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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Võru linna visioonikonverentsi
kava - 17. august 2006
Kultuurimajas Kannel
Võru – koht maailmas 11.00-12.50
Konverentsi avamine

Tõnu Anton

Võru Lissaboni strateegia

Tunne-Väldo Kelam

Võru – märk Eesti arengus

Paul-Erik Rummo

LINNA LEHES:
Tõnu Anton: Suurte
muutuste aasta
Helve Sibul kinnitati
põhikooli direktori
kohusetäitjaks
Võru Järve Kool saab 10. aastaseks
Laane elamupiirkonda tuleb uus
minijalgpalliväljak
Võru linna koolide aktused 1. septembril

Ummamuudu Võru-maailma vibratsioonid

Aigar Pindmaa

Võru Linnapäevade kava lk 8.

Võru – avastatud või avastamata 13.50-15.50
Võru võti – kohaturundus

Aune Past

Sõna jõud kohaturunduses

Linnar Priimägi

Äri Võrus välismaalase pilguga

Paul Gunn

Kuidas kaasata Euroopa Liidu raha
kohalikku arengusse

Riitta Tobelius

Võru – tulevik meis enestes 16.20-18.00
Diskussioon

Ivi Eenmaa Igor Gräzin Jaak Leimann
Meelis Atonen
Peeter Laurits

Kokkuvõte Rivo Noorkõiv

Linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtt 18.00-19.00

Võru
Visioonikonverentsi
koostööpartnerid:

Meediapartnerid:

222 sõna Võru
visioonikonverentsist
Aastast aastasse on siin linnas
augustikuus tähistatud Võru
sünnipäeva, pakkudes nii linlastele kui ka külalistele peamiselt
meelelahutuslikke
momente.
Tänavuseks, kas just maagilise,
aga auväärse numbriga linna
sünnipäevaks on kokku tulemas
nimekas seltskond, et üheskoos
anda hinnang Võru praegusele
rollile Eesti ja Euroopa mastaabis. Saame teada, millisena nähakse meie väikelinna kõrvaltvaataja pilgu läbi ning üheskoos
vaadatakse tulevikku.

verentsiga soovime tugevdada
oma linna visiooni alustalasid,
kasutades teiste kogemusi ning
miks mitte ka kriitikat.
Unistamine ja visioonide
loomine ei ole tänapäevaleiutis,
inimkond on seda teinud oma
eksistentsi algusest. Unistuste täitumine võib võtta vähem
või rohkem aega – kõik oleneb
inimestest, kes loodud visioonivankrit veavad.

Võru esimesel visioonikonverentsil soovime mõttevahetuste käigus välja selgitada linna
väljapaistvaimad erisused ning
kuidas neid Võru maineelementidena paremini rakendada.

Minevik võib olla tühi mälestus ja tulevik tühi visioon.
Kui aga elada tegusalt iga tänane päev, muutvad eilsed mälestused sisukaks ja iga homne
visioon on täis lootusi. Seega
tulevik seisneb ettevõtlikes inimestes.

Konverentsi ja sealt kogutud
arvamusi vajame selleks, et saada kinnitust oma praegusele linna arenguplaani õigele suunale
ja ehk näevad teised meie väikeses Võrus midagi sellist, mida
meie siinolijatena ei märka või
ei pea piisavalt oluliseks.

17. augustil on kultuurimaja Kannel uksed avatud neile,
kes soovivad osa saada konverentsi ettekannetest. Selleks on
vajalik eelnev registreerimine,
mida saab teha Võru linna koduleheküljel www.voru.ee või
telefonil 785 0908.

Igal linnal peab olema oma
jõuline tulevikunägemus. Kon-

Keiu Ruus
Võru Linna Lehe toimetaja

Linna teenetemärk Laur Lukinile
Korraldust toetavad:
Võru Kultuurimaja Kannel
Võru Kunstikool

Toitlustaja:

Võru Linnagalerii

Arke Lihatööstus AS Väimela bistroo

Võru linna 222. sünnipäeval omistatakse linna teenetemärk
Võru kauaaegsele murdmaasuusatamise treenerile Laur Lukinile, panuse eest kohaliku spordielu edendamisel.
Võru linna teenetemärgiga kaasneb preemia 10 000 krooni.
Linna teenetmärk antakse traditsiooniliselt üle Võru linna asutamise aastapäeval. Tänavu toimub see 17. augustil linnapäevade
avaürituse raames, algusega kell 21.00 Kesklinna pargis.
VLL
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Tänavate remont on täies hoos
Võru Linnavalitsus investeerib tänavu teede
ja tänavate korrashoidu üle 23 miljoni
krooni.
Mahukaim töö on
Kooli tänava pikenduse
ehitus spordihoone juurest Vabaduse tänavani,
koos sõidutee, kõnnitee
ja valgustusega. Selle
ettevalmistusena ehitatakse praegu sadeveetrassi.
Valminud on aga juba
Läinud nädalal said killustikukihi peale nii Kreutzaldi kui ka Tartu tänav.
Kreutzwaldi tänava teekatte pindamine. Tänav
Tolmuvabaks on saanud waldi tänavani, samuti Luha
läheb täielikult rekonstruee- ligi 2 kilomeetrit Luha ja Põl- tänaval. Mõlemad kõnniteed
rimisele aastate pärast, kuna lu tänavate kruuskattega teid. rekonstrueeritakse koos valselle oletatav maksumus koos
gustusega.
kõigi
kommunikatsioonideProjekteerimistööd
on
ga ulatub 70 miljoni kroonini Valmivad kõnniteed tänavu kavandatud Räpina ja
ning kuna linn üksinda sellises koos valgustusega
Vilja tn ristmikule parema lamahus tööd ette võtta ei jõua,
henduse leidmiseks ning AntTänavu
on
plaanis
veel
otsitakse võimalusi kaasfinantsla mnt remondiks. Kavas on
uuendada
Räpina
maantee
kaseerijate leidmiseks. Et aga
ehitada ringristmik saareketend,
lõigul
linna
piirist
kuni
tänav kuni täieliku rekonstrusega. Samuti projekteeritakse
Olevi
tänavani.
Samuti
ehitaeerimiseni ka sõidetav oleks,
Räpina ja Antsla mnt ning Tartakse
juurdepääsuteed
lasteaiatuli tänav sel aastal pinnata,
tu ja Vabaduse tn sillad tellitud
le
Punamütsike
ja
Kirsi-Veski
halvemad kohad välja freesida
eksperthinnangute alusel.
pumplale.
Kõnniteed
saavad
ja uus kate panna. Uue katendi
Mäidu Helistvee
aga
tänavu
valmis
Jüri
tänaval
sai ka Tartu tänav, lõigul Mäe
abilinnapea
Maksimarketist
kuni
Kreutztänavast kuni Koreli ojani.

1. klassi minevad lapsed saavad
ranitsatoetust
Kooliaasta on ukse ees ja
Võru Linnavalitsus tuletab
meelde, et 1. klassi minevad
lapsed saavad ranitsatoetust
1500 krooni, mis väljastatakse Võru Tarbijate Ühistu
(VTÜ) kinkekaartidena.
Ranitsatoetust saavad Võru
linnas elukoha andmeid omavad pered, kelle laps astub
sügisel 1. klassi. Toetus on
mõeldud lastele riietusesemete, jalanõude, spordi- ja muude
koolitarvete ostmiseks.

1500 krooni on jagatud 500,
2x300 ja 4x100 kroonisteks
kinkekaartideks, et võimaldada ostude tegemist erinevates
kauplustes.
Kinkekaarti eest raha tagasi ei maksta, see tähendab,
et kui näiteks 112 kroonist arvet maksta kahe 100-kroonise
kinkekaartiga, jääb 88 krooni
lihtsalt kasutamata. Järelikult
oleks otstarbekam 12 krooni
juurde maksta ning teist kinkekaarti näiteks teises kaupluses
kasutada.

Kinkekaartidega saab osta
Võru TÜ järgmistest kauplustest: Maksimarket (Jüri 83),
Võru Kaubamaja (Kreutzwaldi
30), Lastekaubad Sipsik (Semu
Kaubamaja II korrusel), Bürookaubad (Tartu tn 25), Vilja Konsum (Vabaduse 2A) ja
Puhkekaubad (Jüri tn 74).
Kinkekaardid saab kätte
Võru Linnavalitsuse infosaalist
lapse sünnitunnistuse esitamisel.
VLL

Lõppes lasteaia Päkapikk
rekonstrueerimine
Võru lasteaia Päkapikk rekonstrueerimistööd on lõppenud. Projekt oli mahukas
ning töid alustati juba 2002.
aastal. Tänavu lõpetati hoone
akende vahetus, rekonstrueeriti fassaad ning osaliselt
uuendati küttesüsteemi.
Tänavusi töid teostas OÜ
Võru Kerri, tööde maksumu-

seks oli 582 000 krooni.
Nelja aasta jooksul teostunud projekti kogumaksumus
on 1,69 miljonit krooni.
Lasteaia rekonstrueerimist
toetati hasartmängumaksu laste, perede, vanurite ja puuetega
inimeste regionaalprogrammist
kokku 700 000 krooniga, PHARE energiasäästu programmist

eraldati 250 000 ning 150 000
krooniga finantseeris AS Kalev. Võru linna omaosaluseks
oli 585 000 krooni.
Alustatud on ka lasteaia
Punamütsike akende vahetust
ning uued aknad on planeeritud tuleval aastal paigaldada
ka lasteaeda Okasroosike.
VLL

Laane elamupiirkonda rajatakse
minijalgpalliväljak
Võrus alustati teise minijalgpalliväljaku rajamist, sedakorda Laane elamupiirkonda.
Läinud aasta sügisel Luha tänavale rajatud väljak on tänaseks
leidnud aktiivset kasutust.
Sarnaselt Luha tänava
väljakule, hakkab ka uut jalgpalliplatsi hooldama ja treeninguteks kasutama Võru

Jalgpalliklubi eelmisel aastal
linnaga sõlmitud koostöölepingu alusel.
Rajatav kunstmurukattega
väljaku suurus on 31x15 meetrit ning lisaks paigaldatakse ka
korvpallirõngad ning väljakule
joonitakse ka vastavad jooned.
Minijalgpalliväljakute rajamine Eestis toimub koostöös

Eesti Jalgpalli Liiduga, kes
varustab väljakud kunstmurukattega. Kokku kulub jalgpalliväljaku rajamiseks 375 000
krooni, millest 300 000 krooni
tuleb toetusena Kultuuriministeeriumilt.

Lasteaia õppekulust
vabastamiseks
tuleb esitada avaldus
20. augustiks
Võru Linnavalitsus tuletab
meelde, et kuni 20. augustini
saavad kolme ja enama lapsega pered, kes omavad elukoha
andmeid Võru linnas, esitada
taotluse lasteaia õppekulust
vabastamist.
1. septembrist on Võrus
lasteaia õppekulu maksmisest
vabastatud kolme ja enama lapsega pered, kes omavad elukoha
andmeid Võru linnas. Vabastuse saavad ka need pered, kelle
vanemad lapsed on üle 18-aastased, kuid omandavad haridust
põhikooli, gümnaasiumi või
kutsekooli päevases õppes.
Vabastuse määramiseks peab
lapsevanem või teda asendav isik
esitama vajalikud dokumendid
Võru Linnavalitsusele (infosaali) hiljemalt 20.augustiks.
Võru Linnavalitsuse hariduse- ja kultuurispetsialist kontrollib esitatud andmete õigsust,
esitab need kinnitamiseks Võru
Linnavalitsusele ning edastab
käesoleva korra tingimustele
vastavate laste nimekirja hiljemalt 8.-ks kuupäevaks koolieelsetele lasteasutustele. Koolieelsed lasteasutused arvestavad
saadud andmeid arvete väljastamisel.
Vabastus määratakse üks

kord aastas ja kehtib perioodil
1.septembrist 31.augustini, v.a
juulikuus, mil valvelasteasutuse
koha eest tasutakse selle kasutamise korral õppekulu ühekordse
kuumäära ulatuses valvelasteasutusele.
Lasteaedade õppekulu määr
alates 1. septembrist on 7%
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast ühe
lapse kohta kuus ehk 210 krooni
(varem 190 kr).
Määruse eesmärgiks on kergendada paljulapseliste perede
majanduslikku olukorda. Paljulapselisi peresid, kus kasvavad
alaealised lapsed on Võrus üle
100.
Õppekulust vabastamiseks
vajalikud dokumendid:
1. vanema avaldus (avaldus
on kättesaadav Võru linna kodulehel www.voru.ee ja infosaalis);
2. vanema isikut tõendav dokument ja selle koopiad;
3. laste sünnitunnistused ja
selle koopia;
4. üle 18-aastaste laste puhul põhikooli, gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse statsionaarses
õppes õppimise tõend õppeasutusest.
VLL

Võru Linnapäevad 2006
Väljakute ja tänavate sulgemised
toimuvate ürituste jaoks
Kolmapäev, 16.august
Kell 14.00 kuni 17. august, kell 07.00 Vee 6A väljak
Ajavahemikul neljapäev, 17.august, kell 12.00
kuni laupäev, 19.august, kell 22.00 Jüri tänav
Vabaduse ja Tartu tänava vahelisel lõigul.
Neljapäev, 17.august
• Kell 14.00-18.00 Vabaduse väljak
• Kell 18.00 -18.30 Tartu tänav Jüri tn ja Lembitu
tänava vahelisel lõigul, Lembitu tänav, Vabaduse
tänav Lembitu tn ja Jüri tn vahelisel lõigul.
Reede, 18.august
• Kell 17.50 – 19.00 järgmised tänavalõigud:
o Vabaduse tänav Jüri tänava ja Koreli
oja silla vahelisel lõigul;
o Lembitu tänav Vabaduse tänavast
Kesklinna pargi lõpuni;
o Mäe tänav Vabaduse tänava ja
Mäe põik vahelisel lõigul;
o Mäe põik;
o Uue tänava Vabaduse väljaku äärne osa.
Laupäev, 19.august
• Kell 8.00-12.00 on keelatud parkimine Lembitu tänaval.
• Kell 10.30-15.00 järgmised väljakud ja tänavad:
o Lembitu tänav;
o Vabaduse väljak;
o Vabaduse tänav Jüri tänava ja Mäe tänava vahelisel
lõigul.
• Kell 11.55-12.10 järgmised tänavad:
o Vabaduse tänav Jüri tänava ja Vilja tänava vahelisel
lõigul;
o Vilja tänav Vabaduse ja Tartu tänava vahelisel lõigul.
Loodame kõigi linnakodanike mõistvale suhtumisele ja
soovime ilusat sünnipäeva!

VLL
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Suurte muutuste aasta
21. augustil on Võru linna asutamise 222. aastapäev. Linna
sünnipäeva eel on paslik vaadata natuke tagasi, teha kokkuvõtteid tehtust ja heita pilk
ettepoole.
Linna areng on pidev protsess ja ükski linn ei saa kunagi
päris valmis. Elu ise seab meie
kõigi ette üha uusi ülesandeid,
mille lahendamisel on ka linnal
kui omavalitsusel täita väga oluline roll. Linna ettevõtmistest ja
asjaajamistest sõltub, kas linnaelanikud on rahul ja näevad, et
asjad liiguvad õiges suunas, kas
linn on puhas ja turvaline, kas
tänavad ja kõnniteed on hooldatud. Kas linnas leiab noor ja
haritud inimene tööd, kas siin
leiavad igas eas inimesed endale meelepärast tegevust, kas
on piisavalt lasteaiakohti ja kas
koolides antakse head ja konkurentsivõimelist haridust. Kas
on võimalused sportimiseks ja
kultuurseks vaba aja veetmiseks, kas inimene võib loota,
et linn tuleb appi ka siis, kui ta
oma eluga ise hakkama ei saa.
See kaugeltki mitte ammendav
loetelu näitab, kui suur küsimuste ja probleemide ring on linna
kui omavalitsuse lahendada.

Raha paneb rattad
käima
Ajavahemik eelmisest linna
aastapäevast on olnud nii linnaelanikule kui linnale hea aasta.
Kasvanud on linnaelanike tulud,
mida võib väita linnale laekuva
üksikisiku tulumaksu suuruse järgi, mis on kasvanud 18%
ehk ligi 10 miljonit krooni. See
tähendab, et linnas on inimestel
tööd, aga ka seda, et kasvanud
on töötajate palgad. Ehituse

on linn toiminudki ja linna laenuvõime on veel üle 30 miljoni
krooni.

Palju on veel
tegemata

dade, valgustuse, istepinkide ja
muu selle juurde kuuluvaga ,
siis pakub see piirkond kindlasti
häid puhkamisvõimalusi linnarahvale.
Kolmas tähtis ettevõtmine
on Kesklinna pargi renoveerimine. See palju vaidlusi tekitanud
töö on nüüd valmis ja igaüks
võib veenduda, et kesklinna
ilme on palju muutunud. Park on
kaasaegsel tasemel ja koos veeskulptuuri, valguspostidega ning
laiade teeradadega leib linnarahva ja linna külaliste hulgas nii
uudistamist kui kasutamist. Pargis saab korraldada ka avalikke
vabaõhuesinemisi, mis linnas on
traditsiooniks saanud.

See valus teema:
tänavad

Tänavatevõrgu tööde osas ei
saa märkimata jätta uue Kooli
tänava ehitamist jätkuna juba
olemasolevale osale
Linna laenuvõime on veel
spordihallist kuni Vabaduse tänavani, mis
üle 30 miljoni krooni.
võimaldab juurdepääsu nii seal asuvale
valdkonnas ületab tööjõuturul
gümnaasiumile
kui spordihallile
vajadus oskustööliste järele aga
mõlemalt
poolt.
Tänava ehituse
juba pakkumise.
käigus
paigaldatakse
selle alla ka
Suuremad laekumised on
soojamagistraal,
mis
likvideerib
kasvatanud ka linna eelarvet ja
aastaid
kestnud
kitsaskoha
ehk
nii on linn saanud ette võtta mit-

on Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 15 aastapäev. Iseseisva riigi
ja rahvana oleme tunnistajateks
väga paljudele muutustele nii
riigis tervikuna, oma kodulinnas
kui ka oma igapäevases elus.
Iseseisvus ei muuda aga elu iseenesest paremaks. Paremaks saab
elu muutuda ainult meie kõigi
ühiste ettevõtmiste tulemusena,
kus iga ametnik peaks küsima,
kas ta on teinud kõik võimaliku
rahva heaks ja iga elanik võiks
küsida enese käest, mida tema
on teinud oma kodukoha heaks.
Iseseisvus on ainult siis midagi
väärt, kui ta suudab ennast kaitsta. Riigi iseseisvust ei saa kaitsta
ainult väljastpoolt. Riik püsib
iseseisvana siis ja ainult siis, kui
selle rahvas usub oma riiki ja on
valmis seda vajadusel ka relv
käes kaitsma.

Paljude tehtud tööde kõrval on
veel rohkem tegemata töid. Tegemiste ja tööde ulatuse määrab
ära reaalselt kasutada oleva raha
hulk. Et tööde ja nende järjekorra osas paremat selgust saada,
on vaja kavandada linna arengut
edaspidiseks. Algatatud on linna
uue üldplaneeringu ja linna uue
arengukava koostamine, sügisel
tuleb volikogus arutamisele linna haridusasutuste võrgu arenguprogramm 2007 – 2011. Koos
linna aastapäeva tähistamise
üritustega toimub ka Võru linna
esimene visioonikonverents, kus
nn. pudelikaela ja loob võimalu- saavad kokku erinevad inimesed
se kesklinna osa soojusega va- nii meilt kui mujalt ja kes oma Koostöö on edu võti
rustamiseks Võrusoo katlama- ettekannetes ning diskussiooni
Tänan kõiki linnaelanikke linna
korras püüavad leida
lahendamisel osuVõru linna elanikud on väärt, ja pakkuda lahendusi probleemide
tatud abi ja mõistva suhtumise
linna arenguks edaset nende elukeskkond oleks
eest! Usun, et aastaga toimunud
pidi. Teemade ring
muutused linna elus on kõigielamisväärne juba täna.
on suur. Kuidas kale silmaga näha ja linnarahvas
sutada ära linna juujast. Need tööd alles käivad ja res asuv pärl Tamula järv, kuidas on tehtud ettevõtmistega rahul.
Võru linna elanikud on väärt,
saavad valmis sügisel.
meelitada linna investeeringuid
et nende elukeskkond oleks elaJõudumööda on parandatud tööstusettevõtete
rajamiseks,
ja renoveeritud tänavaid. Paran- kuidas lahendada vajadust ela- misväärne juba täna, mitte aga
dati sõidutee olukorda Kreutz- muehituskruntide järele, kuidas kusagil ebamäärases tulevikus!
Tänan Võru Linnavalitsust
waldi ja Tartu tänaval, tolmuva- muuta linn atraktiivseks nooreesotsas
linnapea Ivi Eenmaaga
ba katte said Luha ja Põllu tänav. tele peredele siia elama asumisuure
ja
tulemusliku
töö eest linKavas on veel sellel aastal korda
na
arendamisel!
Just
teha Räpina maantee kuni linna
linnapea
enese
ja
Paremaks
saab
elu
muutupiirini. Selles valdkonnas oleks
linnavalitsuse
julged
vaja rohkem ära teha, kuid linna da ainult meie kõigi ühiste
ja kiired otsused on
rahakott seab ette piirid.
võimaldanud linnas
ettevõtmiste tulemusena.
ühe aastaga nii palju
Laenata või mitte
ära teha.
laenata?
seks, kuidas pakkuda elanikele
Soovin kõigile linnaelanikeOsa nendest töödest on tehtud uusi teenuseid ja järjest paremal le edu nende ettevõtmistes ning
laenurahaga. Linn on laenude tasemel jne.
õnne ja tervist isiklikus elus!
Loodame saada visioonivõtmisel käitunud kõiki majanduslikke kaalutlusi arvestades. konverentsilt uusi ja värskeid
Parimad soovid teile kõigiKui ehitushindade tõus aasta mõtteid, aga ka kinnitust meie le, kallid võrulased, Võru linna
kohta protsentides on mitu kor- valitud arengusuundadele.
222. aastapäeva ja Eesti Vabariida suurem kui laenuintress, siis
gi taasiseseisvumise 15. aastapeab võimalikult palju töid tege- 15 aastat iseseisvust
päeva puhul!
ma täna, sest nii tuleb odavam.
Lugupidamisega
Samal ajal ei tohi unustada, et Linna aastapäeva tähistamine
langeb
ajaliselt
kokku
veel
ühe
Tõnu Anton
linnal peab säilima laenuvõime
olulise
tähtpäevaga.
20.
augustil
Võru
Linnavolikogu
esimees
ka järgmisteks aastateks. Just nii

meid suuremahulisi vajalikke
investeeringuid.

Suuri asju ei ole vähe
Esimese ja tähtsamana tuleb
nimetada uue kaasaegse spordihalli valmimist aastavahetusel. See rajatis on uus kvaliteet
sportimisvõimaluste loomisel
nii spordikooli kasvandikele
kui linnarahvale. Hall võimaldab tuua siia ka kõrgetasemelisi
võistlusi nii Eesti kui ka rahvusvahelisel tasemel.
Teiseks oluliseks ettevõtmiseks on Koreli oja puhastamine
ja süvendamine ning selle kallaste ja ümbruse puhastamine
võsast. Võssakasvanud ojast on
Räpina maantee ja Tartu tänava
vahelisel lõigul tänaseks saanud
ilusate tiikide, veesilmade ja
kärestikega ning tasaseks planeeritud kallastega pilkupüüdev
veekogu. Kui saab valmis selle
piirkonna haljastus koos teera-

Võssakasvanud ojast on Räpina maantee ja Tartu tänava vahelisel lõigul tänaseks saanud ilusate tiikide, veesilmade ja kärestikega ning
tasaseks planeeritud kallastega pilkupüüdev veekogu.
Foto: Tõnu Anton
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Uue kooliaasta eel
Lõpetasin läinud kevadel
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi (VKG) 11. klassi, samuti
kuulun VKG ÕE-sse. Minu
kõne eesmärgiks on tutvustada teile koolihariduse plusse
ja miinuseid oma vaatevinklist
ja püüan neile välja pakkuda
ka lahendusi.
Alustan iseendast. Käin
Võru Draamastuudios. Meie
tunnid koosnevad etüüdide
tegemisest, harjutustest, mis
nõuavad tähelepanu ja osavust,
samuti teeme kõne-ja hääleharjutusi. Ütleme näiteks kolm
korda järjest üleartikuleeritult
„loo reha rull rattad“ või „kogu
kokku saku sünnipäevakorgid“.
Kui valel ajal naerame, lihtsalt
liiga uimased või „totud“ oleme,
saame karistada. Karistuseks on
... kätekõverdused ja kükid.
Vahel mõtlen, et igal õpilasel oleks vaja käia vähemalt üks
aasta draamastuudios. See õpetab distsipliini, kuulama, rääkima, esinema, koos töötama,
üksteist usaldama. Just sellised
omadused ongi õpilastel puudu.

Mitmekülgne õpetamine
Minu esimene ettepanek olekski
siinkohal mitmekülgne õpetamine. Aju treenimine on nagu keha
treeniminegi: mida mitmekülgsem treening, seda paremad tulemused. Üks võimalus on rühmatöö, näiteks erinevate plakatite
tegemine, fantaasiatööd. Noorte
mõttelend on meeletu. Tähtis on
ka see, et neid töid pärast esitletaks - näiteks näitus klassi seina
peal, peaasi, et nurka vedelema
ei jääks.
Mulle tuleb meelde, kuidas
9. klassis ühiskonnaõpetuse tunnis jagati õpilased sõna otseses
mõttes peredeks - ema, isa ja
lapsed. Kuu netosissetulek oli
11 000 krooni ning selle rahaga
pidi majandama nii, et maksud
saaksid makstud, kõhud täis ja
riided selga. Pidime koostama
ka nädala näidismenüü - enamik
läks 2.50 kr maksvate pakimakaronide vastupanuteed. Lõpuks
kanti see ka ette.

Kuid mitte ainult rühmatööd,
vaid ka fantaasiarikkad kirjutised on olulised. Näiteks kahe
aasta majanduse õppimise lõputööks oli äriplaani tegemine.
Mõeldi välja ettevõte, pakutav
toode või teenus, finantsprognoosid, äriidee maksumus, võimalikud kliendid. Mõtted olid
kõigil head ja paljud oleksid
idee elluviimisel ka edu saavutanud.

„Tahame puhata ja
mängida!“
Rääkimine pidavat hõbe olema, vaikimine kuld. Tänapäeva
noorte rääkimine küll hõbe pole,
parimal juhul roostest puretud
rauahunnik. Noored ei oska rääkida, kuulata ka mitte. Rääkimise õigsusesse suhtun pedantselt.
Kuigi jah, vaatamata sellele teen
ka mina rääkimises vigu, eriti
kui pean rahva ees esinema. Niisiis, õpetage kuulama, rääkima,
esinema, koos töötama – kuidas
seda aga teha, jätaksin ma õpetajatele mõtlemisaineks. Peaasi,
et me peale kooli ei pea taas raamatute taha istuma ja sinna poole ööni jäämagi.
Koolitöö on koormav, iga
õpetaja soovib, et just tema ainet
õpitaks. Tulemus on see, et kõiki aineid tuleb meeletult õppida
,et häid tulemusi kirja saada.
Ülearuseid kohustusi pole vaja.
Ütlen, nagu ütles Iti ja Kusti:
„Me tahame puhata ja mängida
ka!“ Vastasel juhul jooksevad
meil juhtmed kokku või siis tekib tohutu vastumeelsus kooli ja
õpetajate suhtes.
Üks mu tuttav ütles pärast
pingelist koolinädalat nii: „Sellest ma saan veel aru, et politsei
inimene on. Aga et õpetaja ka
inimene on - kahtlane!“
Õpetajad, ärge solvuge, aga
lihtsalt õpilane muutub selliseks, kui ta energiast täiesti tühjaks pigistada nagu hambapasta
tuub. Me vajame ka pärast kooli
energiat ja aega, et oma hobidega tegeleda või lihtsalt oma
„juhtme seinast välja tõmmata“.

Võru linna koolide
aktused 1. septembril:

Andke noortele tegevust
Ja jõudsingi oma jutuga välja
noore vaba aja sisustamiseni.
Vaatamata Võru huviringidele ja treeninguvõimalustele, on
siiski veel vaja rohkem ja mitmekesisemat tegevust. Ma ei
tea, võibolla on selliseid vaba
aja veetmise võimalusi rohkem,
kui arvasin. Igatahes, esimeseks
sammuks peaks olema olemasolevate huviringide laiem tutvustamine. Näite võin taas enda
kogemustest tuua: tahtsin minna
joogasse, aga ei teadnud, kas
selline võimalus üldse Võrus on.
On, aga sellest sain teada oma
klassiõelt - avalikult see info aga
kättesaadav polnud. Selliseid
vaikselt tegutsevaid huviringe
on kindlasti palju. Tooge huviringid kapist välja! Andke noortele tegevust, ja enne, kui nende
mõtteid hakkate maha laitma,
peatuge, ja mõelge hetkeks.

Vahel peab laisklema ka
Oma kõne proovin lõpule viia
siiski positiivselt ja rõõmsa uudisega nii mulle, teistele
õpilastele, kui ka täiskasvanutele, kes koolis enam hariduse
omandamise eesmärgil ei käi.
Mu füüsika õpetaja ütles kord,
et vahel peab laisklema ka. Sel
hetkel olin üllatunud, et kuidas
suur inimene sellist asja julgeb
öelda - teadagi, täiskasvanutele
on laisklemine häbiasi. Füüsika
õpetaja aga lisas veel, et laiselda tuleb mõistusepiires. Inimese
vaim ja keha on ju nii laisad, kui
laisad neil olla lastakse. Õpetaja
sõnad leidsin kinnitust ka autokoolis: aju on loominguline organ, kuid väsib kiiresti.
Lõpetuseks tahan öelda vaid
seda, et õpetajad, õpetage meid
nii, et oleks hea nii meil, kui ka
teil. Kui õpilased ja õpetajad oskavad üksteist kuulata, on pool
võitu juba käes.
Aitäh!

kuna konkursi võitnud ja juunis direktoriks kinnitatud Luule
Press teatas ametikohast loobumisest.
Uus konkurss Võru I PK
direktori ametikoha täitmiseks
kuulutatakse välja tuleva aasta
kevadel.

Marju Potter
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi
õpilane

gu alustas 2006.aasta jaanuaris
koostööd firmaga Julianuse Inkasso AS, kes hakkab edaspidi
tegelema pikemaajaliste võlglastega
August on Võrumaa Keskraamatukogu sünnipäevakuu ja

Võru Vene
Gümnaasiumis
kell 10.00
Võru Täiskasvanute
Gümnaasium kell
17.00 Muusikakoolis

Võru Järve Koolis
kell 11.00
Võru Muusikakool
kell 15.00
Võru Kunstikooli
avaaktus toimub
8. septembril kell 17.00

Võru Täiskasvanute Gümnaasium
võtab vastu uusi õpilasi põhikooli- (vanus
vähemalt 17) ja gümnaasiumiklassidesse.
Dokumentide vastuvõtt esmaspäevast
reedeni kella 9-13 koolimajas Jüri 26.
Kaasa võtta põhikooli lõputunnistus ja/või
klassitunnistus, väljavõte eelmise kooli
õpilasraamatust, passi koopia, 2 dokumendifotot.

Kultuurimaja Kannel
augustikuu sündmused
14. – 20. august laste joonistuste näitus „Minu
kodulinn Võru“
Võru Linnagalerii
15. augustil Võru Vaskpillipäevade avakontsert
Aavo Otsa trompeti suveakadeemia ja rahvusvaheliste
konkursside laureaadid. Kell 19.00
16. – 19. august Võru linnapäevad
16. augustil noorteorkestrid Lõuna-Eesti Noorte
Puhkpilliorkester ja Meersburgi Poisteorkester
(Saksamaa)
Kell 19.00 kultuurimaja Kannel aias.

17. augustil Billeneeve maalinäitus “Jaheduse
mahuline maailm ehk Tykkideks hakitud
kehad” avamine
Kell 18.00 Võru Linnagalerii II korrusel
18. august SUVELÕPUKANTRI koos line –
tantsijatega
Kell 16.00, kultuurimaja Kannel aed. Osavõtt 25.- krooni.

Praeguse direktori Tiit Tali
tööleping lõpeb 1. augustil
2006.a. ning Helve Sibul täidab tema tööülesandeid alates 1. augustist kuni uue konkursi tulemuste selgumiseni.
VLL

Võrumaa Keskraamatukogu taas avatud!
Võrumaa
Keskraamatukogu
on peale inventuuri taas avatud
alates 21. augustist. Kõigile raamatukogu võlglastele tuletame
meelde, et viivisevabalt saab
raamatuid tagastada 21. augustist kuni 4. septembrini.
Võrumaa Keskraamatuko-

Võru Kesklinna
Gümnaasiumis
kell 10.00

Võru I Põhikooli:
Seminari tn kell 9.00
Kreutzwaldi tn kell 10.00
Paju tn
kell 11.00

17. augustil Võru linna Visioonikonverents
Kell 10.00 – 17.00

Võru I Põhikooli direktori kohusetäitjaks
kinnitati Helve Sibul
Võru I Põhikooli (PK) direktori kohusetäitjaks kinnitati
(kt) kooli praegune direktori
asetäitja õppetöö ja kasvatuse
alal Helve Sibul.
Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks välja kuulutatud
konkurss tunnistati nurjunuks,

Võru Kreutzwaldi
Gümnaasiumis
kell 10.00

sel aastal pakume oma lugejatele
traditsioonilist sünnipäevakohvi
31.augustil.

Merle Koik
Võrumaa Keskraamatukogu majandusosakonna juhataja

18. august salongiõhtu koos kitarristide Raul
Vaigla ja Ain Vartsiga
Kell 21.00 Kannel kohvikus ja terrassil.
Pilet 50.- krooni. Info tel. 786 8676
18. – 19. august kunstifestival
VISUAALAKTSIOON
18. august kell 12:00 – 18:00 Võru
kesklinnas kunstipäev.
19. august kell 15:00 – 19:00 Võru kesklinnas
kehamaalingute konkurss.
19. augustil Vaskpillipäevade GALAKONTSERT
Kell 16.00
25. august kontsert “KITARRIDE KOOSKÕLA”,
musitseerivad Riho Sibul ja Robert Jürjendal.
Kell 19.00. Piletid 120 ja 80 krooni müügil Piletimaailma
müügikohtades ja üks tund enne algust kohapeal.

august 2006.a.
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Võru Kunstikool uue
õppeaasta lävel
Koolijuttu ei raatsi veel kuidagi puhuda - mõned nädalad ju võimalus veel vaheaega
nautida. Loodan, et olete kõik
tänavusel troopiliselt soojal
suvel kenasti puhanud, uueks
kooliaastaks valmis, tulvil õpihimu ja loomistuhinat. Ootab
koolitee.
Uusi ja endisi õpilasi ootab
ka huvialakool - Võru Kunstikool. Kutsume kõiki lapsi ja
noori huviharidusest osa saama,
end arendama, looma, isetehtust rõõmu tundma ja sisukalt
eakaaslaste seltsis õhtupoolset
aega veetma.
Kooli kunstiosakonnas pakutakse lastele erinevaid võimalusi
kunstiga tegelemiseks.

Põhiõpe
Põhiõppesse kutsume 11-14
aastaseid poisse-tüdrukuid. I
kursusele astumiseks tuleb tuua
hindamiskomisjonile 5 omatehtud joonistust või maali; arvestatakse lapse julgust ennast
väljendada ja fantaasiavõimet.
Õppetöö põhiõppes toimub
vabariikliku kunstikoolide raamõppekava alusel. Võttes arvesse möödunud õppeaasta arenguvestluste tulemusi ja tulles vastu
lastevanemate ning õpilaste soovile, toimub sellest õppeaastast
põhiõppes õppetöö kolmel päeval nädalas, õppeprogrammi
kestvusega 5 aastat. Põhiaineteks on põhiõppes joonistamine,
maalimine, ja kompositsioon
ning aastate lõikes erinevad
lisaained (lilleseade, skulptuur,
graafika). Poolaasta lõpus saab
õpilane igas aines hindelise arvestuse.
Suviti sõidame looduskaunitesse kohtadesse kunstilaagrisse.
Põhiõppe lõputunnistuse saamiseks teeb õpilane lõputöö(d).
Õppimine põhiõppes annab
eelprofessionaalse kunstihariduse, mis on pagasiks kunstitaju vajavate elukutsete valikul,
õpetades ilumeelt ja maitsekust
ning erinevate tehnikate kasutamisoskust.

Eel-, täiend- ja huviõpe
Nendele, kes esimesel proovimisel konkurentsist välja jäävad või pole plaane põhiõppesse
astuda, on võimalus käia põhiõppe eelõppes. Vastu võtame
10-12 aastaseid kunstihuvilisi.
Edukalt eelõppe läbinud õpilased saavad võimaluse astuda
põhiõppesse konkurentsiväliselt.
Põhiõppe edukalt lõpetanutele,
kes soovivad kunsti vallas edasi õppida ning nendele noortele,
kes alles gümnaasiumiealistena
avastavad huvi joonistada-maalida - just neile sobib täiendõppe
grupp, õpilastele vanuses 16-18
eluaastat.
Kõige noorematel kunstihuvilistel (7-9 a.) ja veidi vanematel (13-15 a.), on võimalus
osaleda huviõppes: joonistada,
maalida, voolida, teha klaasi- ja
siidimaali, kollaaži ja katsetada erinevaid trükitehnikaid.
Õppetunnid toimuvad eelõppes,
täiendõppes ja huviõppes kahel
korral nädalas.

Keraamika
Uueks võimaluseks sel õppeaastal pakume keraamika
õppimist. Vastu võetakse 8-12
aastaseid
poisse-tüdrukuid.
Keraamika õppimine arendab
eelkõige käelist tegevust, ilumeelt ja vormitaju; tutvutakse
erinevate voolimismaterjalide ja
glasuuri maalimisega, arhailiste
nöör- ja kammkeraamika tehnikatega kuni figuuri modelleerimiseni.
Kooli üldosakonnas saab
õppida lilleseade-, käsitöö- ja
tantsukunsti. Lilleseaderingis
õpitakse tundma taimi ja rahvuslikku taimeseadet, tutvutakse
lilleseade ajalooga, külvatakse
ja istutatakse, õpitakse tegema
erinevates stiilides lilleseadeid
ja anumaid.
Käsitööringi eesmärgiks on
äratada huvi käsitöö vastu, arendada ilumeelt, loovust ja käsitööoskusi. Õppekava on mitmekülgne: õmblemine, lapitöö,

siidimaali ja siidipaelatikand,
erinevate nukkude valmistamine, portselanmaal jne.
Tantsuringi tundides tegeldakse üldfüüsilise treeningu,
improviseerimise ja tantsuga.
Tantsutrupi repertuaaris on
erinevad tantsustiilid: show-,
estraadi-, karakter-, stepp-, flamencotants, ladina-ameerika ja
idamaine tants.
Üldosakonna tunnid ja treeningud toimuvad 2-3 korda nädalas, võtame vastu 7-18 aastaseid õpilasi.
Täiskasvanud huvilistele toimusid eelnevatel õppeaastatel
samuti tantsu- ja kunstikursused.
Soovijate-huviliste jätkumisel
avame selgi õppeaastal, alates
oktoobrist, täiskasvanute õppegrupid. Eelregistreerida saab laste
avalduste vastuvõtmisega samal
ajal.

Huviharidus on lisaväärtus
On oluline, et lapsed saaksid
osa võimalikult mitmekülgsest
haridusest, et neil oleks võimalus
proovile panna end võimalikult
paljudes valdkondades – otsida
ja kogeda ning leida enda jaoks
see õige. Huvikoolide eesmärk
ei ole selekteerida lapsi andekateks ja andetuteks, vaid äratada
lapses huvi ning õpetada avastama ja nägema nii enda kui teiste
isikupära.
Huviharidusel kui hariduse
ühel osal, on oluline roll noore
inimese arengus, see on lisaväärtus. Haridus on kindlalt
kultuuri osa, huviharidus veel
kindlamalt.
Huvikoolis osalemine ja seal
tehtu õnnestub kõigil, peab ainult huvi ja tahtmist olema. Kallid lapsevanemad, andke oma
lastele see võimalus ja tema haridusteele lisaväärtus.
Ilusat kooliaasta algust kõigile!

I kursuse posid Kevin ja Janar Saaremaal kunstilaagris merd maalimas.

Liia Leppik
Võru Kunstikooli direktor

Võru Linna Leht

2006/2007 õppeaastal on Võru Kunstikoolis
võimalik õppida järgmistes õppegruppides:

KUNSTIOSAKOND
Põhiõppe I kursus alates 11. eluaastast
– kursuse juhendaja õp. Ulla Torop
II kursus – kursuse juhendaja õp. Aire Perk
III kursus – kursuse juhendajad õp.
Anneli Lupp, õp. Andrus Needo
IV kursus – kursuse juhendaja õp. Tiit Varblane
Kunst 7-9 aastastele – juhendaja õp. Anneli Lupp
Keraamika 8-12 aastastele
– juhendaja õp. Anneli Lupp
Põhiõppe eelõpe 10-12 aastastele
– juhendaja õp. Inna Liiva
Kunst 13-15 aastastele – juhendaja õp. Aire Perk
Põhiõppe täiendõpe 16-18 aastastele
– juhendaja õp. Liia Leppik

ÜLDKULTUURIOSAKOND
Lilleseade 7-18 aastastele (2 õppegruppi)
– juhendaja õp. Tiina Lehiste
Käsitöö 7-18 aastastele (2 õppegruppi)
– juhendaja õp. Ülle Hummal
Tants 5-18 aastastele (4 õppegruppi)
– juhendaja õp. Ly Berišvili
AVALDUSTE VASTUVÕTMINE VÕRU KUNSTIKOOLI
PÕHIÕPPE I KURSUSELE (kaasa vähemalt 5 tööd)
JA HUVIÕPPEGRUPPIDESSE
2006/2007 ÕPPEAASTAKS
TOIMUB 1. septembril ja 4.-5.
septembril kella 12.00 – 17.00.
Tartu tn. 23, III korrus. Tel 782 4326
Avalduse kirjutab lapsevanem

Noored muusikud esinesid
Austrias puhkpillimuusika
festivalil
Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester külastas Austriat, kus
võttis osa Euroopa mainekast
puhkpillimuusika festivalist
“Mid Europe”.
Festivalil esinevad põhiliselt sõjaväe ja teised kutselised
orkestrid, kuid samal ajal toimub rahvusvaheline konkurss
ka muusikaõppe-asutustele ja
noorte orkestritele. Lõuna-Eesti
Noorte Puhkpilliorkester osales
konkursil nooremas C-kategoorias.
„Mid Europe“ leidis aset
Austria väikelinnas Schladmingis.
Enim orkestreid oli konkursil Austriast, Saksamaalt ja Sloveeniast. Väljastpoolt Euroopat
olid esindatud Kanada, USA,
Taiwan ja Hong-Kong.
Kahes kategoorias, B ja C
võistles kokku 17 orkestrit. Põhiliselt muusika eri- ja kõrgkoolidest ning suurtes koosseisudes.
Kõrgemas B kategoorias võistles
ka Tallinna Muusikakeskkooli
orkester Puhkpillisümfoonikud
Aavo Otsa juhtimisel.

Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester, kellele see oli esimene välisreis ja esimene tõeline
jõuproov, võttis ennast kokku ja
andis elu parima kontserdi.
Orkestri esimene välisreis
ja osalemine rahvusvahelisel
konkursil sai teoks tänu orkestri juhtide Aavo Otsa ja Heino
Vildo tööle ja noorte muusikute
tublile kaasalöömisele.
Orkestris mängisid Võru,
Tartu valla, Otepää, Vastseliina ning H. Elleri nimelise Tartu muusikakooli õpilased ning
õpetajad Arno Anton Otepäält,
Viljar Jõe Vastseliinast ning Vello Voltein Tartu vallast.
Suure töö sõiduks ettevalmistamisel tegi ära Võru Muusikakool. Rahaliselt toetasid
kõik orkestris mängivate õpilaste omavalitsused. Lisaks tuli
rahaline abi Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalilt,
Võru, Valga ja Tartu ekspertgruppidelt ning Hasartmängumaksu Nõukogult.
Ilmar Kudu
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Võru-Aluksne koostöös areneb Tamula järve ümbrus
Möödunud aastal käivitus
Aluksne ja Võru vaheline Interreg III A koostööprojekt
(Tourists Connecting Towns/
Turiste ühendavad linnad),
mille eesmärgiks on suurendada piirideülest koostööd turismi valdkonnas, eelkõige Võru
maakonna ja Aluksne rajooni
vahel. Kuna mõlemas linnas
on tähtsal kohal järved, siis otsustati keskenduda Tamula ja
Aluksne järvede kalda-alade
arendamisele.
Koostöö raames toimus Lätis Aluksnes kahe sõpruslinna
lastelaager, millest võtsid osa
mõlema linna 10 – 14 aastased
noored.
Läinud aastal väljakuulutatud kahe piirkonna legendide
ja muistendite leidmise konkursile Võrust töid ei laekunud. Programm Interreg III A võimaldas
Võru noortel siiski osaleda kahe
naaberpiirkonna
lastelaagris.
Pöördusin Võru Noortekeskuse
poole leidmaks aktiivseid noori
Võru linnast ja maakonnast ja
nõnda saidki 14 noort võimaluse
osaleda rahvusvahelises noortelaagris Aluksnes.
Lapsed tutvusid Lätis Aluksne õpetaja Ligita eestvõtmisel
linna 8. klassi laste uurimuste

ja legendidega oma kodukohast
ning kogesid antud töö olulist
rolli. Samuti tutvuti sõpruslinna
ja selle kultuuriga.
Lastelaager on projekti
„Tourist Connecting Towns“
üks ühistegevus.
Kahe linna sõprussuhted on
hoogsamaks muutunud ja traditsioonilised suhted naabrite vahel on tasapisi endise hoo sisse
saanud. Võru noored soovisid
peale laagrinädalat oma vanemad ja pereliikmed Aluksnesse
viia, tutvuma linna ja Aluksne
järverajaga.
Viimasest
laagripäevast,
mis toimus Võrus jäi kõlama
tunnustus oma kodulinna ilu ja
positiivse arengu kohta. Kodust
eemalolek võib nii mõnigi kord
avada silmad, kui kaunis ja heas
korras kodukoht tegelikult on.

Tamula projektiga
seotud tegevused
Eelmisel aasta korraldatud
konkurss „ Katariina II Võrus“
on esindatud ajaloolase Uuno
Ojala poolt, kes on kokku pannud
allikad ja materjalid suurvalitsejast ja tema rollist Võru asutamisel, samuti linna positsioonist
ajaloos. Antud tööd saab lugeda
köidetud brožüürina, mida levitatakse Võrumaa Turismiinfokeskuses ja raamatukogudes
alates septembrist 2006.

Matkarada hakkab ilmet
võtma
Projekti raames loodav Tamula matkarada hakkab ilmet
võtma augusti lõpus, kui see
märgistatakse 17 viida ja 4 sten-

Kahe sõpruslinna Võru ja Aluksne noortelaagrist võtsid osa mõlema linna 10 – 14 aastased noored.

diga. Eeltöid alustasid alaealiste
komisjoni poolt ühiskondlikule
tööle suunatud lapsed, kes hoolsalt koristasid olmeprahti Võru
Linnavalitsuse järelevalve spetsialisti Marit Seesmaa eestvedamisel. Siinkohal suur aitäh tüdrukutele ja poistele, kes innuga
koristustöödel osalesid.
Matkarada hakkab kulgema
mööda kallasjoont ja pakub nii
silmailu kui ka puhkepaiku, kus
koos sõprade või perega istuda
ja järve ilu nautida. Puhkekohad
on varustatud istepinkide ja lõkkekohtadega.
Vaateplatvormiks
kujundatud endine gaasitehase bussiootla klaasist vahesein lubab Ta-

mula järve vaadelda ka lihtsalt
bussi oodates.
Loodetavasti saavad matkarajaga algatatud tööd ettevalmistuseks planeeritavatele
arendustegevustele, näiteks paadisadamatele ja paadireisidele
vastaskaldasse.
Valgustatud on ka Tamula
äärsed tänavad. Lambid, mis
järve piirkonna tänavaid valgustavad on valitud võimalikult
sarnased neile, mis Võru linna
antud piirkonda valgustasid ka
Papa Kreutzwaldi aegadel.
Valmimas on Võru-Aluksne
ühine turismikataloog, mis on
jätkuks 2005.a. toimunud Maavalitsuse poolt korraldatud Võru

ja Aluksne piirkonna turismiettevõtjate õppereisidele nii siin
kui sealpool piiri.
Kogukas ja teguderohke
ühisprojekt tüürib sihikindlalt
sadamasse. Lisaväärtust annab
Võru Maavalitsuse poolt käivitatud ühistransport Võru- Aluksne.
25. augustil tähistab Aluksne
kui peapartner projekti tegevuste lõpetamist piduliku koosviibimisega Aluksnes, kus nii Aluksne- kui ka Võru Linnavalitsused
koos ühistegevused läbi analüüsivad.

Siiri Laur

Malevasuvi sai hoo sisse
17.-28. juulini tegutsesid Pikakannu Põhikoolis Võrumaa
Õpilasmaleva esimese vahetuse noored. Maleva läbiviijaks
on Võru Noortekeskus, ﬁnantseerijateks Võru Linnavalitsus

ja Eesti Noorsootöö Keskus.
Esimese vahetuse kasvatajateks olid Aigi Kraak ja Margus Nigol
Malevlaste teekond algas
Katariina kiriku platsilt, kust

jalgratastega sõideti Pikakannu
Põhikooli, mis jäi noorte koduks
järgnevaks kaheteistkümneks
päevaks.
Põhiliseks liiklusvahendiks
oli jalgratas, millega sõideti töö-

le, ujuma ja ka poodi. Ratastel
läbiti kokku sadu kilomeetreid täpsemalt tüdrukud 160 ja poisid
230 km.
Kuna ilmad olid põuased,
jäi algselt planeeritud kurgikorjamine ära. Nii tuli karjalaudas
värvida aknaraame ja uksi, korjata tuulekaera ja maasikaid ning
puid riita laduda.

Maleva pulm ja olümpia

Tagareas (vasakult) rühmajuht Aigi Kraak, Kristian Kõiv, Markko Nääme, Kaspar Uba, Paul Jürgenson,
Mait Raha, Daavy Ilves, Morten Õunpuu, Hanno Kroon, Kuido Sumerkin, rühmajuht Margus Nigol. Esireas (vasakult) Triin Jäädmaa,Lotte Sissas, Laura Koort, Getter Mäesalu, Liis Raudsep, Kadri Onno,
Mariliis Post, Kersti Kaur, Diana Lõhmus.

Pärast tööpäeva toimusid
erinevad üritused. Näiteks meistertati oma lipp ja laul. Korraldati loomade karneval, kus valiti
Missis ja Mister Animal, kelleks
said Hiir Piiksu ja Lehm Niki.
Läbi viidi ka Play Back
Show, kus esinejaid küll nappis,
aga sellegipoolest olid valminud
kavad huvitavad.
Kõige aktiivsemaks ürituseks
võiks nimetada Maleva Olümpiat, kus prooviti jõudu ja osavust
erinevatel aladel. Tippürituseks
oli loomulikult maleva pulm,
kus abiellujateks olid Daavy ja
Laura. Pulm oli täitsa nagu päris pulm ja kõigil pulmalistel oli
lõbu laialt. Õhtul toimus disko
ja kõik lasid ennast vabaks ning
tantsisid hiliste öötundideni.
Väga lõbus oli koolimajas ka
pärast öörahu, mil ärkvelolijad

magajate nägusid käisid värvimas.

Teadmised töö ja lõbu
kõrvale
Läbi viidi ka koolitusi. Toimus Noortelt Noortele uimasti
ja AIDS-i preventsioon ning Esmaabikoolitus. Käidi ka Tartus
Lõuna Politseiprefektuuril külas
ja tutvuti sealsete töötingimustega.
Pikakannul käisid ka külalised piirivalvest koos jäljekoeraga. Piirivalvurid rääkisid
meile oma tööst ja tegemistest
ning demonstreerisid ametikoeraga tööoskusi.
Teised külalised olid aga
Norrast, Udmurdimaalt ja Eestist. Tegemist oli grupi noortega,
kes käivad külast külla jumalast
rääkimas. Nad tantsisid ja laulsid, näitlesid ning rääkisid, kuidas nad leidsid jumala.
Usun, et kõik noored leidsid
malevast midagi meeldejäävat ja
said oma suve pisut lõbusamaks
ja sisukamaks muuta. Malev
võiks tegutseda ka tuleval aastal
ning loodan, et malevasse tuleb
üha rohkem noori.
Egle Kronberg
Võrumaa Õpilasmaleva I rühma
malevlane
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10 aastat Võru Järve Kooli
Minnes ajas tagasi, siis alles
1992.aastal likvideeriti suur
ebavõrdsus kooliealiste laste vahel. Põhikooli- ja gümnaasiumi seadusse viidi sisse
täiendus, mis andis võimaluse
kõigil kooliealistel lastel minna kooli – ka puudega lastel.
Võru linnas avati Kreutzwaldi Gümnaasiumi juures
arendusklass, mis asus lasteaia
„Punamütsike” ruumides. Klassis alustas õppimist 8 vaimupuudega õpilast.
Neli õppeaastat tõestasid
õpetuse vajadust ja üha rohkem vanemaid soovis oma lapsi kodust välja tuua ning kooli
panna. Samas pidasid vanemad
tähtsaks, et nende puudega laps
saaks elada kodus ja käia koolis
nii nagu tavakoolide õpilased.
Need neli aastat olid Järve
Kooli eellooks. Vajadus toimetulekukooli järele oli suur. Tänu
Võru Linnavalitsuse ja Võru
Linnavolikogu toetusele eraldati koolile endise lasteaia hoone.
Lapsevanema ja eripedagoogi
koostöös valmisid kooli põhimäärus ja toimetulekuõppekava, millega taotleti Haridus- ja
Teadusministeeriumist koolitusluba.
1. augustil 1996.aastal anti
väga halvas seisus ruumid üle
koolile. Kõige tähtsam oli siiski
olemas – eripedagoogid, abiõpetajad, abitööjõud.
Aega oli vähe, kuid abilisi
ja toetajaid leidsime piisavalt.
1.septembril 1996.aastal avasime piduliku aktusega puhta, remonditud, hädavajalikuga sisustatud Võru Järve Kooli. Õppima
asus 18 vaimupuudega õpilast
kolmes klassis. Täna on koolis
6 klassikomplekti, kus õpilasi
kokku 40.

Eesmärk – laste
heaolu ja areng
Kümme aastat ühe kooli elus
ei ole kuigi pikk aeg. Samas
toimetulekukoolile kui uuele
koolivormile on piisavalt pikk,
et võtta aeg maha, vaadata tagasi, teha esimesi kokkuvõtteid ja
seada uusi eesmärke.
Nende aastatega on muutunud palu. Kõige olulisemaks
pean seda, et täna ei pea puudega lapse vanem tundma hirmu
ja südamevalu, et tema kooliealisel lapsel ei ole võimalik minna kooli. Kellelgi ei ole enam
õigust tunnistada kooliealist last
mitte õpetatavaks.
Järve Kooli tullakse lapsega, kellel on arenguprobleeme.
Kooli võimuses ei ole kahjuks

seda probleemi ära võtta. Meie
ülesanne ja soov on õpetada lapsevanemaid mõistma oma last
ning selle probleemiga elama.
Õpilaste õpetamine/arendamine koolis oli, on ja jääb esmaseks ülesandeks. Selle eesmärgi
saavutamiseks tuleb kasutada
väga erinevaid meetodeid, sest
iga õpilase areng ja arusaam on
erinev. Seetõttu toimub üks osa
õppetööst klassis laua taga ja
teine osa väljaspool kooliruume

Muutused õpi- ja
töökeskkonnas
Suured muudatused on toimunud õpi- ning töökeskkonnas.
Veel kolm aastat tagasi õppisid
ja töötasid 10.ruutmeetril 7 õpilast koos kahe õpetajaga. Raske on mõelda, et ühes ruumis
suudeti läbi viia muusikatunde,
klassitunde ja korraldada söögivahetunde. Siinkohal tahaks
tänada kõiki kolleege, kes suutsid sellistele katsumustele vastu
seista ja vaatamata kõigele teha
ka tööd õpilastega.
Muutused oleme läbi teinud
ka sisulises töös. Tähtis oli Toimetuleku Riikliku Õppekava
kinnitamine ministeeriumi poolt
1999.aasta detsembris.
Sisuline töö sai uue hoo seoses kooli juurdeehituse valmimisega. Töö koordineerimine

paranes märgatavalt. Arendusprojektide tegevused muutusid
mitmekesisemaks. Ehitati välja
muusikateraapia tuba. Samuti
on välja arendatud väike raamatukogu kaasaegse ja erialase kirjandusega, mille kasutust püüame edaspidi muuta aktiivsemaks
nii õpilastele kui ka vanematele.
Tulemuslik koostöö on toimunud Haridus- ja Teadusministeeriumiga.
Põhjendatud
taotluste tulemusena suurendati
haridusraha koefitsienti, võimaldati õpilastele pikendatud
õppeaeg. Märkimisväärne oli
kahe Järve Kooli eripedagoogi
kuulumine uue täiendatud toimetulekuõppekava
töörühma
Tartu Ülikooli juures.
Kooli areng olnud kiire. Seda
tänu erinevatele võimalustele
õppida arenenud riikide kogemustest ning näha hästi toimivat
süsteemi vaimupuudega laste ja
täiskasvanute toetamiseks.

Täname toetajaid
Erinevad projektid ja koostööd fondidega on võimaldanud
remontida koolimaja, teha juurdeehituse, sisustada ja soetada
koolile väga erinevaid kaasaegseid õppevahendeid. Olgu
siinkohal märgitud edukamad
koostööpartnerid ja suurimad
toetajad: Hollandi Fondide

Ühendus, Taani Sotsiaalministeerium, Taani suursaatkond Tallinnas, Norra Raufoss ja District
Rotary Klubid, Eesti-Saksa Selts
Saksamaal, Võru sõpruslinnade
Bad Segebergi Linnavalitsus ja
Võru linna teenetemärgi omanik
Jörg Spech, Landskrona Linnavalitsus ja Emaijlskola tolleaegne direktor Sigbritt Paulander,
Alavuse Eriametikooli juhataja
ja Võru linna teenetemärgi omanik Kari Aholainen, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Puuetega Inimeste Fond, Tiigrihüppe
Sihtasutus ja kindlasti kooli
omanik Võru Linnavalitsus.
Väiksemaid toetajaid on olnud
palju ja tänu neile kõigile oleme
saavutanud selle taseme ja tingimused, kus täna oleme.

Trükised
toimetulekuõpetusest
Seoses kooli juubeliga anname välja ka esimesed trükised:
brošüür „Käsikäes on meie
edu võti” on otseselt suunatud
nii lastevanematele kui ka vaimupuudega
lastega/noortega
tegelevatele asutustele/organisatsioonidele. Loodame, et see
infovihik võimaldab paremini
mõista abivajajaid ja annab ülevaate toimetulekuõpetusest.
Brošüür „10.aastat toimetu-

lekuõpet Võrus” sisaldab koolijuhi, pedagoogide, hoolekogu ja
lastevanemate artikleid. Lugedes neid artikleid võtke hetkeks
aega mõtlemiseks.

Mida soovida ühele
toimetulekukoolile
edaspidiseks?
Pikka eluiga?
Erinevalt teistest koolidest
soovin, et meie kooli abi vajaks vähem lapsi. Mida vähem
on erivajadusega õpilasi, seda
õnnelikumad me oleme. Mina
soovin, et Järve Kool eksisteeriks niikaua kuni on abivajajaid
ja jätkugu kõigil tahet suhtuda
mõistvalt ning toetavalt vaimupuudega inimeste tegemistesse
meie keskel.
Kindlasti soovin kogu kollektiivile jõudu ja tahtmist töötamaks vaimupuudega lastega.
Vanematele soovin julget ja
aktiivset tegelemist oma puudega lapsega. Ahastus siin ei aita
- teie laps vajab teid tugevana.
Igapäeva kiires elutempos
ärgem unustagem endast nõrgemaid ja uskuge, et olles teinud
ühe heateo päevas on su päev
korda läinud.
Reet Kangro
Võru Järve Kooli direktor

Koostöös tööstusega tagame ohutuma elu- ja töökeskkonna
Kaasaegne ühiskond vajab kemikaale, kuid nende kontrollimatu kasutamine võib kahjustada inimese tervist ja keskkonda.
Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole meil piisavalt andmeid umbes 99% turul olevate

kemikaalide mõjust inimese
tervisele ja loodusele. Samas
puutume kemikaalidega kokku
praktiliselt kõikjal ja kogu aeg,
sest kemikaale sisaldavad suurem osa meie poolt igapäevaelus
kasutatavaid tooteid nagu riided,
kosmeetika, paber, elektroonika,

tarbekeemia või mänguasjad
6. septembril, algusega kell
11.00 korraldab Balti Keskkonnafoorum koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumiga uue kemikaaliohutuse määruse (REACH) alase infosemi-

nari Võrus, Võru Maavalitsuse
saalis (Jüri 12).
Infoseminaridele on oodatud
erinevate tööstussektorite esindajad (kemikaalide tootjad,
maaletoojad, kasutajad), kohalike omavalitsuste esindajad, järelevalve- ja pädevad ametiasu-

tused, aga ka kõik teised, kellele
teema huvi pakub.
Lisainfo saamiseks ning eelregistreerimiseks palume pöörduda Katrin Juhansoni poole, tel.
660 4643, katrin.juhanson@bef.
ee.
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18.08. kell 12 puhkpillimuusika kesklinna pargis

J. GUTMANNI NIM.
VÕRU 48. RAHVUSVAHELINE
VÕRKPALLITURNIIR
VÕRU SPORDIKESKUS

AJAKAVA
Reede, 18.august
13.00 Võru VK - Selver (Tallinn)
14.00 AVAMINE
14.15 Sankt- Peterburgi Spartak - Pere Leib (Tartu)
15.15 Korson Veto - Kalev Sylvester (Tallinn)
16.15 Selver - Sankt- Peterburgi Spartak
17.15 Pere Leib - Korson Veto
18.15 Võru VK - Kalev Sylvester
Laupäev, 19.august
12.00 Sankt- Peterburgi Spartak - Võru VK
13.00 Korson Veto - Selver
14.00 Kalev Sylvester - Pere Leib
15.00 Sankt- Peterburgi Spartak - Korson Veto
16.00 Võru VK - Pere Leib
17.00 Selver - Kalev Sylvester
Pühapäev, 20.august
11.00 Võru VK - Korson Veto
12.00 Kalev Sylvester - Sankt- Peterburgi Spartak
13.00 Pere Leib - Selver
14.30 LÕPETAMINE
Peakohtunik
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Võru Spordikeskus ootab teid!
Viiendat aastat toimuv Kunstifestival Visuaalaktsioon on
sel aastal pühendatud teatrikunstile.
Reedel, 18. augustil kell 12-18 kutsume teid kunstipäevale. Võru kesklinnas toimuvad põnevad töötoad, kus
oma kätega saab luua midagi uut. Naha –ja klaasitöid esindab
Palamuse klaasikoda, vitraazi valmistamist demonstreerib
kunstnik Rene Aua, osta saab võrratut Aivar Rumvoldi keraamikat, samas võimalus ise savitööd teha ja siidile maalida. Noorematele on mõeldud Timo Keraamika kujude värvimine, Võru kunstikooli õpetajate juhendamisel valmivad
fantaasiarohked sünnipäevakaardid ja Andres Varustini
meistrikojas saab iga osaline endale paberist teatrimaski.
Tartu Kõrgema Kunstikooli tungendite abiga saab pere teha
endale puzzle. Teatrikunsti võlumaalima aitab piiluda varjuteatri õpituba. Aila Näpustuudios õmmeldud näpunukke
ootab igal täistunnil Papa Kreutzwaldi Õueteatri muinasjututelk. Lisaks üks tore üllatus neile, kes kohale tulevad .
Noortele kunstnikele on üles seatud improviseeritud ateljee, kus on võimalik maalida imekaunist modelli. Kohtla-Järve kunstnik Aarne Hanni on jälle taas Võrus ja valmis kahel päeval üles
joonistama kõiki portreehuvilisi. Info telefonil 53441584.
Lisaks sellele toimuvad Jüri tänava laval kontserdid. Esinevad Võru paremad tantsurühmad Maire Udrase, Tea Kõrsi,
Ly Berishvili ja Annela Tohvi juhendamisel. Laulab noormeeste ansambel VKG-st ja laululapsed Antslast.
Kunstipäeva lõpetab „Kella viie tee“. Võru vanadest
majadest ja nende kunstiväärtustest räägib Triin Vissel
Muinsuskaitseametist, musitseerib Ene Jõgi flöödil.
Kell 18.30 alustavad tööd graffitimeistrid Võrust ja
Tartust. Lavale tulevad aga ansamblid Fibrill ja Apex Võrust ning Groundhog Day Põlvast. Esineb tantsutrupi Variatsioonid breigirühm. Kell 20.30 selgitame välja publiku
lemmiktöö ja loosime hääletajate vahel välja Kandle kino
kuldkaardi.
Kunsti loomine jätkub laupäeval, 19.augustil kell
16 Võru keslinnas. Kehamaalingute konkursist võtavad osa noored kunstnikud Võrust, Põlvast, KohtlaJärvelt,Tartust ja Tallinnast. Kaheksale modellile valmivad
fantaasiamaalingud teemal „Maski taga on...“. Musitseerib
Eero Paltsepp.
Külla tulevad Tartu Kõrgema Kunstikooli naha-ja tekstiiliosakonna vilistlased, kes on loonud fantaasiarikkad
rõivad. Elamusterohke moeetendus nii meestele kui
naistele algab kell 16.30, kordusetendus kell 17.45. Sellele
järgneb kehamaalingute konkursi lõpushow.
Tulge leidma endas uusi andeid ja kohtumiseni Visuaalaktsioonil!

HETKEL KÄIB PALLISAALI AEGADE
BRONEERIMINE
UUEKS HOOAJAKS, HUVILISED
VÕTKE ÜHENDUST !!!
ETTEVÕTETEL ON VÕIMALIK OSTA
VÕRU SPORDIKESKUSESSE
REKLAAMPINDA !!!
SPORDIKESKUS OTSIB ETTEVÕTET,
KES OLEKS HUVITATUD
SPORTLASTE JA PEALTVAATAJATE
TOITLUSTAMISEST VÕISTLUSTE AJAL !!!
Ajakohast infot saavad kõik meie
koduleheküljelt www.voruspordikeskus.ee.
Kõik asjalikud ja huvitavad
ettepanekud on alati oodatud !
VÕRU LINNA LEHT
Trükitud AS VÕRU TÄHT Võrus.
Toimetaja KEIU RUUS
tel 785 0948; 552 5525; e-post: keiu.ruus@vorulinn.ee

Peagi lõpeb see aeg, kus oma
tervise eest saab hoolitseda väljas sportides. Ilmad muutuvad
halvemaks ning järjest rohkem
on vaja tahtejõudu, et minna
jooksma, rulluiskude või jalgrattaga sõitma. Kindlasti ei tohiks
sellepärast sportimisest loobuda. Kõik olemasolevad ja uued
kliendid on oodatud Võru Spordikeskusesse. Annaksin siinkohal lühikese ülevaate spordikeskuse võimalustest.
Kergejõustikuareenil saab
jooksmiseks kasutada 200 m
ringi ning 60 m sprindisirget.
Soojendusjooksu palume siiski kõigil teha väljaspool 200 m
ringi. Areenile on paigaldatud
statsionaarne ajavõtuseade, nii
et iga jooksja saab väga lihtsalt
teada oma 30 m aega. Lisaks on
võimalik hüpata kõrgust, teivast,
kaugust ja kolmikut. Saab tõugata kuuli ning heitenurgas heita

ketast ning visata oda, seda küll
mitte kauguse peale vaid vastu
spetsiaalset ekraani.
Areenil asub veel tõstenurk,
mida saab soovi korral kasutada.
Vajamineva varustuse saab
küsida areenimeistrilt, arvestama
peab aga sellega, et osade alade
jaoks peab omama siiski teatud
ettevalmistust (teivashüpe, kuulitõuge), et varustust saada, vastasel juhul võib lihtsalt ennast ja
teisi vigastada. Areenil on üleval ka poksikott, kindaid saab
laenutada administraatorilt.
Pallisaalis on võimalik mängida korv –ja võrkpalli. Samuti
saab kätt proovida tennises ja
sulgpallis. Vajaliku varustuse
saab rentida.
Spordikeskuses on korralik jõusaal, kus tegevust leidub
igaühele. Septembrist kuni juunini on esmaspäeviti, kolmapä-

eviti ja reedeti alates kella 18:00
jõusaalis treener Kaidur Kukk,
kes annab nõu ning soovi korral
mõõdab vererõhku, rasvaprotsenti ja koostab individuaalse
treeningkava.
Augustis on veel võimalik
osa võtta aeroobika treeningutest, loodame selle võimaluse
jätkumist ka järgnevatel kuudel.
Meid külastanud inimesed
teavad juba, et välisjalanõud tuleb jätta administraatori juurde,
seega palume ka uutel klientidel
sellega arvestada. Selline otsus
sai tehtud nii spordikeskuse kui
ka klientide huvi arvestades,
hoidmaks hoones puhtust ja korda, et kõigil oleks siin meeldiv
olla.
Meeldivate kohtumisteni!

Viktor Rebane
SA Võru Spordikeskus

Võru Spordikeskuse hinnakiri
1. Üksikpilet.
Kergejõustikuareen
Kergejõustikuareen õpilastele ja pensionäridele
Jõusaal ja kergejõustikuareen
Jõusaal ja kergejõustikuareen õpilastele ja pensionäridele
Sulgpalliväljak
Sulgpalliväljak õpilastele ja pensionäridele
Aeroobika
2. Aeroobika 8 x kaart
3. Kuukaart kehtivusajaga 30 päeva.
Kergejõustikuareen
Jõusaal ja kergejõustikuareen
4. 10 korra kaart kehtivusajaga 2 kuud.
Kergejõustikuareen
Jõusaal ja kergejõustikuareen
5. Perepilet.
Kergejõustikuareeni perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja 2 last)
Kergejõustikuareeni perepilet saunaga (kuni 2 täiskasvanut ja
2 last, alates kella 17.00.)
6. Pallisaal treeninguteks.
Harjutusväljak
Harjutusväljak kella 20.30-22:00
Võistlusväljak
7. Judosaal.
8. Spordikeskuse kasutamine üritusteks.
Võistlus pallimänguväljakul
Võistlus kergejõustikuareenil
Võistlus pallimänguväljakul ja kergejõustikuareenil
Noortevõistlused
Sisaldab areeni või väljaku ettevalmistamist, inventari,
helisüsteemi ja riietusruumi kasutamist.
Messid, kontserdid
9. Individuaalse treeningkava koostamine.
(sisaldab vererõhu ja rasvaprotsendi mõõtmist, info:
treener Kaidur Kukk)
10. Vererõhu mõõtmine. (treeneri kohalolekul jõusaalis)
11. Keha rasvaprotsendi mõõtmine.
(treeneri kohalolekul jõusaalis)
12. Kinkekaart.

13. Saunalina kasutamine.
14. Elektriline ajavõtt.
15. Saun (alates kella 17.00. ainult spordikeskuse kasutajatele).
16. Turvakapp (paikneb kergejõustikuareenil).

120
120
120
120
60
60
60
60

min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

25.15.50.30.80.60.50.320.-

120 min.
120 min.

200.400.-

120 min.
120 min.

225.450.40.60.-

60
60
60
60

min.
min.
min.
min.

200.180.400.100.-

60
60
60
60

min.
min.
min.
min.

800.800.1 600.400.-

7 500-20 000.- päev
100.10.10.-

60 min.

450.400.225.200.10.200.10.0.-

NB! Kuni 16 a. lapsi jõusaali ei lubata ilma treeneri või lapsevanemata, kes vastutavad
nende ohutuse eest.
6. aastased ja nooremad lapsed pääsevad pileti ostnud täiskasvanu järelevalve ja
vastutuse all spordikeskusesse tasuta.

Võru Linna Leht
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