VÕRU LINNA LEHT

Aprill 4 (144) 2019

Eelmise nädala
keskel toimunud lammutustööd Tamula
rannapromenaadil.
Foto: Ulis Guth

Tamula rannapromenaad saab suveks värske ilme
Aprilli esimestel päevadel algasid
Tamula rannas kauaoodatud rekonstrueerimistööd, mille tulemusena saab Võru linna üks visiitkaarte kalendrisuve alguseks uue
ja värske ilme.
Esimese sammuna toimub
puitosade rekonstrueerimine, mille
käigus vahetab tööde eestvõtja
RMC Ehitus välja tribüünid, laudtee ja pingid. Puitosade väljanägemine varasemaga võrreldes eriti ei
muutu, küll aga pannakse rõhku

nende pikaealisusele ning hilisematele hooldusmugavusele ja -kuludele.
„Näiteks kasutatakse kõikidel
istumiseks mõeldud osadel varasema saare asemel termotöödeldud
saart, mille eluiga on umbes kakskolm korda pikem. Laudteede
aluste taladena kasutatakse
varasemate töötlemata prusside
asemel kvaliteetsemaid, mis on
sobivad kasutada ka pinnases.
Tribüünide eesmised lauad pai-

galdatakse hingedele, et tribüünide alust oleks edaspidi võimalik
koristada,“ selgitas linnapea Anti
Allas.
Peale selle korrastatakse varem
läbi viidud teehoiutööde raamhanke baasil hädapärased kohad kõnnitee betoonkivisillutises. Neid
töid teeb Gartner Grupp OÜ.
Valgustust hakkab uuendama
OÜ Kagu Elekter. „Tartu tänava
ja Vee tn 6 vaheliselt alalt likvideeritakse madalad polar-

valgustid ning nende asemele
paigaldatakse uued, nelja meetri
pikkuste mastidega valgustid.
Betoonääriste sees olevate süvistatud valgustite valgusallikad
vahetatakse uute LED-ide vastu.
Lisaks paigaldatakse kogu
valgustusele ka uus kaabeldus,“
kirjeldas Allas.
Käesoleval aastal on plaanis
täiendada ka laste vabaajaveetmise
võimalusi ning paigaldada rannas
kaks uut mänguatraktsiooni.

Olemasolev, kuid amortiseerunud
jõulinnak eemaldatakse, sest eelmisel aastal valmis uus jõulinnak
ranna vahetus läheduses asuva
skate-pargi kõrval.
Tamula rannapromenaadi
taastamine ja uuendamine koos
lasteatraktsiooniga läheb maksma
516 653 eurot.
Promenaad peaks esialgsete
plaanide järgi saama korda 19.
juuniks.
Ulis Guth

Tähelepanu,
autojuhid!

Parkimispiiranguga ala Lembitu
tänaval. Foto:
Marianne Mett

Alates aprilli keskpaigast
kehtivad Võru
kesklinnas järgmised
parkimispiirangud:
Tartu tänaval
keskväljakuga piirneval
lõigul, Lembitu tn 2
hoone ees, Koidula
tänaval keskväljakuga

piirneval alal, Jüri
tänaval lõigus Vabaduse
tn kuni Tartu tn ning
Vabaduse tänaval lõigus
Mäe tänav kuni F. R.
Kreutzwaldi tänav on
tööpäevadel kella 8–18
lubatud tähistatult
parkida kuni kaks tundi.
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Mõtteid kevadisest
valimisjärgsest Võrust
Kevad on saabunud linna. Kas Riigikogu valimiste
järgne kevad on erilisem kui valimistele eelnenud kevaded?
Julgen väita, et on küll. Erilisem just seepärast, et igal pool
räägitakse möödunud valimistest ja kirglikumalt kui kunagi
varem. Arutelud käivad igal pool. Need käivad tänaval, bussis, kohvitubades, saunas ja peamiseks teemaks on ikkagi,
miks kaasati Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)
loodavasse koalitsiooni ja mis nüüd kõik juhtuma hakkab.
Tuleb nõustuda väitega, et Kagu-Eestis valimised võitnud ja ka riigis hea valimistulemuse teinud EKRE saavutas
edu eelkõige seetõttu, et maarahvas tahtis eliidile kätte
maksta. EKRE-le antud hääled olid suuresti protestiks, sest
rahvas ei olnud sellega rahul, kuhu n-ö kartellierakonnad
Eesti poliitikat suunasid. Tõsiasi on, et EKRE-le ligi 100 000
häält andnud rahvaga tuleb arvestada ja seda nii riigi kui ka
kohaliku omavalitsuse tasandil.
EKRE on Võru linna volikogus esindatud Rein Peedumäega. Selle põhjal võib küll väita, et EKRE-s ei tohi tonti
näha. Rein Peedumäe on oma tasakaaluka käitumise ja
arvamusavalduste ning ettepanekutega pälvinud igati positiivse volikogu liikme kuvandi. Kuidas riigis minema hakkab, sõltub rohkem ikkagi valitsusliikmetest endist ja Riigikogu liikmetest ning meie asi on võimaluse korral nendele
head nõu anda ja linnas asjad korras hoida.
Kuidas siis meil linnas toimetamised edenevad? Paanikaks pole põhjust, aga viimatisel volikogu istungil
kinnitatud lisaeelarvest võime välja lugeda, et paljud plaanitud ehitusobjektid on läinud ligi 30 protsenti kallimaks.
Kõige rohkem neelab lisaraha Räpina maantee rekonstrueerimine, mis läheb maksma 1 677 237 eurot. Sellest 529 113
on summa, millega meie polnud esialgseid plaane tehes
arvestanud. Põhjused on lihtsad. Esiteks, hakati plaane tegema kaks aastat tagasi ja ehitushindade nii suurt tõusu ei
prognoosinud keegi. Teine hinnatõusu põhjus peitub ehitusmahtude suurendamises just meie enda eestvõttel, sest
soovisime korda teha ka linna maa peal asuvaid parklaid ja
sissesõite.
See oli arukas valik, sest alati on otstarbekam ühe ehituse käigus kaasata maksimaalselt kordategemist vajavaid
objekte. See on vajalik eelkõige selleks, et võimalikult vähe
valmistada ehitusega kaasnevaid ebameeldivusi ettevõtjatele
ja ka linnakodanikele.
Teine üllatus oli rannapromenaadi rekonstrueerimise
hanke tulemus, millega selgus tõsiasi, et ehitus läheb peaaegu kaks korda kallimaks. Selle aasta tööd maksavad 516 653
eurot, mis sisaldab ka lasteatraktsioonide hinda. Lisaks tuleb mõningatest ettevõtmistest loobuda, sest rahaline võimekus puudub. Suurim on Roopa tänava rekonstrueerimisest loobumine, mille jaoks linn oodatud toetust ei saanud.
Heameel on siiski tõdeda, et loodetavasti saame juba sel
aastal rekonstrueeritud veel ühe lasteaia, milleks on Päkapikk. Eelkõige soovime teha selle soojapidavaks. Jääb loota,
et see objekt ei valmista samasuguseid üllatusi rekonstrueerimise hinna suhtes pärast hanke korraldamist, nagu seda
juhtus eespool nimetatud hangetel.
Loodan veel, et ka pikalt plaanitud võimlemislinnak ja
tänapäevane välikorvpalliväljak saavad veel tänavu Kreutzwaldi kooli kõrvale ehitatud. Raha on selleks eelarves
olemas. Tulevikus peame
leidma rohkem võimalusi
just väliväljakute ehitamiseks meie linnaosadesse. Oleme ennast
lastesõbralikuks linnaks
kuulutanud ja meie linna
lastele on neid vaja.
Head linnakodanikud,
soovin teile kõigile rõõmsat
kevadet! Imeline õitsemise
aeg on ees ja õide puhkeb ka
meie linn. Nautige kevadet!
Ülo Tulik,
Võru Linnavolikogu esimees

VÕRU LINNA LEHT
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil:
ulis.guth@voru.ee
Väljaandja: Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 512 0787
Teostaja: Arman Projekt OÜ
Tiraaž: 6850 eksemplari
Ajalehe järgmine number ilmub 23. mail.

Võru Lastefestival “Rõkkab rõõmust
maakera” 27. ja 28. juulil 2019
Ettevalmistused kolmandaks Eesti suurimaks lastefestivaliks on täies hoos.
Festivali programm hakkab
juba oma nägu võtma. Alles
jäävad kõik teemaalad, mis
on olnud ka varem, küll aga
on kindlasti üllatusi ja
uuendusi teemaparkide
sees.
Olulise muudatusena
pakuvad Muinasjututehas ja
Fantaasiahoov, mis olid
varem avatud ainult laupäeval, tänavu tegevusi mõlemal päeval. Seega on võimalus rahulikult nautida
oma lemmikteemaparke –
VABA LAVA – tulge astuge üles
laval! Laval võib laulda, tantsida, teha
teatrit, vesta lugusid, teha muusikat
jne.
MELU TÄNAVATEL – tule ja paku
oma meeskonna, pere ja
organisatsiooniga lastele
meeldejäävat tegevust ning tutvusta
ka külalistele tegevusi, mida

kui ühel päeval ei jõua, siis
saab seda teha teisel päeval.
Laupäevaõhtusel suurel koguperekontserdil astub sel
aastal lavale ansambel
Swingers.
Võru lastefestival saab
teoks tänu paljudele headele toetajatele. Tänu
kohalike organisatsioonide
ja inimeste koostööle on
saanud festivali programm
alati mitmekülgne ja kõigi
külastajate tagasiside on olnud positiivne. AITÄH
KÕIGILE!
Kutsume ka sellel suvel
kõiki peresid, lasteaedu,
Võrumaal lastega teha saab.
VABATAHTLIKUD – kui soovid saada
festivali korraldamise kogemust ja
vabatahtlikuna kaasa lüüa, siis anna
sellest julgelt teada.
LAAT, KOHVIKUD – festivali alal leiab
kohvikuid, kuhu igaühel on võimalik
oma asju müüma tulla, teiste kaupa
uudistada ja laadakohvikumelu nautida.

koole, MTÜ-sid, organisatsioone, käsitöölisi, toitlustajaid, ettevõtteid ja vabatahtlikke festivali ajal
meie lapsi rõõmustama.
Loome ja teeme koos
meie lastele, peredele, sõpradele ja külalistele väljaspoolt Võrumaad meeleolukad päevad lastelinnas
Võrus.
Lisainfo festivali kohta
leiate meie Facebooki lehelt või
uue ilme saanud veebilehelt
www.vorulastefestival.ee
Kristi Vals,
lastefestivali
projektijuht
Laadal osalemise eelduseks on
eestimaine kvaliteetne toodang,
põnevad kaubad, mis pakuvad rõõmu
lastele ja lastega peredele. Müüa võib
käsitööd, riideid, toidukaupu, sööki,
jooki, mänguasju jms. Soovime samuti,
et kohvikutes pakutav toit ja jook oleks
tervislik ja kodumaine ning mõeldud
eelkõige lastele ja lastega peredele.

Piletiga teemapargid:
seiklus- ja atraktsioonidepark
(trossisõit, ronimisseinad,
slackline, uued batuudid),
teatrihoov (kaks päeva täis
teatrit ja muinasjuttu), müstiline
filmimaja (filmiteemalised
töötoad, robootika,
virtuaalreaalsus, multifilmid) ja
fantaasiahoov (mustkunst,
tsirkus, teadusteater). Peale selle
akrobaadid Ukrainast ja
mustkunstnik Meelis Kubo.
Kõigile külastajatele
tasuta: muinasjututehas,
miniloomaaed, vaba lava
programm, sportlikud tegevused
Tamula rannas, tegevused skatepargis, muinasaeg, viikingite laager,
võru keele õpihoov koos JänkuJussiga, laat (laadal eraldi ka lasteja noorteala), töötoad tänavatel ja
pühapäeval tehnikapark.
Laupäeva õhtul toimub Tamula
rannas noorte pidu ja kontsert kogu
perele. Pühapäev algab kalapüügi ja
hommikuvõimlemisega. Oma
tegemisi tutvustavad noorkotkad,
kodutütred ja naiskodukaitsjad.

MÕTISKLUS

Aususe väljakutse
Kevadeti tuleb lume alt välja meie aus tegelikkus. Kõik,
mis on talvel käest pudenenud ja mille puhas valge vaip
on katnud, on äkki kogu
avalikkusele vaadata. See pilt
ei pruugi olla kõige kaunim.
Seetõttu on kevad suur
koristamise aeg. Me ei pea
normaalseks tunda uhkust
räämas kodutänava või õue
üle. Me ei selgita, rind
kummis, et prahi maha jätmine on loomuliku olukorra aktsepteerimine ning me
ei ütle, et kodutanuma
hooletusse jätmisega väär-

tustame me üle kõige
ausust.
Ausus inimsuhetes ei olegi väga palju teistmoodi. Elus
on olukordi, mil tunneme

kellegi suhtes viha, pahameelt, kadedust, vastikust või
veel midagi halba. Aus on
endale tunnistada, mida ma
tunnen. Aus on endalt küsida, miks ma nii tunnen. Aus
on tegelda asjadega, mis on
pannud mind nõnda tundma. Aus on otsida lahendusi,
püüda koristada ja paremaks
teha. Ehk on võimalik kutsuda kokku koguni koristustalgud. Kui aga oma negatiivseid emotsioone täie õigusega
eksponeerida ja lisaks veel
teiste pihta kontrollimatuid
sõnu pilduda, siis pole see

selline ausus, mille üle uhke
võiks olla.
Ei ole häbiasi vaadata otsa
sellele, mis ei ole hästi. Häbi
on siis, kui jätta kõik nii, nagu
on. Oma koduõuest lugu pidades ei pea me armsaks sodi, mis seal leidub. Ausus suhetes ei õigusta kuidagi jämedust. Küll aga on võimalik
suhtemaastikku ausas ja lugupidavas dialoogis harida ja
kaunimaks muuta.
Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva
Adventistide Võru
Koguduse pastor
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ARENDUSTEGEVUS

Tänavu algab ka Vilja
tänava rekonstrueerimine
Lisaks praegu toimuvatele
ehitustöödele Räpina maanteel plaanib linnavalitsus käesoleval aastal alustada ka Vilja
tänava rekonstrueerimist.
„Alustame Vilja tänava
kordategemist sel aastal Räpina maanteest kuni suurema elamupiirkonnani.
Vähemalt selles lõigus soovime hilissügiseks sõidutee
esimese asfaldikihiga katta,“
ütles linnapea Anti Allas.
Võru linnavalitsus on tellinud Vilja tänava rekonstrueerimise ehitusprojekti, mille
koostamise käigus toimunud
infotundides küsiti arvamust
ka tänavaga piirnevate kinnistute omanikelt.
„Projekteeritud tänava
sõidutee osa on kummaski
sõidusuunas ühe sõidurajaga
ja laiusega kaheksa meetrit.
Ühele poole tänavat on projekteeritud 2,5 meetri laiune
betoonkivikattega jalgtee ning
teisele poole kolme meetri
laiune asfaltbetoonkattega

HUVITAV TEADA
Vilja tänav on üks Võru linna põhitänavatest, mis algab Tartu tänavalt ja
lõpeb Räpina maanteel. Tänava pikkus on u 1330 meetrit, millele
lisanduvad harutänavad pikkusega u 240 ja 340 meetrit. Enamik tänavast
on praegu kaetud laia (10 – 20 m) asfaltbetoonkattega. Tänava kõnniteed
ja ülekäigurajad ei ole kasutajatele ohutud ning tänavakate on rahuldavas,
kohati aga halvas seisukorras.
Liiklussagedus Vilja tänaval on algusest lõpu suunas 3100 kuni 8100 autot
ööpäevas, mis arvestades kasvuprognoose, teeb ennustuslikuks
liiklussageduseks 2030. aastal 390 kuni 1010 autot tipptunnil. Vilja tänav
on Võru linnas üks nendest tänavatest, mis on kogu pikkuses avatud ka
raskeliiklusele.




jalg- ja jalgrattatee. Põiktänav,
mis saab alguse Vilja tn 20
juurest ja lõpeb Vilja tn 26 ees,
on projekteeritud 5,5 meetri
laiuse sõiduteega ning teine
põiktänav, mis saab alguse
Vilja tn 16 juurest ja lõpeb Vilja tn 20 taga, 5,2 meetri laiuse
sõiduteega,“ täpsustab linnamajandusosakonna juhataja
Raiko Palm. „Koostöös tänavaäärsete kinnistute omanikega on elamute ette projekteeritud võimalikult palju parkimiskohti.“

Lisaks tee-ehituslikule osale
on projekteerimise käigus lahendatud ka haljastus, tänavavalgustus ja sademeveesüsteemid, Võru Vee AS-i tellimusel reoveekanalisatsioonija veetrassid ning Elektrilevi
OÜ tellimusel maakaablid.
„Ehitustöid on kavas võimaluse korral alustada tänavu augustis, kui on valminud Räpina maantee rekonstrueerimistööde Vilja
tänava ja linnapiiri vaheline
osa,“ kinnitab Palm.

Rekonstrueerimistööd kohati kuumaastikku meenutaval Vilja tänava sõidu- ja kõnniteel algavad
juba tänavu augustis. Foto: Ulis Guth

Vilja tänava lõigul Petseri
tänava pikendusest Räpina
maanteeni on plaanis sõidutee osa vähemalt esimese kihi asfaltbetoonkattega valmis
ehitada käesoleva aasta novembri lõpuks. „Sel juhul on

2020. aastal ülejäänud tänava
ehitustöödega jätkates võimalik suurte elamupiirkondade (Vilja tn 16 kuni 26 korterelamud ning Kesk, Toome,
Kirsi, Tööstuse ja Veski tänava üksikelamud) elanikel ko-

ju pääsemiseks kasutada juba valminud tänavalõiku,“
selgitab Palm.
Ehitustööde lõpptähtajaks on plaanitud november 2020.
Ulis Guth

Muinsuskaitsealal paiknevate
hoonete toetustest
Võru linnavalitsus eraldas muinsuskaitsealal paiknevate hoonetele
toetused. Kokku esitati 2018. aastal
seitse muinsuskaitsealal paikneva hoone toetuse taotlust, millest «MuinsusÜks toetuse saajatest korteriühistu Katariina allee 4. Foto: Ulis Guth

kaitsealal paikneva hoone toetuse korra» kõigile tingimustele vastas kolm.
Toetuse said: korteriühistu Katariina allee 4 (elamu katusekatte
vahetamise, fassaadi remondi kompenseerimiseks 20 000 eurot), Liiva
tn 14 elamu (katusekatte, fassaaditööde kompenseerimiseks 3500

eurot) ning Karja tn 36 (elamu
välispiirete taastamise kompenseerimiseks 13 439,10 eurot).
2019. aasta toetuse taotlusi
ootab linnavalitsus hiljemalt 30.
septembriks.
Diana Vene,
peaarhitekt

KESKKONNAHOID
„Teeme ära!“ talgupäevad Võru linnas
Mai esimesel nädalal toimuvad Võru linnas taas „Teeme
ära!“ talgud, millega loodame muuta oma linna puhtamaks
ja sellega ühtlasi parandada meie kõigi elukeskkonda.
Põhiline talgupäev on sel aastal 4. mai. Teeme ära kodulehelt www.teemeara.ee on võimalik leida infot kõigi
talgute kohta.
MÕNED NÄITED VÕRU LINNAS TOIMUVATEST TALGUTEST:
Vanarehvide kogumise talgud
toimuvad 4. mail algusega kell 10 Põllu tänaval omanikuta garaažikompleksi
juures. Kavas on muude jäätmete seest vanarehvide kokku korjamine ja
nende taaskasutusse andmine. Osalejate arv ei ole piiratud, kaasa töökindad,
jalga tugeva tallaga jalanõud. Kui osalejaid on piisavalt, saame koguda ja
sortida ka muud omanikuta garaažides olevat prügi.
Täiendav info: talgujuht Tiina Randjärv, telefon 5304 0280.
Heakorratööd Võru kalmistul
toimuvad 4. mail algusega kell 10 (kohale oodatakse 20 osalejat). Eesmärk
on kinnistu riisumine ja prügi korjamine. Kaasa reha ja kindad.
Täiendav info: talgujuht Asa Mõttus, telefon 527 9010.

Kutsume linlasi üles kasutult
vedelevaid vanarehve kokku koguma
ja ära andma!
Vanarehve saavad eraisikud mõistlikus koguses (kuni 8
sõiduauto rehvi aasta jooksul ühe isiku kohta) tasuta ära
anda tööpäevadel AS Kuusakoski vastuvõtupunktis Võru
linnas teenindusplatsil Jaama 22, E-R 8-16.30 (lõuna 1212.30).
Erandkorras võetakse 4. ja 5. mail kella 10-16 sõiduauto vanarehve Võru linna eraisikutelt vastu ka linna keskkonnajaamas Lühike tn 1, kus on võimalik samuti ära anda
8 rehvi ühe isiku kohta.

Jäätmete vastuvõtt „Teeme ära!“
koristuspäevadel

Võru jäätmekeskusesse (Umbsaare küla, Võru vald), mis
on avatud 4. mail kell 10-16. Pühapäeval on jäätmekeskus
Umbsaares suletud.
Sortimata segaolmejäätmete ja ehitusjäätmete, sh asbesti (eterniit) sisaldavate jäätmete eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale.
Biolagunevad haljastujäätmed (lehed, aiajäätmed) ja
oksad saab viia Võru linna kompostimisväljakule Kose tee
2, Võru linn.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja järelevalve spetsialist
Tasuta saab ära anda järgmisi sorditud jäätmeid:
Ohtlikud jäätmed, v.a. asbesti sisaldavad jäätmed – vanad ravimid,
patareid, värvijäägid, kemikaalid, jne;
Pakendijäätmed: tarbe- ja toidukauba plastpakendid, metallist
konservpakendid, kartongist piima-, mahla- ja jogurtipakendid jne;
Suurjäätmed: mööbel, vaibad, kardinapuud, vanad plastmassvannid,
kausid jne;
Elektroonikajäätmed: vanad telerid, raadiod, elektroonikaseadmed jne.




Seoses „Teeme ära“ koristuspäevadega on Võru linna
elanikel võimalik ära anda jäätmeid, v.a. ehitusjäätmeid,
Võru keskkonnajaamas (Lühike tn 1, Võru) 4. ja 5. mail
kella 10-16.
Ehitusjäätmed (nende eest tuleb tasuda) palume viia





ÜLESKUTSE

Linnavalitsus
ootab Võru linna
teenetemärgi
kandidaate

Linnavalitsus ootab kõigilt ettepanekuid Võru linna teenetemärgi andmiseks 2019. aastal. Taotlused palume esitada kirjalikult Võru linnavalitsusele aadressil: Jüri 11, 65620 Võru või e-posti aadressil: info@voru.ee
hiljemalt 15. maiks. Ettepanek

peab sisaldama teenetemärgi
kandidaadi isikuandmeid, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.
Võru linna põhimääruse kohaselt antakse linna teenetemärk füüsilisele isikule linnale osutatud

teenete eest või linna erilise austusavaldusena. Linnavalitsus esitab
nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi andmise taotluse ja oma
ettepanekud kandidaatide kohta
linnavolikogule. Teenetemärgi andmise üle otsustab linnavolikogu.

Võru linna teenetemärke
antakse välja alates 1994. aastast.
Teenetemärgi omanike nimekirja leiab Võru linna veebilehelt
http://www.voru.ee/et/teenetemark1.
Ülle Müürsepp,
linnasekretär
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LINNAVALITSUSE JA LINNAVOLIKOGU TEATED
Võru linna 2019. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2019. aasta esimene lisaeelarve, millega lülitatakse
eelarvesse riigieelarve toetusfond, täpsustatakse tasandusfond, laenuvajadus
ning lisatakse 2019. aastal eraldatavad
sihtotstarbelised toetused, esmakordselt ka nõuete-kohustuste vahe.
Eelarve suureneb 7,7 miljoni euro
võrra ning pärast lisaeelarve vastu-

Võru Linnavolikogu istung 10. aprillil

Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitati Taristuhalduse OÜ 2018.
aasta majandusaasta aruanne.

Võru Linnavalitsuse istungitel

Projektides osalemine
Otsustati esitada projekt ja osaleda partnerina Urban Development Network
programmi (URBACT) meetmele Action Planning Networks esitatavas projektis «Find your greatness: Europe’s first
strategic brandbuilding program for
smart cities». Projekt kestab kuni 30
kuud (I etapp 6 kuud ja II etapp 24
kuud). Võru linna tegevuste kogumaksumus projektis on kuni 65 000 eurot ja
linna omaosalus kuni 9750 eurot (15%).
Otsustati osaleda partnerina Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetme
«Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused» tegevuse «Eakatele,
erivajadustega ja toimetulekuraskustega
inimestele ning nende pereliikmetele
tööle saamist toetavad hoolekandeteenused» pilootprojektis «Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine». Projekti juhtpartner on MTÜ
Kagu Ühistranspordikeskus.
Projekti esitamine
Otsustati esitada Kultuuriministeeriumi
muinsuskaitseprogrammi toetusmeetmesse «Toetus kultuurimälestise omanikule või valdajale» projekt «Võru linnakalmistu infosüsteem», mille eesmärk on
Võru linnakalmistule paigaldada infostendid ja -viidad. Projekt kestab kuni
12 kuud ning kogumaksumus on kuni
15 000 eurot. Võru linna osalus projektis on kuni 3750 eurot (25%).
Toetuse andmine
Võru linna eelarvest eraldatakse
sihtasutusele Võrumaa Arenduskeskus
puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter 2019. aasta tegevuse finantseerimiseks 9952 eurot.
Ürituste kooskõlastamine ja maa-alade
sulgemine
Tiit Rüütlile anti nõusolek avaliku ürituse
«Kartautode tutvustamine Võru lasteaia
Päkapikk lastele» korraldamiseks 24., 25.
ja 26. aprillil 2019 kella 16–18 Võru linnas
Vee tn 6a asuvas parklas.

Võru Linnavalitsus korraldab kirjaliku
enampakkumise Võru kesklinnas peatselt
valmiva Seminari väljaku ääres asuva
kinnistu aadressiga Tartu tn 25, Võru linn,
65608 võõrandamiseks.
Võru vanalinna muinsuskaitse alal asuv
hoonestatud kinnistu (registriosa nr 224441,
katastritunnus 91901:003:0190, sihtotstarve ja asukoht: ärimaa 100%, pindala
1447m²) paikneb Jüri, Tartu, Vabaduse ja
Lembitu tn vahelisel alal, mille vahetus
naabruses on peamiselt äri- ja büroohooned,
mõni korterelamu, koolihooned ja kaks kirikut, bussipeatus. Kinnistuga piirnevalt Seminari väljakult kulgeb Katariina allee Tamula järve kaldal asuvasse F. R. Kreutzwaldi parki ja rannapromenaadile. 300 m
raadiuses asuvad kauplused, kaubanduskeskused, lasteaiad, toitlustuskohad ning
teenindusettevõtted. Kinnistu asub linna
peatänavate (Jüri ja Tartu) ääres. Hoovialale,
mis on kasutusel linn avaliku parklana pääseb Lembitu tänavalt. Üksikud parkimiskohad maja ees (Tartu tn) avalikul teel.
Kinnistul paiknev ajalooline kultuurimälestis/pangahoone (ehitise kasutuselevõtu
aasta 1936, arhitektuurimälestise registri nr
14141, ehitisregistri nr 113022429, ehitusalune pind 670 m², suletud netopind 2300,7
m²) on suures osas koormatud tähtajaliste
üürilepingutega, mille lõpptähtajad on vahemikus mai 2019 kuni mai 2022.
Kahe trepikojaga 3-korruselises (+ keldrikorrus + ärklikorrus) hoones on kaugküte

võtmist kasvas 2019. aasta eelarve
26,9 miljoni euroni.
Volituste andmine
Võru Linnavalitsust volitati täitma
Hädaolukorra seaduses kohalikule
omavalitsuse üksusele pandud ülesandeid ning asutama selleks Võru

Mittetulundusühingule Haanja
Rattaklubi anti nõusolek avaliku ürituse
«Heategevuslik teatejooks 2019» korraldamiseks 9. mail 2019 kella 15–18 (start
kell 16) Võru Kesklinna pargis.
Füüsilisest isikust ettevõtjale Sirle Sillastele anti nõusolek avaliku ürituse «Võru kevadlaat» korraldamiseks
26. aprillil 2019 kella 9–16. Liikluseks
suletakse Vabaduse väljak kella 6–17.
Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse
seadmiseks mittetulundusühingu Eesti Andmesidevõrk kasuks järgmistele
kinnistutele: Kanepi tänav T1; Ringtee 6; Liitva tänav T1; Liitva tn 1b; Tartu tänav T1; Lembitu tänav T1; Lembitu tn 2b; Toome tänav T1; Kesk
tänav T1; Vabaduse tänav T1; Vilja
tänav. Määrati isikliku kasutusõiguse
ala ja tingimused.
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks järgmistele kinnistutele: Jüri tänav,
Lille tänav T1, Niidu tänav T1, Niidu
tänav T2. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.
Detailplaneeringu koostamise
lõpetamine
Otsustati lõpetada 2006. aastal algatatud Jüri tn 13a kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamine.
Projekteerimistingimuste kinnitamine
Nõustuti Liiva tn 21 kinnistul asuva
hoone laiendamisega üle 33% esialgu
kavandatud mahust ilma detailplaneeringut koostamata ning kinnitati projekteerimistingimused.
Kinnitati projekteerimistingimused Jaama tn 4 / Jaama tn 14 / Võru raudteejaama kinnistul raudteeülesõidukoha foorisignalisatsiooni
ümberehitamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused
ja ehitusala skeem Luha tn 42 kinnistul
tootmishoone laiendamiseks ning
hoonestusala suurendamiseks kuni
10% ulatuses esialgsest lahendusest.

linna ametiasutuse ja tema hallatavate
asutuste ülesannete täitmisega seotud
andmekogusid ning kinnitama nimetatud andmekogude põhimäärusi.
Komisjonide koosseisude muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu alatise

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba vivaarium-laohoone lammutamiseks asukohaga
Võrumõisa tee 4/1.
Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba vee- ja mahlatööstushoonele asukohaga Luha tn 51,
osaline kasutusluba (hoone esimene korrus) ümberehitatud elamu-toitlustushoonele asukohaga Liiva tn 23 ning
kasutusluba laiendatud kontorihoonelegaraažile asukohaga Ringtee 10.
Koolieelsete lasteasutuste töökorraldus suvel
Ajavahemikuks 1. juuli kuni 31. juuli
2019 suletakse lasteaiad Päkapikk,
Okasroosike ja Sõleke. Valvelasteaiana
jääb tööle lasteaed Punamütsike.
Kinnistu koormamine Võru linna kasuks
isikliku kasutusõigusega
Otsustati sõlmida asjaõigusleping
Jüri tn 30c kinnistu koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Võru linna
kasuks. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.
Riigihangete korraldamine
Otsustati korraldada riigihange «Tänavakatendite rekonstrueerimine». Riigihange jagatakse kaheks osaks:
Osa 1: Pindamine, mis hõlmab
pindamistöid teedel nr 417 ja nr 427
(F. R. Kreutzwaldi tänavaga ristuvad
teed) ning Kalda, Luha, Kivi, Lepa ja
Lille tänaval.
Osa 2: Asfalteerimine, mis
hõlmab asfalteerimistöid Kooli, Pika
ja Ekspordi tänaval, Kivi tn 10 korterelamu esisel alal ning Kose tee 2
asuval Võru haljastusjäätmete kompostimisväljakul.

Müüa kinnistu Võru
kesklinnas, Tartu tn 25

(kogu süsteem renoveeritud 2014. a.), vesija kanalisatsioon, elekter 3x80A. Mõningates ruumides on paigaldatud õhksoojuspumbad, üksikud elektriradiaatorid ning
kolmandal korrusel üks kamin. Esimesel
korrusel asuvad teenindus- ja olmeruumid
(täies osas välja renditud), keldrikorrusel
peamiselt lao ja -abiruumid, maja kahes
tiivas teisel ja kolmandal korrusel enamikus
väljarenditud kontori- ja olmeruumid, maja
keskosas teisel korrusel suur saal, mis läbib
ka kolmandat korrust. Ärklikorrus on osali-

selt välja ehitatud.
Hoonestatud kinnistu alghind on
605 000 (kuussada viis tuhat) eurot.
ENAMPAKKUMISE TINGIMUSED:
Kirjalikud pakkumused esitada kinnises
ümbrikus märgusõnaga «Tartu 25 müük»
hiljemalt 5.06.2019 kell 11.00 Võru
Linnavalitsuse infosaali, Jüri tn 11, Võru
65620. Pakkumuste avamine toimub
5.06.2019 kell 11.15. Võru Linnavolikogu
saalis Jüri tn 11, Võru.

rahanduskomisjoni ja majanduskomisjoni koosseisu.
Rahanduskomisjoni liikmete seast
arvati välja Marko Tiisler ning rahanduskomisjoni liikmeteks jäävad
Anti Haugas, Aavo Hummal, Kasper
Keps, Alla Traagel ja Andres Visna-

Otsustati korraldada riigihange
«Välikorvpalliväljaku ja võimlemislinnaku rajamine». Täismõõtmetes
välikorvpalliväljak koos drenaaži ja
piiretega ning spetsiaalse aluskattega
laste võimlemislinnak rajatakse Kooli
tn 7 kinnistule.
Otsustati korraldada riigihange «Koreli oja rohekoridori ja rekreatsiooniala
rajamine». Koreli oja äärde Vabaduse ja
Petseri tänava vahelisele alale (Kooli tn 8
ja Liiva tn 2a kinnistule) on plaanis rajada
laste mänguväljak, graniitsõelmetega ala,
kus on võimalik harrastada näiteks
petanque`i, erinevate materjalide rada,
õuesõppeklassid, parkuurimisala, virgestusala, kelgumäed, pajude park ning
ujuvplatvorm.
Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihankel «Tamula rannapromenaadi rekonstrueerimine ja uuendamine» tunnistati edukaks: 1. osas
(tribüünid, laudtee ja pingid) RMC
Ehituse OÜ pakkumus maksumusega
282 068,00 eurot; 2. osas (kivisillutis
ja betoonäärised) AS EVIKO pakkumus maksumusega 88 454,55 eurot; 3.
osas (valgustus) Kagu Elektri OÜ pakkumus maksumusega 58 930,00 eurot
ning 4. osas (mänguatraktsioonid ja
jõulinnak) Tiptiptapi OÜ pakkumus
maksumusega 31 891,00 eurot (hinnad ei sisalda käibemaksu). Hankelepingud sõlmitakse osade 1, 3 ja 4
edukate pakkujatega. 2. osas hankelepingut ei sõlmita rahaliste vahendite
puudumise tõttu.
Enampakkumise korraldamine vara
võõrandamiseks
Otsustati korraldada enampakkumine korteriomandi aadressiga Võru
linn, Jüri tn 30 korteri nr 3 (üldpindala 32,3 m²) võõrandamiseks alghinnaga 5000 eurot.
Linnavara võõrandamine otsustuskorras
Otsustati võõrandada otsustuskorras
buss Iveco Daily 40C15V osaühingule VP
Autolammutuse OÜ hinnaga 1000 eurot.

PAKKUMUS PEAB SISALDAMA:
 pakutava objekti kirjeldus
(aadress, registriosa nr);
 pakkuja nimi, elukoht/asukoht ning
isikukood/registrikood;
 pakkumus peab olema pakkuja/
esindaja (volitusi tõendav dokument)
poolt allkirjastatud, mis näitab
nõusolekut enampakkumisel
osalemiseks esitatud tingimustel;
 dokumendid enampakkumise osavõtutasu
ja tagatisraha tasumise kohta;
 sõnadega väljendatud pakkumuse summa;
 arveldusarve number, kuhu tagastada
tagatisraha.
Pakkumused registreeritakse esitamisel ja avatakse esitamise registreerimise järjekorras.
Enampakkumise osavõtutasu 100
(sada) eurot ja tagatisraha 10 000 eurot
peavad olema tasutud enne pakkumuse
esitamist Võru Linnavalitsuse arveldusarvele 10402007003009 SEB Pank või
221013390065 Swedbank AS.
Enampakkumise võitnud isiku makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse,
teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see hiljemalt viie tööpäeva
jooksul pärast enampakkumise tulemuste
kinnitamist või kinnitamata jätmist.
Tagatisraha ei tagastata enampakkumise võitjale, kui ta loobub lepingu sõlmimisest või ei ilmu lepingu sõlmimisele
teates märgitud ajal ja kohta.


puu. Rahanduskomisjoni esimees on
Helga Ilves ja aseesimees Juri Gotmans.
Majanduskomisjonist arvati välja
Mart Timmi ning majanduskomisjoni
liikmeteks jäävad Merike Gorškova,
Aavo Hummal, Merle Koik, Andres
Kõiv, Argo Mõttus ja Andres Visnapuu. Esimees on Jüri Miks ja aseesimees Juri Gotmans.
Detailplaneeringu koostamise
algatamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata
jätmine
Otsustati algatada Männiku tn 36a, 45
ja 45a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine ning jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Alasse hõlmatud kinnistud on
avalikus kasutuses. Männiku tn 36a
kinnistul asub Kubija järve supelrand
ning Männiku tn 45 ja 45a kinnistul
tervisespordikeskuse hooned ja
spordirajatised. Eraomandis olev
Männiku tn 45b kinnistu on planeeringualasse hõlmatud ala
kompaktsuse huvides ja piirkonnale
terviklahenduse andmiseks.
Koostatava detailplaneeringuga kavandatakse anda täiendav ehitusõigus
Männiku tn 45 asuvale spordikeskusele,
parklale ning sportimis- ja puhkeatraktsioonidele, sealhulgas suusaradadele. Planeeritakse rajada veetorustik koos pumplaga Kubija järvest kunstlume tootmiseks vajaliku vee võtmiseks. Tehnovõrgud kavandatakse
Kubija järve kalda ehituskeeluvööndisse
arvestades «Looduskaitseseaduse» § 38
lõiget 5, mille kohaselt ei laiene kalda
ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud pinnavee veehaarde
ehitisele ning tehnovõrgule ja -rajatisele. Männiku tn 36a kinnistule
planeeritakse järve puhastamisel vajalik sette ladestusala.
Katastriüksuse jagamine
Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 114 katastriüksuse jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati
aadress ja sihtotstarve järgnevalt: F. R
Kreutzwaldi tn 114, sihtotstarve 100%
elamumaa ja Järve tn 49, sihtotstarve
100% elamumaa.
Aadressi ja sihtotstarbe määramine ning
nõustumine erastamisega
Luha tn 24 kinnisasjaga liidetava
maaüksuse aadressiks määrati Luha
tn 24a ja sihtotstarbeks 100% elamumaa. Nõustuti Luha tn 24a maa
erastamisega.

LEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED:
1. müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja;
2. tasuta ja tähtajatu juurdepääsuservituudi seadmine Tartu tn 23 korteriomandile M
100, registriosa nr 2719141 igakordse omaniku kasuks u 70 m² http://www.voru.ee/
documents/9602050/13284250/Lisa3.
pdf/d7aa96f3-0bf4-4904-8f5af00eec02f380;
3. tasuta ja tähtajatu juurdepääsuservituudi seadmine Jüri tn 11 kinnisasjale,
registriosa nr 2554541 igakordse omaniku kasuks u 8 m²;
4. tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmine Võru linna kasuks Jüri tn
11 kinnistut teenindava soojatorustiku ja
soojasõlme talumiseks;
5. tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmine Võru linna kasuks Jüri tn
11 kinnistu omanikule kuuluva veetorustiku talumiseks;
6. tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmine Tartu 25 kinnisasja omaniku kasuks Võru linnale kuuluval Jüri tn
11 kinnisasjal asuva ventilatsioonitorustiku talumiseks.
Lepingu tingimused (joonised) ja hoone plaanid leiad Võru linna kodulehelt:
www.voru.ee/linnavara.
Info: 785 0946, 577 4420 või e-post:
eve.saaremagi@voru.ee
Eve Saaremägi,
linnavarade vanemspetsialist
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EUROOPA PARLAMENDI VALIMISED

Valimisjaoskondade moodustamine
Võru linnavalitsuse 12.12.2018
määrus nr 13
Määrus kehtestatakse
„Euroopa Parlamendi valimise
seadus“ § 13 lg 2, „Kohaliku
omavalitsuse volikogu valimise seadus“ § 22 lg 2, „Rahvahääletuse seadus“ § 17 lg 2 ja
„Riigikogu valimise seadus“
§ 19 lg 2 alusel.



Võru maakonnas on
maakonnakeskuses
paiknevaks, Euroopa
Parlamendi valimistel
16.-19. maini 2019. aastal
eelhääletamist korraldavaks
valimisjaoskonnaks määratud
Võru linna valimisjaoskond nr 2,
Liiva tn 13, Võru.



§ 1. Valimisjaoskondade
arv ja piirid
Võru linnas moodustatakse neli valimisjaoskonda,
mille piirid esitatakse määruse
lisas.

Võru linnas toimuvad 2019.
aastal valimised neljas
jaoskonnas, sest
valimisjaoskonnaga nr 2 liideti
endine valimisjaoskond nr 5.
Nüüd asub Võru Kultuurimajas
Kannel ainult üks
valimisjaoskond valimisjaoskond nr 2,
kus hääletavad ka Soo, Kubja ja
Taara piirkonna valijad.



§ 2. Valimisjaoskondade
numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 Vabaduse tn 12, Võru linn, Võru maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 Liiva tn 13, Võru linn, Võru
maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 Kooli tn 7, Võru linn, Võru
maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 Olevi tn 29, Võru linn, Võru
maakond.
§ 3. Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

Euroopa Parlamendi valimised
toimuvad 26. mail 2019.

Valimisjaoskonna piiridega
saab lähemalt tutvuda:
https://www.riigiteataja.ee/
akt/418122018003 (vaata lisa).



Võru linna valimisjaoskondade asetus.
Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda korraldab
eelhääletamist valimisjaoskond nr 2.
§ 4. Valimisjaoskond Võru
linna täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse
kantud Võru linna täpsusega,
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2.
§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine
Võru Linnavalitsuse 27. juu-

li 2017. aasta määrus nr 3 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks (RT
IV, 01.08.2017, 5).
Anti Allas,
linnapea
Ülle Müürsepp,
linnasekretär

PALUN VÕTTA TEADMISEKS!

Viimaste valimiste käigus tagastati Siseministeeriumile meie linnast ligi 30 valijakaarti põhjusel, et puudub postkast. Kuna peagi on taas valimised ja aeg-ajalt saadetakse ikka ka muud vajalikku posti, palun paigaldage oma elukohta postkast.
Võru linnavalitsus

Euroopa päev ja kevadlaat
UMA MEKK 8. mail
Võru kesklinnas
8. mail on kõik oodatud Võru
Kesklinna parki toredale pereüritusele.
Euroopa päeva ja kevadlaada UMA MEKK näol on tegemist tõelise kogupere
ühisüritusega, mis toimus esmakordselt 2018. aastal. Üheskoos tähistame Euroopa päeva, lisaks on üritus pühendatud ka Euroopa Parlamendi
valimistele.
Tegevused algavad kell 15,
mil avatakse laat ning Euroopa telgis võtab päeva
juhtimise üle legendaarne ja
armastatud laulja Ivo Linna.
Rahva rõõmuks etendub ERR
kavast tuntud mäng „Reis
ümber Eesti“, kus pannakse
proovile Euroopa Parlamendi
kandidaadid. Pärast mängu
on võimalik nautida muusikalist etteastet Ivo Linna, Antti
Kammiste ja bändi Supernova esituses.
Euroopa päeva lõpetavad

rahvamuusikud Kadri Laube ja
Marju Varblane. Linnarahvast
kostitavad tähtpäevakringliga
Meiela noored.
Kohal on Archimedes+,
Euroopa Parlamendi infobüroo esindajad, Võrumaa Kutsehariduskeskus. Lastele on
planeeritud eraldi ala koos toredate tegevustega. Peale etteasteid on võimalus tutvuda
europarlamendi saadikutega ja
neile küsimusi esitada.
Koos Euroopa asutuste
esindajatega on linnarahvast
kostitamas UMA MEKI
kaubamärki kandvad VanaVõrumaa toidutootjad. UMA
MEKI laadad on alati olnud
populaarsed ja oodatud.
Euroopa päeva ametlik koduleht on www.euroopapaev.ee
Lisainfo:
Aigi Young, Europe Direct teabekeskuse Võru juhataja,
e-post: aigi.young@vorumaa.ee

ETTEVÕTLUS
KEIKis toimunud toiduainete
tootmise seminaril said kokku
kohalikud ettevõtjad ja
Maaülikooli teadlased
11. märtsil toimus Kagu-Eesti Innovatsioonikeskuses (KEIK, Räpina mnt 12, Võru) seminar „Teadlaselt ettevõtjale, ettevõtjalt teadlasele“, mis tõi kokku ligi paarkümmend kohalikku ettevõtjat.
KEIKi juhi ja seminari korraldaja Anita Hoole sõnul oli ürituse
eesmärk tuua teadust ka Võrule
lähemale ehk avada meie ettevõtjatele teadlaste endi poolt rohkem
infot, mis nende laborites toimub
ja kas ettevõtjad nende tegemistest ka kasu saaksid.
„Arvame, et mõningaid
probleeme saaks oluliselt kiiremini lahendada, viies ettevõtete vajadused ja teadlaste tarkus
omavahel kokku. See annab
ettevõtlikele inimestele rohkem
julgust ja vajadustunnetust,
ettevõttesiseste probleemide
kerkimisel või uute ideede
katsetamiseks, küsida abi teaduselt. Huvi teadusasutuse
poolelt seminar korraldada oli
väga tugev ja annab positiivse
impulsi jätkusuutlikkusele
meie keskuse ja piirkonna ettevõtjatele,“ rääkis Hoole.
Seminaril astusid üles Maaülikooli rektor Mait Klaassen,
toiduteaduste ja toiduainete
tehnoloogia õppetooli hoidja ja
dotsent Ivi Jõudu, põllumajandus- ja keskkonnainstituudi direktor Aret Vooremäe, TÜ
Seto Aiad juhataja Margus Tim-

mo ning Uma Meki toiduvõrgustiku projektijuht Esta Frosch.
„Meie eesmärk oli tuua teadus kohapeale – Kagu-Eestisse.
Selline teaduse ja ettevõtjate vaheline kahesuunaline liikumine
on Tartus ja Tallinnas väga aktiivne, aga siin piirkonnas tagasihoidlik. Nüüd on meil algus
tehtud ja on näha, et on tekkimas mõtteid. Püüame need barjäärid järgmiste kohtumistega
maha võtta, et ettevõtjad ikka
julgeksid teaduse poole
pöörduda,“ selgitas Hoole veelkord seminari eesmärki.
Seminarile oli registreeritud 23 ettevõtet. „Ma arvan, et
see on alguseks väga hea tulemus. On palju inimesi, kes
mõtlevad, et võiksid midagi
teha. Miks mitte küsida tootearenduse nõu ja abi teadusasutustelt,“ lisas Hoole.
Seminar lõppes ühise külaskäiguga Uue Saaluse
veinitallu.
Kagu-Eesti
Innovatsioonikeskus
* Selleks, et teadus Kagu-Eesti
ettevõtjatele veelgi lähemale
tuua, korraldas KEIK vahetult
enne lehe trükki minekut, 16. ja
17. aprillil Võrus teisegi ürituse,
kus äriedendamise võimalusi
tutvustas Teaduspark Tehnopol.
Sellest järgmises lehes.

UMA MEKK – mälu läbi toidu
Maikuus algab Vana-Võrumaa
maitsete aasta, kuna Maaeluministeerium on 2019. aastaks
andnud sellele maanurgale Eesti toidupiirkonna austava tiitli.
Lõuna-Eestis on UMA
MEKK kanda kinnitanud ja
hästi tuntud, kuid üle-eestiliselt on veel palju ära teha. Meil
on oluline sõnum: siin nurgas
tehtud kohalik toit on kvaliteetne ja maitsev. Kõige
parem on see aga siia kohale
tulles ja seda siinses õhustikus
mekkides.
Võrumaa maastik määrab
siinse elulaadi – künklikul
maastikul on väikesed põllud,
mis soodsad pigem karja- kui
teraviljakasvatuseks. See on
tinginud väikeettevõtjatest toidutootjate rohkuse.
Vana-Võrumaal hoitakse
au sees vanu tavasid, aga tervitatakse ka kasulikke uuendusi. Vanasti elati toidu han-

27. aprillil 2019 kell 13 ootame huvilisi kohtuma Stedingu majja UMA MEKI
toiduvõrgustiku projektijuhi Esta Froschiga ja Pärnumaa maitsete aasta 2018
koordinaatori Kadi Elmestega. Kõneleme ja arutame maikuus algava
Vana-Võrumaa maitsete aasta ja selle tegemiste üle. Maaeluministeerium on
Vana-Võrumaa nimetanud Eesti toidupiirkonnaks 2019.
kimise ja valmistamise ning
pidusöökide ootamise rütmis. Toidu tähtsusest annavad tunnistust tollal kasutatud sünonüümid nagu hingepide, kehakinnitus ja maailma kinnipidaja. Tänapäeval
tunduvad toit ja söömine nii
tavalised, toidudki on üle
Eesti enam-vähem ühesugused.
Siiski on teada mitmeid
ainult Võrumaale ja laiemalt
Lõuna-Eestile omaseid toite,
mida mujal Eestis ei tuntud.
Näiteks on kohupiim LõunaEesti toit, mis siit on üle terve
Eesti levinud. Sõira on vanasti

tehtud ainult Setu- ja Võrumaal ning Lätis. Praeguseks
ongi Vana-Võrumaa ja Setumaa sõirategijad seljad kokku
pannud ja taotlevad siinkandis tehtud sõirale Euroopa Liidu kaitstud geograafilist
tähist. Liha saunas suitsutamine on samuti Lõuna-Eesti komme, mis koos suitsusaunakombestikuga on kantud UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.
Et tatart, kanepit ja läätsi on
vaid Lõuna-Eestis kasvatatud,
siis on siin tavalised olnud
tat rapuder, läätseroog ja
kanepitoidud. Ainult Lõuna-

Eestis hautati kapsaid tangudega paksuks pudruks (nn
paksud kapstad) ning tehti
oa- ja herneputru (tampi). Samuti on oluliseks säilitusmeetodiks olnud taas populaarsust koguv hapendamine ehk
fermenteerimine. Liharoogadele lisaks on tehtud vere- ja
rupskitoite, mis ka praegu
veise- ja lambakasvatajate
seas (keda piirkonnas on palju) au sees on.
Peale oma toitude ja nende võrukeelsete nimede on
võrukestel ka kindlad
kombed, mis käivad söögi
valmistamise, pakkumise ja
söömise juurde. Näiteks see,
et külla ei minda tühja käega
ja külalist ei lasta kunagi ilma
söömata ära.
Esta Frosch,
MTÜ Võrumaa Talupidajate
Liidu toiduvõrgustiku
koordinaator
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SOTSIAALNE INNOVATSIOON

Vunki mano! loometalgutel
võidutsesid liikumisretsept
ja motomehed
4.–6. aprillini toimusid Varstus
teised Vunki mano! loometalgud ‒ see on häkatoni põhimõttel toimiv intensiivne koostöötamine kogukondade edendamiseks. Heaolu eripreemia,
2000 eurot, andis žürii liikumisretsepti väljastamise teenuse loomisega tegelnud Võrumaa Spordiliidu meeskonnale
ning peaauhinna, 3000 eurot,
turvaliste maastikusõidukite
matkaradade loomisega tegelnud Rõuge motomeestele.
Loometalgutele oli kohale
tulnud enam kui 120 inimest,
kes lõid kaasa 14 idee arendamises. Osalejate hulgas oli aktiviste ja eestvedajaid, eksperte,
kogukondade liikmeid ja ametnikke. 48 tunni jooksul töötasid
meeskonnad valitud ideede kal-

lal, neid juhendasid mentorid turunduse, meeskonnatöö, teenusedisaini ja kohaliku elu
edendamise eksperdid.
Ideede valik oli suur. Heategevusühing Saagu Parem
arendas vabatahtlike kaasamise
äppi, Tartu Regiooni Energiaagentuur kogukonna päikesejaama, Meremäe valla eestvedamisel otsiti lahendust perearstide puuduse probleemile,
Rõuge vald töötas Haanja
suusakeskuse arendamise kallal, Antslast tulnud meeskond
keskendus Hauka meistrite
võrgustiku loomisele jne.
Kolmanda päeva keskel esitleti oma mõttetöö tulemusi publikule ja 9-liikmelisele žüriile,
kuhu kuulusid Võru linnapea
Anti Allas, Sotsiaalministee-

riumi asekantsler Rait Kuuse,
Võrumaa Partnerluskogu tegevjuht Kerli Kanger, Võrumaa
Arenduskeskuse tegevjuht Kaido Palu, Civitta esindaja Ander
Ojandu, ettevõtja Kuldar Leis
ning mentorid Siim Pütsepp,
Eveli Kuklane ja Eha Paas. Lisaks rahalistele auhindadele saavad kõik osalenud meeskonnad
Võrumaa Arenduskeskuselt jätkumentorlust.
Žürii liige ja järgmisi loometalguid võõrustava Võru linna
linnapea Anti Allas sõnas: “Loometalgutele oma arenguideesid
küpsetama tulnud meeskonnad
olid orienteeritud tulemusele ja
selle tõttu jätsid kõik väga hea
mulje. Valiku tegemine polnud
lihtne. Oli, mille vahel valida.
Ergutuspreemiad võitnud ideed

Turvaliste
maastikusõidukite
matkaradade
loomisega
tegelnud
Rõuge
motomeeste
meeskonna
esindus.
Foto: Sandra
Eowyn Karu
Liikumise digiretsept ja Matkarada maastikusõidukitele
Rõuge vallas olid hästi orienteeritud konkreetse kitsaskoha
lahendamisele ja teostumisel on
neil märgatav positiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju.
Samas seisab suurem osa tööd
tulemuse saavutamiseni kõikidel ideedel alles ees. Selleks soovin ideede eestvedajatele süda-

TASUB TEADA
Kogukondliku turvalisuse toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:
edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise
elukeskkonna loomisel;
suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste
vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
aitavad kaasa vabaühenduste
võimekuse tõstmisele.
Taotlejaiks võivad olla:
Eesti Vabariigis registreeritud
mittetulundusühingud ja








sihtasutused, mille liikmeks ei
ole või mille asutajaks ei ole
riik või kohaliku omavalitsuse
üksus, ning vabatahtlikku
päästekomandot pidavad
kohaliku omavalitsuse üksused.
Vabatahtlikku
päästekomandot pidavad kohaliku
omavalitsuse üksused saavad
olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga
seotud taotluste puhul.
Toetuse piirsumma on
3500 eurot. Toetuse taotlemise
tingimused ja taotlusvormid


asuvad SA Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel https://vorumaa.ee/heaolu/projektitoetus-turvalisus/
Turvalisuse toetusvooru
taotlused tuleb esitada hiljemalt 3. mail 2019 digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile: arenduskeskus@
vorumaa.ee (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu).
Taotluse aruanne tuleb esitada 1 kuu jooksul arvates projekti elluviimise lõppkuupäevast.
SA Võrumaa Arenduskeskus

ENNETUSTEGEVUS
Lahtise tule kasutamisel peab
olema äärmiselt ettevaatlik
Näiteks põhjustab kodus sageli tulekahju grillimine või
lõkke tegemine. Seetõttu on nende tegevuste juures oluline järgida ohutusreegleid nii era- kui ka kortermajas.
1 KÜSIMUS
Miks inimesed prügi koduaias
põletavad?
Vastab Keskkonnainspektsioon
Keskkonnainspektsioon puutub
jäätmete põletamise probleemiga
üsna sageli kokku. Inimeste seas
levib iganenud ja väär arusaam, et
jäätmeid võib põletada. Ilmselt
aastakümneid tagasi võiski, sest
jäätmed olid siis hoopis
teistsugused. Veel mõnikümmend
aastat tagasi pakiti näiteks vorst
paberisse, praegu aga kasutatakse
valdavalt plastpakendeid.
Plastpakendeid on meie
igapäevases prügis ohtralt.
Sellised juhtumid sagenevad just
kevadel ja suvel, kui võetakse ette
suurpuhastused majas,
kõrvalhoonetes või aias.
Äraviskamisele lähevad vanad
mööbliesemed, riided, jalanõud,
rehvid, ehitusjäätmed, värvipurgid ja
muu kasutuks muutunud kraam.
Leitakse, et kõige lihtsam on
kogunenud risu ja rämps lõkkesse
visata. Tihtipeale annavad
suitsevatest ja tossavatest lõketest

mast üleeuroopalisest projektist CoSIE, mis otsib lahendusi,
kuidas luua kogukonnale
suunatud jätkusuutlikke teenuseid. Eestis on projekti pilootpiirkonnaks Võru maakond.
Projekti toetab Euroopa Liidu
teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon
2020 (toetusleping nr 770492).
SA Võrumaa Arenduskeskus

KESKKONNAHOID

Kogukondliku turvalisuse 2019. aasta toetusvoor on avatud 3. maini
SA Võrumaa Arenduskeskus
kuulutas aprilli alguses välja
kogukondliku turvalisuse
2019. aasta maakondliku
toetusvooru. Eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus
inimesed tunnevad end vabalt
ja turvaliselt ning kus igaühe
teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu
on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonna kaitse
ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegevusele.

mest jõudu ning kogukonna
kaasamõtlemist ja tuge!”
Kolmandad Vunki mano!
loometalgud toimuvad 26.‒28.
septembrini Võru Gümnaasiumis.
Projekti elluviijad on Võrumaa Omavalitsuste Liit koos
Võrumaa Arenduskeskusega,
Tallinna Ülikool ja MTÜ Helpific. Tegemist on osaga laie-

teada häiritud naabrid või lihtsalt
möödasõitjad.
Mõnikord kasutatakse lõkkes
põletamist ka kulu vähendamise
viisina. Majapidamisse tellitakse kõige
väiksem prügikonteiner või väidetakse,
et majapidamist üldse ei kasutata.
Tekkinud jäätmed, mis prügikasti ära ei
mahu või mida kuskile panna ei ole,
põletatakse lõkkes. Selline käitumine
on vale.
1 ARVAMUS
Marek Kiik, Päästeameti Lõuna
päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
Päästjate jaoks on rohke suitsu puhul
probleemiks pigem see, et suitsu tõttu
arvatakse, et tegemist on tulekahjuga
ja kutsutakse meid kohale.
Naabriga tuleb ikka arvestada ja
jälgida, et tekkiv suits ei häiriks teisi
inimesi ja liiklust. Kuid naabrite
omavahelisi suhteid päästjaid
klaarima kutsuda pole päris õige. Kui
tegemist on avaliku korra rikkumise
kahtlusega, siis tuleb pöörduda
politsei poole. Palju kasulikku infot
leiate aadressilt www.loke.ee

OHUTU GRILLIMISE JUHEND
Ka rõdu ja terrass on hoone osa. Ära grilli seal!
Grill paiguta hoonest eemale tasasele pinnale.
Lahtise leegiga (puud) grilli hoonest vähemalt 5 m kaugusel.
Söega grilli kasuta hoonest vähemalt 2 m kaugusel.
Küttegaasil töötava grillseadme koha valikul juhindu kasutusjuhendist.
Lase grillil pärast kasutamist täielikult jahtuda. Kuum grill on tuleohtlik.


OHUTU LÕKKE TEGEMISE JUHEND
Lõket tee mittesüttival pinnal, puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses. Piira kivide või pinnasevalliga.
Alla ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 8 m kaugusel hoonetest.
Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15 m kaugusel
hoonetest ja 20 m metsast.
Ära tee tuulise ilmaga lõket. Tuule kiirus peaks olema alla 5,4 m/s
(nõrk tuul).
Ära jäta lõket järelevalveta ja hoia käepärast ämber veega
või tulekustuti.
Lase lõkkel täielikult ära põleda või kustuta veega.
Kulu põletamine on keelatud!


Allikas: Keskkonnaministeerium

Võrusoo katlamaja uus
suitsugaaside kondensaator
tagab linnaelanikele puhtama õhu
ja elukeskkonna
Võrusoo katlamaja uus suitsugaaside kondensaator puhastab
hakkpuidu põlemisel tekkinud
kuumad suitsugaasid lendtuhast ning suunab vabanenud
energia kaugküttevõrku, kattes
seeläbi piirkonna suurenenud
soojavajadust. Prognoositavalt
tagab seade kuni 13% kogu Võru kesklinnavõrgu aastasest
soojatoodangust.
Danpower Eesti tehnikajuhi Juhan Aguraiuja sõnul oli uue
tehnoloogia paigaldamine vajalik, et puhastada hakkpuidu põletamisest tulevaid suitsugaase
ning tagada seeläbi Võru linnaelanikele puhtam õhk ja parem
elukeskkond. „Tänu uutele küttevõrguga liitujatele on viimastel
aastatel piirkonna soojavajadus
märkimisväärselt suurenenud,
mida ilma uue süsteemita
oleksime pidanud hakkama tagama keskkonda koormava põlevkiviõliga. Suitsugaaside kondensaatori abil saame suitsugaasidest tuleva energia suunata aga kaugküttevõrku, kattes
seeläbi osa suurenenud soojavajadusest ja vähendades süsihappegaasi emissiooni keskkonda,“
selgitas Aguraiuja. Nüüdsest
võivad kohalikud märgata, et regulaarselt töötab Võrusoo katlamajas ainult üks korsten, kust
tuleb paksu valget suitsu ehk
puhast veeauru, mille temperatuur on 50°C varasema
160-190°C asemel.
Uues süsteemis juhitakse
Võrusoo katlamaja kahe hakkpuidukatla kuumad suitsugaasid ühisesse kondensaatorisse, kus need puhastatakse lendtuhast ning jahutatakse maha, kasutades selleks
süsteemis ringlevat sooja vett.
Protsessi tulemusena suitsugaasides sisalduv veeaur kondenseerub ning sealt saadav
energia suunatakse kaugküttevõrku. Prognoositavalt tagab
uus tehnoloogia maksimaalselt
13% kogu Võrusoo katlamaja

Pesuri korsten hakkeladude
vahel, kust tuleb paksu valget
suitsu ehk puhast veeauru.
Foto: Maire Udras

aastasest soojatoodangust, töötades nimivõimsusel 3,1 MW.
„Tänu sellele väheneb ka katlamaja hakkpuidu tarve umbes
10 000 m3 võrra aastas, mis aitab
kompenseerida viimase aasta
jooksul järsult tõusnud hakkpuidu hinda,“ lausus Aguraiuja.
Uue tehnoloogia paigaldamine oli viimase aasta suurim
investeering Võru kaugküttevõrku
kogumaksumuses
743 000 eurot, millest 260 070
eurot kattis Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ehituse peatöövõtja oli taastuvenergeetikaja koostootmislahenduste ettevõte ICP Solutions OÜ ning
järelevalvet teostas OÜ Äärejuht. Tehnoloogia tarniti Šveitsi
firmalt IS Saveenergy AG.
Danpower jätkab Võru
kaugküttevõrgu arendustöid
ka käesoleval aastal, paigaldades kõikide oma katlamajade kateldele täiesti uue
juhtimisautomaatika. See võimaldab kasutusele võtta tänapäevaseid nutikaid lahendusi,
tänu millele väheneb manuaalne töö ning tõuseb
varustuskindlus.
Danpower Eesti AS
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FESTIVALI EEL

Teppo-tüüpi lõõtsadel võistumängimine
särab pärlina juubelifestivali kavas
XXV Võru pärimustantsu
festival 18. - 21. juulini 2019
tõestab traditsioonide järjepidevat kestmist. Võistumängimist Teppo-tüüpi lõõtsadel
peame oma programmi
alustalaks alates esimesest
festivalist. Aga sel korral festivali juubelile mõeldes
püüame püsivat võistumängimist erilise pärlina esitleda,
sest lõõtsamängijate võistlus
Võrus on vanem kui tantsufestival. Mängijate võistluskihk äratati siin üles 1971.
aastal. Mängusära pole tuhmunud, väidavad asjatundjad. Õige sära sellele üritusele
annavad mõistagi pillimehed,
keda ootame ka seekord
võistumängimisele SA Võru
Kannel aeda laupäeval, 20.
juulil kell 10.
Võistumängimise tingimusi pole muudetud. Traditsioonilise formaadi järgi
mängitakse ainult August
Teppo või tema eeskujul
valminud nn Teppo-tüüpi
lõõtspillidel neljas võistlusklassis:
algajad – mängustaaž vaid
üks aasta, vanus määramata;
noored – vanus kuni 20 eluaastat;
täiskasvanud – vanus 21 ja
enam aastat;
ässad – varem täiskasvanute klassis võistelnud 1.-3.
koha võitnud mängijad.

Iga võistleja mängib kaks
eriilmelist lugu, mille esituse
juures žürii hindab nii
sisukust, muusikalist väljendusrikkust kui ka kõla.
Toetudes võistumängimise
žürii liikmete arvamusele,
võime kinnitada, et Võru
publik on 25 aasta jooksul
kuulnud ära Eesti lõõtsamängijate kogu paremiku. Erilist
naudingut on pakkunud neli
lõõtsakuningat, kes oma teenitud krooni saanud kolmekordse ässade klassi võitjana.
Loodame rohkearvulist osavõttu ka juubelifestivalil.
Registreerimine võistumängimisele algab 1. mail.
Lisainfot leiab https://vorufolkloor.ee/lootsa-voistumangimine/
Võistumängimise järel
20. juulil kell 13.30 algab
Kandle aias Vana-Võrumaa
lõõtspillimängijate ning
võistumängimisel osalejate
suur ühismängimine. Pooletunnine kontsert on MTÜ
A. Teppo Lõõtsatalu kingitus festivalile.
„Me oleme väga tänulikud, et pärimustantsu festival ellu kutsuti ning selle
raames ka võistumängimine taas uue hingamise sai,”
selgitab võistumängimise
korraldaja Priidu Teppo.
Eeltööd Vana-Võrumaa
lõõtspillimängijate kogu-

konna loomiseks on tehtud
juba mitu-setu aastat. MTÜ
A. Teppo Lõõtsatalu on
korraldanud alates 2016.
aastast lõõtspillimängu
õpetamist ja alates 2017.
aastast lõõtspilli valmistajate kursusi. Nii on Võrumaa juurde saanud 30 uut
lõõtspillimeistrit ja sama
palju või enamgi mängijat.
Eelkõige nende mängijate ja
muidugi ka kõigi võistumängimisel
osalejate
kaasabil ühismängimine
publiku ees teoks saabki.
20. juuli pidupäeva lõpetame August Teppo Lõõtsatalus (Võru valla Loosu külas), kus toimub veel kaks
kontserti: kell 15 lõõtsakontsert August Teppo mälestuskivi juures ning kell 18
lõõtsamuuseumi õuel pärimuskontsert „Egäst nukast
Teppo man”, kus astuvad üles
Eesti Tantsujuhtide Rahvatantsurühm ning lõõtsakuningas Toomas Ojasaar.
August Teppo lõõtsapärandi hoidjatena tahame
kõikide nende tegevustega tagada, et Võrumaa pillimeistri
elutöö mälestuseks ellukutsutud ettevõtmised jätkuksid
ja pakuksid rõõmu tuhandetele.
Kadri Mähar,
Võru pärimustantsu
festivali toimkonna liige

KUU PILDIS
Võru linnas meenutati
70 aasta möödumist
märtsiküüditamisest

Linnapea Anti Allas ja abilinnapea Sixten Sild kõnelemas
ajaloost. Foto: Marianne Mett

25. märtsil möödus 70 aastat 1949. aasta märtsiküüditamisest, kui Võrumaalt saadeti loomavagunitega Siberi poole
teele 1654 süütut inimest, nende seas 458 last. Tänavu 24.
märtsil kogunes üle 80 inimese Võru raudteejaama küüditatute mälestussamba juurde meenutama seda traagilist
päeva Memento Võrumaa Ühenduse korraldatud mälestusüritusel. Asetati pärjad, peeti kõnesid ja süüdati 70
küünalt. Järgnes mälestuslaud Jaagumäe toidukeskuses.
Pikaajalise tegevuse eest Memento ühenduses anti Inge Hütile, Maire Kartaule ja Olev Kasakule üle Eesti Memento Liidu (EML) teenetemärk ning Helve Kõivule, Ado
Tammemäele ja Elmar Kangurile EML rinnamärk.
Võistluste esikolmik. Foto: Lõuna prefektuur

Möödus 100 aastat Eesti
Vabariigi esimese
rahvaesinduse valimistest
5. aprillil toimus Vana-Võromaa Kultuurikoja ees Katariina
alleel austusüritus «100 aastat Asutava Kogu (Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse) valimistest».
Eesti Vabariigi esimese demokraatliku esinduskogu valimise ümmargust tähtpäeva tähistati üle Eesti. Austusküünlad süüdati kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud
rahvasaadikute sünnikohas. Võru linnas on sündinud Asutava Kogu liige Hermann Koch.
Mälestusüritusel esinesid Kesklinna kooli ja muusikakooli õpilased, kõne pidasid ja ajaloost rääkisid linnapea
Anti Allas ja abilinnapea Sixten Sild ning Riigikogu liige
Anneli Ott. Sündmust ilmestas koostöös Kreutzwaldi
kooliga valminud välinäitus, mis jääb huvilistele tutvumiseks Katariina alleele.

Võistluses selgusid LõunaEesti parimad abipolitseinikud

Hetk küünalde süütamisest Võru raudteejaamas küüditatute mälestussamba juures. Foto: Maire Kartau

Läinud kuul peetud Lõuna prefektuuri abipolitseinike
kutsemeisterlikkuse võistluse võitsid Viljandi abipolitseinikud Kevin Aas ja Andres Sakkov. Teiseks tulid Valgamaa
abipolitseinikud Marjana Lehepuu ja Janek Kets ning
kolmandaks Võrumaa abipolitseinikud Aigar Kalnapenskis ja Anti Haugas.
Võistlusaladeks olid autovigursõit, taktikaline laskmine, valikorienteerumine maastikul, seaduste ja õigusaktide tundmise test, situatsiooniülesande lahendamine ning
Schengeni kompensatsioonimeetmete ja ennetusega
seotud ülesanne.
Esikolmikusse jõudnud duod lunastasid koha üleriigilisele abipolitseinike võistlusele.
Lõuna prefektuuri abipolitseinike kutsemeisterlikkuse
võistlus toimus kuuendat korda.
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KUU PILDIS

Võru Gümnaasiumi õpilasfirmad paistavad
silma ka rahvusvahelisel areenil
9.–11. aprillini toimus Riias
rahvusvaheline õpilasfirmade
festival, kus enim nominatsioone ja auhindu pälvisid Võru
Gümnaasiumi õpilasfirmad.
Parimad valiti välja reklaamvideote ja festivali ajal peetud
laada põhjal.
Peamiselt ettevõtjatest koosnenud žürii valis parima müügitööga silma paistnud õpilasfirmade hulka Mugi, mis pakub

tassikoogi valmistamise komplekte. Komplektid koosnevad erimaitselisest koogipulbrist ja käsitsi maalitud tassist. Koogi valmistamiseks tuleb pulbrile lisada
vett või piima, need omavahel
segada ning seejärel panna tass
koos seguga minutiks mikrolaineahju.
Parima müügistendi preemiale nomineeriti õpilasfirma
Võix, mis müüb võipulkasid. Te-

gemist on uuendusliku tootega,
mille liimipulgaga sarnanevas
biolagunevast materjalist valmistatud tuubis on 70 grammi
võid. Võipulka saab kasutada
noa asemel või määrimisel
röstsaiale ja pannile. Valikus on
neli maitset: mage, soolane,
laimi-tilliga ja päiksekuivatatud
tomatiga. Võix oli nomineeritud
ka Junior Achievementi õpilasfirma programmi vilistlaste po-

Võru Gümnaasiumi õpilasfirmade esindus ja juhendajad Riias: (vasakult) Andri Tallo, Karl Jörgen
Lööper, Grete Hollo, Agate Tillmann, Laura-Maria Kasak, Claudia Kõivoste, Hanna Uibokand ja
Karmo Kurvits. Foto: Erakogu

tentsiaaliauhinnale. Lisaks kahele nominatsioonile tunnustati
õpilasfirmat parima reklaamvideo preemiaga. 30-sekundilise
video valmimisele aitas kaasa
kooli vilistlane Robi Zuts.
Festivalist võttis osa viis
Eesti õpilasfirmat, millest kolm
olid Võru Gümnaasiumist. Lisaks ülalmainitutele osales festivalil ka õpilasfirma Vemps,
mis valmistab ja müüb vetikamaiustusi. Valikus on kaks toodet: vetikabatoonid ja -pallid.
Näiteks batoonid sisaldavad
klorella pulbrit, datleid, mandleid, rebasheina, maapähklivõid ja mahedat šokolaadi.
Õpilasfirmade festival toimus juba 11. korda ja sellest on
saanud üks Euroopa suurem
rahvusvaheline õpilasfirmade
kokkusaamine. Sel aastal osales
üritusel ligi 100 õpilasfirmat 14
riigist, kokku üle 600 õpilase ja
õpetaja.
Võru Gümnaasium on festivalil osalenud neli korda. Eelmisel aastal toodi koju ka festivali peaauhind: parima õpilasfirma tiitliga tunnustati Labüüd, mis valmistas ja müüs labürindiga puidust tasakaalulaudasid.
Karmo Kurvits,
Võru Gümnaasiumi direktor

Koosõppimise meistrid Nora-Loreen Ossip ja Emma Pauline Sissas võistkonnast Smile. Foto: Evi Tarro

Robootikute
koosõppimise päev
Robootikute koosõppimise toredal päeval 30. märtsil Rõuge
Põhikoolis osales 16 Võru Kreutzwaldi Kooli õpilast. Koosõppimise meistrikarika tõid koju Nora-Loreen Ossip ja Emma
Pauline Sissas (4.c kl) ning esikoha FIRST LEGO League robotimängus võitis meeskond Võru Robootikud (Uku Udras ja
Richard Zeno). Meie võistlejaid jagus veel LEGO sumosse ning
2.b kl kolm võistkonda esitlesid «Eesti laulu- ja tantsupidu»
LEGO WeDo-s.

ETTEVÕTLIKKUS

Võru õpilasfirmade kevadlaadal osales
rekordilisel arvul noorte ettevõtteid
16. märtsil toimus Kagukeskuses
Võru Gümnaasiumi ja Võrumaa
Arenduskeskuse koostöös õpilasfirmade kevadlaat. Kui eelmisel
aastal tutvustas ja müüs laadal
oma tooteid 35 õpilas- ja minifirmat, siis sellel aastal osales rekordiliselt 65 ettevõtet üle Eesti. Firmad olid kohale tulnud Põlvast,
Valgast, Tartust ja Tallinnast. Võrumaalt osales 20 firmat, millest
14 olid Võru Gümnaasiumist.
Sarnaselt eelmise aastaga oli
pakutavate toodete ja teenuste
valik mitmekesine ja leidlik.
Õpilaste välja arendatud toodete
seas olid näiteks võipulgad, vetikamaiused, värvilised sokid,
kosmeetika, küüslauguessents,
T-särgid, võtmeleidja, keraamika
ja käsitöökohukesed. Peale toodete pakkusid õpilas- ja minifirmad ka teenuseid: salatikohvik,
soengute tegemine.
Kui tavaliselt valitakse õpilasfirmade laadal välja ka parimad,
siis Võrus toimunud laadal
otsustas korraldusmeeskond
teisiti. Kõik osalenud õpilas- ja
minifirmad said tänukirja ja
väikese meene ning parimaid
välja ei valitud. Laadal osalemine
on ju eelkõige õppimiskogemus
ja hea müügivõimalus kõigile.
Õpilasfirmade kevadlaat läks
nii hästi, et korraldajate sõnul

Kevadlaada
hitt-toode oli
käsitöökohuke,
mida valmistab
ja müüb
Tallinnast pärit
õpilasfirma
Glaze.
Fotod: Erakogu

toimub müügipäev kindlasti ka
järgmisel aastal. Korraldajad loodavad, et siis on koostööpartnereid veel rohkem. Sel aastal
aitasid laada õnnestumisele
kaasa vabatahtlikud, Värska Vesi
AS, Kagukeskus ja Europe Directi Võru teabekeskus.
Ainult koostöö ja kogukonna toetusega on võimalik Võrumaast teha õpilas- ja minifirmade ehk üldisemalt ettevõtlike õpilaste Meka. Oleme juba
praegu paljudele eeskujuks
ning parimaid praktikaid tullakse otsima isegi välismaalt.
Kokku tegutseb Eestis sel
aastal 63 minifirmat ja 336
õpilasfirmat. Kui minifirmas
panevad end proovile 7.–9.
klassi õpilased, siis õpilasfirmana genereerivad äriidee ja
müüvad oma toodet või teenust

gümnaasiumi- ja kutsekooliõppurid. Võrumaal tegutseb sel
aastal ametlikult seitse minifirmat: neli Antsla Gümnaasiumis, kaks Vastseliina Gümnaasiumis ja üks Rõuge Põhikoolis. Õpilasfirmasid on ligi
kolm korda rohkem ehk 20:
Võru Gümnaasiumis 14, Värska Gümnaasiumis kolm, Vastseliina Gümnaasiumis üks,
Parksepa Keskkoolis üks ja
Antsla Gümnaasiumis üks.
Õpilas- ja minifirmad saavad
müügioskusi arendada enamasti
kohalikel laatadel. Õpilasfirmadele mõeldud laadad toimuvad
Värskas, Tartus, Pärnus, Raplas,
Narvas ja Tallinnas. Eelmisest
aastast toimub õpilasfirmade
laat ka Võrus.
Karmo Kurvits,
Võru Gümnaasiumi direktor

Võru Gümnaasiumi
õpilasfirma
Pomp
müüs toataimega
dekoratiivvalgusteid.

Kevadlaata
modereeris
Võru Gümnaasiumi
õpilane
Joosep
Kurm.
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PIIRIÜLESED PRAKTIKAD

Veenädal Võru Järve Koolis

Tähistades rahvusvahelist veepäeva, külastasid Võru
Järve Kooli õpilased ja Meiela noored AS-i Võru Vesi
veetöötlusjaama ja reoveepuhastit.

Laual oli õpilastele ja Meiela
noortele maitsmiseks kraanivesi
kannuga, kuhu oli lisatud marju,
sidrunit, kurki. Veekannu kõrval
pudelid karastusjookidega: Värska vesi, Saaremaa joogivesi, Fanta, Coca Cola. Fanta ja Coca Cola
pudelites sisalduva suhkru koguse näitlikustamiseks pani
kooliõde joogiklaasi vastava hulga suhkrutükke. Võrdlus oli
meid kõiki väga mõtlema panev –
5 kuni 10 suhkrutükki klaasi joogi kohta.

Järve Koolis käimasoleva tervislikke eluviise propageeriva Erasmus+ projekti
raames korraldati märtsikuus veenädal.
Ürituste läbiviimise ajale langes ka rahvusvahelise veepäeva tähistamine.
Nädala tegevustesse olid kaasatud
Toetuskeskuse Meiela noored koos juhendajatega. Ürituste läbiviimisele aitasid
kaasa kooliõde Triin Nassar ja AS-i Võru
Vesi esindajad.
Erasmus+ projekti tegevuste põhiteemadeks on inimese füüsilise ja vaimse tervise toetamine ning tervisliku toitumise
propageerimine.
Nende teemade käsitlemisel oleme valmistanud koos õpilastega smuutisid, kodunduse tundides teinud tervislikke
salateid. Veenädala raames toimunud ürituste sisuks oli puhas vesi, vee tarbimine,
puhta vee vajalikkus ja kasulikkus. Antud
teemat tutvustas osalejatele kooliõde Triin
Nassar, kes illustreeris oma ettekannet
rohke pildimaterjali ja praktiliste katsetega. Oluline mõte, mis ettekandest kõlama
jäi on: kõige parem on juua puhast kraanivett.

KUU PILDIS

Noortekonverents Kandles
Lootus, hirm, põgenemine,
enesehävitus, kiusamine,
uus algus - on just need sõnad, mis iseloomustasid
märtsi viimasel laupäeval
Kandles toimunud noortekonverentsi §.
Korraldajad Võru Noortekeskus, Võru Linna Noortekogu ja Võru Tugila tänavad
südamest kõiki, kes oma väga
erilist lugu jagasid lootuses, et
ehk nii mõnigi noor jätab
mõne teo tegemata või saab
motivatsiooni edasiseks eluks.
Päev ei oleks kindlasti olnud
nii meeleolukas, kui oleksid
puudunud EMOP, AZMA ja
Andreas Pall. Suurepärase töö
tegid ära Kauri Kaljuste ja

abilinnapea Toomas Sarapuu.
Andsite suure väärtuse
juurde. Täname noori, kes
üritusse panustasid, ja teid,
armsad noored, kes tulid ja
kuulasid. Kagukeskus, Kubija
hotell, Ad Expert - aitäh panustamast!
Noorte piirkondlike omaalgatuste konkursi „Nopi üles“
tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud
programmis „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.

Elulised lood Kandle lavalaudadel, abilinnapea Toomas Sarapuu (paremal) intervjueeritavaks on AZMA. Foto: Kristiin Kull

Ürituse lõppedes jagati kõigile osalejatele Erasmus+ projekti logoga kerged
seljakotid koos isikliku veepudeliga. Nüüd
saab iga osaleja enne matkama minekut
või väljasõitu täita veepudeli puhta kraaniveega.
Selgitamaks, kust ja kuidas jõuab
puhas vesi meieni, korraldasime
õpilastele ja noortele õppekäigu AS-i
Võru Vesi. Võru Vee juht Juri Gotmans
tutvustas meile Võru Kirsiveski veetöötlusjaama tööpõhimõtet ning rääkis
kraanivee kvaliteedist, mis on Võru
linnas väga hea.
Külastasime ka linna reoveepuhastit,
kus meile näidati hooldustehnikat, selgitati reoveepuhasti töö eripära ja räägiti muda komposteerimise võimalustest.
Tänan kõiki veenädala korraldajaid,
osavõtjaid. Eraldi tänu kooliõele ja AS-i
Võru Vesi esindajatele, kes aitasid meie
õpilastele ning noortele huvitavalt ja meeldejäävalt selgitada teemat VESI.
Reet Kangro,
Võru Järve Kooli direktor
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LASTEAIALOOD
Täname firmat Ritico OÜ!
Märtsikuu alguses potsatas
lasteaia Sõleke postkasti üks
vahva kiri väga toreda ettevõtmisega. Meie kodulähedane
firma Ritico OÜ otsustas
teha Võru linna lasteaedadele
kingituse. Iga lasteaed sai ühe
rühma jagu pastlaid. Pastlad
on valmistanud Võrumaal
Kirumpääl asuva väikeettevõtte Ritico OÜ meistrid.
Olime üllatunud ja
samas õnnelikud. Sõlekese
lasteaias on alati hinnatud
eesti kultuuripärandit ja
traditsioone ning pärimuskultuuri ja rahvuslikkuse hoidmist, uuritakse ka
Võrumaale omast rahva-

kultuuri. Pidudel kannavad
lapsed rahvarõivaid ja pastlad on sobivad jalavarjud
rahvarõivaste juurde.
Õpetajatel tegi meele
rõõmsaks see, et firmal on
valmimas lastele video
sellest, kuidas pastlaid toodetakse. Video eesmärgiks
on teha üks kokkuvõttev filmilõik toote valmimisest
kuni väikeste kandjateni
seoses EV100 programmiga.
Suur tänu Kairi Rammole ja Kaiju Thalile Sõlekese lasteaia perelt!
Tiina Kala,
Võru lasteaia Sõleke
direktor

Õnnelinnu rühma väikesed kokad. Foto: Erakogu

Projektõpe Sõlekese lasteaias
Iga laps on isiksus ja lapsest
lähtuv kasvatus toetub lapse huvile. Projektõpe järgib
lapsest lähtuva kasvatuse
põhimõtteid, kus lapsi huvitavaid teemasid uuritakse
sügavuti pikema aja jooksul. Toetatakse lapse kasvamist iseseisvaks mõtlejaks
ja loojaks, kellel on oma
arvamus.
Laste mõtted tulevad
nende kogemustest, seega
on projekti teemad lastele
huvitavad. Projekt areneb
läbi arutelude, kus lapsed
leiavad ise lahendusi, avastavad ja õpivad ise uurimise
ja katsetamise, mängu ning
käelise tegevuse abil. Projekti käigus õpetajad dokumenteerivad laste mõtted
ja tegevused ning lõpus saavad kõik selge ülevaate
õppetegevuse etappidest ja
tulemustest.
Sõlekese lasteaia Sinilinnu rühma õpetajad Karina
Höövel, Annika Ossip ja
Veronika Pisartšik leiavad,
et nende kogemus projektõppega on üsna väike,
kuid juba praegu on tunda,
kuidas uue metoodika
kasutamine aitab kaasa laste
arengule. Tänu projektõppele on mindud uuritavate teemadega süvitsi.
Kuna projektõppe teemad
lähtuvad ennekõike laste
huvidest ja lastelt saadud
infost, mida õpetajad keskkonna loomisega täiustavad, siis on kõigi teemade

Mida laps kuuleb, selle ta unustab,
mida laps näeb, seda ta mäletab,
mida laps kogeb, seda ta oskab.
uurimine põnev nii lastele
kui ka õpetajatele. Tegevuste läbiviimiseks on aega
ning laps omandab teadmisi üha enam läbi lõimitud
tegevuste.
Karina Höövel lisab:
„Saame tuua näiteid viimasest projektist, kus uurisime
lastega inimkeha. Kui
alguses lapsed tutvusid
kehaga, siis tänu projektõppele liikusime edasi vastavalt laste huvile arstide
maailma. Lapsed uurisid
arsti tööd, mängiti hambaarsti ning mõne aja möödudes soovisid lapsed juba
ise hambaarsti külastada,
kus omakorda saadi positiivseid kogemusi. Suureks
abiks projektõppes on lapsevanemad, kes annavad
endast parima, et koostöös
õpetajatega pakkuda lastele
võimalikult ehedaid kogemusi.“
Ka Öökulli rühmas tegutsetakse Reggio Emilia
tegevuskultuurist inspireeritud projektõppe põhimõtteid järgides. Projektide teemad tulenevad laste
huvist ning lõpevad siis,
kui laste huvi teema vastu
lõpeb. Õpetaja Sigrid Piirmanni arvates sarnaneb
lapse tegevus projektides

17. mail toimub Võru Spordikeskuse staadionil
ohutuspäev, millest on oodatud osa võtma
kõik Võru maakonna lasteaedade koolieelikud
ja ka vanemad koos oma lastega.
Lastele on kutsutud ohutust ja õiget
käitumist ohu korral õpetama:
Politsei- ja Piirvalveamet,
Päästeamet,
Kaitseliit,
Maanteeamet,
Eesti Punane Rist,
Autokool,

Naiskodukaitse,
Lastekaitseliit,
MTÜ Võru Noortekeskus,
OÜ Enerel,
G4S,
Pommirühm.

teadlase tööle, kes uurib,
katsetab, kogub andmeid ja
teeb oma uurimistööd.
Õpetaja Terje Reiljan
täiendab: „Projektõpe on
pakkunud meile väljakutseid, mis panevad õpetajana
end pidevalt täiendama
ning õppima koos lastega.
Oluline on, et laste õppimine toimuks koostöös teiste
laste ja õpetajaga, kus uued
teadmised toetuvad olemasolevatele teadmistele ning
lapse vahetule kogemusele.
Õpetajana oleme lapsele
suunajad, pakkudes õigeid
töömeetodeid ja -vahendeid. Tähtis on mõista lapse maailma, lähtudes sellest,
et laps on isiksus, kellel on
huvid ning ta saab rakendada oma loovust ja
algatusvõimet.“
Sellest õppeaastast
alustas Sõlekese lasteaia sõimerühm Õnnelinnud projektõppega, et uurimise ja
katsetamise abil erinevatest
teemadest rohkem teada
saada. „Lapsed peavad saama õppida oma kogemuste
najal – puudutades, liigutades, kuulates, vaadates. Teemade valikul ja tegevuste
läbiviimisel lähtume laste
huvidest ning oskustest.
Suurt rõhku paneme lapse

loomuomasele aktiivsusele
ja avatud meelele. Õpetaja
on suunaja ja abistaja rollis,
ta annab ideid, kaasab lapsi
tegevustesse ning on ise aktiivne tegutseja,“ räägib
õhinaga õpetaja Kristi
Jurask.
„Lapsest saab tegutseja
iseenda õppimise läbi. Selleks peab looma täiskasvanu sobiva ümbruse ehk
keskkonna. Toetava õpikeskkonna loomisele on
kaasa aidanud tublid lapsevanemad,“ tunnustavad
rühma lapsevanemaid
õpetaja Oksana Kongo ja
õpetajaabi Vaike Mõtshärg.
Õnnelinnu rühma lapsed on avastamise abil õppinud tundma mitmesuguseid materjale (vesi, jahu,
paber, muld jne). Taluloomade projektis oli lastel
võimalus käia talueluga tutvumas ja leivaprojektis küpsetasid lapsed pagaritooteid, mida lahkelt jagati ka
sõpradega. Raamatuprojektis valmis igal lapsel oma
raamat.
Kuigi meie lasteaed on
suur, lähtume projektõppes
iga lapse individuaalsusest.
Koostöö peredega suurendab kogukonna ühtsustunnet. Soovime, et iga laps
oleks õnnelik ja tahaks õppida.
Maia Päevalill,
Võru lasteaia Sõleke
õpetaja

Lapsi kasvatades kasvame kõigepealt ise.
A. H. Tammsaare
OOTAME MEIE LASTEAIAS
2019. AASTA SÜGISEL
LASTEAIATEED ALUSTAVATE LASTE VANEMAID
(SÕIMERÜHMAD, TASANDUSRÜHM)
SÕLEKESE LASTEAIA SAALI
LAHTISTE USTE PÄEVALE
8. MAIL ALGUSEGA KELL 16.30.
Kaasa palun võtta vahetusjalanõud!
SÕLEKESE PERE

Kaiju Thal proovimas Naerulinnu rühma poistele pastlaid.

Esinevad Väimela lasteaia Rukkilill folkloorilapsed.

Mudilaste folklooripäev
“Varõs vaga linnukõnõ”
Võru lasteaias Päkapikk toimus iga aastane Võrumaa
mudilaste folklooripäev. Tegemist on pikaaegse traditsiooniga, mille juured
kanduvad aastate taha.
Tavapäraselt ringlebki pidu
mööda maakonda, saades
igal aastal uue koha, tegijad
ning ka näo.
Seekordsele folklooripäevale Päkapiku lasteaeda
oli kokku tulnud üle 120
lapse üheksast Võru linna ja
maakonna lasteaiast. Kohal
olid Võru linna, Puiga, Lasva, Parksepa, Väimela ning
Sõmerpalu lasteaia folkloorilapsed.
Pärast ühist terelaulu ja
tutvustusringi saigi peoga
peale hakata. Kõigil lasteaedadel oli võimalus üles
astuda päris oma folkloorikavaga. “Tore oli näha
lapsi vanu regilaule laulmas,
tantse tantsimas ning mänge mängimas,” nentis Päkapiku lasteaia liikumisõpetaja Liivi Savi. Jah tõepoolest,

iga lasteaed oli leidnud vastavalt teemale “Varõs, vaga
linnukõnõ” just oma lähenemisnurga - kes pilliloo,
kes tantsu, kes laulu näol.
Peo juhiks oli lustakas
varesepaar - vares Jaagup
(Kadi Kronberg) ja vares
Anna (Anita Punamäe).
Nende lõbusad vahepalad
aitasid esinemisnumbrid
ühtseks tervikuks muuta, aga
andsid lastele aimu ka vareste
eluolu kohta Eestimaal. Lapsed said teada, kui nutikad
on tegelikult varesed, kuidas
nad pesa ehitavad ning kuidas ilma ennustavad. Loomulikult ei puudunud peolt
ka ühismängud, -tantsud
ning -laulud. Nagu ikka
ootas lapsi ka üllatus.
“Oli tore folklooripäev,”
kinnitasid Päkapiku lasteaia
folkloorilapsed. Kohtumiseni juba järgmisel folklooripeol!
Kadri Mähar,
Lasteaia Päkapikk
muusikaõpetaja
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Rohevahetus
raamatukogus

LUULEKEVAD 2019

Kevadine taimede istutamise aeg on käes. Kõik rohenäpud
on oodatud Võrumaa Keskraamatukogu III korruse
fuajeesse, kus 8.-11. maini kell 10–18 toimub rohevahetus.
Raamatukokku võib tuua kodus üle jäänud taimi ja leida endale mõni huvitav taim ka asemele. Uudistama on
oodatud needki, kellel pole taimi kaasa võtta. Rohevahetus
on tasuta, taimi võib kas vahetada või lihtsalt ära anda.
Sobivad igasugused taimed, nii püsikud kui ka ühe-aastased taimed, toa- ja õuetaimed, seemned, lillesibulad ja
-juurikad ning köögivilja- ja maitsetaimed. Väga suuri
taimi ei ole mõtet tuua, nende hoidmiseks pole raamatukogus ruumi.
Täiendavat infot saab telefonil 782 1912.
Kohtume rohevahetusel!
Merle Koik,
Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuht
Contra (paremal) ja Guntars Godinš 3. aprillil Võru Keskraamatukogus. Foto: Signe Pärnaste

Contra ja Guntars Godinš ning Lauri
Sommer esitlesid uusi luulekogusid
Aprilli alguses esitlesid luuletajad Contra ja Guntars
Godinš ning Lauri Sommer
Võru linnas oma uusi luulekogusid.
3. aprillil esitlesid Contra ja Guntars Godinš Võrumaa Keskraamatukogus
Contra lätikeelset luulekogu „Tik grūti ir būt latvietim” - „Nii raske on olla
lätlane”. Väga soliidse ja ilusa luulekogu andis välja kirjastus Pētergailis Eesti
Kultuurkapitali toel. Raamatu on illustreeriunud Elīna Brasliņa.
Raamatu eessõnas tutvustab Guntars Godinš Ur- Lauri Sommer oma luulekogu esitlusel Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Mevastest pärit luuletajat. Esit- moriaalmuuseumis. Foto: Anu Kasak
lusel meenutas ta lõbusalt,
kuidas ta esimest korda oli mille eest ta pälvis 2018. on eesti keel imeilus keel.
teel Urvastesse ja teed küsi- aastal Dr. Fr. R. Kreutzwal- Seda on tore kuulda eriti
des teati kohe – selge, olete di mälestusmedali. Suure- tänavu, eesti keele aastal.
meelselt kinkis ta sini4. aprilli pärastlõunal
teel Contra juurde!
Luulekogus on osa luu- must-valgete servadega esitles Lauri Sommer Dr. Fr.
letusi Guntars Godinši tõl- eepose ühe eksemplari R. Kreutzwaldi Memoriaalgitud, aga et Contra läti raamatukogule.
muuseumis oma kuuendat
keele oskus on juba nii hea,
Nad tutvustasid oma tu- luulekogu „Kodu kaduvas”.
siis on seal ka tema enda lä- levikuplaane. Contral on Sänna lähedal Räestul elav
ti keeles kirjapandud luu- kohe-kohe ilmumas luule- luuletaja rõõmustab lugejat
letusi. Guntars Godinš tõ- kogu „Olkõ vakka”. Ta nõus- luuletustega aastatest 2008des, et nii Contra ise ja kui tab Edgar Valteri 90. sünni- 2018. Luulekogu on välja
tema looming on Lätis väga aastapäevaks ilmuvaid lä- andnud autori enda kirpopulaarne. Nad lugesid tikeelseid „Pokulugusid”.
jastus Tiivaalune. Lindude
publikule ette luuletusi mõGuntars Godinšil on sa- teema on talle väga oluline,
lemas keeles.
muti mitmed tõlked käsil – ka Klassikaraadio saatesarGuntars Godinš tutvus- lisaks „Kalevipojale” on ta jas „Fantaasia” tema toimetas oma suurt tööd – lä- juba tõlkinud läti keelde ligi tatud saade tuleb lindude
tikeelset „Kalevipoega”, 50 raamatut, sest tema jaoks teemaline. Samuti on väga

NÄITUSED
* Eesti Piibliseltsi näitus „Pühakiri – käsikirjast
emakeelse Piiblini” konverentsisaalis.
* Näitus Rahvusarhiivi filmiarhiivi varasalvest
„Meenutusi Eesti 150-aastasest
laulupeotraditsioonist” trepigaleriis.
* Fotonäitus „Päevapildistusi 20. sajandi algusest
kuni sõjani. Tsäpsi kandi inimesed” mõttetoas.
oluline aastaring – luulekogu alapealkiri, kui nii võib
nimetada on „Aastaaegade
ratas veereb endasse”. Et
praegu elab Lauri Sommer
ürgoru kaldal, siis on ka
luuletused valdavalt loodusest – kirjutada saab sellest,
mis on sinu ümber.
Et käes on kevad, sobib
lõpetada järgnevate luuleridadega:
Hoia kevadel suu päikse
poole lahti,
see teeb kurgule head.
Need Vanaema sõnad
unuvad ja meenuvad jälle.
Head luulekevadet!
Inga Kuljus

LASTEOSAKOND
NÄITUSED
* 30. aprillini Nora Meldre illustratsioonide näitus
„Inimese isemus(t)“.
* 7. maini Võru Kunstikooli eelõppe ja 1.b kursuse
ruumiliste maalide näitus „Soovipuud“.
* 7. maini Võru Kunstikooli fotograafia õpilaste
fotonäitus „Üks foto päevas“.
* 18. maini Võru Loovuskooli 31. kunstinäitus.
ÜRITUSED
* 15. mail algab 7. suvine lugemismäng
„Laste-Raamatu-Suvi 2019“.

RAAMATUTUTVUSTUS
Papa Kreutzwaldi Õueteatri vabaõhulavastused said kodu kaante vahel
Eelmisel aastal jõudis trükki
raamat, milles neli MTÜ Papa
Kreutzwaldi Õueteater eestvõttel
kahekümne aasta tagasivaates Võrumaal publiku ette jõudnud
näidendit: „Tontla”, „Kullaketrajad”, „Kullaketrajate pulmad” ning
„Pilliga merel ja maal”.
Kogumiku on kokku seadnud
õueteatri juht ja näidendite
lavastaja Silvi Jansons. Peale näitemängude teksti sisaldab see
lavastuste tarvis loodud muusikat
noodis ja sõnas. Lisaks on kava-

lehtede toel jäädvustatud nende
nimed, kes näidendid elavaks, st
etendusteks aitasid vormistada.
Nõnda on see omamoodi dokumentaalne jälg olnust. Mõeldud
aga muidugi tuleviku tegijatele,
neile, kes otsivad oma repertuaari
muusikalist pärimusainelist materjali.
MTÜ Papa Kreutzwaldi Õueteater on seadnud sihiks hoida ja
elustada Lauluisa loomingut.
Kolm kogumikku jõudnud näitemängu ongi loodud Kreutzwaldi

muinasjuttude „Tontla mets” ja
„Kullaketrajad” ainetel, autorid
Silvi Jansons ja Eve Leimann.
Muusika on komponeerinud Ara
Bander ja Andres Määr, laulutekstid on kirjutanud Eve Leimann ja
Maret Melts.
Kõigi nelja näidendi tarvis on
nopitud ainest ka rahvalauludest
ja rahvasuust. Just viimasele ja
oma ilmaelulistele tähelepanekutele toetudes on Silvi Jansons
kirjutanud absurdimaigulise
tänapäevase näitemängu „Pilliga

merel ja maal”, mis ka kogumiku
lõpetab.
Näidendiraamat kannab järjekorranumbrit I (loe: esimene).
„Teine ilmub siis, kui nõudlus esimese järele on lõppenud,” avas Silvi Jansons tulevikuplaane. Kel kogumiku vastu huvi, sel tasub
koostaja enda poole pöörduda.
Hea võimalus selleks on esitlusel
18. mail kell 18 Kreutzwaldi majas muuseumiööl „Öös on mustreid”.
Kaile Kabun
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AJALUGU

TULEKUL

Elust Võru linnas
1915. aastal
UISUTEE KUUSED
wedelewad praegu weel endise koha pääl. Warsti ei saagi
neid jää lagunemise pärast kätte. Ei ole sugugi ilus, et
igasugust rämpsu nii suure südame rahuga järwe
lastakse jääda, kus suwel supelda tahetakse.
Wõru Teataja nr. 26,
3.04.1915

NOOMITUS SAKSA KEELE PÄRAST
Kohalikule postkontori ülemale O r l o w´ ile on Saksa
keele rääkimise pärast wali noomitus ülemalt poolt
antud.
Wõru Teataja nr. 26,
3.04.1915

LIHAPUUDUSE ÜLE
kurdetakse meie linnas igalpool ja seda nähtawasti
õigusega, looma liha olewat päris uhkuse asjaks saanud,
mis tulikallis ja mida õige wähesel wiisil weel saada.
Põhjuseid on palju muuseas ka see, et lihunikud liha
hinnataksi kõrgendust ootawat. Siin peaks ometi kuidagi
wiisi nõu leitama. Igal pool on niisugused asjad
linnawalitsuse kaela weeretatud. Meie teada on ka Wõru
linnawalitsusel nõu o m a l i h a k a u p l u s t awada, kuid
mõnesugustel põhjustel ei ole seda senini ikka weel tehtud.
Oleks küll wiimane aeg kõiki abinõusid tarwitusele wõtta, et
nii tarwiliku tarbeaine, kui liha puudust wiibimata kaotada.
Wõru Teataja nr. 31,
21.04.1915

KAKS PROTOKOLLI
on politsei poolt jalgratta sõitjatele lubamata ajal ja
kohal sõitmise eest pargis tehtud.
Wõru Teataja nr. 32,
24.04.1915
Vanu ajalehti sirvis Võru Gümnaasiumi
raamatukoguhoidja MARIS KÜTT

Õnnitleme aprillikuu juubilare!
90
Maria Bredaitis
Maria Niine
Ilme Rästas
Gunnar Sinimets
85
Aino Meister
Robert Kaur
Juhan Urbanik
Endel Susi
80
Luule Kimask
Anne Taro
Liivi Kaiv
Silvi Orav
Livija Maask
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Gennadi Ingver
Endel Tuvikene
75
Helbe Vaha
Leida Kõrbe
Tõnis Kindsiko
Kalju Ilves
Arno Haidla
70
Nadežda Vaidre
Maie Kukk
Ele Toom
Tatjana Vaškel
Ülo Mee
Vladislav Bogdanov
Lembit Uibokand
Agi Ziugov

* Maikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest teada anda 1. maiks
tel 785 0914 ja/või sirje.randver@voru.ee
* Võru linnas oli 1.04.2019 seisuga 11 843 elanikku,
neist mehi 5293 ja naisi 6550.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor tuleb välja muusikalavastusega „Suidsusannasümfoonia“, mille muusika
kirjutas Märt-Matis Lill.
Lavale seab värske uudisteose
Tarmo Tagamets Rakvere
Teatrist ning juhatab Kaspars
Putniņš. Esitajatena on lisaks
koorile kaasatud pärimusmuusikud Mari Kalkun ja
Meelika Hainsoo, ERSO
instrumentalistid ning näitlejad Lauli Otsar, Sten Karpov
(Endla Teater) ja Agu Trolla.
Muistsest suitsusaunakombestikust ajendatud
muusikalavastuses „Suitsusaunasümfoonia“ elustuvad
loomis- ja kangelaslood olnud aegadest. Äsja valminud
teos avab ukse teise reaalsusse ja viib vaatajad kaasa
müütilisse esiaega, kus kivid
olid veel pehmed ja saunas
loodi terve maailm.
„„Suidsusannasümfoonia“
jutustab elukaarest,“ räägib helilooja Märt-Matis Lill, kes kahasse Taago Tubinaga on kirjutanud ka libreto. „Lugu algab
loomislooga, elukaar teeb läbi
sünni, haigestumise ja surma.
Ja teistpidi − ka tervenemise ja
uuestisünni ning ring hakkab
justkui otsast peale.“ Lille
jaoks on suitsusaunakultuur
uks teistlaadi aja- ja maailmatajumisse. „Suitsusaun
on väga eriline koht, kus
ajatunnetus on teistsugune,
seal olles aeg muutub, justkui peatub,“ lisab helilooja.

Eesti Filharmoonia Kammerkoor. Foto: Kaupo Kikkas

Uus muusikalavastus toob
ajatu suitsusaunamaailma
teatrisaali
Lavastusprotsessi hakkab
juhtima Tarmo Tagamets, kes
võrdleb „Suitsusannasümfooniat“ maailma loomise
looga, mida raamib võrumaine suitsusannakombestik.
„Siin sünnitakse, käiakse
pesemas ja sinna minnakse
õnnelikult ka surema. Aga
oluline pole mitte surm, vaid
taassünd, mis on järjepidev
jätk sellele, kuidas elame siin
maailmas ja kuidas saame
maha pestud oma mured ja
rõõmud,“ ütleb Tagamets.
„Aga see lugu ei ole kindlasti
etnograafiline sissevaade

suitsusaunakultuuri, vaid
meie tänapäev, mille keskmes
on suitsusaun, ja kust võib
leida isegi pisut sürrealismi
teksti kujul.“
Eesti Vabariigi 100.
aastapäevale pühendatud
„Suidsusannasümfoonia“
on inspireeritud Lõuna-Eesti pärimusest, „Kalevalast”
ja Hasso Krulli eeposest
„Kui kivid olid veel pehmed”. Uudisloomingu tellisid ja toovad lavale Eesti
Filharmoonia Kammerkoor, Võru Instituut ja Võro Selts VKKF. Muusika-

lavastus jõuab publiku ette
kolmel korral 2.-4. augustini
Mooste Folgikojas Vana-Võrumaal, mille suitsusaunakombestik on kantud
UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja
(vt. www.savusann.ee). Lisaks etendustele saab kohapeal tutvuda suitsusaunapärandi ning kohaliku käsitöö ja toiduga.
Anneli Ivaste,
Eesti Filharmoonia
Kammerkoori
kommunikatsioonijuhttoimetaja
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JUUBELIKONTSERT

Kultuurisündmused
MAI 2019
7. mail kell 18 Võru Kreutzwaldi Kooli KEVADKONTSERT
Teatrisaalis.
9. mail kell 18 Võru Kesklinna Kooli KEVADKONTSERT
Teatrisaalis.
15. mail kell 18 Võru Muusikakooli KEVADKONTSERT
Kontsertsaalis.
19. mail kell 16 Võimlemisklubi JANIKA kontsertetendus
Teatrisaalis.
23. mail kell 19 VÄLJA MÜÜDUD! Eesti Draamateatri
etendus “Isamaa pääsukesed”
Teatrisaalis. Piletid 20 € ja 25 € müügil Kandle kassas ja
Piletimaailmas.
Autor Andrus Kivirähk. Lavastaja Priit Pedajas. Osades Ülle
Kaljuste, Marta Laan, Viire Valdma, Maria Klenskaja, Ester
Pajusoo, Teele Pärn, Tiit Sukk, Christopher Rajaveer, Tõnu Oja,
Taavi Teplenkov, Tõnu Kark ja Karmo Nigula.
Eesti Vabariik saab 100-aastaseks ja sel puhul otsustab näitering
„Virmaline“ tuua lavale Vabadussõjale pühendatud muusikali
„Isamaa pääsukesed“. Paraku 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 enda õlule võtma ja ise juubeli tähistamisega toime tulema.

Heiki Kelp tähistab
oma juubeleid
kontsertlavastusega
10. mail kell 19 kutsub Heiki
Kelp muusikahuvilisi Võru
Kandlesse osa saama kontsertlavastusest „Polkast rokini“, mis
on pühendatud tema 60. sünnipäevale ja veerandsaja aasta
pikkusele tööle Kandle direktorina.
Kahekordne juubilar meenutab: „Minu kokkupuude
muusikaga algas esimesest
elukuust 60 aastat tagasi, kui
naisansambel ema juhendamisel titevoodi kõrval proove tegi. Kandle lavale astusin
esmakordselt lauljana 7. mail
1972 pereansambli saatel.
Võitsime Noorsoofestivali
laureaaditiitli ja võimaluse
esineda Eesti Televisioonis.
Murdeline periood muusika tunnetamisel algas keskkoolipäevil, kui tekkis huvi isa
kõrvalt basskitarri mängu
vastu. Kui kuulsin ansamblit
MEIE, tuli hinge rokipisik, mis
viis esialgu mitmesse ansamblisse Rõuges, Lasval, Sõmerpalus, kuni lõpuks sain koha
Võru Kandles ansambli Eleegia
koosseisus. Aasta oli siis 1977.
Pärast sõjaväge sündis 1980.
aastal samast koosseisust kurikuulus ansambel Hetero. Hetero aktiivne periood lõppes

minule kümnendi pärast, mil
elu andis võimalusi osaleda
eraettevõtluses ja poliitikas
ning muusikategemine muutus
teisejärguliseks.
Kandlega viis mind saatus
kokku taas 18. mail 1994. Sel
päeval sai minust Kandle juht.
Esialgu minus pisut kaheldi, sest
taidluskollektiivides käis kõlakas, et mees tuleb eraettevõtlusest ja talle on tähtis ainult
maja teenima panna. Ma nägin
probleemina pigem hoone viletsat seisu ja tõesti ka nigelat eelarvet. 25. aastaga on tegusa
meeskonnaga tehtud kultuurivallas palju tööd, mis on
Kandle tugeva ja kindla hoidnud, andnud tegijatele vabariigi
parimad tingimused ning
loonud ka stabiilse majandusliku aluse, tänu millele on Kannel
saanud kultuurikantsina püsida
Eestis esirinnas ja kultuurimaastikul pidevalt edeneda.
Tosin aastat tagasi, pärast
Kandle maja renoveerimist,
leidsin taas motivatsiooni loomingurajal edasi minna. Tekkis ansambel Rahe ja ka Hetero bassimehe koht andis taas
võimaluse end proovile panna.
Viimasel aastakümnel on
minu sulest ilmavalgust näinud

palju laule, tekste, näidendeid,
ürituste stsenaariume ja kaks
raamatut - „Hetero - tsentrist
väljas“ ja „Elu ongi muinasjutt“.“
10. mail toimuval kontserdil soovib Kelp pakkuda mitmekesist ja kvaliteedimärgiga
muusikat. „Käime koos heade
ja andekate kaaslastega läbi
meloodiad, mis on mind lapsepõlvest toonud tänapäeva.
Kuulete laule möödanikust,
eestimaist rokiklassikat, aga ka

täiesti uut loomingut kõige
erinevamates muusikastiilides
ehk polkast rokini,“ lubab ta.
Esinevad ansamblid Hetero ja GELM, Henno Kelp,
Oliver Keel, Indrek Kalda, Tajo Kadajas, Toomas Ojasaar,
Hella Kasuk, Viljar Olesk,
vokaalansambel Labidas, naisansambel Sinilill, tantsurühm
Hopser ja võimlemisklubi
Sirutus.
Ulis Guth

TEATER

Parim meesnäitleja 2019
Andrus Vaarik esineb Võrus
„Elu on parim meelelahutus (pärast surma
jõuab mossitada küll)!“ on Andrus Vaariku
enda loodud ja esitatud lugu, mis vaatleb
inimelu läbi huumoriprisma.
«Mul pole tegelikult midagi karta ja
miks mitte kõigest avameelselt ja valehäbita
rääkida. Me oleme siin maailmas ju esimest
korda ja me ei tea ise ka, mida ja kuidas teha.
Ma olen esimest korda eestlane, esimest
korda olen ma isa. Ma pole harjutada saanud. Ma kirjutan oma elu ühe jutiga
puhtandina valmis. Aga see ei tähenda, et
elu ei võiks lõbus olla. Elu on parim meelela-

hutus! Pärast surma jõuab mossitada küll.“
See ei ole valmis tekstiga etendus, vaid
sünnib igal õhtul uuesti. Publikul on võimalik näitlejaga kaasa rääkida ja küsimusi
esitada, mis toob ootamatuid pöördeid ja
lõpptulemus on alati erinev. Nalja saab
muidugi ka, nagu alati Vaariku puhul –
hoolimata sellest, et ta seekord Ivan Oravana
rahva ette ei astu. Kõikjal üle Eesti menukaks
osutunud „Elu on parim meelelahutus“
etendub lõpuks ka Võru Kandles 5. mail kell
17 (tel 786 8676), piletid Piletilevist ja kohapealt.

KUNST
Moostes
*** kuulame mõisat t ust st
*** külastame peamaja, viinavabrikut,
rahvamuusikakooli ja ter isekeskust
*** tegeleme ter isevõimlemisega
*** valmistame villakojas külmkapimag eteid
*** naudime teat ietendust
Vahepeal lõunasöök ja pannkoogipaus

Väljasõit Võr Muusikakooli juurest kell 9.00
Kojusõit kell 18:00
Regist eerimine pensionäride päevakeskuses
kuni 31. maini. 2019.a.
Osalustasu 8 eurot.
Osalejate ar piirat d (kuni 100 inimest)
Toetajad
Võr Linnavalitsus, Võr Vallavalitsus
Võr maa Arenduskeskus,
Võr maa Pensionäride Ühing
Võr Pensionäride Päevakeskus

„Abstraktne hüperreaalsus“ Vana-Võromaa Kultuurikojas
10. mail kell 18 avatakse Vana-Võromaa
Kultuurikojas (Katariina allee 11, Võru)
Katrin Piile isiknäitus „Abstraktne hüperreaalsus“, mis on jätk 2018. aastal toimunud näitusele „Kata&Laurentsius. Anatoomilised afektid“.
Näituse idee sai alguse värvipaletist – seal
tekivad abstraktsed kompositsioonid
spontaanselt. Kontrollimatu värvide lisamine
paletile võib anda vormi- ja värvikompositsioone, mis üllatavad hoopis teistsuguste
kunstiliste lahendustega kui teadlik töö
lõuendil. Paletil olevatel värvidel on potentsiaal saada läbi transformatsiooni lõuendil
milleks iganes. Võru väljapanekul saab näha
vormilt abstraktseid maale, hüperrealistlikke
maalidokumentatsioone, väikest ruumiinstallatsiooni ning üksikuid objekte, mis kõik
kokku moodustavad ühe tervikliku näituse.
Vana-Võromaa Kultuurikoda on
avatud 31. maini kella 10-18 ning juunist
augusti lõpuni kella 11-19.
Jana Huul

KATRIN PIILE (1987) on
lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia
2010. aastal maalikunstnikuna. Ta
töötab põrandaaluses kunstnike
kommuunis Metropol, mis on
pigem tuntud tegevuskunsti
poolest. Võru näitusel
tegevuskunsti näha ei saa, sest
viimased paar aastat on Piile
looming olnud ainult maali ja
joonistuse keskne. Mõneti on see
mõistetav, sest hüperrealistlik
stiil, milles Piile töötab, on oma
detailitäpsusega niivõrd
töömahukas ning keskendumist
nõudev, et kõrvaltegevusteks
palju aega ei jää.

Katrin Piile stuudios.

