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Juunis alustatakse tänavate täiendava remondiga
Käesoleva aasta mais asfalteeriti
enamsõidetavatel tänavatel u 2400
m² potentsiaalseid löökaugu kohti.
Tööd oli üks osa linna tänavate hooldaja AS-i Veolia Keskkonnateenused
hankest, mille eest linn eraldi maksma ei pidanud.
Täiendavad tööd on kavas teha riigi
poolt teehoiutöödeks ette nähtud
summadest, mille maksumus jääb
alla 1,4 mln krooni. Tööd on planeeritud teha juuni- ja juulikuu jooksul.
Hanke käigus remonditavad tänavad:
Jaama tn katendi remont, 5500 m²;
Tartu tn lõigus Potioja sild kuni Vilja
tn, kaasa arvatud ristmiku ala, 550
m²;
Pikk tn Räpina mnt rist kuni Lukoili
tankla sissesõit, 210 m²;
Kreutzwaldi tn Koidula rist, 80 m²;
Olevi tn lõigus Räpina mnt rist kuni
Piiri tn, 2100 m²;
Luha tn 25 ja 27 vaheline juurdepääsutee, 140 m²;
Põllu tn lõigus Räpina mnt kuni maksu ja tolliameti sissepääs, 500 m²;
Räpina mnt remont, 330 m²;
Jüri tn remont, 204 m².
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Randa meisterdatud liivaskulptuur 2008. aastal.
10. juulil avatakse Võru Tamula
uuenenud rannakompleksis liivaskulptuuride ansambel. Töö kavandiks on
üleelusuurused liivakoogid. Kunstnikud on inspiratsiooni allikana kasutanud laste liivakookide meisterdamist ja
samuti on kavandis lähtutud Tamula
uuest rannapromenaadist. Liivakujude
autoriteks on Henry Timusk, Kalle
Pruuden ja Kalev Järvik.
Võru linn korraldab juba neljandat
aastat liivaskulptuuride ehitamist Eestis ning on loonud sellega uue tradit-

siooni Lõuna-Eesti kultuurimaastikul.
Eestis on selline üritus vägagi omalaadne, kuid laias maailmas on erinevad
jää-, liiva- ja lumeskulptuuride üritused – sümpoosionid, võistlused ja muidu tegemised – viimastel kümnenditel
suurt populaarsust kogunud. Skulptorite jaoks seisneb tundide ja päevadega mõõdetava elueaga skulptuuride võlu just mängulustis ja teadmises, et
kõik loodu on tegelikult kaduv.
Liivaskulptuuride ehitamine algab
6. juulil ja võib tekitada ranna külasta-

jatele ka ajutisi ebamugavusi. Valminud
skulptuurid avatakse laupäeval, 10.
juulil kell 13 ja kujud jäävad randa suve lõpuni.
Avamispäeval algusega kell 11
viiakse Tamula rannas läbi peredele ja
lastele suunatud minisümpoosion, kus
skulptorite ja huvijuhi abiga saavad
väikesed kunstnikud liivakujude tegemisel kätt proovida. Osalejaid ootavad
auhinnad.
Liivaskulptor Henry Timusk: “Liiv
on huvitav ja põnev materjal – ühest

Võru linna teenetemärgi
pälvis Valdur Raudvassar
Volikogu otsuse kohaselt antakse käesoleval aastal Võru
linna teenetemärk ühiskondliku elu tegelasele Valdur
Raudvassarile Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisele kaasaaitamise ning Võru linna kultuuri, aja- ja koduloo kandmise ja
säilitamise eest. Valdur Raudvassarit premeeritakse 30 000
krooniga.
“Valdur Raudvassari teened Eesti Vabariigi ja Võru linna
ees on hindamatud. Ta on oma tegevusega aidanud kaasa Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele, olles pöördelistel aegadel rahvaliikumiste eesotsas. Valdur Raudvassar on esinenud loengute ja ettekannetega ning kirjutanud raamatuid ja artikleid. Ta
omab sügavaid teadmisi ajaloost, loodusest, kodukandi ja Võrumaa aja- ja koduloost.” sõnas Võru linnapea Ülo Tulik. “Valdur Raudvassar on jätkuvalt aktiivne ühiskondlikus elus. Ta on
alati Eesti riiki ja vaimsust hoidev isik, ning on kindlasti seda
tiitlit väärt,” lisas Tulik.
Valdur Raudvassar on olnud aktiivne kaitseliitlane, Võrumaa Muinsuskaitse Ühenduse esimees, töötanud kultuurimälestiste vanemmetoodikuna Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis, Võrumaa Tuletõrjeühingu Antsla piirkonnas mitmel ametikohal ning teadurina Võrumaa Muuseumis.
Võru linna teenetemärke hakati välja andma alates 1994.
aastast ning seni on selle saanud 25 inimest. Teenetemärk antakse üle Võru linna sünnipäeval, 21. augustil.
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küljest käepärane ja tuttav, kuid sellest
saab teha ootamatult mastaapseid asju. Mängu ilu juurde kuulub ka liivakunsti kaduvus – kõik loodu ei pea olema igavene.”
Liivaskulptuurifestivali korraldab
MTÜ Maa, Õhk, Tuli, Vesi, mis tegeleb
liiva-, lume- ja jääskulptuuride valmistamise organiseerimisega.
Tuntumaid üritusi on Lumelinn
ning “Tule ja jää pidu”.
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Jaanipäeval on
bussisõit Võru
linnas tasuta

Võru Linnavalitsus korraldab ka sellel aastal suvekonkursi “Lilleline Võru”, mille eesmärgiks on linnaelanike, asutuste, ettevõtete kaasamine Võru tänavapildi kaunimaks muutmisel.
Konkurss toimub perioodil 2. juuni kuni 1. august 2010. Parimate väljaselgitamisel võetakse arvesse suve- ja püsilillede ning muu taimmaterjali kasutamist lillekastides, amplites jms, lillekompositsioonide vaadeldavust tänavalt, maitsekust ja originaalsust.
Konkursil osalemiseks anna endast teada linnavalitsuse infosaali (tel 785 0901). Samuti teata kõigest ilusast, mis linnas silma jääb.
Parimaid tunnustatakse Võru linna sünnipäeval,
21. augustil.
Konkursi tingimustega saab tutvuda Võru linna
veebilehel www.voru.ee Täpsem info. anne.
vahtla@voru.ee või tel 785 0929.
Loovat meelt!
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Võru Linnavalitsus annab
teada, et 24. juunil 2010
on Võru linna läbivatel
bussidel nr 1, 11, 11a, 14
ja 16 kõikidele sõitjatele
bussisõit tasuta.
Piletit ei ole sellel päeval
vaja osta, kuna sõidu eest
tasub Võru Linnavalitsus.
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Võru rannad on suplejatele avatud
Võru linna rannad on valmis
uueks hooajaks. Puhastatud on
Kubija ranna suplusakvatoorium, mille käigus tõid tuukrid
välja hulganisti teravaid kive,
puit- ning klaasosi. Samuti võeti veeproovid nii Tamula kui
Kubija rannast ning ka terviseamet on supluskohad üle vaadanud ja oma nõusoleku andnud.
Tamula ja Kubija rannas valvavad
alates 1. juunist kuni 31. augustini
rannavalvurid, kes tagavad suplejate
turvalisust igapäevaselt hommikul kella kümnest kuni kaheksani õhtul.
Tamula rannas töötab kaks rannavalvurit ja Kubijal üks. Valvurite ülesanneteks on vetelpääste, meditsiinilise esmaabi, heakorra ja turvalisuse tagamine supluskohtades. Külastajate
informeerimiseks pannakse rannavalve vaatlustorni seinale informatsiooni
vee- ja õhutemperatuuri ning tuule
kiiruse kohta.

Esimene suvi uuel rannal
Olgugi et juba enne suplushooaja
algust oli näha Tamula ranna aktiivset kasutamist, ootab uuenenud rannakompleks ikka uusi ja uusi külastajaid rannamõnusid nautima. Randa
on tagasi toodud kõik talveks varju
viidud võrkkiiged ja lamamistoolid.
Murust “päevitustoolid” on läinud roheliseks ning veeatraktsioonid käivitatud. Lustimisrõõmu jagub nii suurtele kui väikestele.
Päevitustoole imiteeriva muruoaasi läheduses asub rannabangalo, kust
on võimalus karastuseks jooke ja kehakinnitust osta. Sel aastal esmakordselt on võimalus randa tellida ka Hiina, India ja Tai toite. Kes aga ise soovivad rannas grillida, need saavad rentida gaasigrilli. 72 istekoha ja 8 suure
varjuga bangaloterrass pakub vajadusel kaitset päikese ja ka väikese vihma
eest. Jahedatel suveõhtutel saab endale peale võtta soojendava fliisteki. Nei-

Uus dokumendihaldussüsteem on
muutnud asjaajamise tõhusamaks
Alates selle aasta algusest on Võru
Linnavalituses ja tema hallatavates
asutustes kasutusel uus ühine
elektrooniline dokumendihaldussüsteem GoPro case Professional.
Kuus kuud peale programmi juurutamist saab öelda, et asutuste asjaajamine on muutunud e-keskkonnas kiiremaks, efektiivsemaks
ja paberivabamaks, kuna süsteemis
on võimalik kogu dokumendi elutsüklit menetleda elektrooniliselt.
Iga sissetulnud dokument registreeritakse, paberdokument skaneeritakse ning seejärel saadetakse see asjassepuutuvatele ametnikele vastuse või kooskõlastuse saamiseks. Kõik avalikustamisele kuuluvad dokumendid kuvatakse Võru linna veebilehel.
Ka linnavalitsuse istungite ettevalmistamine toimub nüüd elekt-

rooniliselt. Vastava ametniku poolt
koostatud eelnõu saavad kõik asjaosalised kooskõlastusringil muuta ja parandada.
Autoriseeritud kasutajatel on
võimalus süsteemile interneti kaudu ligi pääseda kõigist maailma
paigust.
Projekti “Võru linnavalitsuse ja
tema hallatavate asutuste ühise
dokumendihaldussüsteemi (DHS)
loomine” kogumaksumuseks kujunes 492 500 krooni, millest struktuuritoetus oli u 411 500 krooni,
linna omafinantseering u 81 000
krooni. Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.
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EAS toetab Võrukivi tööstuspargi infrastruktuuri rajamist
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS) rahuldas projektitaotluse
“Avaliku tehnilise infrastruktuuri
rajamine Võrukivi tööstuspiirkonnas” rahastades projekti Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
programmist ligi 7,3 miljoni krooniga.
Projekti raames rajatakse tulevase Võrukivi tööstusala väljaarendamiseks vajalik tugiinfrastruktuur, sh rekonstrueeritakse tööstusala läbivad tänavad, rajatakse uued
teelõigud ning ehitatakse välja ristmik. See tagab piirkonnasisese lä-

bipääsetavuse kui ka piirkonnale
vajaliku kvaliteetse juurdepääsu
Võrukivi tööstusalale ning kindlustab ühenduse Võru kesklinna ja
maakondliku teedevõrguga.
Projekti üldmaksumus on ligi
8,6 miljonit krooni, millest Võru
linna omafinantseering on 1,3 miljonit krooni.
VLL

Võru linn sai toetust ettevõtjatele
suunatud õppereisiks
Põhjamaade Ministrite Nõukogu
rahuldas Võru Linnavalitsuse poolt
esitatud projektitaotluse ettevõtjatele suunatud õppereisi korraldamiseks, rahastades projekti
110 000 taani krooniga (u
230 000 EEK).
Projekti raames toimub käesoleva aasta novembrikuus puidutöötlejatele suunatud 6-päevane
õppereis Rootsi ja Taani kompetentsikeskustesse. “Kompetentsikeskuste külastamise idee tuleneb
Võrumaa Kutsehariduskeskuse algatusest, millega soovitakse rajada
Võru maakonda puidutöötlemise
tehnoloogia ja tootearenduse kompetentsikeskus,” sõnas Võru linnapea Ülo Tulik.
“Õppereisi raames külastatakse kompetentsikeskusi eesmärgiga
näha, kuidas Taani ja Rootsi kom-

petentsikeskused toimivad – kuidas toimub koostöö keskuse, ettevõtjate ja omavalitsuse vahel. Plaanide kohaselt osaleb õppereisil 15
puidutöötlemisega tegelevat ettevõtjat ning 10 esindajat organisatsioonidest, mis tegelevad ettevõtluse arengu toetamisega”, lisas
Tulik.
Projekti rahastatakse Ettevõtluse ja Tööstuse Mobiilsusprogrammist (Nordic-Baltic Mobility and
Network Programme for Business
and Industry). Lisainfo: Tiina Hallimäe, tel 785 0922, tiina.
hallimae@voru.ee
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le, kes ei soovi päevitades muru või liiva peale pikali heita ning kui ka randa paigaldatud mõnusatel päevitustoolidel enam ruumi ei ole, saavad
soovi korral rannatoole ka laenutada.
Samuti on mitu võimalust aktiivseks
ajaveetmiseks, nt saab sõita mootorpaadiga, veesuuskadega, veelauaga,
“banaaniga” või kummirõngastega.
Lastele peaks samuti aktiivset tegevust jätkuma. Hulgalised atraktsioonid pakuvad rannas mängu- ja tegevuslusti terveks päevaks.
Kõik spordihuvilised saavad rannabangalos suurelt ekraanilt vaadata
jalgpalli MM-i.
Reedeti on planeeritud üritustesari “Sumedad suveõhtud Tamula rannas”. Sumedatel suveõhtutel astuvad
üles ansamblid ja DJ-d ning suve aitavad rannas sisustada kultuuri- ja spordiprogrammid.
Päikesepaistelist suve!
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Supelrannas on keelatud:
• ujumine väljaspool tähistatud piirkonda
• prügi mahaviskamine
• liiklemine mootorsõidukiga (v.a erilubade alusel)
• liiklemine jalgrattaga väljaspool kivikattega jalgteed
• lemmikloomade kaasavõtmine ja nende ujutamine
• klaastaara kaasavõtmine ja kasutamine

Vette minnes tunne oma võimeid!
Igal aastal jätab veeõnnetuste tõttu oma elu umbes 60 inimest. Kuigi suvi pole veel
alanud, on juba kolm noort Eesti meest hooletu vettehüppamise tõttu halvatuna voodis. Jahmatav reaalsus. Peamisteks veeõnnetuste põhjusteks on vähene ujumisoskus
ja enda võimete ülehindamine. Ent tegelikult saame teadlikult ja õigesti käitudes nii
enda kui teistega juhtuvaid veeõnnetusi ära hoida.
Looduslikud veekogud on kõik erinevad ning seetõttu on ka veekogudega
seotud ohud erinevad. Ohutuks ujumas
käiguks arvesta konkreetse veekogu
omadustega – sügavuse ja vee läbipaistvusega, kallaste omapäraga, veetaimedega, voolutugevuse ja lainetusega.
Meeles peab pidama, et vee temperatuur võib olla hoovuste ja allikate tõttu
muutlik. Palju vigastusi juhtub vette
hüppamisel selleks mitte ettenähtud
kohtadest (nt sillad, muulid), kus vesi
võib olla kas liiga madal või vee all on
kive, kändusid ja muid takistusi, mis on
ohtlikud just vette hüpates.
Vees olles ei tohi nalja pärast teeselda uppujat, võistelda hinge kinnipidamises, vee all ujumises või kellegi vee alla surumises. Nõndaviisi võib väga hõlpsalt vee kurku tõmmata ning õnnetus
ongi käes.
Ujuma ei soovita minna, kui ollakse
väsinud, ülekuumenenud, halva enese-

tunde või liiga täis kõhuga. Mine ujuma
või paadiga sõitma koos kaaslasega. Üksi vette minnes on mõistlik sellest kaldale jääjatele teada anda.
Äärmiselt eluohtlik on ujuma minna
joobeseisundis, sest joobest on tingitud
suurem riskimine, oma võimete ülehindamine ja füüsilise võimekuse vähenemine. Seltskondades, kus pidutsemise
käigus alkoholi tarbimise kogus kipub
käest minema, ei ole üldse harvad juhud, kui hakatakse ujumisoskusega
mõõtu võtma ning üksteisele “ära tegema”. Aga arukas inimene saab aru, et alkohol ja ujumine ei sobi kokku. Kui tahad pidutseda, tee seda ilma ujumiseta.
Ohutust tuleb silmas pidada ka paadiga sõitma minnes, sest õnnetused paadisõidul tekivad sageli oskamatusest või
hooletusest. Sagedasemaks põhjuseks
on paatide ülekoormamine, paadisõit alkoholijoobes, sõiduks kõlbmatute paati-

de kasutamine, kogenematus juhtimisel.
Lastel peab ujumisel ja veekogude
läheduses alati silma peal hoida. Lapsed
ei taju veega kaasnevaid ohtusid, mistõttu on täiskasvanu juuresolek tõesti
oluline.
Kahjuks on igal aastal traagiliselt
lõppenud veeõnnetustesse sattunud ka
lapsi, seega ärge jätke neid tähelepanuta.
Sel aastal pöörabki päästeteenistus
ennetustöös rohkem tähelepanu veeohutusele ning selle raames koolitame
gümnaasiumiastme noori ohutust käitumisest veekogu ääres, kuidas veeõnnetusi vältida ja kuidas anda abi.
Vaata ka www.veeohutus.ee

Eha Anslan
Lõuna-Eesti Päästekeskus
ennetustöötaja

Lasteaedade õuealad on
mõeldud lastele!
2008. aasta kevadel valmisid Võru Linnavalitsuse
ning haridus- ja teadusministeeriumi poolt rahastatud uued turvalised ja
kaasaegsed mänguväljakud Okasroosikese ja Sõlekese lasteaia juurde.
Kaasaegne mängukeskkond rõõmustas lisaks lasteaedadega seotud inimestele ka teisi lastevanemaid, kelle jaoks
tekkis juurde üks võimalus oma lastega
värskes õhus aega veeta. Nimelt avati
enne seda suletud olnud mänguväljakud
kasutamiseks kõikidele linna lastele. Südamele pandi vaid seda, et atraktsioonid on kasutamiseks 2–6-aastastele lastele väljaspool lasteaia lahtioleku aega.
Mõnda aega olid rahul kõik osapooled ja samal territooriumil koos eksisteerimine toimis suurepäraselt. Lastel oli
tore koht, kus arendavaid mänge mängida ning vanemad nautisid neile pakutud võimalust.
Mõne aja möödudes hakati aga seda
võimalust kuritarvitama. Väga sagedaseks muutusid olukorrad, kui kooliealised lapsed sõitsid lasteaia lahtioleku ae-

gadel jalgratastega laste vahel ringi ja
tekitasid ohtlikke olukordi. Samuti pidi
lasteaia halduspersonal väga sageli alustama oma päeva pudelikildude ja muu
prahi kokkukorjamisega. Kindlasti ei saa
sellist keskkonda pidada sobilikuks eelkooliealiste laste jaoks ning lasteaia igati vastutulelikul personalil tekkis raskusi laste turvalisuse tagamisel.
Seetõttu on Võru linna koolieelsete
lasteasutuste juhatajad, Võru Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond ning
korrakaitsekomisjon koostöös leidnud,
et selliselt ei saa enam jätkata, kuna esmatähtis on kõikide osapoolte jaoks siiski laste turvalisus.
Just seetõttu muudeti alates maikuust lasteaia õueala kasutamise tingimusi ning lepiti kokku, et väravatele
paigutatakse ka uut korda tutvustavad
sildid. Uue korra kohaselt on lasteaia
õueala avatud ja atraktsioonid kasutamiseks eelkooliealistele lastele täiskasvanu järelevalvel tööpäevadel 18.00–
22.00 ja puhkepäevadel 9.00–22.00.
Seega on väljaspool eeltoodud kellaaegu õuealal viibimine keelatud kõigile
ning nimetatud kellaaegadel võivad õuealal viibida vaid eelkooliealised lapsed
koos täiskasvanuga.
Suureks probleemiks lasteaedade

jaoks on olnud ka lõhkumised õuealal ja
seetõttu peeti oluliseks meelde tuletada,
et materiaalse kahju tekitamine on karistatav. Kuna nii Sõlekese kui ka Okasroosikese lasteaeda on paigaldatud videovalve, mille abil on võimalik tuvastada kahju tekitaja, siis on karistuse
määramine õigele isikule lihtsam. Samuti on saadud nõusolek politseilt, kes hakkab lasteaedade õuealadel toimuval
veelgi rohkem silma peal hoidma ning
rikkujaid korrale kutsuma.
Kokkuvõtteks jääb vaid tõdeda, et
kuigi mõte laiendada vaba aja veetmiseks mõeldud linnaruumi oli hea, siis
kahjuks ei osatud seda õigesti kasutada
ja tekkis järjekordselt vajadus seada mõned piirangud.
Positiivne on kindlasti see, et eelkooliealiste jaoks midagi ei muutu ja neile
jääb siiski võimalus kasutada kaasaegseid ning arendavaid mänguvahendeid
lasteaedade õuealal.
Soovin kõikidele lastele ning nende
vanematele toredat suve ning loodan südamest, et meie linna poolt pakutavad
võimalused muudavad suve meeldivaks
ning meeldejäävaks.

Kristi Aavakivi
haridusspetsialist
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Ettevõtjatele ja ettevõtjatest …
Omavalitsus on täpselt nii edukas
kui edukad on seal tegutsevad
inimesed, sh ettevõtjad. Iga omavalitsuse soov on, et tema territooriumil tegutsevad ettevõtjad
oleks edukad, pakuks töökohti
ning suurendaks koha tuntust.
Ka Võru Linnavalitsus tunneb muret
Võru linnas tegutsevate ettevõtjate pärast ning soovib pakkuda ettevõtjatele
tuge.
Milline toetus olema saab, sõltub
käesoleva aasta mai lõpus alustatud
uuringust, mille käigus selgitatakse välja Võru linnas tegutsevate ettevõtjate
vajadused ning soovid. Uuring viiakse
läbi intervjuu vormis, mille raames esitatavad küsimused on valminud koostöös töötukassa Võrumaa osakonna, Võrumaa Arenguagentuuri, Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Võru Maavalitsusega. Siinkohas kutsubki Võru Linnavalitsus ettevõtjaid üles aktiivselt uuringus
osalema. Esmalt intervjueeritakse tööstusettevõtjaid. Selleks võtab Võru Linnavalitsuse ettevõtluse vanemspetsialist
ettevõtjaga ühendust ning lepib kokku
intervjuu aja.
Kuna ettevõtjaid on linnas üle tu-

hande, siis kindlasti ei suudeta kõiki ettevõtjaid intervjueerida, küll aga küsitletakse ettevõtjaid igast valdkonnast.
Siinkohas toome ära lühida ülevaate Võru linna ettevõtjatest. Äriregistri
andmetel (31.12. 2009) on Võru linna
registreerunud 1027 äriühingut ning
füüsilisest isikust ettevõtjat, neist 6% tegutseb primaar-, 23% sekundaar- ning
71% tertsiaarsektoris.
Võru linna majandustegevuse registrisse (seisuga 28. 05. 2010) on ettevõtjad teinud 607 registreeringut. Majutusega tegeleb linnas 8, toitlustusega 34,
toidukaupade hulgimüügiga 16 ja jaemüügiga 65, tööstuskaupade hulgimüügiga 38 ja jaemüügiga 238 ning teenindusega 208 ettevõtjat.
Erinevate registrite info võib esialgselt segadust tekitada, kuid tuleb meeles pidada, et äriregistri andmed kajastavad ettevõtteid juriidilise aadressi järgi ning majandustegevuse register
(edaspidi MTR) tegeliku tegevuskoha
järgi. Mõnel ettevõttel võib olla mitu tegevuskohta, seega kajastub see ettevõte
majandustegevusregistris mitmel korral.
Arvestama peab ka asjaolu, et Võru linna MTR registreeringut peavad omama
jaekaubanduse, toitlustamise, hulgikau-
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banduse, teeninduse, kaubanduse korraldamise, tänava- või turukaubanduse
korraldamise, majutusega tegelevad ettevõtted. Seega Võru linna MTR-is ei kajastu kõik Võru linnas tegutsevad ettevõtted, kuna näiteks ehituse, kinnisvara, kindlustuse, õigusabi, arstiabi ja raamatupidamisega tegelevad ettevõtjad
peavad omama registreeringuid teistes
registrites.
Ettevõtjad, kes tegutsevad Võru linnas jaekaubanduse, toitlustamise, hulgikaubanduse, teeninduse, kaubanduse
korraldamise, tänava- või turukaubanduse korraldamise või majutusega ning
pole veel ennast Võru linna MTR-i registreerinud või oma registreeringu õigsust uuendanud, palume seda esimesel
võimalusel teha, sest vastasel juhul tegutseb ettevõte linnas ebaseaduslikult.

Võru linn koostöös Võru vallaga on rakendamas tööhõivealast projekti, mille raames
soovitakse võimaldada töötutele tööpraktikat ettevõtetes ja asutustes.

Hea ettevõtja!
Palume teie abi praktikakohtade leidmisel.
Projekti raames kaetakse:
Ettevõttele/asutusele makstakse tööpraktika läbiviimise eest juhendaja tasu (koostöölepingu alusel) 1. kuul 27 kr h ja 2. kuul 20,25 kr
h (ehk 75% tunnipalga alammäärast).
Tööpraktikal osalevale töötule makstakse stipendiumi 60 kr päevas
ja kompenseeritakse sõit kodust töökohta ja tagasi 1,5 kr km.
Ettevõtja, kui teil on võimalus pakkuda 1–2-kuulist praktikakohta
perioodil september 2010 kuni juuni 2011 Võru valla või
linna töötule, siis palun võtke ühendust projektijuhi Siiri Lauriga
e-post: siiri.laur@voru.ee või telefoni teel 785 0926.

Võru linna MTR-i registreerumine
on lihtne, vastavad juhised leiate Võru
linna veebilehelt www.voru.ee ettevõtluse rubriigist. Meeldivat koostööd!

Tiina Hallimäe
ettevõtluse vanemspetsialist

Projekti toetab
Euroopa
Sotsiaalfond.

Puuetega tööealistele ja pikaajalistele
töötutele luuakse tööaktiviseerimiskeskus
MTÜs Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus on alustatud 2-aastase projektiga “Töövõimaluste suurendamine Võrumaal kompleksse
lähenemise mudeli abil”. Projekti
rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondide meetmest 1.3.1. Projekti eesmärgiks on luua Võrumaale tööaktiviseerimiskeskus, mis hakkab
osutama aktiveerivaid ning toetavaid teenuseid puuetega tööealistele ja pikaajalistele töötutele.
Tööaktiviseerimiskeskusesse luuakse kaitstud töötamise töötoad. Sellised
töötoad on mõeldud eelkõige neile tööealistele, kes oma puude spetsiifikast või
muudest takistavatest asjaoludest, ei
suuda kas antud hetkel või pole üldse
suutelised töötama avatud tööturul pakutavatel töökohtadel. Kaitstud töötubades töötamise kaudu tagatakse inimesele turvaline õhkkond, võimalus töötada osalise (inimesele sobiva) tööajaga
ja individuaalsel juhendamisel omandada uusi tööalaseid oskusi.
Projekti raames avatakse õmblus- ja
käsitöötuba ning puidu töötuba. Õmblemise töötoas on kolm uut tööstuslikku
õmblusmasinat, tikkimismasin ja muu
toodete viimistlemiseks vajalik atribuutika. Samuti on erinevad vahendid käsitöö tegemiseks – siidimaal, käsitsi kudumine, heegeldamine, käsitsi tikkimine ja
lapitehnika. Puutöötuba on samuti sisustatud puidutöömasinatega, mis võimaldavad teha erinevaid puidust tooteid

ning on kerged käsitseda ja millega töötamine “ei ole raketiteadus”. Lisaks tubastele töödele on kaitstud töötamise
raames võimalik töötada hooajalistel
töödel – haljasalade korrashoid, lehtede koristus jne. Töökeskuses on puhkepauside ajal võimalik lugeda ka lehti/
ajakirju ja olemas on arvuti kasutamise
võimalus. Keskuses hakkavad kliente
toetama kolm tugiisikut, kelle tööülesanneteks on inimeste juhendamine töötubades, tööoskuste õpetamine, julgustamine, aidata leida ja toetada inimest
kandideerimisel avatud tööturul, st abi
CV kirjutamisel, töövestlustel toetamine
jms.
Tööaktiviseerimiskeskuse üheks ja
väga oluliseks osaks on keskusesse tulnud inimeste rehabilitatsioon. See tähendab spetsialistide (sotsiaaltöötaja,
psühholoogi, tegevusterapeudi) poolt
pakutavat toetust, et inimesel oleks julgust alustada tööotsimise protsessi, pakutakse iga laadi toetust ja abi kogu tööotsimise protsessi jooksul või töötamise
ajal ning et ka peale ebaõnnestunud
töökatset ei jääks inimene toetuseta.
Keskuse kliendile koostatakse individuaalne tegevusplaan ning keskuses käimiseks makstakse inimesele sõidutoetust.
Erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks
algavad septembris 2010 projekti raames koolitused Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Koolituse mahuks on 160 tundi, millest suurema osa moodustab praktiline töö. Grupi suuruseks on 5–7 ini-

Võru linn toetab 2010. aastal
oma 1. klassi astuvaid lapsi 1000
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 2010. aasta 1. jaanuaril rahvastikuregistris elukoha aadressi Võru linnas.
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. Samuti võib avalduse saata postiga aadressile Jüri tn 11, 65620 Võru ning e-posti aadressile vlv@voru.ee.

mest, ning kogu koolituse aja toetab erialaõpetajat ka töökeskuse tugiisik abiõpetaja rollis. Õppurile makstakse stipendiumi ja sõidutoetust. Kursused toimuvad järgmistel erialadel: abiaednik
(haljastus), kinnisvara hooldus (abitööline) ja puhastusteenindus, abikokk,
puidutöö ja sadulsepa tööd, õmblemine
ja lapitehnika, maalimine (portselanimaal, siidimaal) ja viltimine, ettevõtluskoolitus.
Projekti käigus külastavad tööaktiviseerimiskeskust viis Hollandi tudengit
koos õppejõuga. Hollandlased veedavad
Võrus Töökeskuses viis töökat päeva,
mille jooksul jagavad nad oma pikaajalisi kogemusi töökeskuse tugiisikutele.
Samuti on võimalus 2010. aasta sügisel
minna tugiisikutel Hollandisse ja tutvuda kolme päeva jooksul seal asuvate
töökeskuste töömeetoditega.
Rohkem informatsiooni projekti tegevuste kohta saab küsida projektijuhilt
Epp Sõnalt 5303 4067, epp.sona@ehtk.
ee või töökeskuse koordinaatorilt Raina
Kurelt 5305 1067, raina.kurg@ehtk.ee.
Samadel telefonidel ja e-posti aadressidel palume ühendust võtta ka sihtgrupi
liikmetel või neil, kes teavad inimesi,
kes vajavad sellist kompleksset lähenemist.

Lasteaia õppetasu maksmisest vabastuse saamiseks
kolme ja enama lapsega
peredele võetakse vastu
taotlusi 20. augustini
Õppekulust vabastamiseks on vajalikud
järgmised dokumendid:
• vanema avaldus vastavalt vormile;
• vanema isikut tõendav dokument;
• laste sünnitunnistused;
• üle 18-aastaste laste puhul põhikooli,
gümnaasiumi või kutseõppeasutuse
statsionaarses õppes õppimise tõend
õppeasutusest.
Vabastamise kord ja avalduse vorm on
kättesaadavad Võru linna veebilehel
www.voru.ee või linnavalitsuse infosaalis, kus võetakse vastu ka taotlusi.
Samuti võib taotluse saata postiga aadressile Jüri tn 11, 65620 Võru ning e-posti aadressile vlv@voru.ee.
Info telefonil 785 0911.

Epp Sõna
projektijuht

Siiri Laur
projektijuht

Üldplaneeringu
ülevaatamise
tulemused
Võru Linnavolikogu 14.
aprilli 2010. a otsusega
nr 45 tunnistati Võru
linna üldplaneeringu
põhilahendus muutmist
mittevajavaks.
Võru linna üldplaneering on kehtestatud Võru Linnavolikogu 11. märtsi 2009. a määrusega nr 98 “Võru
linna üldplaneeringu kehtestamine”.
Üldplaneeringu arengusuundadeks on linnakeskuse arendamine
läbi avaliku ruumi arendamise, tootmisfunktsiooni välja viimine kesklinna piirkonnast linna äärealadele olemasolevatesse tootmispiirkondadesse, elamuehituse võimaldamine
praeguse hoonestuse tihendamise,
maade taaskasutamise, elamualade
laiendamise ja seni väljaarendamata alade kasutusele võtmise teel.
Samuti on eesmärkideks sotsiaalsesse infrastruktuuri kuuluvate
asutuste koondamine kesklinna piirkonda ning loodusväärtuste ja kaitsealuste objektide hea seisundi tagamine.
“Planeerimisseaduse” § 29 lg 3

Detailplaneeringud
Võru linnavalitsuse 12. mai korraldusega
nr 226 võeti vastu ja suunati avalikule
väljapanekule “Katariina allee 2 // L. Koidula tn 7, Katariina allee 4a, L. Koidula tn
7a kinnistute ja lähiala detailplaneering”.
Planeeringuga määratakse tingimused
kaubandus-toitlustuskompleksi püstitamiseks. Planeeringu avalik väljapanek toimub 7. juunist kuni 21. juunini Võru linnavalitsuse infosaalis Jüri tn 11. Detailplaneeringuga saab tutvuda linnavalitsuse arhitektuuri- ja planeerimisosakonnas
ja Võru linna veebilehel. Igal isikul on õigus avaliku väljapaneku ajal esitada Võru
linnavalitsusele detailplaneeringu kohta
kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.
Võru Linnavolikogu kehtestas 12. mai otsusega nr 58 “Karja tn 32 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu”. Planeeringuga
määrati tingimused Karja tn 32 korterelamu juurdeehituse ja kõrvalhoone püstitamiseks.

tuleneb kohustus Võru Linnavolikogul kuue kuu jooksul peale kohalike
omavalitsuste korralisi valimisi üle
vaadata kehtestatud Võru linna üldplaneering.
Eesmärgiks on selgitada välja
planeeringukohase arengu tulemused ja planeeringu edasise elluviimise võimalused; uue planeeringu
koostamise vajadus või detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise vajadus; planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule,
sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise tingimused ning muud planeeringu elluviimisega seotud küsimused.
Tuginedes ülevaatamise käigus
läbi viidud analüüsile, on Võru Linnavolikogu seisukohal, et Võru linna üldplaneering on ajakohane ning
planeeringu edasine elluviimine võimaldab tasakaalustatult jätkata linna ruumilist arendamist.
Üldplaneeringuga seatud maaalade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste ulatuslikumaks uuendamiseks vajadus puudub.

Evelin Viljamaa
arhitekt-planeerija

4

Võru Linna Leht

Võru linnapäevade kava
10.06.–31.08. Kreutzwaldi muinasjuttude illustratsioonide näitus „Kullaketrajad“ Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis
09.08.–03.09. Võrumaalt pärit kunstnike ühisnäitus “Kos sa olõt?” Võru
Linnagaleriis
15.08.–22.08. Võru Vaskpillipäevad 2010 Võru Muusikakoolis, kultuurimajas Kannel, linnas
17.08. kell 18 Võru Linnateatri etendus “Bibigon, Punamütsike ja naljakas
argpüks” kultuurimajas Kannel
18.08.–21.08. Välinäitus: Eesti kirjanikud karikatuuris Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis
19.08.–21.08. Võru Kunstikooli õpilastööde näitus “Seitsme mäe ja järve
taga …” Tartu tn 25

K, 18. august
11–16 Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis:
*11.00 Linnalapsed on lauluisa külalised
*12.00 Muinasjututund
*12.00–16.00 Linnaprouad teevad näputööd ja näitavad töid
*12.00–16.00 Raamatulaat /Ostan-müün-vahetan/
*14.00 Äraarvamismäng aias
18.00 Aavo Otsa trompeti suveakadeemia kontsert kultuurimajas Kannel
19.00 VII 1784 m linnajooks kesklinnas

N, 19. august
11–14 Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis:
*11.00 Linnalapsed on Lauluisa külalised
*12.00 Muinasjututund
*13.00 Tegevustund teemajas
*14.00 Äraarvamismäng aias
15.00 Võru Muusikakooli rekonstrueeritud hoone avamine
18.00 Võru Linnateatri etendus “Bibigon, Punamütsike ja naljakas argpüks” kultuurimajas Kannel
19.00 VI Jalgratta paarissprint kesklinnas
21.00 Kontsert: Meie Mees ja Bläck Rokit kultuurimaja Kannel aias

R, 20. august
11.00–15.00 Võrride Võidusõit Vee tn
12.00 Võru V Rattaralli, start Võru Spordikeskuse juurest
12.00–17.00 Kunstipäev Kesklinna pargis
15.00 Muinasjutuline rongkäik koos Võru puhkpilliorkestriga Seminari tn Kesklinna parki ja lasteaialaste esinemised Kesklinna pargis
14.00 Katariina nim petangi võistlusturniir linna spordiväljakul Roosi tn
18.00 Variatsioonid Tamula rannal (Võru Puhkpilliorkester & Võru Tantsukool)
19.00 Võru Linnateatri etendus “Misanstseenid Ihule ja Hingele”
20.00 Kammermuusikakontsert Võru 226 kultuurimajas Kannel
21.00–01.00 Oma bändid järvelaval (Episode Lost / Paha Polly / Analysis
/ Ott, Hunt ja Jänenene /Rahe /Apex11)

L, 21. august
09.00–18.00 Sünnipäevalaat Jüri tänaval
09.00–16.00 Lastepäev Kesklinna pargis
11.00–16.00 Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis:
*11.00
Linnalapsed on lauluisa külalised
*12.00
Muinasjututund
*12.00-16.00 Lauluisa aed avatud perepiknikuks
15.00 Festivali Võru Vaskpillipäevad galakontsert kultuurimajas Kannel
11.00 Katariina nim petangi võistlusturniir linna spordiväljakul Roosi tn
18.00 Sünnipäevatort Kreutzwaldi pargis, puhkpillimuusika Võru Puhkpilliorkestrilt
21.00 Järvekontsert: Birgit Varjun & ilutulestik rannapromenaadil. Võru linna teenetemärgi üleandmine ja kaunite kodude tunnustamine
www.voru.ee
**NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi

Võrride võidusõit
Võru sünnipäevanädala raames toimub 20. augustil Võrus Vee tänaval (endisel Rannatare esisel
platsil) VÕRRIDE VÕIDUSÕIT. Võistlejate registreerimine algab kell 9, võistlus ise algab kell 11.
NB! Alaealistel lastel peab olema kaasas vanemate nõusolek. Lapsevanem vastutab täielikult võistluspäeval võistleja eest (nimed, isikukoodid, allkirjad), kellel leht puudub seda, võistlema ei lasta.

Võistlusklassid
1. Võrrid: klass standard -30a
2. Võrrid: klass standard 30+a
3. Võrrid: klass open
4.Võrrid: klass naised
5. Võrrid: klass hiinakas
6. Võrrid: klass külgkorv/vene/hiina80cc
7. Rollerid
8. Mopeedid (kahekäigulised)
Osavõtjatel kindlasti võtta ühendust telefonil
528 2250 või e-mailil raivo19@hot.ee

Võru Vanatehnikaklubi Vänt

Juuni 2010

Muinasjutuhõnguline kunstipäev
Reedel, 20. augusti keskpäeval kell 12 algab Võru
Kesklinna pargis muinasjutuhõnguline kunstipäev,
mis sel aastal toimub linna sünnipäeva puhul juba
kaheksandat korda. Seekordsel kunstipäeval põimuvad omavahel kunst ja muinasjutud.
unstipäev
on pühendatud lugemisaastale ning
selle fookuses on muinasjutt. Muinasjutukangelased ärkavad ellu
töötubades erinevatel materjalidel
ja läbi erinevate väljendusvormide.
Taas kord on traditsiooniliselt kohal kaks töötuba, mis on aastatega
saanud ühtedeks lemmikuteks – Timo Keraamika kujude värvimine ja
Vastseliina Klaasikoja meistri
Geenard Nageli klaasist esemete
valmistamine. Vabakutselise kunstniku Epp Margna töötoas saab igaüks proovida kätt maalimises.
Kell 15 alustab Seminari tänavalt liikumist laste maagiline rongkäik, millest võivad osa võtta kõik
huvilised. Et rongkäik veelgi muinasjutulisem ja värvilisem oleks,
selleks saab Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna abil valmis-

tada uusi ja huvitavaid paberist
esemeid. Lugemisaastal on sobilik
endale või sõbrale kinkida väike
raamat, mis on oma kätega tehtud.
Kunstipäeval saab igaüks valmistada raamatu, kuhu sisse on hiljem
tore kirjutada ja joonistada.
Lastemuuseumi ja paljude teiste toredate kunstiõpetajate abil saate kokku osaleda kümnes põnevas
töötoas, mis sobivad nii isale-emale kui ka pojale-tütrele. Kunstipäeva raames saab esmakordselt näha
Võrus ainulaadset muinasjututegelast – ainukest leierkasti Eestis.
Eriliseks üllatuseks on seekordsel kunstipäeval kirjanikud ja jutukirjutajad, kes räägivad oma lugusid. Kes aga nende jutud sealsamas
paberile joonistab, see saab peale
toreda elamuse mälestuseks ka väikese kingituse ning parimad tööd
eksponeeritakse kultuurimaja Kannel kodulehel.

Muinasjuttudes juhtub nii mõndagi,
aga elus võib olla nõndagi,
et seal juhtub veel palju enamgi –
sellest sünnibki – uus muinasjutt.

Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas algab kogu suve kestev tasuta lasteraamatute laat ning
oma abikäe ulatab neile ka kunstipäev. Suvi on panipaikade puhastamise aeg ning töö käigus tuleb
päevavalgele palju unustatud lasteraamatuid, õpikuid ja lasteajakirju, mida teistes kodudes ja raamatukogudes väga vajatakse. Raamatukogu kutsub kõiki üles lasteraamatuid tooma ja endale vajalikku
valima. Sama võite teha ka kunstipäeval – tuua ise sinna raamat ja
leida endale mõni vajalik teos.
Muusika ja tants äratavad kunstipäeval ellu muinasjutukangelased
– alates kella 12-st näevad kõik
kunstipäeva külastajad laval üles
astumas Võru Kunstikooli tantsurühma Katariina ja Põlva “Meie
Stuudiot”.
Kunstipäeva tipphetkeks kujuneb kindlasti Eesti teatrite ja võim-

Variatsioonid Tamula rannal
20. augustil 2010 kell
18 tõstab maestro Tamula järvelaval võlukepi ja rannaliivale libisevad haldjaneiud.
Vees võib näkke märgata. Kõigil on võimalus elupildist kujutlusi luua. Eks mõttevalgusel oska paljud olevused ennast ilmaruuFoto: Liia Toomas
mis ilmutada. Õhuliselt, kõrgemale hingeõhust – õhkab haldjagi meel, hoolimata tõigast, et ühe mõttekillu esitamise
kestel temagi pöiad enam kui üks kord maanduvad. Miks peaks keegi veenduma siis, et õhtuse rannailu taustal mingid haldjad kõrvalseisja hingekeeli muinasjutuliselt puudutama ulatuvad? Aga proovida ju võime. Kõik koos.
Siiski tuleb ausalt üles tunnistada, mis toimuma hakkab, et lugejat mitte sõnatihnikusse ära eksitada. Kontsertetendus “Variatsioonid Tamula rannal” väärtustab Tamula järveäärset elu- ja puhkepaika. Tuletame meelde, et inimene
tegutses neil kaldail juba 2000 aastat enne Kristuse sündi. Muinasaja piiridest
siinpool meile tuntud viisidega mängimegi.
Võru Puhkpilliorkester, dirigent Heino Vildo
Võru Tantsukool, tantsujuht Maire Udras
Sõnaseadja Silvi Jansons

Võru muusikute plejaad plaažil
Võru linna päevade raames, 20. augustil on linna elanikel võimalik Tamula järve kaldal kuulata, millist muusikat Võru linnas tehakse. Lavale astub kuus ansamblit, kes kõik alustanud tegevust just siin.

Järvelaval esineb kuus bändi, millest ühele kollektiivile, Episode Lost’ile,
on see esimeseks avalikuks esinemiseks. Tegemist on bändiga, kelle muusikalisteks eeskujudeks on sellised nimed nagu In Flames, Killswitch Engage ja
Passenger, seega raskemuusika sõpradel on, mida oodata.
Vastukaaluks sellele annab oma viimase kontserdi ansambel Apex11, kes
esitab läbilõike ligi 10 aasta pikkusest tegevusest. Kuulda saab vanu tuttavaid
lugusid ning vahepaladena räägivad bändimehed huvitavatest juhtumistest,
mis bändi tegevusega kaasnenud.
Lastele ja lapsemeelsetele muusikasõpradele on maiuspalaks kollektiiv nimega Ott, Hunt ja Jänenene, kes esitab muhedaid töötlusi tuttavatest lastelauludest.Kohe kaheaastaseks saav ansambel Rahe kostitab võrukaid oma repertuaari parimate paladega. Ansambli Analysis fännidel tasub kindlasti kohale tulla, kuna sel õhtul toimub bändi üks viimastest esinemistest enne, kui
pool ansamblit kaitseväeteenistusesse kutsutakse. Aasta esimeses pooles üllitas oma teise albumi ansambel Paha Polly, kes oma loomingu paremikku heal
meelel kuulajatega jagab.
Episode Lost - noored ja vihased, neil pole internetti vajagi
Paha Polly - http://www.pahapolly.pri.ee/
Analysis - http://www.analysisband.com/
Ott, Hunt ja Jänenene - www.myspace.com/otthunt
Rahe - http://www.raheband.com/
Apex11 - www.apex11.ee

lemisklubi Sirutus koostöös valminud teatrikostüümide demonstratsioon. Kõik kostüümid on pärit
muinasjututeemalistest etendustest. Nende vahel, kes tunnevad
ära, millisest muinasjuttudest on
pärit laval olevad kostüümid, loositakse välja põnevaid auhindu.
Kunstipäev pakub sel aastal ainult parimat: tarkust, tundeid, elamusi, fantaasiamaailma, tuletades
samas meelde sõnumit, mida kannab muinasjutt – olgu inimene ükskõik kui kehvake, lõpuks saab ta ikka hakkama. Kui inimene usub
muinasjutu taga olevasse sõnumisse, siis on see usk tegelikult palju
olulisem kui kõik muu.
Tulge kunstipäevale, veetke üks
kaunis päev oma sõprade ja perega ning laske oma vaim vabaks.

Ülle Voitka
Võru kultuurimaja Kannel

Võru linna sünnipäevalaat
Jüri tänaval 21. augustil 2010 kell 9-18
Traditsiooniline Võru kultuuriruumi rikastav linnapäevade laat,
tunnuslausega “Linn nagu muinasjutt”.
Kauplema oodatakse kõigega, mis on ehe, mahe, omavalmistatud, käsitsitehtud, eriline, algupärane, ürgne, rahvuslik ja muinasjutuline!
• Laadal osalemine on tasuline ja eelneva registreeringu alusel
• Kohamaksust saadud tulu läheb maakonna laste erinevate tegevuste rahastamiseks.

Tingimused laadakauplejale
• Laadal osalemine on tasuline ja eelneva registreeringu alusel
• Registreerimise aluseks on korraldaja pangaarvele õigeaegselt
tasutud kohamaks
• Kohamaksu suurus: 2 m maksab 100 krooni, vastavalt meetrite arvu suurenemisele suureneb ka selle võrra tasu. Kohapeal
sularahas tasumisel kohamaks kahekordistub
• Registreeritud laadamüüjale garanteeritakse müügiplats. Müügi pinna sisustab müüja
• Iga kaupleja saab kauplemispileti, mis peaks olema nähtaval
kohal kogu laada aja
• Müügikohtade ettevalmistamine ja kauba kohaletoimetamine
toimub 21. augustil kella 6.30 - 8.45
• Korraldajad määravad müügipindade paigutuse
• Korraldajad tagavad kogu üritusel ühise müügiloa
• Laada territooriumil on transpordivahendiga liiklemine piiratud/ keelatud, täpseid juhiseid annab korraldaja
• Müüja tagab oma müügikoha ümbruse puhtuse ja korra, nii laada ajal kui laada lõppedes
• Korraldajad vastustavad üldise korra eest laada toimumise kohas, kuid ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste,
samuti külastajate ja osalejate poolt põhjustatud kahjustuste
eest, samuti isiklike esemete, toodete ja muude materjalide ning
seadmete kahjustamise või nende kadumise eest laada toimumise ajal
• Eraldi platsi pakume second-hand kaubaga kauplejatele
• Ei ole oodatud Poola kauba müüjad
• Kohamaksust saadud tulu läheb maakonna laste erinevate tegevuste rahastamiseks.
Palun andke teada oma soovist laadal osaleda hiljemalt 15. augustiks 2010! Kes ees, see mees!
Kohatasu palume kanda
MTÜ Võrumaa Naiste
Ühendus pangakontole 2210 4769 2195
Swedbank
Selgitus:
kaupleja nimi, Võru laat
Info ja registreerimine: Aino Suurmann tel 513 8379, Helle Kivi
tel 5452 1962, e-post vorulaat@hotmail.com, koduleht: www.
vorumaanaisteyhendus.ee
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Festival “Võru Vaskpillipäevad 2010” toob linnapäevadele
eesti noorte puhkpillimängijate paremiku
1996. aastal asutas Võru Muusikakool
koos Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia puhkpilliosakonnaga noorte puhkpillimängijate suvekooli. Suvekooli
ametliku nime “Võru Vaskpillipäevad”
– VVP võtsime analoogilise Soomes toimuva, kuid ulatuselt palju suurema
festivali Lieksa Brass Week eeskujul.
Aasta-aastalt on kasvanud suvekooli populaarsus. Igal suvel koguneb Võrru kuni sada muusikakoolide puhkpilliõpilast, õpetajat ja noorteorkestrite
mängijat. Õppejõududeks on Eesti tunnustatud puhkpilliõpetajad ja dirigendid. Suvekool ja sellest arenenud muusikafestival “Võru Vaskpillipäevad” pakub erineva kavaga süvamuusika suunitlusega kontserte. Esinetakse kultuurimajas Kannel, muusikakoolis, kirikus,
linna parkides, keskväljakul ja vahel ka
Tamula rannas. Suvekooli ja festivali
külalistena on esinenud noorteorkestrid Soomest, Lätist, Leedust, Ungarist,
Saksamaalt ning mitmed Eesti noorteorkestrid.
Võru suvekoolides on lisaks individuaalõppele erilise tähelepanu all koosmusitseerimine ansamblites ja orkestrites. Olenevalt osavõtjate arvust moodustatakse suvekoolides kuni neli erineva koosseisuga orkestrit ja kõikide
pillirühmade ansamblid. See annab
võimaluse mitmekülgse kavaga kontsertide korraldamiseks.
2004. aasta suvekoolis Tartu-, Põlva-, Valga- ja Võrumaa muusikakooli-

de parematest puhkpillimängijatest
moodustatud Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester – LENPO – jäi aga alaliselt
tegutsema. 2007. aasta suvekoolis loodi uudse koosseisuga orkester fanfarebrass Hollandi ja Belgia XIX sajandi orkestrite stiilis. Orkester sai nimeks
Wõro Fanfare. Need orkestrid käivad
koos aastaringselt õppepäevadel Võrus ja Tartus, esinetakse kontsertidel
Võrus ja mujal. Ja loomulikult festivalil “Võru Vaskpillipäevad”. LENPO võttis 2006. a osa festivalist ja konkursist
“Mid Europe” Austrias ja sai kutse Rahvusvahelise Puhkpillimuusika Ühenduste Konföderatsiooni (CISM) kongressile 2008. a, samuti Austrias. Üleriigilistel noorte puhkpilliorkestrite
konkurssidel EST-NOK 2007 ja 2009,
kui ka üleriigilisel Puhkpilliorkestrite
Turniiril 2008 näitasid mõlemad orkestrid head kunstilist taset – auhinnalised kohad.
Suvekool ja festival “Võru Vaskpillipäevad” toimub augustikuu kolmandal nädalal. See loob võimaluse osaleda Võru linnapäevade kultuuriprogrammis.
Tänavune, arvult juba 15. festival
võtab esimesed muusikud vastu 13. augustil. Nendeks on Eesti Noorte Puhkpilliorkestri mängijad. Orkestrisse kuulub 55 paremat Eesti noort puhkpillimängijat – muusikaakadeemia ja muusikakoolide õpilast. Orkester asutati
1994. aastal. Dirigentidena on noori ju-

Eesti Noorte Brass Võru linnapäevade laval 2009.
hendanud nimekad dirigendid, kõrgkoolide õppejõud, laulupidude üldjuhid. Möödunud aastal valiti orkestri
peadirigendiks Aavo Ots. Võrus, orkestri suve lõpetamise laagris süvendatakse õpitut ja avatakse kontserdiga 15.
augustil festival “Võru Vaskpillipäevad
2010”. Samal päeval jätkub koolitus
Aavo Otsa suveakadeemias. Tänavuse
suveakadeemia meistrikursuse viivad
läbi Hispaania rahvusliku sümfooniaorkestri puhkpillikvinteti mängijad. See
nimekas kvintett on Euroopa konkursside laureaat. Loodame nende esinemist kuulata suveakadeemia lõpukontserdil 18. augustil Kandles. Samaaeg-

selt alustavad proovidega ka orkestrid.
Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkester
valmistab kava tähistamaks orkestri
kuuendat aastapäeva. LENPO ja festivali koondorkester koos solistide ja ansamblitega lõpetavad tänavuse festivali galakontserdiga Kandles 21. augustil, Võru linna 226. sünnipäeval.
Suvekoole ja festivali “Võru Vaskpillipäevad” korraldab alates 2004. a Võru Sümfoonilise Muusika Ühing koos
Võru Muusikakooli ja Aavo Otsa Muusikastuudioga.
Ilmar Kudu
suvekooli ja festivali “Võru Vaskpillipäevad 2010” peakorraldaja

Võru tunnustab kauneid kodusid

Võru Linnateater
kutsub:

Võru linn tunnustab tänavu kolme
kaunist kodu, milleks on perekond
Tiisleri individuaalelamu Mündi
12, korteriühistu Luha 13 ning Ülle Noppeli ja Kaido Kaasi individuaalelamu Järve 20.
“Võru linnas on palju kodusid,
kus hoolitsetud aed ja korras hooned püüavad ka kaaslinlaste pilke.
Rõõmu teeb, et üha rohkem mõtlevad korteriühistud oma majade ja
hoovide heakorrale. Võru on armas
väikelinn! Igaühe väike panus teeb
rõõmu kõigile,” sõnas haljastuse ja
linnakujunduse spetsialist Anne
Vahtla.
Perekond Tiisleri kodu valiti ka
Eesti Kodukaunistamise Ühenduse
maakondliku kodukaunistamise
konkursil Võrumaa nelja kauneima
kodu hulka.
Võru linn annab tänukirjad üle
linna sünnipäeval, 21. augustil.

VLL

Foto: Toomas Hütt

17. august 2010 kell 18
Nukuetendus
"BIBIGON, PUNAMÜTSIKE JA NALJAKAS ARGPÜKS”
19. august 2010 kell 18
Nukuetendus
"BIBIGON, PUNAMÜTSIKE JA NALJAKAS ARGPÜKS”

20. august 2010 kell 19
Võru Draamastuudio luuleetendus
"MISANSTSEENID IHULE JA HINGELE”

www.vorulinnateater.com

Etendused Võru kultuurimajas Kannel
Perekond Tiisleri individuaalelamu Mündi 12

Etenduste piletihind 40.-

Foto: Jüri Kuusk.

Võru linn tänas parimaid õppureid ja nende juhendajaid
3. juunil toimus Võru kultuurimajas Kannel linnapea Ülo Tuliku ja linnavolikogu
esimehe Erki Saarmani vastuvõtt Võru
linna koolide parimatele õpilastele, aineolümpiaadidel häid tulemusi saavutanud
lastele ja nende juhendajatele.
Tänavu lõpetas Võru linnas gümnaa-

siumi kuldmedaliga neli ja hõbemedaliga samuti neli Kreutzwaldi gümnaasiumi tublit õpilast. Käesoleval õppeaastal
lõpetas põhikooli kiitusega 18 last.
Esmakordselt olid sel aastal vastuvõtule kutsutud ka Võru linna kolme huvikooli parimad lõpetajad.

Võru Linnavalitsus tunnustas suurepäraste tulemuste eest 53 juhendajat ja
nende 88 õpilast, kes 2009/2010. õppeaastal saavutasid aineolümpiaadide maakondlikus voorus koha kolme parema
hulgas.
VLL

Kuldmedaliga lõpetasid:
Agaate Antson
Cristina Kroon
Maria Toomik
Dagmar Urb

Hõbemedaliga lõpetasid:
Pätris Halapuu
Stefania Koppel
Merilin Rätt
Kristiina Verro
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Päkapikkude Mängumaa
Jyväsküla Ülikooli Täienduskoolituse lõpetajad ja projekti toetajad. Vasakult lõpetaja Võru Järve Kooli eripedagoog Reeli Saar, direktor Reet
Kangro, liikumisravi õpetaja Gaida Vassin, Võru abilinnapea Kersti
Kõosaar, käsitööõpetaja Anne Morel, eripedagoog Anu Kallas.

Jyvasküla Ülikooli Täienduskoolituskeskus
jagas tunnistusi
Innove meetme 1.3.1. koostööprojekt
„Eelduste loomine vaimupuudega inimeste efektiivsemaks kaasamiseks tööturul“ lõpetas esimese projektiaasta.
26. ja 27. mail 2010 toimus Tallinnas
konverents “Haridus kõigile ja töö kõigile”. Konverentsil oli tähelepanu all intellektipuudega inimeste sotsiaalse
kaitse (võrgustiku) võimalused Tallinnas, Kagu-Eestis ja Kesk-Eestis. Samas
teame, et võrgustiku töö saab kujuneda edukaks vaid siis, kui sihtgrupiga
töötavad pädevad spetsialistid ja innovaatilised inimesed.
Kolme piirkonna koostööprojekt
võimaldas neljal Võru Järve Kooli pedagoogil osaleda Jyväsküla Ülikooli
Täienduskoolitusel “Eriline õppija”,
mille lõputöid kaitsti kahepäevasel töisel üritusel.
Konverents oli pidulik üritus, kus
osalesid haridus- ja teadusministeeriumi ning sotsiaalministeeriumi esindajad. Kutsutud külaliste seas ütles oma
tervitussõnad ka Võru abilinnapea Kersti Kõosaar. Väga oluline oli kohaliku
võimu kaasamine teavitustöösse intel-

lektipuudega inimeste toetamiseks oma
piirkonnas. Tähtis oli see, et konverents
ei jäänud Tallinna-keskseks, vaid arvestati kõigi koostööpartnerite huve.
Konverentsi päev lõppes Jyväsküla
Ülikooli Täienduskoolituskeskuse esindajate poolt õnnitluste jagamisega ja
tunnistuste väljaandmisega õppuritele
eripedagoogika alal.
Võru Järve Kool tänab kursusetöö
juhendajaid, projekti juhti, Soome õppejõude, omavalitsust toetuse eest rahastaja leidmisel ning pikaajalise kursuse korraldamisel.
Igat saadud teadmist on võimalik
kasutada oma töös vaimupuudega laste ning noortega. Teadmiste panustamisega õppetöö rikastamisele on kursuslaste poolne tänu koolituse korraldajatele.
Tegevused projekti raames jätkuvad
õpetajale digitaalse käsiraamatu koostamisega. Ka see on võimalus koolitusel saadud teadmisi raamatusse kirjutada.
Reet Kangro
Võru Järve Kooli direktor

Lõpuaktused Võru linna koolides
Võru I Põhikool
19. juuni kell 15.00 spordikooli majas (F.R.Kreutzwaldi tn 16)
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Põhikool 19. juuni kell 14.00 Võru kultuurimaja Kannel aias
Gümnaasium 22. juuni kell 14.00 Võru kultuurimaja Kannel aias
Võru Kesklinna Gümnaasium
Põhikool 21. juuni kell 13.00 kooli õuel
Gümnaasium 21. juuni kell 16.00 kooli õuel
Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Põhikool ja gümnaasium 22. juuni kell 18.00 Võru kultuurimajas Kannel

Juba kaheksandat aastat järjest
ühel kevadisel päeval muutub
Võru lasteaia Päkapikk õueala
suureks Mängumaaks. Heategevusliku ürituse eesmärgiks on
pakkuda lastele ja peredele tegevusrohke õhtupoolik, mille
tulud lähevad lasteaia mänguväljaku – laste igapäevase mängumaa – uuendamiseks. Mängumaa tuludest on uuendatud
lasteaia paviljonide katused ja
liivakasti ääred, rajatud kõnniteid, ostetud laste kiikesid, muretsetud õuesõppe lauad ja pingid.
Ettevalmistavad askeldused algavad varakult. Lasteaia töötajad ja hoolekogu mõtlevad ühiselt, millega külastajaid üllatada, otsitakse sponsoreid, kaasatakse lapsevanemaid. Ühiselt küpsetatakse sadu vahvleid, kaunistatakse piparkooke.
Traditsiooniks on kujunenud
muusikaõpetaja Kadri Mähari ja liikumisõpetaja Liivi Savi eestvõtmisel korraldatav päkapikkude tervituskontsert
Mängumaa hakatuseks. Sellel aastal
otsustasid Päkapiku maja suured päkapikud näidata, kui mitmekülgsed
nad on. Väikeste päkapikkude kõrval
esines suurte päkapikkude kapell ja
võimlemisrühm, koos tantsiti rahvatantsu. Väike eeskava lõppes külg külje kõrval kooris lauldes – kõlasid kõigile armsad ja tuntud päkapikulaulud.
Suursündmuseks tänavusel Mängumaal oli muinasjutuvärava avamine lauluisa muuseumi hoovi. Päkapiku lasteaia lapsed on muuseumiga juba tuttavad. Nad ootavad, millal saab
minna muuseumisse tegutsema: muinasjutte kuulama, aiatöid tegema,
meisterdama, muuseumitundi kuulama, tohtriga juttu vestma või lihtsalt
naabreid külastama. Lapsed teevad
tutvust ka papa Kreutzwaldi poolt kirja pandud muinasjuttudega ning Kalevipoja lugudega. Olev Russi valmistatud väärikas ja kaunis muinasjutuvärav on muuseumi ja lasteaia vahelise koostöö edenemiseks väga oluline. Mängumaagi laienes värava kaudu lauluisa koduhoovi – lapsi oodati
muinasjututundi ja taimetrükki tegema. Muuseumi uksed olid kõigile avatud, lauluisa koduhoidjad lahkesti
ootamas.
Millega veel osalejaid üllatati?
Seekord otsustati korraldada tehnikatänav. Oma abi pakkusid erineva tehnika demonstreerimisega Lõuna-Ees-

ti Päästekeskus, Võrumaa Autokool,
Lõuna Prefektuuri
Võru Politseijaoskond, Kuperjanovi
Jalaväepataljon
Lõuna Kaitseringkond, Jaan ja Mikk
Mäesaar, Maanteeamet, G4S.
Palju askeldamist oli ka lasteaia
õuealal. Valmistati
kaelakeesid ja prooviti kätt puutöös.
Juuksurikeskuses
saadi endale kaunis
soeng ja siis võidi
kohe edasi liikuda
diskokeldrisse tantsu lööma. Tegutseti
teaduskeskuses,
uudistati lemmikloomi ja roomajaid,
kaunistati end näomaalingutega, paugutati lasketiirus,
jälgiti rammumeeste jõuproovi ja
breikarite esinemist, nauditi tantsugruppide Katariina ja võimlemiskluSuursündmuseks tänavusel Mängumaal oli
bi Sirutus ülesastumist,
maiustati muinasjutuvärava avamine lauluisa muuseumi
vahvlite ja koduste hoovi.
küpsetistega, kosutati end pannkookide ning mulgipudpanuse andsid. Täname tänavusi peoruga. Päkapikud olid mõelnud ka kõipäkapikke Aliisi ja Kalvit!
ge pisematele lastele, kes suurest meOotame kõiki huvilisi ikka ja jälle
lust ei hooligi. Nemad said omaette
piiluma päkapikkude tegemisi ning
askeldada beebikooli õpetaja valvsa
koos päkapikkudega tegusalt aega
pilgu all ja kandlehelide saatel.
veetma!
Kaidi Maask
Ürituse lõpus korraldasid päkapikud oksjoni ja loosisid osalejate vahel
Päkapiku lasteaia õpetaja
välja auhindu. Seekordne Mängumaa
tulu läheb muinasjutuvärava valmimiseks ja õueala korrastamiseks. Lasteaia suur unistus on aga lava, kus päkapikud saaks vihma korral
varju leida, esinemisi korraldada, mängida, külalisi vastu võtta jne.
Selline see Mängumaa
siis oli! Oodatakse seda
üritust terve aasta, et taas
koos peredega kevadest
rõõmu tunda. Täname
veel kord kõiki lapsevanemaid, sõpru, tuttavaid,
sponsoreid, kes Mängumaa kordaminekuks oma

Vitsaga või vitsata
Emaks ja vanemaks ei sünnita, vaid arenetakse koos
lapsega.
Võru lasteaed Sõleke pakkus vanematele ja lasteaia töötajatele kasvatusabi
Lastekaitse Liidu peaspetsialisti Ene Kulasalu loenguga “Vitsaga või vitsata”,
eesmärgiks aidata lapsel kasvada turvalises ja hoolivas maailmas. Kahjuks jäi
vanemate osavõtt kesiseks.
Lektori arvates on lapsele tähtis, et
teda ümbritsevas keskkonnas valitseksid ühised reeglid, käsud ja keelud. Siin
on tähtsal kohal kodu ja lasteaia koostöö. Väga tähtis on lapsele täiskasvanu
isiklik eeskuju nii kodus kui lasteaias.
Lektor soovitas reeglite puhul igal ju-

hul lapsele ütelda, et mina tahan … Mina sõnumina öeldud piirang püsib meeles kauem, kui karistusena saav muutus. Lapsele jääb meelde väärt nõu autoriteetselt nõuandjalt – hea nõuandja
annab nõu vaid ühe korra!
Lektor rõhutas: “Kindlasti tuleb arvestada sellega, et lapse tahtepingutus
areneb välja alles viiendaks eluaastaks.
3–4 aastane tahab küll lõpetada “jäta
järele” tegevust, kuid tal puudub selleks tahe. Siin on targem kasutada
muid mängulisi lähenemisviise – riidessepanemisel näiteks sõrm läheb lupsti
sõrmikusse jne.”
Lektori kogemustele toetudes tuleks käskude, keeldude puhul rääkida
enda tunnetest. Ma olen pettunud …

Ma olen solvunud … Kui sa mulle nii
ütled, siis on mul kurb meel/või … ma
tunnen end abituna.
Lektor väitis, et võim ja mõju on
omavahel vastassõltuvuses. Mida suurem võim, seda väiksem on selle mõju.
Võimu atribuutideks on PIITS/ karistus
ja PRÄÄNIK/ tasu, mõlema puhul on
taga süütunne ja viha. Selles peres, kus
lapsed kaklevad palju, toimub lektori
sõnul kodus võimu kuritarvitamine.
Laps saab painest lahti, kui lööb, hammustab teisi lapsi, karjub, pillub asju –
st, et lapse armastuse patarei on tühjaks saanud. Raske reegliga kodudest
lapsed pole millegagi rahul, on kibestunud ja negatiivselt meelestatud.
Lektori arvates tuleb last karistada

rikkumise eest võimalikult kiiresti –
ajavahemik töötab muidu karistatava
kasuks ja karistusel pole loodetud mõju. Sellel ajal ei tohi last tasustada. Karistus peab olema karm ja valus, aga
mitte mingil juhul alandav. Karistusest
ei tohi pääseda.
Lektor tõi välja uuringu tulemused:
• 50% lastest, kelle vanemad olid neid
füüsiliselt karistanud, rakendasid seda ka kaaslaste suhtes, lõid ja hammustasid vanemat.
• Demokraatlike vanemate lapsed, võrreldes autokraatlike ja liberaalsete vanemate lastega, olid loovamad ja said
koolis ja elus paremini hakkama.
• Emad, kelle enesehinnang on kõrge,
ei karista oma last.

Wõru Teataja uudis juunis 1935
Waimulikud Wõru garnisonile
Seni puudus kaitsewäeosadel oma
waimulik, kes oleks toiminud
wäeosa tähtpäewil ja muidud
waimulikke talitusi. Nüüd on
wastawate wõimude poolt kutsutud
Wõru garnisoni õpetajaiks ja
ettetulewate waimulikkude talituste toimetajaiks Wõru lutheri koguduse õpetaja A. Graf ja apostliku-õigeusu koguduse õpetaja preester J.
Randwere.

Uus jalgpallikohtunik Wõrus
Wõru Teataja nr 64, 5. juuni 1935
Tallinnas Eesti Jalgpalli Liidu poolt
korraldatud prowintsi jalgpallitreenerite kursustelt jõudis tagasi
Ilmarise meeskonna wanem F. Leiw,
kes kohe Wõrus tööle asub. Ühtlasi
jalgpallikohtunike Wõru osakond sai
juurde uue wahekohtuniku F. Leiwi
näol, kuna wiimane sooritas Tallinnas kohtuniku katsed.

Wõru Teataja nr 67, 14. juuni
1935
Siia on huvitav lisada, et
Võru jalgpallil oli 1935. aasta üks
paremaid, kui Ilmarise mõlemad
võistkonnad (I ja II koosseis) võitsid
oma grupis ja järgmisel aastal pidi
Lõuna-Eesti esivõistlusel kõrgemas
liigas olema kaks Ilmarise võistkonda, see aga keelati ära ja Võru jalgpallile tuli tagasiminek.
Kohtunike probleem oli kõikides

väikelinnades väga terav ja tihti hilinesid mängud ainult seetõttu, et
kohtunik ei jõudnud kohale, seega
oli täiendus F. Leiwi näol teretulnud.
Ja ka tänasel päeval on jalgpall enamuse meeles, sest algab ju järjekordne MM.

Wanu ajalehti sirwis
Wõrumaa muuseumi
peawarahoidja
Arthur Ruusmaa

Lektor soovitas tasu asemel last tunnustada. Näiteks, laps korjas mänguasjad kokku. Lihtsalt “tubli” asemel tunnustada – kui sa mänguasjad kokku
korjasid, saan ma sinuga õue minna, sinuga seal kauem mängida ja mul on
selle üle hea meel!
Lõpetuseks soovitas Ene Kulasalu,
et meie kõigi tassid oleksid alati täis
autonoomiavajadust, pädevusvajadust,
kuuluvusvajadust, turvalisusvajadust
ning füsioloogilisi vajadusi. Aitäh lektor Ene Kulasalule väga vajaliku loengu eest!

lasteaia Sõleke töötajate nimel
Maia Päevalill

Täname abi eest
Võru Sõpruslinnade Noorte
Spordimängude
läbiviimisel:
Ainika Atspool, Dimitri Waxin,
Karoline Liiv, Henrika Hain,
Margot Tiru, Gerli Kask, Kati Boitsova,
Karolina Sreiberg, Kristiina Mihailenko,
Marianna Mihailenko, Jessika Sereda,
Kristina Nadžabova, Maiken Mägi,
Kristina Tjapkina, Liis-Marie Pihus,
Anette Kütt, Kim Kitsik,
Sandra Raudsepp
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TEAN ja OSKAN
Just sellist julget pealkirja kannab mai
keskel Eestis esmakordselt käivitunud
ülemaailmne täiskasvanute teadmiste
ja oskuste uuring. See on kõige laialdasem täiskasvanute oskuste uuring,
mis kunagi on läbi viidud. Uuringus
osaleb 26 riiki, sh Austraalia, Jaapan,
Kanada, Korea, USA, Venemaa ja enamik Euroopa Liidu riike. Eestis osaleb
prooviküsitluses ja põhiuuringus kokku pea 10 000 inimest. Uuringut viib
läbi haridus- ja teadusministeerium
koostöös statistikaametiga, seda finantseerib Euroopas Sotsiaalfond.
2010. aasta mai keskpaigast juuli
lõpuni toimuvas prooviküsitluses osaleb ligi 2000 inimest. Kui 2011. aastal
läbiviidav põhiuuring on üle-eestiline,
siis prooviküsitluse läbiviimise kohaks
on valitud 7 linna (Tallinna, Haapsalu, Kiviõli, Narva, Paide, Püssi ja Võru) ning 8 valda (Aegviidu, Ambla,
Are, Halinga, Sauga, Tapa, Viimsi ja
Väätsa). Võru linnas saadetakse kutse
küsitluses osalemiseks 329-le inimesele.

Eriline uuring
TEAN ja OSKAN uuringut ei tee
eriliseks mitte ainult tema suurus: osalevate riikide ja inimeste arv, vaid ka
see, et varem pole täiskasvanute oskusi arvuti abil uuritud. Kaasaegsed igapäevaelus ette tulevad ülesanded, mis
nõuavad probleemide lahendamist internetis, teevad uuringus osalemise ka
vastajale põnevaks. Ülesanneteks on
nt raamatu otsing elektroonsest kataloogist, vajaliku info leidmine spordi-

võistluse kohta, koosolekuaja broneerimine, hindade võrdlemine jne. Kui
vastaja pole varem arvutit kasutanud
või tunneb ennast seejuures ebakindlalt, siis saab ülesandeid lahendada
paberil. Küsimustele saab vastata nii
eesti kui vene keeles.

-50%

Eestit võrreldakse maailma parimatega
TEAN ja OSKAN uuringu rahvusvaheliseks nimeks on PIAAC – Programme for the International
Assessment of Adult Competencies
ning see algatati OECD poolt nagu ka
analoogne õpilaste hulgas läbiviidav
PISA uuring. Erinevalt täiskasvanute
oskustest, mida pole Eestis varem
uuritud, on PISA uuringust Eesti õpilased osa võtnud 2006. aastast ja saanud ka väga häid tulemusi. Nii olime
me nt loodusteadustes 57 riigi hulgas
esiviisikus ning matemaatikas ja lugemises esimese viieteistkümne hulgas.
TEAN ja OSKAN uuringu olulisim
eesmärk on saada infot selle kohta,
kuidas meie täiskasvanute oskused
arenevad (kodune keskkond, kool,
täienduskoolitus, amet ja töö keerukus) ning saadud teadmisele tuginedes teha olulisi haridust ja tööelu puudutavaid otsuseid. Samas kõige põletavam küsimus on kindlasti, kuidas
me paistame välja maailma arenenud
riikide hulgas. On ju OECD riigid, kelle hulka ka Eesti peatselt kuuluma
hakkab, maailma mastaabis rikkaimad. PISA tulemused ja Eesti elanike

Mis oli vihmavarju algne hind?

Nüüd ainult
75 krooni.

Näidisülesanne.
suhteliselt kõrge haridustase lubavad
loota head tulemust. Samas oleme
täiskasvanute koolituses osalemise ja
töökohtade keerukuse osas pigem tagaajajad. Ehk siis ennekõike on küsimus selles, kui hästi me suudame läbi
elu hoida koolist kaasa saadud suhteliselt tugevat pagasit.

Osalus on Eestile oluline
Uuringu sihtgrupiks on 16-65 aastased inimesed, kellest on teaduslike
meetodite põhjal valitud välja valim.
Iga valimis olev inimene esindab tuhandeid teisi sarnaseid (elukoht, sugu, vanus) inimesi. Valimisse kuuluvatele inimestele saadetakse koju kiri
palvega uuringus osaleda. On väga
oluline, et kirja saajad leiaksid võimaluse küsimustele vastamiseks, kuna

nende mitteosalemisel jäävad ka tuhanded teised, keda nad esindavad,
uuringust välja. Loobunud inimest ei
saa kellegi teisega asendada. Küsimustiku täitjad saavad tänutäheks ka väikese kingituse – võimaluse tellida
omal valikul ajakiri 2-12 kuuks. Seega, kui te olete sattunud valimisse, palun andke oma panus, et saaksime teada, kui hästi me TEAME ja OSKAME.
Ka on abiks, kui saate kirja edastada
õigele adressaadile – juhul, kui kirja
saaja aadress pole õige.
Suur tänu teile abi eest juba ette!
Enam infot uuringu kohta: www.
hm.ee/piaac

Aune Valk
TEAN ja OSKAN uuringu koordinaator, haridus- ja teadusministeerium

Suvi toob Võrru
rohkelt kohalikku ja
rahvusvahelist kunsti

Võru jaanituli
Tamula rannas
Võru Linnavalitsus andis 2. juunil
ProImperal osaühingule loa korraldada vabaõhuüritus Võru jaanituli
2010 Võru linnas Tamula järve rannaalal (ööklubi MADhouse taga)
22.06.2010. a kella 18.00-st kuni
23.06.2010. a kella 04.00-ni.
Võru jaanituli 2010 on meelelahutusüritus, mis suunatud igale vanuseklassile. Kell: 19.00 alustab
muusika mängimist diskor Märt
Kurik, toimuvad jaanipäevale omased mängud, nagu näiteks sangpommi tõstmine, õllekasti hoidmine,
köievedu jms. Orienteeruvalt kell
21.00 süüdatakse jaanituli ning
alustab ansambel K.O.I, kes esitab
ürituse jooksul kokku 3 x 45 min
tantsulist muusikat. Vaheldumisi ansambliga korraldatakse rahvale
mänge. Samas on ka lastele mõeldud eraldi programm ja mängud,
mis viiakse läbi kordamööda traditsiooniliste mängude ja tantsuga.
Üritus on kooskõlastatud ka politsei- ja piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Võru politseijaoskonnaga ja
Lõuna-Eesti Päästekeskuse Võrumaa
päästeosakonnaga.
VLL

ERIPAKKUMINE

Kohe saabuval suvel kostitab Võru
Linnagalerii Võru elanikke mitme
huvitava kunstiprojektiga, mille tegemistel saab igaüks silma peal hoida ning kindlasti ise ka kaasa lüüa.
15.–26. juunini on Võru linna
täis Eesti Kunstiakadeemia vabade
kunstide teaduskonna tudengeid,
kes koos Hollandist pärit välisõppejõu Erik Mattijsseniga loovad kunstiteoseid üheksale isikupärasele võrukale.
Tudengid jälgivad väljavalitud
võrukate tegemisi ning igapäevaelu,
arutlevad nendega oma eluhoiakutest ning vahetavad mõtteid. Selle
tulemusena loob tudeng kunstitoese, mis on vastav just sellele kindlale inimesele, tema iseloomule ja elule.
Projekti lõpus esitletakse kõiki
valminuid töid ka avalikult ning pea-

Keskkonnaamet teatab
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni tellimusel
on Margo Hurt alustanud Tamula järve hoiuala ja
Vagula järve hoiuala kaitsekorralduskava koostamist.
Tulenevalt looduskaitseseaduse § 25 koostatakse
hoiualade ja kaitsealade kaitse korraldamiseks
kaitsekorralduskava, milles tuuakse välja olulised
keskkonnategurid ja nende mõju loodusobjektile,
kaitse eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tööd,
tööde tegemise eelisjärjestus, ajakava ja maht
ning kava elluviimise eelarve.
Täiendavat infot saab Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru
regiooni kaitse planeerimise spetsialistilt Jaanus Tanilsoolt,
e-posti aadressil jaanus.tanilsoo@keskkonnaamet.ee
või telefonil 53229241.
Samuti saab eelpoolmainitud kontaktidel edastada
soovi osalemiseks kõnealuse kava väljatöötamises.

SA Võru
Pensionäride Päevakeskus
Jüri 19a
Tel 766 8921
Suvekuudel oleme avatud:
Juuni
Esmaspäevast reedeni
8.00–14.00
Juuli
Esmaspäevast neljapäevani
10.00–14.00
Reedeti – suletud
August
Esmaspäevast reedeni
8.00–14.00

le seda saab iga aktsioonis osalenud
võrukas oma kunstiteose endale.
21. juunil saabub Võrru tunnustatud Mehhiko maalikunstnik Leno
Morfin, kes avab Võru Linnagaleriis
oma näituse.
Morfiniga on kaasas Maris Kilk,
kes tutvustab samas ka luuletaja
Humberto Ak’abal’i loomingut ning
räägib lisaks Guatemala põlisrahvast
maiadest ehk siis Võrru jõuaksid veidikeseks ajaks justkui Kesk-Ameerika kultuuripäevad.
22. juunil viib Morfin Võru kultuurimajas Kannel läbi loovust arendava veemaali tehnika õpitoa, millest on oodatud osa saama nii lapsed
kui ka täiskasvanud. Sama päeva õhtul avab kunstnik Mehhiko filmiõhtute seeria, mis peale Võru läheb
edasi Viljandisse.
Võru 226. sünnipäevast ajenda-

tult korraldab Võru Linnagalerii 9.
augustist kuni 3. septembrini Võrumaalt pärit kunstnike ühisnäituse
pealkirjaga “Kos sa olõt?”.
Kuraatorprojekti eesmärgiks on
koondada kõiki Võru linnast ja
Võromaalt pärit kunstnikke, kelles
on püsinud ja püsib endiselt elavana
Lõuna-Eesti kultuuripärand, omanäoline maailmanägemine ja eelkõige võro keel, mis vaatamata ametliku kirjakeele seatud kitsendustele
nõuab ometi üha suuremat sõnaõigust.
Näituse pealkiri “Kos sa olõt?”
esitab küsimuse nii Võrust lahkunuile, siin olijatele, kui ka siit minejaile, püüdes positsioneerida Võrumaa
kunstnikku ajas ja ruumis, otsida
ühisjooni ning märgata erinevusi.

Võru Linnagalerii

Vanasõidukite Suursõit
2010 jõuab ka Võrru
Iga viie aasta tagant on korraldanud Eesti vanatehnikahuviliste klubid ühiselt suurt vanasõidukite demonstratsiooni jaanipäevaaegse ringsõiduga mööda Eestimaad. Nõnda saab “vanatehnikalaulupidu”
toimuma ka käesoleva aasta suvel. Üheks vanasõidukite peatuspaigaks on ka Võru.
Eestis toimub kõigi aegade suurim vanatehnika
koondüritus19.–27. juunini 2010. Oodatud on kõik,
kel südames vanaaegsed liiklusvahendid. Uudistamise rõõmu jagub pisikestele ja äratundmisnostalgiat vanematele.
24. juunil peatub Vanasõidukite Suursõit Võrus. Vahetult enne Võrru saabumist on peatus Maanteemuuseumis Varbusel. Võrru hakkavad vanasõidukid saabuma kella 17-st. Tegemist ei ole kolonnsõiduga, sõidukid saabuvad u ühe tunni jooksul ning suubuvad Võrus Kreutzwaldi 109 õuele (vana sookool), kus huvilistele on alates kella 18-st eksponeeritud u 200 sõidukit (mootorrattad, sõiduautod, veoautod ja bussid). Ühine simman ansambliga Hoia ja Keela algab kell 21.00. Õhtut juhib Jaak Madismäe.
Sissepääs näitusele ja simmanile on tasuta.
Lisainfo: www.vanatehnika.ee või Võru Vanatehnikaklubi Vänt, Raivo Ojaveer, tel 528 2250
VLL

Eesti Jalgpalli Liit ja JK
Võru kutsuvad lapsi
suvelaagrisse!
Ka sellel aastal toimub eelmisel aastal
väga suurt populaarsust võitnud jalgpalli suvelaager. Suvelaager toimub 9.–
13. augustini Võru Spordikeskuse staadionil.
Lapsed on laagrites esmaspäevast
reedeni. Esmaspäevast neljapäevani
kella 10–17 ning reedel kella 10–13.
Kõik poisid ja tüdrukud, kes on sündinud aastatel 1998–2003, on oodatud
osalema.
Ühenädalase suvelaagri tasu on 750
krooni, mis sisaldab tasuta jalgpallivormi lapsele (nimeline särk, lühikesed
püksid ja sokid) ja sooja lõunasööki. Lisaks puuviljad ja spordijook igal päeval
ning ekskursioonipäev Tallinnasse, kus
avaneb võimalus kohtuda professionaalsete jalgpalluritega.
Registreerida ja makset teha saab
Eesti Jalgpalli Liidu kodulehel: www.
jalgpall.ee (e-pood/suvelaagrid). Registreerimine on lõplik ja koht garanteeritud, kui on sooritatud makse EJLi arvele. Kõiki laagreid juhivad Eesti
Jalgpalli Liidu poolt koolitatud ja litsentseeritud treenerid.
Lisainfo: JK Võru koduleht (www.
jkvoru.ee) või EJL koduleht (www.jalgpall.ee)

Leitud asjad ootavad
omanikke
Lõuna Politseiprefektuuri Võru Politseijaoskond on Võru Linnavalitsusele üle
andnud leitud esemed, mille omanikud
on teadmata. Esemed on politseinikud
leidnud Võru linna eri piirkondadest.
Seadusest tulenevalt on politseil kohustus anda leiud üle kohalikule omavalitsusele, kui nad omanikku ei leia.
Leidude hulgas on naistejalgratas,
viiesajakroonine rahatäht, sinine plastkelk ja lapsevanker FOX. Kui kellelgi on
mõni nimetatud asjadest kadunud või
varastatud, siis palume täpsema info
saamiseks pöörduda Võru Linnavalitsuse majandusspetsialisti poole Jüri tn
11 või telefonil 785 0933.
VLL
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29. juuni 2010 kell 19
Komöödiateatri nalja- ja laulukava
„RAHA, SEKS JA VÄGIVALD“
Kandle aias.
Muusika: hitid muusikalidest „Minu veetlev leedi“, „Mees La Manchast“, „Kabaree“, „Viiuldaja katusel“, „Kolmekrossiooper“ jne.
Tekst: Peep Pedmanson
Lavastaja: Peeter Volkonski
Osades: Merle Jääger, Madis Milling, Toomas Lunge, Jaan Willem Sibul.

15. juuli 2010
TANEL PADAR & THE SUN JA OTT LEPLAND –
plaadiesitluskontsert
Kandle aias.
11. august 2010 kell 19
Kontsert: BIRGIT ÕIGEMEEL, UKU SUVISTE JA ans. NOORKUU
Kandle aias.
17. august 2010 kell 18 Võru Linnateatri nukuetendus „BIBIGON, PUNAMÜTSIKE
JA NALJAKAS ARGPÜKS“
Black-boxis. Pilet 40.Lavastus vahvast pöialpoisist Bibigon, kes võtab ette pika ning ohtliku retke kuule, et päästa armastatud õde
Cincinella kurja, kavala ning argpüksliku hiidkalkuni Torulotti käest. Millise sõiduvahendiga lennata kuule?
Kuidas tuua kuu maa peale? Kas vanaemal on ikka veel hambad suus? Sellistele toredatele ja tarkadele küsimustele saab Bibigon vastused kuulsalt jutustajalt K. Loomulikult ei puudu ka meie muinasjutust Punamütsike ja hunt. Loo aluseks on võetud kuulsa vene lastekirjaniku Kornei Tšukovski raamat „Imepuu“.

Lavastaja: Alex- Sander Kasak; Kunstnik: Mihkel Ehala
Mängivad: Maive Käos ja Agu Trolla.
Esietendus 23. märts kell 18 Võru kultuurimaja Kannel black- boxis.

3. augustil 2010 kella 12 – 15
Lugemisaasta raamatukogu-lugemistuba
Võru linnas Kesklinna pargis
Contra juhtimisel

MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO teatab………..
MEISTERDAMISKURSUSED - SUVI 2010
Toimuvad Näpustuudios

1.– 17. juuni
5. - 30. juuli
Oleme avatud kella 11.00 – 16.00
NUKUKURSUS – Õpetame õmblema
• kunstkarvast suurt kaisulooma (ühe kaisulooma tasu on 300.- krooni)
• fliismaterjalist mitmesuguseid nukke (ühe nuku tasu on 250.- krooni)
• käpikmänguasju (ühe käpiku tasu on 100.- krooni)
• näpunukke (ühe näpunuku tasu on 25.- krooni)
PÄRLIKURSUS – õpetame meisterdama
• pärlitest ehteid ja mänguasju (ühe pärliasja tasu on 20.- - 100.- krooni)

KAARDIKURSUS – õpetame meisterdama
• iiritehnikas kaarte (ühe kaardi tasu on 25.- krooni)

VILTIMISKURSUS - õpetame viltima
• vilditud näpunukke, lilli ja ehteid (ühe asja tasu on 50.- krooni)

Kõik tööks vajamineva saab Näpustuudiost.
Materjalidega ja valmis asjadega saab tutvuda
Näpustuudios.
KINDLASTI TULEB EELNEVALT REGISTREERUDA
• 30. augustist – 1.septebrini kella 11.00 – 18.00
OOTAME SOOVIJAID REGISTREERUMA
UUEKS ÕPPEAASTAKS
Õppetöö algab 2.sept.

12.00–12.10
Avaluuletus, päevakava tutvustamine
12.10–12.15
Tervitus
Ülo Tulik, Võru linnapea
12.15–13.00
Lugemisaasta tervitus ja 101 luulerida
Krista Ojasaar, lugemisaasta projektijuht
13.00–13.10
Keskpäevaluuletus
13.10–13.40
Elud on täis lugusid
Võrukaela näitering Ira Petrova juhendamisel
13.40–13.45
Juhan Smuul ja raamatukogu
13.45–14.00
Katkend Juhan Smuuli näidendist „Polkovniku lesk”
Aigi Mäesaar, Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonna raamatukoguhoidja
14.00–14.45
Lugemistuba kirjanikuga
Olivia Saar
14.45–15.00
Raamatukogu lugejate lemmikraamatute väljaselgitamine ja vastajate
vahel toimunud loosimise auhinnaraamatute kätteandmine
Lõpuluuletus

Lisainfo MTÜ Aila Näpustuudio Lembitu 2a, III korrus
tel. 78 28 048, Aila Kikas 50 79 920

Uudiskirjanduse näitus, värsked ajalehed
Raamatuid müüb AS TEA Kirjastus
Raamatuvahetus

www.napustuudio.ee

Võrumaa Keskraamatukogu, Jüri 54, 65604 Võru; tel 782 0157; http://lib.werro.ee

kl 18

kl 20
kl 22

Kolmapäev, 7. juuli

Reede, 9.juuli

kl 19

kl 12
kl 14

Kontsert - Võru Kesklinna
Gümnaasiumi noored ja
naiskoor „Tempera“ - EELK
Katariina kirik

Neljapäev, 8.juuli
kl 17
kl 18
kl 22

Festivalil osalevate rühmade
rongkäik
XVI Võru Folkloorifestivali
avakontsert
Simman - ansambel Audru
Jõelaevanduse Punt

Lastelava - k/m Kannel aed
Kontsert - Võru Muusikakooli
pärimusmuusika osakond Kreutzwaldi muuseumi õu
kl 15
Kontsert - laulavad festivali
külalisrühmad - EELK
Katariina kirik
kl 16-19 Kontserdid - esinevad
festivali külalisrühmad - k/m
Kannel aed
kl 16
Tarkusepesa - „Puud eesti
rahvausundis“ teadmisi jagab
Marju Kõivupuu - k/m Kannel

Kontsert - Lauri Õunapuu ja
Tarmo Noormaa Kreutzwaldi muuseumi õu
Kontsert - Põlva Lõõtsaklubi Kreutzwaldi muuseumi õu
Simman - ansambel
Tuulelõõtsutajad - k/m Kannel
aed

Laupäev, 10. juuli
kl 10

Bussiretk ristipuude juurde reisijuht Marju Kõivupuu
kl 11
Võistumängimine
lõõtspillidel - k/m Kannel aed
kl 15-19 Kontserdid - esinevad
festivali külalisrühmad - k/m
Kannel aed
kl 18
Kontsert - Kihnu Virve
pereansambel ja Erik Nisu k/m Kannel
kl 20.30 Tänavatants - Registreerimine
alates kl 12 Kesklinna pargis
kl 21
Laulud uinuvale järvele Tamula järve promenaad

kl 22

Simman - välisrühmade
muusikud ja ansambel Hoia ja
Keela - k/m Kannel aed

Pühapäev, 11.juuli
kl 11

Kulinaarium - rahvustoite
pakuvad festivalil osalejad k/m Kannel
kl 12
Kontsert - Põlva mandoliinide
orkester - Kreutzwaldi
muuseumi õu
kl 12
Kirikukontsert - Sandor
Szabo - EELK Katariina kirik
kl 13-16 Kontserdid - esinevad festivali
külalisrühmad - k/m Kannel aed
kl 16
Kontsert - Anu Taul, Tuuli
Taul ja Tarmo Noormaa Kreutzwaldi muuseumi õu
kl 18
XVI Võru folkloorifestivali
lõppkontsert - k/m Kannel aed
kl 22
Simman - ansambliga Wismari
poisid - k/m Kannel aed

Reedest pühapäevani
Käsitöö – ja kunstilaat - Jüri tänaval
Noorte rahvamuusikute pargilava - Võru kesklinnas
Eesti käsitöö ja rahvaste tantsupesa - Kreutzwaldi
muuseumis
Lastepesa - Liiva tänaval
Pilli- ja laulupesa - Järve kooli õuel

Reedel ja laupäeval
Jutupesa - Kreutzwaldi muuseumis
Võru keele pesa - Kreutzwaldi muuseumi teemajas

Osavõtvad riigid: Norra,
Prantsusmaa, Türgi, Valgevene,
Korea, Nepaal, Venemaa, Itaalia,
Portugal, Soome, Bulgaaria

