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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi
seirekomitee on teinud ettepaneku rahastada
Võru linna osalusega projekti

Kreutzwaldi koolihoone
remonti loodetakse
alustada sügisel

Suve hakul sai linn EASilt
rohelise tule Kreutzwaldi
gümnaasiumi rekonstrueerimiseks ette nähtud toetuse
kasutamiseks. Veel eelmisel
aastal tegi EASi juhatus otsuse, et enne toetust ei anta, kui
linn on oma laenukoormust
kolme miljoni euro võrra
vähendanud. Nüüdseks on
linn suutnud laenukoormust
vähendada ning EAS toetab
kooli rekonstrueerimist ligi
2,56 miljoni euroga.
Pärast hangete läbiviimist ja tulemuste kinnitamist
saab ehitustöid alustada. Uurisime linnapea Jüri Kaveri
käest, kuidas korraldatakse
rekonstrueerimisperioodiks
ümber maakonna suurima
7.-21. august 2012
kooli õppetöö.

variantidest parim. Meie
jaoks oli kõige olulisem, et
õpilased ei peaks kahes vahetuses koolis käima. See teeks
nende koolipäeva väga pikaks ning võtaks võimaluse
huvitegevuses osaleda.
Linnal on ju olemas
Soo koolihoone, mis seisab
tühjana. Miks lapsi sinna ei
paigutatud?
Soo koolihoone ei sobinud mitmel põhjusel. Enne
laste sinna paigutamist oleks
hoone vajanud mahukaid
investeeringuid. Sealsed tingimused pole kiita: seal on
ahjuküte, puuduvad võimalused kehalise kasvatuse tunde pidada ja pesta, ka klassiruumid on väikesed.

Kuna algklassides (1.–4.
klass) annab tunde klassiõpetaja, st enamiku tundidest annab üks ja sama
õpetaja, ei pea algklassilapsed õppetöö korraldamiseks
ühes hoones koos olema. Põhikooli kõrgemates klassides
õpetab aga iga ainet eraldi
õpetaja. Seepärast oli töö
organiseerimise seisukohalt
hädavajalik, et need klassid
oleksid ühes hoones ning
õpetajad ei peaks eri majade
vahel liikuma.

„Establishment of environment in Võru (EE), Sigulda
(LV), St. Peterburg (RU) for
development of tourism”
projekt on mõeldud olemasolevate spordi- ja aktiivse
puhkuse rajatiste ja võimaluste edasiarendamiseks, et
edendada piirkonnas turismi. Võru linnas puudutab
projekt Kubija spordi- ja
rekreatsioonipiirkonna edasiarendamist.
Projekti raames on kavas rekonstrueerida Männiku tänava Kubija rannaga
piirneva lõigu katend (770
m), ehitada rannaala välisvalgustus, uuendada kes-

Lembitu tänaval
laupäeval, 18. augustil kella 9-17

Kauplema oodatakse kunsti, käsitöö ja teiste toodetega,
mis on omavalmistatud, -kasvatatud, rahvuslikud või/ja erilised.
MTÜ Võluvõru
Sal-Saller Korraldaja
Sofia Rubina
kitarrist Heini Vaikmaa
Täpsem Info http://www.voluvoru.eu/Voru-linnalaat
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Kus õpib umbes 900
õpilast remonditööde ajal?
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Plaani kohaselt paiguta3. septembril kell 10 koolimaja ees
takse esimene ja teine klass
ning üks neljas klass Võru
Võru Kesklinna Gümnaasium
Kesklinna
Gümnaasiumi,
3. septembril kell 10 koolimaja ees
kolmandad ja viiendad klasVõru I Põhikool
sid Paju tänavas asuvasse en3. septembril kell 10 Seminari 1 õppehoone õuel
disesse lasteaeda Jussike ning
üks neljas, kuuendad ja seitsVõru Järve Kool
21. augustil
kell 21
mendad klassid
asuvad õp3. septembril kell 11 kooli saalis
pima kooli rekonstrueeritud
dirigent
Võru Täiskasvanute
Gümnaasium
B-korpuses. 8.–12. klasside
Siim
Aimla
3. septembril kell 16
kooli
saalis
õpilastele kohandatakse ruumid
Räpina
mnt
12
tühjana
solistid: Hendrik Sal-Saller Sofia Rubina
Liisi
Koikson
Võru
Muusikakool
seisvas hoones.
kitarrist Heini Vaikmaa
3. septembril kell 15 muusikakooli saalis
Kaalusime mitmesuguseid võimalusi. www.voru.ee
Selline õppeVõru Kunstikool
2012" ja "Lilleline
Võru" tunnustamine
töö "Kaunid
korralduskodud
on kõikidest
7. septembril
kell 17 kooli saalis

Estonian Dream Big Band

asuta

Ilut ules tik

Aivar Nigol,
projektijuht

Võru linna sünnipäevalaat

Kas esimesel koolipäeval lähevad lapsed ikka
praegusesse koolihoonesse?
Millal on plaanis kolima
hakata?
Esimene koolipäev algab
ikka Kreutzwaldi gümnaaKüsimusi on tekitanud siumi koolihoones. Õppe20.
augustil
18 aasta esimesel veerandil veel
ka laste
jaotamine kell
eri hoonete vahel. Mis on sellise kolimiseks ei lähe. Praegu
jaotuse aluseks? Kas ei oleks oleneb kõik sellest, kuidas
mõttekas hoida algklassi- hanked sujuvad.
Kontsert on pühendatud Eesti taasiseseisvumispäevale
lapsi kodu lähedal ehk siis
VLL
Orkestri ülem ja peadirigent kolonelleitnant Peeter Saan
kooli B-korpuses?

Jüri Kaver.

kuse spordiväljakud ja -vahendid, rajada mänguväljak
3–10aastastele lastele, ühendada olemasolev rollerirada
Kose kergliiklusteega, rekonstrueerida peahoone 1.
korrus, ehitada uus abihoone, soetada vajalik hooldustehnika.
Võru osa eelarves on
425 000 eurot, sellest linna
omaosalus 10%.
Projekt algas tänavu ap-

rillis ning kestab 24 kuud.
„Euroopa naabrus- ja
partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist
2007–2013 toetatakse ühiseid arendustegevusi, mis
aitavad parandada regiooni
konkurentsivõimet, kasutades ära piirkonna potentsiaali ja soodsat asukohta
Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. Programmi koduleht
on www.estlatrus.eu.”

Tasuta

Aino Suurmann, tel 513 8379
Helle Kivi, tel 5452 1962
e-post vorulaat@hotmail.com
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Linnavolikogu istungitel
„Võru linna arengukava
aastani 2027” muutmine
„Võru linna arengukava
aastani 2027” muutmise eelnõu läbis volikogus esimese lugemise.
Arengukava eelnõus on
muudetud
tegevuskava:
see on viidud kooskõlla toimunud muutustega ning lisatud on uued
planeeritavad tegevused.
Arengukava uue redaktsiooniga saab tutvuda linnavolikogu kantseleis ja
linna veebilehel www.voru.
ee. Muudatusettepanekuid
saab esitada 17. augustini.
Muudeti Võru
Linnavolikogu määrusi
„Koolieelsete lasteasutuste
muude kulude vanemate
poolt kaetava osa määra
kehtestamine”
Tehti muudatus, millega täpsustati, et õppekulu
maksmise vabastus määratakse selle taotlemisel.
Taotluse saavad esitada
vanemad, kellel on kolm
või enam alla 18aastast või
üle 18aastast last, kes õpivad põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse
statsionaarses õppes, v.a
gümnaasiumijärgses kutseõppes. Määruse eelnõuga vähendatakse õppekulu
maksmisest vabastuse saajate ringi selliselt, et vabastust ei saa taotleda keskhariduse baasil kutseõpet
pakkuvate koolide ja ka
kõrgkoolide õpilased.
„Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”
Muudeti koolieelses lasteasutuses muude kulude
vanemate poolt kaetava osa
(õppekulu) toetuse tasumist peredele, kus on kolm
või enam kuni 18aastast
koolieelses
lasteasutuses
käivat või koolis õppivat
last.
Määrusega viidi toetuse
protsent 75lt 100le. Samuti
muudeti määrust selliselt,
et toetuse taotlemiseks ei
pea avaldust esitama kindlaks kuupäevaks, vaid vastavalt vajadusele. See annab
majanduslikes raskustes vanemale võimaluse taotleda
toetust siis, kui selleks on
vajadus.
Teine muudatus on
sünnitoetuse maksmisel.
Praegu kehtiva määruse
alusel makstakse sünnitoetust tingimusel, et toetuse taotleja on olnud Võru
linna elanik vähemalt üks
aasta enne lapse sündi ning
laps on Võru linna elanik
alates sünnist.
Sellist piirangut ei pee-

ta enam vajalikuks ja otstarbekaks ning muudatuse
kohaselt peab sünnitoetuse
taotleja olema registri andmetel Võru linna elanik
lapse sünni hetkel ning laps
on Võru linna elanik alates
sünnist.
Sünnitoetuse esimene
ja teine osamakse ümardati
varasemalt 63,91 eurolt 65
euroni ning kolmas makse
191,73 eurolt 192 euroni.
Volikogu kehtestas
Võru linnakalmistu ja
selle ümbruse
detailplaneeringu
Detailplaneering on koostatud Võru linnakalmistu
kinnistu Kose tee 2 ja selle lähiümbruse kinnistute
Kose tee 4, Kubja tee 1a,
Laane tn 5b ja Kose tee
T2 kohta. Detailplaneeringuga on lahendatud kalmistu laiendamine lõuna
suunas. Uus kalmistuosa
võimaldab omaette matmispiirkondi erinevatele
usuühingutele, määratud
on kirstu- ja urnimatuste
alad ning kalmukujunduse
põhimõtted. Kalmistu teeninduskeskuse väljaehitamine on võimalik praeguse
kontorihoone piirkonnas.
Ette on nähtud koht uuele
kabelile-leinamajale, millega on võimalik liita ka
krematoorium. Määratud
on asukohad väiksematele
kabelitele, kellatornidele
või välikantslitele. Ette on
nähtud haljastusjäätmete
kompostiväljak ja kõrghaljastusega eraldatud krunt
lemmikloomade kalmistu
tarvis.
Planeeringuala lääneküljel Kubja parkmetsas
asuv võsastunud liivakarjäär on organiseeritud kalmistu pool tseremooniaväljakuga mälestuspargiks
ja Laane tänava garaažide
tagune mänguväljakutega
puhkepargi alaks.
Volikogu kehtestas
Võru linnakalmistu
kasutamise eeskirja
Suurimaks muudatuseks
on, et uue hauaplatsi saamiseks tuleb alates 1. jaanuarist 2013 esitada taotlus,
kus märgitakse ära platsi
hooldaja. Ka olemasolevate hauaplatside senised
hooldajad on kohustatud
esitama kalmistu haldajale vormikohase hauaplatsi
kasutusloa taotluse. Edaspidi on välistatud olukord,
et kalmul puudub n-ö peremees ja plats on hooldamata. Määrus jõustub 1.
jaanuaril 2013.

Võru Spordikooli
53. karikavõistlused
võrkpallis
24.-26. augustini
Kreutzwaldi pargi mängude väljakutel.
OSAVÕTJAD: 1996.-1997. ning 1998.-1999. a sündinud tütarlaste ja noormeeste võistkonnad.
KUTSUTUD: Pärnu, Viljandi, Tartu, Tallinna, Valga,
Poola, Soome ja Võru võistkonnad.
Võistluste juhendi leiab www.spordikool.voru.ee.

Selge vaade tervishoiule
Tervis on inimese kõige hinnalisem vara. Selle eest tuleb
igaühel üksikuna ja ühiskonnal tervikuna iga päev hoolitseda. Oluline on seejuures
teada, millises seisus meie
tervis on ja kas me teeme selle hoidmiseks õigeid tegusid.
Võru linnavalitsusel on
valminud mahukas dokument „Võru linna terviseprofiil”. Tegu on esimest korda
koostatud dokumendiga ja
see annab ülevaate Võru linna elanike tervisenäitajatest.
Dokumendis on välja toodud ka tähtsamad asjaolud,
mis meie inimeste tervist
mõjutavad.
See dokument võtab kok-

ku ja loob seosed omavalitsuse elanike tervist mõjutavate faktorite vahel ja näitab,
kuidas üks või teine investeering või otsus meie igapäevast füüsilist heaolu mõjutab.
Terviseprofiil on oluline lähtematerjal, et planeerida tervishoiu valdkonnas edasist
tegevust.
Omavalitsuse tegevuse
elanike tervisliku heaolu tagamisel võib laiemas plaanis
jagada kaheks. Ühelt poolt
tuleb Võru linnal pakkuda inimestele kvaliteetseid
võimalusi oma tervise eest
hoolitseda, teisalt tagada vajalikul hetkel professionaalne
arstiabi.

Mõlemas
valdkonnas
on saavutatud edu. Viimase
kümmekonna aasta jooksul on Võru linna investeeringud tehtud suuresti just
sportimisvõimaluste avardamiseks. Selle kõrval on
parandatud võimalusi vaba
aega tervisliku liikumisega
sisustada, näiteks jalutada
Tamula rannas või sörkida
Kubja metsarajal.
Professionaalse arstiabi
tagavad Võru inimestele perearstid ja ööpäevase arstivalvega Lõuna-Eesti haigla.
Riik on teinud ka märkimisväärse investeeringu, parandamaks haigla õendus- ja
hooldusraviosakonda.

Et taset hoida ja seda parandada, tuleb meil õigesti
oma sooritusvõimet hinnata ja realistlikud eesmärgid
seada.
Võru linna terviseprofiil ootab linnavolikogus
heakskiitmist, seega on veel
võimalus selle kohta muudatusettepanekuid esitada. Dokument on kättesaadav Võru
linna kodulehel volikogu
eelnõude alajaotuses. Head
lugemist ja kaasamõtlemist!
Ettepanekud on oodatud
tarmo.piirmann@voru.ee
Tarmo Piirmann,
abilinnapea

Credit24 suvevolle lõppes ilusa ilma ja
rekordarvu osalejatega
24. juulil toimus Võru pargi mänguväljakutel viimane Credit24 suvevolle
etapp. Finaaletapist võttis osa lausa 72
võrkpalliharrastajat – 52 meest ja 20
naist. Nii palju osavõtjaid pole Credit24 suvevolle kahe hooaja jooksul
veel üheski Eestimaa nurgas korraga
teisipäeval pallinud. Mänge peeti kokku neljal väljakul: meeste 13 nelikut
mängisid kolmel ning naiste viis nelikut
ühel väljakul.
Viimase etapi võitis meeste arvestuses taas Võrumaa ning Eesti parim
meessuvevolletaja on Robert Täht. Lisaks kuulusid tema võistkonda veel
1995. aastal ja hiljem sündinud Eesti
noortekoondise kandidaadid Kevin

Saar, Bobby Pokker ja Mart Targem.
Naiste arvestuses võitsid 8. etapi teist
aastat järjest Võrumaa parimaks suvevolletajaks kroonitud Kristina Teder,
Pille Saare, Teele Toomjõe ja pärnakas
Airi Kasela.
Võrumaa parimana sai Kristina Teder üle-eestilises arvestuses 12. koha.
2011. aasta suvel võttis Võrus toimunud Credit24 suvevolle kaheksast
etapist osa 73 mees- ning 29 naismängijat. Sel aastal on need numbrid vastavalt
90 ja 28. 			
VLL
Fotol Võrumaa ning ka Eesti parim
meessuvevolletaja Robert Täht ja
Võrumaa parim naissuvevolletaja
Kristina Teder.

Võetakse vastu lasteaia
õppetasust vabastamise taotlusi
Lasteaia õppetasu maksmisest vabastuse taotlusi võetakse kolme ja enama lapsega
peredelt vastu 20. augustini.
Õppekulust vabastamiseks on vaja esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus, mis on kättesaadav Võru
linna veebilehel (Kohalik
võim/Blanketid).
Varem esitati lisaks taotlusele ka hulk mitmesuguste dokumentide koopiaid,
kuid praegu on võimalik eri
infosüsteemidest vajalikke
andmeid kontrollida ning
seetõttu pole vaja esitada
muid dokumente kui üle
18aastaste puhul põhikooli,

gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes,
v.a gümnaasiumijärgses kutseõppes õppimist tõendav
dokument. Seda dokumenti
ei ole vaja esitada, kui õpitakse Võru linna koolis.
Lasteaia õppetasust vabastamise kord ja avalduse
vorm on kättesaadavad Võru
linna veebilehel www.voru.
ee ja linnavalitsuse infosaalis, kus võetakse vastu ka
taotlusi. Samuti võib taotluse
saata postiga aadressil Jüri tn
11, 65620 Võru ning e-posti
aadressil vlv@voru.ee. Info
telefonil 785 0911.
VLL

Linnavalitsuse istungitel
Ürituse kooskõlastamine
MTÜle Võru Naisteklubi
anti nõusolek pannkoogipeo
korraldamiseks 3. septembril
kella 12–18 Kesklinna pargis.
Nõusoleku andmine
hooajalise müügikoha
paigaldamiseks
OÜle Delcarne anti nõusolek
hooajalise müügikoha paigaldamiseks Vabaduse väljakule ajavahemikul 14. juulist
30. oktoobrini 2012 ning Tamula supelranna kinnistule
hotelliga piirnevale sillutatud alale ajavahemikul 8. augustist 30. oktoobrini 2012.
Detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalik
väljapanek
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule „Tallinna
mnt, Võhandu jõe, Koreli

oja ning Liitva tn 4 ja Tallinna mnt 38 kinnistu vahelise
maa-ala (endise linavabriku
territoorium) detailplaneering” ning otsustati mitte
algatada detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilist
hindamist.
Ehituslubade
väljastamine
Väljastati ehitusluba:
lisakütusemahuti ehitamiseks Jüri tn 45;
maakaabelliini ehitamiseks Kaare tn;
hoone rekonstrueerimiseks Karja tn 22;
korterelamu
rekonstrueerimiseks Jüri tn 16;
reoveepumpla rekonstrueerimiseks Vee tn 10;
Petseri tn 35 asuva elamu
rekonstrueerimiseks.

Ranitsatoetuse taotlemisest
Võru linn toetab 2012.
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, kel endal ja
kelle kooli mineval lapsel
oli 2012. aasta 1. jaanuaril
rahvastikuregistris elukoha
aadress Võru linn.
Määrusega saab tutvuda Võru Linnavolikogu
kantseleis ja Võru linna
veebilehel
www.voru.ee
(Kohalik võim/Korrad).

Riigihangete tulemuste
kinnitamine
Riigihanke
„Tänavamaal
asuvate objektide inventariseerimine” edukaks pakkumuseks tunnistati ASi Regio
pakkumine hinnaga 4 594,80
eurot.
Riigihanke „Kesklinna
Gümnaasiumi tuletõkkeuste
valmistamine ja paigaldamine” edukaks pakkumuseks
tunnistati OÜ Bestorkate
Tartu pakkumine hinnaga
15 894 eurot.
Riigihanke „Koreli oja
veetaimede niitmine” edukaks pakkumuseks tunnistati
OÜ Preisor pakkumine hinnaga 9 192 eurot.
Riigihanke „Võru linna
tänavate remont 2012” edukaks pakkumuseks tunnistati
ASi Eesti Teed pakkumine.

Ranitsatoetust
saab
taotleda 1. augustist kuni
15. septembrini, esitades
vormikohase avalduse, mis
on kättesaadav Võru Linnavalitsuse infosaalis ja linna
veebilehel
www.voru.ee
(Kohalik võim/Blanketid).
Väljapoole Võru linna õppima asuvatele lastele toetuse taotlemisel tuleb peale
avalduse esitada ka kooli
tõend.
Avaldusi võetakse vastu
Võru Linnavalitsuse infosaalis. Samuti võib avalduse
saata postiga aadressil Jüri
tn 11, 65620 Võru ning eposti aadressil vlv@voru.ee.
VLL

Hankeleping
sõlmitakse
summas 58 698,29 eurot.
Riigihanke „Traktori ja lisaseadmete soetamine” edukaks pakkumuseks tunnistati
ASi SAMI pakkumine. Hankeleping sõlmitakse summas
44 374,80 eurot.
Võru linna 2012. aasta
eelarvest sotsiaaltööalase
tegevustoetuse andmine
Võru linna 2012. aasta
eelarvest anti Võru pensionäride päevakeskusele lisaks
sotsiaaltöö
tegevustoetust
3500 eurot.
Projekteerimistingimuste
kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Tulika tn 7 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
VLL
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Iga laps on andekas
Kooliaasta on peagi ukse ees
ja paljudel lapsevanematel
on tekkinud küsimus, millise huvialaga võiks tema laps
pärast kooli tegelda. Kõigepealt peaks küsima muidugi lapselt, mis teda huvitab.
Lähedased teavad kõige paremini, mis last köidab, mis
on südamelähedane, millest
tunneb laps rõõmu ja naudingut.
Meis kõigis on peidus
andeid, mis vajavad ülesleidmist, äratamist ja arendamist. Mõnikord arvavad
vanemad, et lapse joonistused on vaid abitud kritseldused ja nagunii tal pole annet.
Tihti teeb vanem oma lapsele karuteene, olles liialt kriitiline või ükskõikne. Kõige
olulisem ongi lapse enda
HUVI. Esikohal olgu lapse
rõõm avastada ja luua. Ka
joonistamine ja maalimine on õpitavad! Oskus luua
paberile kolmemõõtmelise
eseme kujutis kõigest mõne
joonega on midagi uskumatult rahuldust pakkuvat, et
mitte öelda maagilist. Ühest
väikesest toredast „kritseldajast” võib saada looja selle
sõna kõige laiemas tähenduses.
Võtmesõna – loovus
21. sajandi võtmesõna ellujäämiseks olevat „loovus”, ja
seda kõikides eluvaldkondades. Loovust saab kõige
paremini arendada loovalt
tegutsedes. Teadlased on
kindlaks teinud, et joonistamine, voolimine, puslede
kokkupanek jms arendab
last mitmel moel, muu hulgas ka tema mõtlemist. Joonistades avastab ta kujutatavat, aga ka ruumisuhteid ja
kõike ümbritsevat.
Lisaks käelise tegevuse, ruumi- ja värvitaju ning
emotsionaalsuse
arendamisele avardab kunstiga

Kunstikooli maalilaagris Kloogarannal juunis 2012.
Pildil põhiõppe V kursuse õpilased merd maalimas
(vasakult): Rainer-Gregor Parijõgi, Saamuel Rammo ja
Anett Välimets.
tegelemine oskusi leida lahendusi, samuti arendab
kriitikameelt,
hindamisvõimet ja mõtlemisoskust.
Kõik see kokku ongi loovuse aluseks. Lastele meeldib
katsetada ja avastada ning
selleks tuleb neile võimalusi
pakkuda. Põhiline on soodustada algatusvõimet – see
tagab sisemise arengu. Loovus annab tiivad!
Tunnustusvajadus
Laste tunnustusvajadus on
kõrge, aga üldhariduskoolis
ei jõua õpetaja alati igaühe
juurde. Klassid on suured ja
lapse edusamm jääb vahel
märkamata.
Huvihariduse
kaudu
saab laps rohkem eduelamusi ning eriti positiivne
on selle mõju üldhariduskooli „mitte päris viieliste”
jaoks. Uuringud näitavad,
et on selge seos koolivälise
aktiivse tegevuse ja parema
õpiedukuse vahel. Eduelamus ning tunnustatus huvikoolis võivad kaasa tuua ka
õppeedukuse tõusu. Samuti
lähendab sarnaste huvidega tegelemine lapsi. Kunsti
luues valesid vastuseid ei ole
– ei ole võimalik mängida

valet nooti või grupikaaslastest vähem hüpata. Kunstiga
tegelemine ei ole võistlus.
Kunstikoolis võib alati nõu
küsida, aga ka iseseisvalt
tegutseda. Individuaalõpe
kunstikoolis tingib väikesed
grupid ja õpetaja märkab iga
last.
Uued õppegrupid
Kunstikoolid ja teised huvikoolid üle Eesti töötavad
uute õppekavadega – ülesandeks ikka parem huviharidus. Kunstikoolide eesmärk on üks – kasvatada
kunsti- ja kultuuriteadlikke
inimesi, kes oskavad mõelda
ja maailma vaadeldes leida
põhjuslikke seoseid, tunnevad iseennast ning hindavad
enda ja teiste loodut.
Kokkupuutepunkti
leidmine kunstihariduse ja
tänapäeva kunsti vahel on
oluline teema. Võru Kunstikool püüab panustada nii
nüüdisaegsematele eneseväljendusviisidele kui ka
toetuda klassikalisele kunstiõppele.
Huvikoolid peavad olema paindlikud: arvestama
nii õpilaste kui ka lastevanemate soovidega, nii het-

ketrendide kui ka üldiste
haridussuundadega.
Juba aastaid on lapsevanemad küsinud, miks ei ole
kunstikoolis eelkooliealiste
kunstiõpet. Koolil puuduvad paraku selleks nii ruumid kui ka inventar, kuid
koostöös Võru lasteaedadega Päkapikk ja Punamütsike
leidsime lahenduse. Uuest
õppeaastast alustavad mõlemas lasteaias tööd mudilaste grupid. Registreerimine
õppegruppidesse algab juba
augustis ja õppetöö alates
10. septembrist. Osaleda
võivad nii kodused kui ka
lasteaias käivad eelkooliealised lapsed vanuses 5–7
eluaastat.
Samuti pakume sellel
aastal välja uue õppegrupi – tarbekunst. See astub
seni tegutsenud keraamika
õppegrupi asemele ja vastu
võetakse 11–16aastasi noori. Õppegrupis tegeldakse lisaks keraamika põhitõdede
omandamisele tekstiilikunsti ja klaasisulatusega.
Võimalusi on mitu
Kunstikooli õppegruppidesse on oodatud igas vanuses
õpilased. Kool pakub võimalust osaleda nii kunsti
süva- ehk põhiõppes kui
ka osaõppes. Eelõppesse
oodatakse algklassiõpilasi,
täiendusõppesse gümnaasiumiealisi noori. Uusi ja
endisi õpilasi ootab noorte
seas populaarne tantsutrupp Katariina.
Õppegruppidesse registreerimise reklaami jälgige
linnalehes ja kooli kodulehel – vorukunstikool.edu.ee.

Fr. R. Kreutzwaldi nim
Võru I Keskkooli fond on
heategevuslik fond, mille
eesmärk on kooli elu edendamine ja õpilastele võrdsete
võimaluste loomisele kaasaaitamine. Fond ootab ettepanekuid heade mõtete ja
missioonitundega inimese
leidmiseks fondi juhatuse
liikme kohale. Sobiv kandidaat on õppinud või töötanud Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis, tal on soovi kooli

heaks oma vaba aega ohverdada ning on häid mõtteid,
kuidas fondi tegevust edendada.
Ettepanekud
palume esitada 1. oktoobriks
kirjalikult
Võru
Kreutzwaldi
Gümnaasiumi kantseleisse või aadressil
fond@vkg.werro.ee.
Kontakt tööpäeviti kella
9–15 telefonil 782 8101 või
785 0919.

Vanavanemate päeva
aiapidu
Septembri teisel pühapäeval
tähistatakse üle riigi vanavanemate päeva. Eesmärgiks
on tänada ning avaldada
austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise,
jagatud hoole ning armastuse eest. Tähtpäev aitab lastel
saada teadlikumaks sellest,
milliseid teadmisi ja elutarkust vanavanemad pakkuda suudavad, ning tihendab
eri põlvkondade suhtlemist.
Tähtpäev võimaldab avalikult näidata vanavanemate
tähtsust perekonna, aga ka
ühiskonna jaoks.
Võru pensionäride päevakeskus koostöös Võru
linnavalitsuse ja Võru vallavalitsusega korraldab 9.

septembril algusega kell 13
Kandle aias vanavanemate
aiapeo, kus tänukontserdiga
esinevad Võru linna ja valla
lasteaedade lapsed ning külalisesinejana on kohal Kristjan Lible. Peolistel on võimalik osa võtta ka mitmest
koostegevusest. Loomulikult
ei puudu peolt memmede
head koogid.
Üritus on heategevuslik.
Vanavanemate päev on
sama palju ka laste ja lastelaste päev – võimalus koos
olla. See päev on argisest
teistsugune ja eriline.
Astrid Hurt,
Võru pensionäride
päevakeskuse juhataja

Ilusat uue õppeaasta algust ja kohtumiseni kunstikoolis!
Liia Leppik,
Võru Kunstikooli direktor

Wõru linna uudiseid
1942. aasta augustist
AS Võru Vesi annab teada, et ühisveevärgi torustiku hüdrauliline läbipesu Võru linnas toimub 6. augustist 7. septembrini. Läbipesu toimub nimetatud kuupäevadel ajavahemikul
kella 8.30-16.30. Soovitame selleks ajaks sulgeda kuulkraanid enne veearvestit või vett mitte tarbida. Läbipesu ajal võib
nende piirkondade veetorustikus esineda veekatkestusi,
survehäireid ja rauasisaldusest tingitud setet.
Veetorustiku hüdraulilise läbipesu graafik
1. Vilja, Vabaduse ja Kooli tee piirkond
2. Tartu ja Mäe tn piirkond
3. Karja ja Koidula tn piirkond
4. Vee, Liiva ja Uue tn piirkond
5. Petseri ja Paju tn piirkond
6. Jüri tn ja Räpina mnt piirkond
7. Olevi, Piiri, Loo ja Koreli tn piirkond
8. Luha, Pika ja Põllu tn piirkond
9. Jaama, Roopa ja Soo tn piirkond
10. Kreutzwaldi tn piirkond
(Niidu ja Jaama tn vahelisel lõigul)
11. Raudtee, Võlsi tee, Järve ja Metsa tn
piirkond
12. Kubja põigu ja Veskioja tn piirkond
13. Laane, Männiku ja Nõmme tn piirkond
14. Roosi, Heina ja Kaare tn piirkond
15. Võrukivi linnaosa piirkond
16. Liitva linnaosa piirkond

6.-7. august
8.-9. august
10. august
13.-14. august
15. august
16.-17. august
21.-22. august
23.-24. august
27.-28. august
29. august
30. august
31. august
3.-4. september
5. september
6. september
7. september

Täpsem info tööde kohta telefonil 782 2111.
AS Võru Vesi palub ebameeldivuste pärast vabandust.

Võru apteegirahvas
pärnaõisi korjamas
Pärnaõite kogumise aktsiooniga tegid Võrus algust
linnaapteegi teenijad neljapäeva õhtupoolikul Võru
pargis. Siinsed põlispärnad
on igale korjajale tänulikuks „marjamaaks”.
Suurejooneline korjamine toimub täna õhtupoolikul. Sellest võtab osa
ka Võru tuletõrje arvukas
pere.
Restoran Kannel 2. järk,
söögisaal Koit 3. järk
Eesti Hindadeasutuse direktori poolt on Võru prefektuuri piirkonnas asuvate
restoranide, toitlate ja kohvikute liigitamine kinnitatud alljärgnevalt:
Võrus: restoran Kannel 2. järk, söögisaal Koit
3. järk ja kohvik (omanik Minna Megomäe) /
Kreutzwaldi t 20-A.R./ 2.
järk. Liigitamine jõustub
20. juulil 1942. a.
B. Kolk, Võru prefekti
kt.
Võrumaa Teataja nr
82; 1.08.1942.

P.S. Liigitamine oli vajalik, kuna see andis loa teatud kaupu, st alkoholi müüa
ja tellimuste tegemisel oli see
kindlaks garantiiks. A.R.
Võrus 5294 elanikku
Võru linna elanike arv on
maaleminejate arvel vähenenud 1. juunist 1. augustini 195 inimese võrra. Aadresslaua andmeil on Võru
linna elanike arv 5294. 1.
mail oli aga elanikke 6078,
siia hulka on arvatud gümnaasiumi ja kutsekoolide
maaõpilased.
Võrumaa Teataja nr 84;
6.08.1942.
Tamula vesi 27 kraadi
Viimaste ülisoojade ilmade tagajärjel on veesoojus
Tamulas tõusnud kuni 24
kraadini Cels. järgi. Linna
ujula kui ka kõik järveveered on õhtupoolikuil suplejaist tulvil, üüripaadid on
vahetpidamata sõidus.
Võrumaa Teataja nr 93;
27.08.1942.
Vanu ajalehti sirvis Võrumaa Muuseumi peavarahoidja Arthur Ruusmaa.

Võru Kandle aias näeb
19. augustil Naksitralle!
Juulis ja augustis vurab mööda Eestimaad väike punane
furgoonauto, kus sees kolm
vahvat mehikest, kes kenades
külades ja looduskaunites
paikades peatusi teevad ning
lastele etendusi annavad.
Tegemist on Eesti Nuku- ja
Noorsooteatri suvelavastusega, mida koostöös Eesti
Ettevõtlike Noorte Koja ning
Keskkonnainvesteeringute
Keskusega mängitakse tasuta
üle kogu Eesti.
Eno Raua loodud Naksitrallid on tuntud selle poolest, et väärtustavad sõprust
ja hoiavad loodust. Seekordses lavaloos etendavad Muhv,
Kingpool ja Sammalhabe
publikule oma seiklusi ajast,
mil loodus tasakaalust välja
läks ja siis taas tasakaalu saavutas. Loo jutustamisel kasutavad naksitrallid ebatavalisi
vahendeid, ühendades oma-

vahel mängu ja metsakoristuse. Loo neljas tegelane on
kuldsete kätega autoparandaja, kes naksitrallidel nende mälestusi fantaasiarikkal
moel jutustada aitab. See on
hoogne ja mänguline lugu
sõprusest ja looduse hoidmisest.
Loo on lavale pannud
noored nukunäitlejad Katariina Tamm ja Sandra Lange,
kunstnik ja helilooja on Kaspar Jancis. Mängivad Eesti
Nuku- ja Noorsooteatri näitlejad Tarmo Männard, Andres Roosileht, Sandra Lange
ja Kadri Kalda.
Vabaõhuetendus „Naksitrallid” toimub Võru Kandle aias 19. augustil kell 19.
Etendus on tasuta ja sobib
vaatamiseks kogu perele.
Eesti Nuku- ja
Noorsooteater
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Võru õpilasmalevlased kokkutulekul Sännas.

Malevasuvi läks korda
MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO asukoht on muutunud.
Asume uutes ruumides Jüri tn19a
(polikliiniku majas) III korrusel.
Näpustuudio käsitöökool pakub:
käsitöö- ja õmblusalast õpet lastele, noortele ja täiskasvanutele.
Avatud on müüginurk, kus on võimalik osta käsitööna
valmistatud mänguasju ja ehteid.
30. augustist – 4.septembrini
kella 11 – 18
OOTAME SOOVIJAID REGISTREERUMA
UUEKS ÕPPEAASTAKS.
Õppetöö algab 5. septembril.
Lisainfo tel 782 8048, Aila Kikas 507 9920.

45 Võru noort nautisid ilma
kiuste taas 25. juunist 6. juulini malevasuve. Rühmad
alustasid vihmasajus kohe
pärast jaanipäeva Pikakannul, Jaani koolimajas ning
esimest korda kodus ööbimisega linnarühmas. Laagris osalesid noored vanuses
13–17 eluaastat ning töölaagris oldi 12 päeva.
Malevlaste
põhitööks
olid rohimine ja maasikate
korjamine, kuid oma panus
anti ka linna- ja vallaruumi
korrastamisel ning Parksepa
perepäeva ettevalmistusel.
Malevlaste päevakava
nägi ette neli tundi tööd.
Ülejäänud aeg sisustati iseseisvalt või rühmajuhtide
abiga. Lisaks olid kavas mitmesugused koolitused, et
anda noortele algteadmisi
töö, täpsemalt tööga seotud lepingute, kohustuste
ning ohutuse vallas. Samuti
räägiti karjäärist, esmaabist
ning toimusid malevapulm
ja rebaste ristimine.
Tegevuste hulgas olid
veel olenevalt rühmast play-

back-show, pahupidipäev,
spordipäev, filmiõhtud jne.
Noorte jaoks oli kõige põnevamaks sündmuseks ööhäire Jaani rühmas – selle aitas
korraldada Kaitseliit.
Maleva kokkutulek toimus sel korral kahe töönädala vahelisel nädalavahetusel ning sellest tulenevalt oli
noortel esimene nädal malevas väga tihe: valmis oli vaja
meisterdada lipp, kirjutada
laul, välja selgitada parimad
võrkpallis ja jalgpallis ning
kõige tipuks ette valmistada talendišou pealkirjaga
„Kümme”.
Kõik rühmad võtsid osa
kõikidest tegevustest. Siinjuures tahaks eriti kiita kõige nooremaid, kellest vaid
ühel oli varasem malevakogemus. Kokkutulekuõhtut jäid lõpetama lõke ning
saun.
Maleva
kokkutulekul
võitis Jaani rühm, kuid
võistlus parima rühma tiitlile jätkus veel järgmisegi nädala jooksul, mil tuli esitada
malevakroonika. Samuti oli

rühmadel võimalus teenida
boonuspunkte mõne omaalgatusliku projekti eest.
Nädala lõpuks oli punktiseis
võrdne, kuid kohtunike ühisel otsusel anti parima rühma tiitel Jaani rühmale.
Töömurdja tiitli said
Merlin Koppel linnarühmast ja Margus Isaak Pikakannu rühmast ning tööandjate ja rühmajuhtide
ühiselt valitud tiitlit jäid Jaani rühmas jagama Mihkel
Kiik ning Jürgen Plaado. Tegelikult oldi viimase rühma
kõikide poistega väga rahul.
Täname oma tööandjaid, kes olid nõus taas
noortele tööd leidma. Samuti täname kultuurimaja
Kannel kinopiletite eest parimatele töömurdjatele, kiirtoidukohta Chillin ja Võru
spordikeskust, kes noortele vastavalt tasuta pitsa ja
sulgpalliväljaku kasutamise
õiguse välja panid. Malevat
toetasid Võru Linnavalitsus,
Võru Vallavalitsus ning Eesti Noorsootöö Keskus.
Noored jäid õpilasmale-

vaga väga rahule ning ootavad uut malevat. Selleks on
tänavused rühmajuhid juba
nõusse räägitud. Samuti on
rühmad teinud kokkuleppeid kindlasti järgmisel aastal kohtuda. Toit on malevas
aukohal ning noored ütlesid tänusõnu ka kokkadele.
Loomulikult sooviksid noored suuremat palka, rohkem vaba aega ning pikemat malevavahetust. MTÜ
Võru Noortekeskus plaanib
maleva korraldada ka järgmisel aastal ning siinkohal
kutsume
lapsevanemaid
üles varakult oma last malevarühma registreerima. Tänavune aasta näitas, et palju
soovijaid on veel viimasel
minutil.
Malevasuve lõpetab augustikuine üleriigiline kokkutulek, kuhu sõidavad ka
Võrumaa noored.

Einike Mõttus,
MTÜ Võru Noortekeskus
juhataja

Tark on see, kes õpib teiste kogemustest...
Seenioritantsupidu.

Foto: Avo Veske

Seenioritantsupidu
7. juuli õhtupoolikul oli
Kandle aed seeniortantsijate
päralt, seda juba kuuendat
korda. Kokku olid tulnud
13 rühma tantsijad eri paikadest. Võru linnast tantsisid
Mõnusad Memmed, Hõbõjuus ja Meelespea. Tallinnast
olid kohal Haabersti Õied.
Kui viimaste juhendaja käest
küsiti, miks nad nii kaugelt
siia peole tulid, siis kõlas vastus: „Siin on koos nii tore,
rõõmus rahvas!”
Üksteise järel tulid lavale
värvikirevates riietes tantsijad Võrust, Missost, Osulast, Vastseliinast, Antslast,
Puigalt, külalised Savernast,
Kanepist ja Tallinnast. Esitati tuntud meloodiate järgi
seatud kauneid tantse. Koos
tantsiti kuus tantsu. Traditsiooniline lõputants „Hüvasti…” tantsiti suures ringis.
Südamlike tervituslauludega esines Pauline Rammul, akordionil saatis Heino
Pehk.
Lõpuks tänasid tant-

supäeva korraldajad Ere
Kungla ja Jelena Nurk kõiki tantsijaid ilusa peo eest.
Tantsuringide
juhendajad
said tänutäheks lillekimbu
ja tänukirja. Meeles peeti ka
Eve-Mall Saart, kes on olnud
aastaid seenioritantsupidude
ja tantsujuhendajate koolitustega seotud.
Tantsijaid tervitas Võru
abilinnapea Tarmo Piirmann, kes kinkis Võru pensionäride
päevakeskusele
tegevustoetuseks 200eurose
„rahatšeki”.
Seenioritantsupidu
oli
emotsionaalne eakate suveüritus, mis pakkus ilu ja rõõmu eelkõige esinejatele, aga
ka vaatajaskonnale.
Üritust toetasid Eesti
Kultuurkapital, Leeri lillesalong ja MTÜ Võrumaa Pensionäride Ühing. Tänu toetajatele!
Astrid Hurt,
Võru pensionäride
päevakeskuse juhataja

27. juuni hommikul asutasid
ennast üleaedsetele naabritele külla Võrumaa omaste hooldajate tugigrupp ja
Nöörimaa tugikodu töötajad. Uudishimu ajas uurima,
kuidas naabrid osutavad
Aluksne piirkonnas koduhooldusteenust eakatele ja
puuetega inimestele ning
kuidas edeneb täiskasvanute
erakorralise öömaja teenuse
käivitamine Aluksne linnas.
Lätis toimunud haldusreformi tulemusena moodustunud Aluksne piirkond
hõlmab 15 endist valda ja
Aluksne linna. Aluksne piirkond on 1699,8 km² ja elanikke on piirkonnas 18 800.
Meie võõrustajad olid
Aluksne piirkonna sotsiaaltöö osakonna töötajad
eesotsas osakonna juhataja
Regina Kalninaga. Sotsiaaltöö osakond asub maitsekalt
renoveeritud ajaloohõngulises hoones, kus on tagatud
juurdepääs ka puuetega inimestele.
Meiega olid kohtuma
tulnud sotsiaaltöö osakonna
ja koduhooldusteenust osutavad töötajad. Meeldivaks
üllatuseks hakkasid viimaste

hulgas silma mehed. Ilmnes,
et naabrite koduhooldusteenuse osutamise süsteemi
kuuluvad peale kuue koduhooldusteenuse osutaja veel
meeskonnad, kus on üks
nais- ja meestöötaja ning
auto. Sellised motoriseeritud meeskonnad osutavad
teenust kogu piirkonnas.
Meeste osaks meeskonnas
on rohkem jõudu nõudvad
majapidamistööd, näiteks
lumelükkamine, puude ja
vee tassimine jne. Leidsime, et mehed hooldustöös
on väärt mõte ja seda tasub
meilgi Võrus kaaluda.
Aluksne piirkond on
kaetud
teeninduspunktidega endistes valdades, kus
töötavad
sotsiaaltöötajad
ja kus on võimalik osutada
pesupesemisteenust. Kõige
kaugemad koduhoolduskliendid elavad päris Eesti
piiri ääres, Misso valla külje
all. Seina peal olevalt kaardilt oli võimalik saada hea
ülevaade piirkonnas asuvatest klientidest ning teeninduspunktidest. Kliendid
olid märgistatud eri värvidega, et eristada ühe teenuseosutaja kliente. Järgimist

vääriv idee!
Aluksne
piirkonna
ühel teenuseosutajal tuleb
teenindada seitset koduhooldusel olevat inimest.
Põhiteenused, mida inimestele osutatakse, olid meil ja
naabritel sarnased: toidu ja
ravimite toomine, kodude
koristamine, abi asjaajamisel ametkondades jne.
Kuna Aluksne piirkond
sai projektiraha koduhooldusteenuse arendamiseks
Euroopa Liidult, siis osutatakse teenust inimestele
praegu tasuta.
Võõrustajad olid peale
töökogemuste vahetamise
mõelnud ka meie silmaringi
avardamise peale ning korraldasid väikse ringsõidu,
et Aluksne linna vaatamisväärsusi tutvustada. Ei peetud paljuks kutsuda abiks ka
eestikeelne giid Jaan Prangli, kelle vahendusel saime
Aluksnest palju uut teada.
Kogu ringsõidu krooniks
kujunes linna südames kohaliku loodusmuuseumi külastamine. Jätame seal nähtu
kirjeldamata, kuid soovitame soojalt kõigil Aluksnesse
sattunutel leida aeg, et keset

linna roosas lossis paiknevast loodusmuuseumist läbi
astuda.
Lahkumisel Aluksnest
kinnitasime soovi kohtuda
Võrus veel enne suure sügise tulekut. Aluksnes avatakse septembris täiskasvanute
erakorraline öömaja ja sealsed töötajad on huvitatud
Nöörimaa tugikodu külastamisest, et saada kasulikke
näpunäiteid, kuidas uut teenust korraldada.
Enne koduteele asumist
põikasime oma reisiseltskonnaga veel Cesvainesse
ja nautisime sealset kaunist lossi. Tuntud tõena on
kodutee alati lühem, kuid
sellegipoolest jõudsime tagasiteel arutleda Aluksnes
nähtu ja kuuldu üle ning
pidada plaane, kuidas uute
kogemuste toel oma tööd
korraldada.
Täname
vastuvõtjaid
Aluksne piirkonna sotsiaaltöö osakonnast, samuti firmat Merling Reisid reisi õnnestumise eest.
Eve Ilisson,
Nöörimaa tugikodu
direktor
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KUTSE MÄNGULE!
Laupäeval, 18. augustil toimub Võru kesklinna pargis
taas mänguderohke kunstipäev. Kunstipäev toimub
linna sünnipäeva raames
juba kümnendat korda
ning esimese juubeli puhul
on kõik külalised oodatud
mängule. Tänavuse kunstipäeva tegevusteks annavad
ainest ja seovad need omavahel põnevateks loomingulisteks katsetusteks märgusõnad „mängin ...mängu”.
Ajavahemikus kella 10–16
on kõikidel huvilistel võimalus leida endale meelistegevus töötubades. Traditsiooniliselt saab Timo
Keraamika kujusid värvida. Esindatud on Vastseliina klaasikoja meistri
Geenart Nageli klaasitööd.
Aire Perk teeb näomaalinguid ja soovi korral saab
ka ise maalimist proovida.
Võru Kunstikooli telgis on
õpilastööde näitus ja loomingulised töötoad igale
vanusele. Võimalus on meisterdada tuulelohet, kujundada endale märk ja voolida
savist teemal „Draakoniaasta lohed ja draakonid”. Töötube juhendavad õpetajad
Tiina Suumann, Urve Mill,
Angela Orro, Ulla Torop ja
Inna Süving ning põhiõppe
IV ja V kursuse õpilased.
Puust osavusmängu saab
valmistada meister Kaido
Kaasi töötoas. Pisut pisematele pakub puust ehteid ja
mänge OÜ Galder töötuba.
Tekstiilist ja nahast ehete
tegemist
juhendab
d e k o r a a t o r- k o s t ü m e e rija
Narzissa
Samm.
Helle Laanpere eestvedamisel ja Võru muusikaõpetajate kaasabil saab
valmistada ja dekoreerida
käepärastest
vahenditest
trummi, kitarri või tamburiini, millega on võimalik
pärast väikest orkestriproovi kesklinna laval mängida.
Kiirkrokii
(silmamõõduline joonistus, kavand,
visand modellist) meistriklassi juhendab Tanel
Tolsting. Meistriklass on
mõeldud
algajatele, aga
miks mitte ka käelise joonistusoskuse meeldetuletuseks
kunstiõpetajatele

Linnapäevad Kreutzwaldi muuseumis
17. augustil
KREUTZWALDIL ON KÜLAS...
Linnaprouad kotimeistrite tsunftist.
Võimalus valida või valmistada endale kott.
kella 11 -16
Välinäitus: KOTID
Harjusk pakub imekummalist kaupa.
12 - 16
Rändjutustaja pajatab lugusid meilt ja mujalt.
13 - 14
Muusikud Vastseliinast.
17 - 18
18. augustil
Välinäitus: Tatjana Kutsjuba nostalgiline
pühendus Fr.R. Kreutzwaldile.
kella 11 - 18
Rändjutustaja pajatab lugusid meilt ja mujalt.
13 - 14
Muuseumi püsinäitused avatud kella 10–18.
Olete oodatud külaline Kreutzwaldi majas!

Tule, osale 1784meetrisel linnajooksul!
Tantsukooli Just ajaloolised tantsud.

1784 meetri linnajooks on võistkondlik ja meelelahutuslik
teatejooks, kus võivad osaleda perekonnad, klubid, ettevõtete esindajad ja sõpruskonnad. Jooks toimub Võru linna
sünnipäevapidustuste raames juba üheksandat korda. Distantsi pikkused tulenevad linna asutamisaastast 1784 ehk
siis 1000 m + 700 m + 80 m + 4 m.
Linnajooksus on eraldi arvestus peredele ja firmadele-klubidele, sõpruskondadele. Perekonnad võistlevad kahes vanuserühmas – alla 100- ja üle 100aastased. Pereliikmete vanus
liidetakse ning selle alusel moodustuvadki vanuserühmad.
Kõigi osalevate perede vahel loositakse välja Värska sanatooriumi ja veekeskuse kinkekaart. Auhinnad panevad
välja Võru Linnavalitsus, Võru Spordikeskus ja kultuurimaja
Kannel.
Linnajooksu start antakse 20. augustil kell 13 Jüri tänaval.
Marsruut kulgeb mööda Jüri, Tartu, Lembitu ja Vabaduse tänavat. Registreerimine algab tund enne jooksu algust.
Võru 1784 meetri linnajooksu peakorraldaja on MTÜ
Haanja Rattaklubi.
VLL

Ilona Aiti moekollektsioon moešõul „Julge ja kantav”.
ja õpilastele või kunstihuvi tekitamiseks vaatajale.
Kunstipäeva raames on
võimalik tutvuda ka Ludo
lauamängudega. Kuna Ludo
lauamängupoed
asuvad
vaid Tartus ja Tallinnas, siis
pakuvad Võru linnapäevad
mänguhuvilistele suurepärast võimalust uusi arendavaid lauamänge proovida. Ludo lauamängupood
toob kohale mitmesugused
nuputamisvigurid, mõtlemis-, osavus-, reaktsiooni-,
tähelepanu-, strateegia- ja
õuemängud. Mänge leidub
kõigile alates teisest eluaastast. Uudistama oodatakse
lapsi, noori, lapsevanemaid,
lastehoidude ja -aedade
esindajaid, noortetöötajaid,
kooliõpetajaid, kõiksuguste
seltside ja firmade esinda-

jaid. Võimalus on ka lauamänge osta.
Muusika ja tantsud mängivad töötubadega kaasa.
Kell 10 avab kunstipäeva Võru vaskpillipäevade ansamblite kontsert.
Igal täistunnil on kavas mitmesugused etteasted: Tartu
tantsukooli Just ajaloolised
tantsud koos õpetusega,
Võru Kunstikooli tantsurühma Katariina emotsionaalsed tantsud, Võru Tantsukooli tantsurühmad uute
tantsuideedega ja folkloorifestivalilt tuttav ansambel
Moos ja Sõbrad, kes mängib nii mõnusat folk- kui ka
meeleolumuusikat.
Eripärast ja ainulaadset
kunstipäeval
Kell 14.30 esitletakse juu-

nis Võru Kandles toimunud moešõu „Julge ja kantav”
noorte moeloojate
kategooria võitja Ilona Aiti
rõivakollektsioone.
Ilona
Ait on Võrumaa juurtega
noor moelooja, kes on lõpetanud Tartu Kunstikooli
ja praegu õpib Tartu Kõrgemas Kunstikoolis tekstiili
erialal. Ilona Ait on osalenud Tartu moeetendusel
„Mood- perfomance- tants”
ning ERKI moešõul 2012.
Kunstipäev on tasuta. Mõningates töötubades on hind
kokkuleppel meistriga.
Tulge
kunstipäevale!
Mängime koos kunsti, muusika ja tantsu keskel pere või
sõpruskonna seltsis!
Ülle Voitka
Võru Kannel

XVII noorte puhkpillimängijate suvekool ja
festival „Võru vaskpillipäevad” 14.–19. augustini
Puhkpillide orkestrimuusika harrastuse alguseks
Võrumaal võib pidada XIX
sajandi keskpaika. Esimesest üldlaulupeost 1896.
aastal võttis osa Tsooru
puhkpilliorkester. Võru linnas loodi puhkpilliorkester
1898. Aastatel 1923–1941
oli Võru puhkpilliorkestrite
dirigent, muusikaõpetaja ja
kogu linna muusikategevuse korraldaja Eduard Tamm
(1879–1941).
1996. aastal alustas
Võru Muusikakool noorte
puhkpillimängijate
suvekoolide korraldamist. See
noorte muusikute suvine
kokkusaamine sai nimeks
Võru vaskpillipäevad. 16
aasta jooksul on oma pilli-

mänguoskusi täiendanud ja
koosmusitseerimisest rõõmu tundnud sajad noored
muusikud. Paljud aktiivsed
Võru vaskpillipäevade suvekoolides osalejad on nüüd
juba nimekad muusikud.
Nimetagem siinkohal Andres Kontust, Teet Raiki, Jan
Pentšukki, Mart Kivi, Madis
Vilgatsit, Helin-Mari Arderit, Jaan Otsa, Toomas Vana.
2004. aastal loodi suvekoolides osalenud muusikutest alaliselt tegutsev
Lõuna-Eesti noorte puhkpilliorkester. Orkester on
edukalt esinenud konkurssidel ja välisfestivalidel. Sellel
hooajal osalevad orkestris
Tartu linna ja valla, Otepää
ja Võru puhkpilliõpilased.

Dirigendid on Aavo Ots ja
Priit Sonn.
Tänavu otsustasid Võru
Muusikakooli
juhtkond
ja puhkpilliõpetajad koos
Võru Sümfoonilise Muusika
Ühinguga laiendada suvekooli ja kutsuda Võrru uusi
algajaid puhkpillimängijaid
kõikidest Lõuna-Eesti muusikakoolidest ja kaugemaltki. Selleks puhuks kutsus
muusikakooli vaskpillide
õpetaja Urmas Himma ellu
Võrumaa Vaskpilliühingu.
Tänavusel festivalil osalevad
pilliõpetajatena ja dirigentidena Priit Sonn, Urmas
Himma, Aigar Kostabi,
Kaido Otsing, Tiit Veigel, Jaan Randvere, Heino
Vildo, Neeme Punder.

Lisaks suvekoolile toimuvad igaõhtused kontserdid,
kus esinevad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengid, külalised Soomest,
Võru kammerorkester Jaan
Randvere juhtimisel, Tartu
metsasarvekvartett, noored
vaskpillimängijad jt.
Festivali ja Võru linnapäevad lõpetab Estonian
Dream Big Bandi kontsert
Tamula järve laval, kus
solistidena löövad kaasa
Hendrik Sal-Saller ja Sofia
Rubina ning kitarrist Heini
Vaikmaa.
Neeme Punder,
Ilmar Kudu,
Urmas Himma

Võru Sümfoonilise Muusika Ühing
20. augustil kell 20
Võru kultuurimajas Kannel

VÕRU 228 LINNAPÄEVADE KONTSERT
Võru kammerorkester
dirigent Jaan Randvere
KAVAS
G. Fr. Händel, G. Ph. Telemann, J. Haydn
TASUTA
Toetajad: Võru Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali
helikunsti sihtkapital ja Võrumaa ekspertgrupp.
Meediapartner Võrumaa Teataja.

Võru

14.08 kell 19, kultuurimaja Kannel

2012

suveakadeemia trompetiansamblid,

XVII noorte puhkpillimängijate
suvekool ja festival

Vaskpillipäevad
Võru Sümfoonilise
Muusika Ühing
------------------------------Võru
Muusikakool
------------------------------Lõuna-Eesti
Puhkpillikoolitus

Aavo Otsa VI trompeti
suveakadeemia avamine
„Trompetitalendid Tallinn 2012“
16.08 kell 19, kultuurimaja Kannel
Aavo Otsa VI trompeti
solistid ja Eesti Noorte Brass
17.08 kell 19, Võru Katariina kirik
Võrumaa puhkpilliorkestrid ja
ansamblid,
Tartu Metsasarveansambel
18.08 kell 10, kesklinna väljak
Festivali brassansamblid
kunstipäeval
18.08 kell 19, kultuurimaja Kannel
Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkestrer,
Eesti-Soome Brass,
Brassical
19.08 kell 14, kultuurimaja Kannel
Võrumaa Vaskpilliühingu
GALAKONTSERT,
kunstiline juht Urmas Himma
21.08 kell 21, Tamula järvelava
Estonian Dream Big-Band ja
solistid, dirigent Siim Aimla
KÕIK KONTSERDID ON TASUTA!

Toetajad: Võru Linnavalitsus / Kultuuriministeerium /
Võru Maavalitsuse KOP programm / Eesti Kultuurkapitali
Helikunsti ja Rahvakultuuri Sihtkapitalid / Võrumaa ekspertgrupp /
Eesti Puhkpillimuusika Ühing / SA Võru Kannel / Külalistemaja Hermes /
Meediapartner Võrumaa Teataja
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Õpperühma nimetus
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Osalejate vanus/
sünniaasta

Huvitegevus 2012/2013.a

Tundide arv
nädalas

Õppetasu kuus
EUR

Toimumise koht

Juhendajad

Registreerimise aeg

Võru Kunstikool. Kontaktandmed: Tartu 23, Võru, tel 782 8031 (õpetajate tuba), 782 4326 (direktor), kunstikool@voru.ee,http:// vorukunstikool.edu.ee/
Kunsti põhiõppe I kursus

11–13

3x3

20

Tartu 23

kursuse juhendaja Tiina Suumann

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18, kaasa 5 iseseisvalt tehtud joonistust või maalitööd

Kunsti põhiõppe II kursus (mõned vabad kohad)

12–14

3x3

20

Tartu 23

kursuse juhendaja Ulla Torop

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18, kaasa 5 iseseisvalt tehtud joonistust või maalitööd

Kunsti põhiõppe III kursus (mõned vabad kohad)

13–15

3x3

20

Tartu 23

kursuse juhendaja Inna Süving

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18, kaasa 5 iseseisvalt tehtud joonistust või maalitööd

Eelõpe mudilastele I - UUS! lasteaias Päkapikk

5–7

2x1

12

Vabaduse 15a (lasteaed Päkapikk)

Urve Mill

20.-31.aug lasteaias Päkapikk

Eelõpe mudilastele II - UUS! lasteaias Punamütsike

5–7

2x1

12

Vilja 10 (lasteaed Punamütsike)

Angela Orro

20.-31.aug lasteaias Punamütsike

Põhiõppe eelõpe I - II

7–10

2x1-2

12

Tartu 23

Urve Mill, Inna Süving

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18

Põhiõppe täiendõpe

16–18

2x3

12

Tartu 23

Liia Leppik

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18

Kunsti osaõpe

11–15

2x2

12

Tartu 23

Angela Orro

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18

Tarbekunst UUS!

11-15

2x2

12

Tartu 23

Urve Mill

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18

Lilleseade

7–16

2x2

12

Tartu 23

Tiina Lehiste

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18

Tants I (kohad täis)

6-8

2x1

12

Tartu 23

Ly Berišvili

endiste õpil registr 29.-31.aug kella 12-18

Tants II-IV (mõned vabad kohad)

9–15

2x2

12

Tartu 23

Ly Berišvili

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18

Tants V (mõned vabad kohad)

16–18

3x2

11

Tartu 23

Ly Berišvili

29.-31.aug ja 3.-6.sept kella 12-18

Tantsuõpe noortele ja täiskasvanutele (flamenco,
stepp-tants)

20-...

2x2

22

Tartu 23

Ly Berišvili

3.-28.sept kooli kantseleis (õppetöö algus oktoobris)

Kunstiõpe noortele ja täiskasvanutele

20-...

1x4

24

Tartu 23

Angela Orro

3.-28.sept kooli kantseleis (õppetöö algus oktoobris)

Võru Spordikool. Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, tel 782 1225 (kantselei), 513 9136 (direktor), spkool@voru.ee, http://www.spordikool.voru.ee/
Vastuvõtunädal algab 3. septembril, esimesse tutvumistundi oodatakse uusi õpilasi koos lapsevanemaga.
Võrkpall

2000-2002 P

10

Räpina mnt 3a

Aksel Saal

T, K kell 15

2002-…… T

10

Räpina mnt 3a

Raivo Jeenas

E, T kell 15

......- 2003 P ja T

10

Kreutzwaldi 16

Marko Mett

E ,K,R kella 14-15

2003-2005 P

10

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E, T, N kell 14

2001-2002 P

10

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E, T, K, N kell 15

1999-2000 P

10

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E-R kell 16

1995-1998 P

10

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E-R kell 17

1994-2005 T

10

Räpina mnt 3a

Helju Rakaselg

E, K, R kell 15

…...- 2004 T ja P

10

Räpina mnt 3a

Aive Pähn

E, K kell 15

1994-2005 T ja P

10

Kubija suusabaas

Asko Saarepuu

E, R kell 15

1994-2005 T ja P

10

Kubija suusabaas

Hille Saarepuu

E, R kell 15

Kahevõistlus

1998-2005 P ja T

10

Andsumäe suusahüppemägi

Olev Roots

E, T, N, R kella 14-16

Laskesuusatamine

......-2004 T ja P

10

Kubija suusabaas

Terje Piirmann

T, N, R kell 16

......-2005 T ja P

10

Kubija suusabaas

Priit Narusk

E, T, N, R kell 17

Orienteerumine

1994-2002 T ja P

10

Kubija suusabaas

Sarmite Sild

E, R kell 15

Kreeka-rooma maadlus

1995-....... P

10

Kreutzwaldi 16

Peep Lill

E, K, R kell 17

Kergejõustik

Murdmaasuusatamine

Võru Muusikakool. Kontaktandmed: Vabaduse 5, Võru, tel 782 1224 (kantselei), 782 1292 (direktor), muusikakool@voru.ee, taotluste esitamine: http://muusikakool.voru.ee/
Muusikakooli eelkool

5-7

2

10

Vabaduse 5

Linda Kasak, Lilia Vildo, Kersti Juurma

taotluste vastuvõtt 27. augustist

Võru Poistekoori ettevalmistuskoor

6-8

2

5

Vabaduse 5

Mare Visnapuu, Kersti Juurma

taotluste vastuvõtt 27. augustist

Võru Poistekoor

9-häälemurre

2

5

Vabaduse 5

Mare Visnapuu

taotluste vastuvõtt 27. augustist

SA Võru Kannel. Kontaktandmed: Liiva 13, Võru, tel 786 8673 (harrastustegevuse juht), 786 8674 (linnateater), info@vorukannel.ee, http://www.vorukannel.ee/
Võimlemisklubi Sirutus
Tantsurühm Hopser

3-18 (7 rühma)

2-3 korda

Liiva 13

Tea Kõrs

3. ja 4. sept kella 15-18, info tel 5691 9385

12-35 (3 rühma)

2-3 korda

Liiva 13

Anne Tolk

aug viimasest nädalast, info tel 5568 8448

Võru Draamastuudio

Liiva 13

vastuvõttu sellel aastal ei toimu

MTÜ Tantsutrupp Variatsioonid Võru Tantsukool. Kontaktandmed: Maire Udras, tel 5666 4292, maire.udras@gmail.com, http://variatsioonid.wordpress.com
Erinevad tantsustiilid mudilastele

5-7

2x1

15

Liiva 13 (Võru Kannel)

Inga Antson

29.ja 30. aug kella 14-17.30, info 5667 0984

Erinevad tantsustiilid

7-9

2x1

15

Liiva 13

Andre Laine

29.ja 30.aug kella 14-17.30, info 5661 2809

Erinevad tantsustiilid

10-13

2x1

15

Liiva 13

Andre Laine

29.ja 30.aug kella 14-17.30, info 5661 2809

Erinevad tantsustiilid (algajad)

13-24

2x1,5

15

Liiva 13

Maire Udras, Viljar Olesk, Inga Antson

uutel tantsijatel eelreg, info tel 5666 4292

Erinevad tantsustiilid (edasijõudnud)

14-24

2x1,5

15

Liiva 13

Maire Udras, Viljar Olesk

uutel tantsijatel eelreg, info tel 5666 4292

Break

7-11

2x1

15

Liiva 13

Viljar Olesk

uutel tantsijatel eelreg, info tel 529 4708

Break

12-25

2x1,5

15

Liiva 13

Viljar Olesk

uutel tantsijatel eelreg, info tel 529 4708

UUS! Mixed Styles Active (naistele)

20-40

1x1

10

Liiva 13

Viljar Olesk

29. ja 30. aug kella 14-17.30, info 529 4708

Burlesque (info veebilehel)

alates 18

1x1

10

Liiva 13

Inga Antson

29. ja 30.aug kella 14-17.30, info 5667 0984

MTÜ Spordiklubi ProFit. SK ProFit Võru Huvikeskus. Kontaktandmed: Egle Taurus, tel 529 9543, egle@profit.ee, http://www.profit.ee/
Mudilaste tantsuring (ettevalmistav)

5-7

2

8

Olevi 29 (lasteaed Sõleke)

Eve Kirs

29.aug - 2.sept, info tel 525 4989

Liikumisrühm Nunnud (ettev) I-III kl

7-10

2

10

Olevi 29

Eve Kirs

29.aug - 2.sept, info tel 525 4989

14-19

2

12

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Anneli Musto

29.aug - 2.sept, info tel 520 7695

Aeroobika VII - XII kl

MTÜ Hilaro Võru Loovuskool. Kontaktandmed: Lembitu 2, Võru, Milja Udras, tel 5560 3891, milja.beebikool@mail.ee
Laulukool

4-9

1

15

Lembitu 2

Eha Haak

29. ja 30.aug kella 11-13

Laulukool

9-16

2

20

Lembitu 2

Silja Otsar

29. ja 30.aug kella 11-13

Mängukool

1-3

2

15

Lembitu 2

Karin Tepaskent, Annika Eliste

29. ja 30.aug kella 11-13

Beebikool

…-1

2

15

Lembitu 2

Karin Tepaskent, Annika Eliste

29. ja 30.aug kella 11-13

Kandlekool

6-18

2

12-15

Lembitu 2

Milja Udras

29. ja 30.aug kella 11-13

Kandlekursus

20-…

2

kokkuleppel

Lembitu 2

Milja Udras

kokkuleppel oktoobrist

MTÜ Spordiklubi Budokai. Huvikool Budokeskus. Kontaktandmed: tel 5662 9638, info@budokai.ee, www.budokai.ee. Karate- ja enesekaitsetreeningutele registreerimine alates 3. septembrist. Info treeningaegade kohta telefoni või veebilehe kaudu.
Treeningud toimuvad Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi võimlas ning väljaspool Võru linna Vastseliina Gümnaasiumi võimlas
Karate algtase

7-…

2x 90min

9-15

Jüri 42

Marek Rästas

3.- 25.sept (hiljem tel 5662 9638)

Karate edasijõudnud

9-…

2-4x 90min

9-15

Jüri 42

Marek Rästas

3.- 25.sept (hiljem tel 5662 9638)

13-…

2-4x 90min

9-15

Jüri 42

Marek Rästas

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

Karate suuremad + täiskasvanud

MTÜ Parksepa Spordiklubi Võru Korvpallikool. Kontaktandmed: Udo Saidla, tel 526 4627, Kalev Palo, tel 510 3636, tel+fax 786 8715, kalev@parksepa.werro.ee
Treeningud toimuvad Võru Spordikeskuses, Võru Spordikooli võimlas, Parksepa Keskkooli võimlas ja Väimela Tervisekeskuses
Korvpall neiud

1996-2000

8 (4x näd)

10

Udo Saidla

30.aug kella 17-19.30

Korvpall mini T

2001-2005

6 (3x näd)

10

Udo Saidla

31.aug kella 17-19.30

Korvpall poisid

1997-2000

6 (3x näd)

10

Udo Saidla

3.sept kella 17-19.30

Korvpall mini P

2001-2005

10 (5x näd)

10

Udo Saidla

4.sept kella 17-19.30

MTÜ Võru Judoklubi Rei Võru Judokeskus. Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, Enno Raag, tel 5341 3237, Riho Lehiste telef 5341 0241, enno@rei.ee, http://rei.ee/
Judo

6-9

2 x 60 min

12

Räpina mnt 3a

Enno Raag

3.sept- 10.sept

Judo

7-9

2 x 90 min

12

Räpina mnt 3a

Enno Raag

3.sept- 10.sept

Judo

10-16

3 x 90 min

12

Räpina mnt 3a

Enno Raag

3.sept- 10.sept

Judo

10-16

3 x 90 min

12

Räpina mnt 3a

Riho Lehiste

3.sept- 10.sept

MTÜ Jalgpalliklubi Võru. Jalgpallikool JK Võru. Kontaktandmed: Tauno Kikas, tel 5815 1875, Vjatšeslav Vassilenko, tel 525 9532, fcvoru@hot.ee, www.jkvoru.ee
Jalgpall

2003-2001

2x90 min T,N

10

Suvel Roosi tn spordiväljakul ja

Tauno Kikas, Vjatšeslav Vassilenko

Aastaringselt, täpsem info veebilehel

Jalgpall

2000-1999

2x90 min T,N

10

talvel Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Tauno Kikas, Vjatšeslav Vassilenko

Aastaringselt, täpsem info veebilehel

Jalgpall

1998-1996

3x90 min E,K,R

10

Tauno Kikas, Vjatšeslav Vassilenko

Aastaringselt, täpsem info veebilehel

Jalgpall

1995-1993

2x90 min T,N

10

Tauno Kikas, Vjatšeslav Vassilenko

Aastaringselt, täpsem info veebilehel

MTÜ Aila Näpustuudio. Näpustuudio Käsitöökool. Kontaktandmed: UUS KOHT! Jüri tn 19a (polikliiniku majas) Võru, tel 782 8048, Aila Kikas tel 507 9920, ailastuudio@gmail.com
Meisterdamisring mudilastele

5-6

2

12,80

Jüri tn 19a III korrus UUS KOHT!

Aila Kikas, Helen Atspool, Janely Ootsing Aila Kikas, Eveli Noortoots, Helen Atspool

30. aug - 4. sept kella 11-18

Käsitööring

7-10

4

18,50/16,00

Jüri tn 19a III korrus UUS KOHT!

Aila Kikas, Helen Atspool, Janely Ootsing Aila Kikas, Eveli Noortoots, Helen Atspool

30. aug - 4. sept kella 11-18

Käsitöö- ja õmblusring

11-13

6

18,50/16,00

Jüri tn 19a III korrus UUS KOHT!

Aila Kikas, Helen Atspool, Janely Ootsing Aila Kikas, Eveli Noortoots, Helen Atspool

30. aug - 4. sept kella 11-18

Noorte õmblusring

14-18

4

16,40

Jüri tn 19a III korrus UUS KOHT!

Aila Kikas, Helen Atspool, Janely Ootsing Aila Kikas, Eveli Noortoots, Helen Atspool

30. aug - 4. sept kella 11-18

Hillar Irves, Erik Saarts

info tel 521 3130

Ira Petrova

15.aug - 8.sept

Kaupo Kant

3.-5.sept, info tel 56482656

MTÜ Spordiühing Ekstreempark. Kontaktandmed: Hillar Irves, tel 52 13 130, ekstreempark@gmail.com, www.ekstreempark.ee
Kaljuronimine

7-13 ja 14-19

2x2

10

Räpina mnt 3a

Aerutamine (kärestikuslaalom). Info: Hillar Irves, tel 52 13 130, ekstreempark@gmail.com
Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakond. Kontaktandmed: Jüri 54, Võru, tel 782 1945 (lasteosakond), laste@lib.werro.ee, http://lib.werro.ee
Näitering Võrukael

V-IX kl

2x2

tasuta

Võrumaa KRK lasteosakond

MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus. Laste ja noorte vabaajakeskus “Elupuu”. Kontaktandmed: Uus 21, Võru, elupuukeskus@gmail.com
Inglise keel edasijõudnutele

15-18-…

135 min

10

Uus 21
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Soome keel algajatele

15-18-…

135 min

10

Uus 21

Kaupo Kant

3.-5.sept, info tel 56482656

Portugali keel algajatele

15-18-…

135 min

10

Uus 21

Livia Telles

3.-5.sept, info tel 56482656

Eesti keel (välismaalastele) algajatele

15-…

Kaupo Kant

info tel 56482656

Kunstiring

6-11

135 min

10

Uus 21

Thea Kant

3.-5.sept, info tel 56482656

Emmekas (väikelapsed emadega)

0,5-3

75 min

6,39

Uus 21

Thea Kant

3.-5.sept, info tel 56482656

Pühapäevakool lastele (P 11-13)

4-11

120 min

0

Uus 21

Thea Kant

3.-5.sept, info tel 56482656

12-24

120 min

0

Uus 21

Noorteklubi (kristlik)

3.-5.sept, info tel 56482656

MTÜ FC HELIOS VÕRU Jalgpallikool. Kontaktandmed: Jaanus Vislapuu, tel 5625 7399, jaanus@fchelios.ee
MTÜ Motoklubi Sinilind (motokross) Kontaktandmed: Ülo Raudsepp, tel 504 7560, ylo@ramo.ee, trennid alates 5. a vanusest
MTÜ Tantsuklubi Maarja (peotants). Kontaktandmed: Reno Olle, tel 518 3760, reno@hot.ee
MTÜ Urban Style tänavatantsukool. Kontaktandmed: Mari Venski, tel 5620 3471, mari@jjstreet.ee, http://jjstreet.ee/, trennid Liiva 13 (Võru Kannel) 27. aug - 1. sept

Mari Kalkun ja sõbrad Võru Kandles
Mari Kalkuni muusika on
autorilooming, mille tarvis
on inspiratsiooni ammutatud loodusest, eesti luulest ja
rahvalauludest. Mari kasutab
muusika loomisel erinevaid
pille nagu kandled, akordion, kitarr, klaver, kuid talle
meeldib eksperimenteerida
ka ebatavalisemate helidega
– viled, torud, lapsepõlvepillid. Oluline koht on improvisatsioonil ja spontaansetel
helidel. Laulude tekstid pärinevad nii tänapäeva (Riina
Trumm, Andreas Kalkun)
kui ka kaugema mineviku
eesti luuletajatelt (Enn Tuuling, Paul Haavaoks, Marie Heiberg, Rihhard Iher).

Mari Kalkun.
„Võru poeetide luules olen
leidnud looduslähedust ja

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU
ON 103AASTANE!
IGA PÄEV SAAB 103. KÜLASTAJA
RAAMATUKOGULT KINGIKS RAAMATU.
TOETAJAD:
EESTI HOIURAAMATUKOGU
EESTI ARHIIV ÜHENDRIIKIDES

Lugejamäng „Eestimaa looduse vägi“
• 2012. aastal tutvustatakse lugemissaalis raamatuväljapanekute kaudu Eestimaa loodust. Iga kuu on võimalus osa
võtta lugejamängust, vastates kolmele küsimusele.
Õigesti vastanute vahel loositakse välja raamatuid.
Raamatukogu sünnipäevanädalal 13.-17. augustini on
raamatute tagastamine viivisevaba.
17. augustil sünnipäevakohv!

Näitused
Konverentsisaalis
Karl Pärsimäe näitus „Suvine Võru“ Võrumaa Muuseumi kogudest
Tartu Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu näitus „Eesti
filmiplakat 1960ndatest kuni 2000ndateni“
III korruse teenindusaalis
Raamatunäitused
Olümpialinn London
„Minagi kõndisin Arkaadia teel...“– Karl Ristikivi 100
Lasteosakonnas
Aardelaegas: Helve Alla ehete ja mänguasjade näitus
Loomisrõõm südames ja sõrmedes: Helve Alla tekstiilikunsti
näitus

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

VÕRU LINNATUND
Raadio Martas kuu teisel ja
viimasel neljapäeval
kell 11.15 (kordus kell 17.10).
Juubilare alates 70. eluaastast õnnitletakse
igapäevases õnnesoovisaates kell 9.15.
Kuula Võru linnatundi, õnnitlusi, linna uudiseid ja
kultuuriteateid sagedusel 100,7 MHz või Raadio Marta
kodulehel www.martafm.ee!

salapära, mis tänapäeva maailmas haruldasena mõjub,”
ütleb Mari. Lisaks Eestile on
kontserdid viinud teda Armeeniasse, Soome, Ungarisse, Prantsusmaale, Hispaaniasse, Suurbritanniasse ja
koos Pastacaga ühistuurile
Jaapanisse.
„Vastupandamatult siiras ja sarmikas Mari Kalkun söandab uidata radadel,
kuhu pole ammu astunud
ühegi eesti muusiku jalg.
Tema hingestatud muusika
ei kuulu justkui ühegi žanri
alla, samas on selles midagi
ürgtuttavat, turvalist ja hubaselt omast.” /Margus Haav
(Postimees 18.09.2010)

Õnnitleme juunikuu
juubilare

Mari Kalkun ja sõbrad
esinevad koosseisus:
Mari Kalkun – laul, kitarr, kannel, akordion;
Triin Arak – laul, klaver;
Tanel Kadalipp – kontrabass.
Mari Kalkun ja sõbrad
esinevad Võru Kandles 24.
augustil kell 19.
http://www.marikalkun.
com/
http://w w w.myspace.
com/marikalkun

Võru Kannel

AUGUST – SEPTEMBER 2012

11.
augustil
kella
8–15 TÄIKA Kandle aias.
Osta!
Müü!
Vaheta!
Tee
oma
kodus
inventuur
ja
too
kõik
üleliigne
täikale!
Registreerimine ja info: E-R kell 10
- 18 tel 786 8677, kella 12 - 21 tel
786 8671.

14. augustil kell 19 Aavo
Otsa VI trompeti suveakadeemia avamine – „Trompetitalendid Tallinn 2012” Kandle kontserdisaalis. Tasuta.
15. augustil kell 19 Kandle
aias ansambli JÄÄ-ÄÄR kontsert. Piletid hinnaga 13 € eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis.
16. augustil kell 19 Aavo
Otsa VI trompeti suveakadeemia trompetiansamblid, solistid ja Eesti noorte brass Kandle
kontserdisaalis. Tasuta.
17. augustil kell 21 Kandle
aias MEIE MEHE 15. juubelituur.
Piletid
augustis
hinnaga 11 € ja 9 €, kontserdipäeval 12 € ja 10 €. Eelmüük
Kandle kassas ja Piletilevis.
Külalised: Getter Jaani, Leemet
Onno, Hellad Velled.

20.
augustil
kell
20
kammermuusika
kontsert Kandle
kontserdisaalis.
Kunstiline juht Jaan Randvere.
21. augustil kell 14.30 Kesklinna pargis VÕRU PUHKPILLIORKESTRI kontsert.
21. augustil kell 15.30 Kandle aias laste kontsert linna sünnipäeva puhul.
Tasuta.
21. augustil kell 21 Tamula
järvelaval: Võru linna 228. sünnipäeva kontsert – ESTONIAN
DREAM BIG BAND ja solistid
Tasuta.
Dirigent Siim Aimla.
23. augustil kell 19 Kandle
aias Komöödiateatri etendus
„HEAD ISU, NÄLJASED!”
24. augustil kell 19 kontsert
MARI KALKUN ja sõbrad Kandle teise korruse väikeses saalis. Piletid hinnaga 6 € eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis. Kohapeal
pilet 8 € ja 6 €.

18. augustil kell 11 Kesklinna pargis kunstipäev.

25.
augustil
kella
8–15 TÄIKA Kandle aias.
Osta!
Müü!
Vaheta!
Tee
oma
kodus
inventuur
ja
too
kõik
üleliigne
täikale!
Registreerimine ja info: E-R kella
10 - 18 tel 786 8677, kella 12 - 21
tel 786 8671

18. augustil kell 19 kontsert
Kandle kontserdisaalis: LõunaEesti noorte puhkpilliorkester,
Eesti-Soome brass, Brassical.

28. augustil kell 19 Monoteatri etendus „VANAISA” Kandle teatrisaalis. Piletid hinnaga 15 €
ja 12 € eelmüügis Kandle kassas ja
Piletilevis.

19. augustil kell 14 Võru
vaskpilliühingu
galakontsert
Kandle kontserdisaalis. Tasuta.
Kunstiline juht Urmas Himma.
19. augustil kell 19 Kandle
aias Eesti Nuku- ja Noorsooteatri etendus „NAKSITRALLID”.
Tasuta.
20. augustil kell 18 Tamula
järvelaval: Eesti taasiseseisvuspäevale pühendatud Eesti kaitseväe orkestri kontsert. Tasuta.

6. septembril kell 19 teatri Vanemuine etendus „KALENDRITÜDRUKUD” Kandle
teatrisaalis. Piletid hinnaga 15 €
eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis.
7. septembril ALEKSANDER KRULLI mälestuskontsert
Kandle kontserdisaalis.
27. septembril kell 19 Ugala
teatri etendus „MEESTE KODU”
Kandle teatrisaalis. Piletid hinnaga 12.50 € ja 10 € eelmüügis Kandle kassas.

90
Karl Alaver
Irma Rebane
Joann Toomik
Elmar Hallimäe
Leontine Tamm
85
Linda Mäestu
Helju Trei
80
Antonina Plugova
Helje Kume
Milvi Leok
Maie Raidmäe
Maria Sikk
Liivia Ossip
Silvia Avasoo
Lydia Mäe
Asta-Koidula Nirk
Silver Kalamees
Evi Joonas
75
Aino Heinvee
Olga Ratas
Diana Tšeprasova
Eduard Volkov
Aarne-Valdur Kõiv
Viivi Vähi
Galina Romankevitš
Heino Lepp
Milvi Kiilo
70
Tõnu Anton
Malle Unojan
Vaike Tõra
Malle Antsov
Külli Pallo
Kalle Kessler
Tõnu Vaiksaar
Tähti Peterson
Esta Hoop
Külli Joonas
Aino Maranik
Rosalia Sooro
Viivi Laidver
Kaia Rõbakova
Viivi Vaher

Õnnitleme juulikuu
juubilare
95
Nelly Lett
Ida Taimsaar
90
Nikolai Kuznetsov
85
Harald Raag
Olga Osi
Aino Mesi
Õie Mäestu
Evgenia Zekker
Aino Olesk
Anna Kivistik
Jaan Mets
80
Kalju Rist
Linda Eksin
Heino Karu
Ellen Ainsalu
Valve Kahr
Helmi Ruus
75
Viive Talv
Lehte Laur
Laine Hein
Vladimir Juss

Laur Lukin
Leida Luik
Aive Küttis
Maria Tyapushkina
Laine Kalmus
Meeli Kinsiveer
Maret Puru
70
Victor Litvinov
Enn Piirmann
Leida Savioja
Malle Pettai
Vilma Kõllamägi
Senni Jalak
Eha Viitkar
Viivi Sepala
Heino Klade
Vladimir Kolomiets
Jüri Laikoja
Maia Kallion

Õnnitleme
augustikuu juubilare
90
Milla Hallop
Valentina Tsarjova
Jevdokia-Olga Tiik
85
Elsa Leotoots
Maria Maasikamäe
Elfriede Saks
Anne Kolga
Valentina Pavlova
Heldin Rikand
Hildegard Põldma
Meeta Ranna
80
Ülo Merisalu
Aino Liiv
Vladimir Semjonov
Eevi Mäestu
Erene Kramin
Toine Reiman
Akulina Parksepp
Linda Järvpõld
Viktor Palusälg
75
Velda Piller
Asta Sikk
Sale Runthal
Valdur Paat
Ludmilla Luih
Alli Tsõbina
Ants Vink
Heldur Lehemets
Vello Sõerd
Leida Ivask
70
Agnia Salu
Ants Kiristaja
Heino Kelder
Aldo Ots
Sangar Tigane
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