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Mina ise UMA ILO tegija
Laupäeva, 20. augusti
keskpäeval avatakse Võru
kesklinna pargis ehteküllane kunstipäev UMA
ILO, mis sel aastal toimub linna sünnipäeva puhul juba üheksandat korda.
Kunstifestivali teema esimene sõna ehk
„Uma“ annab ainet kunstipäeva tegevustele. Programmis olevad töötoad,
tantsud, laulud ja pillilood on nii Eesti
kui ka Võrumaa teemalised ning seega
pühendatud Eesti taasiseseisvumise 20.
aastapäevale. “Ilo” põimib kokku nii
Eesti rahvapärase kui ka professionaalse ehte, nii ehte sotsiaalse kui ka esteetilise sõnumi. Seega seob sõnapaar
„Uma ilo“ kokku erinevad kaunite kunstide väljendusvormid, mis on inspireeritud oma kodust ja maast.

Kunstipäeva avamine
Kell 12, enne kui ehtimine töötubades lahti läheb, näevad kõik kunstipäeva külastajad katkendit Fr. R. Kreutzwaldi muinasjutust “Venelaps ja talutütar”, mille õpetlik sõnum tuuakse Võru
linnavalitsuse esindajate toel vaatajateni.

Laske vaim vabaks!
Ajavahemikus 12.00–16.30 on taas
kord võimalus kõigiks aastatega lemmikuks kujunenud tegevusteks – Timo Keraamika kujude värvimine, Vastseliina
Klaasikoja meistri Geenart Nageli klaasitööd, näomaalingud, kus soovi korral
võite ka ise maalimist proovida. Võttes
abiks erinevaid tehnikaid, aitab Helle
Laanpere Võrumaa Keskraamatukogu
lasteosakonnast valmistada rahvuslikel
ainetel fantaasiarikkaid seinakaunistusi. Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpetaja Ragna Meeliste õpetab siidile maalimist ning aitab valmistada igal huvilisel endale samas tehnikas räti või salli. MTÜ Aila Näpustuudio õpetab valmistama pärlitest käevõru. Koostöös
Võru Kunstikooli ja Timo Keraamikaga
on võimalus maalida savist ümarale
alusele kaela-, rinna- või hoopis magnetehe kodusesse interjööri. Samas töötoas saab igaüks kavandada ja maalida
valmis märgi, millega võib osaleda Võru teemalisel märgikonkursil (tingimused www.vorukannel.ee ja kohapeal).
Parimaid ootavad preemiana Võru Tarbijate Ühistu kinkekaardid. Puutöö
kunstmeistri Kaido Kaasi juhendamisel
ja oma vanema venna, isa või vanaisa
abiga saab meisterdada endale või kingituseks puidust kaelaehte. Võru kultuurimaja Kannel meistriklassi juhendab dekoraator-kostümeerija Narzissa
Samm, kelle juhendamisel saab teha
kauneid siidist rinnaehteid. “Vaselised”
on Näputüüseltsi ja Võru Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseumi töötuba ehk koht,
kus Marika Sepp ja Karmen Luiga aitavad valmistada traadist muinasaegseid
spiraalehteid.

Uma muusika ja tantsu iloga
värvivad kunstipäeva paljud
esinejad
Kell 12.30 algab Eesti Suzuki Ühingu kontsert.
Eesti Suzuki Ühing loodi mittetulundusühinguna 1999. aastal. Ühingusse kuuluvad muusikaõpetajad ning perekonnad, kes õpetavad-õpivad pillimängu Suzuki meetodi järgi. Suzuki
meetodi alusepanija on Jaapani viiulipedagoog Shinichi Suzuki (1898–
1998), kes rajas oma õpetuse väitele,
et kuna lapsed on võimelised väga hästi ära õppima oma emakeele, on nad jä-

Palju õnne 227. sünnipäevaks!
August on Võru linna
sünnipäevakuu – aeg,
mil linn on täis tantsu,
laulu ja siirast rõõmu.
Ei ole erand ka tänavune aasta, mil ütleme linnale “palju õnne” juba
227. korda.

Kunstniku- disaineri
Grincheli ehe.

Inna

relikult andekad, ning võimelised ära
õppima ka muud oskused, mille jaoks
tuleb kasutada kuulmist, näiteks pillimängu. Eesti Suzuki Ühing korraldab
igal suvel üle-eestilise suvelaagri, kus
üheskoos mängitakse-õpitakse vanu ja
uusi lugusid ning tehakse muid vahvaid
suvelaagri tegemisi. Sel aastal on laagris koos Harjumaa, Tallinna, Tartu ja
Pärnu lapsed-õpetajad ning ka
suzukipered Leedust. Varasematel aastatel on laagrid toimunud nii PõhjaEesti erinevates paikades kui ka Pärnumaal ja Tartumaal. Selleaastane laager
on järjekorras juba kaheteistkümnes
ning toimumiskohaks Väimela Kutsehariduskeskus.
Kel rohkem huvi MTÜ Eesti Suzuki
Ühingu tegemiste vastu, saab infot otsida aadressilt www.suzukimuusika.
ee/.
Kell 13 esineb Võru Kunstikooli
tantsurühm Katariina, kelle tantsupõimikus on naaberrahvaste tantsud.
Kell 13.30 näeme eesti tantsude kava Põlva „Meie Stuudio“ esituses.
Kell 14 Võru Tantsukooli tantsurühm Variatsioonid esitab variatsioone
eesti tantsudest.

Eripärast ja ainulaadset kunstipäeval
Kell 12–16 rahvusvahelise noortevahetuse projekti “ReFresh Yourope”
raames viivad noored kunstnikud ja
muusikud nii Võru linnast kui ka mujalt Euroopast läbi huvitavaid töötubasid. Kuna noortevahetuse peateemaks
on linna areng ja linna muutmine laste- ja noortesõbralikumaks, siis töötubades keskendutakse kujunduselementidele, mis sobivad vaateakendele või
õue.
Kell 14.30 esitleb projekti „Käsitööga tööle 2“ raames Helve Alla rahvuslikel ainetel kleite ja aksessuaare.
Sellele järgneb Inna Grincheli ehete demonstratsioon koostöös võimlemisklubiga Sirutus. Kunstnik-disainer
Inna Grinchel elab ja töötab Võrumaal
alates 2006. aastast. Ta on lõpetanud
St. Peterburgi Riikliku parun A.L.
Stieglitzi nimelise Kunsti- ja Tööstusakadeemia interjööri osakonna. Inna
kuulub 2007. aastast Eesti Kunstnike
Liitu, 1996. aastast St. Peterburgi Disainerite Liitu ja 1990. aastast St. Peterburgi Kunstnike Liitu. Oma esitletava
ehetekollektsiooni kohta on Inna öelnud järgmist: „Minu paberimassist ehted on valmistatud inimestele, kes väärtustavad looduslikke vorme ja seaduspärasust. Riiete ja tarbeesemete kaunistamiseks kasutatud ornamendid pärinevad nii alateadvusest, maastikust kui

Võru on meie ühine meistriteos ning
see annab põhjuse pidutsemiseks meile kõigile. Oleme sel ajal ise nii sünnipäevalapse kui sünnipäevalise rollis. Saame tunda rõõmu kõigest, mida linn pakub ning samas tuleb meil
kõigil anda oma panus ja toetus, et
sünnipäev igati õnnestuks.
Tänu tublidele ja toimekatele inimestele, kes juba pikalt linna sünnipäevapidustusteks ettevalmistusi on
teinud, on kokku pandud igati sisutihe ja elevust pakkuv programm. Igaüks peaks 19.–21. augustini toimuvatelt linnapäevadelt leidma endale just
need sobivad üritused.
19. augusti hommik algab traditsioonilise linnalaadaga, kus kaup on
ehe, eriline ja isevalmistatud.
Lastele annavad nii reedel kui laupäeval tegevust atraktsioonid Kesklinna pargis. Koos Võru Puhkpilliorkestriga toimub lasteaialaste pidulik rongkäik ning sellele järgnevad esinemised rannapromenaadil. Kindlasti pakub väikestele igakülgset eneseväljendusvõimalust 20. augustil toimuv
kunstipäev “Uma ilo”.
Vanemad kunstisõbrad saavad
Linnagaleriis vaatamas käia Tallinna
illustratsioonide triennaali ning

ka keele ja laulu meloodiast. Käesolev
ehete kollektsioon on inspiratsiooni
saanud Eesti geomeetrilistest mustritest. Kaasaegses Eestis on rallisõidust
saanud rahvakultuuri osa. See ehe on
pühendatud kurvilisi sõiduradu armastavatele ekstreemsportlastele. Projekti
raames valminud ehtekollektsiooni
aluseks on eesti traditsioonilise mustri
sidumine innovaatilise tehnoloogiaga,
kus kasutatakse paberi käsitsi vormimist ja kaasaegseid polümeere. Ehete
disaini loomisel on kasutatud tõelisi
artefakte – kivistusi, karpe, sütt ning
vanade ja uute tarbeesemete kilde.“
Esitlused lavastab Tea Kõrs.

Laske keha vabaks!
Kunstipäeva ajal saavad lapsed lennata taevasse firma AirFun atraktsioonidel.

Viimast korda!
Kell 15.30 ütleb suvemuusika kavaga „Minemine“ nägemiseni nii oma
austajatele kui ka kunstipäeval osalejatele Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi
endine noormeeste vokaalansambel
Prospekt.

Kunstipäeva lõpetame
Kell 16.30 kuulutame välja märgikonkursi võitjad, anname üle auhinnad
ja lepime kokku taaskohtumise aastal
2012.
Üritus on tasuta. Meistriklassides
hind kokkuleppel meistriga.
Tulge kunstipäevale ja veetke üks
kaunis päev koos kunsti, muusika,
tantsu ja oma armsate sõprade või pere seltsis.

Ülle Voitka
Võru kultuurimaja Kannel

Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis
näitust “Sinu ehe”.
Elamusi leiavad nii klassikalise
kui nüüdisajamuusika kuulajad. Võru
vaskpillipäevade raames saab erinevatel päevadel nautida Aavo Otsa V
trompetikontserti, kammermuusikat
ja suurejoonelist galakontserti. Taasiseseisvumispäeva auks toimub järvelaval Eesti Kaitseväe Orkestri kontsert. Õhtuti on ranna ääres bangalorock, kus astuvad üles nii Euroopa
noortebändid kui ka ansamblid Meie,
Hetero, Paha Polly ja Raisk. Linnapäevade lõpetuseks esinevad pühapäeva
pärastlõunal Kandles kammeransambel Con Brio Trio ning õhtul järve
ääres ansambel Pantokraator.
Linnapäevade ajal etendub õhtuti Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis
Võru Linnateatri “Kapsapea” näidend. Kahte augustiöösse annab värvi Euroopa filmiööde festival.
Huvilistele on seegi
aasta avatud Kuperjanovi
jalaväepataljoni uksed.
Kolme päeva jooksul
toimub ka rohkelt spordiüritusi. Kaasa saab elada
spordikooli võrkpallivõistlustele, Lõuna-Eesti rallile, tennise maakondlikele meistrivõistlustele ja rahvusvahelisele petangi turniirile. Kuid spordisõbrad ei pea vaid pealtvaatajaks jääma. Võistlemisvõimalusi jagub nii
väikestele kui ka suurtele tänu rattarallile ja ju-

ba kaheksandat korda toimuvale
1874 m linnajooksule. Kõik tehnikahuvilised saavad osaleda võrride võidusõidus.
Loodan, et linna sünnipäevaüritustelt saate hulgaliselt positiivseid
elamusi, et siis hea tundega sügisele
vastu astuda.

Kaunist Võru
linna
sünnipäeva!
Jüri Kaver
linnapea
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Kes teab, kes on pildil?
Sellel pildil tunneme ära Võru
koorijuhi ja muusikaõpetaja Paul
Elkeni. Võru fotograaf Zopp on
pildi tagaküljele
löönud ka oma
pitsati: “Foto G.
Zopp Võrus”.
Kahjuks on see
kogu info. Mis
aastal pildistatud? Kas pildil
on koor või klass?
Kus ja mis asjaoludel on pilt
tehtud? Kas keegi tunneb veel teisi pildil olijaid? Tõenäoliselt on nad Võru inimesed, sest siitilmast
lahkunud fotode omanik oli võrokene. Iga väiksemgi vihje on meile vajalik. Kontakt Võru kultuurimaja Kannel, silvijansons@gmail.com või mobiil 5630 4732.

Milliseks võiks kujundada Võru linna ...
… sellele küsimusele otsivad vastust
Võru, Chambray-lés-Toursi (Prantsusmaa), Bad Segebergi (Saksamaa) ja
Bergamo (Itaalia) noored 16.–22. augustini 2011 toimuva noortevahetuse
ReFRESH “YOUROPE” raames.
Projekti eesmärgiks on suurendada
noorte ettevõtlikkust ning kaasatust kohaliku elukeskkonna parandamisel.
ReFRESH “YOUROPE” lahtimõtestatuna tähendab värskenda oma Euroopat.
Igaüks meist tunnetab Euroopa kodanikuks olemist oma moodi. Olles hoolivamad ja tähelepanelikumad ümbritseva
suhtes, muutub pilt me endi jaoks paremaks ja ilusamaks. Ühtlasi soovitakse projektiga värskendada noorte mõtteviisi, vaatenurka, aktiivsust, sõprussuhteid ning läbi oma tegevuse värskendada ka linnapilti. Projekti rõhuasetus on noorte osaluse suurendamisel
linnakujunduses.
Kuue päeva jooksul arutlevad ligi
40 noort, kuidas muuta linnas elu hu-

vitavamaks ning milliseks võiks kujundada Võru linna. Samuti viiakse läbi
erinevaid töötubasid ning mõned neist
(20. augustil Kesklinna pargis) on suunatud ka avalikkusele. Projekti lõpptulemusena kujundatakse/korrastatakse
Võru linnale kuuluv objekt/ala.
Projekti rahastab Euroopa Noored
Programmi noortevahetuse alaprogramm 1.1.
Programmi rakendusüksuseks on
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti
büroo.
Lisainfo:
ettevõtluse vanemspetsialist
ja arendusspetsialist
Tiina Hallimäe, tel 785 0922
e-post: tiina.hallimae@voru.ee

Ranitsatoetus aitab kooliminejat
Võru linn toetab 2011. aastal oma 1.
klassi astuvaid lapsi 50 euroga.
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 2011.
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.

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 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.

Linn taotleb rahastust uuele tööhõiveprojektile
Võru linn esitas juunikuus SA-le Innove
projektitaotluse sotsiaalvaldkonna arendamiseks. Koostatud projekt on suunatud eelkõige hoolduskoormust omavatele töötutele, kellel avaneks võimalus
isikliku abistaja või tugiisiku olemasolul
tööturule tagasi pöörduda.
“Projekti abil aidatakse leida tööd
praegustel töötutel või nendel, kes ei
saa hetkel töötada seetõttu, et peavad
hooldama oma lähedast või pereliiget,”
kommenteeris abilinnapea Tarmo Piirmann.
Kaudselt avaldab projekt mõju kogu perele ning ka ühiskonnale tervikuna. “Tugiisikute ja isikliku abistaja teenuse osutamise abil aidatakse reaalselt
hinnata hetkeolukorda ja võimalusi,

suurendada motivatsiooni ja oskust igapäevaelus toimetulekuks,” sõnas Piirmann.
Projekti kogumaht on 199 162 eurot, millest taotletav struktuuritoetus
on 178 659 eurot. Toetuse eraldamisel
ja projekti rakendamisel on linnal kümneprotsendiline, umbes 17 018-eurone
omaosalus. Projekti tegevused on planeeritud 1. oktoobrist käesoleval aastal
kuni 31. detsembrini 2013. Koostööpartneriteks on Nöörimaa Tugikodu ja
Võru vallavalitsus.
See, kas linnavalitsuse esitatud projekti ka rahastatakse, selgub septembri
keskel.

VLL

Erastame, et areneda
Jüri
Kaver
linnapea

Kuulutasime välja ASi Võru Soojus
aktsiate enampakkumise lootusega
lüüa ühe hoobiga maha kaks kärbest:
esiteks teenida raha Kreutzwaldi Gümnaasiumi renoveerimiseks ning teiseks
tuua läbi erastamise soojafirmasse
täiendavaid vahendeid energiamajanduse arendamiseks.
Rahandusministeeriumi kodulehekülje vahendusel on kõigil võimalik
kaasa elada omavalitsuste finantsolukorra muutustele. Sealt nähtub, et Võru linna laenukoormus moodustas eelmisel aastal 80 protsenti eelarve tuludest, mida on tublisti rohkem kui seaduses lubatud 60 protsenti. Miks see
nii on?
Nii Võrus kui mitmes teises omavalitsuses moodustati eelmise kümnendi keskel suurte ehitusobjektide finantseerimiseks sihtasutusi või äriühinguid. Seadus võimaldas omavalitsusele kuuluval sihtasutusel võtta laenu ilma, et see otseselt kajastuks omavalitsuse eelarves. Nõnda ehitaski näiteks Võru spordihalli ja staadioni juriidiliselt mitte Võru linn, vaid omavalitsusele kuuluv sihtasutus Võru Spordikeskus. Kuigi linn garanteeris sihtasutuse võetud laenud, ei lugenud riik
krediiti otseselt linna kohustuseks.
Hiljem seadust muudeti ning riik
hakkas omavalitsusele kuuluva sihtasutuse laene käsitlema juba omavalitsuse laenuna. Selle muudatuse tulemusel kargas Võru seni hajutatud laenukoormus järsult üles, kaugelt üle lubatud piiri.
Siinjuures ei ole mõistlik otsida

süüdlasi, sest Võru linn kasutas omal
ajal ära seadusest tulenevad õigused
ja arenes eelmise kümnendi keskel väga kiiresti, nagu mitmed teisedki omavalitsused. Võimalik, et isegi liiga kiiresti, sest kui saabus majandukriis ja
omavalitsuse tulud vähenesid, katkes
investeerimine liiga järsult.
Olukorrast väljumisest on kaks võimalust: istuda ja jälgida aja kulgu või
tegutseda. Esimest varianti kasutades
tuleks oodata, millal linna laenukoormus taas nõnda madalale tiksub, et
oleks võimalik investeeringuteks uusi
laene võtta. Teine variant on müüa vara, et saadud raha investeerida.
Koalitsioon on otsustanud tegutseda ja panna müüki Võru Soojuse aktsiad. Eeskätt kannustas meid tagant
vajadus renoveerida Kreutzwaldi gümnaasium, milleks on võimalik kaasata
Euroopa Liidu toetusraha. Kätt südamele pannes tuleb praegu valida kahe
vahel: kas säilitada soojaettevõtte aktsiad või remontida kool. Kahte korraga ei saa.
Oluline on tähele panna, et soojaettevõtte aktsiate müügiga kaasnevad ostjale teatud kohustused. Näiteks kohustus investeerida kümne
aasta jooksul soojavõrku kokku kaks
miljonit eurot. Ma pole kindel, kas
Võru Soojus seda munitsipaalomandis jätkates suudaks.
Kahtlemata on Võru Soojus linna
jaoks oluline ettevõte, kuid ma ei hindaks tema tähtsust üle. Pealegi ei kao
sooja tootmine pärast erastamist ära,
vaid see jätkub erakapitali poolt, nagu enamikus Eesti omavalitsustes.
Teadaolevalt omab lisaks Võrule oma
soojafirmat Eesti linnadest veel Kuressaare ja Põlva.
Korras gümnaasium on Võru linna
jaoks strateegiliselt olulisem asutus
kui soojafirma. Kreutzwaldi gümnaasiumi võime häbenemata nimetada
Võrumaa parimat haridust andvaks
kooliks. Häbiasi on see, et tema tehniline olukord on viletsam kui mitmel

teisel gümnaasiumil maakonnas, kus
pole aga ette näidata sedavõrd häid
õpitulemusi.
Kreutzwaldi gümnaasium on üks
Võru visiitkaartidest, üks magneteid,
mis noori igal aastal Võrru tõmbab.
Miks me siis peaks loobuma võimalusest kool korda teha, eriti nüüd, kus
selleks on võimalik saada toetusraha?
Võru Soojuse aktsiate erastamine
toob tõenäoliselt kaasa sooja hinna
tõusu, millele on ka tähelepanu juhitud. Siinjuures ma aga hoiduks süüdistusest, et erastamine põhjustab hinnatõusu. Poliitikuna võiksin isegi rõõmustada, et meil „õnnestub“ sooja hinna tõstmine veeretada erakapitali
kraesse, kuid tegelikult hakanuks sooja hind tõusma ka aktsiaid müümata.
Põhjuseks on nii kütteainete hinnatõus kui ka investeeringud, mis Võru Soojusel tuleb linna soojamajanduses nii või teisiti teha. Uued torud ei
lähe maasse aga tasuta, seda võin ASi
Võru Vesi endise juhina kinnitada.
Võru Soojuse juhataja Ilmar Sild
teab üsna hästi, millises seisus meie
soojatorustik tegelikult on ja kui palju on ettevõttes praegu nende väljavahetamiseks raha. Uskuge, olukord on
täbar juba pikki aastaid, kuid erinevalt
veemajandusest ei ole Euroopa Liit
soojatorustiku uuendamiseks märkimisväärselt suurt raha eraldanud ega
ka tõenäoliselt tee seda.
Kahtlemata tähendab parem kvaliteet ka kõrgemat teenuse hinda. Ma ei
ole aga siinjuures nõus arvamusega, et
soojatorustiku uuendamise peaks kinni maksma linn oma eelarvest, kuhu
kogutakse ka nende inimeste maksueurod, kes kütavad oma maja ise. Nii
nagu Võru Vesi pidi europrojektide
omaosaluseks vajaliku raha ise hankima, peab ka Võru Soojus oma torustikud ise suutma korda teha, sõltumata
sellest, kas ettevõte on munitsipaal- või
eraomandis. Mingil muul viisil kui raha laenates ja hinda tõstes seda teha
pole aga paraku võimalik.

Töötute projekt on lõpusirgele jõudmas
Projekti esimene koolituspäev algas 4.
oktoobril, kui noored töötud vanuses
16–24 alustasid projekti „Võru linna
ja valla töötute noorte ja lühiajaliste
töötute tööjõuturule kiiremale integreerumisele kaasa aitamine“ raames
oma kooliteed.
Kolme etapi jooksul registreerus
projektile kokku 94 noort ja lühiajalist
töötut, 21 töötut loobus erinevatel
põhjustel ning koolitatud sai 73 töötut, kellest ettevõtluskoolitusel osales
28 ja praktikal 43 töötut.
Äriplaane kirjutati kolme etapi
jooksul kokku seitse, millest projektipoolse toetuse on saanud hetkel üks,
kuid töötukassast toetuse saajaid on
rohkem.
Tööle on suundunud 14 ja õppima
üks, kuid kindlasti ei ole need lõplikud
tulemused. Paljud noored mõtlevad
alustada sügisest kooliteed.
Projekt algas 01.05.2010 ning lõppeb 31.08.2011. Tänaseks on aktiivsed tegevused lõppenud ning jäänud
on veel projekti kokkuvõtted ning aruandlus rakendusüksusele.
Juunis käisime viimase, III etapi

ettevõtluskoolituse läbinutega motivatsioonireisil Tartus ERR stuudios,
Viljandis SA Viljandimaa Loomeinkubaatoris, Pärnus Aknakoda OÜs,
Starius OÜs, Hüppa OÜs ja kohvik-restoranis Supelsaksad. Reisil oli elevus
suur – arutati, kuidas mõni ettevõte
on nii lühikese ajaga suutnud ennast
rakendada. Tegu oli ettevõtetega, kes
olid alustanud oma äri rajamist läbi
alustava ettevõtluse toetuse.
Pärast motivatsioonireisi sai esitada komisjonile äriplaane. Selles etapis
jõudis plaani valmis kirjutada üks töötu, kelle sooviks on hakata matusetarbeid tootma ning müüma. Mõnedel on
ideed kuskil südames ja mõned plaanivad äriplaani esitada töötukassale.
Tänu koolitusele said paljud julgust
alustada äriplaani kirjutamisega, et
hiljem luua oma ettevõte.
Kolmanda etapi lõpupidu toimus
Pubis Õlle 17, kus tehti nii etapi kui
ka kogu projekti kokkuvõtted ning
anti koolituse läbinutele tunnistused.
Suur osa projektis oli ettevõtetel,
kes pakkusid Võru linnas ja vallas ning
mõne puhul ka väljaspool Võru maa-

konda praktikakohti. Siinkohal tuleb
tänada järgmisi ettevõtteid: Võrumaa
Keskraamatukogu, Flamelle OÜ, FIE
Kädi Helstein, Rautakesko AS, Tuuliku Reisid OÜ, Moduren Grupp OÜ,
Lestmar OÜ, Võrumaa Talupidajate
Liit MTÜ, Aedes Ehitus OÜ, Rimi Eesti Food AS, Võru Lasteaed Punamütsike, Võru Lasteaed Sõleke, Katusenõunikud, Kandelin KV OÜ, Mervika OÜ,
Rõuge Vallavalitsus, Pintmann Grupp
OÜ/Kubija hotel, Võrumaa Arenguagentuur SA, Eprok OÜ, Kohtutäitur
Taive Peedosaar, Varjupaikade MTÜ,
PW Detail OÜ, Eesti Metodisti Kiriku
Võru Kogudus, OÜ Esselait, Timo Keraamika OÜ, Võru Vesi AS, Võru Lasteaed Päkapikk, Selver AS, Abris AS,
Krõll OÜ, Puiga Lasteaed Siilike, Võru
Tarbijate Ühistu, Vandersell OÜ,
Dataline OÜ.
Esta Saksing
projektijuht

Hooajalisest müügist Võru linnas
Alates juulist hakkas linnas kehtima
uus kord “Hooajalise müügi korraldamine”, mis reguleerib linna omandis
oleval maa-alal või selle osal hooajalist müügitegevust.
Määruse eesmärk on korrastada
hooajalist müügitegevust linna omandis oleval maa-aladel või nende osadel. Senini on ettevõtjad teinud vaid
MTRis registreeringu. Varem pole olnud korda, mis kehtestaks nõudeid
hooajalisele müügikohale ning reguleeriks ettevõtete vahetus läheduses
väljaspool siseruume paigaldatavaid
hooajalisi laiendusi. Antud määrus
pole Eestis uus, analoogne kord on
olemas enamikes linnades.
Mis on antud määruse aluseks?
Kaubandustegevuse seaduse kohaselt

tuleb müügikoha hooajalist laiendust
kooskõlastada linnavalitsusega. Teeseadus sätestab, et teel ja tee kaitsevööndis on tee omaniku nõusolekuta
keelatud ehitada alalist või ajutist
müügipunkti või muud teeninduskohta ning avalikult kasutatava tee omanik on kohustatud korraldama tee kasutamist ja kaitset. Kuna tänavad,
teed, parklad ja kaitsevööndid kuuluvad valdavalt linnale, siis on linnavalitsusel õigus otsustada linna omandis oleva maa-alal või selle osa kasutamise üle.
Mida see tähendab? Näiteks kohvik soovib suvel tuua mõned lauadtoolid siseruumist välja kõnniteele,
mis kuulub linnale. Antud juhul on tegu müügikoha hooajalise laiendami-

sega. Või näiteks maasika- või jäätisemüüja tahab linnale kuuluvas parklas
avada müügikohta, sel juhul on tegu
hooajalise müügikohaga. Kuna müügikoha hooajalist laiendust ja müügikohta soovitakse paigaldada linnale
kuuluvale alale, siis tuleb loa saamiseks teha linnavalitsusele vormikohane taotlus. Linnavalitsus teeb otsuse
loa väljastamise või selle väljastamisest keeldumise kohta 21 päeva jooksul, arvates loa taotlemiseks viimase
vajaliku dokumendi saamisest.
Uue korra ja taotlusvormiga
saab tutvuda linnavalitsuse kodulehel www.voru.ee.
Info: Tiina Hallimäe, 785 0922.
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Võru Muusikakooli uus direktor on Neeme Punder
Võru Muusikakooli
uueks direktoriks
kinnitati Neeme
Punder. Eesti muusikaringkondades
on ta austatud ja
tuntud nii flöödimängija, muusikakorraldaja kui pedagoogina.
Alates 2005. aastast on Neeme Punder olnud Eesti Kontserdi produtsent. Ta on pikka aega töötanud Tallinna Muusikakeskkooli plokkflöödi ja flöödi eriala õpetajana ning
Viljandi Kultuuriakadeemia flöödi eriala pedagoogina. Punder on ka Viljandi Vanamuusika Festivali kunstiline
juht, Eesti Flöödiühingu asutajaliige,
Eesti Muusika Infokeskuse juhatuse liige ning otsakooli nõukogu liige. Ta on
töötanud erinevates ansamblites ja esinenud kontsertidel nii Eestis kui Euroopas.

vad neist tulevikus lihtsalt kauge kaarega mööda.
Siiani olete töötanud peamiselt
Tallinna ja Viljandi muusikakoolides. Mis tõi teid väikelinna Võrru? On teil Võruga ka varasemaid sidemeid?
Varasemad sidemed on olnud põgusad, kas läbi ülesastumiste erinevatel
kontsertidel, eksami- ja konkursižüriides ja muidu külastustel, kuna oman
siin lähedal juba 22 aastat suvekodu.
Põhilisteks motiivideks Võrus tegutsemiseks olidki ühest küljest missioonitunne, soov omi kogemusi pealinnast
ka kaugemal jagada ja teisest küljest
tunnen tugevat vajadust lihtsalt linnakärast kaugemal elada.
Kindlasti ei lahterda ma eri paikasid
väikesteks ja suurteks, pea- ja väikelinnaks ning autosõitu ei karda hoopiski.

Mida plaanite Võru Muusikakoolis ette võtta? Kas on tulemas suuremaid muudatusi?

Tegutsete aktiivselt nii flötisti,
pedagoogi kui muusikakorraldajana. Kuidas te kõikideks
oma kohustusteks energiat
leiate?

Võru Muusikakool on üks vabariigi
parimatest, seega pole ju mõtet seda
muuta, mis töötab niigi hästi. Õpetajad
on seal pühendunud, suurepäraste pedagoogiliste tulemustega, tahaksin eeskätt, et see kõik toimiks ka edaspidi samamoodi.
Veel sooviksin, et Võru Muusikakooli kasvandikud on tulevikus tõelised
muusikafännid, kelle jaoks muusika
nende elus on nauding, vaimustus, andekamatel ka elukutse. Olen päris kindel, et taolised inimesed on elutargemad ja väga paljud probleemid elus käi-

Ühe Hortus Musicuse liikme isa, nimelt pastor Kuurme jutustas kord sellise loo: “Kaks meest tassisid palaval päeval hiidraskeid kivimürakaid, töö oli
vaevaline, higi voolas, mõlemad pingutasid oma jõu piiril. Möödakäija vaatas
meeste punnitamisi pealt ja küsis ühe
käest, et mis ta teeb. See vastas, et tal
töö selline, peab kive tassima.
Sama küsimuse esitas möödakäija
ka teisele rügajale. Kuid teine töömees
ütles, et mina ehitan templit, näe sinna
eemale ja asus rõõmsalt veel suurema
innuga rahnu edasi nügima”. Ma vas-

taks samuti, et mina ei käi tööl, teen seda, mis mulle meeldib, mis mind motiveerib, see annabki jõudu ükskõik mida või kui palju teha. Vastu tahtmist või
mõne muu kasuahne sooviga tegutsemine on mõttetu ja elu raiskav.
Teie peamiseks huvialaks on
vanamuusika. Kui raadiost tuleb peamiselt popmuusikat, siis
mis võiks teie arvates lapsi
panna innustuma klassikalisest
muusikast?
Ma ei ütleks, et minu põhiliseks huviks on vanamuusika, see on vaid ikka
üks üsna väike osa. Armastan muusikamaailma sellisena nagu ta on. Popmuusika on ilmselt pinnapealseim virvendus
sellest, millega võib ju tegelda, kasu sisemisele inimesele on vaid väikseim.
Kuid innustumine muusikast üldse on
suurim väljakutse! Kindlasti pole küsimus asetatud vaid nii, et klassikaline
muusika on see kõige-kõige. Tõsi ta on,
et klassikalised teosed on vast sügavaimad ja nende ettekandmiseks on tõesti
vaja palju oskuseid. Kuid pisike inimene, kui ta hakkab märkama ennast, õpib
valitsema oma liigutusi, füüsist, mis pillimänguga hõivatud, tunnetab oma
emotsioone, juba komistab intuitsiooni
otsa jne. Siis võibki järsku toimuda innustumine, vaimustumine ja kui see juhtub, leiab taoline persoon juba kõik ise
üles, kui vaja, küsib, uurib, harjutab jne.
Siis pole ka see ruineeriv tümps kas kingapoes, möödasõitvas autos või mujal
eriliseks probleemiks, alati saab ju
eemale minna. Seega ainult laste motivatsiooni äratamine on põhiküsimus ja
las nad tegelevad siis pärast juba sellega, mis kõige hingelähedasem.

Võru Lasteaia Okasroosike uus direktor on Kaidi Maask
Võru
Lasteaia
Okasroosike direktori ametikoha konkursi võitis 36-aastane kahe lapse
ema Kaidi Maask.
Olles lõpetanud
Tallinna Ülikooli
alushariduse pedagoogi eriala, omandab ta hetkel magistrikraadi. Eelnevalt on Maask õppinud ärijuhtimist Võrumaa Kutsehariduskeskuses. Ta on töötanud Võru lastepäevakodus-varjupaigas Jussike ning
lasteaias Päkapikk lasteaiaõpetajana.
Olete aastaid töötanud lasteaiaõpetajana, nüüd alustate
lasteaiadirektorina. Kas vaim
on valmis? Millest alustate?
Vaim on täpselt nii valmis, kui üld-

se olla saab. Alustada tuleb tasapisi, õppida tundma töötajaid, lapsi ja lapsevanemaid ning maja ennast. Nii-öelda kohaneda uues majas.
On teil kavas ka mõned uuendused?
Okasroosikese lasteaed on väga toredate traditsioonidega lasteaed, esialgu suuri muudatusi kindlasti ei näe,
kuid eks elu näitab.
Keskkooli järel läksite õppima
koolieelset kasvatust, kuid vahepeal õppisite ka ärijuhtimist.
Mis ajendas teid uuesti lasteaiakasvatuse juurde tagasi
pöörduma?
Lasteaias tunnen end kõige paremini, mulle meeldib vahetu suhtlemine,
mida kogeb just seal, seega ei olnud
teist valikut.

Töötasite lasteaias Päkapikk 5
aastat. Kas on kahju Päkapiku
kollektiivist lahkuda?
Viis aastat Päkapiku lasteaias on
möödunud kiiresti ja tegusalt. Kogu kollektiiv on olnud väga toetav ja sõbralik.
Iga uus algus on millekski hea, seega
olen kindel, et sõbrad Päkapiku lasteaiast jäävad alles ja uusi sõpru saan
juurde.
Jääb teil töö ja pere kõrvalt aega ka hobideks?
Hobideks jääb aega küll, ma tantsin
rahvatantsu, teen käsitööd ja mulle
meeldib reisida. Olen sportlik ja viibin
palju looduses.

Intervjueeris praktikant
Maarja Roon

Linna prügimajanduses vabaturg
Võru linna jäätmemajanduses on taastunud vabaturg, st et kodanikud peavad
leidma endale sobivama teenuspakkuja. Olukord on sarnane sellele, mis toimis enne 2010. aastat, kui linnas veel
korraldatud jäätmevedu ei olnud. Mis
vabaturg linnaelanike jaoks tähendab,
uurisime linnamajanduse osakonna juhatajalt Hegri Naruskilt.
Linnas on prügimajanduses
taastunud vabaturg. Miks selline olukord on tekkinud?
Alates 1. augustist on linnas tõesti
n-ö vabaturg, mis oli Võrus aastaid kuni 2010. aastani, mil hakkas kehtima
korraldatud olmejäätmete vedu (KOJV).
Olukord tekkis põhjusel, et jäätmekäitleja ja linna vaheline tulevikunägemus
ei ühtinud ning pikkade läbirääkimiste
tulemusena otsustati lõpetada KOJV leping poolte kokkuleppel. Läbirääkimisi
alustati peaaegu aasta tagasi, kui linnapoolne soov oli jäätmeid suunata Umbsaare jäätmekeskusesse. Ettepanekule
reageeris Ragn-Sells ning esitas oma
kalkuleeritud hinnakirja Umbsaarde
veo puhul. Linn aktsepteeris seda ettepanekut ning kehtestas uue hinnakirja
volikogus. See oli küll oluliselt kõrgem
seni kehtinud hindadest, kuid omas ka
lisaväärtusi ning poleks põhjustanud

olukorda, mis hetkel on tekkinud. RagnSells muutis aga ootamatult meelt ning
keeldus ka uute hindadega Umbsaarde
vedamast, tuues põhjuseks avalikkuse
surve. Kuna eelpool toodud nägemuses
kokkuleppele ei jõutud, kuulutati 2011.
a mais välja uus konkurss, mille korral
oleks uus vedaja pidanud alustama jäätmeveoga 1. augustist 2011. Kahjuks
olemasoleva hanke Ragn-Sells vaidlustas ning vaidlustusprotsess
ja hankedokumentide
muutmine ei võimaldanud enam senisest tähtajast kinni pidada. Linnavalitsus tegi AS-ile RagnSells ettepaneku jätkata
vedu seniste hindadega ja
vedaja soovitud jäätmekäitluskohta kuni uue võitja
selgumiseni, kuid sellest
keelduti ning otsustati jätkata vabaturu tingimustes
oluliselt kõrgemate hindadega.
Kuidas linnaelanik peaks käituma, et tema prügi augustikuus
ei jääks vedamata?
AS Ragn-Sells, kes oli senini Võru
linnas olmejäätmete vedaja, peaks olema elanikke muudatustest ja võimalustest teavitanud. Need, kellele pole tea-

det saadetud, peaksid Ragn-Sellsiga ise
ühendust võtma. Inimestel on valida,
kas sõlmida leping senise vedajaga või
mõne teise ettevõttega (nt Veolia Keskkonnateenused, Jõgeva Elamu). Jäätmed võib ka ise viia Umbsaare jäätmekeskusesse (8 km).
Kuidas linn tekkinud olukorra
lahendab?
Hetkel on vaidlustus
r i i g i h a n g e t e
vaidlustuskomisjonis
saanud lahenduse ning
uue hanke avame 9. augustil 2011. Pärast ettevõtete kvalifikatsiooni ja pakkumuste kontrollimist esitame võitja linnavalitsusele
heakskiitmiseks, mille tulemusena saab uus vedaja hakata planeerima oma veograafikuid ning inimeste ja
ettevõtetega lepinguid sõlmima.
Mida kiiremini lepingud sõlmitud saavad, seda kiiremini vedu toimuma hakkab. Loodetavalt on avaliku hanke tulemusena konteineri tühjendushinnad
odavamad kui hetkel vabaturu tingimustes.
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20 aastat…
“20 aastat tagasi loodi Balti toetuse
rühm. Väike grupp sõpru, kelle algatusel asuti toetama Balti riikide
ettevõtmisi. Korraldati seminare ja
väljapanekuid riikidest, kes püüdlesid vabadusele,” sõnas Paul Olivier,
kes on Touraine Baltique´u juht. Organisatsioon, kes on 20 aasta jooksul tegelenud meie, lätlaste ja leedulastega, et jagada infot siin toimuvast. Selliste mälestustega meenutan enda, Kristjan Võrno, ja Võru
linnavolikogu esimehe Erki Saarmani visiiti Võru sõpruslinna Chambraylés-Toursi.
Meie sõpruslinn Chambray-lés
Tours on 12 000 elanikuga Prantsuse mõistes väikelinn, mis sarnaselt
muu maailmaga on viimase dekaadi vältel teinud läbi palju uuendusi.
Hämmastav on see, et kõike uut saadab lihtsus ja tagasihoidlikkus, samas ratsionaalne läbimõeldud planeering ja teostus. Üks sellistest
uuendustest on uue raamatukogu,
nende mõistes Mediatheque rajamine, mille ette on rajatud sõpruslinna auks “Võru” nime kandev väljak.
Sellises sõprust ja lihtsust austavas
kogukonnas mööduvad kõik need
külastuspäevad.
2013. aastal täitub Võru linna ja
Chambray-lés-Toursi linna 10. koostööaasta. Nende aastate vältel on olnud mitmeid kultuuri ja spordi valdkonna kohtumisi ning üles on seatud tohutu hulk häid tutvusi.
Need head prantslased, kellega
mul õnnestus tutvuda – linnapea
Christian ja tema naine Kristine
Gatard, Olivier, Nicole ja Jan-Claude, Philipe, Marie, Kristine ja Alain
– saadavad käesolevaga oma tervitusi kõigile, kes neid tunnevad.
Sõpruslinna linnapea Christiani
soov on, et 10. aastapäev saaks peetud suurejooneliselt ning selle auks
oleks korraldatud üritusi nii siin kui
seal. Ja tegevused, mis aset leiaksid,
oleksid avatud kõigile linlastele.
Ajalugu, läbi elatud raskused,
hoolivus ja austus üksteise suhtes on
see, mis mind seal lummas. Pärast
viiendat päeva Prantsusmaal mõistan ma põhjust, miks omavaheliseks
tervituseks antakse õhkõrn põsemusi. See ei ole mingi siivutu põhjus
või oskamatus lõunaeurooplase
moodi piiri tunnetada – see on eluehtne ja siiras sõpruse väljendamise
märk.
Balti riikide taasiseseisvumise

Vasakult Võrust pärit ning hetkel Pariisis elav Kristiina Kesa,
abilinnapea Kristjan Võrno ja
sõpruslinnade komitee liige Nicole Bernard 16. sajandil rajatud
Pierre de Ronsard`i roosiaias.

20. aastapäeva konverentsil, mis oli
meie reisi peamine põhjus, esines
Eesti suursaadik Sven Jürgenson sõnadega: “50 aastat suletud aken Euroopasse sai täiskäigu Eesti liitumisega Euroopa Liitu”. Sidemed, mis
olid nende aastate jooksul kustunud, on taas üles seatud. Ja selle
kõige valguses meenusid mulle
Chalice`i laulu “Minu inimesed” sõnad: “Kui süda on suur, siis on vahemaad väikesed. Head sõbrad, võibolla mujal ongi parem, seikle, aga
ära jää võõraks”. Ja tunnen, kuidas
tekib soov jõuda koju ning meeletu
entusiasm kanda edasi kõike seda,
mida kogesin.
Toetame üksteist, aitame paremaks muuta oma kodu ja ümbrust.
Pingutame tugevamalt selle nimel,
et me jääksime püsima. Usume rohkem endasse, sest siis on võimalik
usaldada meid ümbritsevaid.

Tervitan kõiki Eesti taasiseseisvumise 20. aastapäeval!
Kristjan Võrno
abilinnapea

Suvekuudel käib pargi
mänguväljakutel vilgas tegevus
Kreutzwaldi tänava spordikooli
võimla külje all asuvatel pargi mänguväljakutel on pikk ja kuulsusrikas
ajalugu. Väljakutel toimunud Jaan
Gutmanni võrkpalliturniiril (26.–28.
august toimub Võru spordikeskuses
juba 53. turniir) on mänginud loendamatul hulgal Euroopa ja maailmameistreid. Ka kõik Võrust pärit nimekad võrkpallurid on just nendelt
väljakutelt välja kasvanud.
Möödunud sajandil, kui linnas
puudusid võimlad pallimängude
harrastamiseks sisetingimustes, olid
väljakud linnarahva jaoks asendamatud. Ja on seda tänini. Suviti võib
leida sealt mänguhuvilisi pea igal
õhtul. Erinevas vanuses võrkpallisõpru meelitavad kohale eelkõige
suurepärane asukoht ja läheduses
asuv Tamula järv, kus end pärast
sportimist kasta saab.
Lisaks toimuvad seal siiani traditsioonilised võrkpallivõistlused,
kus osalejaid tuleb kohale üle terve
Eesti. Esimene suurem võistlus peeti maha 4.–6. juunini, mil toimusid
juba neljandat aastat järjest Eesti
U14 vanuseklassi meistrivõistlused

minivõrkpallis. Kolme palava päeva
jooksul ligikaudu 230 noore võrkpallipoisi ja -tüdruku osavõtul kuuel
erineval väljakul mängiti kokku tervelt 144 mängu.
Nädal hiljem toimunud 11. rahvavõrkpalliturniiril “Tamula Vanake”
korrati osalejate rekordit. 315 mängija osavõtul peeti kahe päeva jooksul kaheksal väljakul maha 141
võrkpallimatši. Uudsest seeriavõistlusest Credit24 Suvevolle, kus juuni
ja juulikuu igal teisipäeval toimus 8
etappi, mängiti samuti pooled pargi
mänguväljakutel.
Osavõturohkeimad etapid meelitasid Kreutzwaldi kuju kõrval asuvatele väljakutele poolsada võrkpallihuvilist, mis näitab, et võrkpall on
Võrus endiselt au sees. Augusti eelviimasel nädalavahetusel toimub
pargiväljakutel järjekorras juba 52.
(!) Võru spordikooli noorte võrkpalliturniir, kus osalejaid lisaks Eesti
erinevatele linnadele Soomest, Poolast ja Lätist.

Marko Mett
Võru Võrkpalliklubi

Võru Linnavalitsus korraldab hanke Koreli oja haljasala kuivanud kaskede raietööks.
Täpsem info www.voru.ee, tel 785 0929
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Eesti lipu kasutamise kord julgustab lippe kasutama
Eesti lipp kuulub meile kõigile ning
seepärast ei ole ükskõik, kuidas seda
kasutatakse. Eesti lipu kasutamise põhimõtted ja üldnormid on Riigikogu
sätestanud seadusega. Õigusaktiga
kehtestatud Eesti lipu kasutamise korra järgimine väärtustab, lihtsustab ja
ühtlustab sinimustvalge lipu kasutamist. Samas ei ole need reeglid mõeldud piirama Eesti lipu kasutamist.
Hiljuti pöördus üks vallaasutus
Riigikantselei poole küsimusega, kas
erakorralisel lipupäeval võib lipu heisata ka hiljem korras ettenähtud ajast.
Nimelt oli Riigikantselei edastanud
kõikidele riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele erakorralise lipupäeva
teate, milles märkisime ära lippude
heiskamise aja. Vastav teade jõudis
aga asutuse lipuheiskajani pärast teates märgitud aega. Mida sellisel puhul
teha? Kas heisata lipp pärast lippude
üldist heiskamisaega või jätta lipp
heiskamata?

Lipu heiskamise mõte
Eesti lipu heiskamisega anname
teada oma isiklikest rõõmu- ja kurbusepäevadest, samuti ühisest väärtuspildist ja minevikukogemusest. Näiteks
heiskame sinimustvalged lipud pulmade, sünnipäevade, suguvõsakokkutulekute puhul – sellega teavitame oma
kodukanti perekondlikest sündmustest. Lipu heiskamisel leinalipuna väljendame kaastunnet. Aga näiteks vabariigi aastapäeval või emadepäeval
heiskame lipud ühtsustunde väljendamiseks: meile kõigile on oluline Eesti

Vabariik, selle väljakuulutamine ja selle põhiseaduslikud väärtused.
Lühidalt: Eesti lipu heiskamisega
väljendame meile olulisi tundeid, sõnumeid ja mõtteid.

Reeglid lihtsustavad lipu kasutamist

alles kella üheksaks, siis on korrektne,
et heiskate lipu kell üheksa ehk esimesel võimalusel. Sest oluline ei ole ju lipu heiskamise täpne aeg vaid lipuheiskamine ise ja sellega väljendatav mõte. Oluline on veel, et lipp oleks puhas
ja terve ning lipuvardale või -mastile
sobiva suurusega.

Eesti lipu kasutamise korra sätestab seadus. Täpsemaid suuniseid Eesti lipu igapäevaseks kasutamiseks annab hea tava, milles on selgitatud lipu kasutamise niinimetatud ideaaljuhte. Ikka selleks, et teada, kuhu poole
püüelda ja millest eeskuju võtta. Tava
arvestab ka rahvusvaheliselt ja ajalooliselt välja kujunenud lippude kasutamise traditsioonidega. Kuid ei seadus
ega hea tava anna vastuseid kõikidele lipu kasutamise üksikküsimuste
kohta. Seepärast tulebki appi võtta ka
terve mõistus.
Eesti lipud heisatakse üldjuhul päikesetõusul või kell kaheksa. Kuid näiteks suguvõsa kokkutulekul on paslik
lipp heisata hoopis kokkutuleku alguses. Seadus ega hea tava ei kõnele sellest midagi.

Gert Uiboaed
Riigikantselei sümboolikanõunik
Eesti lipu kasutamise
meelespea
• Igaüks võib heisata Eesti lipu
• Heiska Eesti lipp pidupäevadel
• Suhtu lipusse austusega
• Heiska lipp päevavalguse ajaks
• Jaaniõhtul Eesti lippu ei langetata
• 24. veebruaril, 23, juunil ja 20.
augustil heisatakse Eesti lipp kõikide elu-, äri- ja büroohoonetele.
Vaata lisaks Eesti lipu kasutamisest Riigikantselei veebilehel valitsus.ee/eestilipp

Järeldus
Eesti lipu heiskamisel on kokku lepitud üldistes reeglites. Reeglite eesmärgiks on väärtustada ja lihtsustada
lipu kasutamist, mitte aga pärssida seda. Kui neist kokkulepitud reeglitest
ei ole võimalik kinni pidada, siis tasub
lipp ikkagi heisata. Näiteks kui lipud
heisatakse lipupäeva hommikul kella
kaheksaks, aga teie saate lipu heisata

Malevasuvi Võrus
möödus taas naeratus
näol tööd tehes
Juuni viimasest nädalast kuni juuli lõpuni toimus juba kuuendat korda Võru
õpilasmalev. Rühmad toimetasid Jaani
koolimajas ja Pikakannul. Eelnevalt registreerunud 58 noorest said malevasuvest osa 46 Võru linna ja valla noort.
Liigeldi jalgratastel ning tehti erinevaid
lihtsamaid heakorra- ja põllutöid Võru
linnas, vallas ning Lasva valla territooriumil.
Maleva jooksul said noored informatsiooni karjääriplaneerimisest,
prantsuse kultuurist ja taaskasutusest,
tutvusi uute inimestega ning võimaluse lisaraha teenimiseks. Oleme tänulikud oma tööandjatele, kes leidsid malevlastele rakendust ning tulid meile
igati vastu. Malevas käis töö ja vile koos
ning vaba aja sisustamisel oli noortel
suur kaasarääkimisvõimalus. Erinevates rühmades toimusid olümpiamängud, pulm, pahupidipäev, karjääripäev,
matkad-väljasõidud. Muidugi ei puudunud malevast ka rebaste ristimine,
mis pani kohe alguses proovile noorte
algatusvõime. Malevlastel hoidsid silma peal ning suunasid kaks kvalifitseeritud kasvatajat. Kaasa aitasid ka kokatädid ja majahoidjad, kelleta ei oleks
saanud malev toimuda.
24. juulil selgitati välja parim rühm,
kes sõidab augustis riiklikule malevlaste kokkutulekule Võru maakonda esindama. Parimaks osutus Pikakannu
rühm, kes edestas Jaani I vaid kahe
punktiga. Sel aastal on EÕM kokkutuleku teemaks “Ühtsuses peitub jõud”.
Kokkutuleku kavas on mitmed traditsioonilised võistlused, varasematest
aastatest erinevalt on etluskavad asendatud maleva talendijahiga.
Valiti välja ka Võru õpilasmaleva
“Töömurdja 2011”, kelleks osutus Brita
Saare Jaani I rühmast. Teised
nominendid antud tiitlile olid Oliver
Kuusk Pikakannu ning Kert Kongo Jaani II rühmast. Töömurdja noor on positiivse suhtumisega töösse, nobedate
näppudega, mõtleb tööd tehes ning pärast lõpetamist küsib, kas veel midagi
on vaja teha.
Võru malevat korraldatakse Võru
linna- ja vallavalitsuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse toetusel. Järgmisel aastal on plaanis avada võimalusel ka üks
linnarühm, kus tööülesandeid leiaksid
veidi nooremad.

Einike Mõttus
projektijuht

Vabatahtlikud korraldasid igal hommikul hommikuvõimlemise kooli aias.

Puuetega laste vanemad vajavad ka puhkust
ja nende lapsed eakaaslaste seltsi
Vaimupuudega laste pereliikmete
ettepanekut korraldada praegustele ning endistele Järve kooli õpilastele igal suvel laager arutati Järve
kooli hoolekogus juba aasta tagasi.
Vanemate soov oli, et nende lapsed saaksid ka suvel veeta koos aega eakaaslastega, tegeleda arendavate tegevustega. Samas vajavad
puuetega laste vanemad ka ise puhkust.

MTÜ Toetuskeskus Meiela rehabilitatsiooniteenused on reaalseks
võimaluseks suvise loovuse laagri
läbiviimiseks Järve koolis.
Laagris osalejaid abistasid Järve
kooli õpetaja abid, päevaplaanid
olid eelnevalt rehabilitatsioonimeeskonna liikmetega välja töötatud. Vabatahtlikena osalesid üliõpilased Johanna Jõelaid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolist ning Epp Alvela ning
Maarja Roon Tartu Ülikoolist.

Seoses Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondliku kodukaunistamise konkursiga valis Võru linn sel aastal välja 3 objekti. Võru linn tunnustab tänavu kolme kaunist kodu, milleks on Ruth ja
Meelis Raami individuaalelamu Kalmuse tänaval (fotol), Piia ja Hendrik Vikiski individuaalelamu Tööstuse tänaval ning firma AS Ehitusvara Pikk 6b.

1. augustil täitus Võru
Järve koolil 15 aastat

Uudiseid Wõru linnast 1936. aasta augustist

Juubeliüritus toimus juba maikuu lõpus. Pidulikul aktusel me ei vaadanud
enam niipalju ajas tagasi ega analüüsinud toimetuleku- või hooldusõppe tähtsust, vaid tutvustasime Järve koolis viimastel aastatel läbi rahvusvaheliste kogemuste tehtud sisulist metoodilist
tööd.
SA Archimedes hariduskoostöö keskus avaldas tänukirjaga tunnustust Võru Järve koolile haridusalase rahvusvahelise koostöö väärtustamise edendamise ja heade tulemuste saavutamise
eest. Samas said auhinnalised kohad
Archimedese joonistusvõistlusel osalenud kahe Järve kooli õpilase tööd. Võru maavanema tänukirjaga tänati Võru
Järve kooli rahvusvahelise koostöö
arendamise eest erivajadustega õpilaste toetamisel aastatel 2006–2011.
Võru linnavalitsus tänas kooli ning
avaldas tunnustust füsioterapeudile
Gaida Vassinile, õpetaja abidele Kersti
Aiale ja Valentina Koemetsale. Üritusele
olid tulnud kõik kooli toetajad, koostööpartnerid Eestist ja väljaspool Eestit.

Eesti Panga president Wõrus.
Uus pangamaja püstitatakse
Tartu ja Jüri tänawa nurgale.
Laupäewal (22.08.1936 – A. R.)
wiibis Wõrus Eesti Panga president
J. Jaakson, tutwumas uue pangamaja ehitamiseks pakutawate kruntidega. Krunte on pakkunud Wisser, Peterson, Pärg, Beick, Saksa põllumeeste selts ja Wõru Ühispank, wiimane
oma Jüri ja Tartu tän. nurgal asuwat
kinniswara.
Pakutawatest
kinniswaradest ja kruntidest oli Eesti Panga president eriti huwitatud
Wõru Ühispanga pakutawast
kinniswarast, kui sobiwamast
tulewasest pangahoonest. Uue pangamaja püstitamine sellesse rajooni
muudaks nägusamaks ka Wõru fassaadi. Esialgu jäi uue pangahoone
asupaik lahtiseks.
Elu, nr. 92 24.08.1936
Siia on huvitav lisada, et 1936. aasta oli omamoodi aasta Võru ehitusloos, kerkisid mitmed uued elamud
ja planeeriti ka esindushooneid. Pangahoone ehitati 1938. aastal, maavalitsuse hoone 1937. aastal. Selle
aja lehtedes oli paljukirjutatud tee-

Reet Kangro
Võru Järve kooli direktor

maks Võru linna fassaad ja nii need
uusehitused parandasidki linna fassaadi. Veel võib lisada, et valik langeski Võru Ühispanga pakutud krundile. A.R.

Wõru Ühispanga krunt Jüri ja Tartu
tänava nurgal 1930. aastate keskel.

Esimene gaasiwarjend Võrus
Püstitatawa maawalitsuse maja
keldrikorrusele ehitatakse ka
gaasiwarjend.
Gaasiwarjend warustatakse kindla uksega, ta tuleb 4 x 10 m ja mahutab endasse maawalitsuse personali gaasihäda korral. Kuna warjend
warustatakse õhupuhastuse ja juurdepääsu seadeldisega, wõib seal olla warjul gaasiohu ajal mitu päewa.
Kuna ehitused praegu weel käimas

ja osalt teostamata, pole selgunud
weel
gaasiwarjendi
lõplik
walmimislaad.
Elu, nr. 92 26.08.1936
Käisin ka asja uurimas ja maavalitsuse keskosa (see, mis oli ehitamise
ajal juba olemas) all on tõesti tänaselgi päeval tollal ehitatud gaasivarjend olemas. A. R.
“Wõruhõimu” lõpetajad
Naiskutsekool „Wõruhõimu“ majapidamisosakonna lõpetasid Ella
Adel Antslast; Linda Jõgewa Wõru
wallast; Linda Kawer Wõru wallast;
Erna Kann Wõru wallast; Õie Mõõk
Wõrust; Liidia Pihu Wiitinast; Anna
Pund Wõru wallast; Hilja Simm
Wõrust; Linda Tammsalu Krabilt;
Helga Wald Wõrust; Meida Waks
Kärgulast, Loreid Meos Leewilt ja
Elfride Lukats Wõrust.
Elu, nr. 94 28.08.1936

1936. aasta “Elu” augustikuu
numbreid uuris ja wäljakirjutisi tegi ning fotod otsis juurde Wõrumaa
muuseumi pääwarahoidja
Arthur Ruusmaa
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Võru VI Rattaralli

VII Jalgratta Paarissprint

Toimub 20. augustil Võru linnas.
Võistlus kuulub Filter maanteekarikasarja. Põhisõidu pikkus 104 km ja lühike sõit 41 km. Stardid vastavalt kl 11
ja 11.15. Võistluskeskus asub sel aastal
Tartu tänaval SEB panga ees.
Täpsem info ürituse kohta www.
aerobike.ee, sellel aadressil saab ennast
ka võistlusele registreerida. Soodushinnaga saab registreerida kuni 17. augustini.

Toimub 19. augustil Võru linnas
stardiga Vabaduse väljakult kell 19.
Jalgratta paarissprindil osaleva
võistkonna moodustavad 2 isikut, mõlemad läbivad vaheldumisi märgistatud distantsi, kasutades selleks üht ja
sama ratast. Ratas on n-ö teatepulgaks.

Võisteldakse järgmistes vanuseklassides:
M- põhiklass; M-sen 1,2,3,4 ; N-põhiklass ja N-sen – osalustasu 16 €.
M14, M16, M18, N18 – osalustasu
10 €.
Lühike distants on avatud kõikidele
vanuseklassidele ja osalustasu on 10 €.
Võistlus toimub kõvakattega teel.
Võistlust korraldab Haanja Rattaklubi
www.haanjarattaklubi.ee.

Võisteldakse järgmistes kategooriates: meespaarid, naispaarid
ning segapaarid.
Uuendusena on kavas võistlus lühikesel distantsil kuni 14 aasta vanustele lastele.
Võistlusteks registreerimine algab
1 tund enne võistluse algust, osavõtumaksu ei ole.
Autasustatakse iga kategooria kolme esimest võistkonda.
Võistluste korraldaja Haanja Rattaklubi www.haanjarattaklubi.ee.

Võrride võidusõit ja
Laste rattaralli
Võistlused toimuvad 21. augustil
Kreutzwaldi 109 (endine Sookool)
kinnistul. Võisteldakse klassides
võrrid standard, open + kahekäigulised, naised, külgkorv /vene/
hiina80cc ning isevalmistatud. Lapsed kuni 7 a saavad rattarallil osaleda kolmerattaliste, kaherattaliste
ja tõukeratastega. Registreerimine
ja tehniline boks 8.30–10. Esimene
start kell 11.
Standard võrril peab olema: originaal väljalasketoru, sumbutaja,
süüde, karbuss, silinder.

Liikluspiirangud Võru
linnapäevade ajal

Kõigil masinatel peavad olema
töökorras pidurid.
Osalustasu sooloratastele (stan,
open), võrridele ja mopeedidele on
7 eurot. Külgkorvide ekipaaž 14 eurot. Naistel ja lastel pole osalustasu.
Raja pikkuseks on umbes 450
m. Rada on nii asfaltil, kruusa kui
ka murukattega.

Lisainfo:
Raivo Ojaveer 528 2250 ja
www.voru.ee

Tule, osale 1784 m linnajooksul!
1784 m linnajooks on võistkondlik
ja meelelahutuslik teatejooks perekondadele, klubidele, ettevõtetele
ja sõpruskondadele, mis toimub Võru linna sünnipäevapidustuste raames juba kaheksandat 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 100-aastased. Perekonna liikmete vanused summeeritakse ning selle alusel moodustuvadki
vanusegrupid.

Kõigi osalevate perede vahel
loositakse välja Rakvere Aqva Hotel
& Spa kinkekaart. Auhinnad panevad välja Võru linnavalitsus, Võru
Spordikeskus ja kultuurimaja Kannel.
Linnajooksu start on 21. augustil kell 13.00 Jüri tänavalt, marsruut kulgeb mööda Jüri, Tartu,
Lembitu ja Vabaduse tänavat. Võistlusteks registreerimine algab tund
enne ürituse algust.
Võru linna 1784 m linnajooksu
peakorraldaja on MTÜ Haanja Rattaklubi.

VLL

Kuperjanovi jalaväepataljon
korraldab lahtiste uste päeva
19. augustil korraldab Kuperjanovi jalaväepataljon lahtiste uste päeva Võru linna rahvale linnapäevade raames.
Kuperjanovi jalaväepataljon
korraldab 19. augustil kell 12 ja 14
Võru linna rahvale ringkäigu pataljoni territooriumil, külastusaeg on
kuni kaks tundi. Lahtiste uste päeva raames saab tutvuda Kuperjanovi jalaväepataljoni ajaloo, kaitseväes kasutusel olevate relvade,

transpordivahendite ja varustusega, ajateenijate elu- ja õppetingimuste ning vaba aja veetmise võimalustega.
Lahtiste uste päevale saab registreerida 18. augustini Võru linnavalitsuse infosaalis Jüri tn 11 või
e-posti teel pille.kaldaru@mil.ee.
Lahtiste uste päevale palume kaasa võtta isikut tõendav dokument.

VLL

ÖÖKINO: Filmifestival “Euroopa
filmiööd” 19. ja 20. augustil
Kahel järjestikusel õhtul toimub Kesklinna pargis filmifestival “Euroopa filmiööd”. Erinevate Euroopas valminud
ja auhinnatud väärtfilmide vahendusel
tutvustatakse osalejatele Prantsusmaa,
Suurbritannia, Soome ning Rootsi suurepärast kinokunsti, nende maade kultuurilist eripära, kombeid, traditsioone
ning Euroopas valitsevaid erinevaid
sotsiaalseid probleeme, millega me
kõik suuremal või vähemal määral igapäevaselt kokku puutume.
19. ja 20 augustil algusega 21 näidatakse parki paigutatud väliekraanil mõlemal päeval kahte erinevat mängufilmi,
mille juhatavad sisse antud filmi asukohamaa esindajad. Avatud on Europe
Direct Võru teabekeskuse infotelk, kus
külastajatele pakutakse tasuta kohvi/
teed ja vajadusel vihmakeepe.
Filmifestival on kõigile külastajatele tasuta. Üritust finantseerivad Euroopa Komisjon ja Võru maavalitsus. Korraldab Europe Direct Võru teabekeskus
Kontaktisik: Merili Reismann
Väliskoostöö peaspetsialist
Europe Direct Võru teabekeskus
Võru Maavalitsus. Tel 786 8335,
Merili.Reismann@mv.werro.ee

Filmifestivali “Euroopa
filmiööd” programm (filmide lühitutvustusi loe
www.voru.ee)
19.08.2011
21:00 Filmifestivali avamine
ning sissejuhatus filmile
21:10 “Edith Piaf – Elusse armunud” (“La Môme - La vie en
Rose”, Prantsusmaa 2007, 140
min)
23:30 Sissejuhatus filmile
23:35 “Polaarjoone sangarid”
(“Napapiirin sankarit”, SoomeRootsi-Iirimaa 2010, 90 min)
01:15 Esimese festivalipäeva
lõpp
20.08.2011
21:00 Sissejuhatus filmile
21:05 “Coco Chanel & Igor
Stravinsky” (Prantsusmaa 2009,
120 min)
23:05 Sissejuhatus filmile
23:10 “Happy Go Lucky” (Suurbritannia 2008, 120 min) Briti
kultusrežissööri Mike Leigh’ päikeseline komöödia.
01.15 Filmifestivali lõpetamine
Kohtumiseni Euroopa filmiöödel!

Seoses 19.–21. augustil toimuvate linnapäevadega on Võru linnas mitmeid liikluspiiranguid.
Palume mõistvat suhtumist ning
soovime ohutut liiklemist.
Sõidukite liikluseks on suletud:
19. augustil kella 6.30-19
- Jüri tänav Vabaduse ja Tartu tänava
vahelisel lõigul
19. augustist kella 8 kuni 20. augustini kella 19
- Võru Spordikeskuse parkla
19. augustil kella 16.30-20 ja 20.
augustil kella 15-19
- Võru Spordikeskuse tagune parkla
(Kooli tn 10) on osaliselt piiratud
- Kooli tänav Võru Spordikeskuse parkla ja Räpina maantee vahelisel lõigul
19. augustil kella 12-21
- Vabaduse väljak
19. augustil kella 18-21
- Vabaduse tänav Jüri tänava ja Koreli
silla vahelisel lõigul;
- Lembitu tänav Vabaduse tänavast
Kesklinna pargi lõpuni;
- Mäe tänav Vabaduse tänava ja Mäe
põigu vahelisel lõigul;
- Liiva tänav Jüri tänava ja Koreli oja
vahelisel lõigul;
- Uus tänav Liiva tänava ja Vabaduse tänava vahelisel lõigul.
19. augustil kella 15 kuni rongkäigu läbimiseni
- Uus tänav Vabaduse tänava 5 ja Vabaduse tänava vahelisel lõigul;
- Vabaduse tänav Lembitu tänava ja Vee
tänava 6 vahelisel lõigul.
20. augustil kella 7-18
- Võru Katariina kiriku ees asuv parkla;
- Lembitu tänav 2b asuv parkla;
- Tartu tänav Jüri tänava ja Väikse tänava vahelisel lõigul;
- Seminari tänav L. Koidula tänava ja
Tartu tänava vahelisel lõigul;
- Lembitu tänav Tartu tänava ja Lembitu tänav 2b sissesõidu vahelisel alal.
21. augustil kella 12–14.30
- Vabaduse tänav Lembitu tänava ja Jüri tänava vahelisel lõigul;
- Jüri tänav Vabaduse tänava ja Tartu
tänava vahelisel lõigul;
- Tartu tänav Jüri tänava ja Lembitu tänava vahelisel lõigul;
- Lembitu tänav.
Sõidukite peatumine on keelatud:
19. augustil kella 16.30–20 ja 20.
augustil kella 15-19
- Räpina maanteel Kooli tänava ja
Koreli oja silla vahelisel lõigul
19. augustil kella 8-24 ja 20. augustil kella 6-19
- Pikal tänaval Räpina maantee ja Lühikese tänava vahelisel lõigul

Rahvusvahelise
petanque turniir
“Katariina karikas 2011”
Turniir toimub 20. ja 21. augustil Roosi tänava spordiväljakul.
Programm: 20. augustil kell 11
mängud alagruppides. 21. augustil kell
10 mängud karikasüsteemis. Mänguviisiks paarismäng.
Registreerimine: eelregistreerimine
15. augustini e-postis helkiv.labbi@mail.
ee osavõtutasuga 16 EUR võistkonna
kohta. Hilisemal registreerimisel tasu
18 EUR.
Auhinnad: I kuni III koht karikad
ja auhinnad, IV koht auhind, IX koht
auhind.
Peakohtunik: Kalju Olmre (Tallinn)
Viva la Petanque!
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Huvitegevus 2011/2012 õa
Õpperühma nimetus

Osalejate vanus/ Tundide arv Õppetasu kuus
sünniaasta
nädalas
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

7-10
11-13

2x1-2
3x2

11
18

Tartu 23, Võru Kunstikool
Tartu 23, Võru Kunstikool

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

12-14

3x3

18

Tartu 23, Võru Kunstikool

13-15

3x3

18

Tartu 23, Võru Kunstikool

Ulla Torop, Tiina Suumann,
Angela Orro
Inna Liiva, Urve Mill,
Tiina Suumann
Urve Mill, Inna Liiva, Ulla Torop

11-15
16-18
8-12
13-16
7-16
7-16
6-13
14-18

2x2
2x3
2x2
2x2
2x2
2x2
2x1-2
3x2

11
11
11
11
11
11
11
10

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
Tartu 23, Võru Kunstikool

Angela Orro
Liia Leppik
Urve Mill
Toomas Hütt
Tiina Lehiste
Ülle Hummal
Ly Berišvili
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
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

2000-2002 P
1999 - ...... T
...... - 2004 P
2001-2003 P
1998-2000 P
1994-1997 P
1993-2004 T
...... - 2003 T ja P
1993-2003 T ja P
1993-2003 T ja P
2000-2004 P
1997-2002 T ja P
1993-2001 T ja P
1994-2003 P

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

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

T, K kell 15
E, T kell 15
E ,K,R kella 14-15
E, T, N kell 14
E, T, K, N kell 15
E-R kell 17
E,K,R 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

VÕRU MUUSIKAKOOL. Kontaktandmed: Vabaduse 5, Võru, tel 782 1224 (kantselei) ja 782 1292 (direktor), muusikakool@voru.ee
Muusikakooli eelkool
Võru Poistekoori ettevalmistuskoor
Võru Poistekoor

5-7
6-8
9-häälemurre

2
2
2

8,95
4,79
4,79

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

Linda Kasak, Lilia Vildo, Kersti Juurma
Mare Visnapuu, Kersti Juurma
Mare Visnapuu

esimene kokkusaamine 15. septembril kell 17
esimene kokkusaamine 15. septembril kell 14
esimene kokkusaamine 15. septembril kell 15

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

4-18 (6 rühma)
12-18

2 kuni 6
4

4,47
4,47

Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel

Tea Kõrs
Anne Tolk

2. septembril kella 15-18, tel 5691 9385
augusti viimasest nädalast, info tel 5568 8448
vastuvõttu sellel aastal ei toimu

MTÜ TANTSUTRUPP VARIATSIOONID VÕRU TANTSUKOOL. Kontaktandmed: Maire Udras, tel 5666 4292, maire.udras@gmail.com, www.variatsioonid.wordpress.com
Erinevad tantsustiilid mudilastele
Erinevad tantsustiilid
Erinevad tantsustiilid
Erinevad tantsustiilid (algajad)
Erinevad tantsustiilid (edasijõudnud)
Break
Break
Kõhutants (Tribal Fusion) ja showtants
Burlesque (info kodulehel)

5-7
7-9
10-13
13-24
14-24
7-11
12-25
13-60
alates 18

2
2
2
2
3
2
2
1
1

13
13
13
13
13
13
13
10
10

Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru kultuurimaja Kannel
Võru Kultuurimaja Kannel
Võru Kultuurimaja Kannel

Inga Antson
Andre Laine
Andre Laine
Maire Udras, Viljar Olesk, Inga Antson
Maire Udras, Viljar Olesk
Viljar Olesk
Viljar Olesk
Inga Antson
Inga Antson

eelreg 30. aug-1.sept kella 17-17.30, II korrus
E ,K kella 15-16, info tel 5661 2809
E 16-17.30, K 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
eelreg 30. aug-1. sept kella 17-17.30, II korrus
eelreg 30. aug-1. sept kella 17-17.30, II korrus

Eve Kirs
Eve Kirs
Anneli Musto
Anneli Musto

29. augustist 2. septembrini, info tel 525 4989
29. augustist 2. septembrini, info tel 525 4989
29.aug - 2.sept, info tel 520 7695
29.aug - 2.sept, info tel 520 7695

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

5-7
7-10
14-19
16-19

2
2
2
2

8
10
12
12

lasteaed Sõleke
lasteaed Sõleke
Võru Spordikeskus
Võru Spordikeskus

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

6-16
4-6
...- 1
1-3
5-15

2
1
2
2
1

10
10
14
14
10

Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2
Lembitu 2

Milja Udras
Milja Udras
Annika Eliste
Karin Tepaskent
Eha Haak

30. ja 31. augustil kella 11-13
30. ja 31. augustil kella 11-13
30. ja 31. augustil kella 11-13
30. ja 31. augustil kella 11-13
30. ja 31. augustil kella 11-13

MTÜ Spordiklubi Budokai huvikool Budokeskus. Kontaktandmed: tel 5662 9638, info@budokai.ee, www.budokai.ee
Karate ja enesekaitse treeningutele registreerimine alates 1. sept. Info treeningaegade kohta telefoni või veebilehe kaudu
Treeningud toimuvad Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi võimlas ning väljaspool Võru linna Vastseliina Gümnaasiumi võimlas
Karate algtase
7-…
2x90 min
8-15
Jüri 42, Täiskasvanute Gümnaasium Marek Rästas
Karate edasijõudnud
9-…
2-4x90 min
8-15
Jüri 42, Täiskasvanute Gümnaasium Marek Rästas
Karate suuremad+täiskasvanud
13-…
2-4x90 min
8-15
Jüri 42, Täiskasvanute Gümnaasium Marek Rästas

1. - 25. septembrini (hiljem tel 5662 9638)
1. - 25. septembrini (hiljem tel 5662 9638)
25. sept-15. okt (hiljem tel 5662 9638)

MTÜ Parksepa Spordiklubi. Kontaktandmed: Udo Saidla tel 526 4627, Kalev Palo tel 510 3636, tel+fax 786 8715, kalev@parksepa.werro.ee
Treeningrühmadesse registreerimine alates 29. aug tel 526 4627, vastuvõtt uutele 1. sept kella 14-18 ja 5. sept kella 14-19 Võru Spordikeskuses (Räpina mnt 3a)
Treeningud toimuvad Võru Spordikeskuses, Võru Spordikooli võimlas, Parksepa Keskkooli võimlas ja Väimela Tervisekeskuses
Korvpall neiud
1997 - 2000
8 (4x näd)
10
Udo Saidla
29. augustist 22. septembrini
Korvpall mini T ja P
2001 - 2004
6 (3x näd)
10
Udo Saidla
29. augustist 22. septembrini
Korvpall poisid
1998 - 2000
6 (3x näd)
10
Udo Saidla
29. augustist 22. septembrini
Korvpall noormehed
1996 - 1997
10 (5x näd)
10
Udo Saidla
29. augustist 22. septembrini
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

10
10
10
10

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
Jalgpall
Jalgpall
Jalgpall
Jalgpall

2003-2001
2000-1999
1998-1996
1995-1993

2x90 min T, N
2x90 min T, N
2x90 min E, K
2x90 min T, N

6,39
6,39
6,39
6,39

Suvel Roosi tn spordiväljakul ja
talvel Võru Spordikeskuses

Tauno Kikas, Vjatšeslav Vassilenko
Tauno Kikas, Vjatšeslav Vassilenko
Tauno Kikas, Vjatšeslav Vassilenko
Tauno Kikas, Vjatšeslav Vassilenko

Aastaringselt, täpsem info veebilehel
Aastaringselt, täpsem info veebilehel
Aastaringselt, täpsem info veebilehel
Aastaringselt, täpsem info veebilehel

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
4

12,80
18,50/16,00
18,50/16,00
16,40

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

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. augustist 1. septembrini kella 11-18
30. augustist 1. septembrini kella 11-18
30. augustist 1. septembrini kella 11-18
30. augustist 1. septembrini kella 11-18

MTÜ VÕRU MALEKLUBI. Kontaktandmed: Ülar Lauk tel 5666 8717, ylarl@hot.ee.
Treeningrühmadesse registreerumine 25. augustist telefoni teel ja kohapeal 6., 7., 13. ja 14. sept kella 14-17 Tartu 48, Võru (Võru Instituudi I korruse saal)
Malering

8-18

2x180 min

6,39

Tartu 48, I korrus

Ülar Lauk

T, K kella 14-17

MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK. Kontaktandmed: Hillar Irves tel 521 3130, hilks@hot.ee, www.ekstreempark.ee
Aerutamine (kärestikuslaalom)
12-16 (hea ujumisoskus) 2x2
4,80
Võhandu jõgi (Antsla mnt sild linavabriku juures)
VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU LASTEOSAKOND. Kontaktandmed: Jüri 54, Võru, tel 782 1945 (lasteosakond), laste@lib.werro.ee
Näitering Võrukael
V-IX kl
2x2
tasuta
Võrumaa KRK lasteosakond
Ira Petrova
MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus. Laste ja noorte vabaajakeskus
,
Inglise keel edasijõudnutele
15-18
135 min
Portugali keel algajatele
15-18
135 min
Kunstiring
6-11
135 min
Emmekas (väikelapsed emadega)
1-4
75 min
Pühapäevakool lastele (P 11-13)
5-12
120 min
Noorteklubi (kristlik)
12-24
120 min

Hillar Irves

Info tel 521 3130
15. augustist 5. septembrini

“Elupuu”. Kontaktandmed: Uus 21 Võru, elupuukeskus@gmail.com
10
10
10
6,39
0
0

Uus 21
Uus 21
Uus 21
Uus 21
Uus 21
Uus 21

MTÜ SÕMERPALU MOTOKLUBI. Kontaktandmed: Aivar Leok, tel 504 4228, aivarmerike@hot.ee
MTÜ TANTSUKLUBI MAARJA. Kontaktandmed: Reno Olle, tel 518 3760, reno@hot.ee

Livia Telles
Livia Telles
Thea Kant
Thea Kant
Thea Kant
Lea Palo, Livia Telles

6. sept-8. sept, info tel 5648 2656
6. sept-8. sept, info tel 5648 2656
6. sept-8. sept, info tel 5648 2656
6. sept-8. sept, info tel 5648 2656
6. sept-8. sept, info tel 5648 2656
6. sept-8. sept, info tel 5648 2656
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Võru Linnagalerii
ootab näituste taotlusi
aastaks 2012

Oskar Lutsu “Kapsapea”
Kreutzwaldi koduhoovis
Võru Linnateater toob alates
10. augustist vaatajate ette
Oskar Lutsu naljamängu “Kapsapea”. Lavastab külalisena
Alex-Sander Kasak ning peaosas on multitalent Jaan Pehk,
kes on ühtlasi ka lavastuse
muusikaline kujundaja. “Kapsapead” mängitakse vaid kuuel
korral Dr. Fr. R Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseumi sisehoovis.
Alex-Sander Kasak, oled
laiemale üldsusele tundmatu lavastaja, miks
just Võru ja miks selline
materjal?
“Tekkis tahtmine teha midagi lõbusat ja kerget, teisisõnu tahaks toredale materjalile
päkad silma ajada. Kuna Jaan
Pehk on piisavalt Samuel
Pliuhkam, siis tuligi selline
materjal.”
Lavastuse tegevus on
toodud tänapäeva. Kes
on need tänased meediakangelased, kes on
tegelaste aluseks võetud?
A. Kasak: “Oleme püüdnud kaasata eestimaalasi, kes
on üle maailma tuntud ja samas ka eestlasi, kes on tuntud
ainult Võrumaal. Võitlus käib
nii sumoringis kui Võrumaa
kultuurimaastikul. Vihjame
meie juhtidele, sportlastele ja
kultuuritegelastele ehk tsiteerime laval elu ennast. Seekord
ei tehta kurvastamise pärast
midagi, eesmärgiks on ainult

rahva rõõmustamine. Olge
rõõmsad ja terved inimesed!”
Jaan Pehk, oled üldsusele tuntud kui muusik
ja helilooja. Kas tunned
end teatrirollis mugavalt?
“Teatrirollis tunnen end
hästi ja kindlalt. Selles kõiges
on süüdi Võru Linnateatri aus,
rõõmsameelne ja südamlik
kollektiiv.”
Esimene proovinädal on
möödas. Kuidas hindate
senist tööde käiku?
A. Kasak: “Kui näitlejad
tekstid pähe saavad, saab
mängima hakata, kuid hetkel
hirmu ei ole. Eks muuseumihoov annab palju mänguvõimalusi juurde.”
J. Pehk: “Endale annan
viiepallisüsteemis hindeks kolme, teistele trupiliikmetele jagan maksimumhinded.”
“Kapsapea”
etendub
10.,11., 16., 18., 19. ja 20.
augustil kell 19 Dr. Fr.
R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi sisehoovis. Piletid piletilevist ja kohapealt.
Lavastaja: Alex-Sander Kasak
Mängivad: Jaan Pehk, Helgur
Rosental, Maive Käos, Mairi
Jõgi, Marianne Kütt ja Gertrud
Kinna.
Muusikaline kujundaja: Jaan
Pehk

Võru Linnateater
www.vorulinnateater.com

19. ja 20. augustil
toimub “LõunaEesti Ralli 2011”,
mis on Eesti MV ka
KV 5 etapp
Programm 19.08.2011
08.00–16.00 rajaga tutvumine
08.00–16.30 tehniline komisjon OÜ Kagu Sell tehnoülevaatuspunkt
18.00 1 võistlusauto start SA Võru Spordikeskuse staadionilt
19.50 1 võistlusauto saabub hooldealasse Bauof Kaubandus
parklasse
Programm 20.08.2011
10.00 1 võistlusauto stardib päeva I ringile Bauof Kaubandus
parklast.
13.00 1 võistlusauto saabub I ringi lõppu hooldealasse
14.00 1 võistlusauto stardib päeva II ringile hooldealast
17.00 1 võistlusauto finiš SA Võru Spordikeskuse staadionil
20.00 Autasustamise tseremoonia
Ralli raadio on Raadio Marta 100,7 FM
Kahe päeva ralli pass koos võistluste programmiga 10 EUR.
Kiiruskatse ja hooldeala pääse 3 EUR, ralli programm 1 EUR.
Staadionil üritused ja lastele alla meetri tasuta.
Ralli tulemused www.autosport.ee
ja korraldaja www.southestoniarally.ee

Taotluse esitamise viimane tähtaeg 1. oktoober
2011
Pakkuda on kolm ruumi:
1. I korruse galeriiruum
(fuajee) – kõrgus 3,8 m; riputussiini kõrgus 2,43 m; ruumi
pindala 140 m; seina jooksev
meeter 22.
2. II korruse galerii – kõrgus 3,1 m; riputussiini kõrgus
2,85 m; ruumi pindala 115 m²;
seina jooksev meeter 27.
3. II korruse väikse saali
fuajee – kõrgus 3,75 m; riputussiini kõrgus 3,12 m; ruumi pindala 155,5 m; seina jooksev meeter 21.
Suuremate projektide jaoks
on võimalik taotleda ka kahte
või kõiki kolme galeriid korraga.
Näituste ruumide pilte
näete
internetis
www.vorulinnagalerii.ee/tutvustus.html
Kõik seinad on varustatud
stangedega ning kaasaegsetel
siinidel liigutatavate kohtvalgustitega. Olemas on postamendid, sirmid ja lukustatavad
klaasvitriinid. Võimalik on kasutada DVD/CD mängijat ning
telereid. Vastavalt näituse
konseptsioonile üritame enda

poolt anda kõik, et kunstnikul
oleks meie galeriis võimalikult
mugav ja meeldiv oma töid eksponeerida.
Peale selle on võimalik kasutada ka Võru kultuurimaja Kannel aeda skulptuuride ja teiste
välistingimustele vastupidavate
taieste eksponeerimiseks. Soovi
korral teeme ka näitusmüüke.
Avaldusi võib saata postiga
(Liiva 13, Võru 65609), tuua samal aadressil maja perenaise
kätte või saata e-posti aadressile: jana.huul@vorukannel.ee
Avaldusega koos esitada:
• näituseprojekti võimalikult täpne kirjeldus
• osaleja(te) CV-d
• kontaktid
• pildimaterjal
• soovitav näituse aeg
RENDIVABAD
NÄITUSEPINNAD!
www.vorulinnagalerii.ee

Teie poolseid ideid ja pakkumisi ootama jäädes,
Jana Huul
Võru Linnagalerii galerist
jana.huul@vorukannel.ee
tel: +372 5301 6003
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