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Võrumaal hinnati
kauneid kodusid
Seoses Eesti Kodukaunistamise Ühenduse
maakondliku konkursiga valis Võru linn sel
aastal välja 4 objekti, mis esitati maakondlikule kodukaunistamise konkursi komisjonile hindamiseks. Iga maakonna neli parimat saavad autasu vabariigi presidendilt tänavu augustis …

Kesklinna parki kerkib
suur liivapannoo
4. juulil avatakse Kesklinna pargis suur liivapannoo, mis valmib Võru linna 225. aastapäeva raames. Valmiva skulptuuri teemaks
on maagilised muinasjutud ja töös kasutatakse muuhulgas motiive Fr. R. Kreutzwaldi lugudest …
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LK 3

Maagilised
toidud
Võru linna toitlustuskohad pakuvad salapära, nimelt algab juulikuus tarbijamäng
“Maagilised toidud”. Mängus osalemiseks
tuleb külastada perioodil 1. juuli – 22. august 2009 Võru linna viit toitlustuskohta,
süüa neis maagilise võru logoga tähistatud
toite ning koguda templeid …

Võru linn tänas parimaid
koolilõpetajaid
ja aineolümpiaadide
tublimaid
3. juunil toimus Võru kultuurimajas Kannel
linnapea Kersti Kõosaare ja linnavolikogu
esimehe Tõnu Antoni vastuvõtt Võru linna
koolide parimatele õpilastele, aineolümpiaadidel häid tulemusi saavutanud lastele ja
nende juhendajatele …

LK 4

Tehti kokkuvõte
“Kevadpäev Euroopas”
konkursist
22. mail toimus Euroopa Liidu Majas pidulik autasustamine “Kevadpäev Euroopas”
konkurssidel osalenud ja parimad kohad
saavutanud Eesti noortele …

Laulu- ja tantsupeoni on
jäänud kaks nädalat
Võru linn võib oma lauljate, tantsijate ja pillimeeste üle uhkust
tunda, kuna enamik Võru linna
kollektiive läbis tiheda konkursisõela ja on pääsenud 2.–5. juulini
toimuvale üldlaulu- ja tantsupeole “ÜhesHingamine”.
Võru linnast osaleb Tallinnas XXV laulu- ja XVIII
tantsupeol “ÜhesHingamine” kokku 34 kollektiivi
– 183 tantsijat ja võimlejat, 38 pillimeest ja 508
lauljat ning nende juhendajad ja saatjad.
Laulu- ja tantsupidu avatakse neljapäeval, 2. juulil kell 22.30, rongkäik toimub 4. juulil kell 14.00.
Võru esindajad hakkavad pikas rongkäigurivis laulukaare alla liikuma kell 16.45 Tõnismäelt.
Toetamaks meie linna kollektiive, on Võru linn
planeerinud laulu- ja tantsupeo korralduskulude
katmiseks 50 000 krooni.
Kollektiivid kannavad laulu- ja tantsupeo rongkäigus presidendi poolt kingitud
lippe
Laulupidude traditsioon ja sinimustvalge lipp
on lahutamatud. Esimesest üldlaulupeost (1869)
innustust saanud eesti soost üliõpilased mõistsid,
et ka maarahva kultuur ja keel väärivad uurimist
ja säilitamist. Sellest kogunemisest sai alguse tänapäevane Eesti Üliõpilaste Selts, mis valis oma
tunnusvärvideks sinise, musta ja valge (lipp pühitseti sisse 1884. a).
5. juunil tähistati Otepääl Eesti lipu 125. sünnipäeva, kus kõik laulu- ja tantsupeole kvalifitseerunud kollektiivid said vabariigi presidendilt kingituseks riigilipu.
Peol osaleb kokku 864 koori ja orkestrit 26 430
laulja ja pillimängijaga ning 534 tantsu- ja võimlemisrühma kokku 7460 tantsija ning võimlejaga.
Lisaks osaleb 41 väliskollektiivi 1340 lauljaga.
XXV laulu- ja XVIII tantsupidu “ÜhesHingamine”
toimub 2.–5. juulini Tallinnas. Peo juhatab 2. juu-

lil sisse pillipidu Raekoja platsil, sellele järgnevad
kolm tantsupeo etendust “Meri” ja kaks päeva kestev laulupidu. Tantsupeo idee autor on Henn Tiivel
ja kunstiline juht Ülo Luht, laulupeo kunstiline
juht on Ants Soots.
Võru linna kollektiivid XXV laulupeol ja XVIII tantsupeol Tallinnas
• Võru I Põhikoolist: mudilaskoor (Helga Ilves, Külli Heliste), lastekoor (K.
Heliste, H. Ilves) tantsurühm Tsõõrike
(Maie Pau).
• Võru Kesklinna Gümnaasiumist: lastekoor, segakoor (Signe Rõõmus), tantsurühmad Siisike ja Siisik (Marianne
Jaanson), tantsurühm Misandra
(Mairika Piller).
• Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumist:
mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, segakoor (Erja Arop, Jane Reiljan).
• Võru Muusikakoolist: poistekoor,
poistekoori ettevalmistuskoor (Mare Visnapuu, Signe Rõõmus, Kersti Juurma).
• Võru kultuurimajast Kannel: segakoor Tervis (Ara Bander, Ülle Sok), segakoor Hilaro (Silja Otsar), naiskoor Kannel (Helga Ilves, Erja Arop), naiskoor Tempera (S. Rõõmus), Võru meeskoor (Heino Pehk, Andres
Määr), Võru Puhkpilliorkester (Heino Vildo),
tantsurühma Hopser 2 rühma (Anne Tolk),
tantsurühm Kabujalakesed (A. Tolk), tantsurühm Tsõõr (M. Pau), tantsurühm Viire (Maire Udras), Kannel tantsurühm (M. Pau), võimlemisklubi Sirutus 2 rühma (Tea Kõrs), kapell
(E. Arop).
• MTÜ-st Hilaro Võru Loovuskool: rahvapilliansambel (Milja Udras).
• MTÜ-st Võru Noored Mehed: noorte
meeskoor (Mare Visnapuu, Mait Visnapuu).
Abilinnapea Innar Mäesalu demonstreeri• MTÜ-st tantsutrupp Variatsioonid:
mas väikest osa presidendi poolt laulu- ja
3 võimlemisrühma (Maire Udras).
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tantsupeol osalevatele Võru linna kultuurikollektiividele kingitud riigilippudest.
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Isikliku abistaja teenus
Nöörimaa Tugikodus
Isikliku abistaja teenuse saajad on kas
raske või sügava puudega Võru linna kodanikud, kellel on liikumis- ja/või nägemispuue …

LK 5

Linnapea
buss
Kersti
Kõosaar
linnapea

Hopi indiaanlased räägivad, et enne suuri
otsuseid on tarvis iga kord mõelda seitse
põlve ette. Meie oleme olemas tänu sellele,
et meie peale mõeldi seitse põlve tagasi.
Jaanipäeval on taas päev, mil avaldame austust
nendele, kes on andnud meile juured ja tänu kellele me olemas oleme.
Kohvitundide vestlustest on koorunud, et võrulased austavad sügavalt oma esivanemaid. Ka minu jaoks on kõige väärtuslikum elus see, mida olen
saanud oma vanematelt, vanavanematelt ja veel
kaugematelt põlvedelt.
Head kaaslinlased!
24. juunil olen käima pannud bussiliini, millega on võimalik tasuta sõita kalmistupühale.
Bussid väljuvad kell 9.00, 10.00, 12.00 ja 13.00
Seminari väljakult.

24. juunil (kalmistupäeval) tasuta eribussi sõidugraafik
Seminari väljak
Koidula
Tellisetehas
Pärna
Linavabrik
Pärna
Tellisetehas
Katariina
Vanalinna
Liiva
Sauna
Paju
Kesklinna park
Autobussijaam
Vilja
Autobaas
Wermo
Koreli
Olevi
Luha
Kalevi
Soo
Kalmistu
Soo
Kalevi
Luha
Olevi
Koreli
Wermo
Autobaas
Vilja
Autobussijaam
Seminari väljak

9.00
9.01
9.03
9.04
9.05
9.06
9.07
9.08
9.09
9.10
9.11
9.12
9.15
9.17
9.18
9.19
9.20
9.21
9.22
9.23
9.24
9.25
9.26/9.30
9.31
9.33
9.35
9.37
9.39
9.40
9.41
9.43
9.45
9.47

10.00
10.01
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
10.08
10.09
10.10
10.11
10.12
10.15
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26/10.30
10.31
10.33
10.35
10.37
10.39
10.40
10.41
10.43
10.45
10.47

Kellaajad on orienteeruvad (+/– 2 min)

12.00
12.01
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.15
12.17
12.18
12.19
12.20
12.21
12.22
12.23
12.24
12.25
12.26/12.30
12.31
12.33
12.35
12.37
12.39
12.40
12.41
12.43
12.45
12.47

13.00
13.01
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08
13.09
13.10
13.11
13.12
13.15
13.17
13.18
13.19
13.20
13.21
13.22
13.23
13.24
13.25
13.26/13.30
13.31
13.33
13.35
13.37
13.39
13.40
13.41
13.43
13.45
13.47
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Ranitsatoetus aitab
kooliminejat
Võru linn toetab 2009.
aastal oma 1. klassi astuvaid lapsi 2000 krooniga.
Ranitsatoetus on Võru linna eelarvest
üldhariduskooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale makstav ühekordne toetus. Seda makstakse vanemale, kes ise
ja kelle kooliminev laps omas 2009.
aasta 1. jaanuaril rahvastikuregistris
elukoha aadressi Võru linnas.
Võru linna eelarves on planeeritud
2000 krooni iga 1. septembril 2009 esimesse klassi astuva lapse pere toetamiseks.
Määrusega saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis või Võru linna
veebilehel www.voru.ee (Kohalik

võim/Korrad). Ranitsatoetust saab
taotleda 1. augustist kuni 15. septembrini vormikohase avalduse esitamisega, mis on kättesaadav Võru Linnavalitsuse infosaalis või linna veebilehel
www.voru.ee (Kohalik võim/Blanketid). Väljapoole Võru linna õppima asuvatele lastele toetuse taotlemisel esitatakse lisaks avaldusele ka kooli tõend.
Avaldusi võetakse vastu Võru Linnavalitsuse infosaalis Jüri tn 11 esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kella 8-17, kolmapäeviti kell 8-18 ning
reedeti kella 8-16.
Samuti võib avalduse saata postiga
aadressile Jüri tn 11, 65620 Võru ning
e-posti aadressile vlv@voru.ee.

Kristi Aavakivi
haridusspetsialist

Möödunud aasta publiku lemmik – hollandlase Jaap Ticheleri teos “Unustasin aja”.

EAS toetab Nöörimaa
Tugikodu remonti
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS) rahuldas Võru Linnavalitsuse
projektitaotluse “Nöörimaa Tugikodu
rekonstrueerimise esimene etapp” rahastades projekti hasartmängumaksust
regionaalsete investeeringutoetuste
andmise programmist 500 000 krooniga.
Projekti üldiseks eesmärgiks on tugikodus elavate ja seal teenuseid kasutavate puuetega inimeste elu- ja olmetingimuste parandamine. Projekti realiseerudes tagatakse Nöörimaa Tugikodu elanikele paremad elamis- ja pese-

misvõimalused ning laiendatakse pakutavate teenuste ringi ning kvaliteeti.
Projekti raames vahetatakse välja
tugikodu aknad, remonditakse duširuumid ja sissepääsutrepid, ehitatakse
kaldtee ning vahetatakse välja vana katusekate.
Projekti üldmaksumus on 629 945
krooni, millest Võru linna omafinantseering on 129 945 krooni. Projekti
lõpptähtaeg on aprill 2010.
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MEELDETULETUS!
Linnakodanikud, kes te olete palunud maksu- ja tolliametilt elektroonilise
maamaksuteate, palun kontrollige, et teie maamaks oleks tasutud!
Maksuteate leiate e-maksuametist, sisenedes andmebaasi maksuameti kodulehelt ID-kaardiga või internetipanga kaudu.

Info: Erika Joonas, tel 785 0934

Tähelepanu!
JUULIS JA AUGUSTIS
LINNAPEA KOHVITUNDI
EI TOIMU!
Järgmine kohvitund
toimub 17. septembril
2009 kell 15
Kalevite Kodu
kommipood-kohvikus.

Foto: Jüri Kuusk

Kesklinna parki kerkib
suur liivapannoo
4. juulil avatakse Kesklinna pargis suur liivapannoo, mis valmib Võru
linna 225. aastapäeva
raames. Valmiva skulptuuri teemaks on maagilised muinasjutud ja
töös kasutatakse muuhulgas motiive Fr. R.
Kreutzwaldi lugudest.
Võru linn korraldab juba kolmandat
aastat liivaskulptuuride sümpoosioni
Eestis, luues sellega uue traditsiooni
Lõuna-Eesti kultuurimaastikul. Eestis
on selline üritus seni ainulaadne, kuid
laias maailmas on jää-, liiva- ja lume-

skulptuuride üritused – sümpoosionid, võistlused ja muidu tegemised –
viimastel kümnenditel suurt populaarsust võitnud. Skulptorite jaoks
seisneb tundide ja päevadega mõõdetava elueaga skulptuuride võlu just
mängulustis ja teadmises, et kõik loodu on tegelikult kaduv.
Tänavune liivaskulptuur on jätkuks kahel eelneval aastal Tamula
rannas toimunud Võro Liivaliina ehitamisele, mis sai hea vastuvõtu nii
publikult kui ka toetajatelt. Seoses Tamula rannapromenaadi ehitustöödega on üritus toodud Kesklinna parki.
Töö autorid on Kalle Priit Pruuden
ja Henry Timusk. Kuraator Indrek
Leht.
Liivapannoo ehitamine algab 1.
juulil ja see jääb avatuks terveks su-

veks. Objekt avatakse pühapäeval, 4.
juulil kell 13. Avamispäeval viiakse
Kesklinna pargis läbi peredele ja lastele suunatud minisümpoosion (algusega kell 11), kus skulptorite ja huvijuhi abiga saavad ka väikesed kunstnikud liivakujude tegemisel kätt proovida. Osalejatele jagatakse auhindu.
Liivaskulptuurifestivali korraldab
MTÜ MaaÕhkTuliVesi, mis on loodud
aastal 2006. MTÜ tegeleb liiva-, lume- ja jääskulptuuride valmistamise
organiseerimisega.
Tuntumaid üritusi on Lumelinn
ning “Tule ja jää pidu”. Viimased jääskulptuurid valmisid möödunud talvel Kadrioru pargis Hiina aastavahetuse pidustustel.
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Võrumaal hinnati
kauneid kodusid
Seoses Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondliku konkursiga valis Võru linn sel aastal välja 4 objekti, mis
esitati maakondlikule kodukaunistamise konkursi komisjonile hindamiseks.
Iga maakonna neli parimat saavad autasu vabariigi presidendilt tänavu augustis.
Võru linn tunnustab tänavu kolme
kaunist kodu, need on Gina Pärli ja Roman Provotorovi individuaalelamu Soo
tänaval, korteriühistu “Kalevi Kodu”
Kreutzwaldi tänaval ning Hele ja Henni
Nassari individuaalelamu Võlsi teel.
Omavalituse haldusalasse jääva objektina esitati Võru linna keskkonnajaam.
President Toomas Hendrik Ilves autasustab igast maakonnast nelja ilusamat
kodu. Võrumaa selle aasta parimad on
perekond Post Urvastest, perekond
Kokk Lasvalt, perekond Tarrend Võru
vallast ning perekond Nassar Võru linnast.
Kodukaunistamise liikumine toimub juba 12ndat korda ja selle algataja oli president Lennart Meri.
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Korteriühistu Kalevi Kodu lilleaed

Võru linna delegatsioon koos võõrustajatega Bad Segebergi
pidustustel.

Võru sõpruslinn Bad Segeberg
tähistas 875. aastapäeva
Võru linna sõpruslinnal Bad
Segebergil (Saksamaa) täitus juuni
alguses 875 aastat linnaõiguse saamisest. 1134. aastal andis keiser
Lothar III käsu rajada Siegesburg
Kalkbergi mäe otsa.
Aegade jooksul on linna nimi
muutunud. Tänast nime hakkas
linn kandma 1924. aastal kui
Segebergile lisati “Bad”.
Sõna “Bad” tähistab linnas asuvaid sanatooriume ning raviasutusi. Sakslased tunnevad 15 000 elanikuga Bad Segebergi eelkõige ravi
ja tervishoiu linnana, kuna seal
asub Saksamaa üks parimatest südamekliinikutest.
Kahtlemata on linna tuntust
suurendanud juba 50ndat suve jär-

jest toimuvad Karl May mängud.
Mängude tarbeks on Kalkbergi mäe
jalamile rajatud uhke indiaaniküla
kujutav amfiteater. Koos 875. aastapäeva pidustustega tähistati ka
uue linnapea ametisse astumist.
Alates 3. juunist 2009 on Bad
Segebergi linnapeaks Dieter
Schönfeld (57).
Võru linna esindasid 875. aastapäeva pidustustel linnapea Kersti
Kõosaar, välissuhtete ja arendusspetsialist Tiina Hallimäe, ettevõtjad Aigar Pidmaa ja Mae Pindmaa.
Bad Segebergi linna kutsel andis
ansambel Võru Velled pidustustel
mitu kontserti.
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Võru linna 225. aastapäevale
pühendatud juubeliseiklus
Aeg ja koht: 22. august 2009.
Algus kell 13, Kesklinna park
Lõpetamine ja autasustamine
kell 17, Kesklinna park
Korraldajad: Võrumaa Spordiliit oma
liikmesklubidega, Võrumaa Muuseum,
Võru Linnavalitsus.
Juubeliseikluse kirjeldus: Võru linna juubeliseiklus on valikorienteerumise
põhimõttel toimuv 3-tunnise kontrollajaga võistkondlik linnaseiklus, mille käigus
tuleb võistkondadel etteantud vihjete ja
kaardimaterjali abil leida Võru ajaloolise
vanalinna territooriumilt võimalikult palju kontrollpunkte ja sooritada kontrollpunktides sportlikke ülesandeid. Võistkondi instrueeritakse vahetult enne starti ning ühisstardi hetkel antakse neile kätte võistlusmaterjalid.
Hea tulemuse saavutamiseks tuleb
tunda Võru linna ja selle ajalugu. Kontrollpunktid asuvad ajalooliselt olulistes ja
huvitavates kohtades. Mida vähema vihjete arvuga võistkond kontrollpunkti leiab,
seda parem tulemus.
Kontrollpunktid on mehitatud Võrumaa Spordiliidu liikmesklubide esindajatega. Igas kontrollpunktis tuleb võistkondadel sooritada sportlik ülesanne, mis on
kõigile jõukohane ja annab samas mõõdetava tulemuse.
Võistkonna kogutulemus summeerub
kasutatud vihjete eest teenitud punktidest
ja ülesannete sooritamise eest teenitud
punktidest.
Kuigi kontrollpunktide vahel liikumise kiirus ei ole tulemuslikkuse kriteeriumiks, tasub sportlikku vormi koguda Võ-

rumaa Mängude raames läbi suve korraldatavatel liikumisharrastusüritustel, kalenderplaan www.werro.ee/sport ja sirvida 2007. aastal kirjastuse Argo välja antud fotoalbumit “Vana Võru. Ehitised ja
inimesed”.
Kontrollpunktide asukohad ja ülesanded planeeritakse nii, et optimaalse tegutsemise korral on võimalik 3-tunnise kontrollaja jooksul reipal kõnnisammul liikudes läbida kõik kontrollpunktid.
Võistkonnad: võistkonna suurus vähemalt 3 inimest, maksimum 5-6.
Seiklusel on mitu võistlusklassi: firmaklass (asutused, ettevõtted), pereklass
(pereliikmed), vabaklass (vabalt valitav
sõpruskond). Iga võistkond peab rajal liikuma koos.
Eelregistreerimine: kuna korraldajatel on vaja võistlejatele ette valmistada üsna mahukas materjalide komplekt,
siis eeldab seikluse edukas läbiviimine
eelregistreerimist, mille tähtajaks on
20. august 2009 ja e-postiaadress merike.
oun@gmail.com, lisainfo telefonil
516 5720.
Kohapeal on saadaval vähene arv
võistlusmaterjalide varukomplekte – seega kes ees, see mees!!
Autasustamine: kõik osalejad saavad osavõtuauhinna linna meene näol.
Iga võistlusklassi kolme paremat võistkonda autasustatakse linnavalitsuse välja
pandud auhindadega.

Sixten Sild
juubeliseikluse peakorraldaja

Üleriigiline noorte puhkpillimängijate suvekool ja festival
“Võru vaskpillipäevad”
1996. aastal asutas Võru Muusikakool
koos Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
puhkpilliosakonnaga üleriigilise noorte
puhkpillimängijate suvekooli “Võru vaskpillipäevad”. Aasta-aastalt on kasvanud
suvekooli populaarsus. Igal suvel koguneb
Võrru kuni sada muusikakoolide puhkpilliõpilast ja noorteorkestrite mängijat. Õpitakse valitud pillil hästi musitseerima,
mängitakse ansamblites ja orkestrites. Õppejõududeks on Eesti tunnustatud puhkpilliõpetajad ja dirigendid. Suvekool ja
sellest arenenud muusikafestival “Võru
vaskpillipäevad” pakub erineva kavaga
kontserte linnas ja maakonnas. Kontsertide kavad on süvamuusika suunitlusega
– nii klassikaline kui ka nüüdismuusika.
Esinetakse kultuurikeskustes, muusikakoolis, kirikutes, linna tänavatel, parkides, keskväljakul ja rannas.
Võru suvekoolides on erilise tähele-

panu all koosmusitseerimine ansamblites
ja orkestrites. Olenevalt osavõtjate arvust
luuakse suvekoolides kuni neli erineva
koosseisuga orkestrit ja kõikide pillirühmade ansamblid. See annab võimaluse
mitmekülgse kavaga kontsertide korraldamiseks.
Suvekoolid ja festival “Võru vaskpillipäevad” toimuvad alati augustikuu kolmandal nädalal. See loob võimaluse osaleda Võru linna aastapäevade kultuuriprogrammis.
Suvekoole ja festivali “Võru vaskpillipäevad” korraldab alates 2004. aastast
Võru Sümfoonilise Muusika Ühing.
Suvekoolide ja festivali kunstiline juht
on Aavo Ots, peakorraldaja Ilmar Kudu,
ikudu@hot.ee.
“Võru vaskpillipäevad 2009” korraldatakse: saksofonikool 10. – 14. augustini,
orkestrikool 16. – 22. augustini.

Maagilised toidud
Kreutzwaldi muuseumi
õuel mängitakse
tunnikene võrumängu
“Hää lats – höörik hand,
halv lats – lapik hand”
Eestimaa eri paigus on vanasti oldud arvamisel, et “lapsele ei öelda suur tänu
ehk aitäh. Ta saab nagu südand (saab
julgust). Mõtleb, et ma olen palju teinud ja teinekord ei tie nii palju.” Hea
laps, saba vaja, valmis koer – on lapsele tema teo eest paras kiitus.
Kuna Võru on tähenduselt ümmargune, siis sobib võru lapsi kiita: hää lats
– höörik hand. Head inimesed on suurenagi nagu lapsed: siirad ja mängualtid. Papa Kreutzwaldi Õueteater on
sellel suvel mänguplatsile kutsunud võrumängu tegelased, kes peavad valima,
millest pajatada, mida laulda, millist
pilli mängida, mida Võrule sünnipäevaks kinkida. Ja kiita saavad nad kah.
Mängivad Kersti Kõosaar, Innar
Mäesalu,Veevi Hõrak, Ülle Sok, Anita
Punamäe, Aino Suurmann, Jaan Ossis,
Christo Alliksaar, Kairi Eliaser, Eliise
Glaser, Reti Krigul-Tobias, Kätlin Hoop.
Mängujuht Silvi Jansons, sõbrakäe panevad alla Andrus Loos, Kadri Laube
Giannakaina, Peeter Reemann ja Marika Vaher.
Etendused 10. juulil ja 20. augustil
kell 16 Kreutzwaldi muuseumi õuel.

Võru linna toitlustuskohad pakuvad salapära, nimelt
algab juulikuus tarbijamäng “Maagilised toidud”.
Mängus osalemiseks tuleb külastada
perioodil 1. juulist - 22. augustini
Võru linna viit toitlustuskohta, süüa
neis maagilise võru logoga tähistatud toite ning koguda templeid.
Mängus osalevad toitlustuskohtad
on trahter Vana Jõgi, lokaal Mõisa
Ait, pubi Õlle 17, kohvik Spring Cafe
ja restoran Kubija.
Tarbijamäng kulmineerub 21. ja
22. augustil, mil nimetatud toitlustuskohtades valmistavad toite Võru
sõpruslinnade Joniškis’e (Leedu),
Suwalki (Poola), Aluksne (Läti),
Chambray Les Tours’i (Prantsus-

maa) ja Bad Segeberg’i (Saksamaa)
kokad.
Sedel, millel on viie mängus
osaleva toitlustuskoha tempel, tuleb jätta viimase toitlustuskoha loosikasti hiljemalt 22. augustil kella
15ks.
Loosimine on 22. augustil kell
16 Kesklinna pargis.
Auhindadeks on toitlustuskohad välja pannud 500-kroonised
kinkekaardid.

Tiina Hallimäe
välissuhete ja arendusspetsialist

Võru Linnavalitsus korraldab
sel suvel konkursi “Lilleline Võru”!
Paneme koos linna pidurüüsse! Konkursi eesmärgiks on linnaelanike, asutuste, ettevõtete kaasamine Võru tänavapildi
kaunimaks muutmisel linna 225. sünnipäeva puhuks.
Parimate väljaselgitamiseks võetakse arvesse suve- ja püsilillede ning muu taimmaterjali kasutamist lillekastides,
amplites jms, lillekompositsioonide vaadeldavust tänavalt, maitsekust, originaalsust.
Konkursil osalemiseks anna endast teada linnavalitsuse infosaali (tel 785 0901). Samuti teata kõigest
ilusast, mis linnas silma jääb. Linnavalitsus tunnustab
parimaid augustikuus Võru linna sünnipäeval.
Loovat meelt!
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Võru linna koolide parimad õpilased ja nende juhendajad kultuurimajas Kannel. Üllatuskülaliseks oli lauluvõistluse “Kaks takti ette” viimase hooaja võitja Margus Vaher.

Võru linn tänas parimaid koolilõpetajaid ja aineolümpiaadide tublimaid
3. juunil toimus Võru kultuurimajas Kannel linnapea Kersti
Kõosaare ja linnavolikogu esimehe Tõnu Antoni vastuvõtt Võru linna koolide parimatele õpilastele, aineolümpiaadidel häid tulemusi saavutanud lastele ja nende juhendajatele. Tänavu lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga 3 noort ja hõbemedaliga 2 õpilast. Põhikooli lõpetab kiitusega sel aastal 8 last. Võru Linnavalitsus tunnustas ka suurepäraste tulemuste eest 87 õpilast, kes 2008/2009. õppeaastal on aineolümpiaadidel saavutanud I-III koha.

VLL

Võru linna koolide parimad lõpetajad
Gümnaasiumi lõpetajad
Jelizaveta Bõkova
kuldmedal
Ramona-Riin Dremljuga kuldmedal
Gerli Leok
kuldmedal
Helena Hain
hõbemedal
Andres Kepler
hõbemedal
Janne Vellak
parim lõpetaja

Võru Vene Gümnaasium
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Võru Kesklinna Gümnaasium

Põhikooli kiitusega lõpetajad
Helen Haug
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Anti Haugas
Võru Kesklinna Gümnaasium
Viktoria Koppel Võru I Põhikool
Maike Laugason Võru I Põhikool
Kaisa Mill
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Aleksei Nikandrov Võru Vene Gümnaasium
Jane Reiljan
Võru I Põhikool
Richard Sirel
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium

Tublimad Võru linna koolide õpilased ja nende juhendajad
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Taavi Tuvi
Füüsika
I
Valdo Kalling
Keemia
I
Külli Kärblane
Matemaatika
II
Annika Paltsepp
Ühiskonnaõpetus üleriiklikku lõppvooru Katre Rünk
Pätris Halapuu
Keemia
I
Kaire Jakobson
Matemaatika
I
Katrin Martinfeld
Füüsika
II
Tarmo Vana
Johanna Hollo
Inglise keel
I-II
Maila Vilu
Eesti keel II
Vesta Leesalu
Kadi Mõttus
Bioloogia I
Aino Raudvassar
Kunstiõpetus
III
Maie Värton
Martin
Ploom
Keemia
I
Külli Kärblane
Matemaatika
III-IV
Elvi Keerberg
Jaak Jõgeva
Bioloogia II
Marika Karden-Raud
Geograafia
II
Ene Liivamägi
Fred Kamberg
Keemia
III
Kaire Jakobson
Füüsika
III-V
Tarmo Vana
Aap Erik
Keemia
I
Kaire Jakobson
Olivia Jürjendal
Saksa keel I
Anne Tolk
Martin Kala
Inglise keele internetiviktoriin I
Eve Sõmer
Martin Piir
Matemaatika
I
Piret Hordo
Sandra Raav
Liivide etlusvõistlus I
Vesta Pille
Saamuel Rammo
Matemaatika
I
Leili Sõmer
Anne-Liis Tuusis
Matemaatika
I
Elvi Keerberg
Inna Serikova
Inglise keel
I-II
Tiia Allas
Kristin Moppel
Inglise keele tõlkevõistlus I-IV
Sirje Haugas
Grete Kuuda
Võru keel II
Sirje Hüvato
Marian Külaviir
Matemaatika
II
Elvi Keerberg
Merili Liivoja
Matemaatika
II
Elvi Keerberg
Mery Rosenberg
Füüsika
II
Tarmo Vana
Jürgen Rünk
Keemia
II
Kaire Jakobson
Richard Sirel
Saksa keel II
Lembit Linnamäe
Jaanek Lehtsalu
Kunstiõpetus
II
Maie Värton
Marcus Müürsepp
Internetiviktoriin
Fr.R.Kreutzwaldi muinasjuttude ainetel
II-V
Reet Suss
Kristina Bianca Rantala Internetiviktoriin
Fr.R.Kreutzwaldi muinasjuttude ainetel
II-V
Reet Suss
Kadri Audo
Matemaatika
III
Elvi Keerberg
Grete Hallikvee
Inglise keele internetiviktoriin III
Maila Vilu
Iris Ivan
Matemaatika
III
Leili Sõmer
Kaisa Kriiva
Matemaatika
III
Aavo Lind
Kristen Luik
Keemia
III
Külli Kärblane
Kaisa Mill
Saksa keel
III
Lembit Linnamäe
Liisa Morel
Inglise keele kõnevõistlus III
Tiia Allas
Kristiina Musto
Eesti keel
III
Vesta Pille
Martin Paakspuu
Matemaatika
III
Piret Hordo
Hele-Maria Taimla Vene keel
III
Oksana Jefimova
Kristen Veibri
Matemaatika
III
Elvi Keerberg
Hendrik Raudik
Füüsika
III-V
Tarmo Vana
Merilin Rätt
Inglise keel
III-V
Maila Vilu
Mari-Maarja Vardja Inglise keel
III-V
Eve Unt
Epp Oro
Kirjandus üleriiklikku lõppvooru
Vesta Leesalu
Kaidi Suvi
Soome keel üleriiklikku lõppvooru Vesta Leesalu
Inglise keele viktoriini I koht, juhendaja Sirje Haugas
Martin Piir
Reiko Gregor Ruuda
Timo Juhanson
Inglise keele viktoriini III koht, juhendaja Sirje Haugas
Aliis Aalmann
Kristin Plado
Silva Linnas
Nuputa 5.-6. klasside arvestuses I koht, juhendaja Piret Hordo
Martin Paakspuu

Egle Eliste
Triin Laur
Elina Zilmer
Nuputa 5.-6. klasside arvestuses II-III koht, juhendajad Leili Sõmer, Piret Hordo
Martin Piir
Reiko Gregor Ruuda
Mered-Migel Kalinin
Iris Ivan
Õpioskuste olümpiaad 4. klasside arvestuses I koht, juhendaja Kristel Kons
Liis Kikas
Martin Paap
Kris-Sten Saarepuu
Õpioskuste olümpiaad 5. klasside arvestuses III-IV koht, juhendaja Helena Linnamäe
Laura Eiche
Eva Johanna Lepikov
Mered-Migel Kalinin
Saksa keele turniiri I-II koht, juhendaja Marta Keerberg
Cristina Kroon
Reelika Reiljan
Maria Toomik
Võru Kesklinna Gümnaasium
Perttu Narvik
Keemia
I
Ave Arop
Matemaatika
I
Marianne Jaanson
Geograafia
III-IV
Külli Kärson
Anti Haugas
Geograafia
I
Külli Kärson
Matemaatika
I
Marianne Jaanson
Janne Vellak
Üleriigiline ajalooalaste uurimustööde võistlus “Minu Eesti” III
Tiiu Ojala
Kristiin Hanimägi
Eesti keel
I
Raili Leesalu
Hanna Jõgi
Kunstiõpetus
I
Tiina Suumann
Henri Kutsar
Kunstiõpetus
I
Tiina Suumann
Rain Liivamägi
Inglise keele kõnevõistlus I
Ingrid Kirk
Monika Tõlgo
Vene keel
I
Külliki Mattus
Liisu Tool
Kunstiõpetus
I
Tiina Suumann
Harlet Kookmaa
Matemaatika
II
Monika Päiviste
Kaisa Kuslapuu
Saksa keel
III
Helgi Lehemets
Ilona Mikenina
Vene keel
III
Helgi Lehemets
Epp Volkov
Saksa keel
III
Sirje Parv
Liis Timpka
Geograafia
III-IV
Külli Kärson
Saksa keele turniiri III koht, juhendaja Sirje Parv
Epp Volkov
Janne Mölder
Malle Vetemäe
Võru I Põhikool
Eliise Hollas
Eesti keel
II
Mirli Isak
Saksa keel
II
Ene Kuus
Keemia
III
Linda Liiver
Inglise keele tõlkevõistlus
I-IV
Hille Juss
Kristi Ernits
Geograafia
II
Ülo Rästa
Matemaatika
II
Mai Orro
Liisa Matsi
Matemaatika
I
Valve Konksi
Klaus Henrik, Olavi Mäevere Saksa keel
I
Ene Kuus
Robert Kuuba
Parimate peastarvutajate võistlus I-III
Mai Orro
Kristel Onno
Inglise keele tõlkevõistlus
I-IV
Marju Lani
Jane Reiljan
Kodundus
II
Regina Lill
Greete Hollas
Internetiviktoriin Fr.R.Kreutzwaldi muinasjuttude ainetel II-V
Aino Karendi
Karola Juss
Kodundus
III
Regina Lill
Kristin Kaur
Kunstiõpetus
III
Aire Perk
Jaana Lilloja
Matemaatika
III-IV
Anne Reiljan
Nuputa 7. klaaside arvestuses III koht, juhendaja Mai Orro
Kristi Ernits
Robert Kuuba
Anett Hollas
Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Julija Smirnova
Vene keel II
Karin Kelder

Tehti kokkuvõte
“Kevadpäev Euroopas”
konkursist
22. mail toimus Euroopa Liidu Majas pidulik autasustamine “Kevadpäev Euroopas” konkurssidel osalenud ja
parimad kohad saavutanud Eesti noortele.
2009. aasta konkurss oli pühendatud Euroopa innovatsiooni ja loovuse aastale.
“Tark tegu toob tulu” projektikonkurss toimus vanema
vanuseastme kooliõpilaste gruppidele, kus noortel paluti esitada oma mõtteid ning projekte innovatsiooniks Euroopas. Lisaks väljapakutavatele ideedele andsid õpilased oma nägemuse sellest, kuidas neid samu ideid teostada.
Žürii hinnangul sai:
II koha
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11d klass tööga: http://
www.innovest.webs.com
Töö autorid on: Pätris Halapuu, Cristina Kroon, Brigitta
Märdimäe, Kärt Piirisild , Maria Toomik, Siret Ulp, Dagmar Urb, Kristiina Verro.
III koha
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 11a klass tööga: http://
tunnels.wikispaces.com/
Töö autorid on: Liis Kalma, Kadi Mõttus, Ursula Mängli,
Karend Jakobson, Kristjan Kuljus, Rauno Liiv.
“Kevadpäev Euroopas” on juba seitsmendat aastat toimuv Euroopa koolidele mõeldud projekt, mille eesmärk
on võimaldada noortel Euroopa kodanikel Euroopa Liidu teemadel oma mõtteid väljendada ja sõna sekka öelda. Kevadpäev Euroopas koordinaator Eestis on Tiigrihüppe Sihtasutus. Eesti koolide konkursid korraldasid
koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindus ja Tiigrihüppe Sihtasutus.
Ene Moppel
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi arvutiõpetaja,
projektide juhendaja

Auhinnareisil Eesti infokommunikatsioonitehnoloogia alaseid projekte ja saavutusi tutvustavas demokeskuses Tallinnas.
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Spordikooli 2009. aasta lõpetajad
4. juunil toimus spordikeskuses Võru Spordikooli lõpuaktus. Lõputunnistuse
sai 27 noorsportlast. Selle aasta lõpetajaid iseloomustavateks sõnadeks on tahtejõud ja järjekindlus, sest enamik lõpetajatest õppis spordikoolis 9-10 aastat.
Parimad lõpetajad olid:
Lauri Sild - orienteerumine
Henri Kirbits - suusahüpped ja kahevõistlus
Hippe Oimet - võrkpall.
Spordikooli lõputunnistuse said ka need sportlased, kelle edasine elu ei ole
seotud tippspordiga. Sportlased said treeningu- ja kooliajast kaasa võistlustahte ja oskuse endaga hakkama saada.
Võru Linnavalitsuse poolt tervitas lõpetajaid abilinnapea Mäidu Helistvee,
lastevanemate nimel võttis sõna Tiia Linnas, lõpetajate tänud edastas Hippe
Oimet ja Võrumaa Spordiliidu poolt juhatuse esimees Sixten Sild. Lõpuaktusel
esinesid tantsutrupi Variatsioonid tantsijad ja breikarid. Lõpetajate peolaua katsid AS Eesti Pagar Võru Leivatehas ja Jaagumäe Keskus OÜ.
Mare Lüüs
Võru Spordikooli direktor

Õpime õues
Kaasaegsed keskkonna ja loodusressursside probleemid äratavad üha
enam tähelepanu. Juba maast madalast tuleb lapsi suunata märkama inimtegevuse mõju ümbritsevale ning mõistma, et igapäevaelu on seotud mitmete
keskkonnaprobleemidega. Kes hoolib
keskkonnast, millega ta ei ole seotud?
Oluline on luua lastele võimalus tegelikkusega vahetult kokku puutuda, et
sel moel keskkonda paremini mõista.
01.08.08–01.06.09 teostus Võru
Lasteaias Sõleke projekt “Õpime õues”,
mida rahastas KIK. Projektijuhiks oli
Võru lasteaia Sõleke juhataja asetäitja
õppe- ja kasvatustöö alal Inge Järvpõld
ning projekti meeskonda kuulusid vanemõpetajad Merle Kõivumägi ja Piia
Narvik, kes viisid aasta jooksul läbi palju erinevaid ja huvitavaid tegevusi.
Sügisel külastasime Pokumaad, kus
lapsed läbisid põneva matkaraja, mis
oli täis üllatusi. Samuti tutvustati imelist pokumaja. Eelnevalt käisid lapsed
Võru Lasteraamatukogus tutvumas Edgar Valteri raamatutega ning nägid filmi kirjanikust. Ka tasakaalukõnd ehk
“soo ületamine” sai lasteaias läbi proovitud enne Pokumaale minekut. Hiljem
toimus Sõlekeses näitus laste meisterdatud omanäolistest pokudest.
Jõulukuul kutsusid päkapikud lapsi metsa luureretkele, kuid metsa jõudes olid päkapikud kadunud. Ees aga
ootasid hunt ja siil, kes tervitasid lapsi
rõõmsalt ning ühiselt mindi päkapikke
otsima. Läbiti mitmeid takistusi, lahendati ülesandeid, pandi proovile fantaasia. Kahjuks päkapikke ei leitud, kuid
nad olid jätnud maha kirja ja üllatuse.
Kevade hakul meisterdasid lapsed
jääkmaterjalidest palju põnevat. Ülejäägid viidi keskkonnajaama, kus lapsed said ise oma käega prügi õigesse
konteinerisse panna. Läbi vahetu koge-

mise sai laps oma teadmistele kinnitust
ja rakendust.
Kevadel rakendati meie lasteaias
üha enam õuesõpet, kus kasutati projekti raames saadud vahendeid looduse uurimiseks ja avastamiseks.
Projekt lõppes matkaga Kubija järve äärde, kus lasteaiaõpetaja Kaidi Järve juhendamisel said lapsed uurida putukaid. Liikumisõpetaja Eve Kirs viis läbi keskkonnateemalisi mänge. Lastele
pakkus matk palju avastamisrõõmu
ning tegutsemislusti.
Peame õuesõpet väga oluliseks. See
võimaldab elustada õppepaiga, luua
mõttekale õpiolukorrale sisu ja mõistmise. Olukorrad, mis õhutavad loovust,
innustavad ka õppima. Looduskeskkond pakub hulganisti nägemismuljeid,
lõhnu, liikumisi, helisid ja kujusid, köites lapse meeli niisugusel moel, mida
ükski teine keskkond ei suuda. Loodusteadmiste omandamine põhineb just
kogemisel.

Vanemõpetajad Piia Narvik ja
Merle Kõivumägi
Võru lasteaed Sõleke

2008/2009. ÕPPEAASTA LÕPETAJAD JA NENDE SPORTLIKUD TULEMUSED ÕPINGUTE AJAL VÕRU SPORDIKOOLIS
KERGEJÕUSTIK
Treener Heini Allikvee
RANDO LILLEMETS Kiire käega odaviskaja, hea hüppevõimega ja osav pallimängudes.
Eesti noorte meistrivõistluste medalivõitja, Võru maakonna noorte meistrivõistluste medaliomanik Võru maakonna rekordiomanik, kergejõustikuklubi Lõunalõvi liige.
TÕNIS VOITKA
On suutnud hüpata kõrgust 2 m - 27 cm üle oma pea. Eesti noorte meistrivõistluste medali võitja, Võru maakonna noorte meistrivõistluste medaliomanik, Võru maakonna rekordiomanik. Kergejõustikuklubi Lõunalõvi liige.
KERTA KÕIV
Võru maakonna noorte meistrivõistluste medalivõitja. Kergejõustikuklubi Lõunalõvi liige.
Treener Helju Rakaselg
TIMO MÜÜRSEPP Eesti noorte MV kuld 200 m jooksus ja pronks 60 m tõkkejooksus. Eesti noorte meistrivõistlustel ja klubide karikavõistlustel teatejooksudes medaliomanik.
Treener Mart Õunpuu, Valeri Holodnjakov
VASSILI GALAŠOV Eesti noorte meistrivõistluste medaliomanik ja Võru maakonna noorte meistrivõistluste medaliomanik. Kergejõustikuklubi Lõunalõvi liige.
MURDMAASUUSATAMINE
Treener Hille Saarepuu
MAARJA KIVISTIK Kuulunud aastate lõikes Võru SPKO võistkonda ENMV-l ja noortesarja etappidel. Selle hooaja Võru MK meister juunioride vanuseklassis
TRIINU LINNAS
Nooremates vanuseklasside noppinud mitmeid auhinnalisi kohti Eesti Noorte MV-lt ja noortesarja etappidelt. Kuulunud Võru SPKO võistkonda teatevõistlustel.
LASKESUUSATAMINE
Treener Tarmo Piirmann
AUNO ALLAS
Eesti noorte meistrivõistlustel viis esikohta ja üks teine koht. 2002. a hooaja parim noor laskesuusataja. 2007. a
hooaja kokkuvõttes parim II noor laskesuusataja.
ÜLAR MEEJÄRV
Võru maakonna juunioride meistrivõistluste medaliomanik. Aktiivne kohtunik laskesuusatamise võistlustel.
SIIM VISLAPUU
Eesti noorte meistrivõistlustel 2 teist kohta ja üks III koht.
RAIDO MEDNIS
Eesti noorte meistrivõistlustel laskejooksus ja laskesuusatamises 6 esikohta, 8 teist kohta ja 5 kolmandat kohta.
RAGNAR LAI
Eesti noorte meistrivõistlustel 1 kuld ja 1 pronks. Tuletõrjespordis aastal 2008 kolmekordne Eesti meister. Baltimaade meistrivõistluste hõbe ja pronks.
FILIPP BULGAKOV Aktiivne, abivalmis, kohusetundlik õppur. Aitas korraldada võistlusi.
Treener Terje Piirmann
KERLI JÕGISTE
Võru maakonna meistrivõistluste III koht. Aktiivne kohtunik.
KAHEVÕISTLUS
Treener Olev Roots
HENRI KIRBITS
Eesti noorte MV mitmekordne II koht suusahüpetes. Eesti täiskasvanute MV III koht meeskondlikult suusahüpetes.
Põhjamaade noorte MV III koht suusahüpetes. Eesti noortekoondise liige suusahüpetes.
ORIENTEERUMINE
Treener Sarmite Sild
LAURI SILD
Euroopa noorte meistrivõistlustelt 2 kulda ja 2 pronksi. Juunioride MM 4. koht ja 12. koht. Eesti meistrivõistlustelt 20 kulda, 11 hõbedat, 4 pronksi.
HANNES TIMMI
Eesti meistrivõistlustel 2 kulda ja 1 pronks teateorienteerumises. Võrumaa meistrivõistluste ja Võrumaa koolinoorte meistrivõistluste medalivõitja
VÕRKPALL
Treener Raivo Jeenas
HELENA MATUS
Eesti karikavõistluste ja EVF karikavõistluste 6. koht. Salestar liiga Noortekoondisega 7. koht.
LIIS NORING
Eesti karikavõistluste, EVF karikavõistluste ning Salestar liiga Võru VK/SK karikavõistluste 6. koht
KERLI ONNO
Eesti karikavõistluste, EVF karikavõistluste ning Salestar liiga Võru VK/SK karikavõistluste 6. koht
ANNI ANSMANN
EVF karikavõistluste 6. koht
HIPPE OIMET
Eesti noortekoondise liige. Eesti karikavõistluste ja EVF karikavõistluste 6. koht. Salestar liiga noortekoondisega 7.
koht. Osales Euroopa noorte meistrivõistlustel Eesti koondise koosseisus.
RAMONA-RIIN DREMLJUGA Eesti karikavõistluste 6. koht
Treener Aksel Saal
MIRKO HANI
Eesti A klassi meistrivõistluste 1. koht. Eesti MV I liiga 10. koht. Mitmekordne Võru maakonna meister ja karikavõitja.
KARLIS KLAAR
Eesti A klassi meistrivõistluste 3. koht. Eesti MV I liiga 10. koht. Võru maakonna karikavõistluste võitja.
KAJAR KIVIOJA
Eesti A klassi meistrivõistluste 3. koht. Eesti MV I liiga 10. koht. Eesti karikavõistlustel IV koht Valio/Võru VK meeskonna koosseisus.
ANTTI-ARMIN PÄRNA
Võru koolinoorte MV II koht.

Isikliku abistaja teenus Nöörimaa Tugikodus
Isikliku abistaja teenuse saajad
on kas raske või sügava puudega Võru linna kodanikud, kellel on liikumisja/või nägemispuue.
Teenust ei osutata tugevate alkoholi- või narkoprobleemidega, nakkushaigusi põdevatele ning agressiivsetele isikutele ja lamajatele haigetele.

Sõjamasinapargis oli poistel küllaga uudistamist.

Andrei Javnasan

Võru Vene Gümnaasiumi sportlik külastus
Kuperjanovi jalaväepataljoni
Võru Vene Gümnaasiumis on igal kevadel toimunud kooli kergejõustikuvõistlused. Kuna kergejõustiku erinevaid alasid harrastatakse aastaringselt, siis otsustati, et sellel kevadel teeme midagi uut. Otsustasime külastada Kuperjanovi jalaväepataljoni.
Koostöö Kuperjanovi JP-i staabiveebli
Margus Isotammega kulges edukalt ja
25. mail külastasimegi Kuperjanovi
JP-i. Lastel avanes võimalus lisaks ekskursioonile läbida takistusriba. Ilm
soosis meid.
25. mai ürituse korraldas meile
leitnant Kasemets. Esmalt tutvustati
meile sõjamasinaparki, kus lapsed
said rooli keerata ja sõjaväeauto “mugavusi” proovida.
Seejärel suundusime NATO takistusribale, mille pikkus on 500 m ja
millel tuleb läbida umbes 20 takistust.
Alguses toimus takistusriba läbimise
ettenäitamine, seejärel sai iga õpilane
vastavalt oma oskustele ja võimetele
takistusriba läbida. Leitnant Kasemetsa käest saime teada, et maailmarekord NATO takistusriba läbimisel on
umbes kaks ja pool minutit. Tema on

suutnud raja läbida alla nelja minuti.
8.–9. kl poisid läbisid kogu takistusriba. Parimad 9. kl poiste ajad olid 7.59
ja 9.33, kusjuures poistel tuli rajal teha 4–5 puhkepausi. Poisid arvasid, et
alguses on raske rada, aga pidevalt
treenides on jõukohane. Ekskursioonijuht rääkis, et alguses on raske ka
sõdurpoistel, see lohutas meie poisse.
Algklassidele meeldis takistusriba
väga ja neil oli kahju lahkuda, sest
oleks tahtnud ikka veel ja veel ennast
proovile panna. Ka tüdrukud leidsid
endale jõukohaseid takistusi, mida
oskuste ja vastupidavusega sooritati.
Pärast sportimist lubati lahkelt kasutada sealseid pesemisvõimalusi.
Edasi suundusime rivistustseremooniat vaatama, kus jagati aukirju
alles lõppenud Kevadtormi tublimatele.
Ekskursioon jätkus sõdurpoiste
elamis- ja sportimistingimusi vaadates. Kõikidel oli väga huvitav näha tubasid, mida tuli jagada kümne kuni
kahekümne mehega. Sportimistingimused olid väga head – jõusaal, pok-

sisaal jne. Õpilased said ka küsimusi
esitada. Kõigil õpilastel ja õpetajatel
oli võimalus külastada ja oma silmaga näha ka kartserit. Seal oli kõhe viibida.
Ekskursiooni lõpus külastasime
“sõdurite kodu”, kus nägime raamatukogu, televiisoriruumi ja teisi vaba
aja sisustamise võimalusi.
Lastelt tagasisidet saades selgus,
et kõigile meeldis väga, oli huvitav ja
põnev seal olla.
Kehalise kasvatuse õpetajana võin
öelda, et aktiivselt sportides nii kehalise kasvatuse tundides kui ka treeningutel, on poistel tulevikus sõjaväes
võimalus edukalt hakkama saada.
Kooli kehalise kasvatuse tunnid annavad aluse tubliks teenistuseks sõjaväes.
Tänan Kuperjanovi JP-i staabiveeblit Isotamme ja leitnant Kasemetsa, kes meie kooli lastele sellise vahva ja omapärase ürituse võimaldasid.
Helle Kõiv
Võru Vene Gümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja

Teenus seisneb puudega isiku
abistamises väljaspool kodu sooritatavates igapäevatoimingutes, mida
puudega isik ei ole võimeline ilma
kõrvalise abita sooritama (liikumine,
eneseteenindamine, lugemine, kirjutamine, kõnelemine).
Teenuse eesmärk on võimaldada
puudega isikul osaleda ühiskonnas
võrdväärselt teistega ja elada täisväärtuslikku elu.
Teenuse osutamine põhineb eelkõige aususel ja teineteise usaldusel,
mistõttu peab puudega isik ise endale sobiva abistaja leidma. Puudega

isik peab ka olema ise võimeline juhendama ja koordineerima abistaja
tööd.
Isiklikuks abistajaks ei saa olla
puudega isiku pereliige.
Kui sobilik inimene leitud, sõlmivad Nöörimaa Tugikodu, abivajaja ja
isiklik abistaja kolmepoolse lepingu.
Lepingusse märgitakse puudega isikule osutatavate tegevuste loetelu,
maht ja kestus.
Isikliku abistaja tunnitasu on 30
krooni tund, millest tasub puudega
inimene ise 15%, seega 4.50 tunnist.
Inimesed, kes vajavad abi ja tunnevad, et isikliku abistaja teenus
võiks neile sobida, saavad täpsemat
infot Nöörimaa Tugikodu telefonidel
789 4796 ja 5300 7637.

Veronika Sernjuk
Nöörimaa Tugikodu isikliku abistaja
teenuse tugiisik

Lõpuaktused Võru linna koolides
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Gümnaasium – 20. juuni kell 14.00 Võru Kultuurimaja Kannel aias
Võru Kesklinna Gümnaasium
Põhikool – 19. juuni kell 15.00 kooli õuel
Gümnaasium – 20. juuni kell 13.00 kooli õuel
Võru I Põhikool
19. juuni kell 14.00 Võru I Põhikooli Seminari 1 õppehoones
Võru Vene Gümnaasium
Gümnaasium – 19. juuni kell 15.00 Võru Vene Gümnaasiumis
Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Põhikool ja gümnaasium 21. juuni kell 13.00 Võru kultuurimajas Kannel
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Võru Linnavalitsuse istungid mais
Ürituste kooskõlastamine ja
parkla sulgemine
Linnavalitsus andis Keskoja osaühingule loa 25. juulil 2009. a ja 29. augustil 2009. a korraldada Suvelaadad.
Seoses laatade läbiviimisega suletakse
nimetatud kuupäevadel sõidukite liikluseks kella 08.00-st kuni 16.00-ni Vee
tn 6a asuv parkla.
Kaitseliit Võrumaa Malevale anti luba 23. juunil 2009. a kell 12.00-17.00
korraldada võidupüha ja maakaitsepäeva üritus Võru Kesklinna pargis ning Vabaduse tänaval Lembitu tänava ja Jüri
tänava vahelisel lõigul.
Tehnika näituseks ja demonstratsiooniks suletakse Vabaduse tänav Lembitu tänava ja Jüri tänava vahelisel lõigul nimetatud kuupäeval kella 11.00st–
17.00ni.
Ehituslubade väljastamine
Ehitus- ja planeerimisosakond väljastas alljärgnevad ehitusload:
Tulbi tn 4a üksikelamu püstitamiseks;
Leesika tn 8 üksikelamu püstitamiseks;
Lauluväljaku tn 3 üksikelamu püstitamiseks;
Kuperjanovi jalaväepataljoni territooriumil alljärgnevalt:
Kose tee 3c rajatise - veetorn-veetöötlusjaam rekonstrueerimiseks;
Kose tee 3a rajatiste – võrkpalli- ja
korvpalliväljakud, tankla, estakaad ja
välispesula,
lähiharjutusala koos takistusribaga,
helikopterite maandumisplats, transporditehnika parkla püstitamiseks;
Kose tee 3a toitlustuskompleksi
laiendamiseks;
Kose tee 3a varustuse lao laiendamiseks;
Kose tee 3a hakkehoidla püstitamiseks;
Kose tee 3a peapääsla püstitamiseks.
Võru Linnavalitsuse 12. novembri 2008. a korralduse nr 576
“Nöörimaa Tugikodus osutatavate tasuliste teenuste hinnakirja
kehtestamine” muutmine
Alates 2007. aastast pakutakse Nöörimaa Tugikodus võlanõustamisteenust.
Teenus on tasuta Võru linnas elukoha
aadressi omavatele isikutele, väljastpoolt Võru linna teenust tarbivatele kodanikele kehtestati teenuse tunni hinnaks 200 krooni.

Välisõppe stipendiumi määramine
Kahele gümnaasiumiealisele noorele määrati stipendium välisriigis õppimiseks. Otsuse kohaselt saab iga noor
20 000 krooni õppetoetust.
Aadresside määramine
Määrati katastriüksustele uued aadressid alljärgnevalt:
Pikk tn 7 – Lühike tn 2;
Pikk tn 9 – Lühike tn 4;
Pikk tn 9a – Lühike tn 4a;
Pikk tn 11 – Lühike tn 6;
Pikk tn 11a – Lühike tn 6a;
Pikk tn 13 – Lühike tn 8;
Pikk tn 13a – Lühike tn 10;
Pikk tn 17e – Lühike tn 12.
F. R. Kreutzwaldi tn 1 asuvate ehitiste aadressiks määrati Roosi tn 29.
Tulbi tn 2a kinnisasjaga liidetava
maaüksuse aadressiks määrati Tulbi tn
2b.
Piiri tn 16 maaüksuse uueks aadressiks määrati Olevi tn 28.
Muinsuskaitse alal oleva objekti remondi toetamine
Võru Linnavalitsus toetab muinsuskaitse alal olevate objektide restaureerimist ja remonti vastavalt laekunud
avaldustele.
Toetatakse kolme objekti ning kokku eraldatakse 37 038 krooni.
Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihanke “Pikk tänava rekonstrueerimise ja Jaama tänava sõidutee
katte vahetus” edukaks pakkumuseks
tunnistati aktsiaseltsi TREF pakkumus,
kui odavaim pakkumus, hinnaga 14
998 711 krooni (hind sisaldab käibemaksu).
Investeerimislaenu 7,9 miljonit
krooni hanke edukaks pakkumuseks
tunnistati Swedbank AS-i pakkumus.
Laenu võetakse Võru Muusikakooli,
Tamula rannapromenaadi, Pereabikeskuse ja Pika tänava tööstusala ehituste
eurotoetuste kaasfinantseerimiseks.
Hanke “Suvelillede hooldus ja taimmaterjali ost” edukaks pakkumuseks
tunnistati OÜ Kanepi Aiand pakkumus,
kui odavaim pakkumus hinnaga 249
998, 52 krooni.
Riigihanke “Võru linna tänavavalgustuse uuendamine ja hooldus” edu-

kaks pakkujaks tunnistati OÜ Pluvo, kui
kõige odavama pakkumuse teinud pakkuja. Pakkumuse tasuvusaeg on 729
päeva.
Koolilõuna maksumuse määra kehtestamine
Munitsipaalkoolide koolisöökla menüüs oleva ette tellitud koolilõuna maksumuseks kehtestati 16 krooni. Võru
Järve Kooli koolisööklas oleva hommikusöögi maksumuseks kehtestati 8
krooni, õhtusöögi maksumuseks 16
krooni. Hinnad hakkavad kehtima 1.
septembrist 2009.
Kasutuslubade väljastamine
Väljastati alljärgnevad kasutusload:
Nõgese tn 6 üksikelamu püstitamiseks;
Muraka tn 13 üksikelamu püstitaiseks;
Pikk tn (Pikk tn 2a – Pikk tn 15b)
vee- ja kanalisatsioonitorustiku püstitamiseks;
Rimi kaubanduskeskusele, asukohaga Jüri tn 85.
Detailplaneeringu koostamise algatamine
Algatati Katariina allee 2 // L. Koidula tn 7, Katariina allee 4a, L. Koidula tn 7a kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala
suurus on ca 4255 m².
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi kinnistute piiride muutmiseks ja ehitusõiguste
määramiseks kaubandus-toitlustuskompleksi püstitamiseks.

10% enampakkumisele esitatud objekti alghinnast.
Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati „Seminari tn 5 kinnistu ja
lähiala detailplaneering“.
Planeeritav ala asub Tartu tänava ja
Seminari tn nurgal ning hõlmab Seminari tn 5 kinnistu ja selle lähiümbrust.
Ala suuruseks on 2000 m².
Detailplaneeringuga jagatakse Seminari tn 5 kinnistu kaheks krundiks:
pos 1 suurusega 535 m², mille sihtotstarbeks määratakse ärimaa, ja pos 2
suurusega 105 m², mille sihtotstarbeks
saab ühiskondlike ehitiste maa.
Aadressi ja sihtotstarbe määramine ning nõustumine maa riigi omandisse jätmisega
Määrati Võru Linnavolikogu 22. mai
2002. a otsusega nr 298 kehtestatud detailplaneeringu alal asuva krundi positsioon nr 13 aadressiks Vilja tn 16a,
pindala 1177 m², sihtotstarve elamumaa.
Määrati vastavalt Võru Linnavolikogu 11. veebruari 2004. a otsusega nr
102 kehtestatud detailplaneeringule
maaüksuste aadressid, maakasutuse
pindalad ja sihtotstarbed alljärgnevalt:

Positsioon nr 2 aadressiks Veskioja
tn 8, pindala 1439 m², sihtotstarve elamumaa;
Positsioon nr 3 aadressiks Veskioja
tn 10, pindala 1373 m², sihtotstarve
elamumaa;
Positsioon nr 4 aadressiks Veskioja
tn 10a, pindala 2031 m², sihtotstarve
elamumaa;
Positsioon nr 5 aadressiks Veskioja
tn 12, pindala 1551 m², sihtotstarve
elamumaa;
Positsioon nr 20 aadressiks Tamme
tn 7, pindala 1024 m², sihtotstarve elamumaa;
Positsioon nr 21 aadressiks Tamme
tn 4, pindala 875 m², sihtotstarve elamumaa;
Positsioon nr 22 aadressiks Tamme
tn 2, pindala 888 m², sihtotstarve elamumaa.
Määrati vastavalt Võru Linnavolikogu 11. veebruari 2004. a otsusega nr
103 kehtestatud detailplaneeringule
maaüksuste aadressid, maakasutuse
pindalad ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
Positsioon nr 2 aadressiks Nõmme
tn 19, pindala 883 m², sihtotstarve elamumaa;
Positsioon nr 3 aadressiks Oksa tn
5, pindala 1021 m², sihtotstarve elamumaa.

Enampakkumise korraldamine linnavara müümiseks
Viiakse läbi avalik kirjalik enampakkumine järgmise linnavara müümiseks:
• Lembitu tn 2 kinnistu, alghinnaga 5 miljonit krooni;
• F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu,
alghinnaga 3 miljonit krooni;
• Tartu tn 25 kinnistu, alghinnaga
12,5 miljonit krooni. Parkla avaliku kasutuse tagamiseks koormatakse Tartu
tn 25 võõrandamisel kinnistu 779 m²
suuruses osas kasutusõigusega Võru linna kasuks;
• Tartu tn 23 korteriomand M100
(reaalosa suurus 461,3 m²), alghinnaga 2 miljonit krooni.
Enampakkumise osavõtutasuks kehtestati 5000 krooni ja tagatisrahaks

Võru Linnavolikogu istung 17. juunil
Kooskõlastati Võru maakonna
hooldus- ja õendusabi võrgu
arengukava
Võru Linnavolikogu kooskõlastas
koos omapoolsete ettepanekutega Võru maakonna hooldus- ja õendusabi
võrgu arengukava 2009–2015.
Arengukava üldeesmärgiks on süsteemi loomine väärika vananemise toetamiseks läbi tervishoiu- ja sotsiaalteenuste tugevama seostamise.
Dokument sisaldab eesmärke ja
ülesandeid võimalikult hea elukeskkonna kujundamiseks kvaliteetse tervishoiu- ja hoolekandeteenuste integreeritud süsteemi loomiseks.
Arengukava kirjeldab olemasolevat
olukorda, analüüsib erinevate teenuste
vajadust maakonnas ning dokumendile on lisatud investeeringuvajadused
aastani 2015.
Kinnitati Võru linna 2008.
aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne
Volikogu kinnitas Võru linna 2008.
aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande.
Võru linna 2008. aasta majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni
Võru Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste ning linna valitseva või olulise mõju alla olevate juriidiliste isikute

majandustegevuse tulemuste kohta.
Raamatupidamise aastaaruandesse on
konsolideeritud linnavalitsuse, kuueteistkümne hallatava asutuse, kahe äriühingu ja kahe sihtasutuse majandustulemused.
Võru linna majandusaasta aruandega saab tutvuda Võru Linnavolikogu
kantseleis ja Võru linna veebilehel
www.voru.ee.
Võru linna eelarve täitmine
seisuga 31.05.2009
Linnavalitsuse rahandusosakonna
juhataja Kerstin Tammjärv tegi volikogu liikmetele ülevaate Võru linna 2009.
aasta eelarve täitmisest.
Kehtestati reklaamimaksu
määrus
Linnavolikogus võttis vastu reklaamimaksu kehtestamise määruse.
Määrus sätestab reklaamimaksu
mõiste, maksuobjekti ja maksumaksja,
maksustamisele kuuluva reklaami, maksuhalduri, maksuperioodi, reklaamimaksu tasumise korra, maksusoodustused ning vastutuse rikkumiste korral.
Samuti muudetakse seni kehtinud maksumäärasid.
Määrus jõustub 1. juuli 2009.

Võru linna 2009. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine
Võeti vastu Võru linna 2009. aasta
kolmas lisaeelarve.
Eelarvesse lisati Võru linnale ja linna hallatavatele asutustele täiendavalt
eraldatud sihtotstarbelised vahendid
erinevate projektide läbiviimiseks summas 1 101 907 krooni.
Linnavolikogu 2009. aasta
valimisteks valimisringkordade arvu, piiride ja mandaatide
arvu kindlaksmääramine
Võru Linnavolikogu 2009. aasta
valimisteks moodustati üks valimisringkond, mille piirid kattuvad Võru
linna haldusterritooriumi piiridega.
Valimisringkonnas on 21 mandaati.

tati linnasekretär Ülle Müürsepp; liikmeteks Riina Laidvee, Anneli Nelk, Maire Agar, Maire Kahk, Kersti Kõivumägi
ja Omar Peedosaar; asendusliikmeteks
Mervi Lauk ning Viire Ilves.
Võru linna teenetemärgi omistamine
Ettepanek teenetemärgi omistamiseks lükati tagasi. Teenetemärgi omistamise poolt hääletas üheksa volikogu
liiget, vastu kümme ja hääletamisest ei
võtnud osa üks liige. Volikogu otsustas,
et 2009. aastal teenetemärki välja ei anta.
Võeti vastu uus linnavara eeskiri
Linnavolikogu võttis vastu uue linnavara eeskirja, millega reguleeritakse
Võru linna omandis oleva vara valitsemine, kasutamine ja käsutamine.

Linnavolikogu liikmete arvu
määramine
Võru Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks määrati 21.

Linnavarade eeskirja uue redaktsiooni vastuvõtmise tingis vajadus seda
kaasajastada, täpsustada ning viia kooskõlla hetkel kehtivate kordade ja seadusandlusega.

Võru linna valimiskomisjoni
moodustamine
Moodustati 7-liikmeline Võru linna
valimiskomisjon.
Valimiskomisjoni esimeheks nime-

Suuremate muudatustena on uuest
eeskirjast välja jäetud linnavara erastamise paragrahv, mis käesolevaks hetkeks ei vaja enam reguleerimist, kuna
antud protsess on lõppenud.

Kinnisvara võõrandamine ning
hoonestusõiguse seadmise otsustamine on antud täielikult volikogu pädevusse.
Linnavara mahakandmise osas on
kõige olulisema muudatusena täpsustatud hallatava asutuse ja ametiasutuse
juhi pädevust vara mahakandmise ja
võlgnike suhtes esinevate nõuete menetlemise osas.
Määrus jõustub 1. juulist.
Linnavara müümine ja alghindade kinnitamine
Linnavolikogu andis loa Võru Linnavalitsusel müüa järgnev linnavara:
• Põlvamaal, Värska vallas, Sesniki
külas asuv kinnistu pindalaga 4,09 ha
alghinnaga 40 000 krooni;
• Võru linnas Järve tn 37,26 kinnistu 8687 m² pindalaga osa Järve tn 37
alghinnaga 200 000 krooni;
• Võru linnas Järve tn 37,26 kinnistu 1465 m² pindalaga osa Järve tn 26
alghinnaks 70 000 krooni.
Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Linnavolikogu andis loa taotleda
Võru linna omandisse Kose tee 2 kalmistu maa, pindalaga 335 030 m², sotsiaalmaa maakasutuse sihtotstarbe alaliik on üldkasutatav maa.
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Uku Uusberg lavastab Võru vanas
Viinavabrikus Mrožeki “Pidu”
17. juunil esietendus
Võru vanas viinavabrikus Võru Linnateatri
suvelavastus “Pidu“.
Poola näitekirjaniku
Slawomir Mrožeki
teksti lavastab Uku
Uusberg Eesti Draamateatrist.
Ilmselt tekivad paljude mõtetesse
mitmed küsimused, kui öeldakse
sõna “pidu”. Mis pidu? Kus on pidu? Kui pidu on, siis milline? Kui
pidu ei ole, kus siis on? Kas üldse
on? Kui pidu on, siis kellega? Mis
inimesed? Kui pidu ei ole, kas siis
äkki hoopis ongi pidu? Mis üleüldse on pidu? Selgust neile küsimustele toob lavastaja Uku Uusberg.
Noor näitleja ja lavastaja Uku
Uusberg on Lõuna-Eesti juurtega.
Tema ema on pärit Põlvast ning seetõttu on peaaegu kõik lapsepõlve
suved veedetud Põlvas, Võrus ja
nende linnade ümbruses. Nüüd tu-

leb Uusberg taas kord Võrru suve algust veetma, et lavastada siin Võru
Linnateatri etendus “Pidu”. Küsimusele, millest “Pidu” räägib, vastas
Uusberg järgmiselt: “Mrožeki “Pidu”
on ühe Poola mehe poolt mõned
aastakümned tagasi kirjutatud näitemäng. Millest? Inimestest, kellel
ei lähe kõik plaanipäraselt, nagu
näidendid ikka. Kui ma usuksin, et
lihtsalt ära öeldes või kirja pannes
on sõnadel piisav vägi, siis ma ei lavastaks, ma kirjutaks või annaks intervjuusid. Elus on nii palju köitvat,
mida saab nimetada ilma sõnadeta
maailmaks seal sõnakeskse maailma sees ja ümber. Kuidas inimesed
vaatavad teineteist, kuidas inimesed
mõtlevad, millal nad naeravad, millal nutavad, millal köhivad. See kõik
on peen energeetikate mäng. Ja seda vahetult, aga distantsilt vaadata,
võimalus seda näha ehk siis teatrisaalis viibida, see peaks olema ikka
alati põnev. Aga rahustuseks kõigile, keda selline jutt hoopis eemale
peletab, selles lavastuses on vägagi
selge ja jälgitav lugu. Mis juhtub ini-

mestega siis, kui nad on midagi nii
väga oodanud ja kohale jõudes nad
näevad, et seda ei ole. Ja äkki ei
peagi enam olema. Üleüldse.”
Uusbergi ideaalis on “Pidu” suunatud kõigile, olenemata soost, vanusest, elukutsest. Lavastus on avatud
inimestele nagu teater ikka.
Mängukohaks pole seekord
mitte traditsiooniline teatrisaal,
vaid hoopis vana viinavabriku hoone, kus jätkub nii vana aja hõngu
kui ka müstilisust. “Üks hetk helistas Tarmo Tagamets ja ütles, et tulgu ma Võrru mängukohti vaatama.
Siis käisin küll paljudes kohtades,
aga tegelikult sai kõik selgeks juba
hetkel, kui ma seda endist viinavabrikut nägin. Pole seal midagi
viinaga seotud, peale ajaloo, aga
ruum ise on mingil põhjusel tõeliselt lummav,” kirjeldas mängupaiga valikut Uusberg.
Lavastuses teevad kaasa kolme
Eesti teatri näitlejad - Ago Soots ja
Meelis Põdersoo VAT Teatrist, Peeter Rästas Rakvere Teatrist ning
Maive Käos ja Agu Trolla Võru Lin-

nateatrist. Lavastaja arvates jätab
selline omanäoline seltskond etendusele kindlasti väga hea jälje.
“Igale näitlejale ja lavastajale on
väga õiges mõttes turgutav töötada koos inimestega, kellega koduteatris kokku ei satu. Või isegi inimestega, kellega üldse kokku pole
sattunud. Selliste inimestega koos
olemine ja rääkimine ei muutu kunagi turvaliseks harjumuseks, vaid
oled ja peadki olema kogu aeg ergas. Mõtled oma mõtteid, põhimõtteid ja väärtusi uuesti läbi, et veel
täpsemini sõnastada. Ja see on väga positiivne nähe, mis kindlasti
kandub mingi väena ka lavastusse,” ütles Uusberg. Iga lavastuse
ülioluliseks osaks on lisaks näitleja- ja lavastajatööle ka kunstniku
roll. “Pidu” puhul on see osa usaldatud Võru Linnateatri noorele
kunstnikule Anne Kabelile.
Võru Linnateatri suvelavastust
“Pidu” saab vanas viinavabrikus
(Liiva 23, Võru) näha 17.-20. juunini ja 8.- 11. juulini algusega kell
20.

Võru Spordikeskuse staadioni
pidulik avamine 2. juunil
2. juunil avatati pidulikult rahvusvahelistele nõuetele vastav Võru Spordikeskuse staadion. Pidulikul avatseremoonial astusid sõnavõttudega üles kultuuriminister Laine Jänes, Võru Linnavolikogu esimees Tõnu Anton, Jalgpalli Liidu president
Aivar Pohlak, Kergejõustikuliidu peatreener Aivo Normak ning linnapea Kersti Kõosaar. Õhtut juhtis legendaarne spordireporter Lambitu Kuuse. Meelelahutust pakkusid spordiklubi ProFit tantsijad.

Staadionil peetava esimese jalgpallimatši avalöögi tegi linnapea Kersti Kõosaar, mille järel astusid vutilahingusse FC Flora ja Võru JK. Kodumeeskond pidi tunnistama tallinlaste 7:3 paremust.
Mängu alguses võrulastele antud kolmest penaltist löödi sisse kaks (Robert Kruuda ja Siim
Salandu), kolmanda punkti tõi meeskonnale Janek Eks 66. mänguminutil.
Staadioni kergejõustiku poole avasid Võru kergejõustiklased 100 m
jooksuga. Jooksu võitis tippsportlane Andres Raja.
Fotod: Jüri Kuusk

LAADAD VÕRU LINNAS
20.06 Vanakraami
täika ja näitus
Kose tee 9a
(vana naftabaasi vastas)
Korraldaja: MTÜ Võru
Vanatehnikaklubi Vänt,
tel 506 7550, 528 2250

25.07. Suvelaat
Vee tn 6a parklas
Korraldaja: Keskoja OÜ,
tel 5661 8707

Vaata pilte ka:
www.voru.ee/ Üldinfo/ Fotogalerii

22.08. Sünnipäevalaat
kesklinnas
Korraldaja: TÜ Käsitööühistu
ESI, tel 513 8379

29.08. Suvelaat
Vee tn 6a parklas

Korraldaja: Keskoja OÜ
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