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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

SISUKORD
Rannapromenaad
valmistab politseile muret
Viimastel aastatel mõeldakse aina rohkem sellele, kuidas oma kodukanti kaunimaks ja turvalisemaks muuta, et iga
elanik tunneks elades ennast mugavalt
ja hästi ...

LK 2

Ülevaade Võru linna
teeoludest
Olukord linnatänavatel on jätkuvalt
halb. Suvel üles sulanud Jüri ja Vabaduse tänavad on rikkunud mitmekümnete linnakodanike jalanõud ja tekitanud probleeme autoomanikele ...

LK 2
Võru vanalinna muinsuskaitse
ülevaatusest
Muinsuskaitseamet koostöös Võru linnavalitsusega korraldab sel ja järgmisel suvel Võru vanalinna muinsuskaitseala inventeerimise ...

LK 3

Tule osale linnajooksul!
1784 m linnajooks on võistkondlik ja
meelelahutuslik teatejooks perekondadele, klubidele, ettevõtetele ja sõpruskondadele ning see toimub Võru linna
sünnipäevapidustuste raames ...

LK 4
Võru linna delegatsioon
Bulgaarias
17.–22. juunini viibis Võru delegatsioon Town Twinningu projekti „Kultuur ja kohalik areng“ raames Bulgaarias sõpruslinnas Smolyanis ...

LK 4
Erihooldusteenuste keskus
korraldab töötutele koolituse
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste
Keskuse poolt elluviidava ja ESF rahastatava projekti “Töövõimaluste suurendamine Võrumaal komplekse lähenemise mudeli abil” jooksul toimuvad erinevad erialased koolitused, mida korraldab ja viib läbi projekti partner Võrumaa kutsehariduskeskus ...

LK 5
Huvitegevuse info

LK 6

Palju õnne, Võru!
Meie linnale tähtis kirjanik Kreutzwald kirjutas
kord Koidulale: “Võru
linnake on otsekui minu
tarvis ehitatud, sest et
siin vesi, puud ja puhas
tuuleõhk ei puudu.”
Ülo Tulik
Võru linnapea
Meie armas
väikelinn saab
tänavu 226aastaseks, täpselt
nii palju aastaid tagasi 21.
augustil ilmus
keisrinna Katariina II loal
kindralkuberneri dekreet
teatega, et rajatava linna asukohaks saab Võru mõis
ja linn hakkab kandma Võru nime.
Võru linna sünnipäeva tähistame
neli päeva kestvate linnapäevadega
ning tänavuste pidustuste läbivaks
teemaks on muinasjutt. Miks just muinasjutt? Aga miks mitte? Muinasjutud,
muistendid ja legendid on läbi aegade köitnud igas eas inimesi.
Võru linnapäevad kestavad 18.–
21. augustini. Pidustusteks on juba pikalt ettevalmistusi tehtud ning põnevate ja muinasjutuliste ürituste nimekiri on pikk. Kindlasti leiate kaasalöömiseks endale sobiva.

Sünnipäevadel ikka armastatakse
meenutada, kui tubli on sünnipäevalaps olnud ning mida kõike korda
saatnud. Ajalugu ma täna meenutama
ei hakka, vaatame pigem käesolevat,
2010ndat ja eesolevaid aastaid.
Linnakodanikena tunnete kindlasti muret Võru linna käekäigu ja arengu üle – kas minu kodulinn tuleb toime praeguses raskes majandusseisus,
kas Võru on jätkuvalt arenguvõimeline, kas minu lastel ja lastelastel on Võrus jätkuvalt hea elada?
Tuleb tunnistada, et argimuredest
linnas puudu ei tule. Meenutagem
kasvõi tänavate suvist seisukorda, kui
nii mõnigi linnakodanik pidi oma jalanõudest ilma jääma, sest sulav teekate neid mitte kätte ei andnud. Võru
linna teede halb olukord on jätkuvalt
üheks suuremaks probleemiks meie
armsas väikelinnas, aga kinnitan, et
oleme võimelised siin tulevikus olukorda paremaks muutma.
Hea meel on, et riik ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on andnud suure panuse, et
muuta Võru teed sõidetavaks. On ju
sel aastal valmimas ulatuslikud ehitustööd Kubja-Kose teelõigul ning lahenduse saab Tartu poolt linna sissesõit,
mis muudab liiklemise jalakäijatele
ohutumaks.
Suured paduvihmad tõid ilmekalt
välja asjaolu, kui tähtis on sadevete
kanalisatsiooni olemasolu. Just seepärast sai nõnda palju kannatada ka
meie vastrajatud rannapromenaad.
Oleks loomulik, et sadevete kanalisatsiooniga tegeleks meie linna äriettevõte Võru Vesi. Millegipärast on varasemal ajal teisiti otsustatud ning see

suur ja väga tähtis valdkond on jäetud
linnavalitsuse hallata. Kinnitan, et selle viiekümne tuhande krooniga, mis
sellel aastal eelarves ette nähtud on,
imesid ei tee. See valdkond vajab kordades rohkem raha ning selle peame
juba järgmiseks aastaks leidma, kui
soovime, et peale paduvihmasid paljude linnakodanike hoovid basseinideks ei muutuks.
Linn peab olema avatud uutele investeeringutele, heale haridusele,
uutele töökohtadele. Täna, meie linna
sünnipäeval, tahan teile, head linnakodanikud, kinnitada, et praegune linnavõim toimib väga konkreetselt ja tegemist on tegusa linnavalitsusega, kes
on võimeline linnakodanike huvide
eest seisma. Meie kõige suuremad kritiseerijad on meid kritiseerinud juba
ka selle eest, et volikogus on opositsioon peaaegu olematuks muutunud.
Mind on küll nii õpetatud, et see ongi
eesmärk, et võimalikult paljude probleemid leiaksid lahenduse ja lahenduste leidmine ei pea küll käima lähtuvalt
parteilisest kuuluvusest.
Meie rannapromenaadi on õigustatult väga palju kiidetud – see on üks
omalaadsemaid ja ilusamaid kogu Eestimaal. Nii, nagu iga uue asjaga, on ka
rannapromenaadi käivitamisega teatud raskused. Me saame selle haldamisega hakkama ja püüame veelgi
promenaadi kasutamist paremaks teha. Just sünnipäeva eel valmis järveäärne jalgrada, mis teeb Juudi pargipoolsest küljest rannapromenaadile
pääsemise ja promenaadi kasutamise
meie linnakodanikule mugavamaks.
Meie üheks suuremaks probleemiks on kõrge töötuse tase. Oleme

käivitanud koostööprojekti Võru vallaga. Projektiga pakutakse 90-le linna
ja valla töötule koolitust ja nõustamist, mille tulemusel loodame, et
omandatud teadmised ja oskused aitavad inimestel julgemalt uusi väljakutseid vastu võtta.
Usun, et puidutöötlemise kompetentsuskeskuse projektis aktiivne linna osalemine muudab tulevikus ka paremaks olukorra meie tööjõu turul.
Eks see ole ikka nii olnud, et iga
ajaga käivad kaasas oma mured ja
rõõmud. Leian, et kõik ei saagi olla
mitte kunagi ideaalne. Kuid pürgigem
igapäevaselt ideaali poole. Kirjutagem
ise tore ning healõpuline muinasjutt.
Kõik, mida sa teed meie väikese linna
territooriumil, on ka juba selle linna
tegu. Nii kujunebki arvamus meie linnast nii meie endi inimeste seas kui ka
väljapoole. Olgem oma ootuste väärilised!
Tihtipeale on elus nii, et virisevad
need, kes pole elus midagi saavutanud. Linna hea käekäik eeldab ka teie
panust ja soovi koos tegutseda. Peame
kõik seisma selle eest, et Võru oleks
koht, kus on hea elada. Hoidkem oma
kodulinna üheskoos.
Lõpetan oma kirjutise ühe ilusa
lausega Kreutzwaldi sulest: „Väikeste
linnakeste vaikses elus on see paremus, et saab nii harva osaks langevat
rõõmsat sündmust kauemini meeles
pidada, kui see kärarikkamas elus sünnib, kus kiirem lainetus saadud muljed kohe jälle minema pühib.“
Õnnitlen kõiki võrulasi meie
linna 226. sünnipäeval ning
soovin muinasjutulisi pidustusi!

Võru linnavolikogu esimehe pöördumine
Erki
Saarman
Võru linnavolikogu esimees

Hea
lugeja,
Võru on viimastel aastatel kiiresti arenev linn ning tänu julgele, kuid siiski
tasakaalukale eelarvepoliitikale on
suutnud anda märkimisväärse panuse
võrulase elukvaliteedi tõstmisse ja linna kui elukeskkonna arengusse.
31.12.2009. a seisuga elab Võru linnas 13 967 inimest.
2009. aasta eelarve täitmise mahuks kujunes 217 196 428 krooni.
Kassajääk aastavahetuse seisuga oli
9 305 274 krooni. Aasta lõpul ületasid tulud kulusid 5 881 909 krooni.
Linnavalitsemises on selle perioodi
eripäraks olnud stabiilsus. Eesti iseseisvumisest saadik pole kordagi olnud Võru linnal nii pikalt ühte poliiti-

list linnavõimu: 2005–2009. See on
aga võimaldanud väga eduka linnaarengu. Oleme saanud arendusprojektidega edasi liikuda n-ö gaas põhjas.

Aasta 2009 Võrus: Europrojektide aasta
Tamula rannapromenaad pälvis
maastikuarhitektuuri 2009. a aastapreemia. Promenaadi maksumuseks
kujunes 16,35 miljonit krooni. Tamula rand on suveperioodil linna üks põhiline turismimagnet ning samas hea
koht nii spordi- kui ka kultuuriürituste korraldamiseks. Järve linnapoolses
osas promenaadi lõpus on ka Roosisaare rippsild, mis on Eesti pikim, selle juurde kuulub ka paadisadam. Võru laste- ja pereabikeskuse ehitamise
maksumuseks kujunes 2,57 miljonit
krooni. Eesmärgiks nõustamisteenuse
kättesaadavus ja mitmekesisus Võru
maakonna noortele. Koht on keskuse
tegutsemiseks ideaalne, kuna ühendab samas hoonekompleksis ka Võru
Noortekeskuse ning koondab seega

noortega tegelevad spetsialistid ühte
kohta. Investeeritud on ka Nöörimaa
Tugikodu rekonstrueerimisse 617 252
krooni, Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi nüüdisajastamisse (alusdokumentide koostamine) 213 492
krooni. Bottom Up To Kioto Projekti
(BUTK) raames on paigaldatud 1000
uut tänavavalgustuslampi maksumusega 3,85 miljonit krooni.
Linna ettevõtluse edendamiseks
on raske üle hinnata Pika tänava rekonstrueerimist, mille maksumuseks
kujuneb u 13,5 miljonit krooni. Nagu
tänava nimi juba ütleb, on tegemist
Võru linna kõige pikema tänavaga
(2,118 km), mis viib olemasoleva ja
uue loodava tööstusalani, mida mööda on võimalik edukalt liigelda raskeveokitega. Piirkonnas töötavad ettevõtted on konkurentsi- ja arenguvõimelised, mis pakuvad elanike oskustele vastavaid maksimaalselt kõrge lisandväärtusega töökohti. Hetkel tegutseb Pika tänava ääres 58 ettevõtet,
mille käive on hinnanguliselt 1,618

miljardit krooni ning moodustab ca
80% Võrusoo tööstusala kogukäibest.
2009. aastal lõppes ka EL-i komisjoni
Ühtekuuluvusfondi vee- ja kanalisatsioonitorustike mahukas ehitus, kus
maksumusega üle 100 miljoni krooni
paigaldati uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke.
Oluliselt on parenenud lasteaedade kvaliteet, sportimistingimused (linnastaadioni esimene kasutusaasta),
loomade varjupaiga tingimused ning
on tehtud rida teisi töid.
Kultuuri- ja spordielu ning vaba
aja veetmise mitmekesisus on see, mida linnavõimult ootame. Elame ju iga
päeva oma elust siin ning õigus ja lootus paremale elukvaliteedile on ka
meie poliitilise valiku põhjus. Tänane
konkurentsijõud on ka eeldus, et noored inimesed jäävad siia elama või teevad juba täna valiku peale õpinguid
siia tagasi pöörduda. Meil on kena ja
innovatiivne linn, mida usaldavad rahvusvahelised ettevõtted, Eesti riik ning
Euroopa Liit.

Kuperjanovi jalaväepataljonis toimub lahtiste uste päev
19. augustil toimub Võru linna
rahvale linnapäevade raames Kuperjanovi jalaväepataljonis lahtiste uste päev, millele saab registreerida 18. augustini.
Kuperjanovi jalaväepataljon
korraldab 19. augustil kell 13 ja
15 kõikidele huvilistele ringkäigu
pataljoni territooriumil, orienteeruv külastuse aeg on kaks tundi.

Lahtiste uste päeva raames saab
tutvuda Kuperjanovi jalaväepataljoni ajaloo ja igapäevategevustega, kaitseväes kasutusel olevate relvadega, transpordivahenditega ja varustusega, ajateenijate
elu- ja õppetingimuste ning vaba
aja veetmise võimalustega.
Kõik huvilised saavad end
lahtiste uste päevale registreeri-

da 18. augustini Võru linnavalitsuse infosaalis Jüri tn 11 või eposti teel pille.kaldaru@mil.ee.
Lahtiste uste päevale palume
kaasa võtta isikut tõendav dokument.
18.-21. augustini toimuvate
linnapäevade raames peab Võru
linn oma 226. sünnipäeva.
VLL

Kuperjanovi jalaväepataljon.
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Võru linna teed
on kehvas seisus
Olukord linnatänavatel on jätkuvalt halb. Suvel
üles sulanud Jüri ja Vabaduse tänav on rikkunud
mitmekümne linnakodaniku jalanõud ja tekitanud probleeme autoomanikele.
Soojatrasside rekonstrueerimistööd Vabaduse ja Vilja tänaval häirivad kuni septembri lõpuni liiklust. Tänavaid, mis vajaksid korrastamist,
on kõigile teadaolevalt mitu: Liiva, Vee, Tartu
Tamula järve poolne osa, Kreutzwaldi, Roopa
jne.
2010. aasta teeremondi eelarve oli kitsas. 1,2
mln krooni investeeriti lähtuvalt teehoiutööde
kava Jaama tänava osalisse rekonstrueerimisse
(töid jätkatakse järgnevatel aastatel), Põllu tänava sissesõit, Tartu tänava Väimela poolne sissesõit linna, Männiku tänava Kubja ristmik, Pika
tänava Räpina mnt ots. Sellel aastal tehakse veel
teekatteparandustöid Olevi tänaval ning korrastatakse Vabaduse tänava kõnniteed Mäe tänavast
kuni Vilja tänavani. Sellise summaga ei ole võimalik linnatänavaid korrastada. Tegelik vajadus
on aastas 3–4 mln krooni.
Ülessulanud teede tõttu takerdus ka linna põhitänavate joonimine. Tööd planeeritakse lõpetada enne augusti lõppu.
Maanteeameti finantseerimisel tehakse KubjaKose teelõigul ulatuslikke ümberehitusi, mille
planeeritud lõpptähtaeg on 15. oktoober. Tartu
poolt sissesõit Võru linna saab ohutuma ja uudse lahenduse liikumist suunavate ohutussaarte
ning jalakäijatele mõeldud kergliiklusteedega.
Tööd on planeeritud augustist oktoobrini.
Võru linn sõidetavaks!

Kristjan Võrno
abilinnapea
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Rahulik/korratu linn – Võru
Võru linn on kaunis kodukoht pea 14 000 elanikule ning kümnetele
tuhandetele siit pärit
inimestele, kes nüüd
mööda laia maailma on
laiali sõitnud. Tundub,
et justkui sellises pisikeses kohas üles kasvanud või elavad inimesed peaksid olema hingest õndsad ning rahumeelsed.
Igapäevane Võru tundub olevat aga
sellele uskumusele vastupidine.
Korteriühistud on hädas noorte prügistajatega, kes ei suuda oma sihvkakoori või kile ja paberpakendeid
prügikonteinerisse viia. Noored ja
vanad õllesõbrad suudavad end
purju juues purustada ka igasuguse mõistlikkuse piiri, kuna pudelite
puruks loopimine tundub neile lausa suure väljakutsena. Nädalavahetuste ja argipäevade öösel liigub
meie linnas ringi inimesi, kellele
jäävad ette isegi poodide ja kaupluste ning ka linnatänavate kaunistamiseks mõeldud lillepotid. Usun,
et selline vaatepilt on tuttav pea
kõigile võrulastele.
Hämmastav on vaadata inimesi, kes Tamula rannaalal leiavad
oma suitsukoni peitmiseks sobilike-

TEADE
ETTEVÕTJATELE
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 projektijuht Siiri Lauriga
e-post siiri.laur@voru.ee või telefoni teel 785 0926.

Siiri Laur, projektijuht

Projekti
toetab
Euroopa
Sotsiaalfond.

ma koha olevat just rannaliivas, kus
väikelapsed nad hiljem endale suhu torkavad. Osale rannakülastajast
tundub täiesti normaalne olevat
maha jätta ka kõik oma söögipraht,
mis juba väikese tuulega kandub
mööda promenaadi kõikjale laiali.
Kuigi selle prügi korjavad üles
linnakoristusfirma või pargihooldajad ning lillekastid paigutatakse tagasi oma kohale, teeb selline probleemide lahendamine meele kurvaks.
Ka Võru politsei on jõuetu sellise hulga korratute inimeste vastu.
Tuleb ju ohjata neid inimesi, kes ei
suuda autoroolis jääda inimeseks,
ning neid, kes varastavad ja tegelevad kriminaalsete tegevustega. Tuleb mõista, et ka politsei ei suuda
kõigel toimuval silma peal hoida
ning tihti jäävad pisisulitsemised
suuremate varju.
Korratuse probleem tundub
meie väikeses linnas aina süvenevat. Üks rumalus julgustab mitut
järgmist ning nii tundub, et rumalus on lausa piiritu.
Võru Linnavalituse poolt püüame juba 2010. aastal laiendada valvekaamerate arvu ning võtta suurema järelevalve alla tõsiseimad murepaigad. Panustame politseiga
koostöösse, et tagada avalik kord.
Paranema peab ka ennetustöö.
Kallid linnakodanikud, ootame
ka teilt mõistvat suhtumist ning
koostöövalmidust, et meie kodulinn
oleks rahulik ja elamiskõlblik. Meie

Vandaalitsejate tekitatud kahju Kreutzwaldi pargis.

käed jäävad tihti lühikeseks ning
siinkohal ootame appi ausaid linnakodanikke, kes vandaalitsemistest
korrapidajatele teada annaksid.
Võru linn on koduks meile ja
meie lastele. Selleks, et siin oleks
kaunis kodukoht, peaksid kõik võrulased ja meie külalised saama

aru, et siin linnas hinnatakse korda
ja rahu. Kes ei suuda end valitseda,
peaks saama korrale kutsutud ning
karistatud!

Kristjan Võrno
abilinnapea

Rannapromenaad – kas puhkajate paradiis
või politseinike peavalu?
Viimastel aastatel mõeldakse aina rohkem sellele, kuidas oma kodukanti kaunimaks ja turvalisemaks muuta, et iga
elanik tunneks elades ennast mugavalt
ja hästi. Eelmise aasta sügisel avati Võru rannapromenaad, millest on kohe
saanud meie linna au ja uhkus. Promenaad on saanud tunnustust nii vabariiklikul tasemel kui ka leidnud koha
võrulaste südames. Siia tulevad puhkama ja jalutama mitte ainult linnaelanikud, vaid ka meie linna külalised.
Kuid, nagu räägitakse, “igas meepotis on tilk tõrva” – nii on ka meie
kauni promenaadiga.
Kuigi paljud on valinud promenaadi heaks puhkamisvõimaluseks, siis on
seda kohta kahjuks oma “lemmikuks”
pidama hakanud ka vandaalitsejad. Nii
laekub politseisse üks teade teise järel
vandalismiaktide või lõhkumiste kohta. Seda teab muidugi igaüks, et lõhkuda saab minutiga, kuid taastamistöödele võivad kuluda nädalad ja kuud.
Kuid vaevalt ainult moraaliga kaugele
jõuab …
Saabunud suvi on oma ilusate ilma-

dega toonud Tamula randa palju päevitajaid ja suplejaid. Kardan, et varsti ei
käi rannas enam keegi, kuid mitte sellepärast, et leitakse parem koht, vaid
põhjusel, et randa saabastega tulla on
vist kummaline ja ebamugav. Lihtsalt ei
riskita Tamula randa enam teise jalanõuga tulla põhjusel, et siin-seal on näha puruks löödud pudeleid.
Siinkohal kommenteerib keegi, et
linn peaks randa puhtana hoidma, kuid
mina küsiks kohe vastu: “Aga milleks,
kui järgmisel päeval ootab koristajaid
sama pilt?”
Kui klaasikildudest saab veel randa
puhastada, siis alkoholijoobes suplemisega asjad nii lihtsad küll ei ole. Sel
aastal on olnud juhtum, kus joobnud
naine uppumisohtu sattus. Õnneks suudeti ta päästa ja elule tagasi aidata.
Kuid neid 66 inimest (26. juuli 2010
seisuga), kes tänavu uppunud on,
enam päästa ei saa. Seda enam, et ei
saa kustutada valu, mis teise ilma läinud inimeste sugulaste ja sõprade hinges ning südames on.
Oleme harjunud, et rannas on ran-

navalve või siis keegi teine, kes hoiab
puhkajatel silma peal, kuid olgem ausad, suure rahvamassi sees võib midagi kahe silma vahele jääda. Kuid sellest
ei pruugi piisata ja seepärast pakun
välja ühiskondliku valve – “Rahva rannavalve”, kus kõrvuti puhkajad hoiavad üksteisel silma peal ning vajadusel
kutsuvad korrarikkujaid korrale või
veel parem valivad telefonil numbri
110 ning kutsuvad politseinikud appi.
Kui me väidame linnaelanikele või
külalistele, et Võru rannapromenaad on
meie linna uhkus, siis me võiksime ka
sama tundega selle eest hoolt kanda.
Kallid kaaslinlased, hoidkem oma
au ja uhkust ning tehkem kõik võimalik, et promenaad oleks au ja uhkus,
mitte joobnute kogunemiskoht või prügimägi.
Meie, politseinike jaoks on promenaad täna peavaluks muutunud, kuid
tahaks väga, et sellest saaks hoopis
puhkajate paradiis!

Tauno Klaar
Võru politseijaoskonna juht

Tasuta liitumine ühisvee- ja kanalisatsiooniga
AS Võru Vesi annab teada, et alates
01.08.2010 kuni 31.12.2010 kehtib liitumistasuta liitumine ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga Võru linnas kõigile
kinnistu omanikele, kelle kinnistule on
välja ehitatud nõuetele vastavad liitumispunktid ning loodud võimalus liitumiseks ühisvee ja/või -kanalisatsiooniga.
AS Võru Vesi on alates aastast 2000
välja ehitanud mitmesse Võru linna
piirkonda uusi ja rekonstrueerinud hulgaliselt seniseid ühisvee ja -kanalisatsiooni rajatisi. Sellega oleme loonud
paljudele kinnistutele võimaluse liituda ühisvee ja -kanalisatsiooniga.
Hetkel on liitumistasuta liitumine
kehtiv kõigile neile kinnistutele, kuhu
on ehitatud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni liitumispunktid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti raames.
Teistele kinnistutele on kehtiv liitumistasu, mis moodustub liitumispunktini
ehitatud torustike maksumusest. Et

luua soodsamad võimalused kinnistu
omanikele liitumiseks ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga ning koos sellega
parandada elanikkonna elukeskkonna
kvaliteeti, võimaldab vee-ettevõtte
1. augustist kuni 2010. aasta lõpuni liitumistasuta liitumise ka neile kinnistutele, kus ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni liitumispunktid on varem välja ehitatud.
Kindlasti juhime kinnistuomanike
tähelepanu sellele, et neil lasub kohustus käituda vastavalt Eesti Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2001. a määrusele nr
269 §10 lg 6 (Heitvee veekogudesse
või pinnasesse juhtimise kord). Antud
määruse kohaselt on heitvee pinnasesse immutamine reoveekogumisalal keelatud, kui reoveekogumisalal on põhjavee kaitseks ehitatud kanalisatsioon.
Kanalisatsiooni puudumisel peavad
reoveekogumisaladel reovee kogumiseks olema kogumiskaevud ja sõlmitud
lepingud puhastusseadmete haldajaga

selle töötlemiseks. Kohalikul omavalitsusel koostöös keskkonnateenistusega
lasub kohustus seda kontrollida ja seadusest tulenevalt reageerida.
Liitumiseks tuleb esitada vormikohane liitumistaotlus ASi Võru Vesi
klienditeeninduses Vabaduse 1, Semu
Kaubamaja või ASi Võru Vesi kodulehel www.voruvesi.ee. Peale liitumistaotluse esitamist väljastatakse vee-ettevõtja poolt liitumistingimused ja liitumisprojekt, mille alusel tehtud kinnistusisese trassi ehituse järgselt on
võimalik esitada ASile Võru Vesi taotlus liitumislepingu sõlmimiseks. Tasuta liitumine kehtib kõigile kinnistu
omanikele, kes sõlmivad liitumislepingu enne 31.12.2010. a.

AS Võru Vesi
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Võru vanalinna muinsuskaitseala ülevaatus
Muinsuskaitseamet koostöös Võru linnavalitsusega korraldab sel ja järgmisel suvel Võru vanalinna muinsuskaitseala inventeerimise. Selle käigus dokumenteeritakse
kahes järgus linnasüdame hooned kruntide kaupa, et saada ülevaade säilinud ehituskihistustest.
Võru linn on rajatud 1784. aastal Võru
mõisa südamesse ning selle ümbruse
soistele põllu- ja karjamaadele äsjamoodustatud Võru kreisi keskusena.
Kuna tegu on planeeritud linnaga,
moodustab kogu algselt kavandatud
ala praeguse vanalinna. Meil ei ole küll
romantilisi käänlevaid-looklevaid keskaegseid tänavaid nagu mitmes teises
Eesti linnas, kuid on üks Eesti vanimast
klassitsistlikust linnaplaneeringust –
täisnurkselt ristuvate laiade sirgete tänavate ja korrapäraste kvartalitega linnaruum. Aasta varem linnaõigused saanud samadel planeerimispõhimõtetel
rajatud sõjaväelinnakese Paldiskiga
võrreldes on Võru linnaplaan märksa
arenenum, omades nii keskväljaku kui
sellelt järveni viiva allee ning järvega
paralleelselt kulgeva peatänava.
Palju peab veel uurima, et saada
ülevaade, milline see Vana-Võru tegelikult oli. 20. sajandi algusest pärinevatelt esimestelt fotodelt, mis Võrust on
tehtud, ei leia tegelikult linnakese algset ülevaatlikku pilti, kuna selleks ajaks
oli linnaplaneering ennast tegelikult juba ammendanud. 18. sajandi lõpul ja
19. sajandil võis see olla hoopis midagi muud. Miljöö ja kohavaim kadus kiiremini, kui oli tekkinud. 19. sajandi lõpu majandustõusu harjal tükeldusid
linnakese suured krundid mitmeks
väiksemaks, tänavaservad tihenesid arvukate uute hoonetega, vanad majad
said külge erinevaid juurde- ja peale-

ehitisi. Vale oleks siinkohal süüdistada
mõnda poliitilist faktorit. Tehniline
progress oli see, mis koos muu maailmaga muutis ka väikese Võru. Viimane
sadakond aastat on olnud ainukordne
inimkonna ajaloos. Hirmuäratavalt kiire teaduslik, tehnoloogiline areng ja
kaks laastavat sõda on saatnud meid
tänapäeva.
Kõige rohkem ajaloolisest linnasüdamest hävis II maailmasõjas, mis koos
sisserändega tekitas linnas suure elamispinna puuduse, samas ka palju vaba pinda uusehitiste tarvis. Sõjajärgne
korterikitsikus oli üks faktoritest, mis
käivitas Võrus ulatusliku ehitustegevuse ja milles paiknevad mitmegi tänapäeva Võru ehitusettevõtete kauged
juured. Nõukogude aja algperioodil kogus terve maa end laastavast sõjast,
ehitati ainult hädavajalikku. Võrus taastati kiiresti mitmed kannatada saanud
hooned ja koristati varemed, stalinismiperioodil jõuti ehitada ka mõned
ühiselamud ja ühiskondlikud hooned.
Õige pea alanud funktsionalistlik, praktiline lähenemisviis arhitektuurile ja
linnaplaneerimisele ei soosinud endist
ilutsevat rohke dekooriga ehituslaadi.
Suur kortermaja on selle ilmekas näide – odavalt ehitatud ja palju kitsukesi
kortereid. Võru vanad majad ei omanud 20. sajandi keskel mingisugust
väärtust. Kui algselt otsustati täis ehitada riigistatud kruntide kvartalisisesed vabad alad, siis õige pea jõudis järg
ka tänavaäärsete puithoonete hävitamiseni, avamaks juurdepääsu vabaplaneeringu printsiibil rajatud kõrgetele
sektsioonelamutele, valitses põhimõte
„vana linna asemele tuleb uus moodne
linn“.
Vanalinn on linna märk. See on linna kõige vanem osa. See kätkeb endas
tõendeid linna ajaloo, toimunud sündmuste ja eluolu kohta algaastatest peale. See on tõestusmaterjal, mida pole
kirjas üheski ajalooõpikus ega entsüklopeedias. See on andmepank mida pole võimalik talletada mitte ühelegi paberkandjale ega kõvakettale. Kui kaob

originaal, jääb alles ainult mälestus ja
see kaotab ajapikku usutavuse. Näiteks
Riia, läbi ajaloo jõuka linnana, on pidevate ümberehituste näol kaotanud enamuse oma algsest ilmest. Linna juured
ulatuvad tegelikult palju kaugemale
kui vanalinna miljöö seda kirjeldab. Samamoodi on Tartugi muutunud klassitsistlikuks linnaks. Mida aeg edasi, seda
enam püütakse leida lahendusi ja võimalusi, kuidas eksponeerida linna veel
säilinud algseid gootisugemetega elemente. Kui võrdluseks vaadata Tallinna või näiteks Kuressaaret, kus ajalooline ja tänapäevane linnasüda on suudetud üksteisest eristada, kutsub see
nende linnadega tutvuma. Peale hea
linnamiljöö ja ajaloolise tõestusmaterjali müüb selline linn ennast tunduvalt
paremini kui segunenud linnatuumik.
Samuti nagu muuseum, peab ka vanalinn olema moodne ja innovatiivne,
kuid samas külastaja- ja kasutajasõbralik ning kõigele lisaks talletama oma
ajaloolise autentsuse.
Muinsuskaitseameti ja Võru linnavalitsuse koostööna läbi viidav inventeerimine pole linnas esmane taoline
ettevõtmine. Muinsuskaitseala loomise
ajal ja selle järgselt uuriti linna mitmel
korral ja need tulemused on talletatud
muinsuskaitseameti arhiivi. Käimasoleva töö eesmärk on kontrollida, võrrelda ja täiendada vanemaid andmeid
ning fikseerida praegune olukord tuleviku tarbeks. Lisaks on tänapäevaste
tehniliste vahenditega võimalik selgemalt ja ülevaatlikumalt välja tuua erinevate ajaperioodide väärtushinnangute plaanid.
Inventeerija käib tänavate kaupa läbi kõik muinsuskaitsealale jäävad krundid ja koostab nende kohta ankeedid.
Põhiliselt huvitab teda pilt, mis paistab
krundile tänava poolt. Krundisiseselt
viseeritakse hoovihoonete arv ja kasutusotstarve, haljastuse liik, teede katendid, piirdeaedade konstruktsioon ja
kõrgus ning muud huvipakkuvad rajatised. Suurema tähelepanu all on krundi peahoone, kuid dokumenteeritakse

Tegevustoetuste taotlemine Võru linna eelarvest
Võru linnavalitsusele saab esitada käesoleva aasta 1. oktoobriks taotlusi 2011.
aasta tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks. Toetust on võimalik taotleda Võru linnavolikogus vastu võetud
kolme erineva korra alusel.

Toetus huvitegevusele
Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalasele huvitegevusele antav toetus on mõeldud Võru linnas registreeritud ja tegutsevatele erahuvikoolidele ning mittetulundusühingutele. Toetust võivad taotleda ka väljaspool Võru linna haldusterritooriumi
registreeritud ja tegutsevad organisatsioonid, kui üle poole huvitegevuse
ringides osalevatest lastest või noortest
(vanuses kuni 19 aastat kaasa arvatud)
on rahvastikuregistri andmetel Võru
linna sisse kirjutatud.
Toetuse andmise eesmärgiks on
kultuurilise, sportliku või muu vaba aja
tegevuse arendamine ja selleks paremate võimaluste ning tingimuste loomine Võru linnas.

Toetuse avaldusele lisatakse
• põhikiri esmakordsel taotlemisel
või muudatuste korral;
• treenerite/juhendajate nimekiri
ja õpilaste nimekiri;
• koopiad huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste omandiõigust
tõendavatest dokumentidest või üürilepingust;
• planeeritav aastaeelarve;
• huvitegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
• korraldatavate ürituste loetelu;
• lõppenud hooajal tiitlivõistlustel
saavutatud tulemused (auhinnalised
kohad maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel ning Eesti meistrivõistlustel).
Toetust antakse sihtotstarbeliselt
üheks kalendriaastaks kindla summa-

na ühe lapse kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks
korda nädalas. Nendele taotlejatele,
kes on tegutsenud taotluse esitamise
hetkeks vähem kui üks aasta, antakse
toetust esimesel aastal koefitsiendiga
0,5.
2010. aastaks anti nimetatud toetust kogusummas 1 249 400 krooni 15
MTÜ-le, kes pakuvad huvitegevust
kokku 509 lapsele.

füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või
sellest tulenev kasu on suunatud Võru
linna elanikele.
Toetuse andmise eesmärk on kultuurilise, sportliku, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks
paremate tingimuste loomine.

Toetus ürituste korraldamiseks

Toetuse avaldusele lisatakse

Võru linna eelarvest antakse toetust juriidilistele ja füüsilistele isikutele kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste korraldamiseks tingimusel,
et korraldatav üritus toimub Võrus või
on Võruga seotud muul viisil.

ve;

Toetuse andmisel eeslitatakse
•
Võru linnas toimuvaid üritusi, arvestades ürituse olulisust linna
kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase
tegevuse edendamisel ja mitmekesistamisel;
•
üritusi, mis ei toimu Võru linnas, kuid toovad piirkonda palju külalisi ning on piirkondlikult olulised;
•
avaldusi, milles on näidatud
konkreetne omafinantseeringute suurus, kaasfinantseerijad ning kaasfinantseerimise suurus;
•
meedias kajastatavaid üritusi, mis aitavad kujundada Võru linna
positiivset mainet.
Toetust ei anta sõitude jaoks. Erandiks võivad olla sõidud, kus ollakse
määratud esindama Võru linna või Eesti riiki.

Tegevustoetus
Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise kord
sätestab, et toetust võivad taotleda

• planeeritav tegevusaasta eelar• tegevuse läbiviimise kohtade ja
aegade plaan;
• korraldatavate ürituste loetelu;
• tegevuses osalejate nimekiri.
Toetus antakse üheks kalendriaastaks avalduses esitatud eesmärkide
täitmiseks.

Üldine info
Juhin toetuse taotlejate tähelepanu ka sellele, et vastavalt Võru linnavolikogu määrustele on kõik toetuse
saajad kohustatud esitama Võru linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta
aruande, mille esitamise kuupäevad on
kirjas eelnimetatud kordades.
Toetuste andmise korrad ning avalduste ja aruannete blanketid leiate Võru linna veebilehelt www.voru.ee (Haridus, kultuur ja sport / Kultuuri- ja
sporditoetused või Kohalik võim / Korrad ja Kohalik võim / Blanketid) ja Võru linnavalitsuse infosaalist.
Toetuse taotlemiseks tuleb avaldused
koos kõikide nõutud lisadokumentidega
esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2010. a
Võru linnavalitsuse aadressil Jüri 11,
65620 Võru või Võru linnavalitsuse infosaali või e-postiga vlv@voru.ee.

Inge Tolga
Võru linnavalitsuse kultuurispetsialist

Tartu tn 33 korterelamu ehitus. Hoone valmis 1963. aastal.
ka hoovil asuvad kultuuriväärtust omavad ehitised. Hoonetel fikseeritakse kasutusotstarve, korruste arv, kirjeldatakse arhitektuurset ilmet, viimistlusmaterjale ja säilinud ajastutele omaseid
dekooridetaile. Mõõdetakse ka kõrgused, mille abil on võimalik võrrelda eri
ajal ehitatud hoonete mahtu ja kuju.
Hinnatakse ka hoonete tehnilist seisukorda ja miljööväärtust, kontrollitakse
maa-ameti ja ehitisregistri andmete
paikapidavust ning täpsustatakse säilinud arhiiviandmete abil hoonete ehitusajad.

Inventeerijat huvitavad linnaelanike teadmised ja eluolu, kuid kahjuks on
tööle seatud oma ajaline piir. Kui teil
on ajaloolist faktimaterjali, vanu fotosid või kasvõi mälestuskild oma maja
või mõne naabermaja kohta, pöörduge
julgelt tema poole.
Natuke aega leiab teie jaoks ikka.
Tegu on siiski andmete kogumisega ja
hooned pole linnaruumis ainuke väärtus.

Aigar Needo
Muinsuskaitseala inventeerija

Ranitsatoetus aitab kooliminejat
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.

Veel viimaseid päevi võetakse vastu taotlusi
lasteaia õppetasust vabastamiseks
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 põhi-

kooli, 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.

Võru linn tänab
alljärgnevaid eraisikuid
ja asutusi, kes toetasid
majanduslikult raskes
olukorras olevaid Võru
linna peresid:

• Elering OÜ
• AS Puuslik
• Inge Tõruke
• Orangetime Event OÜ
• Sonne Reisid OÜ
• DSV Transport AS
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Võru linna delegatsioon
tutvustas Smolyanis
Eesti kultuuri
17.–22. juunini viibis Võru
delegatsioon Town
Twinningu projekti “Kultuur ja kohalik areng”
raames Bulgaarias sõpruslinnas Smolyanis.
Projektis osalesid lisaks Võrule ka teised Smolyani sõpruslinnad: Suhl (Saksamaa), Kispest (Ungari) ja
Controguerra (Itaalia).
Projekti raames toimunud rahvusvahelisel konverentsil tegi abilinnapea
Kristjan Võrno tutvustava ettekande
sellest, kuidas kultuurivaatamisväärsused kajastuvad Võru linna territoriaalsetes plaanides.
Võru noortealgatustest ja sellest,
kuidas soodustada noortealgatusi kultuuripärandi säilitamisel ja populariseerimisel rääkis projekti Võru-poolne
koordinaator, ettevõtluse vanemspetsialist Tiina Hallimäe. Lisaks tutvustas
käsitöömeister Ali Põder Võrumaa käsitööd, pärimusmuusik Milja Udras
mängis Eesti rahvuspille ning tantsuseadjad Tiia Must ja Tea Kõrs õpetasid
bulgaarlastele ning teistele Smolyani
külalistele Eesti tantse. Ülevaade tehti
ka Eesti nelja kihelkonna (Setu, Kuusalu, Põlva ja Pühalepa) rahvariietest.
Projekti viimasel õhtul allkirjastasid kõikide linnade esindajad ühispöördumise, milles sooviti, et Euroopa Komisjon ja Regioonide Komitee võtaks

Kehastu muinasjutukangelaseks ning
tee endast üks lõbus
pilt!
Linnapäevade ajaks ilmub Kesklinna parki
“Kullaketrajate” muinasjutust inspireeritud
fotošabloon, millega saab
iga väike ja suur foto teha. Seina maalis Võru
kunstnik Tiit Varblane.

senisest enam kasutusele meetmeid,
mis toetaksid kultuuriarengut, kultuuripärandi säilimist ning regioonidevahelist koostööd ning mõistaksid, et kultuur on oluline faktor kohaliku elukvaliteedi parandamisel.
Ligi 43 000 elanikuga Smolyani
linn asub Lõuna-Bulgaarias Rhodope
mäestikus. 18. juunil 2010 tähistas linn
oma 50. sünnipäeva.

Täname vahvaid “modelle“ lasteaiast Päkapikk,
kes pildi valmimisele kaasa aitasid

Konkursi “Lilleline Võru” parimad selgunud
Võru Linnavalitsus
korraldas ka sel aastal
suvekonkursi “Lilleline Võru”, mille eesmärgiks oli linnarahva
kaasamine Võru tänavapildi kaunimaks
muutmiseks.

Käsitöömeister Aili Põder.

Sel aastal leidsid
tunnustust:
• Harmoonia ilusalong (Magic
World OÜ), Tartu tn 25
• Hawaii Expressi Võru esindus, Lembitu tn 4
• Ränduri Külalistemaja & Pubi (Uusmägi OÜ), Jüri tn 36
• OÜ Privatarendus, Katariina
allee 12
• Perekond Haagivang, Järve tn
12

Tule, osale
1784 m
linnajooksul
Võru linna delegatsioon aitas kaasa projektile “Kaerajaan Euroopasse”. Fotol rahvusvaheline seltskond sõpruslinnas Smolyanis
(Bulgaaria) kaerajaani tantsimas, vasakult Eesti suursaatkonna vanemkonsul Marje Massa, bulgaaria tüdrukud, sakslanna ja itaallane.

1784 m linnajooks on võistkondlik
ja meelelahutuslik teatejooks perekondadele, klubidele, ettevõtetele
ja sõpruskondadele ning see toimub
Võru linna sünnipäevapidustuste
raames juba seitsmendat korda.
Distantsi pikkused tulenevad
linna asutamisaastast 1784 ehk siis
1000 m + 700 m + 80 m + 4 m.
Linnajooks toimub eraldi arvestuses peredele ja firmadele-klubidele, sõpruskondadele. Perekonnad
võistlevad 2 vanusegrupis – alla
100 – ja üle 100aastased. Perekonna liikmete vanused summeeritakse ning selle alusel moodustuvadki
vanusegrupid.

Võru esindajad Kuusalu, Pühalepa, Põlva ja Setu kihelkonna rahvariideid tutvustamas.

Kõigi osalevate perede vahel
loositakse välja kinkekaart Värska
sanatooriumi veeparki. Auhinnad
panevad välja Võru linnavalitsus,
Võru spordikeskus ja kultuurimaja
Kannel

Harmoonia ilusalong Tartu tn 25.

Võrus võib leida suvist lilleilu nii
kesklinnas kui kõigis linnaosades nii
korterelamute rõdudel kui eraaedades.
Aitäh kõigile linnakodanikele ja et-

Linnajooksu start on 18. augustil kell 19 Jüri tänavalt, marsruut
kulgeb mööda Jüri, Tartu, Lembitu, Vabaduse tänavat. Võistlusteks
registreerimine algab tund enne
ürituse algust.

Fotol (vasakult) Võru, Smolyani, Controguerra, Suhli ja Kispesti
esindajad.

Võru linna 1784 m linnajooksu
peakorraldaja on MTÜ Haanja Rattaklubi.

VLL

Anne Vahtla
haljastuse ja linnakujunduse spetsialist

Kunstipäev

muinasjutuhõnguline

Reedel, 20. augustil 2010
Võru kesklinna pargis
TÖÖTOAD 12.00 - 16.30

Pannkookide kaunistamine koos LOTTE’ga (10 krooni) | „Suur Maalritöö“ Timo Keraamika kujude
värvimine (5/10/25 krooni) | Nukitsamehe räti-ja näpunukud, sekka mõni muinasjututegelase müts |
Buratino põnev puutööklass | Väikese Nõia maalikoda. Pisut nõiarohtu (10/25 krooni) |
Kapten Trummi mängutuba | Klaas traadist korvis | Raamatute meisterdamine | Muinasjututegelaste
näomaalingud | Ajalehepaberist eripärased esemed ja ajalooline kõrgtrükk sajandivanuste puutähtedega |
Väntoreli meistriklass | 13.00 ja 14.00 Võluri õpituba
Võib juhtuda, et kunstipäeva alguses võlutakse juurde veel mõni põnev töötuba!

JUTUVESTMISE JA
JOONISTAMISE TELGIS
12.45 kuulatakse jutte
lastekirjanik Grethe Rõõmult ja
illustreeritakse loetud lugusid.
Parimad illustraatorid saavad
jäädvustatud ja autasustatud!

PARGILAVA ESINEMISED

MUINASJUTUTARKUSE MÄNG

12.00 kunstipäeva avamine, millele
järgneb Eesti ainsa väntoreli esitlus.

14.30 esitletakse muinasjutulavastuste
teatrikostüüme, vaatajatel on võimalus
mõistatada muinasjututegelase nime,
muinasjutu pealkirja ja autorit, kes selle
kirjutas. Parimatele vastajatele toredad
auhinnad.

12.30 Võru Kunstikooli tantsurühma
Katariina kontsert
13.30 Põlva Meie stuudio kontsert

TASUTA LASTERAAMATUTE SUVELAAT

NB! Tänavu on kõik osalised oodatud sportima muinasjutulistes kostüümides,
parimatele kostüümidele on
välja pandud eriauhinnad.

tevõtetele, kes on aidanud kaasa Võru
linna suvemeeleolu loomisele!

Too suvise suurpuhastusega kapipõhjast leitud
terved ja puhtad lasteraamatud, õpikud ja
lasteajakirjad jututelki! Tule teiste toodud
raamatute hulgast endale vajalikku valima!

15.00 algab rongkäik Seminari tänavalt Kesklinna
parki, seejärel esinevad pargilaval lasteaialapsed.
16.00 Ühtelaulmine koos muinsjututegelastega.

ATRAKTSIOONID
sky-jump 30 kr/5 min
batuut 15 kr/10 min

Toetajad:Eesti kultuuriministeerium,
ultuurkapital, Hasartmängumaksu
Eesti K
nõuk
ogu, Võrumaa Teataja, Ring fm,
T
evakaabel,
TIMO Keraamika,
LõunaL
eht, Arvutinõunik
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Laulukaimude laulupidu Baldones
Käesoleva tekstiloo tagasihoidlikuks ambitsiooniks on anda sidus pilt
projekti “Laulvad naabrid” lõppakordist.
27. juunil lauldi Baldone laululaval läti, eesti ja inglise keeles. Kolmepäevane proovidest vürtsitatud pikk nädalavahetus ning pikk projektiaasta said
väärika lõppkõla.
Te ju teate, kui tore on ärgata hommikul kell kuus ja hakata asju pakkima, sest ees ootab põnev välisreis Läti Vabariiki. Läti Vabariik on Eesti naaberriik, Läti pealinn on Riia ja Lätis on
veel väga palju põnevaid avastamist
väärivaid nimesid maakaardil ja päriselus samuti. Igal eestlasel on oma arusaam Lätist. Kell kaheksa väljub buss
Kreutzwaldi kooli juurest. Bussis on
Kreutzwaldi kooli viisipidajad. Kirikuplatsil ühinevad kreutzwaldistidega
Parksepa Keskkooli laululapsed. Me
sõidame Lätti laulma. Me sõidame
Lätti, et pidada lätlastega maha üks
korralik kolmkeelne ja üksmeelne laulupidu.
Bussisõit oli väga põnev… Bussid
ei püsi alati terved, aga lauluinimeste
tuju püsib alati. Riias peatutakse, et
vaadata Baltimaade suurimat linna.
Baldones peatutakse kolmeks päevaks,
et valmistuda maailma esimeseks Ees-

ti ja Läti ühislaulupeoks. Väljas ja toas
on hästi palju päikest. Saabumise õhtul lauldakse ja plaksutatakse Baldone koolimaja saalis. Laulvad lapsed ja
dirigeerivad täiskasvanud Võrust,
Parksepast, Ogrest, Jurmalast ja Baldonest sätivad vaimu valmis. Laululaval on suvel väga palav ja sääsed leiavad endale palju musikaalseid sõpru.
Laule proovitakse pikalt ja põhjalikult
ning päike pruunistab proovijaid. Kõik
on täpselt nii, kuis peab. Lätlastel on
oma arusaam laulupeost ja eestlastel
on oma arusaam laulupoest, kuid
nüüd arusaamad ühtivad.
Õhtujuhtideks on neiu ja noormees. Kolmekümnene noormees räägib ja laulab läti keeles. Neiu räägib ja
laulab eesti keeles. Kolmekümnene
noormees on Läti superstaar, kes vürtsitas pidu surematu popphitiga, mis
nüüd on ka eestikeelsena plaadile salvestatud. Popimehe nimi on Lauris
Reiniks. Vahepeal mängitakse jalgadega spetsiaalset jalaklaverit. Publikul
on paaril korral suu ja süda lahti, sest
esinejad teevad ilusaid asju. Laval visatakse nalja ja laval visatakse tõsist.
Igal hetkel on mitu külge. Tossumasin
täidab laulukaare ja valged õhupallid
taevalaotuse. Lauldakse südamest.
Ja ühtäkki on laulud otsas. Publik
voolab sajas suunas ja eestlased istuvad bussi, et ühiselt koduteed alustada. Vähemalt kuue inimese meeltes

Loovuslaager Järve Koolis
Vaimupuudega lastele on Eestis tagatud võimalus koolis õppida, kuid koolivälisteks tegevusteks ja laste arengut
soodustavateks vabaaja tegevusteks on
võimalusi vähe. Tihti jäävad vaimupuudega lapsed koolivaheaja saabudes koju uut kooliaastat ootama.
Eelmisel suvel Võru Järve Koolis
õpilastele korraldatud tsirkuselaager
näitas väga suurt huvi suvise ürituse
vastu. Väga oluliseks pidasid laagrit ka
vaimupuudega laste pereliikmed. See
ajendaski otsima uusi võimalusi vaimupuudega lastele mõtestatud vabaaja tegevusteks.
MTÜ Toetuskeskus Meiela rehabilitatsiooniprogramm oli reaalseks võimaluseks praegustele ning endistele õpilastele suvise loovuslaagri läbiviimiseks
Järve koolis.
Laagris osalejaid abistasid Järve
Kooli abiõpetajad, päevaplaanid olid
eelnevalt rehabilitatsioonimeeskonna
liikmetega välja töötatud. Huvitavaks
tegi laagri tegevused tantsuteraapia
praktikant Tallinna Ülikoolist.
Sotsiaaltöötaja Maris Rannamägi,
kes on rehabilitatsioonimeeskonna
koordinaator, tegi kokkuvõtte: “Laste
ning lapsevanemate tagasisidest võib
teha järeldusi, et lapsed said laagrist
toredaid elamusi, õppisid olema iseseisvamad ning soovisid vaid, et sarnased laagrid toimuksid järjepidevalt.
Laagri olulisus seisneb kindlasti selles,
et koolivaheajal pakkuda lastele vaheldust ning olla omaealistega koos mitte
ainult koolitundides. Samuti pakkuda
lapsevanematele puhkust ja võimalust
leida aega iseendale.

mõlgub päike, mis andis lauluproovidele omalaadse kangelaslikkuse pitseri. Keegi meenutab ja täiendab oma lätikeelset leksikat, keegi proovib bussipingil leida unepaika. Tee peal on mitu bensiinijaama. Peatutakse, et liikuda. Varsti on läti bensiinijaamade asemel eesti bensiinijaamad. Igale laululapsele ja täiskasvanule jäävad isiklikud mälestused. Me oleme jälle natukene rikkamad.

Väljavõte projekti laulikust
Projekt “Laulvad naabrid” sai alguse 2008. aasta suvel, kui Lätimaalt tuli Eestisse teade, otsitakse partnereid
noorte ja koorilauluga seotud projek-

ALATES AUGUSTIST 2010
OSUTATAKSE VÕLANÕUSTAMISTEENUST UUEL AADRESSIL:

Teenuse osutamiseks vajalik
etteregistreerimine
telefonil 782 4424 või
e-post: voru@abikeskused.ee

Lähitulevikus on planeeritud
loovuslaagri ideed suurendada – välja
töötada rehabilitatsiooniprogramm perelaagri vormis, mille eesmärgiks on
toetada laste iseseisvust, toetada peresid erivajadusega lapse kasvatamisel
ning parandada perede toimetulekut,
anda praktilisi nõuandeid, samuti pakkuda võimalust suhelda vanemalt vanemale tasandil ning anda tervishoiualast ja rehabilitatsiooni puudutavat informatsiooni.”
Kokkuvõtteks võin öelda, et igasugune üritus, mis toetab lapse igakülgselt arengut, annab tuge ja loob heaolutunde ka perele. See oligi laagri korraldamise eesmärk.
Reet Kangro
Võru Järve Kooli direktor

Võru muusikakooli uudised
Muusikakooli pere ootab uut õppeaastat põnevusega, sest pikaajaline remont
on läbi ja sügisel alustab kool jälle oma
vanas majas (Vabaduse 5), mis täiesti
uues kuues.
Esimeseks pääsukeseks vastremonditud majas on muusikafestival “Võru
vaskpillipäevad”, mis kestab 13.–21.
augustini.
Muusikakooli avaaktus toimub traditsiooniliselt 1. septembril kell 15 Vabaduse 5 III korruse saalis.
Augustisse kavandame kohtumist
laste ja noortega, kes soovivad muusikakoolis õppida, st korraldame lisa vastuvõtukatsed. Erilise tähelepanu all on
puhkpillierialad (eriti just vaskpillid:
metsasarv, trompet, tromboon, erine-

Projekti “Laulvad naabrid” lõppkontsert Baldones.

VÕRUMAA NÕUSTAMISKESKUSES AADRESSIL VÕRU,
LIIVA 21 ESF-i kaasrahastatavate töölesaamist toetavate hoolekandemeetmete 2010-2013 raames.

Tegevusjuhendaja Aino Rohtmets loeb lastele õhtuti jutte,
mida on koos sõpradega hea
kuulata.

vad sarved, tuuba) ja akordion. Nendele erialadele ootamegi pisut vanemaid
lapsi ehk juba noori, alates 10. eluaastast. Tähtis on ju elavana hoida meie
pikaajalisi muusikatraditsioone, näiteks, enam kui saja aasta vanust Võru
puhkpillitraditsiooni.
Muusikalised katsed tasemeõppesse toimuvad kolmapäeval, 18. augustil
algusega kell 11 Vabaduse 5 ruumis
101.
Katsetest ja paljust muust saab lähemalt lugeda muusikakooli kodulehel
www.muusikakool.voru.ee

Tasuta nõustamisteenus

TEENUS ON TASUTA, EI ANNA
MATERIAALSET ABI.

Nöörimaa Tugikodu

ti. Esialgsest 8-st partnerist jäi projekti koostamise ajaks alles viis: Võru
vald ja linn Eestist, Baldone linn, Ogre
maakond ja Jurmala linn Lätist.
Koorikultuuri toetava projekti tegevused said hoo sisse 2009. aasta kevadel. Renoveeriti laululavad Parksepas (Võru vald) ja Baldones. Kõikidele projektis osalevatele kooridele: Baldone lastekoorid, Jurmala poistekoor
“Atvase”, Ogre Gümnaasiumi segakoor
“Gajputne”, Parksepa Keskkooli segakoor ja Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi segakoor, valmisid kaunid rahvariided.

Mart Usin

Koolide avaaktused 2010
• Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
1. september kell 10 koolimaja
ees
• Võru Kesklinna Gümnaasium 1.
september kell 10 koolimaja ees
• Võru I Põhikool 1. september
kell 10 Seminari 1 õppehoone
õuel
• Võru Järve Kool 1. september
kell 11 kooli saalis
• Võru Täiskasvanute Gümnaasium 1. september kell 16 kooli
saalis
• Võru Muusikakool 1. septembril kell 15 muusikakooli saalis
• Võru Kunstikool 3. september
kell 17 kooli saalis

Alates 14. juunist on Võrus, Liiva tn 21
noortekeskuse kõrvalmajas avatud projekti “Erivajadustega inimestele ja nende pereliikmetele nõustamisteenuse
pakkumine” raames MTÜ Abikeskused
nõustamiskeskus. Tegu on Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava programmi
“Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2011” ühe tegevusega.
Keskuses on võimalik saada sotsiaalnõustamist, pere-, võla- ja psühholoogilist nõustamist. Nõustamisteenust
pakkuval spetsialistil on kasutada
ruum, mis sobib nii individuaalseks kui
paari- ja perenõustamiseks ning mis
võimaldab privaatsust. Konfidentsiaalsus ja professionaalsus tagatakse.
Nõustamisteenus on inimesele tasuta.
Nõustamisteenus on suunatud eelkõige erivajadustega inimestele ja nende pereliikmetele, küll aga on oodatud
kõik, kes tunnevad, et nõu ja abi soovivad. Statsionaarselt töötab keskuses
sotsiaalpedagoog, kes nõustab probleemi lahendamiseks klienti ise või suunab
edasi teise valdkonna nõustamisspetsialisti juurde. Tulla võib keskusesse
üksinda, koos abikaasa või ka kogu perega.
Projekti partneriteks on Võru Linnavalitsus, Eesti Töötukassa, samuti tehakse tihedat koostööd omavalitsustega, rehabilitatsiooni-, hoolekande-, haridus- ja tervishoiuteenuste osutajatega.
Võru nõustamiskeskus on avatud
igal tööpäeval kella 10–17, neljapäeviti osutatakse nõustamisteenust kella
11–18. Võimalusel palutakse ette helistada telefonil 782 4424. Samuti on võimalik abi küsida või nõustamisele registreeruda e- posti teel aadressil:
voru@abikeskused.ee. Olete väga oodatud.
Terje Paes
MTÜ Eesti Abikeskused projektijuht

Teade erivajadusega
(puudega) tööealistele ja
pikaajalistele töötutele,
nende pereliikmetele ja
tuttavatele!
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste
Keskuse poolt elluviidava ja ESF rahastatava projekti “Töövõimaluste suurendamine Võrumaal kompleksse lähenemise mudeli abil” jooksul toimuvad erialased koolitused, mida korraldab ja
viib läbi projekti partner Võrumaa Kutsehariduskeskus.
Koolituse mahuks on 160 tundi,
millest suurem osa on praktiline koolitus. Koolituse grupi suuruseks on 5–7
inimest, ning kogu koolituse aja toetab
erialaõpetajat ka töökeskuse tugiisik
abiõpetaja rollis. Koolituse aja jooksul
makstakse õppurile stipendiumi ja sõidutoetust.
Koolituskursused toimuvad
järgmistel erialadel:
abiaednik/haljastus (koolitus algab
septembris 2010), kinnisvara hooldus
(abitööline) ja puhastusteenindus (koolitus algab oktoobris 2010), abikokk
(algab jaanuaris 2011), puidutöö ja sadulsepa tööd (algab jaanuaris 2011),
õmblemine ja lapitehnika (koolitus
alustab jaanuaris 2011), maalimine
(portselanimaal, siidimaal) ja viltimine
(algab märtsis 2011), ettevõtluskoolitus (algab septembris 2011).
Enne koolituse algust toimub soovijatega vestlus ja vajadusel annab spetsialist hinnangu ning nõustab.
Samuti on avatud Töökeskus Võru
linnas Lembitu 2 II korrusel, sissepääs
Tartu tn 23 esmaspäevast reedeni kella 8–16. Töökeskuses on võimalik puudega tööealisel või pikaajalisel töötul
saada toetust ja abi konkureerimaks
avatud tööturul.
Täpsemat informatsiooni koolituste ja Töökeskuse tegevuste kohta saab
küsida projektijuhilt Epp Sõnalt
5303 4067, epp.sona@ehtk.ee või Töökeskuse koordinaatorilt Raina Kurgilt
5305 1067,
raina.kurg@
ehtk.ee ning
Töökeskuse
üldtelefonilt
782 0828.
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Huvitegevus
Õpperühma nimetus

Osalejate vanus/ Tundide arv Õppetasu kuus
sünniaasta
nädalas
EEK/EUR

Toimumise
koht

Juhendajad

Registreerimise aeg

VÕRU KUNSTIKOOL. Kontaktandmed: Tartu 23, Võru, tel 782 4326 (direktor), 782 8031 (õpetajate tuba), kunstikool@voru.ee
Põhiõppe eelõpe
Kunsti põhiõppe I kursus

6-10
11-13

2x1/2x2
3x2

150/9,59
250/15,98

Tartu 23, Võru Kunstikool
Tartu 23, Võru Kunstikool

Angela Orro, Urve Mill, Inna Liiva
Inna Liiva

Kunsti põhiõppe II kursus
(mõned vabad kohad)
Kunsti põhiõppe III kursus
(mõned vabad kohad)
Kunsti huviõpe
Põhiõppe täiendõpe
Keraamikaklass
Fotokunsti klass
Lilleseade
Käsitöö
Tants I-V (mõned vabad kohad)

12-14

3x2

250/15,98

Tartu 23, Võru Kunstikool

Urve Mill

13-15

3x3

250/15,98

Tartu 23, Võru Kunstikool

Angela Orro

11-15
16-18
8-12
13-16
7-16
7-16
6-18

2x2
2x3
2x2
2x2
2x2
2x2
2-7

150/9,59
150/9,59
150/9,59
150/9,59
150/9,59
150/9,59
130-150/8,31-9,59

Tartu 23, Võru Kunstikool
Tartu 23, Võru Kunstikool
Tartu 23, Võru Kunstikool
Tartu 23, Võru Kunstikool
Tartu 23, Võru Kunstikool
Tartu 23, Võru Kunstikool
Tartu 23, Võru Kunstikool

Liia Leppik
Tiina Lehiste
Ülle Hummal
Ly Berišvili

30. augustist 2. septembrini kella 12-18
30. augustist 2. septembrini kella 12-18, kaasa 5
iseseisvalt tehtud joonistust või maalitööd
30. augustist 2. septembrini kella 12-18, kaasa 5
iseseisvalt tehtud joonistust või maalitööd
30. augustist 2. septembrini kella 12-18, kaasa 5
iseseisvalt tehtud joonistust või maalitööd
30. augustist 2. septembrini kella 12-18
30. augustist 2. septembrini kella 12-18
30. augustist 2. septembrini kella 12-18
30. augustist 2. septembrini kella 12-18
30. augustist 2. septembrini kella 12-18
30. augustist 2. septembrini kella 12-18
30. augustist 2. septembrini kella 12-18

VÕRU SPORDIKOOL. Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, tel 782 1225 (kantselei) ja 513 9136 (direktor), spkool@voru.ee
Vastuvõtunädal algab 1. septembril. Esimesse tutvumistundi oodatakse uusi õpilasi koos lapsevanemaga.
Võrkpall
Kergejõustik

Murdmaasuusatamine
Kahevõistlus
Laskesuusatamine
Orienteerumine
Kreeka-rooma maadlus

2000-2003 P
1998 - ...... T
1997 - ...... P
2000-2002 P
1997-1999 P
1992-1996 P
1992-2002 T
1995-1997 T
1996 - ...... T ja P
1992-2003 T ja P
1992-2003 T ja P
2000-2003 P
1997-2001 T ja P
1992-2000 T ja P
1993-2002 P

125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99
125/7,99

Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikooli võimla
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Võru spordikeskus
Kubija suusabaas
Kubija suusabaas
Andsumäe suusahüppemägi
Kubija suusabaas
Kubija suusabaas
Võru spordikooli maadlussaal

Aksel Saal
Raivo Jeenas, Margot Pähn
Marko Mett
Heini Allikvee
Heini Allikvee
Heini Allikvee
Helju Rakaselg
Sirje Hütt
Aive Pähn
Asko Saarepuu
Hille Saarepuu
Olev Roots
Tarmo Piirmann
Sarmite Sild
Peep Lill

T, K kell 15
E, T kell 15
E kella 13-15
E, T, N kell 14
E, T, K, N kell 15.30
E-R kell 17
E,K,R kell 15
T-N kell 15
E, K kell 15
E, R kell 14
E, R kell 14
E, T, R kella 14-16
T, N, R kell 15
E, R kell 15
E, K, R kell 16.30

Vabaduse 5, Võru Muusikakool
Vabaduse 5, Võru Muusikakool
Vabaduse 5, Võru Muusikakool

Linda Kasak, Lilia Vildo, Kersti Juurma esimene kokkusaamine 13. septembril kell 17
Mare Visnapuu, Kersti Juurma
esimene kokkusaamine 13. septembril kell 14
Mare Visnapuu
esimene kokkusaamine 13. septembril kell 15

VÕRU MUUSIKAKOOL. Kontaktandmed: Lembitu 2, Võru, tel 782 1224 ja 782 1292
Muusikakooli eelkool
Võru Poistekoori ettevalmistuskoor
Võru Poistekoor

5-7
6-8
9-häälemurre

2
2
2

140/8,95
75/4,79
75/4,79

VÕRU KULTUURIMAJA KANNEL. Kontaktandmed Liiva 13, Võru, tel 786 8673 (harrastustegevuse juht), 786 8674 (linnateatri administraator-tegevjuht), info@vorukannel.ee
Võimlemisklubi Sirutus
Tantsurühm Hopser
Võru Draamastuudio V

4-18 (6 rühma)
12-18
15-19

2 kuni 6
4
kuni 7

70/4,47
70/4,47

Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel

Tea Kõrs
Anne Tolk
Tarmo Tagamets

2. ja 3. septembril kella 15-18, tel 5691 9385
septembri I nädal, info tel 5568 8448
vastuvõtt oktoobris

Silvi Jansons

esimene kokkusaamine 3. septembril kell 15

MTÜ PAPA KREUTZWALDI ÕUETEATER. Kontaktandmed: Silvi Jansons, tel 5630 4732, oueteater@hot.ee
Õueteatri noortetrupp

15-17

kuni 4

50/3,20

Võru kultuurimaja Kannel

MTÜ TANTSUTRUPP VARIATSIOONID VÕRU TANTSUKOOL. Kontaktandmed: Maire Udras, tel 5666 4292, maire.udras@gmail.com
Erinevad tantsustiilid
Erinevad tantsustiilid
Erinevad tantsustiilid (algajad)
Erinevad tantsustiilid (edasijõudnud)
Break
Break

7-11
12-14
14-24
14-24
7-11
12-25

2
2
2
4
2
3

200/12,78
200/12,78
200/12,78
200/12,78
200/12,78
200/12,78

Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel

Andre Laine
Andre Laine
Maire Udras, Viljar Olesk
Maire Udras, Viljar Olesk
Viljar Olesk
Viljar Olesk

K, R kella 16-17, info tel 5661 2809
K, R kella 17-18, info tel 5661 2809
T, N kella 18-19.30, info tel 5666 4292
T, N kella 19.30-21, info tel 5666 4292
E, K kella 19-20, info tel 529 4708
E, K kella 20-21.30, info tel 529 4708

lasteaed Sõleke
lasteaed Sõleke
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus

Eve Kirs
Eve Kirs
Anneli Musto
Anneli Musto
Anneli Musto

30. augustist 3. septembrini, info tel 525 4989
30. augustist 3. septembrini, info tel 525 4989
30. augustist 3. septembrini, info tel 520 7695
30. augustist 3. septembrini, info tel 520 7695
30. augustist 3. septembrini, info tel 520 7695

Milja Udras

26. ja 27. augustil kella 10-13
26. ja 27. augustil kella 10-13
26. ja 27. augustil kella 10-13
26. ja 27. augustil kella 10-13
26. ja 27. augustil kella 10-13

MTÜ SPORDIKLUBI PROFIT. Kontaktandmed: Egle Taurus, tel 529 9543, egle@profit.ee
Mudilaste tantsuring (ettevalmistav)
Liikumisrühm Nunnud (ettev) I-III kl
Liikumisrühm Liblikad (ettev) IV-VI kl
Esinemisrühm (edasijõudnud) VII-IX kl
Aeroobika VII - XII kl

5-7
7-10
11-13
14-16
14-19

2
2
2
2
2

125/7,99
157/10,03
180/11,50
180/11,50
180/11,50

MTÜ HILARO VÕRU LOOVUSKOOL. Kontaktandmed: Lembitu 2, Võru, Milja Udras, tel 5560 3891, milja.beebikool@mail.ee
Kandlekool
Folgikool
Beebikool
Mängukool
Laulukool

6-16
5-9
...- 1
1-3
5-15

2
1
2
2
1

150/9,59
150/9,59
200/12,78
200/12,78
150/9,59

Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2

Karin Tepaskent
Kersti Kamberg

MTÜ SPORDIKLUBI BUDOKAI HUVIKOOL BUDOKESKUS. Kontaktandmed: tel 5662 9638, budokai@hot.ee, www.budokai.ee
Karate ja enesekaitse treeningutele registreerimine alates 1. septembrist. Info treeningaegade kohta telefoni või kodulehe kaudu www.budokai.ee
Treeningud toimuvad Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi võimlas ning väljaspool Võru linna Vastseliina Gümnaasiumi võimlas
Karate suuremad+täiskasvanud
13-…
2-4x
100-225/6,39-14,38
Jüri 42, täiskasvanute gümnaasium
Marek Rästas
Karate edasijõudnud
9-…
3-4x
100-225/6,39-14,38
Jüri 42, täiskasvanute gümnaasium
Marek Rästas
Karate algtase
7-…
2-3x
100-225/6,39-14,38
Jüri 42, täiskasvanute gümnaasium
Marek Rästas

1. - 25. septembrini
1. - 25. septembrini
1. - 25. septembrini

MTÜ PARKSEPA SPORDIKLUBI. Kontaktandmed: Udo Saidla tel 526 4627, Kalev Palo tel 510 3636, tel+faks 786 8715, kalev@parksepa.werro.ee
Treeningurühmadesse registreerimine alates 30. augustist telefoni teel 526 4627, vastuvõtt uutele 2. septembril kella 14-18 ja 6. septembril kella 14-19 Võru spordikeskuses
Treeningud toimuvad Võru spordikeskuses, Võru spordikooli võimlas, Parksepa Keskkooli võimlas ja Väimela Tervisekeskuses
Korvpall tüdrukud
1997 - ......
6 (3x näd)
100/6,39
Udo Saidla
Korvpall neiud
1992-1996
10 (5x näd)
100/6,39
Udo Saidla
Korvpall poisid
1995 - ......
6 (3x näd)
100/6,39
Udo Saidla
Korvpall noormehed
1992-1996
10 (5x näd)
100/6,39
Udo Saidla
MTÜ VÕRU JUDOKLUBI REI. Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, Enno Raag telefon 5341 3237, Riho Lehiste 5341 0241, enno@rei.ee
Judo
Judo
Judo
Judo

6-9
7-9
10-16
10-16

2 x 60 min
2 x 90 min
3 x 90 min
3 x 90 min

175/11,18
175/11,18
175/11,18
175/11,18

Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus

Enno Raag
Enno Raag
Enno Raag
Riho Lehiste

1.-10. septembrini
1.-10. septembrini
1.-10. septembrini
1.-10. septembrini

MTÜ JALGPALLIKLUBI VÕRU. Kontaktandmed: Tauno Kikas, tel 5815 1875, Vjatšeslav Vassilenko, tel 525 9532, fcvoru@hot.ee, www.jkvoru.ee
Suvel Roosi tn spordiväljakul ja
Jalgpall
9-18
2x2
100/6,39
Tauno Kikas, Vjatšeslav Vassilenko
talvel Võru Spordikeskuses
MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO. Kontaktandmed: Lembitu 2a, Võru, tel 782 8048, Aila Kikas tel 507 9920, ailastuudio@hot.ee
Meisterdamisring mudilastele
Käsitööring
Käsitöö- ja õmblusring
Noorte õmblusring

5-6
7-10
11-13
14-18

2
4
6
8

200/12,78
220-255/14,06-16,30
220-255/14,06-16,30
255/16,30

Lembitu 2a III korrus
Lembitu 2a III korrus
Lembitu 2a III korrus
Lembitu 2a III korrus

Aastaringselt, täpsem info kodulehel

Aila Kikas, Eveli Noortoots, Helen Atspool
Aila Kikas, Eveli Noortoots, Helen Atspool
Aila Kikas, Eveli Noortoots, Helen Atspool
Aila Kikas, Eveli Noortoots, Helen Atspool

30. augustil ja 1. septembril kella 11-18
30. augustil ja 1. septembril kella 11-18
30. augustil ja 1. septembril kella 11-18
30. augustil ja 1. septembril kella 11-18

MTÜ VÕRU MALEKLUBI. Kontaktandmed: Ülar Lauk tel 5666 8717, ylarl@hot.ee.
Treeningrühmadesse registreerumine 25 augustist telefoni teel ja kohapeal 7., 9., 14. ja 16. septembril kella 14-17 Tartu 48 (Võru Instituudi I korruse saal).
Malering

8-18

2x180 min

100/6,39

Tartu 48 I korrus

Ülar Lauk

T, N kella 14-17

MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK. Kontaktandmed: Hillar Ilves, tel 521 3130, www.ekstreempark.ee
Aerutamine (kärestikuslaalom)

12-16 (hea ujumisoskus) 2x2

75/4,79

Võhandu jõgi (Antsla mnt sild linavabriku juures)

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU LASTEOSAKOND. Kontaktandmed: Jüri 54, Vüru, tel 782 1945 (lasteosakond), laste@lib.werro.ee
Näitering Võrukael
III-IX kl
2x2
tasuta
Võrumaa KRK lasteosakond
Ira Petrova
MTÜ MOTOKLUBI SINILIND. Kontaktandmed: Ülo Raudsepp, tel 504 7560, ylo@ramo.ee
MTÜ SÕMERPALU MOTOKLUBI. Kontaktandmed: Aivar Leok, tel 504 4228, aivarmerike@hot.ee
MTÜ TANTSUKLUBI MAARJA. Kontaktandmed: Reno Olle, tel 518 3760, reno@hot.ee
MTÜ AVATUD SILLAD (vene kultuur). Kontaktandmed: Veera Ljubenko, tel 5342 4735, vsl63@mail.ru

Hillar Irves

Info tel 521 3130
15. augustist 5. septembrini
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VARIATSIOONID

JÄRVEL AVAL

www.vorulinnateater.com

21. august kell 21
Võrus
Tamula rannas

järvekontsert

Birgit
Varjun

Võru linna teenetemärgi üleandmine.
„Kaunid kodud 2010" ja
„Lilleline Võru” tunnustamine.

ilutulestik

Tasuta

Võrumaa Muuseumis on avatud näitused:
“Rahva rõivas. Täitsa uus!”
“August Teppo 135”.

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

Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis on
avatud näitused:
“J. C. Brotze joonistusi ja käsikirju Eesti- ja
Liivimaast”
“Illustratsioonid Kreutzwaldi muinasjuttudele”.

LAADAD
VÕRU LINNAS
21.08. Sünnipäevalaat
kesklinnas

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

www.vorulinnateater.com

Etendused Võru kultuurimajas Kannel
Etenduste piletihind 40.-

korraldaja:
MTÜ Võrumaa Naiste
Ühendus,
telefon 5452 1962

23.10. Sügislaat
Vee tn 6a
parklas
korraldaja:
FIE Silvi Pärn,
telefon 5805 0167
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Jaagumäe talu

TIMO

KERAAMIKA

TEVAKAABEL

