SAAR
ARNO SILD
PIRET SIBUL
ANDRES MÄEVERE
MARTTI KIROTAJA
AADU BIRNBAUM
AIVO ADER
ANU PALOVER
VEEVI HÕRAK
ANDRES RAUD
ÜLO RINNE
URVE VAAB

Valimisliit Võru
TÕNU JÕGI
ANTI PAAP
ASKO SAAREPUU
KERSTI VOSMAN
SIIRI KONKSI
JAAN JOONAS
RAIVO OJAVEER
TRIINU ÕISPUU
EVE MUSTO
IGOR VASSERMAN
KÜLLI SEENE
KAROLIN RAUDSEPP
ELVI ELVIIRA RÕIGAS
VOLDEMAR TILGOR
TOOMAS MELDRE
KAIA RAMMUL
URMAS OTT
VIKTOR VOLTS
MARJE PIIGLI
AGU NEEDO

52
50
24
16
14
13
12
11
11
10
9
8
7
6
6
6
5
4
3
2

Valimisliit VÕROKENE
JÜRI KAVER
PERTTI PRÄTZ
EVA KUKS
HENDRIK LAUR
MART PERLI
AIVAR KAITS
ESTON KURVITS
SIIM PLANGI
EINAR VISNAPUU
TARMO LAURING
MARKO KAUNIS
MARIANA KALK
LILY NIELÄNDER
ESTER TAMM
INDREK KAUKSI
RAGNAR EERIK
TAISI KÄRG

98
29
24
16
16
12
12
9
8
7
6
6
6
6
5
3
2

Valimisliit VÕRU EEST
84
75
48
39
35
33
28
27
19
19
15
8
5

JÜRI LUIK
GENNADI TŠEGUROV
JÜRI PALLO
CARMEN REIDLA
INNO TÄHISMAA
IRJA TÄHISMAA
ANDRES HELISTE

* Mandaate 21, lihtkvoot
272.48, rasvases kirjas
linnavolikogusse pääsenud
kandidaadid.
Allikas: valimised.ee

15
14
5
5
5
4
0
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ETTEVÕTLUS

Võrumaa parimad ettevõtted 2017

5. oktoobril Võru kultuurimajas
Kannel toimunud ettevõtjate pidulikul tunnustusüritusel anti
Võrumaa parimatele ettevõtetele üle autasud ja Võru maavanema tänukirjad.
Ettevõtjaid oli tulnud inspireerima Andres Kuusik, kes
jagas häid näpunäiteid atraktiivseks olemisest. Muusikalise
poole sisustas võrratu Mari Kalkun. Pidulaua kattis Gastroland

OÜ. Auhinnad valmistati puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses
TSENTER.
Parimad valiti välja 27. septembril Võru maakonna parimate ettevõtjate tunnustamise
komisjoni poolt konkursile esitatud 23 kandidaadi seast.
„Valiku tegemine ei olnud
kindlasti lihtne. Hindamisel
ei vaadatud ainult ettevõtete

majandusnäitajaid, vaid arvestati ettevõtte üldist arengut, panust ja olulisust Võrumaa ettevõtluskeskkonnale ning kuidas
ettevõte väärtustab oma töötajaid. Tegemist oli avatud konkursiga, kuhu võib kandidaate
esitada iga füüsiline ja juriidiline
isik,” sõnas SA Võrumaa Arenguagentuuri juhataja Taivo Tali.
SA Võrumaa Arenguagentuur

Aasta ettevõtte 2017 aunimetuse laureaadid:
• Võrumaa parim suurettevõte 2017: SCAN PRODUCTION OÜ. Ettevõte tegutseb alates 2003.
aastast Vastseliina aleviku tööstusalas. Ettevõte tegeleb mööbli tootmisega ja toodang eksporditakse valdavalt Eestist
välja. Ettevõte on Vastseliina, Meremäe ja Misso piirkonnas oluline tööandja. Vaatamata keerulistele olukordadele on
ettevõte suutnud tootmismahud ja töökohad säilitada ning areneb edasi. Kandidaadi esitas tunnustamiseks Vastseliina
vallavalitsus.
• Võrumaa parim väikeettevõte 2017: AS Võru EMPAK. Võru EMPAK on asutatud 1996. aastal.
Ettevõtte põhitegevus on pehme mööbli tootmine ja ehitusmaterjalide jaekaubandus. 2016. aasta suuremateks
investeeringuteks oli uue ja moodsa tootmisseadme ning briketipressi ost. Viimane vähendab tootmisjäätmete (saepuru)
tekkimist ja ka kahjulikku mõju meid ümbritsevale keskkonnale. Kandidaadi esitas tunnustamiseks Võru vallavalitsus.
• Võrumaa parim mikroettevõte 2017: OÜ Meisli. OÜ Meisli on Haanja vallas alates 1993. aastast
tegutsev metallitööd tegev pereettevõte. Ettevõte on väikeses maakohas tegutsedes missioonitundega suhtunud
piirkonna arengusse ning võtnud südameasjaks, et elu maal kestaks ja piirkonna inimestel oleks tööd. OÜ Meisli on
pidevalt panustanud kogukonna tegevusse ning toetanud kohalikke ettevõtmisi. Kandidaadi esitas tunnustamiseks
Haanja vallavalitsus.
• Võrumaa edukas startija 2017: Võrumaa maitsed OÜ. Ettevõte alustas oma tegevust 2016. aastal.
Tegemist on ettevõttega, mille asutajateks on kaks noort pärandkultuuri ja -eripära hindavat noort naist. Ettevõtte
teenuseks on toitlustamine, sh ka cateringi teenus. Tegemist on tänaseks paar aastat tegutsenud ettevõttega, kes ei
pea oluliseks suurt kasvu, vaid pigem oma nišis tegutsemise võimalust ja selle kaudu Võrumaa piirkonna ettevõtluse
mitmekesistamist. Kandidaadi esitas tunnustamiseks Eesti Töötukassa Võrumaa osakond.
• Võrumaa parim tööandja 2017: AS Linda Nektar. Linda Nektar asub Antsla vallas Kobela
alevikus, veine toodetakse alates 1992. aastast. Ettevõte on viimastel aastatel parendanud märkimisväärselt oma
töötajate töötingimusi, samuti panustatakse töötajate ühistesse ettevõtmistesse, korraldades erinevaid meeskonna- ja
motivatsioonikoolitusi, ning võimaldatakse töötajatel tegeleda tervise edendamisega. Kandidaadi esitas tunnustamiseks
Antsla vallavalitsus.

Võru maavanema tänukirja ja nominendi tiitli pälvinud ettevõtted
(konkureerisid esikoha võitnud ettevõttega samas kategoorias ja jäid teiseks):
• Võrumaa parim suurettevõte 2017 nominent – KPG Kaubanduse OÜ
• Võrumaa parim väikeettevõte 2017 nominent – OÜ ARMO TEENUS
• Võrumaa parim mikroettevõte 2017 nominent – Lintexon OÜ
• Võrumaa edukas startija 2017 nominent – WildEst Group OÜ
• Võrumaa parim tööandja 2017 nominent – AS Barrus

INTERVJUU

Esta Frosch: Uma Meki VIII suurlaat tutvustab Võrumaa toidukultuuri
11. novembril kell 9-15 toimub Võru Spordihoones Uma Meki VIII
suurlaat. Millega täpsemalt tegu, selgitab MTÜ Võrumaa Talupidajate Liidu toiduvõrgustiku koordinaator Esta Frosch.
Milleks on loodud kaubamärk
Uma Mekk?
Uma Mekk on võrumaise toidu
kaubamärk, mis on loodud
Võrumaa toidukultuuri edendamiseks, väiketootja tunnustamiseks ja toidutoodangu
headest omadustest teadaandmiseks. Uma Mekk on abiks
turundamisel ja teavitamisel,
samuti saab tootja ja kaupleja
siit hüva nõu või kontakte.
Mis on teie tänased eesmärgid, probleemid?
Võrumaal on puhas loodus
ja õhk, siinne väiketootjate
toidutoodang on südamega
tehtud ja traditsioone kandev.
Võrumaised toiduained peaksid olema kättesaadavad kohalikult, aga ka üle-eestiliselt.
Mitmed tooted, mis näiteks
võrokestele on loomupärased,
vajavad lähemat tutvustamist
mujal Eestis. Nii näiteks pole
kasemahla lihtne müüa põhjaeestlasele – sellel olla „kummaline maitse” jne, samas on
ju tegemist suurepärase ja
tervisliku fermenteeritud tootega. Teisalt on aga saarlased
küsinud, et miks pole meiekandi kitsejuust ja handsa
Saaremaale jõudnud. Handsa
osas ei saa Uma Mekk aidata,
küll aga on meil mitu toredat
kitsejuustutootjat. Siit siis üks
suur eesmärk: tutvustada võrumaist toidutava ja laiendada
võrumaise toidutoodangu kättesaadavust Eestis.

Teine suur eesmärk on
meie toodete parem turundamine, seda alates pakenditest
ja läbi mõeldud tootedisainist
kuni Uma Meki enda imagoni.
Võrumaiste toodete sisuga
pole muret – nad on suurepärased ja maitsvad! Meil on mitmeid läbimõeldud turundusega tootjaid, kuid ära teha on
veel väga palju. Sel eesmärgil
on koostöös Tartu Kunstikooliga ellu kutsutud oma toote
ja pakendi disainimise kursus
Väimelas selle aasta novembris.
Infot leiab nii Uma Meki FB
lehelt kui ka Tartu Kunstikooli
koolitusinfo alt nende kodulehel. See koolitus on esimene
samm, mis aitab tootjal mõista,
mida tema toote pakend ja välimus kõneleb ning kas ja keda
ta kõnetab. Kui registreerub
piisavalt toidutootjaid, kaasame ka VTA ametniku, kes
tutvustab toote pakendil olevale infole esitatavaid nõudeid.
Kolmas eesmärk on parandada koostööd. See sõna mõjub
kui naljanumber ja paraku ta
seda hetkel ka on. Eestlane ei
ole eriti koostööaldis ja eks
sellel ole omad geograafilised
ja ajaloolised põhjused. Uma
Meki programmidest ja koosolekutelt on see sõna juba ligi
kaheksa aastat läbi käinud, aga
lahendus puudub. Koostöö
tootja ja toitlustaja vahel, tootja
ja müüja vahel, tootjate omavaheline koostöö... jne jne. Osade
tegijate vahel on tegelikult

koostöö täiesti toimiv. Kui motivaatorid on paigas, siis on ka
koostööl mõtet. Aga arusaam,
et koos tehes võib lõpptulemus
olla kõigile parem ja soodsam
– see tahab harjutamist ja harjumist. Selleks on Uma Mekil
plaanis mitmed tegevused,
õppepäevad, loodetavasti ka
õppereisid.
Kui kaugele on lähiaastatel
plaanis Uma Meki toodanguga jõuda?
Teostatav eesmärk on jõuda
suuremate Eesti linnade turgudele. Tallinnas käib vilgas
koostöö vastavatud Mahlaveski
Talupoega, kus mitmed Uma
Meki tootjad juba (k.a Mahlaveski ise) esindatud. Mahlaveski Talupoes toimub 30. oktoobrist alates Uma Meki nädal
tutvustamaks meie tooteid ja
tootjaid pealinlastele ja sealhulgas ka pealinna peakokkadele. Loodetavasti jõuavad siis
ka Uma Meki lisajõud Mahlaveski poodi müügile. Värskelt
saabus ka rõõmustav uudis, et
renoveeritud Tartu turuhoones
avab oma leti ka Tarmere kanepitoodetega tuntust kogunud
Mari-Miis Hendrikson. Siiani
on Uma Meki tooted olnud
Tartus kättesaadavad peamiselt
Lõunakeskuse Taluturul, kellel
filiaal ka Pärnus.
Uma Mekk otsib pidevalt
uusi kauplemisvõimalusi üle
Eesti. Kaugemaks eesmärgiks
on aga Skandinaavia, kus on
juba aastaid hinnatud mahetoodangut ja talutoodang suur
trend. Samas on tegu väga
konservatiivsete turgudega,
kuhu jala ukse vahele saamine

on suur ponnistus. Esimene
innustav sammuke on Soomest Novia käsitöötoidu konkursilt OÜ Toores Jõud poolt
koju toodud kuldmedal. OÜ
Toores Jõud taga on Vastseliinas tegutsev perenaine, kelle
angervaksaželee võitis omas
klassis peaauhinna. Konkursil
osalesid neli meie tootjat: Villagu astelpajutalu oma kolme
tootega, Jaaniraotu talu paradiisiõunaželeega, Taalbergi
talu hapendatud peediga ja
OÜ Toores Jõud kolme ravimtaimedest želeega. Kõigi
tooted võiksid leida turgu
ka väljaspool Eestit. Samas
näiteks on meie siidritootja
Siidrikoda huvitatud Jaapani
turust, ka ses osas aitab Uma
Mekk nii palju, kui oskab ja
suudab.
Uma Meki suurlaada vajalikkuses ei kahtle vist enam ei
ostja ega müüja?
Nii see on – Uma Meki märki
ehk tuntaksegi kõige paremini suurlaada järgi. Ja eks ta
olegi Uma Meki jaoks kõige
muu kõrval ka aasta suurim
turundusüritus.
Laat on suurepärane kohtumispaik, laadale tullakse
kaugelt ja lähedalt, plaani võetakse ehk ka Võrumaal elavate
sugulaste külastus või puhkus.
Laadale järgnev päev on isadepäev, seega on laat suurepärane
võimalus kingitusi ja tähistamiseks vajalikku manti varuda.
Laadal saab uusi tooteid proovida ja talvevarusid täiendada.
Laadal on traditsiooniliselt
lasteala, toimub kokteilisegamise õpituba jm huvitavat

laadakülastajatele. Uma Mekk
koostöös Võro Instituudi ja
Võrumaa Talupidajate Liiduga
viib läbi leivavõistluse ja selgitatakse mitmeid muidki oma
klassi parimaid.
Kauplejate jaoks on laat
samuti oluline kohtumiskoht. Esmatähtis on muidugi
kaubast lahti saamine ja selle
üle pole suurlaadal veel kurdetud. Lisaks korraldab sel

aastal Eesti Talupidajate Keskliit laadal kaubelnutele tänutäheks infotunni koostöös
turundusagentuuriga Taevas
Ogilvy (www.taevas.ee), kus
teemaks on toodete turundamine Eesti siseturul, klientide
leidmine ja näited erinevatest
turundustegevustest.
Täpsem info
www.umamekk.ee.
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Võrus toimub
Osaluskohvik
Reedel, 3. novembril kell 9.30
algab Roosi Lokaalis (Räpina
mnt 12, Võru) Osaluskohvik,
mida korraldab Võrumaa Noortekogu koostöös Eesti Noorteühenduste Liiduga.
Osaluskohvik on üritus, kus
noored saavad koos otsustajatega arutleda vabas õhkkonnas
kohalike ja üle-eestiliste aktuaalsete teemade ja valupunktide üle nagu näiteks tööturul
valitsevad ohud või hoopis turvalisus kodukohas. Arutelude
oodatavaks tulemuseks, mida
viivad läbi oma ala spetsialistid, on ühiskonnas kajastatavatele probleemidele lahenduste
leidmine.
Üritus on suunatud aktiivsetele noortele vanuses 13–26,
kes julgevad enda isiklikku
arvamust avaldada ning oma
seisukohtadele kindlaks jääda.

Erasmus+ projekti kaudu
saagu tervislik tegutsemine
erivajadustega inimeste eluviisiks
Võru Järve Kool alustab uut rahvusvahelist projekti, kus suurem
rõhk ja tähelepanu on suunatud tervisele. Kolmeaastase projekti
tegevusi läbivad teemad on toitumine, vaimne ja füüsiline tervis.
Pikaajaline edukas koostöö koordinaatoriga Inglismaalt ja partneritega Portugalist, Rumeeniast, Lätist ja Eestist, kaasates uueks tulijaks
partneri Iirimaalt, ajendas edasi töötama erivajadustega inimeste
elukvaliteedi parendamisega. Tervislikest eluviisidest arusaamine
ja elamine tähendab neid ümbritsevate inimeste, perede ja kogukonna teadlikkuse tõstmist. Projekti tegevustega soovime tuua parimaid näiteid ja kogemusi Euroopast ning viia meie parimaid ideid
partnerkoolidesse.
Lõppeesmärk on tõsta erivajadustega inimeste ja nendega tegelevate inimeste teadlikkust ning arusaamist tervisest, mille läbi
muudame oma elustiili, kaasates kogukonda ning saavutades uue
võimekuse tasandi elada tervislikult.

Meenutus 2016. aastal toimunud Võrumaa Osaluskohvikust. Foto: Annabel Uibo

Oodatud on ka noorsootöötajad, kohalike omavalitsuste
juhid, õpetajad, koolijuhid ja
poliitikud.
Võrumaa Osaluskohvikus,
mille eesmärk on noorte arvamuse kujundamine ja noorte

kujundamine aktiivseteks ühiskonnaliikmeteks, osales eelmisel
aastal üle saja inimese. Tänavuse
aasta ürituse kohta leiab rohkem
informatsiooni Võrumaa Noortekogu Facebooki leheküljelt.
Võrumaa Osaluskohvikut toe-

tavad sel aastal Värska Sanatoorium ja Veekeskus, Kubija
hotell-loodusspaa, Iluhääl UÜ,
Väimela tervisekeskus jt.

Reet Kangro,
Võru Järve Kooli direktor, partnerkooli koordinaator

Ave-Liis Kivest,
Võrumaa Noortekogu esimees

Oskuslik piiride seadmine on oluline nii lapse kui ka täiskasvanu jaoks

Võrumaa Rajaleidja keskus
korraldas 3. oktoobril laste ja
noorte arengu toetamist käsitleva konverentsi „Kui palju peab
painduma?”, mis keskendus küsimustele, kas ja kui palju peab
täiskasvanu haridusliku erivajadusega lapse kasvatamisel ja
õpetamisel olema paindlik ning
milliseid võimalusi selleks on.
Juba kolmandat aastat toimunud ja traditsiooniks kujunenud
konverentsi iseloomustasid ka
sel korral ettekanded kogenud
praktikutelt.
Praktikute soovitusi
Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli direktor Erle Põiklik
rääkis oma pikaajalistest kogemustest töös eriliste lastega
ning tuletas meelde, et oskused on õpitavad – mitte keegi
ei sünni maailma oskajana. Me
kõik peame elus toimetulekuks
omandama teatud oskused, kuid

nende oskuste omandamise ja
õpetamise viisid ning selleks
kuluv aeg sõltub sageli inimese
eripärast. Iga lapse, ka erilise,
kasvatamise ja õpetamise eesmärk on valmistada teda ette
iseseisvaks toimetulekuks elus.
Selleks on aga oluline kõigi osapoolte hea koostöö ning keskendumine võimalustele ja lahendustele, mitte ettetulevatele
takistustele.
Täiskasvanu ja lapse eduka
suhte toimimise alus on emotsionaalne turvalisus – laps peab
tundma, et teda aktsepteeritakse
just sellisena nagu ta on. Ada
Kiipus (pildil), Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse psühholoog, käsitles oma ettekandes peresuhte,
eelkõige kiindumussuhte tähtsust pere arengus. Laste usaldus
nii enda kui ka maailma vastu
kujuneb selle järgi, millist vaimset turvatunnet, emotsionaalset
kohalolu ja pühendumist on
vanemad talle pakkunud. Turvatunde loomisel on oluline roll
ka piiride seadmisel ning neist
kinnipidamisel. Tihti võib tunduda justkui lapsed ületaks piire,
kuid tegelikult nad alles kompavad neid, sest piire õpitaksegi
tundma neist üle astudes. Täiskasvanu peab oskama ära tunda
ka olukordi, mil laps ületab piire
lihtsalt soovist meiega kontakti
luua.

Vajadust paindlikkuseks erinevatest põlvkondadest lähtuvalt selgitas Järvamaa Rajaleidja
keskuse karjäärinõustaja Sirli
Kriisa. Tänaseks on tööturul
korraga aktiivsed viis generatsiooni, kellel kõigil on erinevad
ootused tööle ja elustiilile. Kui
1970-1980ndatel sündinud stabiilsust ja traditsioone väärtustav X-põlvkond ning vanemad
generatsioonid on tööd pidanud edukuse ja elukvaliteedi
näitajaks, siis alates 1980ndate
keskpaigast sündinud Y- ja 21.
sajandil neile järgnev Z-põlvkond ootavad, et töö oleks
nende jaoks tähenduslik, sisemiselt motiveeriv ning võimaldaks paindlikkust nii töötamise
aja kui ka koha osas. Seetõttu
eeldab ka suhtlus tänaste laste ja
noortega suuremat paindlikkust
ja leidlikkust – nad vajavad rohkelt omavahelist suhtlemist ja
võimalust ise otsustada, kuidas
tulemuseni jõuda.
Jürgen Rakaselg, haridus- ja
teadusministeeriumi koolivõrgu
osakonna peaekspert, pakkus
ajaloolist ülevaadet erivajadusega inimeste olukorrast ühiskonnas Kreeka ja Vana-Rooma
aegadest tänapäevani. Läbi
aastatuhandete on teistest erinevaid inimesi koheldud hukkamõistvalt ning sageli karistust
väärivalt. Viimased uuringud

näitavad, et Eesti koolides vajab
umbes 22% lastest soovitava õpitulemuse saavutamiseks väiksemat või suuremat hariduslikku
lisatuge. Nüüd, 21. sajandil, ei
tohiks me enam keskenduda erinevustele. Peaksime mõtlema ja
tegutsema selles suunas, et erilised lapsed ja noored tunneksid
end teiste hulgas võrdväärsena.
Lapse ja täiskasvanu suhtes
on selle juhtijaks täiskasvanu
– tema peaks end kohaldama
lapsega, lähtuma lapse arengust,
vajadustest ja ootustest. Ükski
muutus ei saa toimuda üleöö,
kuid eesmärgile saab üsna tõenäoliselt jõuda teadliku ja järjepideva töö tulemusena. Kui me
sellel teel oskame seada piire,
hoida emotsionaalset turvalisust
ja kohelda kõiki võrdväärsetena,
on see märkimisväärne panus.
Võrumaa Rajaleidja keskus
pakub lõimituna karjääri- ja
õppenõustamisteenuseid. Keskuse spetsialistid nõustavad lastega töötavaid täiskasvanuid ja
lapsevanemaid lapsele või noorele jõukohaseima ja sobivaima
õppeviisi valikul, arvestades
lapse eripärasid ja vajadusi, aga
ka last ümbritseva keskkonna
võimalusi.

Projekti raames korraldatakse erinevaid huvitavaid liikumismänge,
tänu millele pareneb erivajadusega õpilaste vaimne ja füüsiline heaolu.

Muinasjutumaa
koolitused lapsevanematele

Võru Okasroosikese lasteaia saalis toimub
kolmapäeval, 22. novembril kell 17.15
lastevanemate koolitus

„MEIE ALATEADLIKUD MUSTRID, MIDA
LAPSELE EDASI ANNAME”
• Tutvume alateadliku pärandamise põhimõtetega – mida head või
halba enesele märkamata võime lastele edasi anda.
• Astume sammu suurema teadlikkuse poole selles osas, mis on
need mustrid, mida tahaksime oma lastele kodust kaasa anda ja
kuidas teha nii, et lapsed alateadlikult ei võtaks üle käitumist, mille
üle me ise tegelikult uhked ei ole.
Lühiloengu kestvus on 1,5 tundi.
Lektor: Perekasvatuse Instituudi koolitaja ja perenõustaja
Siiri-Liisi Kraav
Lapsed saab koolituse ajaks jätta Okasroosikese lasteaia valverühma (Klaabu)

Mereli Mändmets,
Võrumaa Rajaleidja
keskuse juht
Sullõ pakku-i hüvvä olõmist igävä’ tüütunni’ lavva takah.
Sa tahat tõõmiili uma piirkonna inemiste hüvvä ja kimmäst olõmist hoita. Sullõ miildüs
inemistega
kõnõlda’,
om pall’o
vahtsit
mõttit
ja ideid, pelgä-i pinget, olõt valmis
Sullõ pakku-i
hüvvä
olõmistsul
igävä’
tüütunni’
lavva
takah.
kuuhtüüd tegemä uma rahva ja kohaliku umavalitsusõga.
Sa tahat tõõmiili uma piirkonna inemiste hüvvä ja kimmäst
olõmist hoita. Sullõ miildüs inemistega kõnõlda’, sul om pall’o vahtsit
Sa tahat, õt Su tüül olõsi mõtõ’!

mõttit ja ideid, pelgä-i pinget, olõt valmis kuuhtüüd tegemä uma rahva ja kohaliku umavalitsusõga.
Sa tahat, õt Su tüül olõsi mõtõ’!
Sis olõtki õkva Sa’ vahtsõnõ Põlva

PIIRKONNAPOLITSEINIK
PI I R KO NNAPO LI TS EI NI K
Sis olõtki õkva Sa’ vahtsõnõ Põlva

Oodamõ Sinno kandidiirmä:

Oodamõ Sinno kandidiirmä:
ku Sul om politseiniku
eriharidus vai muu
vai korgõmp
• ku Sul om politseiniku§ eriharidus
vai muu kutsõharidus
vaikutsõharidus
korgõmp haridus
ja haridus ja
olõt valmis tüü kõrvalt 1-aastaka opmah käuma;
olõt valmis
kõrvaltväega
1-aastaka
opmah
käuma;
§ kutüü
Sa mõistat
höste eesti
keeleh
kõnõlda ja kirotada, vinne keeleh kõnõlda’;
§ ku
Sul omma’
autojuhi
lua’;
• ku Sa mõistat väega höste
eesti
keelehB-astmõ
kõnõlda
ja kirotada,
vinne keeleh kõnõlda’;
§ ku
sobit amõdinõudmistõ
perrä höste
• ku
Sulsaomma’
B-astmõ autojuhi
lua’; politseinikust;
§ hüä om, ku mõistat väega höste seto kiilt.
• ku sa sobit amõdinõudmistõ perrä höste politseinikust;
• hüä
ku mõistat
väega höste
seto kiilt.ja hinnäst proomilõpandvat tüüd,
Kuom,
olõt nõuh
tulõma, pakumõ
sullõ huvvipakvat
hindäteostusõ võimalust
rõõmsah
ja tõnõtõist toetavah
miiskonnah.
Ku olõt nõuh tulõma, pakumõ sullõ huvvipakvat
ja hinnäst
proomilõpandvat
tüüd,
hindäteostusõ võimalust
rõõmsah
ja tõnõtõist
toetavah
Ku tunnõt,
õt s’oo om
Su jaostmiiskonnah.
õigõ tüü, sis kandideeri (paku’ hinnäst) ildampa
01.11.2017 tüüportaalõ CV Keskusõ ja CV-Online kaudo vai saada’ uma CV

aadressi pääle helen.laansoo@politsei.ee.
Ku tunnõt, õt s’oo om Su jaost õigõ tüü,
sis kandideeri (paku’ hinnäst) ildampa 01.11.2017 tüüportaalõ CV Keskusõ ja
CV-Online kaudo vai saada’ uma CV aadressi pääle helen.laansoo@politsei.ee.

Sullõ pakku-i hüvvä olõmist igävä’ tüütunni’ lavva takah.
Sa tahat tõõmiili uma piirkonna inemiste hüvvä ja kimmäst olõmist hoita. Sullõ miildüs
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KUU PILDIS

Peaminister Jüri Ratas kaaskonna ja Lõuna-Eesti Haigla juhtidega haigla
9. korrusel kaunist vaadet nautimas.

Peaminister Jüri Ratas Võrus

Võru linnavolikogu 7. koosseis
pidas oma viimase istungi
Võru linnavolikogu 7. koosseis pidas 11. oktoobril oma viimase istungi. Nelja aasta jooksul (2013–2017) toimus kokku 46 istungit,
kestvusega kokku 78 tundi ja 25 minutit. Vastu võeti 108 määrust ja
215 otsust. 21-kohalise linnavolikogu tööd tegid nelja aasta jooksul

35 liiget, neist 12 terve perioodi vältel. Viimase istungi järel jäädvustatud pildil (vasakult) on linnavolikogu liikmed Timo Tammik,
Erki Saarman, Olev Lüütsepp, Valter-Jaan Ossis, Taago Taaber, Jüri
Miks ja Ene Liivamägi, linnapea Anti Allas, linnavolikogu aseesimees Tõnu Jõgi, linnavolikogu esimees Andres Visnapuu ning linnavolikogu liikmed Silja Suija, Kersti Kõosaar, Eliise Abel, Jüri Kaver,
Inge Järvpõld, Helga Ilves, Anti Paap, Halliki Karba, Marko Tiisler
ja Tarmo Piirmann. Pildilt puuduvad abilinnapead Sixten Sild ja
Kalev Ilves ning linnavolikogu liikmed Iiris Tagen ja Sairos Hõrak.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski külastas Võru linna
22. septembril oli Võrus visiidil
tervise- ja tööminister Jevgeni
Ossinovski, kes suhtles Vabaduse väljakul toimunud laadal
kodanikega, tutvus värskelt
renoveeritud lasteaia Sõleke
ruumidega, külastas toetuskeskust Meiela ja Võru Järve
Kooli ning kohtus Lõuna-Eesti
Haigla ja Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse esindajatega. Ministrit saatis linnapea
Anti Allas.
Ministri sõnul tehakse Võru
Järve Koolis ja toetuskeskuses
Meiela väga head tööd. „Kindlasti toetan, et Meiela tegevused Võrumaal saaksid laieneda.
Hea on näha, et kogu protsess
on küll väikses mahus, kuid
tervikliku süsteemina käivitatud. Nüüd on vaja vaid kasvada
suuremaks, et tagada rohkematele toetust vajavatele noortele
võimalus jätkata iseseisva eluga
Meiela kodus,” ütles ta.

Võru linn
tänas
õpetajaid
6. oktoobri õhtul Võru Kandles toimunud pidulikul vastuvõtul Võru linna õpetajatele
anti üle aasta õpetaja 2017
tunnustused. Aastate õpetaja
2017 tunnustuse pälvis Võru
Kreutzwaldi Kooli psühholoog Ene Saaron, aasta õpetajad 2017 on Võru Gümnaasiumi õpetaja Vesta Pille,

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski Võru toetuskeskuses Meiela.

Kohtumisel Lõuna-Eesti
haiglas kinnitasid nii minister
kui ka linnapea, et toetavad erihooldusteenuste keskuse laienemist linna, et erivajadustega
inimeste elamistingimused

Võru Kesklinna Kooli õpetaja
Ave Arop ning Võru Muusikakooli õpetaja Mirja Randvere,
aasta noor õpetaja 2017 on
lasteaia Päkapikk eripedagoog
Liis Niilus.
Linnapea Anti Allas ja abilinnapea Sixten Sild andsid
laureaatidele üle reisibüroo
600-eurosed kinkekaardid ning
kunstnik Eino Mäelti poolt valmistatud klaasist raamatukujulised meened. Autasustamisele järgnes Marko Matvere ja
Ooper-Kvarteti kontsert ning
pidulik vastuvõtt.
Aasta õpetaja konkurssi
korraldatakse Võrus kümnendat aastat. Konkursiga soovib
linn tähtsustada õpetaja rolli,

paraneksid. Lisaks arutleti
haigla arenguperspektiivide
ja hetkel päevakorras olevate
teemade üle.
Samuti avaldas minister head meelt, et linnal on

kindel plaan tervisekeskuse
projekt uude taotlusvooru
esitada, ja kinnitas, et Võrule on selle jaoks vahendid
planeeritud. Ministri sõnul
kuulutatakse voor välja mõne
kuu pärast.
Võru visiiti kokku võttes
ütles Ossinovski: „Tutvudes
linnaga nägin, et Võru liigub
jõudsasti edasi ning mitmed
olulised projektid on kas käivitatud või juba lõpusirgel.
Head näited on linna läbiv
jalgrattatee, uus rekonstrueeritud lasteaed, varsti valmiv
skatepark. Väga positiivse
emotsiooni sain kohtumiselt
võrulastega kesklinna laadal.
Inimesed olid äärmiselt sõbralikud ja vestluste käigus
sain järjekordselt kinnitust,
et Võru linnapea Anti Allas
on teinud head tööd ning
tõestanud ennast rahvamehe
ja võimeka linnapeana.”

Peaminister Jüri Ratas viibis 4. oktoobril ringreisil Võru maakonnas, kus kohtus Lõuna-Eesti Haigla juhtidega, külastas puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust Tsenter ning kohalikku ettevõtet Barrus AS. Ministrit saatsid Võru linnavolikogu
esimees Andres Visnapuu ja riigikogulane Anneli Ott.
Kohtumisel Lõuna-Eesti Haigla juhtidega oli kõne all nii tervishoiu rahastamine, arstiabi kättesaadavus ja kvaliteet kui ka haiglate
seisukohast oluline ületöö tasustamise aspekt. „Aastaid lahendamata kitsaskohad tervishoiu valdkonnas tähendasid selgelt, et vana
süsteemiga enam edasi minna pole võimalik,” sõnas Ratas. „Valitsus võttis siinkohal vastu väga olulise ja märgilise otsuse laiendada
haigekassa tulubaasi ning suunata tervishoidu lisaraha.”
Valitsuse otsusega on järgmise viie aasta jooksul tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks lisandumas kokku üle
300 miljoni euro lisaraha, millest 34 miljonit eurot 2018. aastal.
„Põhieesmärk on üks: vähendada arstijärjekordade pikkust ning
et arstiabi oleks kättesaadavam ja kiirem igale eestlasele. Usun, et
valitsus on tervishoiu rahastamise reformiga astunud suure sammu
selles suunas,” lisas peaminister.
Pärastlõunal väisas peaminister kompetentsikeskust Tsenter,
mis aitab puidutöötlemise ja mööblitööstuse ettevõtetel muutuda
konkurentsivõimelisemaks, ning liimpuidu tootjat Barrus AS-i, kus
firma esindajad tutvustasid ettevõtte tegevust, tootmiskomplekse
ja tulevikuplaane.

Võrus mälestati parvlaeva
Estonia katastroofis hukkunuid
28. septembril mälestati parvlaeva Estonia katastroofis hukkunuid.
Sel puhul asetasid Võru linnapea Anti Allas ja abilinnapea Kalev
Ilves (pildil) Estonia mälestusmärgi juurde pärja ning süütasid 17
mälestusküünalt. Reisiparvlaev Estonia uppus tormisel Läänemerel
23 aastat tagasi, viies endaga ametlikel andmetel merepõhja 852 inimest. Võru linn kaotas laevahukus 17 kodanikku, nende seas kogu
linna ametliku delegatsiooni eesotsas toonase linnapea Jaak Otiga.

tõsta esile edukate pedagoogide tegevust ning tunnustada
Võru linna koolide, huvikoolide ja lasteaedade õpetajaid,
kelle töö ja isiklik eeskuju on
oluliselt kaasa aidanud noorte
kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks ning
kelle tegevus on positiivselt
mõjutanud haridusasutuste,
Võru linna ja piirkonna arengut. Kandidaate said esitada
kõik juriidilised ja füüsilised
isikud.

Tunnustuse pälvinud õpetajad
koos tunnustusi jaganud
linnajuhtidega.
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HEATEGEVUS

Head teha on hea!
Seda tõestab nii suur kaasalööjate hulk Võru Kesklinna
Kooli 28. septembril korraldatud heategevusjooksul. Ürituse
eesmärk oli Eesti Vabariik 100
raames toetada rahaliselt Järve
Kooli õpilaste Eesti eriolümpiamängude vormiriietuse
soetamist.
Võru Kesklinna Kool kogus
annetusi klasside kaupa, samuti
said kõik vanemad ja kooli töötajad teha omapoolse panuse
ning selle tulemusena koguti
1370 eurot. Võime uhked olla
oma koolilaste ja vanemate
üle, kellele ei olnud vaja põhjendada, miks taolisi heategevusüritusi vaja on. Sportlik
meelelaad on meil igal juhul
juba olemas. Eriti suur rõõm
oli näha nii paljusid vanemaid,
kes peale tööpäeva oma lastega
kaasa liikusid. Üritusest võttis
osa umbes 450 inimest, igaüks
valis liikumise tempo ise.

Stardipauk anti Roosisaare
silla juures, edasi kulges kolmekilomeetrine rada mööda
Tamula promenaadi läbi linnatänavate kooli õuele.
Meie üritust julgestasid
Lõuna prefektuuri politseinikud ja abipolitseinikud. Kooli
juures ootas igat lõpetajat väike
meene ja igale klassile kinkis
Eesti Pagar magusa kringli. Üllatusena oli välja kuulutatud ka
loosimine väärt auhindadega
Silja Spordilt. Mütsid, jakid,
sokid leidsid omale väga õnnelikud omanikud.
Me täname oma liikumist ja
head teha armastavat kooliperet, vanemaid ja toetajaid!

Terje Piirmann ja
Margus Soome,
Võru Kesklinna Kooli
kehalise kasvatuse õpetajad

Südantsoojendavad hetked Võru Kesklinna Kooli poolt Järve Kooli õpilaste toetuseks korraldatud heategevusjooksust. Fotod: Tõnis Anton

KOMMENTAAR
Reet Kangro, MTÜ Toetuskeskus Meiela juhatuse liige, Võru Järve Kooli direktor

Võru Järve Kooli õpilaste ja Meiela noorte toetuseks Võru Kesklinna Kooli poolt korraldatud tänuväärse ürituse eesmärk oli märgata
erivajadusega lapsi ja noori meie ümber, mõista erisusi, olla salliv ja toetav, kaasates neid ühisele jooksule. Eelarvele laekunud 1370
euro eest ostetakse õpilastele ja noortele asutuste logodega pluusid, mida saab kanda Eesti Eriolümpia Ühenduse võistlustel ühise
vormina ning oma kooli, organisatsiooni esindades.
Täname kõiki toetajaid ja loodame, et sellest üritusest saab igasügisene traditsiooniline heategevust ja tervist propageeriv jooks
Võru linnas!

Vilja Selverisse
paigaldati toidupanga uus
annetusautomaat

Toidukaupu, sealhulgas koduseid hoidiseid,
köögivilju jms, võib tuua ka toidupanga lattu aadressil Põllu 4, Võru. Selleks on vajalik eelnevalt
kokku leppida telefonil 5883 7593. Täname südamest kõiki annetajaid!
Aina Onno,
Võru Toidupanga koordinaator

Võru Toidupangal on heameel teatada, et alates oktoobrist
on Vilja Selveris toidupanga uus annetusautomaat, millega
pakume võimalust toetada Võrumaa vähekindlustatud peresid ja üksikisikuid. Oma panuse saad anda sulle sobival ajal.

Hetk toidupanga uue annetusautomaadi avamiselt,
pildil (vasakult) Vilja Selveri juhataja Jane Jõgeva koos
automaadi kohale toonud Tallinna Toidupanga meestega.

SPORT

Parksepa SK/Võru korvpallipoisid
võitsid koduturniiril esikohakarika
Parksepa SK/Võru poisid võitsid
22.–24. septembril toimunud
26. Parksepa rahvusvahelisel
korvpalliturniiril U15 vanuseklassi poiste turniiril esikoha, mängides üle kõik oma
vastased.
Enim vaeva nähti teise koha
saanud Puiga APS-ist. alistamisega (35:27), ülejäänud vastased
alistati kümne või enama punktiga (Gulbene SK 43:33, Aluksne
SK 44:27, Värska/Kuldre 43:33
ja Balvi SK 51:33).
Erilist rahuldust pakkusid
võitjate treenerile ja turniiri
peakorraldajale Kalev Palole
võidud lätlaste üle. „Üks kahest,
kas lätlased olid seekord tavalisest kehvemad või meie kõvemad. Oleme neilt viimastel aastatel ikka klohmida saanud, aga

seekord saime jagu nii Gulbenest, Balvist kui ka Aluksnest,”
tunnustas ta oma hoolealuseid.
Kolmanda koha saavutas
Gulbene SK, järgnesid Värska/
Kuldre, Balvi SK ja Aluksne SK.
Turniiri parima mängija eriauhinna pälvis Parksepa SK/Võru
poiss Kert Murde.
Varasemast on Parksepa SK/
Võru poistel koduturniirilt ette
näidata kaks esikohta: 2000. aastal U14 vanuseklassis ja 2015.
aastal U16 vanuseklassis.
U15 vanuseklassi tüdrukute
turniiri võitis täiseduga Tartu
Kalev. Teiseks tuli Aluksne SK
ning kolmanda koha saatuse otsustanud kohtumises said Udo
Saidla juhendatavad Parksepa
SK/Võru tüdrukud jagu Puiga
APS-ist.

Turniiri parimad
mängijad. U15. Poisid.
Kert Murde (Parksepa SK/
Võru). U15. Tüdrukud.
Kadri-Ketter Kont (Tartu
Kalev).

Koduturniiri võitnud Parksepa SK/Võru poisid. Foto: Toomas Hütt

Võistkondade parimad
mängijad. U15. Poisid.
Egert Suvi (Parksepa SK/
Võru), Egert Mast (Puiga
APS), Rainers Lisicins
(Gulbene SK), Kevin Urb
(Värska/Kuldre), Lauris
Jauntevs (Balvi SK) ja
Kristers Mednis (Aluskne
SK). U15. Tüdrukud. Liis
Siigur (Tartu Kalev), Linda
Jurgtte (Aluskne SK),
Laura Järvpõld (Parksepa
SK/Võru), Rosemary Laur
(Puiga APS).
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HOOAJA AKTIIVSEIMAD

HOOAEG
ARVUDES

Perekonnad: GOOS, LEHTNA, LKT, TIIDU,
RÄIM, MÄEUIBO, RAUDSIK, PUUSALU,
UDUMÄE ja TUUL
Spordiklubi: VÕRU SUUSAKLUBI
Ettevõte: DANPOWER EESTI AS
Kool: VÕRU KREUTZWALDI KOOL
Lasteaed: PUNAMÜTSIKE
Noortekeskus: VÕRU NOORTEKESKUS
Omavalitsusjuht: MAILIS KOGER
(Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhataja)

Sulgudes arvud 2016. aasta hooajast

Pikem võistlusdistants
Lühem võistlusdistants
Lühem vaba rada
Mudilaste jooks
Kõndijad
Kokku

Osaluskordi

Erinevaid
osalejaid

3151 (2472)
990 (510)
551 (154)
1561 (1234)
1484 (650)
7737 (5020)

869 (759)
242 (160)
222 (82)
480 (430)
481 (235)
2279 (1666)

Igal etapil sai osaleja medaliks pusletüki! Pusle sai hooaja lõpuks kokku
(osales kõikidel jooksudel) enam kui 170 inimest!

HOOAJA PARIMAD

Mehed: 1. Mart Andresson (TÜASK/Alternatiivsed jooksjad, Tartu), 2. Eno Lukk (FNT Spordiklubi, Võru), 3. Martin Simpson (OK Põlva Kobras, Põlva)
Naised: 1. Johanna Udras (Võru Suusaklubi, Võru), 2. Consuelo Laanemäe Räim (Perekond Räim, Võru), 3. Siiri Pilt (TÜASK Fitnessiklubi, Tartu)

Maivi Liiskmann
Võru Noortekeskus - sarjas aktiivseim noortekeskus! Võru
Noortekeskuse juhataja
Mul on väga hea meel, et meie maakonnas on
võimalus tegeleda erinevate spordialadega. Tore
oli osaleda koos noortega Võrumaa pikamaajooksude sarjast. Nii noorte kui enda jaoks oli see
uus kogemus, millest paljud noored said
innustust ning julgust edaspidi erinevatel
spordiüritustel osalemiseks. Mitmed noored
tegid kaasa kõik etapi jooksud. Olen uhke nende
üle! Alguses tundus pikk distants võimatuna
läbida. Tegelikkuses oli olukord vastupidine,
peale kolme jooksu meie vastupidavus suurenes
ning enam ei tundunud ka 14 kilomeetrit
ületamatuna. Eriti soojendas südant noorte
üksteise toetamine ning julgustamine. Samuti ei
saa mainimata jätta olukorda, kus üks noortest
ootas mind järele, et viimasel distantsil koos
�ni�isse minna. Suur tänu korraldajatele ja suur
kummardus noortele!

Raiko Nemvalts

Aktiivseima noortekeskuse auhinna võtsid vastu
(vasakult) Romy Liiskmann, Maivi Liiskmann,
Raiko Nemvalts, Angela Nemvalts, Jako Laidver,
Aliis Lang ja Cassandra Piirioja.

TÄNAME
SARJA
TOETAJAID!

Võru Noortekeskus

Angela Nemvalts

Võru Noortekeskus
Sarja kokkuvõttes 2017. aastal N18 klassi III
Nüüd on jooksusari lõpule jõudnud ja suur
eesmärk õnneks probleemideta täidetud. Kõik
saavad enda üle uhked olla, kes lõpuni välja
läksid või üldse olid aktiivsed ja kohale ilmusid.
Tänu nendele jooksudele tekkis minus väike
spordipisik. Avastasin enda jaoks sobiva
spordiala – jooksmine. Olen näinud ennast
arenemas. Kevadel oli mul raskusi raja
läbimisega, sest üldiselt ma spordiga ei
tegelenud. Nüüd, sügisel, läks viimane etapp
päris kergel jalal. Olin küll viimaste seas
�nišeerumas, aga see mind ei heidutanud.
Jooksusarja 9. etapil sain oma esimese
spordivõistluse poodiumikogemuse – pälvisin
kolmanda koha. See andis palju motivatsiooni
juurde. Tänan Võru Noortekeskust, et nad võtsid
noortega koos pikamaajooksude sarja ette, ning
tänan ka sarja korraldajaid ja vabatahtlikke, kes
jookse läbi aitasid viia. Oli igati meeldiv
kogemus!

Mulle meeldib jooksmise juures kõige rohkem ühisstart, kui inimesed alustavad üheskoos pikka
teekonda. Finiši lähenedes annan viimase panuse ja lõpetades tunnen, kuidas olen suure asjaga
hakkama saanud. Kindlasti kutsun kõiki inimesi üles pikamaajooksude sarjast osa võtma! Kui arvad,
et sa ei jõua joosta, siis tule ikkagi kohale ja avasta, kui palju jõudu sinus tegelikult peitub. Ehk on
jooksmine sinu järgmine hobi? Jooksusari on sellepärast ka lahe, et siis läheb aasta kiiremini. Tänan
enda poolt Võru Noortekeskust!
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Maigi Vaikla

Võrumaa naiste rekord maratonijooksus

Roosmarii Räim

Noorvõrkpallur

Kehalises plaanis arendas jooksusari
kindlasti minu vastupidavust. See tuleb kasuks
mis tahes põhispordialale. Samas sai perega koos
aega veeta, üksteisele kaasa elada ning jooksu- ja
sporditeemadel rohkem rääkida. Lisaks sai
võistelda omavanustega ja see lisas põnevust.
Väga äge ettevõtmine oli ka ööjooksu jaoks �lmi
tegemine, millest muidu poleks mind osa võtma
kutsutud. Peale selle olen õppinud Võrumaad
paremini tundma.

Asko Saarepuu

Võru Suusaklubi treener

Enne, kui ma enda jaoks jooksmise
avastasin, polnud mul mingit erilist suhet ühegi
spordialaga. Jah, põhikooli ajal käisin mingi aeg
kergejõustikutrennis, aga seda üsna lühikest
aega, kuna samal ajal käisin ka muusikakoolis ja
kahte asja korraga ei jõudnud. Mingi spordigeen
on meie pere naisliinis vist siiski olemas, sest mu
ema töötas lastaias liikumisõpetajana ja mu tütar
on Eesti koondises mitmevõistleja, kes omandab
ka spordialast kõrgharidust.
Keskkooliajast mäletan kohustuslikke
Ümber Tamula järve jooksu ja Väimela maanteejooksu – millegipärast mäletan, et eriti rõõmsalt
ma nendele jooksudele ei läinud.
Arvan, et see võis olla 2012. aastal, kui
juhtusin kuskil meedias nägema Võrumaa
jooksusarja pilte. Sirvisin neid ja nägin seal
mitmeid tuttavaid. Kõigil nii ägedad värvilised
jooksuriided seljas ja kirkad jooksusussid jalas
ning nad tundusid kõik kuidagi rõõmsad ja
rahulolevad. Igatahes, see miski tekitas minus

veidike kadedust ja ma tahtsin olla ka nende seas.
Aga ma ei teadnud, kuidas sinna nende sekka
saada ja kuidas alustada.
Oma esimesed korralikud jooksutossud
ostsin 2013. aastal ja hakkasin vaikselt jooksmist
proovima. Jooksin korraga, ma arvan, et umbes
2–3 km – olin jube uhke enda üle!
2014. aasta kevadel nägin FB-s teadaannet,
et algamas on järjekordne Võrumaa pikamaajooksude sari ja tegin kiire otsuse, et mina tahan
ka! Ega mul ühtegi jooksusõpra tollal polnud.
Kui Vaskna jooksule väljus Nooruse platsilt
spordikooli buss, mäletan, et õnneks oli bussis ka
Eliise, keda enam-vähem tundsin spordihalli
trennides käijana. Temaga koos saigi Haanjas
läbi tehtud esimene stardieelne vajalik toiming:
numbri väljavõtmine, soojendus ja starti minek.
Seda, kas see jooks oli kerge või raske, ma ei
mäleta, aga väga hästi on meeles see tunne �ni�is.
Ma ei oska seda isegi kirjeldada, aga alates sellest
hetkest olen ma sõltuvuses – ma armastan
jooksmist ning ma armastan võistlusi.
Selle 4 aasta jooksul on mul Võrumaa
pikamaajooksude sarjas vahele jäänud vaid üks
jooks ja seda vaid sellepärast, et samal päeval oli
kaks võistlust ja olin juba eelnevalt registreerunud teisele jooksule.
Alates 2015. aastast olen osalenud kolmes
sarjas korraga: Võrumaa pikamaajooksude sari,
Võrumaa staadionijooksusari ja Selveri
linnajooksude sari. Sekka on sattunud ka mõni
sarjaväline jooks.
Meenutan oma esimest starti staadionil: olin
ainuke naine, mehed kõik tuntud ja kõvad
jooksjad, eesotsas Ivar Ivanoviga. Natuke piinlik
tunne oli ja mõtlesin endamisi, et miks ma siia
ometi tulin. Aga olin seda sarja piilunud juba
eelnenud aastal, lihtsalt julgusest kohale minna
jäi varem puudu. Esimene aasta staadionil oli
raske, aga pooleli jätta ka ei suutnud. Nüüd,
kolmanda hooaja lõpus võin öelda, et ma ei
kujuta enam ette, kui seda sarja ei korraldataks.

Eelmisel aastal lõpetasin hooaja Võrumaa
pikamaajooksude sarjas naiste arvestuse teisel
kohal. 2016. oli esimene aasta, kui jõudsin oma
vanuseklassis poodiumile. Aasta varem olin oma
vanuseklassis keskmiselt esimese kümne sees ja
veel aasta varem teises kümnes. Päris uhke
areng! Kindlasti on edule kaasa aidanud see, et
teist aastat viin oma jooksutrenne läbi treeneri
paika pandud kava abil ehk siis kuulun
spordiklubisse ProRunner, treeneriks Eesti
meistriks poolmaratonis ja maratonis tulnud
Viljar Vallimäe.
Mul on hea meel, et võtsin kätte ja jooksin
oma esimese jooksu Võrumaa pikamaajooksude
sarjas. Ma ei arvanud, et minust saab selline
jooksusõltlane, aga täna ei kujuta ma oma elu
ilma jooksmiseta enam ette. Kui ma alustasin,
tundsin ehk paari inimest, aga nüüd olen saanud
hulganisti uusi tuttavaid, sõpru ja nii mõnigi on
koos minuga läbi selle sarja arenenud, uusi
eesmärke püstitanud. Oleme kõik osa sellest
lahedast üritusest, kõik me osaleme selles sarjas
ju enda heaks – kes kõnnib, kes alles proovib
jooksmisega sinasõbraks saada, kes tahab veel
kiiremaks saada jne. Ja me kõik oleme eeskujuks
nendele väikestele mudilastele, kellest nii
mõnestki saab kord uus Roman Fosti või Liina
Tšernov.
Veidi üle nädala tagasi jooksin oma 4.
maratoni ja lisaks isiklikule rekordile on nüüd
minu nimel ka Võrumaa naiste rekord
maratonijooksus.
Oma lemmikdistantsi ma välja tuua ei oskagi
– kõik jooksud staadionil, maastikul või asfaldil
on omamoodi ägedad ja ma tahan neid kõiki
joosta. On ka raskeid hetki olnud – kui ikka
mäest üles joostes ei jõua, siis kõnnin, kui vaja,
võtan tempot maha ja kogun jõudu, kuid
�ni�isse jõuan alati hea tundega: jess, ma tegin
selle ära!

Marili Siilmand

Danpower Eesti AS

Mind motiveerib teadmine, et treener on
oma töö teinud alles siis, kui treenitavad teda
spordirajal edestama hakkavad. Vastupidavust
peaksid need jooksud kõigil tõstma, seega kes
iganes soovib vastupidavuses paremaks saada,
siis neil jooksudel osaledes, mis eeldab ka pisut
ettevalmistust, muutub igaüks vastupidavamaks.
Kiiruse tõstmisele peame hakkama rohkem
mõtlema, ehkki samas on olemas staadionijooksude sari, kus saab jooksu kiirust arendada.
Emotsioonist nii palju, et minu jaoks on kõik
jooksud omaette emotsiooniga. Karel tegi
Munamäe stardis ja �ni�is pisikese emotsioonikontrolli (järelvaadatav spordiliidu FB-s) ning
tagantjärgi vaadates ja mõeldes peakski selle
sarja mõte olema emotsioon! Oluline on
füüsilise võimekuse ja emotsionaalse pingutuse
positiivne sümbioos, mis paneb endor�inid
möllama ja tekitab soovi järgmisel etapil osaleda,
sõltumata lihasvalust või täitmata jäänud
eesmärgist. Treenerina pean mina suutma oma
tööd jooksusarja eel ja järel paremini planeerida.
Kuna sportlased soovivad sarja kaasa teha, siis
osad jooksud ongi olnud suunaga mitte kõike
välja panna, teistel on ülesanne joosta hoopis
tõusvas tempos jne, aga eks noortel keeb
emotsioon üle ja tihti minnakse panema. Võibolla see polegi kokkuvõttes paha, sest Šmiguni
või Veerpalu raamatut lugedes jääb kõlama
legendaarse Ummi Välbe öeldu: „Panna on
vaja!“ Aga et sarjas osalejaile rohkem füüsilist
tulu tõuseks, siis tasuks kaaluda eelpool mainitut
ja tuua sisse ka lühemaid/kiiremaid jookse. Väga
hea kiire jooks oli üüjuusk. Ma pole kõigi sarjas
osalenute kohta statistikat teinud, aga oma
sportlaste osas (ka harrastajad) võin öelda, et
valdav osa jooksis sarja kiirema keskmise tempo
välja just ummamuudu üüjuusul.

Tegin töökaaslaste utsitamisel esimest korda
Võrumaa pikamaajooksude sarja kaasa.
Alustasin esimest jooksu üksi, aga järgmistele
võtsin juba terve pere kaasa. Nii me siis vapralt
kõik 12 etappi läbi tegime, isegi ühes järeleaitamistunnis käisime, et piiga ka tagantjärgi
esimese jooksu pusletüki saaks. Miks see jooks
on meie pere jaoks eriline? Aasta alguses saime
teada, et meie perre liitub oktoobris neljas liige,
tähtajaks pandi 12.10. Tegi juba südame kurvaks,
et viimane elamus jääb saamata. Aga eile sai
läbitud ka viimane etapp – TEHTUD! Kell 22:07
sündis meie perre pisike poiss, kes oli kirsiks
tordil. Seega ilmselt tuleb sellest väiksest härrast
ka visa spordipoiss, kes tulevikus võtab osa
sellistest lahedatest spordiüritustest. Olge tublid
ning kohtume järgmine aasta uuesti! Tervitab
värske Jooksusarja Poisi pere, nagu me teda juba
hellitavalt kutsume.

Johanna Udras

Võru Suusaklubi
Sarja üldvõitja 2017 naiste arvestuses
Kõik jooksud olid minu jaoks omamoodi
rasked – kus teistsugune maastik, kus palav või
vihmane ilm, aga kui jooksudele tagasi vaadata,
siis olid need toredad ja natuke on isegi kahju, et
sari selleks aastaks läbi sai. Jooks on hea põhi
suusatamisele – sel suvel tugevdasid need
jooksud mu füüsilist vormi ja aitasid talveks
valmistuda.
Mulle meeldib, et kõikidel jooksudel on
ühisstardid. Tänu sellele olen ka veidi taktikat
õppinud. Näiteks pikkadel distantsidel ei ole
tarvis kohe ette rabeleda, pigem on alguses end
parem tagapool hoida ja siis hakata tõusma.
Lühemal maal aga võib juba alguses kõvema
tempo võtta. Kõige kehvemini läks mul
Vastseliina linnuse jooksul – seal tõusin alguses
ette, aga ei kestnud lõpuni, jooksin vale
taktikaga. Minu trumbiks oli aga tõusumaastik,
tõusudel jaksan joosta (Kütioru jooks).
Sarjal on tore käia koos perega ja on hea, kui
peale jooksu saab tasuta vett ja saiakesi. Jooksul
näen ka oma sõpru, jooks viib meid suvel kokku.
Auhinnast suurema väärtusega on aga elamus,
kogemus ja emotsioon. Küll aga võiks palava
ilma korral olla rohkem joogipunkte, kui on
pikem distants. KOGU KORRALDUS ON
MUIDU VÄGA SUPER!

Epp ja Rene Kottisse

Abikaasadest jooksufännid,
Rene sarja kokkuvõttes 2017 M40 klassis III
Positiivne on see, et elu muutus täiesti –
pidudest sai jooksmine. Saime väga palju uusi ja
toredaid jooksusõpru. 4 aastat on läinud kiiresti,
osaleme ka järgmisel aastal uuesti! Epul on 4
aastat kõik jooksud kaasa tehtud, eesmärk on 5

aastat kõik jooksud kaasa teha. Saime Võrumaa
pikamaajooksude sarjast nii palju indu, et
hakkasime ka suurematel jooksuvõistlustel
käima. Sarja tulemus on hea enesetunne ja
füüsiline vorm. Meil on ülihea meel, et te seda
sarja korraldate – kui seda poleks, ei oleks ka nii
suurt motivatsiooni. Ja, mis põhiline: meil on
üks hobi, saame koos aega veeta ja teha seda,
mida armastame!
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PRESIDENDI KÜLASKÄIK

Vabariigi President kohtus Võru Gümnaasiumi ettevõtliku kooliperega

Kersti Kaljulaid Võru Gümnaasiumis kõnet pidamas…

Üleriigiline ettevõtlusnädal sai sel aastal alguse Võru Gümnaasiumis. Ettevõtlusnädala avasündmuseks oli „Ettevõtlikkus kooli”
programmi raames toimunud Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi
külaskäik meie kooli ja ettevõtlusteemaline loeng kogu kooliperele.

Mitmed on tundnud huvi, miks osutus valituks just Võru Gümnaasium. Meile teadaolevalt oli ettevõtlusnädala avaürituse toimumiskoha valik sümboolne, sest ettevõtlus ja ettevõtlikkus on meie
koolis olulisel kohal. Seda kinnitavad näiteks 25 õpilasfirmat, mis

… ja saalitäis noori teda kuulamas.

Küsimustevoor.

esimese kahe õppeaastaga koolis loodud sai ja mille tegevus on väljapoole silma paistnud. Siinkohal on hea mainida, et ka alanud õppeaastal on plaanis 11. klassi õpilastega luua 15 uut ettevõtet. Sellise
suure hulga ettevõtlike noortega on Võrumaa kerkinud maakonnaks, kus ühe elaniku kohta on kõige rohkem õpilasfirmasid.
Õpilasfirma on õppeprotsess, kus äripõhimõtete omandamisega
on võrdselt oluline õpilaste ettevõtlikkuse arendamine. Ettevõtlikkust
ei lähe vaja ainult ettevõtlusmaailmas, seda hinnatakse pärast gümnaasiumi lõpetamist näiteks ülikoolis ja hiljem ka tööturul. President
kinnitas oma loengus, et ettevõtlik saab olla kõikjal ja igal ametipostil. „Ettevõtlik võib olla kõikjal – meil on Eestis palju ettevõtlikke
ametnikke, õpetajaid, kes kõik näevad iga päev vaeva, et argielu oleks
huvitavam ja põnevam,” lausus ta. Noortele pani president südamele,
et ettevõtte loomisel ja ettevõtlikkusega ei tohi iseendaga väärtuskonflikti sattuda. „Ei ole võimalik õnnestuda, kui te ei tee asju südamega
ja ei usu ise sellesse, mida teete,” märkis Kaljulaid.
Loengu lõpus said õpilased presidendilt vabalt valitud teemadel küsimusi küsida. Küsimuste rohkus ja sisukus tegi presidendile rõõmu ning ta tunnustas õpilasi julguse ja ettevõtlikkuse eest.
Pärast loengut tutvus president kooliga ja kooli toimetustega. Näiteks tundis Kaljulaid huvi õpilaste vastuvõtu ja kooli esimeste vilistlaste edasiõppimise vastu.
Kohtumine lõppes kingituste vahetamisega. Meie poolt sai president õpilasfirma Cheeseti juustuvalmistamise komplekti ja kinkekorvi koolitöötajate tehtud hoidistega. Riigipea kinkis koolile purgi
roosiaia mesilaste mett. Kingituse muudab eriliseks see, et esimene
selline läks Euroopa Liidu tippkohtumisel Prantsuse presidendile
Emmanuel Macronile ja meie saime järjekorras teise purgi.
Karmo Kurvits,
Võru Gümnaasiumi direktor

Kingituste vahetamine.

KUTSE TANTSULE

JJ-Street Tantsukooli õpilane pääses Saksamaal
toimunud tantsuvõistlusel TOP 8 hulka
Möödunud nädalal osales JJStreet Võru treener Mari Venski
koos õpilastega Saksamaal tantsuvõistlusel European Buck Session (EBS), kus Venski õpilane
Markus Tõnissaar pääses kaheksa parima hulka.
Krump on üks uuemaid
tänavatantsustiile, mis sündis 1990ndatel USA-s. Noortele, kes alustasid krumpiga,

tähendas tants võimalust põgeneda gängi elust ja vabastada
viha, agressioon ja pettumus
positiivselt, mitte vägivaldselt.
European Buck Sessionit külastas Mari Venski sel aastal koos
õpilaste Karl Maaseni ja Markus Tõnissaarega. Noormehed
võtsid Saksamaal osa krumpi
tantsustiilile pühendatud võistlusest ning koolitasid ennast

JJ-Street Tantsukooli Võru treener Mari Venski (tagareas keskel) koos
oma õpilastega Saksamaal. Tagareas vasakul on 8 parima hulka jõudnud
Markus Tõnissaar.

rahvusvaheliste tippude, sealhulgas krumpi tantsustiili loojate
Tight Eyezi ning Mijo käe all.
„Kõige enam jäid meelde
krumpi ühe looja Tight Eyezi
koolitused. Nimelt info, mida
me sealt saime, pani meid kõiki
sellesse tantsu teistmoodi suhtuma ning arusaam antud stiilist muutus täielikult,” tõdes
Karl Maasen. Markus Tõnissaar
jäi õpituga samuti väga rahule:
"Info oli nii väärtuslik, et selle
klassi eest oleksin olnud nõus
maksma ka kõrgemat hinda.”
Aasta aega ettevalmistust
ja trenni
Selleks, et häid tulemusi saavutada, tuli juba varakult alustada intensiivsete treeningutega. Treenerina valmistas Mari
Venski õpilasi võistlusteks ette
aasta aega, sealjuures ei kuulunud treeningu juurde mitte
ainult tantsuline osa, vaid ka
vastupidavustreening. „European Buck Session (EBS) on
krumpi tantsustiilis kõige suurem rahvusvaheline võistlus,
kus on osalejaid Koreast, Jaapanist, USA-st, Venemaalt ja
Prantsusmaalt ning seetõttu sai

ka suurem eesmärk juba pikalt
ette planeeritud. Aasta jooksul
osalesid õpilased väiksematel
vahevõistlustel, kus saavutati
mitmeid häid tulemusi,” selgitas Venski.
Saksamaa reisi meeldejäävaim hetk oli siis, kui Eesti
tantsijad said teada, et JJ-Street
Tantsukooli õpilane Markus
Tõnissaar on pääsenud edasi
8 parima hulka, sest tase võistlustel oli väga tugev. Mari Venskil oli suur rõõm uudist kuulda,
sest ta teadis, kui palju on selle
eesmärgi nimel vaeva nähtud.
„Ma sain kinnituse põhimõttele,
et järjepidev töö viib võidule.”
EBS-il osalemine võttis
kõik tantsijad sõnatuks: „Selle
sündmuse energia oli nii kõrge,
et seda on keeruline sõnadesse
panna. Seda tuleb ise kogeda ja
seal kohal olla,” meenutas kogemust Tõnissaar.
Krumpi saab õppida ka
Võrus
Selle aasta septembris tõi uus
hooaeg JJ-Street Tantsukoolis
ka Võru linna krumpi tantsustiili, mida kõik huvilised
saavad proovima tulla. Peagi

rakendatakse treeningutes
juba Saksamaalt õpitud infot
ja kogemusi ning näidatakse
videosid, et anda edasi Saksamaalt saadud emotsioone ja
energiat. Mari Venski soov on
aidata uutel tantsijatel lisada
oma stiilile midagi uut ja erilist.
Venski eesmärk on sõita järgmisel aastal EBS-ile koos Võru
õpilastega ning võtta osa selle
võistluse eelvoorust (Venemaal
või Uus-Meremaal).
„Käesolev hooaeg saab
olema suurepärane, kuna tahan
võtta ette noortega uusi asju,
mis annavad neile suurepäraseid kogemusi. Tahaksin võtta
ette ka pikema võistlusreisi
Inglismaale, et noored näeksid

rohkem tänavakultuuri. Silmaringi avardamine aitab toetada
noorte isiklikku arengut ja
tantsulist kasvu,” sõnas Mari
Venski. Tema sõnu kinnitab ka
Karl Maasen: "Järgmisel aastal
on kindlasti plaan sinna tagasi
minna ning juba on olemas ka
uued plaanid järgmiseks aastaks, mis sündmusi külastada.”
Kes aga tahab tantsusamme
õppida kohe nüüd, on oodatud
teisipäeviti ja neljapäeviti liituma JJ-Street Tantsukooli treeningutega Võru kultuurimajas
Kannel. Täpsema tunniplaani
kohta saab infot JJ-Street Tantsukooli kodulehelt.
Erika Kesvatera
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EAKATE TEGEMISI

Kandles tähistati eakate päeva

Astra õpetajate päev Kandles

1. oktoobril tähistati Võrus eakate päeva. Kultuurimajas Kannel toimus sel puhul Võru linna
ja valla eakate ühine pidu „Tervis
heast tujust”. Aktiivseid väärikas
eas inimesi tervitas linnapea
Anti Allas ning koos abilinnapea Sixten Sillaga jagati tublidele
tegijatele tunnustuskirju. Kohalolijatele esines rahvatantsurühm
(pildil), humoorika eeskavaga
astus üles Gaute Kivistik ning
meeleoluka kontserdi andis ansambel Sinu naine.
Eakate hea tuju ürituse
korraldamist toetasid Võru
Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus, Võru Kannel, Võrumaa
Teataja, Võrumaa Pensionäride Ühing ning Värska Vesi.

5. oktoobril, õpetajate päeval kogunes Võru Kandles iga-aastasele
pidulikule koosviibimisele Võrumaa eakate õpetajate selts Astra.
Seltsi liikmeid käis tervitamas linnapea Anti Allas. Tervituskontserdiga esinesid Puiga põhikooli õpilased.

Võru pensionäride
päevakeskuse
kollektiivid esinesid
60+ festivalil
4.–5. oktoobrini toimus Tallinnas Salme Kultuurikeskuses
vanemaealiste seas populaarseks ürituseks kujunenud 60+
festival „Jagades teadmisi ühendame põlvkondi!”. Rahvarohkel
üritusel väärtustati eakate rolli
ühiskonnas, tutvustati aktiivse
ja tervisliku eluviisi võimalusi ning pakuti kohtumis- ja
suhtlemisvõimalust.
Saalis „Rõõm liikumisest”
said teiste tuntud isetegevuskollektiivide seas võimaluse
esineda ka Võru pensionäride
päevakeskuse rahvatantsurühm
Karukell ja kapell VIMP, kelle
rõõmus esinemine võeti publiku
poolt hästi vastu. Juhendajaid
Jelena Nurka ja Pauline Rammulit tänati tunnustuskirjaga.

Eakad õpetajad oma pidupäeva nautimas. (üleval)
Teenekas õpetaja Vaike Pajupuu õnnitlemas endast veelgi teenekamat
kolleegi – Helgi Noormetsa.

KÄSITÜÜTARÕ AILA MAN
Võru linnas polikliiniku majas Jüri tn 19A I korrusel

TULE NOVEMBRIS ÕPPIMA:
LIHTSA KAASAEGSE ALBUMI VALMISTAMISE ÕPITUBA
Õpitoa käigus valmib A5 formaadis album.
2. novembril kell 17.30-20.00.
Juhendab Ülle Fomotškina. Osalustasu 25 €.
Materjalide komplekt koolitajalt.
Eelregistreerimine kuni 30. oktoobrini:
vilve.oja@gmail.com, tel 554 1999.

Astrid Hurt
Kapell VIMP festivalilaval.
(üleval)

ORGANZA ROOSI VALMISTAMISE ÕPITUBA
9. novembril kell 17.30-19.30.
Õpetab Merike Rebane. Osalustasu 7 €.
Eelregistreerimine kuni 7. novembrini:
vilve.oja@gmail.com, tel 554 1999.

Esineb rahvatantsurühm
Karukell. Foto: Janno Kuus

KÄSITÖÖ

Üleskutse Võrumaa
käsitöömeistritele
Nüüdseks juba kuueteistkümnel
korral toimunud Võrumaa meistrite jõulueelne käsitöönäitus Toompea lossi vestibüülis on kavas ka
tänavu, sedakorda 4.–6. detsembril.
Lähtuvalt võimalusest võrumaalaste antvärki Riigikogus esitleda kutsume teid, head käsitöölised, üles loovalt kaasa mõtlema ja
oma tooteid esitama. Oluline on,
et teie tooted oleksid kvaliteetsed,
omanäolised ja uudsed.
Oma käsitööd saate esitada
26.–28. novembril Rõuge Kunstikuuri. Esitatud käsitöökauba hulgast teevad valiku näituse korraldustoimkonna liikmed.
Täpsemat informatsiooni jagab:
Lya Veski, tel 5552 3366,
e-posti aadress lyaveski@hot.ee.
Võrumaa Omavalitsuste Liit

MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO on avatud:
Esmaspäeval
Teisipäeval
Kolmapäeval
Neljapäeval
Reedel

11.00–19.00
11.00–19.00
10.00–17.00
11.00–20.00
10.00–17.00

Näpustuudios on oma toodete MÜÜGINURK, kus saab osta käsitööna valmistatud
kaarte, nukke, mänguasju ja pärlitest ehteid.
MEISTERDAMISKURSUSED MUDILASTELE
esmaspäeval või teisipäeval kell 17.00-18.30
Õpetame meisterdama mitmesuguseid mänguasju, näpunukke, nukke ja käpikmänguasju, pärlitest
ehteid ja mänguasju, erinevatest tehnikates kaarte, pabernöörist lilli ja õmbleme riideid nukkudele.
Ühe korra tasu on 5 €
ÕPITOAD TÄISKASVANUTELE
neljapäeval kell 17.30-20.00
Teemad: lapitöö, kaardi ja karbi töötuba, paberlilled, niidigraafika, heegeldamine, tikkimine,
kudumine, taaskasutus-õmblemine, pärlitööd ja palju mitmesuguseid teisi käsitöötehnikaid.
Ühe korra tasu on 6 € + materjali tasu
Oma soovist anna meile teada.
Asume Võrus Jüri 19a (polikliiniku majas) I korrusel
Lisainfo: Aila Kikas, tel 507 9920, FB Aila Näpustuudio

HEEGELDATUD VAIBA ÕPITUBA
Õpitakse põhivõtteid ja alustatakse vaiba heegeldamist.
14. novembril kell 17.30-20.00.
Juhendab Alla Tasso. Osalustasu 7 €.
Võta kaasa vaibamaterjal, heegelnõel on juhendaja poolt.
Õpituba toimub minimaalselt 5 osavõtjaga.
Eelregistreerimine kuni 12. novembrini:
vilve.oja@gmail.com, tel 554 1999.
KANGAKUDUMISE KURSUS ALGAJATELE
Ülevaade mõistetest, telgedest ja töövahenditest.
Kudumismaterjali lõikamine.
23. novembril kell 17.30-19.30.
Juhendab Vilve Oja. Osalustasu 8 €. Võta kaasa käärid.
Eelregistreerimine kuni 21. novembrini:
vilve.oja@gmail.com, tel 554 1999.
UNENÄOPÜÜDJA VALMISTAMISE ÕPITUBA
30. novembril kell 17.30-19.30.
Juhendab Ülle Fomotškina. Osalustasu 10 €.
Eelregistreerimine kuni 27. novembrini:
vilve.oja@gmail.com, tel 554 1999.
Täpsem info:
käsitöötare juhendaja Vilve (vilve.oja@gmail.com, tel 554 1999)
või Näpustuudio perenaine Aila (tel 507 9920).
Kui vajad tööruumi või nõu toodete arendamiseks, siis küsi täpsemalt
tel 554 1999 (Vilve Oja).
Vaata ka FB lehelt: VANA-VÕRUMAA KÄSITÖÖ
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ÜLESKUTSE

AJALUGU

Kogume mälestusi

Elust Võrus 1937. aasta oktoobris

Aasta 2018 on oluline verstapost Võru linna haridusmaastikul – täitub 100 aastat
eestikeelse gümnaasiumihariduse andmisest Võrus.
Sellega seoses oleme tänulikud vanade fotode ja mälestuste jagamise eest. Kogume
muuseumi jaoks endistelt õpetajatelt ja õpilastelt mälestusi

Kuldsüdamete ball tulemas.
Esmakordne üritus Wõrus.
Pealinna eeskujul Wõru Lastekaitse Ühing
korraldab 23. okt. s.a. esimest korda Wõrus
kuldsüdamete kontsert-balli, mille sissetulek
on määratud puudust kannatawate lasterikaste perekondade toetamiseks.
Pealinnas on see ettewõte alati äratanud
suurt tähelepanu ja leidnud kaasaelu kõikide
seltskonnakihtide poolt alates hr. Riigihoidjast. Ka Wõrus on kontsert-balli kordaminekuks lubanud omalt poolt kaasa aidata
kõik tuntumad seltskonnategelased. Praegu on käimas kibe ühistöö
ühingu arwukas naistegelaste peres suure waiba ja teiste esemete
walmistamiseks balli loterii jaoks.
Ballist osa wõtma on palutud ka pealinna hooldekande juhte.

ja fotosid gümnaasiumiajast.
Ootame mitte ainult lõpupilte,
vaid pildikesi, mis kajastavad
igapäevast koolielu, nt koolivormid, kooliaed, kooliklassid,
koolitunnid. Mälestustest ja fotodest valmib lugu, kuidas on
koolielu ja hariduse andmine
saja aasta jooksul muutunud.

„Elu” nr. 111, 1. oktoober 1937
P.S. Kuldsüdamete ball toimuski uues linnaosas 3. algkooli ruumes
Võrusool õnnestus väga hästi ja tulu saadi kenasti abivajajate tarvis.
Peole tahtjaid oli nii palju, et ei mahtunud koolimajja ära. Väga kiideti
Paul Elkeni poolt koostatud kontsertprogrammi ja humoristlik näidend
„Üheteistkümnes Egiptuse nuhtlus”. Õnnestunud pidu andis julguse
seda sammu ka edaspidi ette võtta.

Kirjanduslik kohus Võru Ühisgümnaasiumis 1932. aastal.
Kooliüritusele kaasati tuntud ühiskonna- ja seltskonnategelasi
nagu advokaat Sassian ja advokaat Paul Tirro (esireas vasakult
3. ja 4.) ning kohtunik Jaan Treumuth, advokaat Harju ja
kriminaalpolitseiinspektor Ennok (teises reas vasakult 3., 5. ja
6.). Foto: Johannes Mikk
Mälestused ja fotod saata 15. detsembriks 2017 Võrumaa Muuseumi peavarahoidja Arthur
Ruusmaa e-posti aadressile
arthur@vorumuuseum.ee või
aadressile Katariina allee 11,
Võru 65608. Fotole märkida
juurde võimalikult täpne info
(aasta, sündmus, kes on fotol,
õpetaja puhul aineõpetaja).

Võru Ühisgümnaasiumi
tütarlapsed (esireas vasakult
Ida Purgast, Heini Kikkas,
teises reas vasakult teine
Feoriita Ilus) 1930ndate
keskel.

Wõrumaa malewa pidustused kinolinal.
Kino „Marsis“ jookseb häid filme.
6., 7. ja 8. oktoobril jookseb kino „Marsis” maailmakuulsa Leo Tolstoi suurloomingu järele kunstiliselt lawastatud suurfilm „Kreutzeri
sonaat”, mis on haruldasemaid filmisid käesolewal hooajal.
Lisapalana jookseb selle filmiga kaasa „Wõru Kaitseliidu 20. aastapäewa pidustused”, mis on meie filmitööstuse esimesi helifilme.
See film on wõrdlemisi wäga hästi õnnestunud. Kaitseliidu paraad
ja lippude üleandmine, samuti ka pidulik aktus spordiwäljal jätawad
wõrualstele unustamatu mälestuse.
„Elu” nr. 113, 6. oktoober 1937
Tuli Wõrus.
Wõrus põles lihasuitsetamisruum.
Laupäewa warahommikul kella poole 6 paiku hakkasid Wõrus helisema tulekahjukellad. Selgus, et oli süttinud põlema Kreutzwaldi
tn 44 asuwas aias lihunik Jaan Pommile kuuluw lihasuitsetamisruum. Tulle jäi ka suuremal arwul liha, mis oli parajasti suitsemas.
Nii hindas lihunik Jaan Pomm oma kahju mõnisada krooni. Nagu
selgus sai tuli alguse omapärase õnnetuse läbi. Nimelt kukkus üks
laes rippuw suitsusink alla ja sattus ahju ning hakkas põlema. Sellest tuli haaraski kogu suitsetamisruumi ja häwitas selle enne, kui
tuletõrje jõudis jaole, kuna tuld märgati hilja.
„Elu” nr. 115, 11. oktoober 1937
E. Lukin wõimlemisõpetajaks Wõrru.
Uueks Wõru ühisgümnaasiumi wõimlemisõpetajaks waliti senine
Tartumaa spordiinstruktor Erich Lukin, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakaswatuse instituudi. E. Lukin oli omal ajal Eesti parimaid
poksijaid.
„Elu” nr. 116,13. oktoobril 1937

Wõru Ühisgümnaasiumi õpilasedsportlased 1938. aastal. Vasakult
1 wõimlemisõpetaja Erich Lukin.
P.S. Erich Lukinist kujunes tubli Võru
spordielu kujundaja ja tal oli üks 1939. aasta
Wõru mängude spordiosa organiseerijaid.
Külm tegi mustlastele liiga.
13. skp., mil Wõrus peeti Mihklilaata, oli
rohkesti liikwel ka mustlasi. Pärast laata
asusid mustlased oma tawalisse peatuspaika, Wõru surnuaia juurde laagrisse, et
seal ööbida. Öö wastu 14. oktoobrit aga saabus erakordselt külm.
Kuna mustlastel ühes oli palju alaealisi lapsi, siis ei suutnud lõkketuli
ega nendel kaasas olew kehw riidewarustus lapsi küllaldaselt külma
eest kaitsta ning pärast keskööd hakkasid mustlaste naised lastega
ööwarju Wõrusoo majadest otsima, mida ka wõimalust mööda
lubati.
„Elu” nr. 117 , 15. oktoobril 1937
Algkooliõpilastele wormirõiwastus.
Eile pidasid linna 1. ja 2. algkoolide lastewanemad hoolekogu koosolekuid, et arutleda kooli ellu puutuwaid küsimusi. Koosolekutel,
millest wõttis osa lapsewanemaid üle paarisaja, wõeti wastu mitmeidki põhimõttelisi otsusi.
Linna 1. algkooli hoolekogusse waliti K. Kisand ja S. Tann, õppenõukogusse pr. H. Koot. Nagu koosolekul esitatud aruandest nähtus,
arenes möödunud aastal tegewus igati normaalselt. Koolis ei tulnud
ette suuremaid töötakistusi tundide tõttu ega ka muudel põhjustel.
Üksmeelselt wõeti wastu otsus: tulewal õppeaastal õpilastele teha
sunduslikuks wormirõiwaste kandmine. Rõiwastus walmistatakse
haridusministeeriumi poolt wastuwõetud lõigete järele. Rõiwastuseks
on poeglastel tumehall ülikond, tütarlastel hall pluus ja sinine seelik.
Koolijuhataja ettepanekul otsustati kitsendada õpilaste kinos
käimist ja lubada neil külastada kino ainult koolijuhataja sellekohasel loal, kuigi filmidel on märgitud „õpilastele lubatud”. Kuna sageli
mõjuwad filmid õpilaste moraalile halwawalt, otsustati astuda koostöösse teiste Wõrus asuwate koolidega ja hankida wõimalikult rohkesti õpilastele waatamiseks kultuurfilme j.m., mis arendaksid õpilasi.
Alates 1. nowembrist otsustati õppetööd alata kell 9 hommikul.
Linna 2. algkoolis oli koosolek samuti asjalik ja töörohke. Hoolekogusse waliti P. Ebber ja H. Mölder, õppenõukogusse lastewanemate esindajaks Arnold Muuga.
„Elu” nr. 118, 18. oktoobril 1937
Istutustööd parkides.
Wõru linnawalitsuse poolt käesolewa aasta kewadel alustatud „juudipargi” ümberkorraldamise tööd kestawad sügisel edasi. Praegu
istutatakse seal ilupuid ja põõsaid. Suures pargis jätkub tarade
istutamine.
„Elu” nr. 123, 29. oktoobril 1937
Vanu ajalehti sirvis Vana-Võromaa
muuseumide peavarahoidja
Arthur Ruusmaa

NÄITUSED
Siiri Sika fotonäitus „Valgused, värvid, varjundid” trepigaleriis.
Rein Munski ristpistetehnikas tehtud käsitööde näitus konverentsisaalis.
Ühe maali näitus – Gustav Raud „Natüürmort sõelaga”  Vana-Võrumaa muuseumide kogust
mõttetoas.
ÜRITUSED
31. oktoobril kell 14 esineb Rein Põder Kella Kahe Kirjandusklubis. Veebiväljaande „Võru
Maavalitsuse Bernard Kangro kirjanduspreemia laureaadid” esitlus.
3. novembril kell 14 paberist korvipunumise õpituba. Juhendaja Maire Kullas.
10. novembril kell 14 Eesti Kirjanikud Eesti raamatukogudes – Birk Rohelend, Maimu Berg,
Andrei Hvostov, Kaupo Meiel.
14. novembril kell 14 Kella Kahe Kirjandusklubis Astrid Lindgreni elu ja loomingu tutvustus.
Ühe maali näituse – Ilon Wiklandi „Madlike” – avamine.
22. novembril kell 12 tutvustab Kristina Mullamaa Rootsi vanasõnu ja kõnekäände.
LASTEOSAKOND
ÜRITUSED
28. oktoobril kell 11 mudilaste jutulaupäev.
7. novembril kell 13 Võru keele nädala ettelugemisvõistlus "Kullõ, ma loe sullõ".
11. novembril kell 11 mudilaste jutulaupäev.
18. novembril kell 11 Võru Loovuskooli beebikooli ja mängukooli näituse avamine peretunniga.
25. novembril kell 11 mudilaste jutulaupäev.
NÄITUSED
Novembris ja detsembris Rutt Zadini valmistatud nukurõivaste näitus.
30. novembrini Kirke Rumvolti isikunäitus „Hüpe”.

27. septembril kell 19 Endla Teatri etendus "ET SA KAOTAKSID KÕIK".
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 13 ja 15 € on müügil Võru Kandle kassas ning Piletilevi ja
Piletimaailma müügipunktides.
Lavastaja: Jaanika Juhanson. Autorid: Jaanika Juhanson, Jan Kaus ja trupp. Lavastusdramaturg:
Anne-Ly Sova. Mängivad: Liis Karpov, Kati Ong, Ireen Kennik, Priit Loog, Lauri Mäesepp,
Sten Karpov, Jaanus Mehikas (külalisena) ja Artur Linnus (külalisena).
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30. septembril kell 17 koorijuht ja muusikaõpetaja HELGA ILVES 70 – juubelikontsert.
Kontserdisaalis.

alateadlikult tahtnud olla keegi teine. Ta on soovinud kõlada näiteks nagu Tom Waits,

TULEKUL

Võru linnas avatakse näitus
„Tunne Eesti disaini. Sissejuhatus”

Kultuurisündmused
Kultuurisündmused

OKTOOBER – NOVEMBER 2017
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astuda,
tema
jaoks on
see periood
elus lihtsalt läbi saaKontserdisaalis.
nud. Enda sõnul ei tunneta ta endas enam Bonzot. Bonzo on Albrechti jaoks mees,
9. oktoobril
kell 19 Kuressaare
Linnateatri
kel sigarillo
suunurgas
ja napsiklaas
ees,etendus
kuid "SAVANN".
viimastel aastatel on ta hakanud ise aga
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 12 ja 14 € on müügil Võru Kandle kassas ja Piletimaailma
tegema
järjest kainemaid ja tervislikumaid valikuid. Lisaks tunnistab Albrecht, et on
müügipunktides.
Autor ja lavastaja: Karl Koppelmaa. Mängivad: Lauli Otsar, Markus Habakukk, Jürgen Gansen ja
Risto Vaidla.

10. oktoobril kell 11 Kuressaare Linnateatri lasteetendus "RÄÄKIVAD RIIDED" (pildil).
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 5 € on müügil Võru Kandle kassas ja Piletimaailma müügipunktides.
Kolm lõbusat tegelast suudavad üksteist üllatades luua erinevaid mänge, mis muutuvad pidevalt.
Aga kui muutumine on nii ootamatu, et enam ei saada aru, mis on teisiti ja kuidas see kõik toimus,
siis võib olla, et ei ole enam nii lahe.
„Rääkivad riided“ on lugu sellest, mis juhtub siis, kui ei suudeta leppida riidu mindud sõbraga,
kui ei taheta arvestada sellega, et enam ei ole nii, nagu harjutud või kui teistmoodi mõtlemine on

Alates 25. oktoobrist on Vana-Võromaa Kultuurikojas avatud Eesti
Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis koostatud Eesti disaini ajalugu
esitlev ülevaatenäitus, mis keskendub olulisematele nähtustele ja
suundumustele Eesti disainimaastikul. Näituse avamine toimub
31. oktoobril. Näitus jääb avatuks 3. detsembrini 2017.
Näitus oli esmakordselt eksponeeritud Tartu Kunstimuuseumis 2016.
aastal.
Eksponeerimisel: Anna von Maydell / Atelier für Kunstgewerbe, A.
M. Lutheri mööblivabrik, J. Lorupi klaasivabrik, E. Taska töökoda, Tarbeklaas, Standard, Estoplast, Kunst ja Kodu, Tallinna Ehituskeraamikatehas,
Kunstitoodete Kombinaat, Punane Ret, Salvo, Ruum ja Vorm, Martin Pärn,
Tarmo Luisk, Veiko Liis, Jaanus Orgusaar, Kärt Ojavee, Raili Keiv, Keha3,
HUUM, Iseasi, Scheckmann, Kärt Põldmann, Marit Ilison, Warm North,
Johanna Tammsalu, Monika Järg, Anton Koovit, Kelpman Textile jt.
Kuraator: Kai Lobjakas, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum.
Eesti disain on mitmetahuline ja -kihiline nähtus, millele on viimase
paari aastakümne vältel pööratud üha rohkem tähelepanu. Nagu iga pika
ajalooga mõiste või nähtus defineeritakse aja jooksul ümber, peegeldades valitsevaid suhtumisi, nii on ka disainiga. Mida rohkem tähendusi on
sellele omandatud, seda raskemini mõistetavamaks on see muutunud
ja mitmed uued tõlgendused ei pruugi vanadega enam ühilduda. Nii
võib disain tähendada ühele inimesele spetsiifilist tehnilist detaili, teisele hinnalist tooli, kolmandale elumuutvat innovatsiooni. See tõstatab
omakorda küsimuse: kas disain on asi või teenus, nähtav või nähtamatu,
toode, unikaalne ese või nähtus? Pidevas muutumises on olnud ka disaini geograafilised ja ajalised piirid, mida on tõmmatud nii inimtegevuse
algusesse, 18. sajandi lõpu industrialiseerimise või teise maailmasõjajärgsesse aega. Disaini on sageli käsitletud elumuutva distsipliinina, mis
toimis ammu enne selle nimetamist disainiks. Nende paljude tähenduste üheks ühendavaks jooneks on näha disainis muutuste vahendit,
kas grupi või ühe inimese elus, selle muutmist lihtsamaks, turvalisemaks
või õnnelikumaks.
Ehkki eestlastel on olnud võimalus osaleda mitmete elumuutvate
disainilahenduste loomisel – nagu spioonikaamera Minox või kommunikatsiooniplatvorm Skype –, on siinne disain ajalooliselt olnud seotud
eelkõige kergetööstuse ja argikeskkonnaga.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on ligi 15 aasta vältel tegeletud kohaliku disainimaastiku kaardistamise ja kontekstualiseerimisega,
tuues käibele uut informatsiooni ja aidates seeläbi ka kohaliku kultuuripärandi kontseptsiooni laiendamisele, keskendudes nii ajaloole kui
tänapäevale, millele näitus ka toetub.
Käesoleva näituse eesmärk on aidata teadvustada kohalikku disainimaastikku ning anda ülevaade eesti disaini kihtidest, eripäradest ja
mitmekülgsusest, tõstes ajaloost välja väikese valiku näiteid, mis on eri
aegadel ja põhjustel siinset disainipilti kujundanud, seda nii rakenduskunsti, tööstuskunsti või disaini nime all.
Jana Huul
Näituse koostajad
Näituse graafiline disain: Indrek Sirkel
Ruumilahenduses on kasutatud arhtiektuuribüroo 3+1 poolt
Tallinna Rakenduskunsti Triennaali 2006. aasta näitusele loodud
eksponeerimismooduleid.
Näituse toimkond: Toomas Übner, Kristi Paap, Lauri Kütt
Täname: UBS Repro, Filmiarhiiv, Eesti Kultuurkapital

Uued kursused täiskasvanutele Võru Kunstikoolis
Alates novembrist alustavad kunstikoolis uued kursused
täiskasvanutele – KALLIGRAAFIA ja MOSAIIK.
Kalligraafia ehk kirjakunst
Kalligraafia (kreeka keeles „ilus kiri“) ehk kirjakunst on üks kujutava kunsti
liike. Kirjakunsti õppimine inspireerib, pakub rõõmu ja annab ettekujutuse, mida on võimalik saavutada, kui jätkub entusiasmi ja kannatlikkust.
Seda kunsti osates muutub ainulaadseks ja isikupäraseks ka lihtne kiri.
Antud kursuse käigus tutvume kirjakunsti aluste, põhimõistete, töövahendite ja materjalidega, kalligraafia võtete, kirja optika ja kujundamisega. Praktiliselt õpime kirjutama laisule kursiivkirja ja gooti kirja.
Kalligraafiakursus toimub novembrikuu jooksul, kolmapäeviti, algusega kell 17.30 ja registreerida saab kursusele kuni 31. oktoobrini e-posti
aadressil: liia.leppik@voru.ee.
Esimene kokkusaamine kalligraafiahuvilistega on 1. novembril.

Mosaiigitehnika
Pika ajalooga mosaiigitehnika valdamine on privileeg kujundada oma
kodu isikupäraselt või valmistada originaalseid kingitusi. Mosaiik on
loominguliselt rahuldust pakkuv tehnika ning kõigile sobiv praktiline
oskus. Samuti on tehnika taskukohane, sest on suures osas seotud
taaskasutusega.
Kursuse käigus tutvume mosaiigi materjalide ja nende kasutusvõimalustega ning kujundamise põhimõtetega. Õpime materjali tükeldamist,
mosaiigi ladumist ning pindadele kandmise tehnoloogiat.
Mosaiigikursus toimub novembrikuu jooksul esmaspäeviti ja kolmapäeviti, algusega kell 18.00. Registreerida saab kursusele  kuni 1. novembrini e-posti aadressil: maiden@tlu.ee.
Esimene kokkusaamine mosaiigihuvilistega on 6. novembril.
Täiendavat infot kursuste kohta leiab kooli kodulehelt:
vorukunstikool.edu.ee

Liia Leppik,
Võru Kunstikooli direktor

Õnnitleme oktoobrikuu juubilare!
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104
Anna Rinne
95
Uljana Vassiltšuk
Daisy Kelder
Herta Üle
90
Silvija-Alice Ojaveer
Liivia-Hilja Liiv
Heli Rikas
Heldur Paltsepp
85
Evi-Maret Visnapuu
Hedi Unt
Agnes Mehik
Leo Varula
80
Helju Torp
Helvi Bogomolova
Manda Toom
Tiiu Kruuda
Endla Raudsepp
Õie Kaits
Endel Kriibi
Lembit Harak
Mart Joonas

75
i
Viivi Liiv
3
Ivi Volkov
2
Rutt Tideman
i
Ülle Nurm
Tiia Pille
3
Valter Mürk
2
70
i
Leili Org
3
Tamara Laht
2
Helle Saarva
i
Hele-Reet Kaurson
Naima Kääpakaust
3
Arvo Kepp
i
Jaan Pitsi
3
Jüri Kärblane
Vilho-Voldemar Jeenas 2

i
3
* Novembrikuu juubilaridel, kes ei soovi 2
äramärkimist ajalehes, palume sellest i
teada anda 1. novembriks tel 785 0914 3
ja/või sirje.randver@voru.ee.
2
* Võru linnas oli 1.10.2017 seisuga
i
12 310 elanikku, neist mehi 5537 ja
3
naisi 6773.
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„Tuntud ja tundmatu Hendrix”

Novembri lõpus tähistame elektrikitarri ajaloo suurima sangari Jimi
Hendrixi 75. sünniaastapäeva.
Varalahkunud geenius jõudis
lühikeseks jäänud loometeel kirjutada kümneid väga erinevas
meeleolus ja stiilis lugusid klassikalisest bluusist ja R&B-st arendatud vormiga pikemate oopuste
ja avangardistlike kõlakompositsioonideni. Kuulsuse tipul olles
oli Hendrix muuhulgas väga huvitatud jazzimaailmas toimuvast,
mis oluliselt mõjutas ka tema
loomingut. Kontsert "Tuntud ja
tundmatu Hendrix" toob Hendrixi üldtuntud hittide kõrval lavale
ka mitmeid põnevaid kompositsioone, mis liiga tihti avalikkuse
ees ei kõla, kuid mis seda kindlasti
vääriksid. Plaanis ei ole Hendrixi
originaalesitusi kopeerida ega ka
neid töödelda, lihtsalt tahaks seda
suurepärast muusikat publikuga
jagada.
22. novembril kell 19 Kandle
väikeses saalis toimuval
kontserdil esinevad Jaak
Sooäär – kitarr, Robert Linna –
laul, Henno Kelp – bass,
Kristjan Kallas – trummid
(pildil).
SA Võru Kannel

ÜKSSARVIKUTE
Urmas Lennuk
FARM

ISRAEL HOROVITZ

tragikomöödia

MINU
VANA
DAAM

lavastaja Enn Keerd
osades Lii Tedre, Carmen Mikiver,

R, 10. nov kell 19 Võru Kandles
Piletid 8 € /10 €
müügil Võru Kandle kassas, Piletilevis

Egon Nuter

1. novembril Võru Kultuurikeskuses Kannel
Piletid Piletimaailmas ja Piletilevis vt infot: endla.ee

