VÕRU LINNA LEHT
Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Bussisõit on järjest hinnatum

Ühistransport võidab Võru
inimeste seas populaarsust:
sõitjate arv kasvab ja bussid
on hea täitumusega ka tipptunnivälisel ajal.
Linnapea Jüri Kaver tegi
läinud neljapäeva ennelõunasel tunnil ringsõidu liinibussis nr 1, et Võru ühistranspordi olukorda vahetult
hinnata.
„Ringsõidu eesmärke oli
mitu ja isiklikud kogemused on alati paremad, kui
paberilt aruannet lugeda,“
ütles Kaver. Sõidul saatsid
teda ASi Sebe Võru osakonna juhataja Aare Kaur, abilinnapea Tarmo Piirmann
ja arendusspetsialist Marje
Randver.
„Aprillist on Võru eakatel
kodanikel võimalik sõita linna läbivatel bussiliinidel (nr
1, 11, 14 ja 16) tasuta ja nüüd
on paras hetk teha esimene
kokkuvõte,” rääkis Kaver.
Tasuta sõitu võimaldavaid kiipkaarte on linnavalitsus praeguseks väljastanud
ligemale 1300 ja avaldusi
laekub iga päev. „Statistika
näitab, et Võru eakad hindavad võimalust tasuta ühistransporti kasutada kõrgelt,“

tõdes Kaver. „Kahtlemata on
mul selle üle hea meel, kui
meie inimeste elukvaliteet

paraneb.”
Kaveri sõnul on linnavalitsuse poole pöördunud

tasuta bussisõidu sooviga
inimesi ka väljastpoolt Võru
linna, mis näitab, et huvi ta-

Tuleb hoogne ehitussuvi
Koos maikuuga said Võrus hoo sisse ka tänavused
tee-ehitusprojektid,
mille
tulemusel paranevad sügiseks meie kõigi liiklemistingimused. Linnahoolduse
vanemspetsialist Risto Aim
teeb ülevaate alanud hooaja
tähtsamatest töödest linnatänavatel.
Kreutzwaldi tänav. Tööd
algasid Vabaduse ja Katariina
tänava lõigul vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustiku paigaldamisega. Alates
3. juunist peaks samal lõigul
lahti minema ka küttetorus-

tiku paigaldus. Tööd jätkub
Kreutzwaldi tänaval terveks
suveks ning tänavakatte taastamine on planeeritud oktoobri algusesse.
Jüri tänav. Sõidutee kahesuunaliseks
muutmise
tööd algasid 27. mail ning
on planeeritud lõpetada 15.
juulil. Tööde käigus rajatakse Räpina mnt–Jüri–Paju
ristmikule ringristmik. Vabaduse ja Jüri ristmikule
paigaldatakse foorid. Tartu–
Jüri ristmikul likvideeritakse
ohutussaar ning sellest ristmikust saab lihtristmik.

Lisaks sellele rajatakse
eraldi projekti raames Statoili tanklast kuni Piiri tänavani
asfaltkattega jalg- ja kergliiklustee, mille veerde istutatakse 32 Sahhalini kirssi.
Katariina allee. Jätkub
Katariina allee rekonstrueerimine Kreutzwaldi ja Kalevipoja tänava vahelisel lõigul.
Objektil on valmis saanud
torutööd ja lõpetamisel on
graniitkivist jalgteed. Järgneb haljastus ja tänavakatendi paigaldus.
Männiku tänav. Lõigul Kubija hotelli sissesõi-

Jüri ja Vabaduse tänava ristmikule paigaldatakse sel suvel foorid.

dust kuni Meegomäe teeni
vahetatakse välja katend,
400meetrisele lõigule paigaldatakse tänavavalgustus ja
äärekivid. Kubija järve ranna
juurde tehakse parkimistaskud. Tööde oodatav valmimisaeg on 20. juuni.
Petseri tänav. Orienteerivalt juuni teisel nädalal
algab Petseri tänava pikenduse rajamine, mis hakkab
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suta ühistranspordi vastu on
laialdane.
Veel võimaldas läinud

nädalal tehtud ringkäik hinnata, kuidas saab Võrut teenindav ühistransport hakkama ajal, kui linnas toimub
ulatuslik tee-ehitus.
„Eks tee-ehitus tekitab
ikka ebamugavusi, kuid millalgi tuleb remonti ju teha
ja siledamate sõiduteede üle
tunnevad rõõmu nii reisijad
kui bussijuhid,“ ütles Aare
Kaur. Tema kinnitusel toimib ühistransport Võrus
suuremate
probleemideta
ning koostöö omavalitsusega
on väga hea.
„Üllatusin heas mõttes
isegi, et buss on sellisel kellaajal (10–11 vahel) terve ringi
vältel reisijaid täis,” lausus
Kaur. Peale- ja mahaminejaid
jätkus peaaegu igasse peatusse. Traditsiooniliselt on tipptunnid hommikul enne tööpäeva algust ja õhtul pärast
tööpäeva lõppu.
Kaveri kinnitusel jätkab
linnavalitsus ühistransporti
panustamist. „Tegemist on
paljudele Võru inimestele
eluliselt vajaliku valdkonnaga ja soovime inimeste teenimisel anda endast parima,”
ütles linnapea.

ühendama Kooli ja Jüri tänavat. Ehitatakse uus sild üle
Koreli, kogu lõigu ulatuses
tehakse kõnniteed ja tänavavalgustus.
Tallinna maantee. Lõigul Kivi tänavast kuni Silikaadi tänavani rajatakse
puuduolev
kõnniteelõik,
nagu see on juba olemas
Roosi ja Kivi tänava vahelisel
lõigul. Tööde algusaeg on ka-

vandatud juuni algusse.
Kooli ja Räpina mnt
ristmik. Seal rajatakse vasakpöörde tegemiseks mahapöörderada, et muuta liiklus
sujuvamaks. Töö tehakse
juunis.
Kose teed ja Kubija rollerirada ühendav kergliiklustee. Rajatakse 540 meetri
pikkune asfaltkattega tee
koos välisvalgustusega.

22. mail leidis aset järjekordne lasteaia Päkapikk heategevuslik perepäev. Kaasa sai elada laste lauludele-tantsudele, teha näomaalinguid ja muud põnevat. Vabaduse tänaval
oli uudistajatele vaatamiseks väljas päästetehnika, elektriautod ja kaitsetehnika. Vahvlite-pirukate ja teiste hõrgutiste müügist ning õnneloosist laekunud tulu läheb lasteaia
liivakastidele katete ostmiseks. Foto: ARVED BREIDAKS
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Linnavalitsuse
istungitel
Võru linna 2013. aasta
eelarvest toetuse
andmine
Kinnitati Võru linna 2013.
aasta eelarvest kultuuri- ja
spordiürituste tarvis antavad toetused.
Võrumaa keskraamatukogu nõukogu liikmete
nimetamine
Võrumaa keskraamatukogu nõukogu liikmeteks kinnitati alates 1. maist 2013
tähtajaga kolm aastat Kristi
Aavakivi ja Kersti Kattai.
Nõukogusse kuulub veel
Kersti Kõosaar.
Sihtasutuse Võru
Spordikeskus nõukogu
liikmete nimetamine
Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogu liikmeteks
määrati alates 6. maist 2013
Kristjan Võrno ja Andu
Värton. Nõukogu liikmed
on veel Meelis Munski,
Marko Tiisler ja Sairos Hõrak.
Ranitsatoetuse suuruse
määramine
Ranitsatoetuse suuruseks
2013. aastal määrati 50 eurot esimesse klassi mineva
lapse kohta.
Nõusoleku andmine
hooajalise müügikoha
paigaldamiseks
Anti nõusolek hooajalise
müügikoha
paigaldamiseks:
füüsilisest isikust ettevõtjale Ulvi Hilbile maasikate müümiseks Räpina
mnt 1 hoone ees olevale
parkla-alale ajavahemikul
1. juunist 30. juulini 2013;
osaühingule Nele Kulinaaria Kreutzwaldi tn 21
hoone ette ajavahemikul 8.
maist 2013 kuni Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimistööde alguseni;
osaühingule
Ümma
Pizza Katariina allee 4 hoone ette kividest tehtud platsile ajavahemikul 1. maist
30. septembrini 2013;
osaühingule
Greenproject Jüri tn 76 ja Jüri tn
78 kinnistu juures asuvale
parkla-alale ajavahemikul
15. maist 1. septembrini
2013;
osaühingule
Moksik
Vabaduse tn 7 hoone kõrvale ajavahemikul 22. maist
30. oktoobrini 2013;
osaühingule Kagu Cofee masinajäätise müügiks
kohandatud bussi paigaldamiseks Tamula rannas
Tamula hotelli (Vee tn 4)
kõrval olevale parkla-alale
ajavahemikul 1. juunist 31.
augustini 2013.
Ehituslubade
väljastamine
Väljastati ehitusluba:
Vabaduse tn 15a laste
mänguatraktsioonide püstitamiseks;
Männiku tn 45 spordija mänguseadmete püstitamiseks;
Taara tänav T1 kapptelefonijaama liitumiseks
elektrivõrguga;
Pikk tn 4 varjualuse
laiendamiseks;

Petseri tänav T1, Kooli
tn 10, Kooli tänav T1 tänava ehitamiseks;
F. R. Kreutzwaldi tänava
sademeveekanalisatsiooni
ehitamiseks;
Jüri tänava, Paju tänav
T1, Tartu tänav T2 rekonstrueerimiseks;
Kose tee 3a hoone püstitamiseks;
Petseri tänav T1 veetorustiku rekonstrueerimiseks;
Vilja tn 10 liiklusõppeväljaku ehitamiseks.
Maa ostueesõigusega
erastamine
Nõustuti Tallinna mnt 44a
maa ostueesõigusega erastamisega ehitise omanikule.
Nõustuti Tallinna mnt
46b/1 maa ostueesõigusega
erastamisega ehitise omanikule.
Riigihanke
korraldamine
Korraldatakse riigihange
„Pianiinode ostmine”. 1.
aprillil sõlmisid haridus- ja
teadusministeerium ning
Võru linnavalitsus lepingu,
millega HTM eraldas riigieelarvelist toetust 14 000 €
Võru muusikakoolile klaverite soetamiseks.
Võru Kesklinna Kooli
põhimäärus
Kinnitati Võru Kesklinna
Kooli põhimäärus.
Ürituste
kooskõlastamine
Kersti Mäesaarele anti
nõusolek avaliku ürituse
„Võru line-tantsu maraton”
korraldamiseks 8. juunil
kella 12–16 Võru Kesklinna
pargis.
Füüsilisest isikust ettevõtjale Aivo Luigele anti
nõusolek avaliku ürituse
„Võru laat” korraldamiseks 8. juunil kella 9–16.
Vabaduse väljak suletakse
liikluseks kella 6–18.
Mittetulundusühingule Võrumaa Lastekaitse
Ühing anti nõusolek heategevusliku perepäeva „Kasvame koos mängides ja
õppides” korraldamiseks 1.
juunil kella 11–14 Kesklinna pargis.
Taksoveolubade
väljastamine
Väljastati
taksoveoload
tähtajaga viis aastat:
füüsilisest isikust ettevõtjale Kalmer Toomile;
füüsilisest isikust ettevõtjale Urmas Lehistele;
füüsilisest isikust ettevõtjale Lauri Laanele;
füüsilisest isikust ettevõtjale Kalju Kõivule;
füüsilisest isikust ettevõtjale Mait Kipperile.

Vasakult: Peterburi linnavalitsuse kehakultuuri- ja spordiosakonna spordiürituste juhi asetäitja Roman Gosviani, Võru
linnavalitsuse pearaamatupidaja asetäitja Kati Pintmann, projekti Võru koordinaator Aivar Nigol, abilinnapea Kersti
Kõosaar, Peterburi linnavalitsuse kehakultuuri- ja spordiosakonna esimene aseesimees Nikolay Rastvortsev, kehakultuuri- ja spordiosakonna spetsialist Irina Shalgunova, kehakultuuri- ja spordiosakonna rahvusvaheliste suhete spetsialist Ekaterina Zaytseva, linnavalitsuse haridusspetsialist Kristi Aavakivi, projektijuht Inga Pole, Võru spordikeskuse
juht Maidu Laht ja Sigulda linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Inga Zālīte.

Kubija spordikompleksi arendatakse edasi
15.–16. mail toimus Võrus
Eesti-Läti-Vene
piiriülese
koostöö programmi projekti
ELRI-112 „Establishment of
environment in Võru (EE),
Sigulda (LV), St Peterburg
(RU) for development of
tourism” raames partnerite
töökoosolek.
Projekti peapartneriks
on Sigulda linnavalitsus ning
kaaspartneriteks Võru linnavalitsus ja Peterburi linnavalitsuse kehakultuuri- ja spordiosakond.

Kose–Haanja kergliiklusteega, spordi- ja mänguväljakute uuendamine, keskuse abihoone ehitus, soetatakse ka
traktor koos lisaseadmetega
radade hoolduseks.
Projekt lõpeb 2014. aasta
juunis.
Euroopa naabrus- ja
partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm (2007–2013)
toetab rahaga ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks,

kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta
Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel.
Programmi koduleht on
www.estlatrus.eu.
VLL

Uuendused kalmistumajanduses
Selle aasta algusest hakkas
kehtima uus Võru linnakalmistu kasutamise eeskiri,
mis kehtestati Riigikogus
vastu võetud kalmistuseaduse alusel. Kalmistu haldaja
Võru linnavalitsus kohustub
koguma lisaks kalmistule
maetud isikute andmetele
ka andmeid hauaplatside ja
hauaplatside kasutajate koh-

Linnavara otsustuskorras kasutusse andmine
Osaühingu Helion Estate Estonia kasutusse anti
Lembitu tn 2 II korrusel
asuvad ruumid üldpindalaga 58,1 m2, üürihinnaga
1,34 €/m2 kuus.
VLL

Esimesel päeval tutvusid
külalised Võru linna spordi- ja turismitaristuga. Teisel
päeval toimus töökoosolek,
kus arutati projekti senist
käiku ning edasisi tegevusi.
Võru eesmärgiks selles
projektis on Kubija spordi- ja
rekreatsioonikeskuse edasiarendamine multifunktsionaalsemaks
keskuseks.
Kavas on Männiku tänava
rekonstrueerimine Kubija
järvega piirneval lõigul, Kubija rolleriraja ühendamine

Võru linnakalmistu.

ta, st isikute kohta, kes vastutavad hauaplatsi heakorra
eest.
Suurimaks uuenduseks
ongi see, et kõik Võru linnakalmistu uued hauaplatsid
väljastatakse kasutusloa alusel ning kasutusluba tuleb
vormistada ka olemasolevate
hauaplatside kohta. Hauaplatsi kasutusloa väljastami-

seks tuleb esitada kasutusloa
taotlus. Hauaplatsi kasutusluba väljastatakse tähtajatult
ja on tasuta.
Lisaks heakorranõuetele,
matmiskorrale, hauaplatsi
kujundamisele ja hooldamisele on uues eeskirjas reguleeritud hooldamata hauaplatsiks tunnistamine. Võru
linnakalmistu vanas osas on

palju mahajäetud kalmukohti, mis rikuvad kalmistu
üldist pilti. Uus kalmistujagu
laieneb aga kiiresti. Sel aastal
tehakse hooldamata haudade kohta esimene inventuur.
Hooldamata hauaplatse hakatakse tulevikus uuesti välja
andma.
Võru linnakalmistu on
liitunud ka kalmistumajanduse infosüsteemiga Haudi (vt www.kalmistud.ee).
Kalmistuportaal
koosneb
süsteemiga ühinenud kalmistute andmetest ja nende
kodulehtedest. Selle aasta jooksul inventeeritakse
(maetud ja matmiskohad)
Võru linnakalmistu täies mahus ja kõik andmed on leitavad Haudi veebilehelt.
Võru linnakalmistu kasutamise eeskirjaga saab tutvuda Võru linna kodulehel
www.voru.ee ja elektroonilises Riigi Teatajas (www.
riigiteataja.ee). Kasutusluba
saab vormistada Võru linnakalmistu kontoris Kose tee 2.
Täidetud blanketi võib saata
ka digiallkirjastatuna aadressil kalmistu@voru.ee.
VLL
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Õppeaasta kokkuvõtteks
Suvi murrab juba uksest ja
aknast sisse ning koolid-lasteaiad lõpetavad järjekordset õppeaastat. Sel puhul küsitlesime abilinnapea Tarmo
Piirmanni.

Kuidas võtad kokku
2012/2013. õppeaasta?
Kahtlemata on lõppev
õppeaasta olnud Võru koolilaste ja pedagoogide jaoks
eriline. Eriliseks muudab
selle asjaolu, et pärast pikka
ootust on alanud Kreutzwaldi gümnaasiumi peahoone
remont.
Mõistagi ei ole maakonna suurima kooli ajutine
ümberpaigutamine
teistesse hoonetesse olnud
lihtne. Sellest on sündinud
üksjagu segadust ja ebamugavusi, kuid usun, et kõik
osapooled suhtuvad toimuvasse mõistvalt, sest pärast
remondi lõppu saavad õpilased ja pedagoogid sisuliselt uue koolihoone.
Nüüdseks on selgunud,
et Võru saab toetust ka 1.
põhikooli hoone remondiks. Kui see kõik õnnestub,
saab Võru koolidele kapitaaremondiga suures osas
ring peale. Kesklinna gümnaasiumi puhul on asjad
läinud teisiti: seal on renoveerimine käinud järk-järgult, vastavalt võimalustele,
ning nõnda tuleb ilmselt ka
jätkata.
Jooksvat
kõpitsemist
ning suuremaid ja väiksemaid investeeringuid vajavad ka teised lasteasutused
ning jõudumööda seda ka
teeme.
Millised muutused veel
koolides ees seisava?
Üks muutus, mis õige
pea aset leiab, on Võru
Kesklinna
Gümnaasiumi
nimevahetus. Kuna tänavu
lõpetab kooli viimane gümnaasiumilend, ning kool jät-

mõnel pool viltu vaadatud,
kuid see on riigi poliitika
ja meil on mõistlik sellest
maksimum võtta.

kab põhikoolina, siis alates
järgmisest õppeaastast kannab kool nime Võru Kesklinna Kool.
See on kahjuks meie hariduselu üks paratamatus, et
laste arvu vähenemise tõttu
tuleb koolivõrku koomale
tõmmata. Võru jaoks on optimaalne üks gümnaasium,
mis haridusministeeriumiga
allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkuleppe kohaselt
on tulevikus riigigümnaasium.
See võimaldab Võru
linnal keskenduda põhihariduse arendamisele, jättes
gümnaasiumihariduse riigi
hoolde. Tean, et sellele on

Ka lasteaiad hakkavad
õige pea tööle suverežiimil.
Kuidas on korraldatud lastehoid suvel?
Lasteaedade suvise kollektiivpuhkuse ajal 1.–31.
juulini töötab Võru linna
valvelasteaiana Okasroosike.
Ühtlasi tuletame meelde, et lasteaedade õuealasid
võivad lapsed kasutada ka
ajal, mil lasteaed ei tööta
ehk siis tööpäeva õhtuti kella 18–22 ja nädalavahetustel
kella 9–22. Juulis, mil lasteaiad on kollektiivpuhkusel
(välja arvatud Okasroosike),
on mänguväljakud avatud
kogu nädala hommikust
õhtuni.
Nendel aegadel võivad
lasteaedade mänguväljakutele tulla kuni kümneaastased lapsed, kuid eelkooliealised lapsed üksnes vanema
järelevalve all. Laste käsutuses on kiiged ja muud mänguvahendid, küll peavad

liivakastimänguasjad endal
kaasas olema.
Siin on paslik ka meelde tuletada, et lasteaia vara
tuleb kasutada heaperemehelikult ja igasugune materiaalse kahju tekitamine on
karistatav.
Milliseid ettevalmistusi tehakse järgmiseks,
2013/2014. õppeaastaks?
Rutiinne töö jätkub
loomulikult ka suvel. Nagu
tavaliselt vaadatakse koolimajades ja lasteaedades üle,
kas ja mida tuleks enne uut
õppeperioodi ümber korraldada, muuta.
Linnavalitsus võttis aprillis vastu määruse, millega
kinnitati ranitsatoetuse suuruseks sel aastal 50 eurot iga
esimesse klassi mineva lapse
kohta. Toetuse saamiseks
tuleb alates 1. augustist linnavalitsusse pöörduda.
Kindlasti on uueks õppeaastaks
valmistumisel
oluline osa kordaläinud suvepuhkusel. Just seda soovin kõigile pedagoogidele ja
õpilastele!
VLL

ÜKS KÜSIMUS
Millal ja kellele hakatakse maksma vajaduspõhist
peretoetust?
Vastab
abilinnapea
Tarmo Piirmann:
Täiesti uue toetusena
hakkab linnavalitsus alates 1. juulist maksma vajaduspõhist peretoetust.
Laiemalt sai see omal ajal
tuntuks vajaduspõhise lapsetoetusena, mille Riigikogu mullu seadustas.
Taotlusi uue toetuse
väljamaksmiseks hakkab
linnavalitsuse sotsiaaltööosakond vastu võtma alates 1. juunist ja esialgu on
raske hinnata, kui suureks
nõudlus kujuneb.

Sel aastal on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus.
Igale järgmisele vähemalt
14aastasele pereliikmele on
vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiir 140 eurot
kuus ning igale alla 14aastasele perekonnaliikmele
84 eurot kuus. Tegemist on
netosissetulekuga ehk selle
summaga, mis laekub toetust taotleva pere kontole.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on kuni 2014.
aasta lõpuni 9,59 eurot
kuus ühe lapsega perele ja
19,18 eurot kuus kahe ja
enama lapsega perele. Näi-

Lugupeetud
kinnistuomanikud!
Tuletame meelde, et kinnistul kasvav haljastus
ei tohi takistada liiklejaid ja liiklust. Palume oma
krundil kärpida hekid ning kasvavate puude ja
põõsaste oksad kõnnitee või sõidutee kohal nii, et
need ei ulatuks madalamale kui 2 m.
VLL

Võru linna heakorranädal
on lõppenud
Selle aasta kevadine heakorranädal on möödas. Tänavu
kulges see rahulikumalt ja
suuremate aktsioonideta.
„Teeme ära!” kampaaniapäeval, 4. mail heakorrastati
Tamula randa. Koristatud
sai suur hulk pilliroogu, mis
kevadine jääminek oli randa
toonud. Linnavalitsus tänab
neid tublisid linnakodanikke, kes ei pidanud paljuks
appi tulla, et muuta meie
rand kaunimaks.
Samuti tänab linnavalit-

sus Võru I põhikooli 6. klasse, kes aitasid koristada nii
Jõe kui ka Vilja tänava prügistatud kohti.
Sel aastal 4. mail oli linnarahval võimalus Võru linna
keskkonnajaamas jäätmeid
tasuta ära anda. Võimalust
kasutati usinasti ja ühe päevaga toodi keskkonnajaama
8,6 tonni jäätmeid.
Hoiame koos linna puhta!
Terje Moisto,
järelevalvespetsialist

kele ning suurendaks nende
kulutusi arstiabile.
Võru linnavolikogu ettepanek vabariigi valitsusele
on mitte muuta haiglavõrgu
arengukavas
Lõuna-Eesti
haigla staatust üldhaiglast
maakonna- või kohalikuks
haiglaks. Samuti määrata
Lõuna-Eesti haigla teeninduspiirkonnaks Võru-, Põlva- ja Valgamaa (40 000–80
000 elanikku), lähtudes põhimõttest, et haigla jätkab
väljakujunenud nelja arsti ööpäevaste valveringide
praktikat ning AS LõunaEesti Haigla jätkab tegevust
iseseisva eraõigusliku isikuna MTÜ Terve Võrumaa
omanduses.

tiku ehitamiseks.

teks neljaliikmeline pere,
kus on kaks täiskasvanut
ning lapsed vanuses 15 ja
10 eluaastat, saab taotleda
vajaduspõhist peretoetust
juhul, kui perekonna netosissetulek on taotlemisele
eelnenud kolmel kuul olnud väiksem kui 644 eurot
(kuus). Toetus määratakse
korraga kolmeks kuuks.
Alates 2015. aastast toetuse
määrad kahekordistuvad.
Vajaduspõhist peretoetust
ei arvestata toimetulekutoetuse taotlemisel pere
sissetuleku hulka, seega
paraneb veidi toimetulekutoetust saavate lastega
perede olukord.

Bussiliini lisapeatus suveajal
Seoses alanud aiatöödega korraldas linnavalitsus kodanike soovil Võrumõisa aiandite juures Mustjärve peatuses
bussiliinile nr 11 lisapeatuse.
Kuni 30. septembrini 2013 sõidab buss Mustjärve peatusest läbi iga päev kell 8.38 ja 18.35.

Võru linnavolikogu maikuu istungilt
Avaliku korra eeskiri
Kehtestati avaliku korra eeskiri.
Eeskiri viidi normitehnilisse vastavusse, samuti on
tehtud seadustest jt õigusaktidest tulenevad terminoloogilised muudatused.
Eeskirja sisus on peamiseks
muudatuseks avaliku ürituse
loa taotlemise regulatsiooni
kehtestamine.

Ettepanekud
ASi Lõuna-Eesti
Haigla toetuseks
Võru linnavolikogu langetas
otsuse, mille kohaselt esitati vabariigi valitsusele ettepanekud ASi Lõuna-Eesti
Haigla jätkamise kohta üldhaiglana.
Võru linnavolikogu jälgib
kasvava murega ebamäärasuse suurenemist ASi Lõuna-

Eesti Haigla tuleviku osas.
Seda eelkõige meedias kajastamist leidnud uue haiglavõrgu arengukava koostamisel päevakorda tõusnud
haigla edasise staatuse määratluse tõttu.
Vabariigi valitsus võttis
2. aprillil 2003 vastu „Haiglavõrgu arengukava”, milles
on Lõuna-Eesti haigla staatuseks määratud üldhaigla. Haigla on põhjendatult
lähtunud senise arengu planeerimisel viidatud alusdokumendist ehk pingutanud
selle nimel, et täita üldhaiglale esitatud nõuded täies
mahus. Viimase kümne aasta jooksul on haigla teinud
ulatuslikke investeeringuid
ja panustanud inimpotentsiaali kvaliteedi tõstmisse.
Seda senini edukalt. Lisaks
eelnevale on tehtud olulisi
ning kriitilise tähtsusega investeeringuid haigla tehnili-

se võimekuse arendamiseks.
Kõik selleks, et olla usaldusväärne partner patsientidele,
arstidele, õdedele ja teistele
koostööpartneritele.
Võru
linnavolikogule
tundub, et vabariigi valitsus
ei hinda haigla tehtut piisavalt või on infosulus, sest
kuidas teisiti mõista asjaolu,
et uue haiglavõrgu arengukava järgi on kavas muuta

Lõuna-Eesti haigla staatust –
üldhaiglast maakonnahaiglaks ehk kohalikuks haiglaks.
Haiglas on viimastel aastatel suurenenud patsientide
vastuvõtt väljastpoolt Võru
maakonda. Ühtlasi areneb
koostöö teiste meditsiiniettevõtetega.
Haigla staatuse muutmine halvendaks ravi kättesaadavust ka Võru linna elani-

Foto: leh.ee

Sundvalduse seadmine
Võru linnas asuvale Jüri tn
7b kinnistule seati aktsiaselts
Võru Vesi kasuks sundvaldus
vee- ja kanalisatsioonitorus-

Kohanime määramine
Võru linnas asuva tööstusja äriala ametlikuks nimeks
kinnitati Võrukivi tehnopark.
Nimi määrati umbes 12
ha suurusele maa-alale, mis
hõlmab Võru linnavalitsuse
8. aprilli 2009 korraldusega
kehtestatud Kivi tn 12b, Kivi
tn 12a, Kivi tn 13, Ringtee
4, Ringtee 6, Ringtee 8 ja
nende vahelise maa-ala detailplaneeringuala. Võrukivi
tehnopargi maa-alal paiknevad krundid kuuluvad OÜle
Selista Ehitus ja Võru linnale.
Hoolekogu koosseisu
muutmine
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi hoolekogu uueks liikmeks määrati Helga Ilves.
VLL
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Liiklusprojekt „Kõnni
kooli!” Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumis
10. mail kogunesid Võru
Kreutzwaldi
gümnaasiumi algklassiõpilased kooli
ajutise õppehoone, endise
Wermo
mööblivabriku
kontorihoone saali, et panna
punkt peaaegu terve õppeveerandi kestnud liiklusprojektile „Kõnni kooli!”.
Projektiidee sündis sügisel, kui osaleti Balti linnade
liidu transpordikomisjoni
stipendiumikonkursil, mis
on mõeldud selliste projektide elluviimiseks. Konkursil saavutatud esimene koht
ja peapreemia võimaldasid
väljakäidud ideid teostama
asuda. Eesmärk oli populariseerida laste seas jalgsi
kõndimist, rääkida liikumise kasulikkusest, õpetada
lapsi tänaval õigesti liikuma,
samuti anda neile võimalus
oma kodulinna liiklust paremini tundma õppida.
Projekt toimus Läänemere Linnade Liidu transpordikomisjoni toel koostöös
Võru linnaga ja selle tegevused algasid juba eelmise õppeveerandi lõpul, mil lapsed
joonistasid liiklusteemalisi
voldikuid ja plakateid. Tehtud töödest valmis trükikojas laste joonistuste ja tekstidega voldik, mille igaüks
sai koju viia, et ka vanemad
laste tegevustest rohkem teada saaksid. Valikut esimese
klassi liiklusteemalistest plakatitest võis näha näitusel
Võru Maksimarketis.
„Kõnni
kooli!”

nädala raames käidi koos
klassijuhatajatega
liiklust
vaatlemas, õpiti, kuidas
tänaval liigelda ja käituda.
Püüti leida ka ohte, mis
tänaval ette võivad tulla, ja
kohti, kus jalgsi liiklemine
on mugav või vastupidi, hoopis raske. Vaadati ka temaatilisi õppefilme. Mai teisel
nädalal toimus linnaseiklus,
kus lapsed pidid kaardi järgi
orienteeruma ja ülesandelehed täitma. 1.–2. klassi linnaseiklusesse olid kaasatud ka
vanemad, kes laste liiklemist
jälgisid ja toeks olid.
Projekti jooksul soetati
kahe klassikomplekti jagu
helkurveste, liiklusteemalisi
mänge ja raamatuid, mida
edaspidi õppetegevustes kasutada saab. Projekti lõpuüritusel said kõik osalejad ka
diplomi, maanteeameti ohutut liiklemist õpetava raamatukese ning projekti logoga
helkuri, millel oleva hoogsa
koolimineja pildi autoriks on
3. klassi õpilane Robin Puolakainen. Parimaid linnaseiklejaid autasustati õppekäiguga maanteemuuseumi.
Lisaks said lapsed lõpuüritusel tutvustada kooli õpetajatele, linnavalitsuse ja politsei
esindajale projekti käigus
tehtud tähelepanekuid ja ettepanekuid linnaliikluse paremaks muutmiseks.
Maarja Saluveer,
Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumi huvijuht

Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi 3. klassi õpilased linnaseiklusel.

Lõpuaktused Võru linna koolides
Võru Kreutzwaldi gümnaasium
Põhikool 21. juunil kell 12 Võru Kandles
Gümnaasium 21. juuni kell 15 Võru Kandles
Võru Kesklinna gümnaasium
Põhikool 20. juunil kell 13 koolimajas
Gümnaasium 20. juunil kell 16 koolimajas
Võru I põhikool
19. juuni kell 15 koolimajas
Võru täiskasvanute gümnaasium
Põhikool ja gümnaasium 20. juunil kell 18 Võru
Kandles
Võru Järve kool
4. juunil kell 11 koolimajas
Võru spordikool
4. juunil kell 18 Võru spordikeskuses
Võru kunstikool
30. mail kell 17 Võru Kandles
Võru muusikakool
18. mail kell 16 kooli saalis

Lilleline tervitus emadele.

Nädal emadega
On üks sõna,
mis on meeles
kõik need päevad ja ka ööd,
hell ja õrn on eesti keeles
tema kõla veel ja veel...
Võru Kesklinna gümnaasiumis on saanud heaks
traditsiooniks kaasata emad
algklasside
emadenädala
tegevustesse. Ettevõtmised
koos emadega andsid lastele
võimaluse mõista iseennast,
tunda rõõmu koosolemisest
ja kasvatasid eneseusku. Nädala jooksul andsid emad
tunde, tuletasid lapsepõlve meelde ja tutvustasid
lemmikraamatuid. Sandra
ema oskas meeldejäävalt
lugeda karupoeg Puhhist,
Hanna ema köitis lugudega Bullerbyst, Hannese ja
Kelini ema pajatasid laste
lemmikkangelasest Pipist.
Klassikalise lastekirjanduse
kõrval tutvustas Eleanora
ema võrukeelset muinasjut-

tu kuldõuntest ja oskas lapsi
keelepesas innuga kuulama
panna.
Teaduskeskus
Ahhaa
Tartus ja Kreutzwaldi muuseum Võrus pakkusid kooli
teistele klassidele uusi teadmisi ja meisterdamisõhinat.
Lapsed said osa šokolaadi
valmistamise saladustest ja
seda suurepärast maiustust
maitsta. Teadusteater näitas vee võlusid ja tutvustas
näitlikult vee põhiomadusi. Lapsed olid vaimustuses
peeglilabürindist, tuletõrjeautost ja kosmosesaalist.
Muuseumis oli meeldiv kuulata Lauluisa lugu
ja kandlemängu, mis tõi nii
emade kui ka laste silmadesse sära ja soojuse. Muinasjutt ja lapse kallistus andis
emadele imelise võlujõu
Kreutzwaldi vanas majas.
Kolmandate
klasside
meeleolukaks ürituseks kujunes aeroobikatund, pak-

kudes kõigile sportlikku
elevust. Pärast kosutavat
treeningut maiustati laste
endi kaunistatud emadepäevakoogiga. Õnnelike laste
arvates oli emade näost näha
võimlemisjärgset väsimust,
aga kook kaunistustega tõstis tuju. Liikumisest tunti
mõnu ka kehalise kasvatuse
tundides, kus õpetajateks
sportlikud ja vaprad emad.
Esimesed klassid tutvusid vanemate töökohtadega,
matkasid
loodusradadel,
õppisid tundma loomi, taimi ja tervitasid kevadet.
Andrease ema julgustas lapsi istuma hambaarstitooli ja
õpetas hammaste eest hoolitsema. Väiksemate koolijütside lemmikmänguks
vahetunnis on kujunenud
Kelini ema õpetatud mäng
„Keelatud harjutus”. Mia
ema juhendusel kujundasid
lapsed värviküllaseid ja lõbusaid lillekimpe. Teadmisi

saadi ka mitmesugustest kevadlilledest.
Aila Näpustuudios valmisid kenad helkurlilled
emadele. Ema ja lapse rahulolu lille õmblemisel oli kaunis vaatepilt. Lastevanemate
arvates rikastas endavalmistatud kingitus, lähedastele
loetud luuletus või lauldud
laul ka lapse sisemist elu.
Õpetajad loodavad, et tõeline arusaamine laste ja vanemate koostöö väärtusest innustab meid edaspidi tagasi
pöörduma tegevuste juurde,
mis toovad laste silmadesse
sära ja päikese.
Kool tänab kõiki toredaid vanemaid, kellel oli
võimalik kiires elutempos
mõned südamlikud hetked
oma lapse klassivälisele tegevusele ja koolielu rikastamisele pühendada.
VKLG algklassiõpetajad

Õppisime valmistama nüüdisaegsetes
tehnikates tekstiili
Käsitöö on eakatele inimestele suurepärane võimalus
eneseväljenduseks ja omavahel suhtlemiseks.
Eelmise aasta sügisest
kuni selle aasta kevadeni osalesid pensionäride
päevakeskuse käsitööringi
liikmed projektis „Õpime
valmistama nüüdisaegsetes
tehnikates tekstiili”, et õppida juurde käsitöökunsti
ja oskusi kasutada seda oma
ja laste ning lastelaste kodude hubasemaks-kaunimaks
muutmisel ning ühtlasi anda
oma teadmisi edasi nooremale põlvele. Samas äratada
noorte inimeste huvi kauni
käsitöö vastu.
Õpiti silmuskudumist,
lapitehnikat ja siidimaali,
valmisid huvitavad tööd.
Neist kujundati päevakeskuses näitused, mida oli võima-

Emadepäeva eel haigla sünnitusosakonnas kingitusi üle
andmas.
lik huvitatutel ka külastada.
Igal ringis osalejal valmis mapp, kuhu koguti õpitud tehnikate ja tööde kirjeldused ja pildid, mida saab
ka edaspidi kasutada.

Võru linna lasterikastele peredele kooti jõulukingiks sokke, kindaid ja salle.
Emadepäeva eel külastati
Lõuna-Eesti haigla sünnitusosakonda, kus anti vast-

sündinud laste jaoks üle
värvikirevad papud, kampsunid ja mütsid. Rõõm oli
kahepoolne.
Projekt motiveeris õppima ka vanemas eas. Nii tunnetasid ringiliikmed, et nad
on noorematele põlvedele
ja ka kodulinnale vajalikud.
Projekti raames ette võetud
tegevused toetasid kultuuripärandiaasta väärtusi. On
oluline, et inimesed teadvustavad kultuuripärandit
kõikjal enda ümber ning
mõistavad, et seda tuleb
hoida.
Pärandi hoidmisel tuleb
lisaks sellele, kuidas me seda
teeme, mõelda sellelegi, kellele me seda hoiame.
Projekti toetas hasartmängumaksu nõukogu.
Helgi Rimm,
käsitööringi juhendaja
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Võru folkloorifestival
toob taas värvid linna

Rattanädala fotokonkursi võidupilt. Fotol lasteaia Päkapikk kollektiiv.

Maikuu oli rattakuu
Rattanädal ja rattapäev
Võru linnas toimus palju üritusi, mis kutsusid inimesi senisest enam rattaga
liiklema. 1. mail toimunud
rattapäeva külastas umbes
400 inimest. Ürituse raames
toimusid Kesklinna pargis
vanade rataste näitus ja laat,
kus Võru rattapoed kauplesid ratastega. Üles oli seatud
ka laste tegevustelk, kus joonistati, meisterdati paberist
tsirkuserattaid ning vaadati
Jänku-Jussi liiklusteemalisi multifilme. Lisaks jagati
üritusel infot erinevate Eestis toimuvate rattaürituste
kohta, tutvustati alternatiivseid liikumisvahendeid
ning üles oli seatud näitus
„8 põhjust, miks sõita rattaga”. Eriti uhke oli Automaailma esitletud hübriidauto
Peugeot.
Rattahooaeg algas rattarongkäiguga, mille käigus
avati KIKi toel (keskkonnasäästlike liikumisvahendite propageerimine Võru
linnas, I etapp) rajatud rattaparkla. Päeva jooksul toimus linnaorienteerumine
ratastel, millest võttis osa 22
võistkonda. Orienteerumismängus polnud tähtis mitte kiirus, vaid see, et koos
mõnusa seltskonnaga sai
linnas rattaga ringi liikuda.
Rattapäeva raames toimus
ka maanteeameti toetusel
ja MTÜ Trafficprof eestvedamisel võistlus „Võrumaa
rattaäss 2013”, kus osales 10
võistkonda kuueste erinevast Võru maakonna koolist. 10–12aastased noored
(kokku 54 noort) testisid
oma teadmisi nii liikluseeskirjas, rattatundmises kui
ka sõiduosavuses. Päeva
lõpetasid Võrumaa rattaässade autasustamine ja suur
auhinnaloos linnaorienteerumisest osavõtjatele.
Võru
linnavalitsuse
arendusnõunik ning rattanädala eestvedaja Tiina
Hallimäe: „Oli siiras rõõm
näha, et rattad ja rattasõit
pakub huvi paljudele võrukatele, sest üritust külastas
ja võistlustest võttis osa arvestatav hulk inimesi. Päevale lisasid põnevust Võru
vanatehnikaklubi Vänt ja
Sänna kultuurimõis, kes
esitlesid vanu rattaid ja vanadest ratastest meisterdatud uusi mudeleid.”
Rattanädalal
toimus

„Võrumaa rattaäss 2013” võistluse võitja, Võru Kesklinna gümnaasiumi kuueliikmeline võistkond, kes esindas
Võru linna Lätis Rezeknes rahvusvahelisel noorte jalgratturite võistlusel.
Võru linna Facebooki lehel fotovõistlus, mille võitis
Võru lasteaia Päkapikk rattasõbralik kollektiiv.
Fotosid
rattapäevast
vaata Võru linna Facebooki
lehelt!
Rattamatk ja rattakross
Haanja rattaklubi eestvedamisel toimusid rattamatk ja rattakrossi etapp,
üritustest võttis osa vastavalt 37 ja 35 inimest. Rattamatkaga sooviti populariseerida jalgrattasõitu kui
huvitavat ja tervislikku aja
veetmise viisi. Matkal läbiti
järgmisi kohti: Roosisaare
– Ala-Vagula – Ründomõts
– Kohandupalu – Kakupalu
– Tsiatsungõlmaa – Reedopalu – Juba – Roosisaare.
Järgmine rattamatk toimub
21. juulil.
Rattakrossiga soovitakse
pakkuda kõigile osalejatele head võimalust matkata
rattaga oma tempos ja tutvuda kevadise loodusega.
Rattakrossi puhul on tegemist ürituste sarjaga, mis
koosneb kaheksast etapist.
Üritus pakub kõigile rahvasportlastele head võimalust
võistelda ja panna ennast
proovile erineva raskusega
radadel. Eelseisvad etapid:
12.06. Vallamäe; 3.07. Rõuge / Võrumaa meistrivõistlused; 24.07. Hallimäe; 7.08.
Antsumäe; 21.08. Veemäe;
11.09. Kubija. Rattakrossisarjaga soovitakse välja

selgitada (hooaja 2013) parimad lõuna piirkonna mägirattasõitjad meeste, naiste
ja noorte seas.
Rahvusvaheline noorte
jalgratturite võistlus
Safe Wheel
„Võrumaa
rattaäss
2013” võistluse võitja Võru
Kesklinna
gümnaasiumi
kuueliikmeline võistkond
esindas Võru linna Lätis
Rezeknes 16. mail toimunul rahvusvahelisel noorte
jalgratturite võistlusel Safe
Wheel. VKLG võistkonnal
aitasid võistluseks valmistuda õpetaja Inna Süving ja
Hele Peegel ning huvijuht
Anu Koop. Võistlusrada oli
raske, kuid sellest hoolimata saavutas VKLG õpilane
Rasmus Tamm individuaalarvestuses teise koha. Üritusest osa võtnud noorte
muljed on väga head, sest
võistlus andis võimaluse
reisida, uusi sõpru leida.
Eriti vahva kogemuse sai
Rasmus, kellel oli võimalus
koos politseiga õhtul patrullimas käia. Võistlus toimus projekti „ESTLATRUS
TRAFFIC” raames, mida
kaasrahastatakse Euroopa
naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene
piiriülese koostöö programmist (2007–2013).
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11.–15. juulini toimuv
Võru fFolkloorifestival „Teljed” toob taas nii rütmid kui
värvid Võrru. Ootame kohale umbes 400 tantsijat nii
Eestist kui üle ilma.
Loomulikult avab festivali 11. juulil linna läbiv
rongkäik ning kell 19 algav
avakontsert. Sel korral oleme pööranud näo LadinaAmeerika kuumade rütmide
poole. Meid on lubanud
külastada Puerto Rico rühm
Agrupacion Folklorica Elmyrba, kes toob kaasa ka
salsahelid, ning huvitav folkloorirühm Mehhikost - Conjunto Folklorico Magisterial
De Chiapas.
Põhja-Portugalis tegutsev
Grupo Folclórico de Viana
do Castelo tutvustab sealset
kultuuri rahvarõivaste, laulude ja tantsude kaudu.
Läti rahvatantsu puhtuse ja noorusliku särtsu toob
kindlasti kaasa tantsurühm
Skalbe tudengipealinnast Jelgavast. Peaaegu kõik nende
tantsud põhinevad Läti kultuurilool – tantsusammud ja
-mustrid kannavad endas Läti
mütoloogiat.
Võru valla rühma Tsuua
Sulatsõ külalisena on festivalil
rahvatantsusõprade
selts
Turu linnast Soomest. Rühma repertuaar koosneb põhiliselt traditsioonilistest rahvatantsudest, -mängudest ja
-lauludest aga ka mõnest seatud tantsust, mille on loonud
külalisõpetajad.
Väikese mägise maa Nepali kultuuri pakub festivalil
Rodhighar Nepal. Enamik
grupi eestvedajaid on vanemad Nepali folklooriartistid,
kel on mitmekesine esinemiskogemus nii kodu- kui välismaalt.
Muidugi pakuvad neile
kaugetele külalistele nii festivali vaba- kui pealaval lisa
tantsurühmad Eestist.
Lisaks annab Katariina
kirikus kontserdi rahvusvaheliselt tunnustatud kitarrist
Jason Carter Inglismaalt.

Inglismaa
edela-rannikult
Cornwallist pärit kitarrivisionäär Jason Carter on
muusikaline maailmarändur,
kes viimase 20 aasta jooksul on esinenud rohkem kui
90 riigis, sealhulgas Iraagis,
Afganistanis, Usbekistanis,
Pakistanis, Põhja-Koreas ja
Põhja-Iiri kriisipiirkonnas.
Ta on saatnud staare suurtel
lavadel ja musitseerinud beduiinide ja pärlipüüdjatega
lõkketule valgel. Tema lood
on inspireeritud kõrbetormidest ja talvekaamosest, arvopärdilikest vaikusevärvidest
ja idamaa meloodiamustritest.
Eestis ja Võruski(!) käinud kitarrist on tagasi spetsiaalselt folkloorifestivaliks
kokku pandud kavaga, mille
sobiks kokku võtta pealkirjaga „Põhi, lôuna, ida, lääs”.
Tooni annavad flamenkod
Hispaania kitarril, kuid esitamisele tuleb ka meditatiivsemaid palu kandlekõlalisel
harf-kitarril. Vahele mahub
pajatusi laiast maailmast ja
ehk mõni üllatuski.
Festivali ajal toimub
Kandle aias Võru Kandle tantsurühmade lavastuse
„Ennemuistsed mängud”
esietendus. Etendus ühendab
Kreutzwaldi poolt eestindatud muinasjuttude uitmotiivid Eesti folkloorse tantsupärandi ja kombestikuga.
Käsikirja autor on Silvi Jansons, lavastaja Maire Udras,
Etendust saadavad muusikaliselt Toomas Oks, Toomas
Ojasaar, Kristi Kool, Henrik
Hinrikus, Katrin Soon.
Iga festival toob endaga
kaasa midagi uut... aga säilitab ka vana ja hea. Seetõttu
jätkame nii traditsiooniliste
kontsertide, Marju Kõivupuu
kultuuribussiga mööda Vana
Võrumaad, laste Päikesepeoga, erinevate töötubadega.
Reedel tantsitab festivalikülalisi ansambel Apelsin, laupäeval Tuulelõõtsutajad.
Festivali lahutamatu osa
ja kindlaid märke on loo-

mulikult laupäeval, 13. juulil
toimuv
võistumängimine
Teppo tüüpi lõõtsadel, kus
eeldatavalt valitakse ka lõõtsakuningas – pillimängija, kes
on täiskasvanute klassis võitnud kolmel korral. Eelmisel
aastal tegime algust omapärase tantsuorienteerumisega.
See tuleb ka nüüd. Laupäeval saate läbi käia ja tantsida
terve Võru linna. Kell 19.30
algab ühine tänavatants, kus
sel korral tantsime koos nii
ingliskasid kui vanu tantse
Setu- ja Võrumaalt. Pärast
seda kõlavad Tamula ääres
õhtulaulud ning hilisõhtul
toimub Kandle aias simman
Tuulelõõtsutajatega.
Festivali öökino on sel
korral keskkonnateemaline.
Linastuvad mullu Matsalu
loodusfilmide festivalil grand
prix pälvinud „Roheline universum” Saksamaalt ja USAs
valminud „Suvekarjamaa”.
Reedest kuni pühapäevani saab Võru kesklinnas käia
käsitöö ja kohaliku toidu laadal ning nautida vabalaval nii
Võrumaa noorte muusikute
esinemisi kui ka Eesti rühmade kontserte.
Festivali viimasel päeval,
15. juulil kutsume huvilisi
väikesele mõttetalgule teemal, milline võiks olla 2014.
aastal toimuv XX ehk juubelifestival.
Kes soovib festivalipäevi täiel rinnal nautida, võiks
soetada endale festivalipassi kas Piletilevist või näiteks
Kandle kassast. Pass maksab
kuni juuni lõpuni 20 eurot
ja alates 1. juulist 28 eurot.
See on vähemalt kaks korda
vähem kui ostes 30 festivalikontserdile eraldi pileti.
Kadri Valner,
XIX Võru folkloorifestivali
tegevjuht

Kui hea, et meil kõikidel kool on,
Et meil klass on, kus õppida tuli
elu naljakat alust ja öeldist… (E. Niit)

Hea vilistlane, endine ja praegune
õpetaja ning kooli töötaja!
Et suvi saaks tõeliselt alata, anname sellele hoo sisse Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi 95. sünnipäeva tähistamisega. Ootame
Sind suve sisse pühitsema ja koolikaaslastega kohtuma 22. juunil
2013. aastal Tamula veerele Kultuurimaja Kannel aeda.
Õhtu algab kontsertaktusega kell 17.00 ja jätkub lustaka
simmaniga. Tantsuks mängivad ansamblid Hoia ja Keela ning
Saatanlik Naine. Väravad on avatud alates 15.00. Osalemiseks
tasu (kuni 19. juunini) 10 eurot “Fr R Kreutzwaldi nim Võru I
Keskkooli Fond” arvele SEB 10402018150006, märgusõnaks
"Kokkutulek”, selgituseks: kelle eest makstud ja lõpetamise aasta.
Kohapeal saab sissepääsu lunastada 15 euro eest. Vajadusel
küsi rohkem infot telefonil 782 8100.

Ootame just Sind!
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Võru linna uudiseid
1933. aasta maist
Nahktööd Kreutzwaldi
samba kujutusega
Kohalik kulla- ja kellasepaäri R. Weske sellekohasel
tellimisel walmistati E. P.
Risti nahatöökojas esmakordselt igasugused nahatöid, nagu kirjablokke,
albumeid jne Kreutzwaldi
mälestussamba kujutisega. Need on esmakordsed
Wõru motiividel ja leiawad
kindlasti laialdase tähelepanu, kuna seni säärastele töödele Wõrust midagi
pole ulatunud.
Wõru Teataja nr 47;
4.05.1933
Hää tennisplats
kasarmutes
Möödunud
laupäewal
(13.05.1933. – A. R.) toimus Taara kasarmutes
wastwalminud
tenniseplatsi awamine. See sündis
teatawal määral pidulikult.
Rügemendi ülem lõikas
lindi läbi ja wiskas esimese palli. Kohale oli kutsutud ka Wõru seltsiliikmed.
Rügemendi oma jõudude
poolt ehitatud tenniseplats
on wäga hää ja wäga sobiwas kohas.
Praegu on käimas ka
suure spordiplatsi ehitamine kasarmute juurde, mille
walmimist wõib oodata tulewal aastal.
Wõru Teataja nr 52;
16.05.1933
P.S. Võru esimese spordiplatsi Roosi tänava äärde
ehitasid ka sõjaväelased ja
seda kasutasid kordamööda
sportlased ja linnaelanikud.
1933. aastaks oli see variant
end ammendanud ja seetõttu hakati väeosa territooriumile oma spordirajatisi
tegema. 1933. aastal sai 8.
jalaväepataljon
15aastaseks.
Wõrus ehitatakse
lennuk
Wõru Õhuasjanduse Ühing
saatis märtsi kuul s.a. kaks
liiget Wiljandisse purilennukite ehitamist õppima,
kus samal ajal teise purilennuki ehitamist alustati. Wõru käsitöömeistrid
töötasid Wiljandis
wiis
nädalat tuntud lendurite
Brasche ja Unger-Sternbergi juhtimisel ja wõtsid osa
kõigist lennuki ehitamise
töist ning lendudest. Nüüd
otsustas ühingu juhatus
Wõrus purilennuki ehitamisele asuda. Purilennuk
läheb maksma umbes 600
krooni ja walmib ühe aasta
jooksul.
Wõru Teataja nr 54;
20.05.1933
P.S. Võib lisada, et oma-

aegne Võru Edison Ernst
Kalde tegi järgmisel aastal
valmis oma purilennuki,
mida kasutati ka õppeotstarbel.
Süwendustöö Tamulal
Judeikini
lauawabriku
poolt süwendatakse praegu
Tamula järwe osa (Wahe
ja Wõhandu jõgede juures)
ning hiljem ka Wagula jõesuud, et palgiparwetamisel
madalikule kinni jäämist
poleks. Sellest tunnewad
häädmeelt ka Wõru kalahuwilised, sest nüüd pole
karta suwel weepinna alanemisega ühenduse katkemist mõlemate järwede wahel, nagu seda warem wõis
arwata.
Wõru Teataja nr 55;
23.05.1933
P.S. Võib lisada, et Tamula ja Vagula järve vaheline ühendus oli sel ajal tihti
kõneaineks ja selle lahendamiseks paluti isegi maavanema kaasabi.
Pargi rand puhtaks
Mitmel korral juttu olnud
Wõru pargi ranna puhastamine on nüüd teostunud. Neil päewil roogiti
säält igasugune praht ning
korraldati
laialipaisatud
kiwid ühte kokku kaldaäärele. Nüüd on Tamula rand märksa nägusam.
Ning oleks weelgi nägusam, kui kallas oleks kaetud
liiwaga.
Wõru Teataja nr 56;
25.05.1933
P.S. „Teeme ära!” talgud
olid omal moel juba siis olemas.
Huwipakkuw näitus
Eile lõppes Wõruhõimu
naiskutsekooli õpilastööde
näitus. Tulewasil perenaisil
oli walmistatud hulk meeldiwaid esemeid kodukaunistamise kui ka rõiwastuse alalt. Samuti ka koguke
wäljapanekuid majapidamise ja toiduwalmistamise
alalt. Toitude hääduses wõisid külastajad ise weenduda, kuna iga soowija wõis
lasta endale walmistada 15
sendi eest kiirtoidu.
Wõru Teataja nr 58;
30.05.1933
P.S. Tolleaegseid käsitöid
on võimalik praegu vaadata
pärandiaastale pühendatud
näitustel Võrumaa muuseumi III korrusel ja Võrumaa
keskraamatukogu lugemissaalis. On silmailu ja meisterdamisilu.
Wanu ajalehti sirwis ja
wäljakirjutisi tegi Wõrumaa muuseumi pääwarahoidja Arthur Ruusmaa.

Saksa kevad Rosenheimis
Kui Saksa kevadet Eestisse
oodati, otsustasid Võru Kesklinna gümnaasiumi tublid
saksa keelt õppivad õpilased
ja õpetajad minna Baierimaale kevadet tervitama. Nii
sõitsid nad järjekordsele õpilasvahetusreisile Rosenheimi
tütarlaste reaalkooli. Eesmärk
oli harjutada koolis õpitavat
võõrkeelt, tutvuda Saksamaa
looduse, olme ja kultuuriga,
kogeda elu saksa peres. Kuna
seekordse ürituste sarja „Saksa kevad 2013” partneriks on
Baieri liidumaa, siis sobis see
meie plaanidega suurepäraselt. Saksa liitvabariik esitleb
end Eestis neljandat korda.
Meie oleme uhked selle üle,
et meie sõprussidemed Rosenheimi kooliga on püsinud
aastast 1991.
München tervitas reisilisi
kevadiselt päikselise ilmaga,
kuigi ka Lõuna-Saksamaal oli
kevad tavapärasest hilisem.
Sõites rongiga Alpide poole,
nägime lund veel ainult mägedes. Nii mõnelegi õpilasele
valmistas rongisõit palju elevust, sest Võrust ei saa ju rongiga enam kuhugi sõita.
Rosenheimi raudteejaamas ootasid meid võõrustavad pered. Kohtumine oli
pingevaba ja südamlik nagu
ammuste tuttavatega, sest
tänu praegusaja või-malustele
olid lapsed enne vahetanud ekirju ja vestelnud Facebookis.
Esimesel õhtul tutvuti
perega ja puhati reisiväsimusest. Nii mõnigi tundis
koduigatsust ja puudust oma
perest – nüüd tuli võõras
ümbruses ja keelekeskkonnas iseseisvalt hakkama saada.
Järgmine päev koolis
möödus juba rõõmsamas
meeleolus. Õpilased osalesid erinevates ainetundides
ning võimalusel töötasid ise
kaasa. Pärast seda koguneti vaikuseruumi (Raum der
Stille), kus meid tervitas kooli direktor Marlene Ramm.
Ta soovis kõikidele vahetusprogrammis osalejatele
sisukat nädalat, põnevaid
ettevõtmisi, rõõmu keele
õppimisel. Kohal oli ka ajakirjanik Rosenheimi ajalehe
toimetusest.
Ühisprojekti
teemaks

olid loovmängud, mis aitavad õpilastel mõlemat maad,
nende keelt ja kultuuri paremini tundma õppida. Töö
toimus rühmades, kus olid
nii eesti kui ka saksa lapsed.
Kahe päeva jooksul valmisid
mitmesugused mängud (Memory, kaardi- ja lauamängud
ning arvutimäng Eesti ja Saksamaa kohta), mida mängisid
mõnuga nii õpilased kui ka
õpetajad. Pärastlõunal toimus
linnamäng, et Rosenheimiga tutvuda. Etteantud linnaplaani järgi otsiti üles tähtsamad vaatamisväärsused.
Tippsündmusteks kujunesid matk Alpidesse Hochriesi mäele (1565 m) ja ööbimine mägimajas, mis asus
umbes 1500 m kõrgusel.
Mägi oli kaetud paksu lumega ja meenutas Eesti lumerohket talve. Üleval puhus
vali tuul, kuid all orus sada
tugevat kevadvihma. Mäelt
oli võimalik nautida imetoredat vaadet väikestele küladele
ja Baierimaa mereks nimetatud Chiemsee järvele ning
selle saartele.
Mäelt allatulek oli tõeliseks julguse ja osavuse prooviks ning seetõttu võisid selle
kaasa teha vaid sportlikud ja
vastavate jalanõudega varustatud õpilased ning õpetajad.
Kõik, kes selle teekonna ette
võtsid, olid uhked ja õnnelikud. Pärast pingelist matka
oli tõeliselt lõõgastav ujuda
Prienavera veepargis.
Pühapäeva
sisustasid
võõrustavad pered meie õpilaste soove ja huve arvestades. Käidi erinevates lossides,
külastati Münchenit, mängiti
minigolfi.
Kohtumine avaldas muljet kõikidele osalejatele. Õpilasvahetuses osalenute mõtteid:
Mulle meeldis väga mägedes, sealt oli ilus vaade Rosenheimile. Meeldis ka linnaga
tutvumine, vanalinn oli ilus.
Üllatas see, et peaaegu igal
tänavanurgal müüdi saiakesi.
Lahe oli ka Saksamaa kunagise kuninga lossis. Seal oli
kõik kullast. Vahva oli spaas.
Seal olid suur bassein, mullivann ja bassein õues. Üldiselt
oli kõik vahva ja tore ning
mulle meeldis reis väga. Sinna

Alpides teel orgu.
tahaks veelgi minna.
Egert 5.b
Mulle meeldis kõige rohkem perepäev, kui käisime kuningas Ludwig II lossis. Lossi
ajalugu oli väga huvitav. Mägedes oli väga ilus. Ööbisime
mägimajas. Seal mängisime ja
meil oli tore. Järgmisel hommikul läksid kaks õpetajat ja mõned lapsed jalgsi mäest alla,
meie sõitsime gondliga. Reis
oli väga tore ja ootan juba huviga, millal saksa lapsed meile
tulevad. Peredes oli teistmoodi
see, et arvuti ja televiisor ei ole
nii tähtsad, palju tehti ühiselt.
Epp Piia 6.b
Saksa noored veetsid palju
vähem aega Internetis ja teleri
ees kui meie. Nad olid rohkem
koos sõprade või perega, käidi
koos kohvikus. Koolis oli teistmoodi see, et tundides võis olla
jopega ja ei nõutud vahetusjalatseid. Õpetajale sai vastata
see, kes oli kätt tõstnud, koha
pealt ei hüüdnud keegi. Iga
päev andis ema kooli kaasa
võileiva ja joogi. Söödi peaaegu iga vahetund ning tunnis
oli lubatud juua, nätsu närida.
Kõige rohkem meeldis Saksamaal mägedes ning jalgsimatk
mäest alla. Ilm oli ilus ning
inimesed lahked ja sõbralikud.
Ode Maria 8.b
Mulle meeldisid mäed.
Mägedes ööbimine oli minule
uus kogemus.

Saksamaal oli koolis uuem
tehnika ja õpilased vastasid
rohkem suuliselt, kirjalikke
ülesandeid oli vähe. Kodutöid
anti seal palju vähem kui Eestis. Sain veel teada, et hinnete
süsteem on seal vastupidine
Eesti omale, hinne 1 oli neil
kõige parem ja hinne 6 kõige
halvem.
Kooli söökla oli hästi moodne, valgusküllane ja
avar, seal olid maast laeni aknad. Sõime Baieri rahvustoite,
mis olid omapärased, kuid
maitsvad. Hommikuti söödi
saia kas moosi või meega, vahepeal tehti hoopis võileibu.
Laud kaeti kodus alati pidulikult ning kogu pere sõi tavaliselt koos.
Lisanne 8.a
Saksamaa koolitund erineb meie koolitunnist. Tunnis
keegi ei lärmanud, õpilased
tõstsid kätt, kui vastata tahtsid. Kõik võtsid tunnist osa,
rääkisid kaasa ja esitasid õpetajale küsimusi, kui millestki
aru ei saanud. Erinev oli ka
see, et koolis ei olnud garderoobi.
Keeleõppe mõttes oli reis
mulle väga kasulik, hakkasin
saksa keelest rohkem aru saama.
Kristiina 8. b
VKLG saksa keele õpetajad
Sirje Parv ja Evi Niilits
ning õpilasvahetuses
osalenud õpilased

Noortealgatusprojekt „Tahan suhelda”
MTÜ Toetuskeskus Meiela
ja Võru Järve kooli intellektipuudega noorte algatusel
valminud projekti toetas sihtasutuse Archimedes Euroopa
Noorte programmi nõukogu
kogu eelarve ulatuses.
Tegevustes on arvestatud
puudest tingitud erivajadusi ning seda, et need aitavad
intellektipuudega noortel ennast paremini avada ja seeläbi
ühiskonda integreeruda. Projekti tuumikusse kuuluvad
aktiivsed intellektipuudega
noored Alice Kütt, Reelika
Evertsoo, Sven-Silver Susi,
Stanislav Maljukov. Kaasatud
on ka tavanoored Kaija Kõiv
ja Kristina Viin.

Projektinõustaja on Järve
kooli loovterapeut Sylva Viin.
Projekti eesmärgid ja
prioriteedid
Ka intellektipuudega noored
astuvad täiskasvanuellu: toetatud elamisse, kogukonda,
avatud või toetatud tööturule. Noorte ja nende perede
ette kerkib siis küsimus: kuidas kujuneb intellektipuudega pereliikme elukäik pärast
kooli (toimetulekukooli ja
erivajadustega õppurite kutserühma). Probleemiks on
suhtlemise ja eneseväljenduse võimaluste vähesus. Koolis
saadud suhtlemisvahendid
ei ole laiemale kogukonnale

tuntud ja organisatsioonid,
kus intellektipuudega noored toimetavad, kasutavad
teistsuguseid suhtlusvahendeid või on need piiratud.
Takistatud
suhtlemine piirab intellektipuudega
noorte arusaamist Euroopa
kodanikuks olemisest, Euroopasse kuulumisest. Samas
on taasiseseisvunud Eestis
olnud ka intellektipuudega
noortel võimalus saada õpetust, mis on muutnud neid
aktiivsemaks,
avatumaks.
Kooli turvalises keskkonnas
on noored avaldanud soovi
osaleda loovatel tegevustel,
üritustel, neis on tekkinud
uudishimu oma arusaamise
piires. Esialgsed teadmised
Euroopast on saadud koolis
toimunud tegevuste kaudu,
kirjasõprade abiga, partnerriikide tutvustuste jpm kaudu. Nii on tekkinud aktiiv-

sematel noortel huvi ja soov
midagi ise teha, avastada
ning suhtluskeskkonna kujundamisel ja loomisel osaleda, korraldades lihtsamaid
üritusi koos tavanoortega.
Mõju
Oluline on anda ka pärast
kooli noortele võimalus
suhelda ja endiste koolikaaslastega lävida. Intellektipuudega noor ei suuda
oma keskkonnast tihti välja
minna, seega tuleb keskkond
tema juurde luua.
Noortealgatuslikud tegevused annavad enesekindlust õnnestumise eduelamuse kaudu ja teadmisi ürituste
korraldamisest, samuti muudavad ümbritseva kogukonna hoiakuid.
Reet Kangro,
projekti eest vastutaja
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LUGEMISPROGRAMM RAAMATUGA SUVESSE
15. JAANUAR – 15. JUULI 2013
Programm on pühendatud Fr. R. Kreutzwaldi 210. sünniaastapäevale ning tugineb kirjaniku sõnadele: „Just nagu pääsuke
oma poegi lendama õpetab, nõnda peab ka kirjamees oma lugejaid seni harjutama, kuni nad tõesti lennata oskavad.”
• Loe läbi programmis osalev raamat.
• Valikus on 50 raamatut.
• Küsi raamatukoguhoidjalt või lae alla ja prindi välja
kahe küsimusega tagasisideleht ja anna täidetuna
raamatukoguhoidjale. Tagasisidet loetud raamatute
kohta saab anda ka, täites küsitluse veebis.
• Raamatukoguhoidjalt saad oma lugemispassi templi.
• Vähemalt 15 templiga lugemisprogrammi pass tagab
auhinna V Kesklinna pargi raamatukoguüritusel
1. augustil.
• Kord kuus loositakse kõikide osalejate vahel välja võidud.
• Paremad lugemissoovitused ja kommentaarid
avaldatakse Võrumaa keskraamatukogu kodulehel.

TASUTA RAAMATUTE KEVADLAAT
JÜRIPÄEVAST JAANIPÄEVANI
Ootame raamatukokku puhtaid ja korralikke raamatuid ja
ajakirju, mida te enam ei vaja, et need leiaksid raamatulaadal uue omaniku.

Näitused
Konverentsisaalis
Elurikkus
EENeti ja Tallinna Tehnikaülikooli geoloogiainstituudi arvutijoonistuste võistlusele saadetud tööde näitus.
III korruse teenindussaalis
Kultuuripärandiaasta 2013. Käsitööraamatute ja -esemete ekspositsioon Võrumaa muuseumi ja Võrumaa keskraamatukogu
kogudest.

LASTEOSAKONNAS
1. juunist 31. augustini „Laste-raamatu-suvi” – suvelugemise
programm. Osalejad saavad raamatukogust lugemispassi,
laenavad selles soovitatud raamatuid raamatukogust ja loevad läbi, vastavad paarile küsimusele raamatu kohta ja joonistavad pildi. Edukamad lugejad kutsutakse 24. septembril
lasteosakonda kohtumisele Mika Keräneniga. Vaata lähemalt
lib.werro.ee.
Näitused:
14. maist 21. juunini „Terve laps” – Võru lasteaia Sõleke laste ja
vanemate ühistööna valminud tervisliku toitumise plakatite
näitus.
10. juunist 23. augustini näitus „Rikkus tuleb esivanematelt:
Võrumaa koolikunst, pühendusega kultuuripärandi aastale”.
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

PARKSEPA SPORDIKLUBI
JA EELMISE AASTA PARIMAD

OOTAVAD TEID KÕIKI OSALEMA

VÕRU XX TÄNAVAKORVPALLITURNIIRIL
1. JUUNIL 2013 ALGUSEGA KELL 11
TAMULA HOTELLI ESISTEL VÄLJAKUTEL
Võistlusklassid: mehed, naised, seeniorid, 1995.-1997. a,
1998.-2000. a ning 2001. a ja hiljem sünd poisid ja tüdrukud
Osavõtumaks on eelregistreerumise korral
täiskasvanutel 10 ja noortel 5 eurot mängija kohta,
võistluspäeva hommikul vastavalt 20 ja 10 eurot.
Eelregistreerumine telefonil 516 1510 (Kalev Palo) algab
kaks päeva enne võistlust ja lõpeb reedel, 31. mail kell 22.
Registreeruda saab ka võistluspäeval kella 9-10.30.
Väljaku mõõtmed ja mängureeglid on samad,
mis 2012. aastal. Lisainfo telefonil 510 3636.

Juba loevad noored päevi,
mis jäänud suvevaheaja alguseni, ja palju polegi enam oodata. On aeg teha suveplaane
ja seda teeme ka meie Võru
noortekeskuses. Ees on palju
põnevat!
Koolivaheaja alustab tüdrukute suvemoe päev, mille käigus toimub minitäika,
kus on võimalus oma riideid
müüa, vahetada ja disainida, saada infot moemaailma
suviste trendide kohta ning
vahetada kogemusi ja nippe.
Poisid
on
oodatud
koolivaheaja alguse kanuupäevale, mille käigus
toimuvad ohutus- ja kanuukoolitus ning mitmesugused
mängulised mõõduvõtud Tamula järvel.
Et suvi oleks turvaline, on
plaanis seksuaaltervisekoolitus, kus oma ala spetsialist
räägib noortele seksuaalsusest ja tervise hoidmisest.
Kogu juulikuu jooksul
saavad 13–18aastased Võru
linna ja valla noored edasiseks tööeluks vajalikke oskusi ja kogemusi ning teenivad
taskuraha Võru õpilasmaleva rühmades. Lisaks on

malused.
Kõigele lisaks on noortel võimalus oma ideedele
„Soovide laekast” toetust
kõigil malevlastel sel aastal saada ja proovida ise midagi
võimalus osaleda üleriigilisel teiste noorte või kogukonna
malevanoorte27.05-21.06
kokkutulekul heaks korraldada.
augusti alguses.
Ilusate ilmadega leiab
Tartu Kõrgema Kunstikooli
Augusti keskpaigas on noortekeskuse suvel rannast,
10–13aastasteltekstiiliosakonna
noortel või- kus tudengite
on võimalikühisnäitus
osaleda
28.05-21.06
malus osaleda kolmepäeva- ühistegevustes ja mängudes
ses seikluslaagris
Hiiumaal.
ningpõhiõppe
saada noorteinfot.
Võru
Kunstikool
X lennu
Toimub matk Vohilaiule,
kus
Rohkem infot suve ja
ühisnäitus
kolme päeva jooksul elatak- sündmuste kohta saad inter29.05-21.06
se telkides, õpitakse loodust netist või otse noortekeskuVana Võromaa
rahvarõivameistrite ja
tundma ja proovitakse
ekst- sest!
Aluksne
tarbekunstistuudio
"Kalme"
reemsetes oludes
hakkamaSoovime kõigile
päiksesaamist.
list suve!
(Läti) ühisnäitus
rahvarõivastest: "Kaks
Augusti teisel
poolel osakeskus.vorumaanoor.ee,
rahvast,
üks ajalugu"
levad noored, noorsootöö- info@vorunoortekeskus.ee
tajad, noortekogu ja koolide
Stiina Kütt,
esindajad seminaril „Kuhu
noorsootöötaja
homme?”, et selgitada välja
noorte vajadused ning või-
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Märka ja
tunnusta!
Praegu on õige aeg märgata
inimesi, kes on õppides oma
elu muutnud, ning esitada
nad aasta õppija tiitli kandidaadiks.
Iga inimese elulugu ongi
tema õppimise lugu. Elu näitab, et tunnustuse saanud
õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks
ja innustuseks jätkata pooleli
jäänud õpinguid või alustada
täiesti uue eriala omandamist.
Valgamaa kutseõppekeskuse õpetaja Anne Perlovi
sõnul andis tiitel „Aasta õppija 2012” talle teadmise, et
õppimine loob tohutult palju
uusi võimalusi. „Tunnustus
andis tuule tiibadesse oma
ideid ja unistusi teostada.
Mul on nüüd võimalus ja
oskus julgustada õpihimulisi
oma kogukonnas Puka vallas.”
XVI täiskasvanud õppija nädala raames (11.–18.
oktoobrini 2013) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone tiitliga:
• aasta õppija
• aasta koolitaja
• aasta koolitussõbralik
organisatsioon
• aasta koolitussõbralik
omavalitsus
Märka sinagi tublisid
inimesi enda ümber ning
esita kandidaat 1. juuniks
2013!
Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid leiad
www.andras.ee/tunnustamine
Lisainfo: Sirje Plaks (tel
621 1671, sirje@andras.ee)
www.andras.ee

Õnnitleme
maikuu
juubilare!
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Linda Umda
Lyvia Kais
Õie Minka
Erich Paeglis
Elsa Graf
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Manfred Hermann
Senta Palumaa
Melita Hallimäe
Lehte Kets
29.04-23.05
Ekaterina Raudvassar
Helsingi Kunst
Kalju Ilves
Hermiine KäärikTartu Kõrgem K
Maria Päevalill27.05-21.06
Tamara Raudmäe
Võru Kunstikoo
Hilda Provotorova
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27.05-21.06
Kagu-Eesti ja P

Eha Nurk
27.05-21.06
Alexandra Sukhaya
Väino Kägo Tartu Kõrgema
Sven Kalde tekstiiliosakon
Haida Allikvee
Helju Kõiv
Aino Kääpakaust
Ano Vahtra
Leida Pai
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Gennadi Lukjanov
Valdek Daniel
Mart Hellas
Hedi Jäärand
Milvi Melts
Milvi Hellas
Harri Mitrauskis
Galina Komyakova
Stanislav Šlejev
Viive Torop
Valentin Sorokin
Ants Sunts
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MAI lõpp – JUULI 2013
31. mail kell 18 võimlemisklubi SIRUTUS kontsert-etendus
„SAAREPIIGAD” teatrisaalis.
1. juunil Võru Kubijal III
UMA PIDO.
14. juunil kell 19 Kandle
aias etendus „TIINA TAURAITE
TRAKTOR”. Pileti hind eelmüügis 8 €, sooduspilet 6 € kehtib õpilasele, üliõpilasele, pensionärile
ning ISIC- ja ITIC-kaardi omanikele koos soodustust tõendava
dokumendiga (nõutav kohapeal).
Pileti hind etenduse päeval ja kohapeal 10 €, sooduspileti hind 8 €.
Piletid eelmüügis Kandle kassas ja
Piletilevis.
15. juuni kell 13 Kandle aias
Võrumaa VII SEENIORTANTSUPÄEV.
19. juunil kell 20 Kandle aias
lembelaulude õhtu – JÜRI HOMENJA ja AIKI. Piletid hinnaga
12 € eelmüügis Kandle kassas ja
Piletilevis. Klahvpillid/süntesaator
Eeri Bakhoff.
2. juulil kell 20 Kandle aias
kontsert „Siin on mehed, kes
iial ei jää hätta” – IVO LINNA,
JAAN ELGULA ja KAPPEL
KVARTETT.
4. juulil kell 20 Kandle aias
tuur „ISAD JA POJAD”. Piletid
mais 8 €, juunis 9 €, juulis 10 €
eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis. Kontserdipäeval kohapeal
12 €. Selle aasta juulis vallutab
Eesti mitu tuntud laulumeest oma
poegadega: Mait Maltis koos Jakko

ja Mikkoga oma tuntud hääduses,
Toomas Anni poeg Tauriga, kes on
saanud maha oma esimese CDga,
Gunnar Loho poeg Artisega, kes
on pühendunud kitarrimaailma
saladustele, ja Peeter Kaljuste poeg
Martiniga, kes üllatab meid oma
lähenemisega seltskondlikule melule.
6. juulil Tamula järve promenaadil skulptuuri Elujõud
juures romantikafestival „ELUJÕUD”.
9. juulil kell 20 Kandle aias
muusikaline etendus „RAIMOND VALGRE 100 – minu elu
lugu”. Piletid hinnaga 14 € ja 12
€ eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis.
11.–15. juulini XIX VÕRU
FOLKLOORIFESTIVAL.Vaata
kava: www.vorufolkloor.ee
12. juulil kell 20 Kandle
aias Võru Kandle tantsurühmade lavastus „ENNEMUISTSED
MÄNGUD”. Piletid hinnaga 6 €
eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis.
27. juulil kell 20 Kandle
aias „SELLE SUVE SUVENIIR
2013”. Piletid mais 7 €, juunis 8 €,
juulis 8 € eelmüügis Kandle kassas
ja Piletilevis. Kontserdipäeval kohapeal 10 €.
29. juulist 7. augustini kell
20 Katariina alleel vana Tamula
söökla õuel: Võru Linnateatri
suvelavastus „TAMULA, MAJA
KATARIINA ALLEEL”.

Arvo-Feliks Berg
Johannes Siidra
Aili Sõnna
Aado Helemets
Arvo Kikas
Monika Kihulane
Silja Põldsaar
Helve Valling
Malle Horn
Ene Küngas

Europe Directi teabekeskus – Võru
Toome Euroopa Liidu info sinuni!
Võru Maavalitsus
Jüri 12, III korrus
avatud E-N 8–16.30
telefon 786 8335
e-post: euroinfo@mv.werro.ee

VÕRU LINNA LEHT

VÕR

Väljaandja Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetajad: Marianne Mett
Arved Breidaks
Tel: 785 0948
E-post: arved.breidaks@voru.ee

Teost

Teostaja: AS Võru Täht

Välja
Jüri
Toim
Tel: 7
E-po

8 Võru Linna Leht

05.06.2013 KELL 16.30 VÕRU
LASTEAIA SÕLEKE HOOVIS

☼ LASTE ESINEMINE KOOS LOTTE JA
BRUNOGA
☼ BATUUT
☼ ERINEVAD MEISTERDAMISKESKUSED
☼ PONISÕIT
☼ NÄOMAALINGUD
☼ LASTE MÄNGUMAA
☼ VANAD JA UUED MURUMÄNGUD
☼ MAHETOOTED
☼ VÄIKE ETTEASTE VÄIKEKANNELDEL
Üritust toetab Rahvakultuuri
Keskus vana Võrumaa
kultuuriprogrammist.

Mai 2013

Tennist mängima!
Juunist augustini toimuvad Võru
tenniseväljakutel tennisetreeningud lastele ja noortele.
Teada on järgmised kuupäevad:
4.–7.; 11.–13.; 26. ja 27. juuni.
Juulis ja augustis toimuvate
treeningute ajad selguvad
edaspidi.
Hind on juunis 40 eurot või
5 eurot/tund.
Info ja registreerumine
tel 515 5187 või
tenniseklubi.vsop@gmail.com.
Samadel kuupäevadel on ka
täiskasvanutel võimalik
treeneriga treeningutes kokku
leppida (tel 5668 3572).
KAARDIKURSUS – õpetame meisterdama
• iiritehnikas kaarte (ühe kaardi tasu on 1,60 eurot)
VILTIMISKURSUS – õpetame viltima
• näpunukke, lilli ja ehteid (ühe asja tasu on 3,20 eurot)

MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO teatab
MEISTERDAMISKURSUSED
toimuvad Näpustuudios 3.– 14. juunini
1.–10. juulini
Oleme avatud kella 11–15.
NUKUKURSUS – õpetame õmblema
• kunstkarvast suurt kaisulooma (ühe kaisulooma
tasu on 20 eurot)
• fliismaterjalist mitmesuguseid nukke (ühe nuku tasu
on 16 eurot)
• käpikmänguasju (ühe käpiku tasu on 6,50 eurot)
• näpunukke (ühe näpunuku tasu on 1,60 eurot)
PÄRLIKURSUS – õpetame meisterdama
• pärlitest ehteid ja mänguasju (ühe pärliasja tasu on
1,60–7 eurot)



EAKATE SUVEPÄEV
Eluenergia loodusest
27. juunil 2013 Kiidil
Loodus on tähtis eakate inimeste tervisliku elustiili
kujundaja ja hoidja. Loodus on nii kõnekas, seal on nii
palju jälgida, järgida ja uskuda. Iseennast sealjuures.
Looduses peituvate energeetiliste jõudude
avastamine ja jõukohane liikumine looduses toetavad
vanemaealistel inimestel olla tervemad ja
positiivsemad, mis on olulised väljundid aktiivsena
vananemisel ja elamisel kõrge eani.
Võru pensionäride päevakeskus korraldab 27. juunil
Rõuges Kiidi talus suvepäeva, et teadlikult suunata ja
õpetada loodust avastama ja loodusest energiat
saama. Eriti on see oluline linnas elavatele eakatele,
kellel tihti puudub võimalus loodusesse minna.
Ürituse tegevuste korraldamisel antakse osavõtjatele
võimalus valida koormuselt ja huvilt vastavad
tegevused. Kuna paljud eakad elavad üksi, siis
suvepäev looduses pakub koosolemiseks ja
tegutsemiseks suurepärase võimaluse.

Kõik tööks vajamineva saab Näpustuudiost.
Materjalide ja valmis asjadega saab tutvuda
Näpustuudios.
KINDLASTI TULEB ENNE REGISTREERUDA
29. augustist 3. septembrini kella 11–18
OOTAME SOOVIJAID REGISTREERUMA
UUEKS ÕPPEAASTAKS
Õppetöö algab 3. septembril.
Lisainfo: MTÜ Aila Näpustuudio, Jüri 19a, III korrus
(polikliiniku majas), tel 782 8048, 507 9920 (Aila Kikas)

Matkad:
lühemad ja pikemad
jalgsi ja parvega mööda jõge
loodust avastavad ja seikluslikud
Töötoad teadmiste kogumiseks:
mahetoitudest
allikaveest ja raviteedest
paastumisest
maaenergiast
lõõgastavast hingamisest
Sportlikud lõbusad mängud
Simman
Maa sees ja välikatlas valmistatud tervislikud toidud
Osalustasu 5 eurot
Registreerimine 7. juunini
pensionäride päevakeskuses
Täpne päevakava päevakeskuse infotahvlil ja
kodulehel www.vorupensionar.ee

