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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Võrukivi tööstuspargi avamisel lõikasid linti (vasakult)
OÜ Selista Ehitus juhataja Indrek Klampe, linnapea Jüri
Kaver, regionaalminister Siim Kiisler ja maavanem Andres Kõiv.

Töökohad
tulevad
Võru linn on tõestanud end
elujõulise ja võimeka LõunaEesti majanduskeskusena,
leidis juulis Võrukivi tööstusparki avamas käinud regionaalminister Siim Kiisler.
Regionaalministri büroo
tellimusel tehtud Eesti regionaalse pendelrände uuring
näitab, et erinevalt mitmest
teisest Eesti maakonnast käivad Võrumaa inimesed valdavalt tööl kodumaakonnas,
peamiselt Võru linnas.
Kuigi ka Võru linna elanike arv on viimase kümnendi jooksul vähenenud,
võimaldab pendelrände statistika väita, et nüüdseks on
aset leidnud stabiliseerumine. Soodsate impulsside mõjul peaks Võru elanikkond
taas kasvama hakkama.
Kiisleri hinnangul annab
asjade selline kulg kinnitust,
et Võrus on langetatud õigeid
otsuseid, tehtud õigeid asju.
„Võru linn on vaieldamatult
maakonna peamine tõmbekeskus ning seda enam peab
linn pingutama, et siin oleks
piisavalt töökohti,” lausus
Kiisler.
Linnapea Jüri Kaveri kinnitusel on Võru seda teinud
ja keskendub töökohtade
loomisele ka tulevikus. „Meil
pole selles osas väga palju valikuid,” ütles ta. „Võru peab
jätkama ettevõtlust ja investeeringuid soosivat poliitikat
ega tohi anda järele kiusatusele keskenduda ümberjagamisele, mis viib meid sinna,
kuhu Detroidis jõuti.”
24. juulil avatud Võrukivi
tööstuspark on linnapea Jüri
Kaveri sõnul hea näide omavalitsuse, riigi ja erasektori
viljakast koostööst. „Uute
töökohtade loomine Võrus
aitab tasakaalustada riigi regionaalset arengut, suuren-

dab kohaliku omavalitsuse
maksutulu ning mis veel olulisem, annab Eesti inimestele
tööd,” ütles Kaver.
Prognoosi kohaselt saab
Võrukivi tööstuspargis tulevikus tööd kuni sada inimest.
Maavanem Andres Kõivu sõnul sõltub Võrumaa
edasise arengu kiirus omavalitsuste võimekusest töökohtade loomisele õlg alla
panna. „Võru linn on ja jääb
maakonna peamiseks majanduslikuks tõmbekeskuseks, kuid selle kõrval peab
elu säilima ka väiksemates
keskustes üle maakonna,”
rääkis ta. „Sestap on maavalitsus Est-Lat-Rus-projekti
raames alustanud tööstusalade rajamise eeltööd lisaks
linnale veel viies Võrumaa
omavalitsuses.” Töökohtade
loomisel ei peaks omavalitsused olema Kõivu sõnul
üksteise konkurendid, vaid
koostööpartnerid.
„Mida
aktiivsemaks meil õnnestub
Võrumaal majandustegevus
puhuda, seda paremini meil
kõigil kokkuvõttes läheb,”
lausus ta.
Võrukivi tööstuspiirkonna taristu ehitamine läks
maksma 546 074 eurot, millest EASi toetus moodustas
464 163 eurot ja Võru linna
panus 81 911 eurot. Peale selle on arendaja Selista
Ehitus projekti seni panustanud 464 433 eurot ning KIK
86 000 eurot. Ligi kümnel
hektaril laiuv tööstuspark on
varustatud juurdepääsuteedega, rajatud on sademeveesüsteemid, loodud võimalus
liituda ühisveevärgi, sooja- ja
elektrisüsteemiga.
EASi juhatus tegi projekti
kohta positiivse otsuse 2010.
aastal.
Arved Breidaks
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Võrule uued tänavavalgustid

TommiRent
www.tommirent.ee

Võru on üks seitsmest Eesti
linnast, kuhu Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
aitab järgmisel aastal rajada
säästlikuma tänavavalgustuse.
„Eesti on CO2 kvootidega edukalt kaubelnud ja läbi
KIKi investeeringu jõuab
teenitud kasu meie kõigini,” lausus linnapea Jüri Kaver. Austria riigile müüdud

kvootide eest rajatakse tuleval kevadel Võrus uus tänavavalgustus.
„Tänu uutele LED-lampidele muutuvad Võru tänavad õhtusel ajal paremini
valgustatuks ning valgustamine ise läheb odavamaks,”
sõnas Kaver. „See on hea
uudis kõigile linlastele, sest
mida paremini on tänavad

valgustatud, seda turvalisem
on meie keskkond.”
KIKi juhtivkoordinaator Siim Umbleja sõnul on
projekti ajagraafik pingeline.
„Ehitustöödega tahame alustada hiljemalt 2014. kevadel,
et tööd aasta lõpuks valmis
saaks,” rääkis ta. „Seetõttu
on väga oluline koostöö nii
kohaliku omavalitsuse, võr-

guettevõtjate kui ka elanikega. Kaevamistöödeta poste
ja kaableid ei pane, mistõttu
on linnaelanike mõistev suhtumine projekti laabumisel
abiks.”
Lisaks Võrule saavad
saavad uue tänavavalgustuse
Kuressaare, Valga, Jõhvi, Haapsalu, Keila ning Paide.
Arved Breidaks

Linnapea Jüri Kaver ja Lõuna-Eesti haigla juhataja Arvi
Vask arutasid ideed rajada
Võrru esmatasandi meditsiinikeskus, et parandada
Võrus töötavate perearstide
töötingimusi.

„See on kõigi ühine
huvi, et Võru inimesed saaksid kasutada kvaliteetset
perearstiteenust, teha seda
kodule võimalikult lähedal
ja nüüdisaegsetes tingimustes,” lausus Kaver. „Perearst

on esimene, kelle poole inimene oma hädaga pöördub
ja kindlasti ei tohi perearstide panust rahva tervise
hoidmisel alahinnata. Seda
ka investeeringute suunamise mõttes.”

Arvi Vaski sõnul on keskuse rajamise rahastamiseks
võimalik kaasata ELi järgmise eelarveperioodi summasid.

Paremad tingimused perearstidele

Arved Breidaks

2 Võru Linna Leht

August 2013

Linnavalitsuse
istungitel
Sündmuse
kooskõlastamine
Haanja rattaklubi sai nõusoleku kolme võistluse korraldamiseks.
17. augustil kella 19–21
leiab aset IX jalgratta paarissprint, 18. augustil kella
12–18 Võru VIII rattaralli ning 20. augustil kella
13–14 X 1784 meetri linnajooks. Üritused toovad kaasa selleks vajalike tänavate,
parklate ja väljaku sulgemise.
Ehituslubade
väljastamine
Linnavalitsus otsustas juunis-juulis välja anda mitu
Võru linna jaoks olulise
tähtsusega ehitusluba. Riigi Kinnisvara AS sai loa
politsei- ja piirivalveameti
ning päästeameti ühishoone osaliseks lammutamiseks, rekonstrueerimiseks
ja laiendamiseks kinnistul
Räpina mnt 20a. Samuti
sõidukite varjualuse, asitõendite hoidla ning päästetööde õppetorni püstitamiseks kinnistule Räpina
mnt 20b.
Ehitusluba
väljastati
ka Vabaduse tn 13 Võru
kohtumaja rekonstrueerimiseks, Kuperjanovi jalaväepataljoni varustuselao
laiendamiseks ning pataljoni peapääsla püstitamiseks
aadressil Kose tee 3a, juurdepääsutee rajamiseks Pikk
tn 21b ning vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks Uuel tänaval.
Ehitusloa sai AS Võru
Vesi oma büroohoone rekonstrueerimiseks aadressil Ringtee 10.
Kasutuslubade
väljastamine
Linnavalitsus otsustas väljastada rekonstrueeritud
Võru Katariina allee ja Võrukivi
tööstuspiirkonda
rajatud taristu kasutamise
loa.
Otsustati väljastada ka
luba OÜ Elektrilevi maakaabelliini kasutuseks asukohaga Fr.R.Kreutzwaldi
tn, Fr.R.Kreutzwaldi tn 43c.
Samuti anti kasutusluba
kapptelefonijaama liitmiseks elektrivõrguga Taara
tänaval.
Reservfondi kasutamine
Reservfondist eraldati 8370
eurot Võru lasteaia Päkapikk kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimiseks.
Erakorralise töö põhjuseks
on asjaolu, et 7. mail ummistust kõrvaldanud ASi
Võru Vesi töötajad pidasid
torustikku sedavõrd amortiseerunuks, et rohkem ei
ole seda võimalik läbi pesta.
Kesklinna koolil uus
sümboolika
Senine Võru Kesklinna
Gümnaasium kannab alates 1. augustist nime Võru
Kesklinna Kool. Sestap
muutus ka kooli sümboolika. Linnavalitsus kinnitas

Lapsed on Võrus kaitstud

kooli uue logo, lipu ning
tunnuslause „Õppimiseks
parim paik”.
Palgatõusud linna
allasutustes ja koolides
Linnavalitsus kinnitas dokumendid, mis toovad
järgmisel aastal kaasa palgatõusu Võru huvikoolides,
Nöörimaa tugikodus, Võrumaa keskraamatukogus
ning
üldhariduskoolide
töötajatel, kes saavad palka
linnaeelarvest. 1. septembrist on kavas tõsta personalikulu viis protsenti.
Riigihangete
korraldamine
Linnavalitsus
korraldab
riigihankekonkursi F. R.
Kreutzwaldi tänava kõnniteede ja haljastuse rajamiseks.
Linnavalitsus otsustas
algatada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse Jaak Soansi
„Katariina II” skulptuuri
maketi vormi tegemiseks ja
pronksi valamiseks.
Riigihanke tulemuse
kinnitamine
Linnavalitsus tunnistas riigihanke „SA Võru Pensionäride Päevakeskus ruumide renoveerimine” edukaks
pakkujaks FIE Madis Rammuli, kes esitas pakkumise
maksumusega 9991,52 eurot.
Linnavalitsus
kinnitas riigihanke „Võru linna
sauna sisustuse soetamine”
tulemuse. Edukaks osutus OÜ Timali pakkumine
maksumusega 20 501 eurot.
Linnavalitsus
kinnitas riigihanke „Tartu tn
25 hoone küttesüsteemi
rekonstrueerimine” tulemuse. Eduka pakkumise
tegi OÜ Eesti Küte hinnaga
47 996 eurot.
Pianiinod
muusikakoolile
Linnavalitsus kinnitas riigihanke tulemused, millega
osteti muusikakoolile pianiinod kogumaksumusega
15 600 eurot.

Võru linn juurutab koostöös
Lõuna-Eesti haiglaga laste
ajutise turvakodu teenust.
Turvakodusse on vajaduse
korral võimalik paigutada
alaealised lapsed, kuni nende vanemad leitakse või kriis
muul viisil lahendatakse.
Juulis kohtus abilinnapea Tarmo Piirmann Lõuna-Eesti haigla juhtkonnaga,
et arutada võimalusi, mil
viisil parandada vanemliku järelevalveta jäänud laste
kohtlemist ajal, kui politsei
ja sotsiaaltöötajad olukorra
lahendamisega tegelevad.
„Kui praegu teatatakse
politseisse või Võru sotsiaaltööosakonda Võru linnas
vanema järelevalveta jäänud
alaealisest lapsest, siis tegelikult puudub meil konkreetne
koht, kuhu laps seniks paigutada, kuni ametnikud kriisi
lahendavad,” ütles Tarmo
Piirmann.
Laps jääb praegu sotsiaaltöötaja hoole alla, kuid
Piirmanni sõnul oleks lapse

Tarmo Piirmann.
huvides, kui ta paigutataks
turvalisse keskkonda, kus
vajaduse korral on võimalik
anda talle arstiabi ja korraldada toitlustus.
Lõuna-Eesti haigla peaarsti Arvi Vaski sõnul on
haigla valmis niisugust teenust pakkuma nii Võru linnale kui ka teistele omavalitsustele. Haiglal on selleks
olemas nii ruumid, sotsiaaltöötajad, kes lapsega tegele-

vad, kuni ametnikud on olukorrale lahenduse leidnud,
kui ka teised toetavad teenused, nagu toitlustamine ja
meditsiiniabi.
Piirmanni andmetel on
teated vanemliku järelevalveta jäänud laste kohta Võrus
üsna harvad. Tänavu on esinenud kolm sellist juhtumit
ja alati ei olegi lapse turvakodusse paigutamine vajalik,
kuid on parem, kui sotsiaal-

töötajatel on võimalik niisugust lisateenust kasutada.
Vaski sõnul võiksid ka
teised omavalitsused mõelda
turvakodu teenusega liitumisele, kuigi valdades, kus
kogukond on väiksem, on ka
lastega seotud sotsiaalprobleeme vähem.
Tarmo Piirmanni sõnul
pöörab Võru linnavalitsus
laste heaolule ja kaitsele järjest suuremat tähelepanu.
„Oleme UNICEFi poolt tunnustatud lastesõbralik linn ja
peame taset hoidma,” lausus
ta.
Olla lapsesõbralik linn
ei tähenda Piirmanni sõnul
üksnes investeeringuid betooni, vaid see kätkeb endas
ka lastega töötavate inimeste koolitust. Nõnda on Võru
linnavalitsusel kavas enne
uue kooliaasta algust korraldada lasteaedades ja koolides
infopäevad, andmaks nõu,
kuidas märgata lapse probleeme ja millal sekkuda.
Arved Breidaks

Omavalitsus kujundab ärikliima
Võrukivi tööstusala valmimisega on Võru linn koos
riigi ja erakapitaliga loonud
tugeva aluspõhja, millele on
võimalik rajada uusi ettevõtteid ja töökohti. Samas on
naiivne loota, et investorite
meelitamiseks üksnes heast
taristust piisabki.
Investorite meelitamisest
räägitakse palju nii Võrumaal, Eestis, Euroopas kui
kogu maailmas. Eesti asustuses viimase kümnendi
jooksul toimunud muutused
räägivad selget keelt sellest,
et rahvas liigub sinna, kus on
töökohad, ja uued töökohad
luuakse omakorda seal, kus
on rahvas.
See on tekitanud Eesti
regionaalses arengus turbulentsi, sest kui ühed omavalitsused on hädas rahvastiku
vähenemisest tingitud tulude vähenemisega, siis teised
seisavad silmitsi ülerahvastumisega kaasnevate probleemidega nagu stiihiline
ehitustegevus, taristu puudulik arendus, lasteaia- ja koolikohtade puudus jne. Kokkuvõttes on raha kõigil vähe ja
rahul pole ei need, kes elavad
väikevallas, ega ka need, kelle kodu on suurlinnas.
Kas seda trendi on või-

Jüri Kaver.
malik murda? Nähtavas
tulevikus mitte. Inimeste
koondumine üha suurematesse asumitesse näib olevat
pöördumatu protsess. Eestis
on linnastumine tänu riigi
väiksusele teiste arenenud
maadega võrreldes isegi aeglane, kuid siiski järjekindel.
Võru linnal on sellise
arengu taustal valida, kas
pingutada kõigest väest, et
kuuluda ka tulevikus nende
keskuste hulka, mis tõmbavad inimesi ligi, või olla koht,
kus elab vaikus. Rõhutan, et
see on meie valik, mitte ettemääratud saatus, millesse
pessimistid kipuvad uskuma.
Töökohtade loomiseks

Vanavanemate päeva tänuüritus
8. septembril 2013 kell 13.00
Võru kultuurimajas Kannel
Vanavanemate tänupäeval näitavad lapsed ja noored
oma oskusi, et vanavanemad saaksid osa oma laste ja
lastelaste tänastest tegemistest ehk siis kultuuripärandi
loomisest järgmistele põlvedele.
Tänuüritus toetab põlvkondade vaheliste heade suhete
kujundamist ja olemasolu nii eakate kui laste ja lastelaste
igapäevaelus.
Kavas:
TERVITUSKONTSERT
ÕPITOAD (tegevusi juhendavad lapsed)
•
riidest ostukottide kujundamine
•
rahvuslikust kangast roseti valmistamine
•
lilleseade valmistamine
•
laastutrükk.
MUFFINILAUD
Tähelepanu! Peole tulevad lapsed ja noored lilledega,
millest valmistatakse hiljem kaunid lilleseaded.

Kuulutame välja KONKURSI!
Armsad lapselapsed vanuses 77-18!
Võru pensionäride päevakeskus kuulutab välja
KONKURSI Võru linnas ja Võru vallas elavate
super vanaemade ja vanaisade leidmiseks.
Super vanavanemate kandidaatide nimesid ja kirjeldusi
(mille poolest on teie vanavanemad super vanaema ja
vanaisa) ootame hiljemalt 4. septembriks 2013
Võru pensionäride päevakeskusesse või
info@vorupensionar.ee.
NB! Lisa kindlasti vanavanemate aadress.
Super vanavanemaid tunnustatakse
Võru linna ja valla tänukirja ja
meenega tänuüritusel.

vajalike eelduste loomine
ja nende realiseerimine ei
ole ühele linnale või vallale
jumalast antud oskus, vaid
treenitav võime. Paljuski oleneb see sellest, kas kohalikud
rahvaesindajad ja ametnikud on võimelised pikemas
ajahorisondis prognoosima
ühiskondlikku ja majanduslikku arengut ning kas nad
oskavad omavalitsust nende
teadmistega suhestada. Või
keskendutakse lühiajalisele
ümberjagamisele ning pseudoprobleemide „lahendamisele”.
Täpselt nõnda, nagu
Eesti riigil on väliskapitali
(töökohtade) meelitamiseks
maha pandud majandus- ja
rahanduspoliitilised „lõksud”, on ka igal omavalitsusel mingisugused eeldused
kasvust osa saada. Küsimus
on selles, kas need eeldused
osatakse, tahetakse, julgetakse realiseerida.
Heal tehnilisel tasemel ja soodsa maa hinnaga
tööstusala on üks sellistest
peibutistest, millega omavalitsust investoritele välja
pakkuda. Aga ainult sellest ei
piisa. Tööstusala valmimine
on linna jaoks nagu noorele
inimesele põhikooli lõpetamine: see loob põhja, millelt
edasi pürgida, aga ainult põhiharidusega on elus keeruline toime tulla.
Investorite meelitamine
ei ole projektipõhine tegevus, millel on oma algus ja

lõpp. See on sihikindel ja
igapäevane töö, kohustus
suhelda, hankida teavet, olla
valmis kiiresti ja adekvaatselt
reageerima. Ekslikult arvatakse, et investorite maaletoomiseks piisab, kui trükkida valmis mõni omavalitsust
tutvustav buklett ja seda
siis kusagil jagada. Et mõni
ettevõte investeeriks Võrru, looks siin mingisuguse
tootmis- või teenindusbaasi,
nõuab asjaga tegelevatelt inimestelt pikka ja põhjalikku
ettevalmistust, läbirääkimisoskust, kannatlikkust ning
võimet tagasilöökidest põhjustatud pettumusest kiiresti
üle saada.
Kui aga tehing õnnestub,
võivad sellel olla palju suuremad positiivsed järelmid, kui
esmalt paistab. Näiteks saab
tuua Saksa ettevõttega Danpower GmbH mullu sõlmitud ASi Võru Soojus aktsiate
müügitehingu. Lisaks sellele,
et Võru soojafirma sai kriitilise tähtsusega kapitalisüsti,
on firma otsustanud Võrru
üle tuua oma kõnekeskuse,
mis loob meil 25 uut töökohta ning ilmselt tuleb sellele
tulevikus veel lisa.
Võrukivi ei ole ainus
arendatav tööstusala Võrus.
Linn toetab tööstusala rajamist ka Luha tänavale, kuhu
on varem täitepinnast kokku
veetud. (Tervitan siinjuures
maavanema initsiatiivi panna Luha tööstuspargi arendamisele õlg alla.) Soovin
head edenemist Kagu-Eesti
innovatsioonikeskusele, mis
samuti pakub investoritele
Võrus tegutsemisvõimalusi.
Ettevõtete loomiseks vajaliku taristu valmimise järel tuleb omavalitsusel üha
enam seada fookus kontaktide loomisele ja vahendamisele, et väljaarendatud taristu
leiaks maksimaalset kasutust
ning Võrru loodaks töökohad, mida inimesed vajavad.
Jüri Kaver,
Võru linnapea
Reformierakond
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Võru energiamajandus on kindlatel alustel
Juba ammu ei saa soojatootmisest rääkida kitsas tähenduses, kuna see hõlmab suurt
energiakompleksi, erinevaid
kooslahendusi ja eri kütuseliikide kasutust.
Väikelinnade võrdluses
on Võru püsinud juba pikka
aega odavaimate ja keskkonnasõbralikemate soojapakkujate seas, kuna energiast ligi
85% toodetakse biokütusest,
täpsemalt hakkpuidust ja saepurust. Soojadel talvedel ulatub biokütuse osakaal 95%.
Tänu õigeaegsetele otsustele
ja investeeringutele on soojusenergia hinna tõus Võru
linnas olnud üks Eesti väiksemaid: kui aastaid oli sooja
hind Võrus natuke alla Eesti
keskmise, siis praegu on see
üks madalamaid Eestis.
Viimaste aastate edu veel
üheks märgusõnaks oli Euroopa Liidu tõukefondidest
raha (tagastamatu abi) leidmine, mis on päädinud tänavu suvel Kreutzwaldi tänava
soojatorustiku laiaulatusliku
rekonstrueerimisega. Loogiliseks jätkuks oli ka ettevõtte
müümine Danpower GmbHle.
Linnamajanduses strateegiliselt tähtsa objekti müümise taga Saksamaa osalusega
Danpowerile ei tohiks mingil
juhul tonti näha, kuna seadustest lähtuvalt on soojaettevõte kohustatud tegema
investeeringuid, et üha karmistuvaid keskkonnanõudeid
täita ja seadusandlike aktide
raamidesse mahtuda. See
oleks eeldanud, et Võru linn
soojaettevõtte
omanikuna
teeb suuri lisakulutusi lasteaedade, koolide ja tänavate
arvel, ning need oleks jäänud alarahastatuks. Et seda
ei juhtuks, oli linnale kuuluva soojaettevõtte müümine
Danpowerile õige ja vajalik.
Pealegi, tehingu käigus ei
müünud me lihtsalt ettevõtet,
vaid leidsime endale energiamajanduse
arendamiseks
väärilise partneri. Soojaettevõtte müügiga Danpowerile
võitis linn ühekorraga kolm
jackpot’i:
1. Koostöös kogenud
energiatootjaga Danpower
on linnal kergem kaugküttesüsteeme rekonstrueerida
ja arendada, sest vajalikud
investeeringud jäävad Danpoweri kanda.

Esimene Võru linnavalitsuse, ASi Võru Soojus ja ASi Võru Vesi viimase kümnendi
suurim koostööprojekt: Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimine koos uute sooja-, vee- ja
kanalisatsiooni- ning sademeveetorude paigaldusega.
2. Ettevõtte müügist saadud raha saab kasutada uute
europrojektide kaasfinantseerimiseks ja teiste elualade
arendamiseks.
3. Ettevõte müüdi finantseerimiskohustustega, mis tagab linna energiamajanduse
stabiilse arengu ja jätkusuutlikkuse.
Nelja aasta taguse ajaga
võrreldes on Võrus toasooja hind tarbijale tõusnud
17%, samal ajal kui tooraine,

hakkpuit, on kallinenud varasemaga võrreldes ligi 20%
ja küttepuud ligi 50%. See
näitab, et lokaalsetele soojusallikatele üleminek ei ole
pikas perspektiivis odavam
ning kaugküttele linna tiheasustusega aladel pole praegu
alternatiivi.
Kuigi tooraine hinnad
on aina kallinenud, on linlastelt küsitava toasooja hind
püsinud kontrolli all ja konkurentsiameti valvsa silma

all tõusnud vaid niipalju,
kui soojatootja jätkusuutlikuks
funktsioneerimiseks
(avariiohtlike soojakambrite
renoveerimine Kreutzwaldi
tänava ristmikel, Vabaduse
ja Vilja tänava torustike rekonstrueerimine, Kooli tänava soojatorude paigaldamine
jne) vajalik.
Ilmar Sild,
Võru linnavolikogu liige,
ASi Võru Soojus juhataja
2004–2012

Võru – Eesti esimesi säästjaid
Euroopa Liidu esimesel abiperioodil Eestile 2004.–2006.
aastal said Euroopa regionaalarengufondilt
(ERF)
energiamajanduse arendamiseks toetust viis projekti ning
loodushoidlikumaks ehitati
Võru, Kolga, Lihula ja Elva
katlamajad.
Toona kokku üle 2 miljoni euro maksnud projektide
hulgast tõstis 2009. aastal ilmunud ajakiri Keskkonnatehnika eraldi esile just ASi
Võru Soojus lahendusprojekti. Võru linna õhk on tublisti
puhtamaks saanud, soojuse
tootmine on tõhusam ning
see on omakorda aidanud
soojuse hinda püsivana hoida, kirjutab ERF/ESFi üksuse
juht Helen Sulg.
Kuna 1988. aastal valminud Võru vana katlamaja oli 2000. aastate alguseks
ilmselgelt ajale jalgu jäänud,
otsustati
lisalahendusena
kokkuhoidliku ja keskkonnasäästliku katla kasuks.
Ainuüksi oma kasumile ja

laenule toetudes oleks see kohalikul soojaettevõttel üle jõu
käinud, seepärast otsustatigi
taotleda raha ERFist.
Uue katla jaoks ehitati
vana katlamaja lähedusse uus
hoone, kuhu paigaldati tänapäeva keskkonnatingimustele vastav uus 10 MW hakkpuidukatel. Katlamaja ehitus
algas 2004. aastal ning uus
kompleks valmis 2005. aasta
sügiseks. Vabaduse tänaval
asuvat tipu- ja reservkatlamaja juhitakse arvuti teel Võrusoo põhikatlamajast.
Kuna Võrusool asuvat 10
MW biokütusekatelt köetakse peamiselt hakkpuiduga –
kasutatakse ka puukoort ja
saepuru –, toimus Võru linna soojamajanduses oluline
muutus: kui varem toodeti
biokütusega veidi üle poole
soojusenergiast ja ülejäänud
osa soojuse saamiseks tuli
kasutada põlevkiviõli, siis
praegu saadakse biokütuse
toel ligi 85% soojusenergiast
ning põlevkiviõli kasutatakse

vaid väga külmadel talvedel,
tippkoormuste ajal või hakkpuidukatelde hooldamisel.
Suure panuse ettevõtte
arengusse on andnud kogu
kollektiiv, sest pisemgi viga
katelde reguleerimises-juhtimises, samuti hilinenud remondid oleksid vähendanud
võimalust lisaraha saada ning
sooja müügihinda normaalsel tasemel hoida.
Et tagada aastaringne
tõrgeteta soojatootmine, vahetas AS Võru Soojus muu
hulgas aastatel 2002–2007
vedelkütusemahutite uuendamise programmi raames
välja strateegiliselt tähtsad
mahutid kolmes linnajaos
(Vabaduse tn, Võrusoo, Võrukivi). Kuigi põhiosa soojaenergiast toodetakse hakkpuiduga, jääb tippkoormuste
tarbeks kindlasti alles ka põlevkiviõli. Selline lahendus
on õige nii investeeringute
kui ka energeetiliste lahenduste seisukohalt.
Ilmar Sild

Sügisesed tegemised Nöörimaa tugikodus
Saabuva sügise septembrikuu
jooksul käivituvad Nöörimaa
tugikodus kaks uut teenust.
Esimene neist on võlanõustamisteenus, mille sihtrühmaks on üksikisikud, pered ja leibkonnad, kellel on
tekkinud või tekkimas võlgnevus ja kes iseseisvalt ei ole
võimelised võlgu reguleerima
või võlgadest vabanema.
Võlanõustamine on sotsiaalvaldkonda kuuluv kompleksne teenus, mis lähtub iga
abivajaja
individuaalsetest
vajadustest.
Võlanõustamisteenust
hakkab Nöörimaa tugikodus
osutama pikaajalise sotsiaaltöö kogemusega juhtumikorraldaja Helli Kalda. Helli
Kalda osales märtsist juunini

2013 Tallinna Ülikooli pedagoogilise seminari korraldatud võlanõustamisteenuse
koolitusel ja tal on selle kohta
vastav tunnistus.
Rahvastikuregistri
järgi Võru linnas sissekirjutust
omavate kodanike jaoks on
võlanõustamisteenus Nöörimaa tugikodus tasuta. Väljaspool Võru linna sisse kirjutatud kodanikele on teenus
tasuline. Teenust saab kasutada registreeritud järjekorra
alusel.
Teine käivitatav teenus
on puude lapse tugiisikuja isikliku abistaja teenus,
mille kord on kinnitatud
12.06.2013 Võru linnavolikogu määrusega nr 20. Nimetatud teenust osutatakse

puudega alaealisele turvalise
ja toetava kasvukeskkonna
loomiseks, lapse iseseisvuse
toetamiseks ja tema ühiskonnaelus osalemise suurendamiseks. Teenuse osutamise
kohaks on üldharidust andev
õppeasutus.
Eespool kirjeldatud teenuse osutamiseks sõlmitakse
Nöörimaa tugikodus osapooltega leping. Teenust saab
rahvatikuregistri andmetel
Võru linnas elav raske või sügava puudega laps, kelle teenusevajadus on märgitud ka
rehabilitatsiooniplaani.
Teenuste täpsem kord ja
korraldus avaldatakse Nöörimaa tugikodu kodulehel septembri alguses.
Lisaks anname teada, et

Nöörimaa tugikodus saavad endiselt abi eakad, kellel
on probleeme iseseisva toimetulekuga kodus, ajutiselt
peavarjuta jäänud inimesed
ja puudega inimesed, kes vajavad isikliku abistaja teenust.
Samuti osutame abivajajatele
invatransporditeenust. Kõikide teenuste osutamise üksikasjadega saate tutvuda Nöörimaa tugikodu kodulehel
www.noorimaa.voru.ee.
Soovime Nöörimaa tugikodu tööpere nimel kõigile
meie praegustele ja tulevastele klientidele mõnusat sügise
saabumist ja edukat koostööd.
Eve Ilisson,
Nöörimaa tugikodu
direktor

Võetakse vastu lasteaia õppetasust vabastamise taotlusi
Lasteaia õppetasu maksmisest vabastamise taotlusi
võetakse kolme ja enama
lapsega vanematelt vastu
20. augustini.
Õppetasu maksmisest
vabastatakse vanemad, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru
linn ning kellel on kolm või
enam alla 18aastast või üle
18aastast last, kes õpivad
põhikooli, gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, v.a gümnaasiumijärgses kutseõppes.
Vabastuse saamiseks on
vaja esitada linnavalitsusele
vormikohane taotlus, mis
on kättesaadav Võru linna

veebilehel (Kohalik võim/
Blanketid). Lisaks taotlusele tuleb üle 18aastaste laste puhul esitada õppimist
tõendav dokument, kui
õppeasutus asub väljaspool
Võru linna.
Vabastamise kord ja
taotluse vorm on kättesaadavad Võru linna veebilehel www.voru.ee ning linnavalitsuse infosaalis, kus
võetakse vastu ka taotlusi.
Samuti võib taotluse saata
postiga aadressil Jüri 11,
65620 Võru ning e-aadressil vlv@voru.ee.
Info telefonil 785 0911.
VLL

Võru linn toetab 2013. 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 2013. aasta 1.
jaanuaril rahvastikuregistris
elukoha aadress Võru linnas.
Määrusega saab tutvuda
Võru linnavolikogu kantseleis või Võru linna veebilehel www.voru.ee (Kohalik
võim/Korrad).
Ranitsatoetust saab taotleda 1. augustist kuni 15.
septembrini vormikohase

avalduse esitamisega, mis
on kättesaadav Võru linnavalitsuse infosaalis või linna veebilehel www.voru.ee
(Kohalik võim/Blanketid).
Väljapoole Võru linna õppima asuvatele lastele toetuse
taotlemisel tuleb lisaks avaldusele esitada ka tõend koolist. Ranitsatoetus kantakse
avalduse esitaja arvelduskontole või makstakse välja
Võru linnavalitsuse kassast
pärast 1. augustit 15 tööpäeva jooksul alates avalduse
esitamisest.
Avaldusi võetakse vastu
Võru linnavalitsuse infosaalis. Samuti võib avalduse
saata postiga aadressil Jüri
tn 11, 65620 Võru ning eposti aadressil vlv@voru.ee.
VLL

Ranitsatoetuse taotlemisest

Lugupeetud laste ja perede heaks töötav
spetsialist/nõustaja/terapeut!
MTÜ Võru Noortekeskus soovib leida koostööpartnereid nõustamis- ja pereabiteenuste pakkumiseks Võru laste- ja pereabikeskuses (asukohaga Liiva 21, Võru) alates septembrist 2013.
Nõudlus selliste teenuste järele on kasvamas ning sellest tulenevalt soovime leida nõustamisteenuse pakkujaid (nt perenõustamine, logopeed, mitmesugused teraapiad, võlanõustamine jne).
Lõpptulemusena soovime kaardistada nõustamisteenuste pakkujad, kel on vastavat kvalifikatsioon ja soov konkreetset nõustamisteenust pakkuda, ning sõlmida nendega koostöölepingu.
Teenuste pakkumist koordineerime meie: kajastame pakutavaid
teenuseid oma hinnakirjas, koduleheküljel ja teavitustegevuse
kaudu; planeerime ruumide kasutuse; viime kliendi ja teenusepakkuja kokku. Teenusepakkujale tagame omalt poolt nõuetekohased
tingimused (nõustamis- või seminariruum, tehnika jne).
Peaeesmärgiks on lastele ja peredele mõeldud nõustamisteenuste
kättesaadavuse parandamine Võrumaal.
Kandideerimiseks on vaja teenuseosutajal esitada CV, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia, hinnapakkumine teenuse
osutamiseks, pakutava nõustamisteenuse kirjeldus.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. august kell 23.59. Pakkumised esitada meiliaadressil einike@vorunoortekeskus.ee digitaalselt allkirjastatuna ühes konteineris või tuua aadressil Liiva 21
paberkandjal ühes ümbrikus. Märgusõna „Koostööpakkumine”.
Lisainfo: Einike Mõttus, einike@vorunoortekeskus.ee, tel 5344 0622

Hoidkem kalmistul heakorda!
Linnavalitsus paneb inimestele südamele, et Võru linna
kalmistul tuleb tekkivad jäätmed sorteerida. See tähendab, et kompostitavate jäätmete hulka nagu puulehed ja
oksarisu ei tohi visata ärapõlenud küünlakesti, kilekotte jms. Kõdunematute jäätmete jaoks on välja pandud
eraldi konteinerid. Ühtlasi tuletame meelde, et koduste olmejäätmete vedamine kalmistu konteineritesse on
amoraalne ja karistatav tegevus.
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Võru linna uudiseid
1933. aasta augustist
Seekordne rubriik on kimbuke Võrus toimunud erilaadsetsest sündmustest ja üritustest.
Pühapäewane pesapall
Pühap. (29.07.1933 -A.R.)
wõistlesid pesapallis Walga
– ja Wõrumaa malewa meeskonnad. Wõrulased ei pääsenud mängus mõjule, sest
meeskonnas olid mängijad,
kes ei tundnud mängu reegleid ja ilmutasid nigelat jooksu. Mängu wõitsid walgalased
16:8.
Wõru Teataja nr 84;
1. august 1933
Walga walgepall tuleb
Wõrru
Eeslolewaks
pühapäewaks
(06.08.1933 – A.R.) korraldab
Walga tenniseklubi järjekordse wõistlusretke Wõrru, et
siin wõistelda Wõru tenniserahwaga. Walgalastele on see
tänawu juba kolmas wõistlus.
Pärnule kaotati õige napilt,
Tartut wõideti ja wõibolla
wõidetakse ka Wõrus. Igatahes wõrulastel seisab raske
jõukatsumine ees.
Wõru Teataja nr 85;
3 august 1933
P.S. Valga saavutaski suure
võidu 5:2 ja võrulastest suutsid vastupanu osutada ja võita proua Kirp ja härra Piip,
kahjuks ei suutnud oma paremust maksma panna härra
Gutman.
Ostan igasuguseid
pudeleid
Weini-, konjaki-, limonaadi-,
õlle-, äädika-, Sau de Cologne-, laki-, tindipudeleid jen.
Sinepipurke ja apteegi rohuklaase. Igapäew kella 8-5
Kreutzwaldi tn. 27 , Wõrus.
Wõru Teataja nr 86;
5. august 1933
(kuulutus lehest)
P.S. Ka praegu võiks selline teenus olla, siis oleksid
metsaalused ja kraaviperved
puhtad.
Wõru orelile tehakse
remont
Lähemal ajal algab Wõru
kiriku orelil suurem ja põhjalikum remont. Päämiselt
wajawad remonti oreliwilede
lõõtsad, mille nahad tulewad
uuendada, sest oreli hääle
puhas kõla olenebki nende
kõlbulikkusest. Pääle selle
wajawad uuendamist ka oreli
teised osad. Remondi asjus on
pöördutud wennad Kriisade
poole, kes tuntud üldiselt parimate orelimeistritena. Praegu töötawad Kriisad Paides
säälse kiriku oreli ehitamisel.
Wõru Teataja nr 88;
10. august 1933
Kull tapamajas lihuniku
kallal
Eile hommikul kl. 6 ajal nähti
tapamaja õuel suurt kulli, mis
kuulub kodulinnuna ühele
wõrulasele. Kull lendas tapamaja õuel lihunik P-le kallale.
Kulli pihta lasti kohaletulnute
poolt, kuid lasud ei tabanud
surmavalt. Haavatu kullile
anti „arstiabi”. Omanik pole
kullile, kes „tahtis liiga teha”
lihunikule, weel järele tulnud.
Wõru Teataja nr 89;
12. august 1933
P.S. Ka vanal ajal oli lem-

mikloomadega probleeme.
Jumalateenistus sõdurite
kalmistul.
Pühap., 18. skp. peeti Wõru
luteri-usu kalmistul langenud
sõdurite matusepaigas Kasaritsa Wabadussõja Mälestuse Jäädwustamise komitee
korraldusel surnuaiajutlust.
Jumalateenistuse
pidasid
praost F. Heimann ja praosti
abi A.Graf. Kangelaste hauakünkaid oli rohkelt ehitud
lilledega. Ilusa ilma tõttu oli
jumalateenistust kuulama tulnud tuhandepäine rahwahulk
linnast ja ümbruskonnast.
Wõru Teataja nr 90;
15. august 1933
Täna sügispidu pargis
Naisselts Wõruhõimu korraldab laupäewal, kell 20 linna
puiestikus sügis-peo ilutulede
ja muusikaga. Ei puudu ka
einelaud pargi kohwikus, kus
wõimaldatud ka jalakeerutus. Et ilmad ilusad ja suwejooksul küllalt puhatud, siis
wõib arwata rohket osawõttu
sellest sügisesest lõbust. Korraldajate daamide arwates on
meelelahutus inimesele sama
wajalik nagu igapäewane leib,
ning seepärast ütleb Wõruhõim kõigile „tere-tulemast”.
Wõru Teataja nr 92;
19. august 1933
P.S. Kohvik asus selles kohas, kus praegu on spordikooli
võrkpalliplats – Kreutzwaldi
pargi kõrval. Ilusad sõnad ja
sõbralik suhtumine kaaslinlaste suhtes.
Kodumaa riideäri Wõrru
2. septembril awab A-S Tekla
Wõrus, Jüri tän. 5.a end. Ottensoni kaupluses suurema
riideäri. A-S. Tekla on suuremaid ja tuntumaid ärisid
rahwa warustamisel kodumaa riidesaadustega, rõhku
pannes kauba häädusele ja
odawusele. A-S Tekla Wõru
harukaupluses müüakse samuti kodumaa saadusi, et
sellega wõimaldada tööd kodumaa töölistele. Müük sünnib suurel ja wäikesel arwul.
Kuna Wõrus seni puudus
suurem kodumaa riide äri ja
kuna Teklal on wastutawaks
müüjaks ning ärijuhiks wilunud ja wastutulelik hr. Felix
Berg, wõib juba nüüd arwata,
et see äri leiab rohket poolehoidu.
Wõru Teataja nr 96;
29. august 1933
P.S. Hilisem ajalugu kinnitas lootusi.
Mõisnik süüpingis
Teisipäewal oli Wõrus rahukohtuniku juures süüalusena
süüpingis Loosi mõisa omanik Tederson pojaga, kuna
nad olid möödunud talwel
pidanud Loosi wahtkonnas
salajast jahti. Salaküttide
saagiks oli langenud kaks
rebast. Sellest sai teada wastawa wahtkonna metsaülem
ja andis asjale seadusliku
käigu. Asjaarutusele ei olnud
teisipäewal ilmunud aga metsaülem-süüdistaja ja kaebus
lõpetati.
Wõru Teataja nr 97; 31.
august 1933
Wanu ajalehti sirwis Wõrumaa muuseumi peawarahoidja Arthur Ruusmaa

Eakate sisukas suveaeg
Lustimine
RÕÕMUTSÕÕRIS
26. mail toimus Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapidu ja Võrumaa tantsupidu
„Rõõmutsõõr” Võru-Kubija vabaõhulaval. Peo moto
„Rõõmutsõõr”
väljendus
nii lavakujunduses, esinemiskavas kui ka tantsijate, lauljate, pillimängijate,
sõnaseadjate hinges. Tunti
suurt rõõmu koosesinemisest, sest esinejaid oli umbes
1500 ja kollektiive 120. Võru
pensionäride päevakeskusest olid esinejate hulgas
kõik tantsurühmad ja segakoor Videvik. See oli hea,
et koos lustisid lapsed, noored, memmed-taadid. Temaatilise esinemiskava olid
kokku pannud peo üldjuhid-lavastajad Maie Pau ja
Ere Kungla. Lavastusgruppi
kuulusid veel Maire Udras,
Helle Liloson, Riina Kööts,
Valli Larionova, Ive Ruusamäe ja Erja Arop. Võrumaa
ja Valgamaa kava pealkiri oli
„Rõõmutsõõr”, Põlvamaal
„Ajaring” ja Viljandimaal
„Maailm kui lapitekk”. Toredasti esinesid Pikakannu
kooli lapsed sõnalise osaga
õpetaja Kadi Kronbergi juhendusel. Kui proovide ajal
sadas vihma, siis peo alguseks tuli ka päikesetsõõr
välja. Pidu läks korda ja oli
pärandkultuuriaasta
üks
tähtsündmustest Võrumaal.
Järgmisel aastal korraldab
Lõuna-Eesti memme-taadi
peo Viljandimaa.
VII seenioritantsupäev
Kandle aias
15. juunil oli Kandle aed
Võrumaa seeniortantsijate päralt. Kokku oli tulnud
12 tantsurühma, nende
hulgas külalisesinejad Haabersti
sotsiaalkeskusest,
Kanepist ja Savernast. Pensionäride päevakeskusest
osalesid tantsurühmad Mõnusad Memmed, Hõbõjuus
ja Meelespea. Peo kavas vaheldusid ühistantsud tantsurühmade esinemistega.
Enamik tantse oli valsitaktis,
kuid ei puudunud ka polka,
rumba ja tango. Suvelauludega tervitasid peolisi Võrumaa puuetega inimeste koja
lauluansambel Elurõõm ja
solist Pauline Rammul. Peo
lõpus tänas Võru abilinnapea Tarmo Piirmann kõiki
esinejaid elamusliku peo
eest ja tunnustas kollektiivide juhendajaid tänukirja,

Memme-taadi pidu Kubijal.
lilleõie ja meenega. Meeles
peeti ka Eve-Mall Saart, Eve
Breidaksit, Jelena Nurka ja
Ere Kunglat, kes on hea seisnud seenioritantsupäeva kui
eakate kultuuritraditsiooni
edasiviimise eest Võrumaal.
Pidu lõppes südamliku
ühistantsuga „Roosianna”.
Augustikuus
võtavad
päevakeskuse seeniortantsijad ja segarahvatantsurühm
osa ka rahvusvahelisest festivalist „Tants meid ühendab” Kanepis ja Põlvas.
Eluenergia loodusest
27. juuni hommikul vurasid kaks suurt Sebe bussi
eakatega Kiidile. Ees ootas
tegevusrohke päev looduses. Üritus avatud, asusid
kõik matkateele. Võimalus
oli valida kuue matka vahel,
olenevalt matkaraja pikkusest ja matkamisviisist.
Pikima raja valinud suvepäevalised matkasid Rõuge
ürgorus Anti Allase juhtimisel. Keskenduti Rõuge oru
kujunemisloole ja räägiti
allikatest. Aare Rätsep avastas oma grupiga Kiili-Mällatiigu energiarada – otsiti
hea bioväljaga kohti. Kiidi
küla metsarajal rääkis Reet
Kägo puude tervendavast
jõust. Huvitav oli parvematk
mööda Kahrila järve, kui
matkajuht Margo Hurt tutvustas veeloodust. Mõned
julgemad osalesid Vello Kikase juhitud seiklusmatkal,
kus tuli ka mööda trossi üle
järve minna. Veevi Hõrak
rääkis oma grupile, kuidas
matkamine tervisele mõjub
ning kontrolliti pulssi ja vererõhku enne ja pärast koor-

musmatka.
Õhtupoolikul
kuulati
suure huviga Heino Palli
juttu lõõgastavast hingamisest. Saadi teada, kuidas
saab õige hingamisega oma
tervist parandada. Koos
õpiti tegema hingamisharjutusi. Lektor rääkis ka sellest,
kui tähtis roll inimsuhetes
on andestamisel nii endale
kui teistele.
Seejärel jagunesid suvepäevalised töötubadesse,
kus oli võimalik kuulata
vestlust ja täita praktilisi
ülesandeid mahetoitude (juhendaja Kaja Kesküla), raviteede (juhendaja Reet Kägo)
ja paastumise (juhendaja
Kristiina-Maria Luite) kohta.
Aktiivselt võeti osa lõbusatest sportlikest mängudest
ja võistlustest Ruti ja Vello
Loidi eestvõtmisel.
Suvepäev lõppes simmanniga, mida juhtis kohalik muusik Riina Kööts. Esinesid päevakeskuse kapell
Tiiu Musta ja seeniortantsijad Jelena Nurga juhendusel.
Parajalt soe päikseline
suvepäev looduse keskel
pakkus eakatele rohkesti elamusi, andes teadmisi
looduses peituvatest energeetilistest jõududest ja
tõestades, kui vajalikud on
inimesele liikumine ning
tervislik toitumine. Maitsvad olid välikatlas keedetud ja maa sees küpsetatud
toidud (kokad olid Silvi
Raudsik, Lehte Kurvits, Linda Koemets, Külli Võikar ja
Aime Vasjukova). Ühiselt
veedetud päev oli kõigile
meelepärane. Päeva sisuli-

seks korraldamiseks andis
head nõu Anti Allas. Päeva
juhtis Ere Kungla ja helitehnik oli Avo Veske. Jäädvustas Elina Allas. On mõte
kujundada eakate suvepäev
traditsiooniliseks ürituseks
ja seda võiks korraldada igal
aastal maakonna erinevas
looduskaunis paigas.
Eakate tegevust
väärtustatakse
See suvi oli tegevusrohke.
Üritusi oli võimalik korraldada tänu paljudele toetajatele. Projekte finantseerisid Eesti Kultuurkapitali
rahvakultuuri
sihtkapital
ja Võrumaa ekspertgrupp,
hasartmängumaksu nõukogu, Rahvakultuuri Keskuse
maakondlik ja Vana Võrumaa
kultuuriprogramm,
Võru linnavalitsus, Võru
maavalitsus ja Võrumaa
omavalitsuste liit. Toetasid veel Võrumaa Teataja,
Lõunaleht, Leeri lillesalong,
MTÜ Võrumaa Pensionäride Ühing, Võru tarbijate
ühistu, Nopri talumeierei,
riigimetsa Võru kontor,
Võru vallavalitsus, Puiga põhikool ja Kaitseliidu Võrumaa malev. Vabatahtlikena
abistasid naiskodukaitsjad,
Lõuna-Eesti Haigla EMO
meedikud ja tublid abilised
päevakeskusest.
Sponsorid olid Tarmo Piirmann,
Anti Allas, Kalvi Kõva, Ivari Padar, Inara Luigas, Ester
Tuiksoo ja Aigar Piho. Hea
oli koostöö sihtasutusega
Võru Kannel. Täname kõiki!
Astrid Hurt
Võru pensionäride
päevakeskuse juhataja

Võru Järve kooli kevadine matkapäev
MTÜ Oma Kool koostöös Võru Järve kooli hoolekoguga esitas
kohaliku omaalgatuse
programmi
kevadise
matkapäeva
projekti. Projekt sai toetust
ja tänu sellele veetsid
Võru Järve kooli õpilased meeleoluka päeva
Jaaniraotu linnutalus ja
seda ümbritseval RMK
matkarajal.
Matkarajal tutvus- Jaaniraotul.
tas matkajuht Eesti
metsades
kasvavaid
milliseid taimi tohib korjata
puude liike, ravim- ja mür- ja teena keeta ning milliste
gitaimi. Õpilased said teada, taimede puutumisest tu-

leks hoiduda. Julgemad
maitsesid kohe sealsamas
jänesekapsast ja kuusekasve. Matkale järgnes loeng
eksootilistest
lindudest,
tutvustati erinevaid linnuliike, samuti kääbuskasvu
loomi. Laste lemmikuks
kujunesid vaieldamatult
papagoid. Toimus lindudele pesakastide meisterdamise töötuba. Valminud
pesakastid anti üle Meiela
töökeskusele, et paigaldada need Nõnovale – rajatavasse intellektipuuetega noorte keskusse. Pärast
matka ja ühist tegutsemist

ootas kõiki piknik. Koos
söödi hernesuppi ja rabarberikooki.
Oli meeleolukas ja tore
päev, mille jooksul said
kõik osalejad uusi teadmisi ja hulgaliselt positiivseid
emotsioone.
Helle Reiljan,
muusikaõpetaja
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Iga lõpp on uue algus...
Võrumaa keskraamatukogu
osalusega Grundtvigi õpikoostööprojekti
„Uurides
teid õppimiseni” viimane
rahvusvaheline kohtumine
leidis aset mai lõpus Iirimaal
Dublinis. Tutvusime linna ja
kohaliku kultuuriga, külastasime Guinnessi muuseumi,
tegime väljasõidu Glencree
Reconciliationi keskusse ja
külastasime Glendaloughi
muistset kloostriasulat.
Kohtumise tähtsündmus
oli vastuvõtvas asutuses Warrenmount Centre toimuv
seminar-näitus, kus seitsme
riigi projektijuhid panid üles
oma riiki, asutust ja tehtud
projektitööd tutvustava stendi. Täiskasvanud õppijad liikusid ühe stendi juurest teise
juurde ninga neil oli võimalus küsida ja uurida iga riigi
kohta just seda, mis neid huvitab. Mõneti sarnanes see
ettevõtmine sama projekti
käigus Võrumaa keskraamatukogus korraldatud „Elava
raamatukogu”
üritusega.
Seminar jäädvustati videole,
muu hulgas andsid kõik projektijuhid lühikese intervjuu
projekti mõju ja olulisuse
kohta.
Teades meie suurt huvi
raamatukogude vastu, olid
Iiri partnerid organiseerinud Dublini kõige uuema
ja modernsema Ballyroani raamatukogu külastuse.
Raamatukogu oli just pärast
renoveerimist avatud ja lisaks laenutusautomaatidele,

Ballyroani raamatukogu näitusesaalis: Ann Dunne, Eve
Timmi ja Merle Koik.
puldist avanevatele akendele
ja muudele kadedust tekitavatele tehnilistele vahenditele oli tähelepanuväärne
näitusesaal, mille puidust
seinad on teisaldatavad ja
liigutatavad vastavalt sellele,
kui palju ruumi on parasjagu
näituse jaoks tarvis. Raamatukogu direktor Ann Dunne
andis meile põhjaliku ülevaate kõigist raamatukogu

tööprotsessidest, milles oli
nii erinevusi kui sarnasusi.
Meie omakorda suutsime Iiri
kolleegides suurt huvi tekitada oma ülevaatega Eesti IDkaardi kasutamise võimalustest.
Projektijuhid kohtusid
juulis Londonis, et panna
kokku lõpparuande ühisosa.
Projekti tulemusena sündis veebileht (http://www.

exploringroutestolearning.
eu/Homepage/Homepage.
html), kus kõik huvilised
saavad näha selle projekti
käigus tehtud töid, milleks
on lipdub-video, oma linna
ja riiki tutvustavate häälte
soundscape-salvestus,
iga
riigi esindajate koostatud
fotolugu kõigi projektikohtumiste kohta, kuues keeles
sõnaraamat ja palju muud.
Võrumaa keskraamatukogu
projektis osalejad koostasid
lisaks raamatukogu veebikataloogi RIKSWEB juhendi,
mida saame oma lugejatele
jagada, et neil oleks lihtsam
seda kataloogi kasutama õppida. Hindamatu väärtusega oli võimalus tutvuda eri
kultuuridega ja erinevatest
riikidest pärit inimestega.
Projektis osalenud raamatukoguhoidjate hinnangul oli
eriti oluline inglise keeles
suhtlemine ja võimalus õppida teiste partnerite kogemustest.
Projektitöö on küll lõppenud, aga head ja soojad
sidemed partneritega jäävad
loodetavasti kauaks kestma.
Sellist sünergiat ja koostööd,
mis nii erinevate riikide
esindajate vahel projekti käigus sündis, ei saa lasta raisku minna ja nii otsustasid
projektijuhid kirjutada uue
projekti, mille idee on juba
sündinud ja läbigi arutatud.
Merle Koik,
Võrumaa keskraamatukogu
arendusjuht

Eduard Tamme nimeline Võru
puhkpillifestival 16.–21. augustini
Võrumaa on tuntud oma
pikaajaliste puhkpillimängu
traditsioonide poolest. Tänavu märtsis tähistas Võru
puhkpilliorkester 115. sünnipäeva, veelgi auväärsemasse
ikka on jõudnud puhkpilliorkester Kungla, kellel tänavu
täitub 135. tegutsemisaasta.
Eriliselt säras puhkpillimäng
Võrus aastatel 1923–1941,
kui siinset muusikaelu juhatas nimekas metsasarvemängija, dirigent ja helilooja
Eduard Tamm. 2013. aastast
kannab Võru puhkpillifestival Eduard Tamme nime
ning jätkab 1996. aastal Võru
muusikakooli ja Eesti muusika- ja teatriakadeemia puhkpillikateedri
ellukutsutud
Võru vaskpillipäevade häid
traditsioone.
Võrumaalt on sirgunud
aegade jooksul märkimisväärne hulk professionaalseid puhkpillimängijaid ja
-õpetajaid. Võru puhkpillifestival võiks ja peakski
olema koht, kus Võrumaalt
sirgunud puhkpilliprofessionaalid saaksid oma kogemusi noortele jagada. See mõte
on Võru puhkpillifestivali
edasiviivaks motoks.
2013. aasta Eduard Tamme nimelisel Võru puhkpillifestivalil on peatähelepanu madalatel vaskpillidel
ja löökpillidel. Sellise valiku tingis vajadus Võrumaa
puhkpilliorkestrites suure-

mate vaskpillide (bariton,
eufoonium, tuuba) mängijate ja löökpillimängijate järele.
Nende eesmärkide täitmiseks kutsusime Võrru
Inglise eufooniumivirtuoosi
ja õpetaja Steven Meadi, kes
on praegu maailmas üks säravamaid baritoni- ja eufooniumimängu populariseerijaid, 2013. aastal on Steven
jõudnud kontsserte anda
ja meistrikursusi juhendada Jaapanis, Hiinas, Tais,
USAs, Inglismaal, Hollandis, Prantsusmaal, Itaalias,
Lätis, Austrias, Saksamaal,
Leedus. Virtuoosne pillivalitsemisoskus ja avatud lahe
loomus on teinud temast ühe
maailma nõutuma puhkpillilektori. Võru puhkpillifestivalil juhendab Steven Mead
meistriklasse ja esineb kontsertidel erinevate ansamblite
solistina.
Löökpille õpetavad festivalil Reigo Ahven ja Ilja
Šarapov. Reigo Ahvena Aafrika trummide õpitubadesse
20.–21. augustil on oodatud
Võrumaa avaliku elu tegelased, äriinimesed. Pakume
võimalust kogeda rütmide
põnevat-kirevat maailma ja
demonstreerida õpitut-kogetud kuulajatele löökpillishowl
21. augustil algusega kell 14.
Noorte puhkpillimängijate ansambli- ja orkestrikooli juhendavad Aigar

Kostabi, Mart Kivi, Madis
Vilgats, Priit Sonn, Bert Langeler, Arno Anton, Kaido
Otsing, Tiit Veigel, Heino
Vildo, Rene Laur, Jaan Randvere, Urmas Himma. Noorte
puhkpillimängijate koolituse
üheks tugevaks alustalaks on
ansambli- ja orkestrimäng,
see tähendab, et kui alguses
kõik individuaalselt ei õnnestu, siis koos teistega ansamblis-orkestris mängides
tekib see imeline energia,
mis motiveerib rohkem pingutama ja harjutama.
Vene sarvekapell on
puhkpillifestivali omapäraseks ajalooliseks sillaks: Võru
linna on asutanud tsarinna
Katariina II, Võru luteri ja
õigeusu kirikud kannavad
samuti Katariina nime, luteri kirik tähistab tänavu oma
225. sünnipäeva, Eduard
Tamm on muusikalise hariduse saanud Peterburis, Katariina allee on saanud tänavu uue värske ilme.
Sarv kui iidne muusikainstrument on tuntud paljudes maades, kuid sarve roll
oli kõikjal teenistuslik (jahi-,
posti-, sõjasignaalid). 1751.
aastal tekkis Venemaal niiöelda „ühe noodi” sarvedest
orkester, kuhu kuulus 37 sarve, millest lühim oli 20 cm,
pikim 3 meetrit pikk. Sellist „sarveimet” pole ajaloos
suutnud korrata ükski maa.
Aja jooksul sarveorkestrite

sära tuhmus ja ununes, kuni
2002. aastal asutati Peterburis vene sarvekapell, mida
nüüdseks nimetatakse „Vene
tämbriks”.
Kümne aasta jooksul on
Vene sarvekapell dirigent
Sergei Pestsanski juhatusel
andnud ligi 700 kontserti üle
maailma. Kui vene kultuuris
tõsta esile solist, siis selleks
on koor. Samuti ei saa sarvekapellis olla üksik sarvemängija solist, see on kollektiivne
kunst, kus muusika sünnib
paljude inimeste koostöös.
Vene sarvekapelli saab kuulata 29. augusti kammerkontserdil, kus soleerib ka
Steven Mead, ja 20. augusti
keskpäevakontserdil Katariina kirikus.
Puhkpillifestival kulmineerub puhkpillipäevaga 20.
augustil, kui toimuvad puhkpilliorkestrite äratusmängud
linnaosades, NON-stop kava
Kesklinna pargis, Vene sarvekapelli kontsert Katariina
kirikus, noorte ansambli- ja
orkestrikooli galakontsert
kultuurimajas Kannel, Eesti
Kaitseväe orkestri kontsert
Tamula järvelaval, ja löökpillishowga 21. augustil Kesklinna pargis.
Kõik kontserdid on tasuta. Nautige puhkpillimuusikat!
Jälgige reklaami, lähem
info
www.tammefestival.
com

Võru Kandle tantsurühmade
lavastus „Ennemuistsed mängud”
Kandle aias 18. augustil
kell 20 etenduva tantsulise suvelavastuse muinasjutuline rahvusromantika
on ühendatud eesti eepose looja, Võru tohtri Fr. R.
Kreutzwaldi 1866. aastal
kirja pandud ennemuistsete juttude „Vägev vähk ja
täitmatu naine” ning „Kuuvalgel vihtlevad neitsid”
tegelaste
käitumismotiividega. Kui vägevat vähki
võib üks üheselt samastada maailmas tuntud soove
täitva kuldkalakesega, siis
kuuvalgel vihtlejate saladuse jälile juhatav mitmepealine ussikuningas võib üsna
eripäraseid imesid avada.
Kreutzwaldi variandis saab
ussikuninga lustipeo tunnistaja näha naisekujulist
saladuslikku ilu, mille lummusesse mehe elutahe takerdub.
Tantsulavastusest „Ennemuistsed mängud” kooruv lugu pajatab Üksiku
Mehe ja Julge Naise heitlikust armastusest. Eesti vanasõna järgi kulutab kurat
enne kümme paari pastlaid
läbi, kui kaks inimest paari
saavad. Kandle tantsijatest
keegi ühe tunni jooksul
oma pastlaid räbalaks ei
tantsi, kuigi Nõid-Vanamehe ja Paganapoiste osatäit-

jad teevad suuri pingutusi
armunute
lahutamiseks.
Head Veteema ja Veealused püüavad noorpaari küll
igati aidata, kuid naist hukutav ahnus muudab abistajad vastalisteks. Kohaliku
rahvamuusika ja eesti folkloorsete tantsudega esitatud
2013. aasta pärimuslik suvesõnum on lühike ja lihtne: igavikulised muistsed
lood kõnelevad inimliku
õnne kergest kadumisest.
Võru Kannel
Stsenarist ja lavastaja:
Silvi Jansons
Koreograaf ja lavastaja: Maire Udras
Kunstnik: Epp Margna
Muusikud: Toomas Oks,
Toomas Ojasaar, Kristi
Kool, Henrik Hinrikus,
Kati Soon, Madis Jürgens, Anu Koop
Tantsurühmad:
Viire,
Tsõõr,
Kabujalakesed,
Hopser, Kannel, Variatsioonid, Siisik, Tsuua Sulatsõ
Solistid: Jelena Melts,
Mihkel Joonas, Sander
Lebreht, Annika Kuus, Pille Kongo, Villem Maandi

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU
ON 104AASTANE!
IGA PÄEV SAAB 104. KÜLASTAJA
RAAMATUKOGULT KINGIKS RAAMATU.
TOETAJAD:
EESTI HOIURAAMATUKOGU
EESTI ARHIIV ÜHENDRIIKIDES
Raamatukogu tänab oma häid lugejaid, lahkeid annetajaid
ja toetajaid ning ootab 16. augustil sünnipäevakohvile!

Näitused
Konverentsisaalis
Võru Katariina kirik 220 – näitus Võrumaa muuseumi kogudest
Kirikuteemalised postkaardid Jüri Lubi erakogust
Poola saatkonna näitus „Raamatu „Väike Chopin”
illustratsioonid”
III korruse teenindusaalis
Taani kultuuri instituudi rändnäitus „Kierkegaardi elu ja
looming”
Kultuuripärandiaasta
2013.
Käsitööraamatute
ja
-esemete ekspositsioon Võrumaa muuseumi ja Võrumaa
keskraamatukogu kogudest
Coco
Chaneli
130.
sünniaastapäevale
pühendatud
raamatunäitusel eksponeeritakse ka lõhnapudeleid Anu
Kasaku erakogust.
Raamatunäitus „Võrumaa suur sõnameister Valev Uibopuu 100”
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitus – Elvi Gailiti „Ateljee” Võrumaa muuseumi
kogust
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157
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Huvitegevus hooajal 2013 – 2014
Õpperühma nimetus

Osalejate vanus/ Tundide arv
sünniaasta
nädalas

ÕppeToimumise koht
Juhendajad
Registreerimise aeg
tasu kuus
EUR
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
10-12
3x3
20
Tartu 23
Kunstiõpetajad: Tiina Suumann, Urve 2.-4. sept kella 12-18
Mill, Inna Süving, Ulla Torop, Angela
Orro, Tanel Tolsting, Liia Leppik
Kunsti põhiõppe II kursus
11-13
3x3
20
Tartu 23
2.-4. sept kella 12-18

Kunsti põhiõppe III kursus (mõned
vabad kohad)
Eelõpe mudilastele

12-14

3x3

20

Tartu 23

2.-4. sept kella 12-18

5-7

2x1 ja 1x1

12 ja 6

2.-4. sept kella 12-18

Eelõpe mudilastele

5-7

2x1 ja 1x1

12 ja 6

Põhiõppe eelõpe
Põhiõppe täiendusõpe
Kunsti osaõpe
Tarbekunst
Kunstiõpe noortele ja täiskasvanutele

7-9
16-18
11-15
11-15
20-...

2x2
2x3
2x2
2x2
1x4

12
12
12
12
24

Vabaduse 15a
(lasteaed Päkapikk)
Vilja 10
(lasteaed Punamütsike)
Tartu 23
Tartu 23
Tartu 23
Tartu 23
Tartu 23

2.-4. sept kella 12-18

2.-4. sept kella 12-18
2.-4. sept kella 12-18
2.-4. sept kella 12-18
2.-4. sept kella 12-18
2.-4. sept kella 12-18 kooli kantseleis
(õppetöö algus oktoobris)
Tants I, mudilastele
4-6
2x1
12
Tartu 23
Tantsuõpetaja: Ly Berišvili
2.-4. sept kella 12-18
Tants II (kohad täis)
7-9
2x1
12
Tartu 23
uute õpilaste vastuvõttu ei toimu,
endiste õpilaste registreerimine 2.-4.
sept kella 12-18
Tants III-VI (mõned vabad kohad)
10-18
2-3x2
12, 11
Tartu 23
2.-4. sept kella 12-18
Tantsuõpe noortele ja täiskasvanutele 20-...
2x2
22
Tartu 23
2.-4. sept kella 12-18 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 2. 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
10
Kreutzwaldi 16
Marko Mett
E, K, R kella 14-15
2000 - …..T
10
Räpina mnt 3a
Karolin Raudsepp
E - R kell 14
Kergejõustik
2002-2006 P
10
Räpina mnt 3a
Heini Allikvee
E, T, N kell 14
1999-2001 P
10
Räpina mnt 3a
Heini Allikvee
E, T, K, N kell 15
1994-1998 P
10
Räpina mnt 3a
Heini Allikvee
E - R kell 16
1995-2006 T ja P
10
Räpina mnt 3a
Helju Rakaselg
E, K, R kell 15
Murdmaasuusatamine
1995-2006 T ja P
10
Kubija suusabaas
Asko Saarepuu
E, T, K, R kell 15
1995-2006 T ja P
10
Kubija suusabaas
Hille Saarepuu
E, T, K, R kell 15
Kahevõistlus
1998-2005 P ja T
10
Andsumäe
Olev Roots
E, T, R kella 14-16
suusahüppemägi
Laskesuusatamine
......-2006 T ja P
10
Kubija suusabaas
Priit Narusk
E, T, N, R kell 17
Orienteerumine
1995-2003 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 16.30
Eelkool
2006-2007 T ja P
5
Räpina mnt 3a
Terje Piirmann, Karolin Raudsepp
T, N kell 18
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
Kersti Juurma
taotluste vastuvõtt 27. augustist
Muusikakooli poistekoor
9-häälemurre
2
5
Vabaduse 5
Tiit Raud, Kersti Juurma
taotluste vastuvõtt 27. augustist
SA Võru Kannel Kontaktandmed: Liiva 13, Võru, tel 786 8673 (harrastustegevuse juht), info@vorukannel.ee, http://www.vorukannel.ee/
Võimlemisklubi Sirutus
3-18 (6 rühma)
2-4
8
Liiva 13
Tea Kõrs
registreerimine 2. ja 3. sept kella 15-18
info tel 5691 9385
Tantsurühm Hopser
12-40 (3 rühma) 2-3
8
Liiva 13
Anne Tolk
uute tantsijate registreerimine 25. juuli
- 10. aug, info tel 5568 8448
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)
Avaldus täitke kodulehel 1. septembriks
ja saatke:
Erinevad tantsustiilid
7-9
2x1
15
Liiva 13
Andre Laine
maireudras@gmail.com
Erinevad tantsustiilid
10-13
2x1
15
Liiva 13
Andre Laine
Tunniplaan
Erinevad tantsustiilid (algajad)
13-24
2x1,5
15
Liiva 13
Maire Udras, Viljar Olesk
ilmub kodulehel:
Erinevad tantsustiilid (edasijõudnud) 14-24
2x1,5
15
Liiva 13
Maire Udras, Viljar Olesk
http://variatsioonid.wordpress.com
Break
7-11
2x1
15
Liiva 13
Viljar Olesk
Break
12-25
2x1,5
15
Liiva 13
Viljar Olesk
Mixed Styles Active naistele
20-40
1x1
10
Liiva 13
Viljar Olesk
MTÜ Hilaro Võru Loovuskool Kontaktandmed: Milja Udras, tel 5560 3891, milja.udras@gmail.com
Laulukool
4-9
1
12
Lembitu 2
Eha Haak, Kersti Kamberg
29. aug kella 11-13
Laulukool
9-16
2
20
Lembitu 2
Silja Otsar
29. aug kella 11-13
Mängukool
1-3
2
15
Lembitu 2
Karin Tepaskent, Annika Eliste
29. aug kella 11-13
Beebikool
…-1
2
15
Lembitu 2
Karin Tepaskent, Annika Eliste
29. aug kella 11-13
Kandlekool
6-18
2
12-15
Lembitu 2
Milja Udras
29. aug kella 11-13
Kandlekursus
18+
10
Lembitu 2
Milja Udras
september
MTÜ Spordiklubi Budokai Huvikool Budokeskus
Kontaktandmed: tel 5662 9638, info@budokai.ee, www.budokai.ee
Karate ja enesekaitse treeningutele registreerimine alates 3. septembrist. Info treeningaegade kohta telefoni või veebilehe kaudu.
Treeningud toimuvad Võru täiskasvanute gümnaasiumi võimlas, treeningute maksumus sõltub elukohajärgse omavalitsuse pearaha suurusest.
Karate algtase
7-…
2 x 90 min
10-22
Jüri 42 (Täiskasvanute
Marek Rästas
3.-25. sept (hiljem tel 5662 9638)
gümnaasium)
Karate (edasijõudnud)
9-…
2-4 x 90 min 10-22
Jüri 42
Marek Rästas
3.-25. sept (hiljem tel 5662 9638)
Karate (suuremad + täiskasvanud)
13-…
2-4 x 90 min 10-22
Jüri 42
Marek Rästas
25. sept - 15. okt (hiljem tel 5662 9638)
MTÜ Parksepa Spordiklubi Võru Korvpallikool
Kontaktandmed: Udo Saidla tel 526 4627, korvpallikool.werro@gmail.com, Kalev Palo tel 510 3636, tel+faks 786 8715, kalev@parksepa.werro.ee
Treeningud toimuvad Võru spordikeskuses, Parksepa keskkooli võimlas ja Väimela tervisekeskuses
Korvpall (neiud)
1996-2001
8 (4x näd)
10
Udo Saidla
28. aug kella 17-19.30
Korvpall (mini T)
2002-2007
6 (3x näd)
10
Udo Saidla
30. aug kella 17-19.30
Korvpall (poisid)
1996-2001
6 (3x näd)
10
Udo Saidla
2. sept kella 18-20
Korvpall (mini P)
2002-2007
6 (3x näd)
10
Udo Saidla
3. sept kella 18-20
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MTÜ Võru Judoklubi Rei Võru Judokeskus
Judo
6-9

Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, Enno Raag telef 5341 3237, enno@rei.ee, http://rei.ee/
2 x 60 min
12
Räpina mnt 3a
Enno Raag
3. sept - 10. sept
(spordikeskus)
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
MTÜ FC HELIOS VÕRU Helios Võru Jalgpallikool
Kontaktandmed: Tauno Kikas, tauno@fchelios.ee, Jaanus Vislapuu, jaanus@fchelios.ee
Jalgpall
1997-1999 P
3 x 90 min
20
Suvel Roosi tn
Tauno Kikas
info tel 5815 1875
spordiväljakul ning
Jalgpall
2000-2001 P
3 x 90 min
20
Tauno Kikas
info tel 5815 1875
talvel
Räpina
mnt
3a
Jalgpall
2002-2003 P
3 x 90 min
20
Jaanus Vislapuu
info tel 5625 7399
(spordikeskus)
Jalgpall
2004 P
3 x 60 min
20
Jaanus Vislapuu
info tel 5625 7399
ja Vabaduse 12
Jalgpall
2005 P
3 x 60 min
20
Jaanus Vislapuu
info tel 5625 7399
(Kesklinna kool)
Jalgpall
2006 P
3 x 60 min
20
Jaanus Vislapuu
info tel 5625 7399
Jalgpall
2007 P
2 x 60 min
20
Jaanus Vislapuu
info tel 5625 7399
Jalgpall
Tüdrukud
2 x 90 min
10
Vjatšeslav Vassilenko
info tel 525 9532
MTÜ Aila Näpustuudio Näpustuudio Käsitöökool Kontaktandmed: Jüri tn 19a (polikliiniku maja), Võru, tel 782 8048, Aila Kikas tel 507 9920, ailastuudio@gmail.com
Meisterdamisring mudilastele
5-6
2
12,80
Jüri tn 19a III korrus
Aila Kikas, Helen Atspool
29. aug - 3. sept kella 11-18
Käsitööring
7-10
4
18,50/16 Jüri tn 19a III korrus
Aila Kikas, Helen Atspool
29. aug - 3. sept kella 11-18
Käsitöö- ja õmblusring
11-13
6
18,50/16 Jüri tn 19a III korrus
Aila Kikas, Helen Atspool
29. aug - 3. sept kella 11-18
Noorte õmblusring
14-18
4
16,40
Jüri tn 19a III korrus
Aila Kikas, Helen Atspool
29. aug - 3. sept kella 11-18
MTÜ Spordiühing Ekstreempark Kontaktandmed: Hillar Irves, tel 521 3130, ekstreempark@gmail.com, www.ekstreempark.ee
Kaljuronimine
7-13 ja 14-19
2x2
10
Räpina mnt 3a
Hillar Irves, Erik Saarts
info tel 521 3130
(spordikeskus)
Süstaslaalom-treeningud
Vajalik eelnev kokkulepe, info: Hillar Irves tel 521 3130, 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
Ira Petrova
15. aug - 7. sept
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
15
Uus 21
Kaupo Kant
3.-5. sept, info tel 5648 2656
Soome keel algajatele
15-18-…
135 min
15
Uus 21
Kaupo Kant
3.-5. sept, info tel 5648 2656
Eesti keel (välismaalastele) algajatele 15-…
90 min
10
Uus 21
Kaupo Kant
info tel 5648 2656
Pühapäevakool lastele (P 11-13)
4-11
120 min
tasuta
Uus 21
Thea Kant
3.-5. sept, info tel 5648 2656
Noorteklubi (kristlik)
12-24
120 min
tasuta
Uus 21
Kuzaan Van Den Berg
3.-5. sept, info tel 5648 2656
MTÜ Spordiklubi ProFit SK ProFit Võru Huvikeskus (liikumine, aeroobika) Kontaktandmed: Egle Taurus, tel 529 9543, egle@profit.ee, http://www.profit.ee/
MTÜ Tantsuklubi Maarja (peotants) Kontaktandmed: Reno Olle, tel 518 3760, reno@hot.ee
MTÜ Urban Style (tänavatants) Kontaktandmed: Mari Venski, tel 5620 3471, mari@jjstreet.ee, http://jjstreet.ee/, treeningtunnid Liiva 13 (Võru Kannel)

Kitarrist Myrddin De Cauter toob
Võrru tänapäevase flamenco-muusika
Õnnitleme
augustikuu
juubilare
90

Ellen Talv
Nadezda Sauk

85

Helju Räppo
Jelena Naulainen
Aleksandra Veesmaa
Emilie Kaup
Tiiu Tering
Liidia Allikvee

80

Helju Lehiste
Õie-Loreida Loos
Aleksander Kõnnusaar
Nikolai Palgi
Henno Antsov

75

Anna Taaler
Maria Kütte
Zaiga Dobris
Liidi Vislapuu
Sale Kängsepp
Erna Kaljuste
Sofiya Shavshina
Tiiu Hinn
Maimu Kaur
Aleksis Pinnar

70

Heli Pilt
Eevi Toomjõe
Marie Saro
Lehte Kurvits
Margarita Valli
Meeta Tomson
Endla Hütsi
Kalju Ruusmäe
August Toom
Olev Viitkar
Peedu Eskla

AUGUST – SEPTEMBER 2013
8. augustil kell 19 ühislaulmine „LÄÄMI LAULMA!” Kandle aias. Tasuta.
Mängib ja rahvaga koos laulab
ansambel WÕRO VELLED.
11. augustil kell 18 PILLIDE TUTVUSTUS LASTELE:
„Trompetimäng on imeliht!”.
Kontserdisaalis. Tasuta.
11. augustil kell 19 VII A.
Otsa trompeti suveakadeemia
avakontsert. Trompetitalendid 2013 – 9aastastest kunstnikest noorte professionaalideni. Kontserdisaalis. Tasuta.
13. augustil kell 19 VII A.
Otsa trompeti suveakadeemia
kontsert. Veneetsia karneval – särav barokk, klassika,
virtuoosne trompetimuusika, meeleolumuusika seaded.
Kontserdisaalis. Tasuta.
14. augustil kell 19 VII A.
Otsa trompeti suveakadeemia
kammermuusikakontsert.
Nooruse hääled – muusikat
barokist rokini. Kontserdisaalis. Tasuta.
15. augustil kell 20 Vana
Baskini teatri suvelavastus
„MINU GIRLFRIEND ON
EESTLANE” Kandle aias. Piletid hinnaga 11 € ja 9 € eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis.
16. augustil kell 19
EDUARD TAMME NIMELISE VÕRU PUHKPILLIFESTIVALI avakontsert. Tartu
Puu- ja Plekikoor, Paganamaa
Brass. Kontserdisaalis. Tasuta.
17. – 21. augustini VÕRU
LINNAPÄEVAD – VÕRU
229. SÜNNIPÄEV Võru linnas. Vaata kava www.voru.ee.
18. augustil kell 20 Võru
Kandle tantsurühmade lavas-

tus „ENNEMUISTSED MÄNGUD” Kandle aias. Piletid
hinnaga 6 € eelmüügis Kandle
kassas.
18. augustil kell 17
Eduard Tamme nim Võru
puhkpillifestival: Steven Meadi meistrikontsert. Kontserdisaalis. Tasuta.
19. augustil kell 19
Eduard Tamme nim Võru
puhkpillifestivali kammerkontsert: Võru kammerorkester. Kontserdisaalis. Tasuta.
20. augustil kell 14 Eduard Tamme nim. Võru Puhkpillifestivali ansambli- ja
orkestrikooli GALAKONTSERT. Kontserdisaalis. Tasuta.
20. augustil kell 18 Eesti taasiseseisvusmispäevale
pühendatud Eesti Kaitseväe Orkestri kontsert Tamula järvelaval. Tasuta.
21. augustil kell 21 Võru
linna 229. sünnipäeva kontsert – OTT LEPLAND, MARVI VALLASTE & The Band.
Tamula järvelaval. Tasuta.
5. septembril kell 19 teatri
Vanemuine etendus „PAPLID
TUULES”. Teatrisaalis. Piletid
hinnaga 15 € ja 12 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.
13. septembril kell 19
MUUILMAMUUSIKA kontsert: Myrddin De Cauter (Belgia) – kitarr. Nuevo
flamenco. Piletid hinnaga 8 €
ja 6 € eelmüügis Kandle kassas
ja Piletilevis.
18. septembril kell 19
Rakvere teatri uuslavastus
„LAHUSELU”.
Teatrisaalis.
Piletid hinnaga 11 € ja 9 € eelmüügis Kandle kassas.

„Vormis ja sügavuses on
Myrddin unikaalne, ma ei
ole kunagi näinud midagi
ehedamat.” /Rafael Riqueni
(Hispaania tuntumaid flamenco kitarriste ja heliloojaid)/
„Mulle teeb suurt au, et
Myrddin on kuulunud minu
õpilaste hulka.” /Gerardo
Núñez (Hispaania tuntumaid flamenco kitarriste ja
heliloojaid)/
„Kuulates
Myrddinit,
kuulen ma midagi palju
enamat kui kitarri. Mind
kistakse kaasa, meelitatakse
järgnema, otsekui tahaks ta
mind endaga ühes rebida.
Täpselt nagu teatris – eesriie
tômmatakse kôrvale, süüdatakse prožektorid, saabub
vaikus ja sa tunned, et kõik
on võimalik. Kohe hakkavad
juhtuma imelised, seletamatud asjad. Kuulates Myrddinit jään unelema tema anonüümse meditatsiooni saatel,
olles tunnistajaks sügavale
lüürilisele eneseväljendusele.” / Wannes Van de Velde
(poeet ja laulja, Belgia nüüdisaegse kultuuri suurkuju) /
13. septembril astub
Võru Kandles lavale virtuoosne kitarrist Myrddin
De Cauter Belgiast.
Myrddin on pärit Belgia
muusikute perekonnast, kus
kõik mängisid pilli. Tema
isa Koen De Cauter on üle
maa armastatud Jacque Breli interpreet ning mustlasdžässi ringkondades tuntud
üle Euroopa. Varases lapsepõlves tundis Myrddin huvi
trummide vastu ning alustas
klarnetiga, keskendudes isa
eeskujul džässile ja mustlasmuusikale. Neljateistkümneselt avastas ta flamenco ja
vaimustus selle muusikakultuuri rikkusest ja erilisusest.

Myrddin De Cauter.
Pärast põhitõdede omandamist isalt õppis ta mõnda aega klassikalist kitarri,
mille järel läks Hispaaniasse, et võtta meistrikursusi
flamenco-maailma suurtelt.
Nende seas olid Manolo Sanlucar, Gerardo Núñez, Rafaël
Riqueni ja Enrique De Melchor.
Aastate jooksul omandas Myrddin fenomenaalse
tehnilise virtuoossuse, kuid
tema peamiseks eesmärgiks
on olnud ja jäänud muusika
sügavus. Tema ainulaadne
ja isikupärane tänapäevase
flamenco stiil on välja kujunenud paljude mõjude ja erinevate huvide tulemina.
Myrddin hakkas soolokontsertidega esinema juba
enne esimese albumi „Imre”
ilmumist 2000. aastal. Viis
aastat hiljem üllitatud „Novar” kinnitas tema positsiooni Belgia flamenco ühe
liidrina. 2009. aastal ilmunud albumil „Lucia Nieve”
jätkas kitarrist otsinguid koVäljaandja Võru Linnavalitsus
genud ning tunnustatud flaJüri tn 11, 65620 VõruPlaadil
menco-interpreedina.
Toimetajad:
Arved Breidaks
kõlavad
bulerías,
guajiras,
siguiriyas, soleá por bulerias,
Tel:ja
785farruca
0948
rumba
on kirjutatudE-post:
ja mängitud
arved.breidaksmeistri
@voru.ee

käekirjaga. Myrddin on endale nime jõudnud teha ka
helilooja ja arranžeerijana,
samuti oli ta möödunud
aastal ellu kutsutud Gendi
Flamenco festivali esimene
kuraator.
Soolokontsertidel naelutab Myrddin kuulajad hinge
kinni pidades toolide külge.
Ta esineb ka mitmetes rahvusvahelistes ning Belgia
tippkoosseisudes, sealhulgas
pereansamblis, kus tema pill
on lapsepõlvest peale olnud
klarnet.
Piletid hinnaga 8 € ja 6 €
on eelmüügis Võru Kandle
kassas ja Piletilevis.
Vaata lisaks www.myrddinmusic.com, www.vorukannel.ee.
Võru Kannel

VÕRU LINNA LEHT
Väljaandja Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Arved Breidaks

Tel: 785 0948
E-post: arved.breidaks@voru.ee
Teostaja: AS Võru Täht

VÕR

Välja
Jüri
Toim
Tel: 7
E-po

Teost
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Tulekul on Võru kunstipäev
Laupäeval, 17. augustil toimub taas Võru Kesklinna pargis elamusrohke kunstipäev.
Tänavuse aasta märksõnad on
„isa ja poeg” ning „pärimusaasta”, andes ainet kunstipäeva tegevustele ja sidudes need
omavahel põnevateks loominguliseteks katsetusteks. Tegevust on kogu perele.
Kella 10–16 on teil harukordne võimalus juhendajatelt
ja kunstnikelt õppida, ise proovida ja katsetada, oma kätega
luua!
Kunstipäeva töötoad
Isade-poegade tegevust toetavates töötubades valmistatakse Helle Laanpere eestvõttel
karjapoisi sarve, kunstnik
Andrus Raagi kaasabil saab
joonistada endale kleepsu või
magneti kunstistiilis stikerart, MTÜ Aila Näpustuudio
kutsub poisse saabuvaks sügiseks toredaid helkureid valmistama, OÜ Vippa pakub
kaunistamiseks erilisi puust
pisisabasid, mida kuusele või
võtme külge riputada. Keraamik Aivar Rumvolt õpetab
voolima vilepilli. Kunstnik
Epp Margna näitab, kuidas
maalida puule, isa kaasabil
saab teha toreda puidust nagi.
Tänini säilinud ja vajalikku
ametit tutvustavad LõunaEesti korstnapühkijad, kelle
abiga saab valmistada ka õnnenööbi. Õhukunsti töötoas
saab õppida žongleerimist ja
kujundada õhupallist loomi
kloun Vedruga.
Ei puudu ka aastatega lemmikuteks kujunenud Timo

Keraamika kujude värvimine,
Vastseliina klaasikoja meistri
Geenart Nageli ja Eve Panti klaasi- ja graveerimistööd,
Võru kunstniku Tanel Tolstingu ja kunstiõpetaja Aire Pergi
näomaalingud.
Võru kunstikooli telgis on
loomingulised töötoad igale
vanusele.
Kesklinna laval
viis tundi laulu, tantsu,
muusikat, moeetendust ja
mälumängu
Kell 10 Võru Eduard
Tamme nim puhkpillifestivali osalejate etteaste, millele
järgneb Võru linnapäevade
avamine.
Kell 11 saate kaasa elada
(soovi korral ka ise osaleda)
mälumängul põhinevale Ummamuudu mängule. Laval on
Võrumaal tuntud isad ja pojad.
Kell 11.30 esinevad juulis
toimunud romantikafestivali
Elujõud võitja Kristin Põder
ja Tartu Fa-diees stuudio lauljad, zürii poolt äramärgitud
Miina Rikka Tartust ja Sirli
Hellamaa Antslast.
Kell 12.30 esineb Võru
kunstikooli tantsurühm Katariina.
Kell 13 ja 14.30 kuulete
oma ja hääd ansamblit Fibrill.
Kell 14 näeb Võru tantsukooli break-tantsijaid, lisandub stiilirohke tantsukava
Võrumaa tantsijatelt.
Kell 13.30 esitletakse rahvuslikel ainetel meesteriideid. Tea Kõrsi kujundatud
taaskasutatud komplektid, SA
Võru Kannel garderoobi saladused, Piret Pilbergi rõiva-

komplektid ja lõpuks Maarika
Sepa tekstiiltrükiga kujundatud Flamelle tööriided. Meestemoe vahele mängib lõõtsa
neiu Merilin Murde. Kõiki
komplekte saab pärast esitlust
kohapeal ka osta.
Suurem osa töötubasid
on tasuta. Et saada osa kõigist
tegemistest, võiks taskupõhjas olla varuks 1-5 eurot.
Lõbu laialt
OÜ Tünnimõnu pakub atraktsioone: Elevant-batuut (10 min
2€), maapealsed zorb-pallid (1
laps 5 min 3€, 2 last ühes pallis 5€), sama hinnaga basseinis
veepallide atraktsioon.
Täname!
Kunstipäeva pidu peredele on
peetud juba kümme aastat.
Seetõttu täname eriliselt igaaastase toetuse eest Võru linnavalitsust ja Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali
ning Võrumaa ekspertgruppi,
pikaaegse koostöö ning toetuse eest Timo Keraamikat ja
Tiit Raagi, OÜd Ritico ja Rait
Tillmanni, Võru tarbijate ühistut, Olerexi, Võrumaa Teatajat,
Võru Folkloorifestivali ja Lõunalehte.
Koostöö eest täname Võru
kunstikooli, Vastseliina Klaasikoda, Võrumaa keskraamatukogu lasteosakonda, MTÜd
Aila Näpustuudio, kõiki Võrumaa kunstnike ja kunstiõpetajaid, lauljaid, tantsijaid ja nende õpetajaid.
Ülle Voitka,
kunstipäeva eestvõtja

