VÕRU LINNA LEHT
Võru linnas avatakse uuenenud keskväljak

Mai 5 (145) 2019

Rahulikku jõuluaega ja tegusat uut aastat!
Soovivad Võru linnavolikogu ja Võru linnavalitsus

Võru keskväljak pool kuud enne avamistseremooniat. Foto: Tiina Hallimäe
8. juunil avatakse Võrus pidulikult uuenenud ajalooline keskväljak –
multifunktsionaalne külastus- ja ajaveetmiskoht, mis annab linnale
erakordse võimaluse erinevaid ja varasemast mastaapsemaid üritusi
korraldada.
Eeldatavalt saab uuenenud keskväljakust kogu maakonna esindusväljak, mis lisab Võru linnale atraktiivsust, avab kauneid vaateid ning
ilmestab linnapilti.
„Eesmärgiks on ettevõtluse ja igasuguse aktiivse linnamelu tagasitoomine linna südamesse ja juba saab öelda, et ettevõtlustegevus selles
piirkonnas on aktiviseerunud,“ ütleb linnapea Anti Allas. „Euroopa
Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel on Võru linnakeskuse avalik
ruum saanud uue mõõtme.“
Ajaloolise keskväljaku ehitustööd algasid mullu aprillis ja lõpevad
tänavu 31. mail.
Ehitusala hõlmab Võru linnas paiknevat Seminari väljakut, mis asub
vanalinna muinsuskaitsealal ning on Võru linna ajalooliseks südameks koos Katariina kiriku ja linna vanima hoone, praeguse Võru
Gümnaasiumiga.

Rajatud keskväljaku ala suurus on koos tänavaruumiga kokku u
18 575 m2.
Ehitustöid teostas TREV-2 Grupp AS ja omanikujärelevalvet Taalri
Varahaldus AS.
Ehituse kogumaksumus on 3,2 miljonit eurot. Tööd teostati projekti
„Võru linna keskväljaku rajamine“ raames, mida kaasrahastas Euroopa
Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond 2,7 miljoni euroga.
Ehituse lõppfaasis on likvideeritud linnamööbli paigaldusel tekkinud värvivigastusi, jätkatud haljastustöödega, kivisillutise parandustöödega ning erinevate tugev- ja nõrkvoolutöödega. „Viimaste töödena
alustati välitualeti rajamist ja tänavavalgustite paigaldamist. Paigaldamist ootab veel infotahvli graafiline materjal,“ täpsustab linnamajandusosakonna juhataja Raiko Palm.
Võru keskväljaku pidulik avamine suurejoonelise kontsertprogrammiga toimub 8. juunil algusega kell 18.30.		
		
Ulis Guth
Loe ka lk 2 ja 3

Olulised verstapostid väljaku taastamisel
 Viis aastat tagasi algatas Eesti Arhitektide Liit koostöös Eesti Vabariik
100 juubelitoimkonnaga projekti „Hea avalik ruum“. Programmi raames
korraldas arhitektide liit aastatel 2014-2017 rea avalikke arhitektuurivõistlusi Eesti väikelinnade ajalooliste keskuste (peatänavad, peaväljakud)
korrastamiseks ja kaasajastamiseks.
 Samal ajal asus Võru linnavalitsus korraldama kohtumisi erinevate
sihtgruppidega, kus selgitati keskväljaku taastamise põhjusi ja eesmärke.
Teema üksipulgi lahtirääkimine tagas projektile inimeste mõistva
suhtumise ja poolehoiu.
 Väljaku ideekavand valiti EV100 projekti „Hea avalik ruum“ raames.
Parimaks tunnistati ideekavand „Urban Gadget“, mille autor on Villem
Tomiste arhitektuuribüroost OÜ Stuudio Tallinn. Võidutöö valimisel
usaldati tollast linna teenekat peaarhitekti Ülevi Eljandit ja Eesti
Arhitektide Liidu professionaalidest koosnenud žüriid, kes üksmeelselt
sellele projektile toetust avaldasid.
 Augustis 2016 otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahastada
projekti „Võru linna keskväljaku rajamine“.
 29. detsembril 2016 esitas Stuudio Tallinn OÜ Võru linnavalitsusele
keskväljaku ehitusprojekti, mis pärast ekspertiisi läbimist ja vajalikke
kooskõlastusi sai ehitustööde alusdokumendiks.
 Ajaloolise keskväljaku ehitustööd algasid 2018. aasta aprillis.
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Võru linnaelu uus
vana keskpunkt

H

ead võrukesed! Pärast viis aastat kestnud ettevalmistusi
oleme lõpuks jõudmas oma kodulinna ühe suure maamärgi taasavamiseni. Tänu Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondile saab Võru linnakeskuse avalik ruum
uue väljanägemise ning 8. juunil toimub Võru keskväljaku ehk
Seminari väljaku pidulik avamine. Olete kõik väga oodatud
jälgima suurejoonelist tantsuetendust, mille osalejaskond on
väga arvukas ja värvikirev ning mille just selleks sündmuseks
on lavastanud tuntud tantsuõpetaja Andre Laine!
Kuna tegemist on linnasüdame tähtsaima objektiga, siis
oleme läbi aastate hoidnud teid Võru Linna Lehe kaudu kursis
väljaku ehitustööde käiguga. See protsess on olnud pingeline
kõigile osapooltele, töö käigus on tulnud otsida lahendusi ootamatutele probleemidele ja teha mitmeid kompromisse. Samas
olnuks ka naiivne loota, et sellise mastaabiga ettevõtmine valutult õnnestub. Oleme pidevalt saanud tagasisidet nii linnaelanikelt kui ka Võru külalistelt, arvamusi on olnud seinast seina,
kuid ühes asjas on kõik olnud üksmeelsed – lõpliku hinnangu
saab uuenenud väljakule anda alles selle valmimise järel. Nüüd
on see tõe hetk siis kätte jõudmas. Seoses sellega pean vajalikuks
juhtida teie tähelepanu sellele, et ka esmamulje väljakust ei ole
veel kogu tõde. Väljak peab saama võimaluse demonstreerida
meile oma multifunktsionaalsust, valmisolekut olla erinevate
sündmuste toimumispaigaks. Projekteerija on näinud väljakule
ette väga erinevaid funktsioone: turuplats, paraadväljak, kontserdipaik, tantsuplats, linna rahvaürituste keskus, hubane paik
ajaveetmiseks jne. Andkem siis väljakule aega oma võimaluste
tutvustamiseks meile! Iga asi tahab harjumist ja harjutamist.
Sel aastal on linnavalitsusel kavas testida väljaku võimalusi
mitme erineva ürituse läbiviimisel. Alustuseks siis tantsuetendus, hiljem linnapäevade keskus, Ummamuudu Liina Üüjoosu
stardi- ja finišipaik jne. Kutsume ka teisi avalike ürituste korraldajaid üles kaaluma uut väljakut oma ettevõtmiste toimumispaigana. Praktika on tõe kriteerium, las tema ollagi kohtumõistjaks.
Elukogenud inimesed teavad hästi, kuidas nii mõnigi kord on
hea asi enneaegu ja alusetult mitmete arvamusliidrite poolt
maha materdatud. Sobivateks näideteks on siinkohal Katariina
allee renoveerimine meie kodulinnas ja Eiffeli torni ehitamine
Pariisis.
Puudutaksin siinkohal ka keskväljaku projekti tegelikku
eesmärki, milleks ei ole suure hulga raha matmine kivisillutisse. Eesmärk on ettevõtluse ja igasuguse aktiivse linnamelu
tagasitoomine kesklinna. Väljak peaks tooma siia inimesed, kes
annavad sisu ja mõtte väljakuäärsetele auväärsetele hoonetele.
Inimesed on ka ahvatlev turg ettevõtetele. Väljaku projekteerimise ja ehitamise aastate jooksul ongi ettevõtlustegevus väljaku
lähipiirkonnas märgatavalt elavnenud, muuhulgas on teada vähemalt ühe väljakuäärse hooneomaniku huvi kohvikupidamise
vastu keskväljaku ääres. Meeldiva ja inimsõbraliku keskkonna
tekitamiseks väljakul ja selle lähiümbruses on väljakuga piirnevad tänavalõigud kivisillutisega ja liiklusele on seal kiirusepiirang 30 km/h. Need meetmed tagavad tasapisi transiitliikluse
vähenemise Jüri ja Tartu tänaval ning rahulikuma ja hubasema
keskkonna jalakäijatele.
Palju on olnud vaidlemist kõrghaljastuse üle, mis uue väljaku rajamisel vähemalt selles piirkonnas arusaadavalt vähenes.
Juhiksin siinkohal teie tähelepanu ühele teisele projektile, millest
samuti käesolevas lehenumbris juttu on. Projekti „BioAware“
käigus rajatakse veel sel aastal rohke rohelusega puhkeala Koreli
oja kaldapealsele Vabaduse ja Petseri tänava vahel. Seal ootame
ka linnarahva kaasalöömist uhke pajupargi istutustalgutel. Juba
varasemalt on istutatud uued puud Koreli äärde Petseri tänava
ja Räpina maantee vahelisel lõigul. Ükski puu ei kasva igavesti,
eriti linnakeskkonnas. Puude
mahavõtmist esineb linnas
igal aastal, samamoodi istutatakse neid igal aastal ka juurde.
Linnavalitsus püüab igal juhul
hoida mõistlikku tasakaalu
nende kahe elulise protsessi
vahel.
Mõelgem positiivselt ja
ärgem unustagem, et oleme ise
oma kodulinna usaldusväärseimad saadikud!
Sixten Sild,
abilinnapea

VÕRU LINNA LEHT
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil
ulis.guth@voru.ee
Väljaandja:
Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 512 0787
Teostaja: OÜ Meedium
Tiraaž: 6850 eksemplari
Ajalehe järgmine number ilmub 20. juunil.

MÕTISKLUS

Üks või mitu

Minu akna taga tegutses linavästrik. Ta viibutas hoogsalt sabaga
ja uudistas ringi. Siis aga tõusis
ta sihikindlalt lendu ning peatus
koolibri kombel tiibu vihistades
õues parkiva auto külgpeegli ees.
Tundus, et ta oleks tahtnud sinna
jäädagi, niivõrd meeldis talle see
olend, kes talle otsa vaatas. Seejärel püüdis ta läheneda oma peegelsõbrale tagantpoolt, istus siis
hetkeks peeglile ja pööras siis taas
ümber nii, et sai nokk vastu klaasi
õhus paigal seistes oma kujuteldavat kaaslast imetleda. Kurnavast
lennuharjutusest väsinuna pidas
ta mõnda aega mujal saba õõtsutades ja jalutades pausi, et seejärel
kogu protseduuri selge andumusega korrata.

Igatsus kaaslase järele on loomulik. Piibli esimesel leheküljel on
inimese loomise kohta huvitav sõnakasutus: Ja Jumal ütles: „Tehkem
inimesed.“ … ja Jumal lõi inimese
meheks ja naiseks. Jumal lõi inimese
enda sarnaseks: sellisena, et tal oleks
kaaslane. Jumal ise, olles üks, on
ometi kolm isikut: uue testamendi
selgituste järgi Isa, Poeg ja Püha Vaim.
Oleks kurb, kui meie ainus
suhtlus toimuks peegliga. Siiski
tundub meile kohati mugavam,
kui inimesed, kes meile otsa vaatavad, oleksid meie nägu ja meie
tegu, meie arvamusi ja tahtmisi
kopeerivad. Teistsugused on ebamugavad või teatud juhtudel isegi
väljakannatamatud. Aga isegi siis,
kui me oskame erinevusi sallida ja

neid veel oma kasukski pöörata,
on väga suur õnn, kui meie elus on
keegi, kellega me saame samastuda
oma eesmärkides, ideedes ja tunnetes – kellega me saame olla üks.
Jeesus palus oma järgijatele, kes
temast maha jäid, sellist ühtsust,
mida ta võrdles suhtlemisega Jumala
kolme isiku vahel. See on ideaal,
mille poole püüelda perekonnas,
kogudustes, töökollektiivides ja kogu
rahvana. Olla sügavalt, lugupidavalt
ja heatahtlikult ühtne hoolimata erinevustest on harv ja erandlik nähtus,
milles ilmneb jumalik hingus. Õnnelik on see, kes on saanud seda kas või
pisutki maitsta.
Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva Adventistide
Koguduse pastor
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Uued müügikohad keskväljakul

„BioAware“
projekt on alanud

Turule ja sellega kaasnevale kauplemismelule peaks linnasüdames
alati koht leiduma. Kas nõnda
nagu Võru linna ajalugu seda teab,
kui talunikud hobuvankritega
linna toiduainete ja tarbeasjadega
kauplema tulid ning nagu tollase
koolipoisi silme läbi Artur Adson
20. sajandi alguse Võru turgu oma
mälestustes kirjeldab:
„Igal turupäeval – kui see ei ole
just kõige kibedam heinaaeg – saadab maakond oma sidepidajad linna,
viima sinna munakorve, võipütte,
sõirasõõre, munemast lakanud kanu
jm ning vastu tooma niiti, nõelu,
pastlanahka, tubakat, tihtkamme,
juukseõli, suhkrut ja muud trääni.”
(A. Adson „Väikelinna moosekant” 1946)
Vaba kasutus ja „igameheõigus“
Endisaegse turuplatsi kohale tänapäevast moodsa ilmega väljakut
planeerides on Võru linnavalitsus
pidanud tähtsaks, et kirjeldatud
ajalooline side mingil kujul säiliks
ning sobivalt esile saaks toodud. Erinevalt siiski kirjeldatud ajastust, kus
linnavõimud määrasid turuplatsi
kasutamise korra ning turupäevad
toimusid kindlatel nädalapäevadel
ja kellaaegadel, on linnavalitsus vähemalt esialgu kavandanud nn turulauad hoida alalises kasutuses ja
avatuna, s.o müügikohti tähistamata
ja konkreetse müüja ainukasutusse
andmata. Selliselt tegutsevana saab
keskväljakul olema pigem isekorralduv kauplemine, mitte üksnes kindlatel aegadel toimuv turg, seda enam,
et väljak on „tegevuses“ igal ajal ja
mõeldud külastamiseks kõigile. Seetõttu on linna soov pakkuda välja ka
selline koht, kuhu inimesed võivad

Müügilaudadest moodustuv omamoodi „võru” Tartu ja Jüri tänava nurgal. Foto: Ulis Guth
oma saadusi ja toodangut müüma
tulla kõikidel nädalapäevadel, nii
nagu soov ja võimalus tekib.
Vaba müügilaudade kasutuskord ja tasuta kauplemisvõimalus ei
tähenda aga, et head kauplemistava
järgima ei peaks.
Avahooaeg – prooviaeg
Käesolevaks hooajaks on müügialale
paigutatud üksnes turulauad. Müüjate vajadusi ja muutlikke ilmastikuolusid arvestavalt püüab linn jõudumööda hankida lisainventari, näiteks
päevavarjud müügilaudade juurde,
väljaku väikevormidega sobituvad pingid jne.

Erinevalt loa alusel ehk müügipiletiga müügikohast, kus kaubelda
soovijal on võimalus oma müügikoha paigaldamisel ja kujundamisel
ka ise kaasa rääkida (oma müügilett,
stiliseeritud kiosk vmt müügikohas
kasutatav inventar), on esindusväljaku müügiala puhul otsustatud
hoida mõnevõrra konservatiivsemat
ja napimat joont. Müüjate kasutatav
abiinventar peab olema väiksemõõduline ja korrektse väljanägemisega.
Kaubelda võib ainult selleks ettenähtud laudadel.
Müügiala on võimalik n-ö avada
pärast seda, kui valmivale keskväljakule on väljastatud kasutusluba.

Tulevase müüja meelespea:
 Müügilauad on avalikus kasutuses „kes ees, see mees“ printsiibil, kuid iga müüja
võib oma kauba jaoks hõivata mitte rohkem kui pool (3 m) laua pikkusest (6 m).
 Kui tasulise müügikoha puhul on ettevõtjat/müüjat tutvustava infotahvli kasutamine kohustuslik, siis keskväljakul sellist nõuet ei ole. Samal ajal tasub meeles
hoida, et müügikoht ei ole ühegi ettevõtja või isiku ainukasutuses, st koha alaline
märgistamine oma ärinime vms-ga lubatud ei ole, müümiseaegne reklaam või
märgistus aga küll.
 Oma kauba väljapanekut korraldades, kaubatagavara koha juures hoides jne
tuleb jälgida, et laudade vahekäigud oleksid puhtad ja möödakäijatele liikumiseks
vabad.
 Mis vahest kõige olulisem: soovist austada ja eelistada kohalikku inimest, ettevõtjat
ja tema toodangut on keskväljakule müüma oodatud üksnes kohalikku ja/või
eestimaist päritolu aia- ja metsasaadustega, värske talukraami, omatehtud
käsitööesemete ning lilledega kauplejad. On põhjust eeldada, et võrukate,
kuid veel enam linna külaliste esmane ootus müüki uudistama tulles on osta uma
tettüt, värsket ja kohaliku päritoluga või vähemalt kodumaist kaupa. Mõistagi
jätab linnavalitsus endale õiguse hinnata pakutava kauba sobivust ja põhireeglist
kinnipidamist.

Nele
Uma Gurmee

Olgu eelolev suvehooaeg ja sügis
eelkõige võimaluseks linnarahvast
ja Võru külalisi uue kauplemiskohaga harjutada ning väljakule paigutatud müügilauad n-ö sisse töötada. Seejuures on igati teretulnud
müüjate endi tagasiside laudade
paigutuse, kaubaga müügikohale
ligipääsetavuse jms osas. Ettepanekute ja küsimustega võib edaspidi
pöörduda linnavalitsusse telefonil
5304 0012.

Pärast ligi nelja aastat ettevalmistusi on rõõm öelda, et projekt „BioAware“
saab 23. mail Pihkvas „Kick Off “ ürituse raames avalöögi. Projekti ametlik
algus oli 18. aprillil, mil Võru linnapea Anti Allas ja Eesti - Vene piiriülese koostööprogrammi korraldusasutuse juht Ege Ello allkirjastasid
rahvusvahelise keskkonnateemalise projekti „Improving biodiversity and
increasing awareness of environmental protection in regional centres in Estonian – Russian border area“ (lühidalt „BioAware“) sihtfinantseerimislepingu. Eesti keelde tõlgituna tähendab see bioloogilise mitmekesisuse
parandamist ja teadlikkuse suurendamist keskkonnakaitse vajalikkusest
Eesti – Vene piiriäärsetel aladel. Projekti rahastab Eesti – Vene piiriülese
koostöö programm 2014–2020.
Projekti üldine eesmärk on luua piiriäärsetesse piirkonnakeskustesse
atraktiivne bioloogiliselt mitmekesine ja keskkonda hoidev linnaruum
ning suurendada inimeste teadlikkust keskkonnakaitse ja energiasäästliku
käitumise vajalikkusest.
Kokku osaleb projektis neli partnerit (Võru Linnavalitsus, Võru Gümnaasium, Pihkva administratsioon, Pihkva Ökoloogia ja Bioloogia Keskus) ning kuus kaasatud partnerit (Võru Kreutzwaldi Kool, Võru Kesklinna Kool, Võru Järve Kool, Keskkonnaamet, Pihkva Humanitaarlütseum
ja Erivajaduste keskus nr 1).
Projekti raames toimuvad keskkonnateemalised üritused nii Võru kui
ka Pihkva linnas. Nii Võru linnas Koreli oja kaldaalale kui ka Pihkva linnas Mirošhka jõe kaldaalale rajatakse mitmekülgne õuesõppe ja rekreatsiooniala. Lisaks viivad noored läbi keskkonnateemalisi uurimustöid ja
kunstiprojekte, parimaid neist esitletakse projekti lõpuüritusel ehk noorte
teaduskonverentsil, mis toimub 2022. aastal.
Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Kait Kabun,
arendusspetsialist

KOMMENTAAR
Toomas Sarapuu, abilinnapea
Peagi valmiv keskväljak on ajalooliselt olnud linnasüda
ja kauplemiskoht, kus nii linlased kui ka maarahvas
kogunesid erinevateks sündmusteks, suhtlesid ning
kaupa tegid. Väljaku ruumi kujundamisel ning uute
kaasaegsete funktsioonide kavandamisel on kauplemise
võimalus seetõttu olnud algusest peale teemaks. Müügilaudadest moodustuv omamoodi „võru” jääb platsi üldplaani vaadates Tartu ja Jüri tänava nurgale, nii on see
hästi nähtav kõigile Tartu suunast kesklinna sisenevatele
inimestele. Kuna uus keskväljak on oma olemuselt ajas
muutuv, siis on vajadusel võimalik turulette kasutada
ka kohvikulaudadena või mistahes installatsioonide tarbeks. Inventari kasuks räägib selle mobiilsus – vajadusel
on võimalik nii toole kui ka laudu paigutada just sinna,
kuhu olukord seda ette näeb. Olgu siis tegemist suursuguse kontserdiga või on Võrru taas tulemas paraad.

LÜHIDALT

Kubija järve suplusakvatooriumi puhastamine
setetest ja taimestikust
Aprillis ja mais jätkati mullu sügisel alustatud töödega Kubija järve suplusakvatooriumi puhastamiseks setetest ja taimestikust. Tööde käigus
pumbati umbes 1600 m² alalt suplusakvatooriumist ja selle lähedusest
välja kogu sete kuni mineraalse aluspinnaseni.
Sete pumbati järve kaldale selleks varem ettevalmistatud settealale.
Pärast mõningast nõrgumist setteala korrastatakse ning sellele külvatakse
muruseeme.
Töid teostas Preisor OÜ ning tööde maksumuseks oli 35 760 eurot.

Võru Kesklinna Kooli
minipalliväljaku
rekonstrueerimine
Aprillis ja mais teostati Võru Kesklinna Kooli kinnistul asuva minipalliväljaku rekonstrueerimistööd. Tööde käigus eemaldati olemasolev amortiseerunud kunstmurukate, mis asendati pärast aluspinna korrastamist
uue kattega. Samuti parandati või asendati viltu vajunud piirdeaia postid
ning väljakut ääristavad äärekivid. Ehitustöid teostas Filmer OÜ ning
tööde maksumuseks oli 18 047,04 eurot.

Uuenenud palliväljak Võru Kesklinna Kooli kinnistul. Foto: Ulis Guth
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LINNAVALITSUSE JA LINNAVOLIKOGU TEATED

Võru linnavolikogu istung 3. mail

Taristuhaldus OÜ põhikirja muutmine
Muudeti Taristuhaldus OÜ põhikirja ning kinnitati see uues redaktsioonis.
Muudatusega suurendati osaühingu minimaalne osakapital 257 000 euroni ja maksimaalne osakapital 1 028 000 euroni.
Osakapitali miinimum- ja maksimummäära muutmine tulenes vajadusest tagada SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt toetatud projekti „Võru linna tänavavalgustuse rekonstrueerimine
II etapp“ omaosaluse katmine ja võimaldada teha täiendav osakapitali sissemakse.
Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise kord
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 14. detsembri 2016 määrus nr 38 „Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord“ ja võeti vastu uus „Täiskasvanule tugiisikuteenuse osutamise
kord“.

Foto: Ulis Guth

Investeerimislaenu võtmine
Linnavolikogu andis linnavalitsusele loa võtta aastateks 2019–2029 laenu kuni 3 473 000 eurot järgmisteks investeeringuteks: sadeveesüsteemide ehitus, tänavate rekonstrueerimine, Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimine, esmatasandi tervisekeskuse rajamine, Katariina kiriku sakraalhoone
rekonstrueerimine, Koreli oja roheala arendamine, Võru Lasteaed Päkapikk rekonstrueerimine ning
Võru Vesi AS ja Taristuhaldus OÜ osaluste suurendamine.

Võru linnavalitsuse istungitel

(start kell 12) Kubija järve ääres Männiku tänavaga
piirneval maaüksusel.
OÜ-le PS Music Management anti nõusolek avaliku ürituse Suvealguspidu korraldamiseks ning ala
sulgemiseks 24. mail kella 8-st (peo algus kell 19) kuni
25. mail kella 03-ni (peo lõpp kell 02) Võrus Tamula
supelranna maaüksusel.

Võru linna eelarvest 2019. aasta tegevuse toetamiseks
37 917 eurot ja LEADER projekti „Võru maakonna
arendamine turismisihtkohana“ omaosaluse katteks
337 eurot 90 senti. MTÜ Eesti Korteriühistute Liit
koolituste korraldamist otsustati toetada 2920 euroga ning MTÜ Võrumaa Lasterikaste Perede Ühing
25. aastapäeva tähistamist 330 euroga.
Võru linna 2019. aasta eelarvest kultuuri- ja
spordiürituste toetuste andmine
Kinnitati Võru linna eelarvest kultuuri- ja spordiürituste antavad täiendavad toetused 2019. aastaks –
kokku 9350 eurot.

Sihtotstarbe muutmine
Liiva tn 23 // 23a // 23b (katastritunnus
91901:009:0220) maakasutuse sihtotstarbeks määrati
70% elamumaa, 30% ärimaa.

Tänavakaubanduse korra muutmine
Muudeti tänavakaubanduse korda eesmärgiga laiendada tänavakaubanduse võimalusi kaasajastatud linna
keskväljakul planeeritud müügiala loomise kaudu,
määrati kauplejale esitatavad kohustused ja müügilaudade kasutamise üldpõhimõtted. Uuel müügialal
on lubatud kaubelda ainult kodumaiste, s.o kohaliku
ja/või eestimaise päritoluga aia- ja metsasaadustega
(marjad, puu- ja köögiviljad), talukaupadega, omatehtud käsitööesemetega (sh suveniirid) ning lilledega.

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange "Rannaala mänguatraktsioonid“. Hanke eeldatav maksumus on 42 000
eurot (hind ei sisalda käibemaksu).

Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Korteriomandi aadressiga Jüri tn 30-3, Võru võõrandamise kirjaliku enampakkumise võitjaks kinnitati
pakkumus hinnaga 4051 eurot.

AS-i Võru Vesi poolt korraldatud riigihangete
tulemuse kinnitamine
Kinnitati AS-i Võru Vesi poolt Võru linna nimel korraldatud riigihangete tulemused. Riigihanke „Võru
linnas Räpina mnt rekonstrueerimine koos torustike ehitamisega“ võitis ühispakkuja OÜ Aigren ja
OÜ KAGUMERK 672 978 euro 38 sendiga ning riigihanke „Võru linnas Räpina mnt rekonstrueerimine
koos torustike ehitamisega ehitustööde omanikujärelevalve teenus“ Estpil OÜ 5250 euroga (hinnad ei
sisalda käibemaksu).

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otsustati lõpetada 2006. aastal algatatud Kanarbiku tn
5 krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneeringu
koostamine.

Projektides osalemine
Otsustati osaleda
partnerina Euroopa
Sotsiaalfondi toetusmeetme „Tööalast
konkurentsivõimet
suurendavad teenused“ jooksvasse taotlusvooru esitatavas
projektis „Töökoht
igaühele“. Kuni 24
kuud kestva projekti
kogumaksumus on
439 933 eurot, sellest
partnerite kaasfinantseering on 65 990 eurot. Võru
linna omaosalus projekti kaasfinantseeringu summas
on kuni 10 800 eurot.
Meetme eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööleasumist ja tööturul
püsimist ning projekti eesmärk on fokusseeritult toetada pikka aega tööturult eemal olnud elanike ning
mitteaktiivsete (mittetöötavate ja mitteõppivate)
16–26-aastaste noorte töötute hõivesse toomist.
Otsustati esitada projekt ja osaleda Tervise Arengu
Instituudi poolt koordineeritud tõenduspõhises vanemlusprogrammis „Imelised aastad“ perioodil jaanuar kuni aprill 2020. Projekti kestvus on 4 kuud ning
kogumaksumus 8051 eurot ja 96 senti. Tervise Arengu
Instituudi poolne vanemlusprogrammi rahastamine
on kuni 75% projekti kogumaksumusest.

Võru linnavalitsuse väheväärtuslik vara – IBM litsentsid, kokku soetusmaksumusega 10 372 eurot
3 senti; Võru Kreutzwaldi Kooli väheväärtuslik vara
– õppeotstarbeliste katsevahendite komplekt, soetusmaksumusega 4419 eurot 51 senti; Võru Lasteaed
Okasroosike väheväärtuslik vara – elektripliit, soetusmaksumusega 2319 eurot 99 senti; Võru Kesklinna
Kooli väheväärtuslik vara – sülearvuti Fujitsu, maksumusega 1488 eurot 49 senti.

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja
sealt väljaarvamise kord
Kehtestati uues redaktsioonis koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord. Määrus
jõustub 1. juunil 2019.

Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillaste anti nõusolek avaliku ürituse Võru laat korraldamiseks 24. mail
kell 9–16. Liikluseks suletakse Vabaduse väljak kell
6–17.
Kaitseväe 2. jalaväebrigaadile anti nõusolek ürituse XX Kaitseväe meistrivõistlused triatlonis raames
stardi- ja finišiala korraldamiseks 25. juulil kell 8–17

Linnavara mahakandmine
Kanti maha Võru linnavalitsuse ja selle allasutuste
väheväärtuslikud varad:

Jaoskonnakomisjonide moodustamine
Moodustati Euroopa Parlamendi valimisteks neli jaoskonnakomisjoni ja nimetati nende liikmed.
Valimisjaoskond nr 1: jaoskonnakomisjoni esimees on Kaare Lill. Jaoskonnakomisjoni liikmed on
Margus Külm, Anneli Mölder, Maarja Põder, Ülle Heistonen, Ruti Loid, Monika Irves. Asendusliikmed on Külliki Mattus ja Minni Aia-Utsal.
Valimisjaoskond nr 2: jaoskonnakomisjoni esimees on Heiki Kelp. Jaoskonnakomisjoni liikmed on
Malle Haller, Marika Vaher, Kaie Kilgast, Maiu Vellak, Lembit Hõbelaid, Signe Rõõmus, Milja Heljula,
Kati Taaber. Asendusliikmed on Peeter Harend ja Renate Saarts.
Valimisjaoskond nr 3: jaoskonnakomisjoni esimees on Kaider Vardja. Jaoskonnakomisjoni liikmed on Aivar Halapuu, Inga Bitter, Maia Anderson, Maia Tapupere, Piret Viil, Maret Jürgenstein.
Asendusliikmed on Maiki Joakit ja Ene Moppel.
Valimisjaoskond nr 4: jaoskonnakomisjoni esimees on Kaie Tammik. Jaoskonnakomisjoni liikmed
on Tiina Kala, Heli Pugast, Inge Viimsalu, Edda Jaagu, Anu Palover, Merilyn Veskimäe. Asendusliikmed on Leili Ivask ja Kaja Harak.

Projekteerimistingimuste andmiseks avatud
menetluse algatamine
Algatati Kivimurru tn 2 kinnistule tootmishoone püstitamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud
menetlus.
Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba masuudihoidla-garaaži ümberehitamiseks asukohaga Pikk tn 17d.
Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba spordiväljakule (EOK jõulinnak) asukohaga Vee tn 4b.
Toetuste andmine
Sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus eraldatakse

Ranitsatoetuse suuruse määramine
Ranitsatoetuse suuruseks 2019. aastaks kinnitati
100 eurot esimesse klassi mineva lapse kohta.
Enampakkumise korraldamine vara võõrandamiseks
Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Võru
linn, Jüri tn 30 korteri nr 3 (üldpindalaga 32,3 m²)
võõrandamiseks, alghinnaga 4000 eurot. Tagatisraha
suuruseks määrati 400 eurot.
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule suunamine
Võeti vastu ning suunati avalikule väljapanekule „Vilja
tn 1 kinnistu ja lähiala detailplaneering“. Planeeritava
maa-ala suurus on umbes 0,26 ha. Planeeringu algatamise eesmärk on määrata maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa ning ehitusõigused pesula laiendamiseks
ja kiirsöögikoha rajamiseks.
Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otsustati lõpetada 2009. aastal algatatud Vee tn 2,
Vee tn 4, Vee tn 4a, Vee tn 4b, Vee tn 4c, Vee tn 6,
Vee tn 6a, Vee tn 8 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu menetlus ning 2008. aastal algatatud Põllu tn 4
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine.
Projekteerimistingimuste kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused ja ehitusala skeem
passiivse elektroonilise sidevõrgu ehitamiseks asukohtadega Männiku tn, Veskijärve tn, Laane tn, Käbi tn,
Oksa tn, Nõmme tn, Aasa tn, Vindi tn.
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Avatud on lasterikaste perede
kodutoetuse taotlusvoor

Enne ehitamist konsulteerige
ehitusjärelevalve spetsialistiga!

KredExi kodutoetus on mõeldud peredele, kus
kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last (kaasa
arvatud) ning kes moodustavad ühise leibkonna.
Riiklik toetus on suunatud madala sissetulekuga
peredele, kelle sissetulek ühe leibkonna liikme
kohta oli eelmisel, 2018. aastal kuni 355 eurot kuus.
Toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehitamise või laiendamisega seotud väljaminekuteks,
aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude
rajamise, muutmise või asendamisega seotud
kulutusteks.
Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui perel ei ole päris oma kodu või

Võru linnavalitsus palub ehitusloata ehitustegevusega kaasnevate arusaamatuste vältimiseks
eelnevalt konsulteerida linnavalitsuse ehitusjärelevalve spetsialistiga.
Paljudele on teadmata, et ehitusseadustiku
kohaselt on nõutav hoone püstitamisele, katusekatte muutmisele, välisseina katte muutmisele,
hoone laiendamisele, hoone ümberehitamisele,
uue piirdeaia ehitamisele jne eelnev ehitusprojekt ja ehitusluba (ehitusteatis).
Ka alla 20 m2 ehitisealuse pinnaga hoone või
varjualuse ehitusdokumentideta püstitamisel on
vajalik järgida tuleohutuse ning Muinsuskaitseameti nõudeid.

kui leibkonna omandis olev maja või korter on
elamiskõlbmatus seisus.
Maksimaalne toetussumma on 8000 eurot,
teistkordsel taotlemisel 5000 eurot. Taotlusi
saab esitada 10. juunini käesoleval aastal.
Info toetuse taotlemise tingimuste kohta
koos nõutavate taotlusvormidega on kättesaadav
KredExi kodulehel (teenused elamistingimuste
parandamiseks).
Soovi korral nõustame kodutoetuse taotlemisest huvitatud abivajajaid ka linnavalitsuses (Kait Kabun, e-post kait.kabun@voru.ee,
tel 5304 0012; Hannela Teaste, e-post hannela.
teaste@voru.ee, tel 521 3660).

Samal aadressil palume pöörduda ka juhul,
kui teile kuuluvate hoonete andmed ei vasta
ehitisregistri andmetele.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb 2020. aasta 1. jaanuariks ehitisregistrisse kandmata ehitised seadustada või lammutada.

Rain Raitar,
ehitusjärelevalve spetsialist,
tel 785 0934
e-post rain.raitar@voru.ee
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EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED

26. mai on Euroopa Parlamendi valimispäev
23.–26. mai on see aeg, mil Euroopa
Liidu riikide kodanikel on võimalus
valida oma uued esindajad järgnevaks viieks aastaks. Kokku valitakse
751 Euroopa Parlamendi saadikut,
kes hakkavad esindama 350 miljonit
Euroopa Liidu kodanikku.
Eestis toimuvad valimised
26. mail ning meid hakkab Euroopa
Parlamendis esindama 7 saadikut.
Euroopa Parlamendi liikmeid
valitakse riikide kaupa, kuid parlamendis jagunevad nad fraktsioonidesse, kus neid liidavad ühised

põhimõtted ja identiteet. See omakorda annab aga üksikkandidaadile
suurema mõjujõu.
Euroopa Parlament otsustab
meie kõigi jaoks olulisi asju: kuidas
soodustada majanduskasvu, piirata
energiakasutust, tagada toiduohutust jne. Andes oma hääle määrame
just meie, kes neid otsuseid teevad
ja millist maailma nad kujundavad.
Viimastel aastatel on Euroopa
riigid silmitsi seisnud väga keeruliste aegadega. Olgu selleks siis
pagulusränne, kliimamuutus, üle

on elatud ka majanduslangus ning
käimas on Suurbritannia liidust
lahkumise protsess. Vaatamata
sellele on eestlaste toetusprotsent
Euroopa Liidu liikmelisusele kõrge
– 74%. Ja 88% meist arvab, et Eesti
on kasu saanud EL-i liikmeks olekust. Kindlasti ei jää märkamata
investeeringud meie enda Võru
linna, olgu selleks siis valminud
skatepark, rannapromenaad, uued
teed, valmiv Võru linna keskväljak
ja palju muud. Kokku on Võru linna
arenguks investeeritud rohkem kui

65 miljonit eurot Euroopa Liidu
struktuurifondist tulenevaid vahendeid. Võru maakonnas on sama
näitaja üle 280 miljoni euro.
Paljudele võib tunduda, et
Euroopa Liit on midagi, mis on meist
kaugel ja võib olla ei tunta oma hääle
olulisust. Neil tasub kindlasti mõelda
oma lastele ja lastelastele, keda meie
valikud või valimata jätmised tulevikus kindlasti mõjutama hakkavad.
Võru maakonna inimestel on
ainus võimalus kaasa rääkida Euroopa Liidu tuleviku kujunemisel

järgneval 5 aastal, hääletades
26. mail Euroopa Parlamendi valimistel. Vaid oma hääle andes saame
kujundada ajalugu ja luua parem tulevik oma lastele.
Kõik valimistega seonduv oluline informatsioon on kogutud
veebilehele seekordlähenvalima.eu.
Leia oma lähim valimisjaoskond ja vali oma tulevik!
Aigi Young,
Europe Direct Võru
Teabekeskuse koordinaator

KUU PILDIS

Lõuna-Eesti omavalitsused allkirjastasid Suurel Munamäel hea
tahte lepingu Tartu kui Euroopa kultuuripealinna toetuseks
Võru, Põlva, Valga ja Tartu maakondade ning Viljandi ja Tartu linnade omavalitsusjuhid allkirjastasid 29. aprillil Suurel Munamäel koostöölepingu, mis
toetab Tartu kandidatuuri saamaks 2024. aasta Euroopa kultuuripealinnaks.
Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks Tartu linna ja Lõuna-Eesti omavalitsuste ühine ettevõtmine: „Euroopa kultuuripealinna tiitel toetaks meie regiooni omavalitsuste
arengut mitmeti, lisaks kultuurielu edendamisele pakub ühine ettevõtmine
Lõuna-Eestile nii majanduslikku kui ka mainekasu.”
Lepinguga kinnitasid Lõuna-Eesti omavalitsused oma huvi ja koostöösoovi pürgida ühiselt Euroopa kultuuripealinnaks. „Kui ühendada Tartu
linna ja Lõuna-Eesti tugevused, looduslik ja kultuurilooline mitmekesisus,
on tulemuseks ka tugevam taotlus,” rõhutas Urmas Klaas.

Milline Eesti linn võidab 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli,
selgub juba augustis. Konkursi lõppvooru jõudnud Eesti linnadelt Narvalt ja
Tartult oodatakse lõplikku taotlust ehk kandidatuuriraamatut 1. augustiks.
26.–27. augustini külastab lõppvooru jõudnud linnasid Euroopa kultuuripealinnade žürii.
28. augustil kaitsevad linnade esitlusmeeskonnad rahvusvahelise žürii ees oma lõppvooru taotlusi, misjärel žürii kuulutab välja
2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitli võitja.
Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna kandidatuuri kohta saab rohkem
lugeda koduleheküljelt www.tartu2024.ee ja sotsiaalmeediakanalitest
www.facebook.com/Tartu2024 ning www.instagram.com/Tartu2024.

Lõuna-Eesti omavalitsuste juhid Suurel Munamäel.
Foto: Mikko Leo Sõlg

Euroopa päev ja UMA MEKK
kevadlaat Võru kesklinnas
8. mail olid kõik oodatud Võru Kesklinna parki toredale pereüritusele, kus
tähistati üheaegselt Euroopa sünnipäeva, kutsuti üles osalema Euroopa
Parlamendi valimistel ja toimus UMA MEKK kevadlaat.
Muuhulgas etendus ERR-i programmist tuntud mäng „Reis ümber
Eesti“, kus pandi proovile europarlamendi kandidaadid. Nautida sai muusikalist etteastet Ivo Linna, Antti Kammiste ja Supernova esituses.
Euroopa päeva lõpetasid rahvamuusikud Kadri Laube ja Marju Varblane. Meiela noored kostitasid linnarahvast Metsakohviku kringliga.

Peo- ja laadamelu kesklinnas.
Foto: Marianne Mett
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TEAVITUSTÖÖ

EL-i Ühtekuuluvusfond toetab AS-i Võru Vesi suuremahulist
veemajandusprojekti

AS Võru Vesi korraldab lastele
suure joonistusvõistluse

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on teinud 30.04.2019 otsuse toetada Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist AS-i Võru Vesi projekti „Võru
reoveekogumisala veemajandusprojekt“. Projekti eeldatav kogumaksumus on 10,8 miljonit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi poolne toetus on
7,4 miljonit eurot. Projekt kestab kuni 31.12.2022. Projekti aitavad ellu viia
Võru linn ja Võru vald, kes osaliselt rahastavad projekti omafinantseeringu.
Projekti tulemusel tagatakse Võru reoveekogumisala elanikele võimalus
tarbida kvaliteedinõuetele vastavat joogivett ning reovee kokkukogumine
ja puhastamine.
Projekti eesmärk on laiendada olemasolevat AS-ile Võru Vesi kuuluvat
veetaristut, et osutada teenust suuremas osas Võru linnast ning Võru vallas
asuvates endistes aianduspiirkondades Võrumõisa ja Navi külades.
Samuti on projekti eesmärgiks rekonstrueerida amortiseerunud torustikud Võru linnas, et parandada tarbijateni jõudva vee kvaliteeti ja vähendada reoveepuhastile lisanduvat liigvee kogust.
Kokku ehitatakse 22,9 km veetorustikke, 28,8 km kanalisatsioonitorustikke, 6 km sademeveetorustikke ja 15 reoveepumplat.
Projekti raames kaasajastatakse ja laiendatakse Võru linna reoveepuhasti mudatöötlust.
Lisaks torutöödele soetab AS Võru Vesi projekti abil kriisiolukorra
seadmed, mille abil on elektrikatkestuste ajal võimalik tagada veevarustuse
ja reovee ärajuhtimise teenused.
				
AS Võru Vesi

AS Võru Vesi korraldab lasteaiarühmadele ja kooliklassidele joonistusvõistluse teemal „Miks on kraanivesi hea?“. Konkursi raames äramärkimist
leidnud parimaid töid tutvustatakse ja tunnustatakse Võru Lastefestivalil
27.– 28. juulil.
Antud konkurss on üks osa ettevõtte teavitustööst nii praegustele kui ka
tulevastele klientidele, et kraanivesi on kvaliteetne joogivesi. AS Võru Vesi
on teinud aastaid märkimisväärseid investeeringuid joogivee kvaliteedi
parandamiseks. Lähiaastatel on plaanis jätkata investeeringuid nii vee kui
ka reovee valdkonda. Aastatel 2019–2023 plaanib AS Võru Vesi koostöös
omavalitustega, kaasates fondide abivahendeid, investeerida ca 19 miljonit
eurot eelmainitud valdkondadesse. Sellest 12 miljonit soovitakse taotleda
fondidest.
AS Võru Vesi on pikaaegse kogemusega regionaalne vee-ettevõte, kes
alustas tegevust aktsiaseltsina 1995. aastal. Ettevõtte eesmärk on pakkuda
klientidele igapäevaselt nõuetekohaseid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuseid. AS Võru Vesi on aktiivselt laienev vee-ettevõte, opereerides tänaseks 5 omavalitsuses kokku 51 teeninduspiirkonnas.

Kaasajastamist vajav Võru reoveepuhasti settetöötlus tehnohoones.
Tänavad Võru linnas, kus projekti raames on
kavandatud ehitustegevus:
Räpina mnt, Vilja tn, Kirsi tn, Tööstuse tn, Jüri tn, Luha tn, Põllu tn, Piiri tn,
Olevi tn , Koreli tn, Aasa tn, Roosi tn, L. Koidula tn, Kalevipoja tn, Vee tn, Jõe
tn, Oja tn, Vabaduse tn, Liiva tn, Petseri tn, Mäe tn, Loo tn, Pikk tn, Okka tn,
Roopa tn, Sinika tn, Laane tn, Lauluväljaku tn, Kanarbiku tn, Liitva tn, Uus tn,
Turba tn, Kraavi tn.

AS Võru Vesi
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ARVAMUS

Kevadel on õige aeg mõelda oma
ahju ja pliidi ohutuse parandamisele
Korstnapühkija on mõistlik tellida
juba kevadel, sest sügisesse jättes on
tihtilugu järjekorrad pikad. Puhastustööde kõrval on tema ülesanne
hinnata kütteseadmete seisukorda ja
remondivajadust ning needki tööd
tuleb vajadusel enne kütteperioodi
ära teha. Kui jätta tööd sügisesse,
siis ei pruugi korstnapühkija poolt
avastatud vigade parandamiseks
pädevat pottseppa leida enne jõule.
Kütteseadme parandustööde
tellimisel soovitan küttekoldega
tutvuma kutsuda mitu pottseppa.
Selliselt saab omanik erinevad hinnapakkumised ja selguse, kui kalliks
võib kütteseadme vea parandamine
kujuneda.
Lihtsamini kõrvaldatavad vead,
mis tekitavad tuleohu hoonele
Lihtsasti kõrvaldatavad, kuid samas
ohtlikud vead on mõrad ahju vuukides ning logisevad ja ebatihedad
ahjuuksed. Seda nii mürgise vingugaasi tuppatungimise kui ka otsese
tuleohu poolest. Lõõristikus süttida
võiva tahma põlemistemperatuur
on väga kõrge. Tahm põleb nagu
säraküünal ja vuukides olevatest
pragudest võib selle säraküünla
tulikuum pallike välja veereda,
mille tagajärjel võib süttida hoone.
Seepärast peab laskma kogenud
pottsepal üle vaadata vuukide sügavus ja täite ulatus. Kütja ise peab
hoolitsema selle eest, et ahju, pliidi
või ühenduslõõri vahetus läheduses
poleks kergesti süttivast materjalist
asju nagu vaibad, tolm või puupraht. Lihtsamate remonditööde
orienteeruvad hinnad: uksepealse
kivi asendamine ja ukse ümbruse
tihendamine maksab umbes 84
eurot, ühenduslõõri (slepe) vuukide
tihendamise või taastäitmise hind
algab 120 eurost.
Kallimad ja raskemini
kõrvaldatavad vead
Kui ahju kolde võlvis on puudujääke, siis mõjutab see terve kütteseadme koostet ja päevakorda võib
kerkida lausa uue ahju ehitamise
vajadus. Väga üksikutel juhtudel
on võimalik võlvist alla kukkunud

kivi spetsiaalse seguga remontida
või hea õnne korral see asendada.
Selle töö hinnaklass algab umbes
240 eurost.
Pliitide puhul tuleks kindlasti
jälgida küpsetus- või keeduplaadi
terviklikkust. Juhul kui seal on mõni
pisike mõra, siis see veel kasutamist
liiga palju ei sega. Kui aga keeduplaat
on läbiva mõraga ning seda tuleb
paigalpüsimiseks toestada, tuleb see
kindlasti välja vahetada. Keeduplaatide hinnad algavad 80 eurost.
Keeduplaadi järel tuleb tähelepanu pöörata ka pliidi uksele ja praeahjule. Tihtilugu on plekist praeahjudel pealt plekk ära põlenud või
sulanud ning tänu sellele pudeneb
osa tuhka koldest praeahju. Selline

ahi ei ole aga enam toidu valmistamiseks ohutu ning ka ülimürgine
nähtamatu ja lõhnatu vingugaas
võib praeahju uksest tuppa imbuda.
Ära kasuta vahtu!
Olenemata kütteseadme veast ei
tohi selle parandamiseks kasutada
mitte ühtegi ehitusvahtu. Ka poes
saadaolev nn „tulekindel” vaht on
tegelikult põlev materjal!
Ahju või kamina silikooni võib
kasutada pigem kütteseadme metallosade tihendamiseks. Savivuukide
täitmiseks kuumakindel silikoon
kõige sobivam materjal pole ning
kaua vastu ei pea. Põhjuseks on see,
et keraamika ehk savitellise ning silikooni soojuspaisumine on erinev,

mistõttu tuleb silikoon vuukidest
lahti.
Pottsepa valikul tasuks enne töö
tellimist kontrollida tema tausta.
Eeskätt seda, millise kategooria kutsetunnistust pottsepp omab. Majandustegevusena võib pottsepa teenust
pakkuda 4. või 5. taseme spetsialist.
Pottsepp-selli tase 3 on selline tase,
millega tohib tööd teha ainult juhendaja järelevalve all. See tähendab, et juhendaja kontrollib tööde
kvaliteedi üle ja kinnitab seda oma
allkirjaga. Pottsepa kutse olemasolu
ja pädevust saab kontrollida kodulehelt www.kutsekoda.ee.
Kristo Koppel,
pottsepp-meister, tase 5

Õigusalane nõustamine pensionäridele
ja erivajadustega inimestele Võru linnas
Võrus on võimalik saada tasuta õigusnõustamist, mille sihtgrupiks on
eakad ja erivajadusega inimesed.
Teenust pakutakse vastavalt Võru
Pensionäride Päevakeskuses ja Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas.
Eakatele osutatakse tasuta õigusnõustamise teenust Võru Pensionäride Päevakeskuses Lembitu tn 2
II korrusel teisipäeviti kell 13.00–
15.30. Teenuse osutamiseks Võrus
on Eesti Pensionäride Ühenduste
Liidul sõlmitud leping jurist Feliks
Luiksaarega, kes paneb õigusabi teenuse vajajatele südamele, et kindlasti
peaks oma tuleku eelnevalt registreerima. Igal esmaspäeval kell 8.30–
9.30 saab registreeruda vastuvõtule
telefoni teel numbril 522 1929.
Eelregistreerimine on vajalik
selleks, et jurist saaks ülevaate probleemi valdkonnast ning oskaks juba
eelnevalt viidata dokumentidele,
mida inimene peaks nõustamisele
kaasa võtma. Sellisel juhul on ka
nõustamine iseenesest produktiivsem ja võimaldab anda inimesele
paremaid tegutsemise juhendeid.
Probleemid, millega inimesed
juristi poole pöörduvad, jagunevad

erinevate valdkondade vahel. Palju
küsitakse nõu sotsiaalhoolekandeliste õiguste, pärimis-, maa- ja võlaõiguslike küsimuste kohta, ka perekonnaõiguse kohta. On esinenud
juhtumeid, kus inimesed vajavad
nõu korteriühistutes või naabritega
tekkinud arusaamatuste lahendamiseks. Haruldased ei ole ka juhused, kus eakad tahavad saada juristi
nõuannet oma lastega seonduvate
probleemide lahendamiseks.
Feliks Luiksaar toonitab, et tema
roll õigusabiteenuse osutamisel on
vastavalt lepingule konsultatiivne
ehk nõustav. Jurist saab hinnata inimese poolt räägitut ja olemasolul
esitatud dokumente ning avaldada
selle kohta oma seisukoha. Samuti
saab nõustamise käigus juhiseid
edasi tegutsemiseks, et oma õigusi
kaitsta, kui see on võimalik. Kui
ilmneb väljavaade taotleda menetluse (haldusmenetluse, tsiviilkohtumenetluse, halduskohtumenetluse,
väärteomenetluse, kriminaalmenetluse) algatamist, on kindlasti
vajalik teha selleks ettevalmistusi.
Selleks on reeglina vajalik õigusalaseid teadmisi omava isiku – juristi

– abi. Abi õigusalaste dokumentide
koostamiseks, esinduseks erinevates
menetlustes on üldreeglina tasuline,
kuid on olemas riigi õigusabi seadus,
mis võimaldab vähekindlustatud isikutel taotleda riigi õigusabi. Selleks
tuleb teha vastav avaldus kohtule.
Avalduse blanketid on olemas ka
internetis. Samuti on võimalik taotleda menetlusabi vastavates menetlusseadustikes ettenähtud juhtudel ja
tingimustel.
Jurist Feliks Luiksaare arvates
võiksid eakad tasuta õigusabi teenust
kasutada julgemalt. Seda õigusabi on
õigus saada kõigil Võrumaa ja Põlvamaa pensionäridel.
Teist tasuta õigusabi saamise
võimalust pakub Võrumaa Puuetega Inimeste Koda koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo.
Nende sihtgrupiks on erivajadusega
inimesed.
Nõustamine toimub aadressil
Lembitu tn 2 II korrusel Võrumaa
Puuetega Inimeste Koja ruumides
iga kuu teisel kolmapäeval. Võrumaa
Puuetega Inimeste Koja juhatuse
liige Väino Marjaku sõnul on oluline eelregistreerimine telefoni teel

Kaubandusettevõtted
kutsuvad noori tööle
Kumb meil siis on, töökäte puudus
või tööjõupuudus, võime küsida
viimase ajal toimunud arutelude
põhjal. Kaubandussektoris on igatahes inimesi kõvasti puudu, mis
teeb sellest sektorist just noorte
jaoks suurepärase hüppelaua edasiseks karjääriks.
Näiteid ei tule kaugelt otsida.
Stockmanni tänane finants- ja IT
arenduse juht alustas 15 aastat tagasi samas kaupluses klienditeenindajana. Circle K klienditeeninduse juht tuli 25 aastat tagasi tööle
bensiinijaama. Suur osa kaupluste
juhatajatest on alustanud müüja
või kassapidajana ja seda vaid mõni
aasta tagasi.
Kaubanduses on suvetööd
enam kui tuhandele noorele
Noored tahavad töötada, taskuraha teenida ning mis peamine,
kogemusi omandada. Õpilasmaleva kohad saavad igal aastal täis
loetud tundidega. Julgustan noori
pöörduma kodulähedastesse kaubandusettevõtetesse ja uurima, milliseid võimalusi suvel töötamiseks
pakutakse.
Suurim hulk vabu töökohti on
suveks toidukaubanduses, suurtes
jaekettides. Ka R-Kiosk, Circle K
ja teised mugavuspoed-tanklad
võtavad suvel suure hulga noori
tööle. Rõiva-, bürookaupade- ja
ehituskaubanduses, kus töötajate
arv väiksem, on ka vabu ametikohti
suvetöölistele vähem, ent vajadus
abikäte järele on sealgi.
Mida noored kaubanduses teha
saavad? Suvetöödena pakutakse
eelkõige kaupade väljapanemist
riiulitesse, klienditeenindust ja tööd
laos (vastuvõtt, komplekteerimine
jms). Väiksemates kauplustes ja
tanklates saab teha väga erinevaid
töid, sest igaüks on kui ühemeheorkester, kui meeskond on pisike. Alkoholi või tubakat müüvates
kauplustes saavad kassas tööd vaid
täisealised. Mujal oodatakse noori
juba 15–16-aastaselt.
Kaubanduses töötamise plussiks on ka paindlik töökorraldus
ja graafikud – lemmikfestivalile ei
pea töö pärast minemata jätma, sest
tööpäevad ei ole üheksast viieni.
Paljudele noortele meeldib teha
paar korda nädalas pikki vahetusi

ja saada siis mitu vaba päeva järjest.
Teine tahab töötada paar tundi ja
hommikuti. Võimalikud on erinevad variandid.
Suvetöötaja on tööle
oodatud ka sügisel ja talvel
Mida saab suvetöö pakkumisest
kaupmees? Lühiajaliselt on iga suvetöötaja mõte asendada puhkavat
tavatöötajat. Aga pikaajaliselt on
alati lootus, et noorele organisatsioon meeldib ja ta soovib kooli
kõrvalt tööd osaajaga jätkata ka
sügise saabudes. Kui klapp on
vastastikune, järgneb sellele sageli
karjäär organisatsioonisiseselt. Või
vähemalt võimalus veel paar järgnevatki suve samas kaupluses tööl
käia, mis säästab kaupmehele uute
inimeste nullist väljaõpetamise
vajadust.
Kaubandusettevõtete kogemus
näitab, et noored teevad tööd hea
meelega. Meie sektori tööandjad
pööravad noortele töötajatele aina
enam tähelepanu, võimaldades
paindlikke töögraafikuid ja väljaõpet. Ühest suvisest tööotsast võib
saada lihtsalt toreda kogemuse ja
uue arvuti või jalgratta ostmiseks
raha, kuid siit võib alguse saada ka
rahuldust pakkuv karjäär.
Infot suvetöökohtade kohta
kaubanduses leiab Eesti Kaupmeeste Liidu kodulehelt: /https://
kaupmeesteliit.ee/tulekaubandusse/
suvetoo-kaubanduses/.
Nele Peil,
Eesti Kaupmeeste Liidu
tegevjuht

ÜLESKUTSE

numbritel 601 5122 või 5385 0005,
et saada ülevaade murettekitavast
probleemist ja kindlustada inimesele
nõustajaks vastava valdkonnaga tegelev õigusalane töötaja.
Võrumaa Puuetega Inimeste
Koja tegevjuhi Piia Õispuu sõnul
saab abi perekonnaõiguslikes küsimustes nagu lahutamine, elatis,
hooldusõigus, vara jagamine. Samuti
saab inimesi aidata võla- ja pärandiküsimustes ning tööõiguse vallas jne.
Nõustajad ei tegele kriminaal- ja äriõiguslike küsimustega. Kui on tegu
raske liikumispuudega inimestega,
saavad nõustajad aidata Skype’i ja
telefoni teel. Õigusabi pakkujad valdavad vene keelt ja vajadusel saab
kasutada viipekeele tõlget.
Väino Marjaku ja Piia Õispuu
ühine sõnum erivajadustega inimestele on järgmine: pöörduge julgemalt õigusalase nõustamise teenuse
saamiseks Võrumaa Puuetega Inimeste Koja poole, et leida lahendusi
õigusalastele probleemidele.
Ilusat kevadet kõigile!
Eve Ilisson,
sotsiaaltööosakonna juhataja

Võru loomade varjupaik
kutsub inimesi appi!
Ka sel aastal osaleb Võru loomade varjupaiga meeskond 15. juunil Vastseliina maarahva laadal, et korraldada vahva heategevuslik õnneloos. Õnneloosist saadud tuluga plaanime soetada korraliku koeraaediku. Hetkel on
varjupaigas seitse koeraaedikut, kuid elu on näidanud, et neid peaks olema
oluliselt rohkem, et majutada loomasõbralikult kõik varjupaiga käpalised.
Selleks aga, et me saaksime õnneloosi korraldada, vajame taas heade sõprade
abi toodete näol, mis võiksid sobida õnneloosi võitudeks.
Ootame ka peaauhinda! Õnneloosi sobivad erinevad uued esemed/tooted nagu käsitöö, ehted, meened, kinkekaardid, maiustused, pagaritooted,
kunst, kosmeetika, riided, logotooted jne.
Kui Sa asud Võrust kaugemal, siis räägime, ehk leiame mooduse, kuidas
Sinu abipakk ikkagi Võru varjupaika jõuab.
Kõikide heade abistajate nimed saavad kohapeal ära märgitud ja hiljem
ka Facebooki lehel tunnustatud.
Kui Sa oled loomadest hooliv hea inimene või lausa loomasõbraliku ettevõtte juht ja Sinu sooviks on aidata hüljatud loomi, siis võta meiega julgesti
ühendust – helista telefonil 5198 6514 (Mailika Olesk, vastab ka töövälisel
ajal), Võru loomade varjupaiga üldnumbril 5340 4223 või kirjuta voru@
varjupaik.ee.
Mailika Olesk,
Varjupaikade MTÜ Võru loomade varjupaiga vabatahtlik
ja
Relika Rehemets,
Varjupaikade MTÜ Võru loomade varjupaiga juhataja
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FESTIVALI EEL
kuulata lõõtsamängu ja muist
toimuvast võiks jääda ka üllatuseks. Kindlasti tasub aegsasti
kohale minna või pilet eelnevalt
Piletilevist ära osta, sest kohtade
arv on piiratud.
ETR osaleb ka pühapäeval,
21. juulil kell 16 algaval suurel
juubelikontserdil, mille lavastab Jaan Ulst – väga huvitava
tantsukeelega noor lavastaja ja
koreograaf. Oskus siduda erinevaid rütme ja samme, tehes seda
pärimustantsule omases võtmes,
paneb tantsija rõõmu tundma ja
päästab valla lõputu inspireeriva
loovuse. See omakorda tõmbab
kaasa vaataja.

Foto: Veljo Laugamõts

Pärimustantsu
festivali kingisadu
Lähenev juubelifestival väärib
ikka millegi erilise väljatoomist.
Üks oluline ja eriline osa, milleta
poleks festival veerandsajandit
märkiva peoni jõudnud, on Võrumaale kohaletulnud välisrühmad, kes on justkui korraldajatepoolne kingitus võrokestele.
24 aasta jooksul on oma kultuuri
pakkunud 199 rühma 47 erinevalt maalt. See, et Lätist ja Venemaalt on kummastki meie
juurde jõudnud lausa 20 rühma,

on üsna loomulik, sest tegu ju
meie lähinaabritega.
Naabreid ja koduseid tuleb
hoida. Samas, 28 tantsurühma
on esindanud oma maad ja kultuuri ainult korra ja tänu sellele
on nad eriti haruldased: Nepaal,
Costa Rica jne.
Juubelifestivali külalisrühmad
ootavad esialgu veel avalikustamist. Sellega pole mõtet kiirustada. Kõik on oodatud ja meie
jaoks kallid.

Eesti tantsujuhtide rahvatantsurühm oma rahvariiete
ilus ja võlus
Sel aastal on Võrru tulemas Eesti
rahvatantsujuhtide rahvatantsurühm (edaspidi ETR). Mis
saab ühele tantsufestivalile paremaks kingituseks olla kui see,
et külla tulevad pea kõikidest
maakondadest ETR-is tantsivad
tantsuõpetajad. Iga ETR-is tantsiv tantsuõpetaja kannab oma
paikkonna rahvariideid ja teeb
seda uhkusega. Laupäeval, 20.
juulil kell 18 August Teppo Lõõtsatalus võib nende esituses näha
Eestimaa erinevate paikkondade tantsusüite, nende hulgas
ka Vana-Võromaa tantsusüiti.
Nemad on need, kes toovad väja
erinevatele piirkondadele iseloomuliku tantsukeele. Lisaks saab

Tänavatants kui hea tuju
allikas
20 aastat tagasi tõid võrokesed
„Sabatantsu“ tantsima 4594
osalejat. Meie festivalil on nende
aastate jooksul ühiselt tantsitud
erinevaid pärimustantse ja kindlasti on mõned nendest ka nii
selgeks saanud, et tasub ainult
muusikat kuulda ja sammud tulevad justkui iseenesest.
Juubelipeol kutsume taas
laupäeval, 20. juulil kell 20 Vabaduse väljakule „Sabatantsu“
ühises tantsurivis endale ja festivalile kingitust tegema. Kes soovib, saab jätkata tänavatantsule
järgnevas tantsutoas.
Tantsutoad
Festival ei ole justkui täiuslik,
kui ei pakuta isetegemis- ja
kaasalöömisvõimalust. Tantsuõpitoad toimuvad suisa aastaringselt. Festivali ajal pakutakse
võimalust õppida nii eesti tantse
kui ka välisrühmade kaasabil
neile omaseid tantsuliikumisi,
ringmänge, -tantse, pärimustantse. Tantsutoas on võimalus
kinkida endale üks tants, mida
saab õhtusel jalakeerutusel taas
proovida.

Teatetants
Pühapäeval, 21. juulil kell 12
toimuv teatetants kannab nime
„Kingitus festivalile“. Iga soovija
saab vabal valikul valida ühe pärimustantsu, millega ta liigub kas
paarilise, seltskonna, tantsurühmaga umbes 100 meetrit edasi,
mille järel võtab tantsujärje üles
järgmine „vahetus”.
Valitud tants ongi kingitus
meie pärimustantsu festivalile.
Kasutada võib ka atribuutikat
ja kindlasti ootavad omanäolisemaid seltskondi ees üllatused.
Ootame osalema ka ettevõtteid,
sõpruskondi, üksiküritajaid, koole
jne.
Selleks, et läbida need 100
meetrit tantsides, ei pea kuuluma mingisse tantsurühma. Kui
tantsu valikuga tekib probleeme,
siis võib julgelt pöörduda tantsuõpetajate poole, kes kindlasti
oma soovitustega saavad rõõmuga abiks olla. Registreeruda
saab meie festivali kodulehel:
www.vorufolkloor.ee.
Lõõtsamängijate kingitus
Võru pärimustantsu festivali
sünni üle rõõmustavad ka lõõtsamängijad, kelle oskuste proovilepanek iga-aastasel võistumängimisel andis ka pillimeestele uut hoogu ning aitas kaasa
lõõtsamängutraditsiooni „uue
hingamise” leidmisele.
Omanäolise kingituse teeb
MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu – Vana-Võrumaa lõõtspillimängijate
ning võistumängimisel osalejate
suure ühismängimise. Pooletunnine kontsert toimub 20. juulil
algusega kell 13.30 SA Võru Kannel aias.
Eeltööd Vana-Võrumaa lõõtspillimängijate kogukonna loomiseks on tehtud juba mitmed-setmed aastad. MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu on korraldanud 2016–2019
lõõtspillimängu õpetamist ja

2017–2019 lõõtspillivalmistamise
kursusi. Nii on Võrumaa juurde
saanud 30 uut lõõtspillimeistrit
ja sama palju või enamgi mängijat, kelle kaasabil ühismängimine
publiku ees teoks saabki.
Märka festivali
Festivalile saab hoogu anda ka
näiteks festivali sümboolikaga
tooteid ostes ja seda juba festivali eel. Müügikohti on mitmeid, festivali selleaastase kujundusega märki on võimalik
alates 25. maist osta turismiinfokeskusest, Võru Kandlest, Suure
Munamäe vaatetornist ja neid
kohti lisandub veelgi.
Kingisadu
Rahvusvahelisele ja järjepidevalt
toimuvale festivalile on iga osaleja, vaataja, toetaja kingitus. Festivalimelu on Võru linna toonud
nende aastate jooksul nii vaheldust kui ka erilisi hetki ning need
kõik on meie kingituste pärlikeed
kaunistamas. Sünnipäevalaps
võtab vastu kingitusi selgi aastal,
kui neid muidugi tuuakse.
Igal sünnipäevalapsel on
mõni kingisoov, sest see teeb
rõõmu nii kinkijale kui ka kingisaajale. Kingitus ei ole alati
see, mille võib paberisse keerata ja sellele paela ümber sõlmida. Kingitus võib olla üks
tants, laul, tantsurühma osalus,
tantsuetendus, linnaelaniku
toetav naeratus, publiku rohkus, kaasaelamine, kaasatantsimine tantsutubades, tänavatantsus, tantsuorienteerumises.
Või hoopiski väike pai festivalile, mille üks väljendusviis on
kanne meie (MTÜ Võru Folkloorifestival) arvelduskontole
EE051010220109588015.
Maire Udras, Kadri Mähar
ja Epp Vana,
korraldustoimkonna liikmed

TAGASIVAADE MUUSIKAMAAILMA

Eduard Tamm 140
Eduard Tamm (17. V 1879 Narva – 18. V 1941 Võru),
dirigent, metsasarvemängija ja helilooja. Õppis Narva
muusikakoolis viiulit ja trompetit, lõpetas 1905 metsasarve
erialal Peterburi konservatooriumi kuldmedaliga. Mängis
1904–1917 Vene keiserlikus õuekapellis, oli 1917–1920
Petrogradi punase miilitsa orkestri kapellmeister. Opteerus
perega 1920. aastal Eestisse. 1920–1923 Estonia orkestrant.
1923 Võru garnisoni orkestrijuht...
Allikas: Eesti Muusika Biograafiline Leksikon
1923. aastal tegi Võrus paiknenud Eesti kaitseväe 7. jalaväerügemendi ülem Jaan Kruus dirigendile ja heliloojale Eduard Tammele ettepaneku tulla Võrru ja luua siin uus orkester, Võru-Petseri garnisoni
7. jalaväerügemendi puhkpilliorkester ja asuda orkestri kapellmeistri ametikohale. Eduard Tamm võttis ettepaneku vastu. Saabunud kogu perega Võrru,
asus ta kohe orkestrit looma. Esmalt hankis orkestrile pillid, kutsus orkestrisse kogu Eestist võimekaid, professionaalseid pillimehi. Garnisoniorkestri
esimene avalik kontsert toimus 1924. aasta suvel Kanepi laulupeol.
Võru linnas elas eelmise sajandi 20-ndatel aastatel pisut üle 5000 linlase.
Kaugus pealinnast ja suurtest muusikakeskustest määras linna muusikaelu
omanäolisuse. Tegutsesid laulu- ja mänguseltsi Kannel segakoor, harrastusteatritrupp ja selle muusikalavastused ning sümfoonilist muusikat pakkuv
kontsertorkester, lisaks oli linnas veel paar puhkpilliorkestrit, loomisjärgus
meestelauluselts. Olid lauljad, pillimehed ja omade hulgast ka koorijuhid
ning orkestrite dirigendid.
Maineka Peterburi konservatooriumi lõpetaja, dirigendi, helilooja ja
muusikaõpetaja Eduard Tamme elamaasumine Võrru oli linnale suur õnn.
Viimase Vene tsaari Nikolai II õukonnaorkestri metsasarvemängija, paažide
korpuse muusikaõpetaja, revolutsioonijärgse Nõukogude Venemaa miilitsaorkestri dirigent Eduard Tamm oli näinud elu ja oli juba suurte kogemustega
muusikajuht. Ta ei pakkunud ennast kohe tegutsevate orkestrite-kooride
juhiks. Temast sai Võru muusikajuhtidele hea ja abivalmis kolleeg, aga kus
vajati toetust, seal lõi ta kohe kaasa.
Kandle seltsi näitering, hilisem poolkutseline teater vajas muusikajuhti.
Eduard Tamm võttis pakkumise vastu, suurendas teatri orkestri koosseisu
kutseliste muusikutega ning arranžeeris operettide noodid orkestri ja lauljate võimetele vastavaks. I. Kalmani, F. Lehari, P. Abrahami jt operettide
lavastused hakkasid kaunistama Kandle teatri igat hooaega. Ajalehe Võru
Teataja vaatlejad, kes jagasid tihti kriitikat nii näitlejate kui ka lavastuse
kohta, peaaegu kunagi ei jätnud kiitmata muusikalist osa ja maestro Eduard
Tamme tööd. Eduard Tamme käe all tuli lavale 21 muusikalavastust Kandle

poolkutselises teatris (1927–1939). Kalmani ja Lehari operettides tegi näitlejana-lauljana kaasa ka tema tütar Gloria.
Hindamatu oli Eduard Tamme töö noortega. Juba 1923. aasta sügisel võttis ta vastu linna II segaalgkooli muusikaõpetaja ametikoha ja asutas lastekoori. Järgmisel suvel kutsus ta kokku kõik linna lastekoorid, et ühiselt laulda
Võru esimesel laste laulupeol. Gümnaasiumi väike orkester kasvas Eduard
Tamme käe all sümfooniaorkestriks. Hilisem koorijuht, muuseumi direktor
Aleksander Krull, kes kuulus orkestrisse pianistina, on rääkinud, et töö orkestris
oli pingeline, dirigent oskas vajadusel igat pillimeest abistada, aruande- ja
tähtpäevade kontserdid olid menukad.
Võru gümnaasiumi vilistlastest muusikud leidsid enamuses koha ka sõjajärgsetes orkestrites. Kaitseliidu maleva soovil asutas Eduard Tamm skautide
puhkpilliorkestri Noored Kotkad, kus said esimesed puhkpillimängukogemused hilisemad Võru interpreedid-muusikajuhid Helmut Käsper ja Evald
Neuman.
Iseenesestmõistetavalt tuli Eduard Tammel asuda ka maakondlike laulupidude üldjuhiks.
Vabaõhu suvemuusika oli XX sajandil iseloomulik kultuurinähtus igas
linnas, rahva- ja laulupeod aga kihelkonnakeskustes, valdades. Võrus hakati suviti muusikat pakkuma Kandle seltsi aias ja ka linna pargis. Mängisid
kohalikud orkestrid Bruno Andersoni, Jaan Prügi, Johannes Kostabi ja
teiste juhtimisel. 1924. aastast lisandus garnisoniorkester Eduard Tamme
juhtimisel. Garnisoniorkester täies koosseisus esines peamiselt pargis kahel
õhtul – kolmapäeval ja laupäeval.
Kandle aias mängis maksuline orkester, kuhu kuulusid ka garnisoniorkestri muusikud ja üksikud solistid, tuntud interpreedid Tallinnast. Mängiti
teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval. Kandle aeda oli pääs tasuline (näiteks
1925. aastal maksis pilet 20 marka, õpilasele 10 marka). Suvemuusika hooaeg
lõpetati suure kontserdiga Kandle aias.
1934. aastal loodi Eduard Tamme õhutusel muusikasõprade ja tegevmuusikute abiga Võru Sümfoonia Muusika Selts ja seltsi juurde 45-liikmeline
sümfooniaorkester. Tegelikult levitas Eduard Tamm seda mõtet juba aastaid. Orkester pidi loodama võimalikult professionaalne. Esimesse kooseisu
kuuluski puhkpillimängijaid garnisoniorkestrist, viiulivirtuoos ja -õpetaja
Johann Kotkas, orkestrijuht Jaan Prügi poja Heinoga, orkestrijuht Bruno
Anderson – kokku 12 kutselist muusikut. Peale nende äri-, tehase-, kaupluse- ja majaomanikud, käsitöölised ja teenistujad, 7 õpilast gümnaasiumist,
talupidaja Oskar Mitt (tulevane Võru puhkpilliorkestri mängija ja kroonik).
Sümfooniaorkestri aastakontserdid olid linna elus sündmuseks, mis
kutsusid täissaali kuulajaid Kandlesse. Kavas oli sümfooniline klassika –
J. Haydn, L. van Beethoven, F. Schubert, E. Grieg, Eesti kaasaegsete heliloojate teosed ja loomulikult Eduard Tamme looming – üldlaulupeole kirjutatud
avamängud „Tule koju“ ja „Kalev ja Linda“, Eesti ja Setu rapsoodiad, Võru linnale kirjutatud pidulik avamäng „Juubeli Võru 150“. Aastakontserdid kandsid nimetust kontsert-ball. Kontserdile järgnenud tants avati alati pidulikult
J. Straussi valsiga „Lood Viini metsades“.

1940. aastal toimus Eestis riigipööre. Eesti kaitsevägi allutati Punaarmeele.
Eduard Tamm vabastati Võru-Petseri garnisoni orkestri ülema ja kapellmeistri
kohalt, orkester saadeti laiali, seltsid ja teised rahva poolt algatatud ühingud
likvideeriti, ka laulu- ja mänguselts Kannel ning Võru Sümfoonia Muusika Selts.
Eduard Tamm suri Võrus 18. mail 1941. aastal ning maeti Tallinna metsakalmistule.
Ilmar Kudu

Meie aeg – XXI sajand
 Võru Muusikakooli dirigendid ja õpetajad asutasid 01.03.2004 MTÜ
Võru Sümfoonilise Muusika Ühing, mille tegevuse eesmärk on sümfoonilise ja puhkpillimuusika propageerimine, orkestrite toetamine,
muusikafestivalide ja noorte muusikute suvelaagrite korraldamine.
 Võru Sümfoonilise Muusika Ühing on aastatel 1934–1941 tegutsenud
Võru Sümfoonia Muusika Seltsi tegevuse jätkaja.
 2013. aastast korraldab ühing Eduard Tamme nimelist Võru Puhkpillifestivali, mis toimub tänavu 6.–11. augustil. Avatakse näitus, ilmuvad
voldik ja infotrükised.

TEISIPÄEVAL, 28. MAIL 2019 KELL 19 KANDLES

Eduard Tamme 140. sünniaastapäevale
pühendatud kontsert
Esinevad Võru Muusikakooli sümfooniaorkester
(dirigent Jaan Randvere), Wisconsin-Superiori ülikooli
puhkpilliorkester (USA, dirigent Pamela Bowensin-Superiori ülikooli
jazzband (pildil, USA, kunstiline juht Greg Moore).
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SÕLEKESE LASTEAIA ERI

VÕRU SÕLEKESE LASTEAIA
35. AASTA JUUBELIPIDU
31. MAIL KELL 15.30

Tänavu suvel tähistab Võru Lasteaed Sõleke
oma 35. sünnipäeva. Sel puhul on 31. mail
algusega kell 15.30 lasteaia tagaõues
kavas suur juubelipidu, kus meenuta takse olnut ja vaadatakse tulevikku. Neil
lehekülgedel pakume teile võimalust Võru
linna noorima, kaasaegsema ja suurima
lasteaiaga lähemalt tuttavaks saada.

S – SÜDA
Õ – ÕNN
L – LOOJAD
E – EHITAJAD
K – KUJUNDAJAD
E – ELUHOIDJAD

SAAB SÕLEKS SÜDA,
HÕBEVIISIKS MÕTE
JA VÕLUKÜTKEIS
LAULAB ME HING.

MEIE LASTEAIA LUGU MEIE
Kord oli Luhas pehme soo
ja ääres kõrgus pilliroog...
35 aastat tagasi hakkasid Olevi tänava piirkonnas kerkima uued elamud.
Linnavõimul tuli mõte hea,
nii lasteaed siin kerkis pea...
Meie lasteaed on tüüpprojekti järgi ehitatud 280-kohalisena ja 12-rühmalisena. Lasteaed
avas uksed 23. juulil 1984 ja sai nimeks Võru 2. Lastepäevakodu. Tööd alustasid 2 sõime- ja
4 aiarühma ning järjest avati ka ülejäänud rühmad.
Lasteaeda asus juhtima Elle Palojärv, kes tegi seda tööd 17 aastat. Nende aastate
jooksul toetas ta rahvusliku suuna rõhutamist õppe- ja kasvatustöös. Majas alustasid tööd
folkloorirühm, näitetrupp, ansambel, avati vanavara tuba. Võeti osa folklooripäevadest ja
käidi näitetrupiga esinemas.
Lasteaias tegeldi aktiivselt pärimuskultuuri uurimisega ja tähistati rahvakalendri tähtpäevi. Tekkis vajadus leida lasteaiale uus nimi. Mis sai veel paremini sobida kui SÕLEKE. See
nimi kinnitati ametlikult 1994. aastal.
Aastal 2001 liitus lasteaed Sõleke tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga ja tööd
hakkas koordineerima 11-liikmeline tervise töörühm. Töörühma eesmärk on laste ja personali tervise väärtustamine tervisliku toitumise, liikumisharjumuste kujundamise, vaimse
heaolu ning puhkuse vajalikkuse teadvustamise kaudu, kaasates peresid ja kogukonda.
Aastal 2002 asus Sõlekest juhtima Ülle Rumvolt, kes tegi seda tööd kindlakäeliselt viis
aastat. Tema juhtimisel töötati välja uued ametijuhendid, õppekava, kodukord ja alustati
sisehindamise süsteemi väljatöötamist. Tema eestvedamisel avati sobitusrühm ja sõimeealistele kohanemisrühm. Majas algasid suuremad remonditööd, maja sai uue näo.
Aastatel 2007–2009 juhtis meie maja Marge Meister, kes motiveeris töötajaid alati
hea sõna ja tähelepaneliku pilguga. Tänu linnavalitsusele täienes lasteaia õueala uute
atraktsioonidega.
Aastal 2009 täitis juhataja kohuseid Inge Järvpõld. Inge oli nagu hea haldjas, kes leidis
alati aega nii laste kui ka õpetajate jaoks. Tema mõtte jõul valmisid mitmed huvitavad
projektid. Inge jaoks oli väga oluline meeskonnatöö ja teineteisega arvestamine.
Augustist 2009 juhib meie lasteaeda direktor Tiina Kala. Tiina on loonud palju võimalusi
erivajadustega laste toetamiseks. Lasteaias on tööle asunud tugispetsialistid – logopeed ja
eripedagoogid, kes toetavad laste arengut, nõustavad nii lasteaiaõpetajaid kui ka vajadusel
vanemaid. Erivajadustega laste arengut toetavad lisaks õpetajatele ka tugiisikud. Praegu
töötavad lasteaias kaks tasandusrühma ja sobitusrühm.
Aastal 2010 liitus Sõleke Lastekaitse Liidu programmiga „Kiusamisest vabaks!“, eesmärgiga luua kiusamist ennetav käitumiskultuur.
Aastal 2011 liitusid Sõlekese kaks rühma Võro Instituudi keelepesä projektiga.
Aastal 2014 liitus Sõleke eriolümpia väikesportlaste ja perede programmiga. Mängulises vormis läbiviidavad sportlikud tegevused soodustavad laste vaimset arengut, arendavad
liigutuste koordinatsiooni, tasakaalu ja teisi motoorseid oskusi ning sotsiaalset arengut.
Programm valmistab ette treenima ja võistlema eriolümpia võistlustel.
Aastal 2016 oli Võru Lasteaed Sõleke esimene Võru maakonnas, kus koostöös Tartu
Ülikooli Kliinikumiga viidi läbi heategevuslik doonoripäev.
18. aprillil 2016 alustati Sõlekese renoveerimist ning augustis 2017 võttis lapsi vastu
kaasaegne ja lastepärane lasteaed.
Aastast 2017 tegutsetakse kolmes rühmas Reggio Emilia tegevuskultuurist inspireeritud projektõppe põhimõtteid järgides.
Hetkel on lasteaias 3 sõime- ja 9 aiarühma, mille hulgas on 2 tasandusrühma ja
1 sobitusrühm, ning 57 töötajat.
Õppe- ja kasvatustegevust toetavad paljud huviringid – puutööring, mudilaste võimlemisring, robootikaring, kunstiring, jalgpallitreening, judotreening, lauluring ja folklooriring
ning järjepidevalt viiakse läbi suusatamise ja ujumise algõpetust.
Meil maja laste kilkeid täis –
mäng, sport ja laul ning tants siin käib.
Ning õpetajatel rõõmus meel,
et lapsi tuleb veel ja veel…

PÕHIVÄÄRTUSED

Sõlekese eripära väljendab moto: „Saab sõleks süda, hõbeviisiks
mõte ja võlukütkeis laulab me hing.“ (O. Saare luuleread)

1. HOOLIMINE JA VARAJANE MÄRKAMINE

PILT u

 Hoolime ja peame lugu nii lastest kui ka täiskasvanutest.
 Jälgime ja toetame lapse individuaalset arengut
koostöös tugispetsialistide ja lapsevanematega.

Lasteaed ühendab uudsed kasvatus- ja õpetuspõhimõtted
rahvuslikkusega ehk vana ja uut seob sõlg. Lasteaia avamisest
alates on eripäraks olnud rahvuslikkus – toetumine rahvakalendri tähtpäevadele, kommetele, tavadele, Võrumaale
omase rahvakultuuri uurimisele. Lasteaial on oma laul ja logo.

2. LAPSEST LÄHTUV ÕPIPROTSESS

Lasteaias rakendatakse keelepesä programmi. Keelepesä
töötab täielikul keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse
lastega suheldes igas olukorras oma maa põlist piirkonnakeelt
– Vana-Võromaa võru keelt. Keelepesa päev Vana-Võromaa
lasteaias tähendab seda, et õpetajad kõnelevad lastega kogu
päeva jooksul vaid võru keelt ning kõik tegevused on samuti
võru keeles. Sõlekeses on kaks keelepesärühma.

 Loome lapse arengut arvestava kasvukeskkonna,
arvestades lapse võimeid, loomupäraseid andeid,
huve, omaalgatust ja erivajadusi.

3. TURVALISUS
 Loome lapsevanematele kindlustunde, et nende
lapsel on lasteaias hea ja turvaline olla.

4. TRADITSIOONID JA TERVIS
 Lasteaia ühiste tegemiste kaudu hoiame
rahvakultuuri traditsioone.
 Tunneme rõõmu liikumisest, tervislikust toidust,

heast tujust ja sõpradest.
 Suhtleme erinevate huvigruppidega, leiame
parimaid lahendusi, tunneme huvi ja austame
 üksteist.






















PILT v

PILT w

Kiusamisest vabaks on ennetav metoodika, mille eesmärk on
luua üksteist arvestav ja kaasav suhe. Kaaslastesse suhtutakse
sallivalt, austavalt ja hoolivalt ning kaitstakse kiusamise eest
kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

PILT x

Lasteaed on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga 2001. aastal. Põhirõhk on suunatud laste ja töötajate
toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele, väärtustele ja
puhkusele koostöös koduga.

PILT y

Toetame erivajadusega lapsi. Lasteaias on avatud kaks
tasandusrühma keele- ja kõnehäiretega lastele ning sobitusrühm, kus lisaks tavaarenguga lastele tegutsevad ka mõned
erivajadusega lapsed.
Tugispetsialistid nõustavad nii rühmaõpetajaid kui ka
lapsevanemaid. Lapsi õpetatakse läbi mängu, et säilitada lapse
rõõmsat tuju ja õppimise indu.

5. KOOSTÖÖ



Maia Päevalill,
Sõlekese lasteaia õpetaja

MEIE ERIPÄRAD
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Keelepesärühma väikesed näitlejad ja õpetajad Puiga näütemängupääväl.

Sõlekese folkloorirühm folklooripäeval Päkapiku lasteaias.

w

x

y

Võlulinnu rühmas õpitakse koos karudega sallivust,
austust ja julgust.

Tervislik toit on maitsev ja üheskoos süües tühjenevad
taldrikud kiiresti.

Peoleo rühma kalamehed tutvuvad kalade anatoomiaga.
Fotod: Erakogu

OHUTUSPROJEKTIST „TUNNEN, TEAN, OSKAN“
VAHETUD MULJED
Maire Eiche, Peoleo rühma õpetaja
Lõuna Päästekeskuse tuletõrjujad käisid lastele rääkimas tuleohutusest. Lastele jäi hästi meelde, et tulekahju korral
tuleb esmalt täiskasvanu appi kutsuda või helistada numbril 112. Hanno sõnul peavad emad ja isad tikud ära peitma,
et lastel ei tekiks kurje mõtteid tikkudega mängida. Kevenile meenus, et suitsuandurid peavad inimestel olema, ja
teatas, et neil on neid kodus kohe mitu tükki.
Lastel oli võimalus tutvuda ka tuletõrjujate ametiriietusega, mis oli väga hea, sest täisvarustuses päästja nägemine
võib olla väikelapsele ehmatav. Lapsed said ka ise hapnikumaski proovida.
Novembris toimus liiklusohutuse praktiline osa linnatänavatel, kus lapsed liikusid koos politseinike Anne ja
Katiga. Lastegruppi juhtinud politseinik rääkis lastele, kuidas liikuda tänavatel ohutult. Tuletati meelde jalgsi liiklemise
põhitõed. Lastele jäi meelde, et parklas ei tohi autode taga seista ega joosta, sest autojuht ei pruugi väikest last märgata.
Politseinikud rääkisid lastele, et kiusamine ei ole hea käitumine. Selgitati, mida mõeldakse kiusamise all ja kuidas
on lastel sobilik käituda.
Kaitseliidu esindaja Eve Täht jutustas lastele õpetliku loo, läbi mille jagati lastele teadmisi, kuidas käituda siis, kui
oled teelt eksinud. Lapsed rääkisid, et kui oled eksinud, võib isegi kommipabereid maha jätta, et teistel oleks lihtsam
kadunud inimene leida.

Maia Päevalill ja Zoja Nikandrova, Päikeselinnu rühma õpetajad
Ohutusprojekti ”Tunnen, tean, oskan” käigus omandatud teadmised ja oskused aitavad elus ettetulevates ohuolukordades õigesti ja turvaliselt käituda. Suurt huvi ja põnevust pakkus Lõuna Päästekeskuse praktiline teooriaõpe, kus päästjad
arutlesid lastega tuleohutuse teemal. Eriti jäi lastele meelde lahtise tule ohtlikkust tõestav põleva küünla katse. Lapsed
teavad, et suitsuandur peab igas kodus olema, sest see võib päästa elu, ning 112 tuleb alati appi.
Lastele õpetati esmast käitumist õnnetuse korral ning pandi südamele, et laps ei peidaks ennast kappi. Uudiseks
oli hädasolijale appi ruttava päästja eriline signaal, mida ei tasu karta, sest saabumas on abi. Päästeauto on lastes alati
elevust tekitanud, nii ka seekord. Iga laps sai töövihiku, mida omavahelise arutluse käigus täideti ja nii kinnistusid
õpitud teadmised.

Naerulinnu rühma õpetaja Ülle Lepind lastega ja direktor Tiina Kala.
Maakondlik ohutusprojekt „Tunnen, tean, oskan“ lasteaedade koolieelikutele on alguse saanud 2015. aastal.
Projekti eestvedajaks on olnud Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna Võru piirkonnagrupi piirkonnapolitseinik Elar Sarik.
Projekt on olnud suur ja laialdane. Projekti on kaasatud palju osalisi, kelle teadmisi on jagatud lasteaedades koolieelikutele. Eesmärk on, et lastel oleks vajalikud teadmised enne kooliteele asumist. Projekti
kaasatud mitmed asutused õpetavad lastele ohutunnetust, ohtu ette nägema ja ka vastavat käitumist.
Lasteaias on toimunud õpetlikud ohutusprojekti „Tunnen, tean, oskan“ õppepäevad, kus lapsed on saanud
teada, kuidas ennetada, ära hoida või toime tulla ootamatute olukordadega. Sõlekese koolieelikud on alati
projektis osalenud, nii ka sel õppeaastal. Lastele meeldis praktiliselt läbi mängida, kuidas käituda suitsuses
ruumis, ning uurida politsei/päästeameti autot ja varustust.

Naerulinnu rühma laste teadmised ohutusest:
 ROLAN: PARKLA PEAL EI TOHI NIISAMA MÄNGIDA.
 OLIVER: KUIDAS KOOLITEED KÕNDIDA.
 OSKAR: JÄTSIN MEELDE, KUIDAS 112 MEELDE JÄTTA.
 ERIK: TELEFONIGA EI TOHI RÄÄKIDA, KUI SA SÕIDAD.










REMI: KÕRVAKLAPPE EI TOHI PEAS HOIDA, MUIDU EI KUULE AUTOT.
JAANUS CEM: PEATU, VAATA, VEENDU ENNE TEE ÜLETAMIST!
ANDREAS: KUI SA TAHAD KEDAGI LÜÜA, SIIS JÄTA SEE PAREM TEGEMATA.
RASMUS: SÕBRALIKULT TULEB MÄNGIDA.
KIRSIKA: TEISTELE EI TOHI HALVASTI ÖELDA.
TOM: EI TOHI TEISI LAPSI NARRIDA.
TRISTON: PEAB TEADMA OMA AADRESSI, OMA EMA JA ISA NIME.
GERMAN: KUI METSAS KAOD ÄRA, ON PUU SINU SÕBER.

Naerulinnu rühma õpetajate Ülle Lepindi ja Svetlana Orlova arvates on projekt vajalik, sest lapsed omandavad enne kooli minekut vajalikke teadmisi, mis neid elus võivad aidata. Päikeselinnu rühma õpetajate
Maia Päevalille ja Zoja Nikandrova arvates on projekti kõik osad õpetlikud ja vajalikud. Lapsed on teadlikumad erinevatest ohtudest ning oskavad turvaliselt käituda.
Võru Lasteaed Sõlekese meeskonna poolt suured tänud projekti eestvedaja Elar Sarikule! Mina tänan
meie lasteaia tublisid õpetajaid!

Tiina Kala,
Lasteaia Sõleke direktor
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Fotod: Võrumaa Spordiliit

Põhidistantsi start

3. mail toimus juba 38. korda jooks ümber Tamula järve. Selle
päeva ilm oli kõike muud kui korraldajasõbralik. Meeletu
tuul lõhkus atribuutikat ning vihma- ja rahehood koos
madala temperatuuriga peletasid rohkem eelregistreerunuid kui oleks ehk tahtnud.
Kes aga ikkagi kohale tulid (kokku 802 suurt ja väikest), said
elamuse ning kinnitasid rahvatarkust, et pole halba ilma, vaid
vale riietus. Seda enam, et kogu sportliku programmi ajal
paistis päike ja sademeid enam ei olnud. Tuul, tõsi küll,
kimbutas lõpuni. Ja jooksurajale ei pidanud keegi külmade
lihastega minema, sest soojendust aitasid teha endine
murdmaasuusasprinter Anti Saarepuu ning juba mitmendat
hooaega selle valdkonna eest vastutav treener Eliise Abel.
Samas ei saa öelda, et ilm sellele sündmusele ainult halba
tegi. Tänu varajasele ja kuivale kevadele oli raja kurikuulsaim
järvetagune lõik eelmiste aastatega võrreldes väga kuiv ning
�nišis ei näinud ühtegi sokkide väel jooksjat ega kõndijat, kes
oleks oma jalatsid sealsesse mutta kaotanud. Varasematel
aastatel on ikka iga kord nii mõnigi olnud sunnitud koju
minema paljajalu.

Foto: Aldis Toome

Kõige kiiremini jõudis 7,5 kilomeetri pikkuselt ringilt tagasi
Võru Suusaklubi esindaja Raido Ränkel ja naistest jooksutiimi
#headinimesed kuuluv tallinlanna Marion Tibar. Nooremate
jooksjate võistlus sai stardi Võlsilt ning kokku tuli joosta 4,5 km.
Sealt jõudis Tamula hotelli juures asunud �nišisse kõige
kiiremini Markus Mäeuibo (Võru Suusaklubi) ja tüdrukutest
Carolina Roomets (Andsumäe Spordiklubi). Aja peale joosti
veel ka 1,2 km pikkune minidistants, kus olid rajal need, kellele
mudilaste jooks juba liiga lühike ja pikemad distantsid veel liiga
pikad. Lisaks 512-le aja peale jooksjale trotsisid tugevat tuult ka
141 kõndijat ning 139 mudilast.
Suur aitäh kõikidele osalejatele, toetajatele ja abilistele
laheda sündmuse toimumisele kaasa aitamise eest! Teie panus
on alati hindamatu!
38. jooks ümber Tamula järve oli Võrumaa pikamaajooksude sarja 2019. aasta hooaja 2. etapp. Enne käesoleva lehe
ilmumist on toimunud ka sarja kolmas etapp: 38. Võru –
Väimela maanteejooks (17. mai). Juunikuise ajalehe ilmumise
ajaks juba ka neljas – sarja uustulnuk Värska järve jooks (8.
juuni).

Jüriööjooks on Eestis igal aastal jüripäeva
paiku toimuv öine teateorienteerumisvõistlus. Osalevad viiest liikmest koosnevad
segavõistkonnad ja joostakse järjestuses
mees-naine-mees-naine-mees.
Jüriööjooksu võit on orienteerumisklubide seas väga prestiižikas ning võitjad
saavad aastaks enda valdusse rändauhinna,
milleks on puitskulptuur „Kalevipoeg kivi
viskamas“.
Seekordne Jüriööjooks toimus Viljandi
lossimägedes ja oli järjekorras juba 60.
Võrukesed on alati olnud sellel võistlusel võitu
jahtimas ning seni on kuuel korral lõpetatud
teisel ja kuuel korral kolmandal kohal.
Kuuekümnendal katsel tuli aga lõpuks kindel
3-minutiline võit lõpuajaga 3.03.40.
Võru võistkonnas jooksid (fotol vasakult):
Siim Klais, Alar Kume, Laura Joonas, Kerstin
Uiboupin ja Jaagup Truusalu.

15. mail sai Kubija radadel alguse Haanja Rattaklubi poolt korraldatav
rattakrossisari. Kokku sõidetakse 8 etappi, millest seitsmel on kavas ka
lastesõit väikestele rattasõpradele. 29. mail Verijärvel, 19. juunil
Pärsimäel, 3. juulil Tsiatsungõlmaal, 17. juulil Kütiorus (Võrumaa MV),
7. augustil Härmäel (lastesõitu ei ole), 20. augustil Kubijal ja 4. septembril
Andsumäel. Lisainfot leiab HRK krossisarja Facebooki lehelt.

Lõpuaktuste hooaeg ei ole pidulik
periood ainult üldhariduskoolides. Samaväärselt saadab 6. juunil
Võru Spordikeskuses kell 18
algaval aktusel oma 25 lõpetajat
tulevikule vastu Võru Spordikool.
Kergejõustiklastest lõpetavad
Rene Mõttus, Erki Ernits, Carl
Ülejõe, Rolf Robert Peebo, Oscar
Hoole, Karli Keir, Mattias Saarme,
Sandra Lember, Marianne Pindmaa ja Marianne Raha. Noormeestel treeneriks Heini Allikvee
ning neidudel Sirje Hütt.
Võrkpalluritest saavad tuule
tiibadesse Lauri Lehiste, Robin
Järg, Tanel Peelo, Priit Tigane ja
Tarvo Täht, kellel treeneriks Sten
Maask.
Murdmasuusatajatest lõpetavad Karel Nagel, Andre Viitkin,
Art Kristjan Olesk, Astrid Erik ja
Annabel Voitka. Neil kõikidel
treeneriks Asko Saarepuu.

Orienteerumisoskuste omandamise spordikoolis lõpetavad
Kristina Haug, Joonas Halapuu ja
Raido Kiss. Noorte treeneriks
Sarmite Sild.
Laskesuusatajaid lõpetab sel
aastal vaid üks – treener Priit
Naruski juhendatav Klaus Mark
Kolpakov.
Ka maadlejaid on lõpetajate
nimekirjas üks – Kim Kangur,
kelle treeneriks Peep Lill.
Kõik sugulased, sõbrad ja
tuttavad on oodatud noorte tähtsale päevale kaasa elama.
Soovime tuult tiibadesse kõikidele lõpetajatele ning täname
treenereid nendega tehtud töö
eest!
Tegijad tulevad Võru Spordikoolist!

Võru Linna Leht 11

Mai 2019

HEATEGEVUS

Joel Juht läbis heategevuse Heategevuslik teatejooks Võrus
nimel jalgsi 300 kilomeetrit

9. mail Võru Kesklinna pargis toimunud heategevuslikul teatejooksul andsid Võrumaa
koolinoored oma panuse Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse juures
asuva ratastoolikasutajate mängupargi laiendamiseks. Sel aastal paneb teatejooks
õla alla ratastoolilaste koosmängimise võimaluste loomisele. Oma panuse saab anda
igaüks, helistades annetustelefonile 900 7777 (kõne hind 7 eurot) või tehes ülekande
MTÜ Tallinnmeeting heategevuskontole EE292200221066301357 Swedbankis.
Võrus toimunud jooksust, mille avas Võru abilinnapea Sixten Sild ja mille soojenduse viis läbi laskesuusataja Rene Zahkna, osales ligi 250 last. Üle Eesti võttis teatejooksust osa ligi 12 000 koolinoort ning jooksud toimusid 26 kohas.
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Väsimusest kurnatud Joel Juht on äsja ületanud Võru linna piiri.
Foto: Marianne Mett
5. mai hommikul Tallinnast joostes startinud harrastussportlane ja
treener Joel Juht jõudis sihtpunkti – Võrru – 7. mai pärastlõunal.
Kaks ja pool ööpäeva kestnud jooksu- ja jalgsimatka eesmärk oli
koguda raha Wings For Life fondi teadusrühmade rahastamiseks,
et aidata inimesed ratastoolist välja.
Heategevuse nimel läbis Juht mööda Tallinn – Tartu – Võru
maanteed liikudes ning tagasilööke trotsides 52 tunniga kokku
300 kilomeetrit.
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VÕRU SPORDIKESKUSE STAADION
Sissepääs TASUTA, aga klubi toetuseks saab soetada
PILETI (2 €), millega võib võita TOREDAID AUHINDU!

Jooksueelne soojendus laskesuusataja Rene Zahkna juhendamisel.
Foto: Marianne Mett

ELUKESTEV ÕPE

Kutsume tunnustama täiskasvanud
õppijaid ja õpitegusid!
Kutsume üles märkama täiskasvanud õppijaid ja neid tunnustama. Samuti soovime tunnustada õpitegusid, mis aitavad
inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie linna õpitegu on nominatsioon, kuhu
sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad teod ning mis aktiivsete kogukonna liikmete toel teoks saavad.
Märka Sinagi tublisid inimesi ja edasiviivaid õpitegusid enda kogukonnas ning esita kandidaat 10. juuniks oma
maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatorile e-posti aadressil merike@vtg.edu.ee!
Meie linna õpiteo (sündmuse, projekti, töötoa, kursuse, huviringi jne) on ellu viinud organisatsioon, kogukond, sõpruskond, grupp jne. Peale nimetatud kategooriate võib tunnustada ka teisi kategooriaid, näiteks seeniorõppija, õppiv
perekond, õpirühm jt.
Vaata lisaks: https://www.andras.ee/et/taiskasvanud-oppija-nadal-ton.
Merike Ojamaa,
Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor ja Võru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaator

AASTA ÕPPIJA
on täiskasvanud inimene,
 kelle elus on õppimine kaasa toonud positiivse muutuse töö- ja perekonnaelus
ja/või ühiskondlikus tegevuses;
 kes on vähemalt kahe eelneva aasta jooksul õppimisega seotud olnud (õpib
täiskasvanute gümnaasiumis,
kutseõppeasutuses, avatud ülikoolis, ülikoolis, vabahariduslikus koolituskeskuses,
kursustel vm);
 kes on leidnud tänu õpingutele uue väljakutse teisel tegevusalal;
 kes on suutnud õppima kaasata oma sõpru, kolleege, pereliikmeid jt ning osaleb
kogukonna/organisatsiooni õpikeskkonna arendamises;
 kes on julgenud ja tahtnud täiskasvanuna oma elus teha muutusi ja ellu viia oma
unistusi;
 kes on eakana säilitanud õpihimu, osaleb aktiivselt kursustel, huviringides jm.

MEIE LINNA ÕPITEGU
on täiskasvanute õppimist edendav tegu:
 mille käigus on täiskasvanud kohalikes omavalitsustes toimunud kogukondlike
ettevõtmiste/sündmuste kaudu saanud julgust osalemiseks elukestvas õppes;
 mille käigus on täiskasvanud saanud uusi teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil
edukamalt toime tulla;
 mis koostöös partneritega on aidanud kaasa teadlikkuse tõstmisele õppimisvõimalustest täiskasvanuna.

NOORSOOTÖÖ

Võru Noortekeskuse kevadised tegemised
Kevad Võru Noortekeskuses on
olnud tegus. Koos soojade ilmade
saabumisega on mindud välisemate
tegevuste peale – käidud nii Kubijal
discgolfi mängimas kui ka noortekeskuse ees grillitud.
Aprilli lõpus ja mai alguses käis
noorsootöötaja Grete koolides õpilastele rääkimas vaimsest tervisest
ning kuhu pöörduda, kui vajad abi.
Samuti alustas noortekas Meediainkubaator, kus noored saavad Kristina
Maseni juhendamisel arendada fotoja videotöötlusoskusi. Aprilli lõpus
külastasime Adrenalin Arenat ning
mai keskel lähme paadimatkale Põhja-Lätti. Nende tegevuste elluviimist
toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi "Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud
tegevuste raames.
Jätkuvalt on käimas kalastuse õpitoad, mille käigus külastatakse noortega Rõuge kalakasvatust ja Peipsi
sibulateed ning noortel on võimalus

käia Peipsi peal. Projekti toetab KIK.
Alanud on Võru Noortekeskuse
mobiiliäpi väljatöötamine, mida rahastatakse ANK projektikonkursist
ning mille esimene disainikohtumine
toimub 27. mail. Kui soovid äpi valmimisse panustada, siis võta meiega
julgesti ühendust!
Samalt konkursilt sai rahastuse ka
noorte esinemisoskuse arendamise
projekt. Nüüd on vajalik tehnika
olemas ning saame toetada noori
eneseväljenduse ja esinemis oskuse
arendamisel.
Alguse saab ka projekt “Avastame
vaimset tervist”, mida rahastab Euroopa Solidaarsuskorpus ning mille
käigus on noortel võimalus tutvuda
erinevate vaimse tervise spetsialistidega, mõista paremini vaimsest tervisest tulenevaid probleeme ning koostada laiemale avalikkusele vaimse
tervise teemalisi õppematerjale, kasutades selleks erinevaid meediume.
Juunist läheb noortekeskus suvepuhkusele, et valmistuda juulis algavaks õpilasmalevaks. Linnasisene
rühm toimub sel aastal 1.-12. juulini

ja Navi malevarühm 15.-26. juulini,
mõlema rühma teemadeks on tänavu
keskkond ja selle hoidmine.
Kuna kevadel lõpeb paljudel
noortel koolitee, siis võib neil olla
palju mõtteid seoses sellega, mida
teha, kui kool on läbi. Või on äkki
koolitee juba varem lõpetatud või
sootuks pooleli jäänud ning nüüd
ollakse küsimuse ees, kuidas edasi
minna. Just selliste küsimustega
tegeleb Võru Noorte Tugila spetsialist Christiana Vaher, kes aitab noorel
teha teadlikke valikuid oma tuleviku
suhtes. Temaga saab ühendust võtta,
tulles noortekeskusesse või kirjutades
tugila@vorunoortekeskus.ee.
Meie tegemistega paremini kursis
olemiseks jälgige Võru Noortekeskuse Facebooki lehekülge. Küsimuste
korral kirjutage info@vorunoortekeskus.ee.
Päikeselist kevade jätku!
Kauri Kaljuste,
Võru Noortekeskuse
noorsootöötaja

Võru linna koolide lõpuaktused
Võru Muusikakool 31. mail kell 17 Kandles
Võru Spordikool 3. juuni kell 18 Võru Spordikeskuses
Võru Kunstikool 5. juuni kell 18 kooli saalis
Võru Järve Kool 7. juunil kell 10 kooli saalis

Võru Kreutzwaldi Kool 18. juunil kell 13 Kandle aias
Võru Kesklinna Kool 19. juunil kell 16 kooli õuel (vihma korral aulas)
Võru Gümnaasium 21. juunil kell 12 kooli siseõuel (vihma korral aulas)
Võru Täiskasvanute Gümnaasium 21. juunil kell 16 kooli aulas
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PIIRIÜLESED PRAKTIKAD

Võru Kreutzwaldi Kooli õpetajad viibisid taas Erasmus+ õpirännetel
Kui õppeaastal 2016/17 viibisid Erasmus+ õpirännetel peamiselt Kreutzwaldi
kooli inglise keele õpetajad, kes käisid Inglismaal oma kogemuste pagasit
täiendamas, siis viimased kaks aastat on olnud ka teistel aineõpetajatel võimalus osaleda koolituskursustel välismaal.
1. juunist 2017 kuni 31. maini 2019 kestva projekti pealkirjaks oli seekord
„Toetades projektitööd ja aineõpetajate võõrkeelepädevust”.
2017/18 õppeaastaks oli meie koolis edukalt käima läinud juba kolm
õpilastele suunatud Erasmus+ KA2 projekti: „Europe 1010 BC to Europe
2020 PC”, „Nature as a Story” ja „Environmentally Friendly Cranberries and
Innovative Tablets”. Sellest tulenes ka suurem vajadus õpetajate osalemiseks
teistel rahvusvahelistel koolitustel.

Õpetajad õpilastena Dublinis.

Projekti eesmärkideks olid:

 juhtkonna liikmete ja aineõpetajate võõrkeeleoskuse 		
parandamine;
 uute kogemuste ja teadmiste omandamine rahvusvaheliste 		
projektide edukaks läbiviimiseks;
 innovaatiliste õpetamismetoodikate omandamine ja 		
kasutamine koostöös õpilastega nii projekti- kui ka õppetöös;
 uute digipädevuste omandamine ja kasutamine õpilastega 		
igapäevases keeleõppes ja projektides;
 õpilaste silmaringi avardamine ning kultuuriteadlikkuse ja 		
sallivuse tõstmine.

Kahe aasta jooksul toimunud õpiränded:

 Jelena Kesselmann 23.–29. juuli 2017 „Creativity and 		
Thinking Skills in Language Education” (Riia, Läti)
 Ene Moppel 7.–12. august 2017 „Photo and Video Making
in our Classroom: Creating and Adapting Video Resources” 		
(Firenze, Itaalia)
 Raili Leesalu 13.–17. november 2017 „Drama in Education”
 Kaider Vardja 9.–20. juuli 2018 „English For Teachers
(A2 – B1) in Ireland” (Dublin, Iirimaa)
 Maire Piiroja 23. juuli – 3. august 2018 „Activate Your 		
English For Teaching (B1+B2)” (Dublin, Iirimaa)
 Blanca Punt 28. september – 6. oktoober 2018 „New 		
Approaches In Teaching Math” (Plymouth, Suurbritannia)
 Kai Laanemaa 4.–10. november 2018 „English For Teachers 		
(A2 – B1) in Ireland” (Dublin, Iirimaa)

Kõik osalejad on oma kogemusi jaganud õppetöös ning kirjutatud artiklite ja blogide kaudu, samuti levitamisüritustel koolis ja ainesektsioonides.
Lisaks uutele teadmistele ja kogemustele on omaette väärtuseks ka õpetaja-õpilase rolli vahetus, mis tuletab õpetajale meelde, mis tunne on, kui pead
klassis oma tööd esitlema või ei jõudnud eelmisel õhtul kodutööd ära teha
või sa päriselt ei saanudki aru, mida sinult täpselt oodatakse.
Marju Purge ja Ere Tumm

VAHETUD MULJED
 „Koolitusega jäin väga rahule, sest mul olid väga targad, lahedad ja
humoorikad õpetajad.” (Jelena Kesselmann)
 „See nädal Firenzes oli minu jaoks väga huvitav ja põnev. Sain juurde
videotegemise ja fototöötluse teadmisi, julgust inglise keeles rääkida,
sain palju teada Itaalia kohta ja sain juurde uusi sõpru.” (Ene Moppel)
 „Juba enne koolituse algust anti teada, et põhirõhk on praktilisel tegevusel ja minul oli selle üle väga hea meel. Etüüde tehes saab ise otsida
probleemidele lahendusi ja meie õpetajad Peny Fylaktaki ja Anastasia
Koumidou olid väga julgustavad ja valmis iga ideega kaasa mõtlema.”
(Raili Leesalu)
 „Kursus pakkus töötubasid, interaktiivset õpet, viktoriine, aktiivõppemeetodite rakendamist, lõimingut õppeainete vahel, kultuuriloolisi
ekskursioone, rahvuslikku õhtut, võimalusi praktiseerida keelt erisugustes igapäevasituatsioonides.” (Kaider Vardja)

 „Päevad möödusid intensiivselt õppides ruttu. Minu neli aastat kasutamata seisnud inglise keel hakkas mitte just päris varba- ja sõrmeotstest, aga kuskilt sealt lähedalt välja imbuma. Julgustan kõiki sellisel
viisil õppimiskogemust saama, äärmiselt efektiivne ja lisaks kõigele
sain külastada ka seni külastamata maad.” (Maire Piiroja)
 „Minu jaoks oli Inglismaal veedetud aeg paras elukool ja enese proovilepanek, sest minu inglise keele oskus on nõrk, kuigi enne reisi
tegelesin aktiivselt keeleõppega. Ometi võin enda üle uhke olla, sest
kursus sai läbitud ja ka igapäevaelus sain hakkama.” (Blanca Punt)
 „Koolitusnädala sisse mahtusid aktiivsed tunnid loengusaalis. Kogu
õppetöö käis rühmatöövormis, mis andis võimaluse maksimaalselt
keelt praktiseerida. Väga huvitavad olid ülesanded, kus paaridesse
jaotatuna pidime tegelema „jahiga” ehk siis meile antud ülesannetele
leidma vastused Dublini linnaruumist ning dublinlastega suheldes.”
(Kai Laanemaa)

Võru Kesklinna Kooli õpilased üleriigilise kirjandusmängu finaalis
Kesklinna Kooli, Võru Kreutzwaldi
Kooli ja Vastseliina Gümnaasiumi
võistkonnad. Esimese kahe vahel
otsustas võitja lõpuks lisaküsimus,
kus tuli loetleda sarja „Kepler62“
tegelaste nimesid. Võru Kesklinna
Kooli võistkond suutis meenutada
rohkem tegelasi ja pälvis sellega
esikoha ning õiguse esindada Võru
maakonda Tallinnas toimuval üleriigilisel kirjandusmängul.
Üleriigilise kirjandusmängu finaal toimus 6. aprillil Tallinnas Kirjanike Maja musta laega saalis. Pealinna olid tulnud omavahel mõõtu
võtma paikkondlike eelvoorude
võitjad. Finaalis osales kokku 16
kolmeliikmelist võistkonda. Päeva
juhtis Rootsi lastekirjaniku Sven
Nordqvisti raamatust tuttav Pettson (näitleja Karol Kuntsel) ning
vaheajal oli lastel võimalik osaleda
toredates töötubades. Pärast mängu
suunduti avastusretkele ning orelipooltundi lähedalasuvasse Niguliste
kirikusse.
Võrumaad esindas pealinnas Võru Kesklinna Kooli 4.a
klassi võistkond, kuhu kuulusid

Imedemaa, Eesti Meremuuseumi
Lennusadam, Niguliste muuseum,
Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja
Tallinna Teletorn.
Kirjandusmäng on suunatud
3.-4. klasside õpilastele ning selle
eesmärk on lugemishuvi tekitamine
ja süvendamine. Osalejad loevad

Inga Kirss,
Võru Kesklinna Kooli
õpetaja
Luule Puusepp,
Võru Kesklinna Kooli
raamatukoguhoidja

ARVAMUS

Võrumaad pealinnas esindanud Võru Kesklinna Kooli 4.a klassi võistkond.
Juba neljandat korda korraldab
Eesti Lastekirjanduse Keskus koostöös maakondade keskraamatukogude, Tallinna Keskraamatukogu ja
Tartu Linnaraamatukoguga üleriigilise kirjandusmängu. Ettevõtmist
toetavad Apollo, Eesti Kirjanike
Liit, Eesti Rahva Muuseum, Iloni

Heleene Anton, Kerttu Hallist ja
Oliver Keel. Laste sõnul oli võistlus tore ja lahe, kokku esitati loetud raamatute põhjal 14 küsimust.
Mängus osalejatel tekkisid lugemise käigus ka oma lemmikraamatud. Heleenele meeldis „Vilgukivioru Tonje“, Kerttule jäid kõige
rohkem meelde „Kepler62“ sarja
raamatud ja Oliveri lemmikuks
oli „Lüriidiumivaras“.
Võistluse lõppedes ootasid
kõiki tublisid lugejaid toredad
auhinnad. Lapsed jäid Tallinnas
veedetud päevaga väga rahule.
Vahvaid ja huvitavaid muljeid
jätkus veel ka klassikaaslastele jagamiseks ning üheskoos
arutlemiseks.
Kes loeb, see jõuab!

mänguks valmistudes viimaste aastate jooksul ilmunud teoseid, mille
on välja valinud lastekirjanduse
eksperdid. Sel aastal esitati lastele
küsimusi Põhjamaade autorite raamatute põhjal.
Igas maakonnas korraldati eelvoor. Võrumaa Keskraamatukogu

lasteosakonnas said 13. märtsil
kokku 11 kolmeliikmelist võistkonda Võru maakonna seitsmest
koolist. Raamatusõbrad lugesid
mitu kuud tähelepanelikult läbi
12 head lasteraamatut. Tulises
teadmisteproovis kerkisid napi
punktivahega esikolmikusse Võru

Anne Kõrge, Eesti Lastekirjanduse Keskuse lugejateeninduse juhataja ja kirjandusmängu üks korraldaja
Kirjandusmäng annab hea võimaluse tutvustada noorele kirjandushuvilisele uusi ja põnevaid teoseid ning väike võistlusmoment lisab lugemisele lusti ja hasarti. Sel aastal olid valikus Põhjamaade jutud, sest
viimastel aastatel on tõlgitud palju kvaliteetset Skandinaavia laste- ja
noortekirjandust.
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LASTEAIALOOD

Hampeli rühma lapsed tutvusid
loomade varjupaiga asunikega

Talgupäev tõi
lasteaia õuele
värskust ja värve
Punamütsikese lasteaia kevadisel talgupäeval täiendati laste võimalusi
õues tegutseda, värskendati varem rajatud atraktsioone ja tehti eeltöid,
et lasteaia õuealale seiklusrajad ehitada.
Talgupäev 25. aprillil sai tublide lapsevanemate toel alguse juba lõunaajal. Enamik talgulisi kogunes hoogtööle aga pärastlõunal ja kokku
oli kaasalööjaid 68, lisaks lasteaia oma töötajad. Ilm soosis talgupäevast
osavõtjaid ja tulemused teevad praegugi meele rõõmsaks.
Nii said värvikuue sõimerühmade mänguplatsil olevad aiad ning
värvi abil värskema ilme ka kiigekonstruktsioonid ja ronimisredelid.
Kümmekond aastat tagasi lasteaia hoovile istutatud pajudest on kujundatud mõnusad mängukohad. Et need vajasid tublisti hooldust, siis võeti
seegi töö talgupäeval ette. Värske pöetud ilme sai seitse pajuonni. Lõigatud okstest valmivad perepäeva kontserdiks lastele jauramid. Vanemate
abiga valmis veel puupakkudest ja vanadest rehvidest liikumisrada. Ka
puupakud tõid vanemad ise.

Hampeli rühma lapsed tutvumas Võru linna loomade varjupaigaga.
Päkapiku lasteaia selle õppeaasta moto on „Väikesed peod, suured teod“.
Proovime alati märgata ja aidata abivajajaid. Hampeli rühma lapsed,
lapsevanemad ja õpetajad otsustasid üheskoos aidata kodutuid loomi.
Laste huvidest ajendatult kujunes märtsikuu üheks teemaks koduloomad. Toimusid põnevad vaatlused, arutelud ja mängud ning paratamatult
jõudsime koduta loomade teema juurde. 3–4-aastased lapsed mõistsid,
et kõigil loomadel, kel pole väga vedanud oma peremehega, on sattunud
koduta loomade varjupaika. Otsustasime koos vanemate ja lastega, et käime
neid vaatamas ja kogume natuke raha koduta loomadele vajalike asjade
ostmiseks. Abistamine oli vabatahtlik ja toimus vastavalt pere võimalustele.
Varjupaigas võeti meid vastu väga soojalt. Sinna jõudes nägime, et
parajasti on koertel liikumise aeg. Kui koerad aedikusse suunatud, kutsuti meid sisse. Meile räägiti kõigist koertest, saime teada koerte nimed
ja nende sinna sattumise lood. Veendusime, et varjupaigas lähtutakse
loomast ning luuakse talle vajalikud tingimused.
Meile räägiti nende päevakavast ning tulevikuplaanidest (näiteks kogutakse raha, et luua koertele juurde vabalt olemise aedikuid), vastati

#lapselepai
#valgeõhupall

valgeohupall.ee
eeskujuliikumin

meie küsimustele ning meile toodi paitamiseks üks kolmekuune kutsikas,
kes oli endale juba uue peremehe ja kodu leidnud.
Naastes lasteaeda arutasime taas nähtut. Tõdesime, et loomade olukord varjupaigas pole nii halb, kui me arvasime, kuid oma kodus saaks
neile pakkuda rohkem tähelepanu ning liikumisruumi. Saime aru, et
looma võtmine ei ole kerge otsus ning tema eest peab kandma suurt
hoolt (jalutama, kammima, söötma, ravima). Üks laps märkas, et ühe
koera pilk oli kurb ning sellest tulenevalt saime rääkida, et ka loomal
on tunded. Üks laps lubas paluda ema, et nad just sealt endale kassi
võtaksid.
Täname siiralt varjupaiga töötajaid, et nad meid nii lahkelt vastu võtsid! Soovime neile jätkuvalt indu ja jõudu selle tööga jätkamisel! Täname
ka Hampeli rühma vanemaid, et nad meie ettevõtmist toetasid! Kõigile
neljakäpalistele soovime häid kodusid ja loodame kogu Hampeli perega,
et koduta loomi on üha vähem!
Gerli Klink

Väiksed talgulised tööhoos.
Punamütsikese lasteaias on juba üle kümne aasta olnud kevaditi
traditsiooniks perepäev ehk lillelaat. Selleks panevad õpetajad koos
lastega mulda seemned ja kasvatavad taimi. Lasteaia õuealal on ka igal
aiarühmal olnud oma lillekast. Kuna lillekastid olid üksjagu vananenud,
taotleti PRIA-st („Koolikava kaasnevad haridusmeetmed”) toetust, et
need asendada. Uute lillekastide paigaldamine oli samuti talgupäeva
töö.
Lõpuks tehti ettevalmistusi veel üheks eelseisvaks suuremaks ettevõtmiseks. Punamütsikese lasteaed on õnnelik selle poolest, et aastate
jooksul on siinne kollektiiv mõelnud palju laste loodusharidusele ja
liikumisvõimaluste avardamisele. Sellega tehti algust juba 1978. aasta
kevadel, kui lapsevanemate abiga istutati õuealale üle 200 heki- ja ilupõõsa. Kõigil neil ei jätkunud elujõudu ja uuendustööde käigus 2008.
aastal istutati Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud toetusraha
abiga puid ja põõsaid juurde. Paljud neist on sildiga tähistatud – ole
ainult varmas ise uurima ja lastele tutvustama.
Igal aastaajal on puudel-põõsastel oma ilme: kevadel tärkavad pungad
ja võrsuvad lehed, sügisel muudavad lehed värvi jne. Selleks, et lapsed
Eestis kasvavaid puid-põõsaid tunneksid ja neid muutusi paremini märgata oskaksid, plaanime rajada õuealale õppe- ja seiklusrajad – sel moel
on õppimine ühtaegu nii põnev kui ka hariv. Projektiraha laekumine
selgub suvel, aga mõndagi saime ise juba praegu ära teha, ja tehti talgupäevalgi. Ka Punamütsikese traditsioonilisel perepäeval, mis tänavu
toimus 15. mail, saadud toetus läheb nende mõtete elluviimiseks.
Aitäh kõigile vanematele, kes said mahti Punamütsikese talgutöödel õla alla panna! Talgupäeva toetas oma toodanguga Valio Eesti AS-i
Laeva meierei.
Merle Kõivumägi,
Lasteaia Punamütsike õppealajuhataja
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OMALOOMINGUVÕISTLUS

Võrumaa Keskraamatukogus
tunnustati parimaid noori autoreid
Euroopa päeval, 9. mail tunnustati Võrumaa Keskraamatukogus
omaloominguvõistluse parimaid
noori autoreid.
2019. aasta suvel möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning
85-aastane tantsupidu toimub kahekümnendat korda.
Kultuuriministeerium on
kuulutanud käesoleva aasta
laulu- ja tantsupeo teema-aastaks. Võrumaa Keskraamatukogu
IX õpilaste omaloominguvõistlusel „Laula, laula suukene, karga
kabujalakene“ kirjutati laulu- ja
tantsupeolugusid.
Võistlusel osalesid viie kooli
– Võru Kreutzwaldi Kooli, Võru
Kesklinna Kooli, Varstu Kooli,
Parksepa Keskkooli ja Vastseliina
Keskkooli – õpilased esimesest
kuni üheksanda klassini.
Lapsed kirjutasid laulupeorongkäigust ja ühislaulmisest
laulukaare all, hingehelinast ja
rõõmutundest, tantsumustritest
ja rahvariietest ning sellestki, kui
palju vaeva tuleb näha laulu- ja
tantsupeole pääsemiseks. Toredad
mälestused olid noortel Võrumaa
laulupeost „Uma Pido“.
Kõlama jäi soov, et laulupidudel kogetav ühtsustunne võiks
kanduda ka igapäevaellu.
Ühtsustundest, laulupidude
tähendusest ja juubelilaulupeo
motost „Minu arm“ mõtiskles
ürituse külaline, dirigent Silja
Otsar, kelle käe all õppis laulupeolaulud selgeks kaheksa koori.
Žürii hindas töid neljas vanusegrupis ja märkis ära esitatud
tööde võrdselt hea taseme.
Esimese preemia said Hanali Perlov Parksepa Keskoolist,
Laura Kirke Bertel Pertel ja Sofia
Semevsky Varstu Keskkoolist
ning Katrinka Josephine Savimägi
Võru Kreutzwaldi Koolist.
Teise ja kolmanda preemia
said Merili Tasso, Helena Karu,

NÄITUSED

 Eesti Rahva Muuseumi ja Väliseesti Muuseumi näitus

„Toit – eestluse varaait. Eesti toidupoed ja -ärid Torontos“
konverentsisaalis ja mõttetoas.
 Fotonäitus Rahvusarhiivi filmiarhiivi varasalvest
„Meenutusi Eesti 150-aastasest laulupeotraditsioonist”
trepigaleriis.
 Raamatute ja suveniiride näitus „Laula, laula suukene,
karga kabujalakene” teenindussaalis.

ÜRITUSED

 11. juunil kell 17 mälumängutund mõttetoas.
 20. juunil kell 17 Tiit Karuksi ja Allan Aani

raamatu „Jooksja: Enn Selliku lugu” (pildil)
esitlus.

Hetk omaloominguvõistlusel
osalenud laste tunnustamisest.
Foto: Signe Pärnaste

VÕIDUTÖÖ

Minu arm, minu rahu, minu vabadus
Laura Potter, Uko Pärt Suurküla,
Romi Aljes, Kairit Kõomägi,
Lauri Saal, Emma Ilisson, Sarah
Maria Kivinurm ja Gertel Lisett
Laine. Lisaks jagati igas vanusegrupis välja eripreemiaid.
Silja Otsari juhendamisel
kõlas ürituse lõppedes ühiselt
laulupidude armastatuim laul „Ta
lendab mesipuu poole“.
Suur tänu kõigile osalejatele
ja ka õpetajatele, kes kiirel kevadperioodil leiavad aega õpilaste
innustamiseks ja nende tööde
võistlusele edastamiseks!
Kerget sulge edaspidiseks!

Mu silmapiiril kumab koit, päikesetõusu aegu.
Usun, siin üksi pole keegi.
Igaviku suvises tuules lehvivad juuksed.
Sammudes juba esivanematele tuttavat teed laulukaare poole.
Armastavad isad ja pojad, emad ja tütred, tähistades traditsioone.
Mineviku vaime tunnetan meie seas, kes ühinenud peoga.
Armsad, kes ammu läinud, on naasnud.
Algabki. Armas kannel juba kostab mu kõrvu.
Ongi käes, üks hetk on see, mis veel vaja.
Nüüd ka päike laulab ja kostab tornikella kaja.
Mu kaunimad laulud saadan sinu poole teele.
Isamaale, vaid talle kuulub tänane päev.
Nii kuulub mu süda armastusega kuulajale.
Uhkelt lauldes vaatan, kuidas päev muutub ööks.

 4. juunil kell 11.30 avame Mare Hundi illustratsioonide

näituse Milvi Panga luuleraamatule
„Mesikäpa esikäpad”. Külla tuleb Milvi Panga.
Näitus jääb avatuks 26. juulini.

ÜRITUSED

 5. juunil kell 11.30 esitleb Triinu Laan oma uut

eesti-võrukeelset lasteraamatut
„Krutskiline tita. Päähäkääntäv tita”.

Armastusega lahku siis lähme, kui lõpeb suvepäeva viimne vine.
Raske on see, kuid küll varsti kohtume veel seal laulukaare all.
Mu arm, vaid sina ära mind lahti lase, meie jääme.

Tuuli Kütt,
Võrumaa Keskraamatukogu
teenindusosakonna juhataja

Katrinka Josephine Savimägi,
9.b klass
Võru Kreutzwaldi Kool

XIV Võru
Akordionimuusika
päevad
7.–9. juuni 2019

Vahtsidõ võrokeelitside laulõ
võistlus

UMA LAUL IV

Laulõ saatmisõ tähtaig om
23. septembri 2019

Kontserdid, võistumängimine, õpitoad
Õpetajad: Lars Holm (Rootsi), Jef De Haes (Belgia),
Kaspar Uljas, Edvin Vendt
SÜNDMUSED:
7. juuni
18.00 Muusikakoolide õpilaste kontsert – Katariina kirik
20.00 Trio Maag – Kultuurimaja Kannel
8. juuni
11.00 Võistumängimine – Võru Muusikakool
17.30 Kontsert: solistid, ansamblid – Kesklinna park
20.00 Jef de Haes (Belgia, akordion) – Kultuurimaja Kannel
9. juuni
15.00 Festivali lõppkontsert – Kultuurimaja Kannel
Sissepääs kontsertidele on tasuta!

LASTEOSAKONNA
NÄITUSED

Info:
www.vorumuusikakool.ee
www.akordioniliit.ee
Toetajad, tegijad:
Võru Linnavalitsus
Eesti Kultuurkapital
Hasartmängumaksu Nõukogu
Rändur
Võru Kultuurimaja Kannel
Võru Muusikakool
Eesti Akordioniliit

Võistluskontsõrt tulõ
7. novembril 2019 kell 18 Moosten
Lähemb teedüs:
www.umapido.ee
Kõrraldas: Võro Selts VKKF
tel 56916280, e-post merike.tigas@wi.ee
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Kultuurisündmused
Kultuurisündmused
MAI
– JUUNI 2019
NOVEMBER – DETSEMBER 2018

23. mail kell 19 VÄLJA MÜÜDUD!

27. novembril kell 20 Comedy Estonia: STAND-UP ON SIIN
Eesti Draamateatri
etendus
pääsukesed”
Teatrisaalis.
Piletid 12 ja10 € müügil
Kandle „Isamaa
kassas, Piletilevis
ja Piletimaailmas.

Teatrisaalis. Piletid 20 ja 25 € müügil Kandle kassas ja Piletimaailmas.

5. detsembril kell 13 Võrumaa rahvusvaheline PUUETEGA INIMESTE PÄEV
Autor: Andrus Kivirähk. Lavastaja: Priit Pedajas. Osades: Ülle Kaljuste, Marta
Kontsertsaalis.

Laan, Viire Valdma, Maria Klenskaja, Ester Pajusoo, Teele Pärn, Tiit Sukk,

12. detsembril kell 18 VÕRU MUUSIKAKOOLI jõulukontsert
Christopher Rajaveer, Tõnu Oja, Taavi Teplenkov, Tõnu Kark ja Karmo Nigula.
Kontsertsaalis.

Eesti Vabariik saab 100-aastaseks ja sel puhul otsustab näitering Virmaline

16. detsembril kell 13 Klubi HÕBEDANE JUUS jõulupidu
tuua lavale vabadussõjale pühendatud muusikali "Isamaa pääsukesed". Paraku
Kontsertsaalis.

pole Eesti elu saja aasta jooksul kuigi palju muutunud – kui tollal ei viitsinud
mehed sõtta minna, siis nüüd ei viitsita teha näitemängu. Seega peavad tublid
naised kogu koorma endi õlule võtma ja ise juubeli tähistamisega toime tulema.

2. juunil kell 13 JUST Tantsukooli Võru osakonna 5. sünnipäeva
tantsuetendus. Teatrisaalis.
7. juunil kell 20 XIV Võru Akordimuusika päevade kontsert: TRIO
MAAG. Väikeses saalis.

Kaspar Uljas – bandoonium, Marek Talts – kitarrid, Mingo Rajandi – kontrabass.

8. juunil kell 20 XIV Võru Akordimuusika päevade kontsert: JEF DE
HAES (Belgia). Väikeses saalis.
9. juunil kell 15 XIV Võru Akordionimuusika päevade lõppkontsert.
Kontserdisaalis.
17. juunil kell 12 Laulupeotule tervituskontsert. Seminari väljakul.

20.30 kapell VANNAMUUDU
21.00 tantsurühm HOPSER: Pillimeeste seiklused jaanikul
21.30 kapell VANNAMUUDU
22:00 JAANITULE SÜÜTAMINE
Võru Linnavalitsuse tervitus
22.15–01 SIMMAN: ansambel Sinu Naine

Võru Vallavalitsus

Õnnitleme maikuu juubilare!
102
Valentine Mägi
70
Agnia Linnamäe Eha Rehe
Maila Vilu
Jaan Mõtshärg
Evi Kranich
90
Eino Valper
Külli Piho
Aino Kohk
Albert Tyapushkin Eda Riigov
Mati Keskrand
Eevi Eggert
85
Villu Oja
Gilda Vlasenko
Evi-Hele-Mall
Kalju Jaaguson
Eliste
75
Kalle Värton
Carles-Kaljula
Helve Minka
Vassili Vetrov
Hirv
Juta Laats
Aare Subert
Valentine Tamm
80
Arved Vaab
Ljubov Lemish
Peep Onno
Elli Laiva
Luise Kesrand
* Juunikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest teada
anda 1. juuniks tel 785 0914 ja/või sirje.randver@voru.ee.
* Võru linnas oli 1.05.2019 seisuga 11 831 elanikku, neist mehi 5286 ja naisi 6545.

AJALUGU

Elust Võru linnas 1915. aastal
„Kosjasõit“ Sõmmerpallu
Kohalik muusika ja laulu selts läheb 24. mail Kitzbergi ja Simmi „Kosjasõiduga“ külla ja nimelt Wõru külje alla Sõmmerpallu – Osulasse. Sõit
ise juba tõotab wäga huwitawaks kosjasõiduks saada, sest see ei ole mitte
harilik sõit raudteel ehk hobustega, waid sõit w e e t e e d mööda:
„Tammulast“ sõuetakse üle teisele kaldale (räägitakse koguni, et mootor
töötama pandawat), säält mõni werst lõbusat jalutuskäiku – ja oledki
Osulas. Tegelasi ühes kooridega on umbes 40 inimest.
Wististi ei jäta keegi wõrulane naljalt niisugust lõbu-külaskäigu-sõitu kaasa tegemata. 					
Wõru Teataja nr. 35, 5.05.1915
„Kosjasõit“ Osulasse
ei õnnestunud pühapäewal Wõru tegelastel hästi, nagu seda kosjasõitudega tihti juhtub. Wihmasaju pääle waatamata, mis pea sugugi ei
puhanud, on pidust haruldaselt rohkesti osa wõetud, nõnda et kulud,
mis üle saja rubla ulatasid, umbes paarikümne rubla wõrd tuludest
suuremaks läksid.
Wõru Teataja nr. 41, 26.05.1915

Wastastikku tulekinnitus Wõrus
Reedel, 15. skp. kell 9 õhtul on „Kandles“ koosolek Tartu wastastiku
tulekinnituse seltsi Wõru osakonna awamise üle. Meie lehes oli weel
hiljuti pikem kirjutus, kui tähtis ja kasulik wastastikku tulekinnitus
üleüldse ja weel iseäranis meie linnas on, sellepärast ei taha meie sellest praegu enam pikemalt juttu teha. Juhime aga meie majaomanikkude tähelepanekut nimetatud koosoleku pääle ja soowitame nendele
tingimata koosolekule minna.
Wõru Teataja nr. 38, 15.05.1915
Lawn-tennis „Kandles“
Ringkond kergest spordist huwitatuid isikuid on kokku heitnud ja
„Kandle“ aida lawn-tennise mänguplatsi ehitamise käsile wõtnud. Töö
edeneb jõudsasti, nõnda et juba õige pea mäng algada wõib. „Kandle“
selts on asjale omalt poolt lahkesti wastu tulnud ja lubanud tarwilisi
kulusid, kui need eelarwest (60-80 rbl.) suuremad peaksid olema, oma
kanda wõtta. Nagu kuulda, tahetakse terwe rida ka teisi kerge spordialasid käsile wõtta. Et meil Wõrus spordi alal üleüldse liig wähe on ära
tehtud, kerget sporti senini aga olemaski ei ole olnud, siis tuleb uusi
samme selles asjas tuliselt terwitada. Sport on – tulewik!
Wõru Teataja nr. 42, 29.05.1915
Vanu ajalehti sirvis Võru Gümnaasiumi raamatukoguhoidja
Maris Kütt
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KUU PILDIS

Maailma suurim aerutamismaraton Võhandul kasvas veelgi

Võhandu maratoni start Tamula järvel.								

Sixten Sild ja Tõnu Jõgi seiklemas Võhandu kärestikel. Fotod: Sven Zacek

20. aprilli varahommikul Võru linnast Tamula järvelt
alguse saanud ja Võõpsus lõppenud 14. Võhandu aerutamismaratonil püstitati taas osalejate rekord ning
nuhutati teisigi piire. Purunes ka rajarekord ja üle pikkade aastate jäi võistluse esikoht Eestisse.
Omasuguste seas maailma suurima – ligi 100 km
pikkuse aerutamismaratoni mööda Võhandu alajõge
võttis seekord ette 1074 paatkonda enam kui 2300 inimesega 23 riigist.

Finišisse jõudis 968 paatkonda ja välja jagati ligi
2200 medalit. Publikut oli vee ääres aerutajate tegemisi jälgimas hinnanguliselt ligi 4000 inimest.
Võistluse peakorraldaja Hillar Irvese sõnul on maratoni maksimumvõimsus nüüd mõneks ajaks saavutatud ning korraldajatel üksjagu nuputamist, kuidas
edasi minna.
Meeldetuletuseks, et 2005. aastal olid Hillar Irves
ja praegune Võru abilinnapea Sixten Sild esimesed,

Eestlastele tõid kauaoodatud esikoha Raigo Põder ja
Kristjan Oras, kelle võiduajaks märgiti uut rajarekordit
tähistav seitse tundi, 45 minutit ja kolm sekundit. Eelmise
aasta võitjaid, seekord teiseks tulnud leedulasi Arunas
Dubauskast ja Vaidas Linkeviciust edestasid Põder ja Oras
17 minuti ja 59 sekundiga.
Võru abilinnapea Sixten Sild ja omaaegne Võru
linnapea ning linnavolikogu esimees Tõnu Jõgi
kahesüstal said seekord 88. koha.

kes Võhandu jõe ühe päevaga Tamulast Peipsini kanuuga läbi sõitsid. Selle matka käigus küpseski Hillar
Irvese peas plaan korraldada samal marsruudil juba
järgmisel aastal suuremat sorti võistlussõit kõigile
soovijatele.
Aastatega on sellest silmapaistvast võistlusest
saanud ka igakevadine kohaliku ettevõtluse elavdaja,
mis võimaldas tänavu Võrumaale tuua hinnanguliselt üle poole miljoni euro.

Hetki traditsiooniliselt rattapäevalt Võru linnas
1. mail toimus Võru Kesklinna pargis traditsiooniline rattapäev, millest võttis osa ligi pooltuhat inimest.
Rohke ratta- ja liiklusohutustemaatikaga sisustatud, kogu perele suunatud üritusel sai võtta osa ratastel
linnaorienteerumisest koos keskkonnateadliku mänguga, osavussõitudest vigurrajal, Atleet laste jalgrattasõidust ning rataste ja kiivri kontrollist. Üles oli seatud mudilaste telk, kus sai meisterdada ja vaadata filme.
Tutvustati võistlusrattaid. Osalejate vahel loositi välja palju erinevaid auhindu.
Atleet laste jalgrattasõidus osales senine rekordarv – 189 last ja orienteerumas käidi 147 korral. Tänuväärt
üritust aitasid läbi viia 46 inimest.
Jalgratturid tänaval ja tänava ääres – käib osavõturohkeks ja emotsionaalseks
kujunenud Atleet laste jalgrattasõit. Foto: Marianne Mett

Hetk enne starti. Foto: Marianne Mett

Rattapäeva toetasid:
Maanteeamet, Valio Eesti AS, Paadi
Pagar, Eesti Pagar, Kubija hotellloodusspa, G4S AS, Hawaii Express,
SiljaSport, Maratonsport, Jaagumäe
toidukeskus, Võru Tarbijate Ühistu,
Eesti Maanteemuuseum, Laste
Lõunamaa ja Võru Lastefestival.
Rattapäeva korraldasid:
Võru Linnavalitsus, Maanteeamet,
Orienteerumisklubi Võru, Haanja
Rattaklubi, Hawaii Express, Võru
Noortekeskus, linna noortekogu ja
Noorte Tugila, vabatahtlikud Võru
Gümnaasiumist, Toetuskeskus Meiela,
Võru Järve Kool ning Politsei- ja
Piirivalveamet.

Rattapäeva korraldajad lastele auhindu jagamas. Foto: Marianne Mett

Jalgrattaluuletus
Ära mine täna metsa matkama,
vaid sõida hoopis rattaga!
Kuid meeles pidama sa pead,
et kaitstud oleks sinu pea.

Rattaga liikluses
Kevad käes ja tahan sõita,
liiklus pole koht, kus võita.
Mõistusega tuleb võtta,
eeskirjade järgi sõita.

Ohutu rattasõit
Rattaga on sõita hea,
kui Sa liiklusreegleid tead.
Kiiver kindlalt pane pähe,
seda lapsed teavad vähe.

Sa kanna erksaid riideid
ja järgi maantee piirdeid!
Pane kiiver ikka pähe,
nii rõõmsalt sõidule sa lähed!

Jalakäijaid jälgi heaga,
sõiduteele ära sõida veaga.
Kiirus liikluses on viga,
ära torma sõidukiga!

Helkur ette, helkur taha,
siis Sa oled hästi näha.
Pidurid Sa korda säti,
telefoni ära näpi!

Heleene Anton
4.a klass
Võru Kesklinna Kool

Karl-Martin Oja
4.a klass
Võru Kesklinna Kool

Marten Potsepp
4.b klass
Võru Kesklinna Kool

Nuputamist pakkunud linnaorienteerumine. Foto: Tiina Hallimäe

Osavussõit vigurrajal. Foto: Marianne Mett

