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Võru Gümnaasium on valmis uksi avama
31. augustil algusega kell 14 toimub
Võrus pikisilmi oodatud sündmus,
kui aadressil Seminari 1 avatakse
pidulikult Võru Gümnaasiumi rekonstrueeritud koolihoone.
Pikk protsess, mille eri etappides on osalenud väga paljud
inimesed, väärib direktor Karmo
Kurvitsa arvates koolipere sügavat
kummardust. „Ühiste pingutuste
tulemusena saab valminud koolist
kindlasti Võrumaa, aga miks mitte
terve Lõuna-Eesti hariduse magnet,” usub ta.
Ühelt poolt teeb kooli eriliseks
linna vanim muinsuskaitsealune
hoone, mis pärast rekonstrueerimist näeb taas välja suursugune,
teisalt on koolis uuenenud õppekorraldus, et tagada kõigile õpilastele kvaliteetne ja valikurohke
gümnaasiumiharidus. „Uuendusmeelsus ja Seminari tänava õppehoone käivad endiselt käsikäes,”
rõhutas Kurvits.
Õppehoone rekonstrueerimine
algas mullu juulis hoogsa lammutus- ja ehitustööga. Seejärel rekonstrueeriti täielikult Võru linna
vanim muinsuskaitsealune hoone
ning selle kõrval asuva, 1960ndatel rajatud silikaattellistest juurdeehitise asemele kerkis tänapäevane
ja õpilasesõbralik õppekompleks.
Mõlemad hooned on seotud üheks
tervikuks kolmekorruselise klaasgaleriiga. Arhitektuuri- ja inseneribüroo OÜ Esplan projekteeritud
3219 ruutmeetri suurusest õppehoonest üle poole moodustab juurdeehitis.
Nurgakivi asetasid tulevasele
Võru riigigümnaasiumile mullu oktoobri esimesel päeval haridus- ja
teadusminister Jevgeni Ossinovski,
riigigümnaasiumi direktor Karmo
Kurvits, Võru linnapea Anti Allas,
Võru linnavolikogu esimees Anneli
Ott, Võru maavanem Andres Kõiv,
Riigi Kinnisvara ASi juhatuse liige
Elari Udam, Nordecon ASi juhatuse liige Erkki Suurorg ning paljud
teised. 19. detsembril korraldas Riigi Kinnisvara AS õppehoone ehi-

Karmo Kurvits, Anti Allas ja Anneli Ott renoveeritud klassiruumis.
tajatele sarikapeo, millega tähistati
hoone maksimaalse kõrguse saavu-

tamist ja olulise etapi lõppu maja
ehituses.

Hoone pidulik avamine toimub
31. augustil kella 14–15.30
kooli sisehoovis. Järgneb koolimajaga
tutvumine. Hoone on kõigile
huvilistele avatud kuni kella 18ni.

Uue ilme ja sisu saanud kooli
kirjeldamisel võtab Kurvits appi

* Projekti „Seminari tn 1 koolihoone ja selle lähiümbruse rekonstrueerimine” rahastatakse vabariigi valitsuse
heakskiidetud ja Euroopa Komisjoni kinnitatud „Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Piirkondlik ja terviklik ja tasakaalustatud areng” meetmest
„Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine”. Meedet kaasrahastab Euroopa regionaalarengu fond.
Projekti kogumaksumus on nüüdseks 5 035 170 eurot,
sh toetus meetmest 4 279 894 eurot ning 755 276 eurot
Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasfinantseering. Võru
linnavalitsus plaanib taotleda projekti mahu suurendamist
kuni 5 protsenti, eelkõige karniisiga seotud lisatööde tõttu.
Projekt algas 21.03.2013 ja lõpeb 31.10.2015.

Võru Gümnaasiumi logo, mis tähelepanelikul vaatamisel meenutab paljudele lapsepõlvest tuttavat
mänguasja – kaleidoskoopi. „Sellesse sisse vaadates on võimalik
näha mitmeid kordumatuid mustreid. Loodame, et ka Võru Gümnaasium on õpilastele mitmekesine
ja kordumatu, täis erinevaid väljakutseid, rütmi muutev ning toob
kaasa uusi kogemusi ja rohkelt õppimist,” lausus ta.
1. septembril alustab Võru
Gümnaasiumis õpinguid ligi 250
noort. 10. klassis asub õppima 96
õpilast.
Ulis Guth
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Võru 231 – „Koton om hää”
Võru linn tähistab taas oma asutamise aastapäeva, mis sel aastal kannab
juba numbrit 231. Tervitame linna sünnipäeval kõiki Võru linna elanikke,
häid sõpru ja külalisi!
August on linna sünnipäevakuu ja nagu sünnipäeval tavaks, vaatame ühiselt tagasi tehtule ja seame eesmärke tulevikuks. Kui linna arengut
hinnates räägitakse tihti tehtud ja silmaga nähtavatest investeeringutest,
siis meie soov on seekordsel pidupäeval mõelda koos väärtustele ja tugevustele, mida kannab ning annab inimesele armastav ja hooliv perekond.
21.–22. augustil toimuvad linnapäevad oleme planeerinud perekesksena,
et kõik pereliikmed leiaksid siin endale meelepärast ja vaimu rikastavat
tegevust, et koosveedetud aeg ja pidustustest osavõtt jätaksid nii lastele,
emadele-isadele kui ka vanavanematele meelde emotsioonid, mis loovad
positiivse tunde, ning tekitaksid soovi siia ikka ja jälle tagasi tulla või anda
iga päev oma panus, et Võru oleks meile kõigile eluks parim paik.
Meie linn on viimasel paaril aastal jõudsalt arenenud ja me pingutame selle nimel, et see jätkuks ka edaspidi. Paljudel kohtumistel ettevõtjate,
linna külaliste ja kodanikega oleme saanud positiivset tagasisidet Võru linna üllatava muutumise kohta: kiidetakse nii linna üldilmet kui ka rohket
kultuuriürituste valikut ja vaba aja veetmise võimalusi. Ainuüksi äsjane
juulikuu rõõmustas meid folkloori-, nüüdisaegse kunsti ja romantikafestivaliga.
Viimase kahe aasta muutusi Võru linnaruumis ei ole võimalik tähele
panemata jätta. Lõplikult valminud Kreutzwaldi tänav koos haljastuse ja
kõnniteedega, uue katte ja osalt ka uued kõnniteed saanud Jüri tänav ning
turu parkla, nüüdisaegne tänavavalgustus ning peagi avatav kivisillutisega
Vee tänava piirkond on objektid, mille üle me kõik uhkust võime tunda.
Eraldi tahame esile tõsta ühe märgilise tähendusega hoone, võiks öelda
taasvalmimist. Loomulikult on selleks 31. augustil avatav uus Võru Gümnaasiumi maja. See hoone, mis on isegi vanem kui Võru linn ise, saab ühtaegu esindusliku ja tänapäevase ilme ning jätkab haridustemplina, nagu
see on olnud juba aastast 1792. Ilus maja, väga head õpetajad ning noor ja
särasilmne juht süstivad meisse lootust, et Võrust võib taas saada tuntud
hariduslinn ka kaugemate piirkondade noorte jaoks. Esimesed õpilased
väljastpoolt maakonda asuvad siin õppima juba algaval õppeaastal.
Loodame väga, et saabuvate linnapäevade raames on paljudel linna
elanikel ja ka külalistel rohkesti võimalusi avastada Võrut ja siin pakutavat.
Iga linna peamine rikkus on tema elanikud ja edu võti on nende elanike motiveeritus panustada oma kodulinna arengusse. Muusika, käsitöö,
sport, tants, kunst on need tegevusalad, mis võimaldavad meil leida sisemist tasakaalu ja näidata oma maailmatunnetust. Soovime, et kaks päeva kestev perefestival „Koton om hää” Kesklinna pargis loob meis ühtse
pere tunde, annab positiivset tagasisidet meie endi, pereliikmete ja sõprade kohta. Olete kõik oodatud osa saama ühiselt loodavast rõõmust, mida
meie kodulinna sünnipäevapidustustel pakutakse!
Palju õnne, Võru!
Anneli Ott,
volikogu esimees

Anti Allas,
linnapea

Võru linnavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise Tartu tn 25 hoone II korrusel paikneva pinna (üldpindalaga 123,3 m²) üürile andmiseks. Enampakkumise alghind on 2,24 €/m² kuus.
Info pindade kohta ning enampakkumise ja üürilepingu tingimused leiad
www.voru.ee, www.kv.ee, lisainfo tel 785 0946, 5691 6888 või eve.saaremagi@
voru.ee.
Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „LINNAVARA ÜÜR” hiljemalt 3.09.2015 kella 10ks Võru linnavalitsuse infosaali (Jüri
11, 65620 Võru). Pakkumised avatakse 3.09.2015 kell 10.10 Võru linnavolikogu
saalis.
Võru linnavalitsus korraldab kinnistute võõrandamiseks kirjaliku enampakkumise:
Männiku tn 39 – registriosa nr 2564441, katastritunnus 91901:014:0051,
pindala 5754 m², maa sihtotstarve 100% ühiskondlike hoonete maa, alghind
60 000 eurot;
Kivi tn 17 – registriosa nr 2977941, katastritunnus 91901:001:0052, pindala 6710 m², maa sihtotstarve 20% ärimaa, 80% tootmismaa, alghind 65 000
eurot.
Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „LINNAVARA MÜÜK” hiljemalt 21.09.2015 kella 14ks Võru linnavalitsuse infosaali
(Jüri 11, 65620 Võru). Pakkumised avatakse 21.09.2015 kell 14.15 Võru linnavolikogu saalis.
Osalustasu objekti kohta 70 eurot ja 10% objekti alghinnast peab olema
tasutud Võru linnavalitsuse arvelduskontole SEB pangas EE89 1010 4020 0700
3009 või Swedbankis EE68 2200 2210 1339 0065 enne pakkumise esitamist.
Pakkumine peab sisaldama:
• pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
• nõusolek enampakkumisel osalemiseks selleks esitatud tingimustel;
• dokumendid enampakkumise osalustasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• sõnadega väljendatud pakkumuse summa;
• pakkumuse esitaja allkiri;
• esindaja volitusi tõendav dokument.
Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud kannab ostja.
Lisainfot enampakkumise kohta leiad www.KV.ee, www.voru.ee või küsi:
Eve Saaremägi, e-posti aadress eve.saaremagi@voru.ee, tel 785 0946, 5770
4420.

Meenutusi kultuurijuulist
XXI Võru folkloorifestival tõi juulis Võrru parimad rahvatantsijad
ligi 150 väliskülalisega ning ligi
400 Eesti oma tantsijat ja muusikut. Särtsakaid esinemisi pakkusid teiste seas Iiri tantsu tipptegijad Trinity Iiri tantsuakadeemiast
USAst Chicagost ning Hispaania boolerotraditsiooni kandjad,
samuti toimus traditsiooniline
Teppo tüüpi lõõtsadel võistumängimine. Uudsena olid folkoorifestivali kodukohvikute päeval võrokestele ja külalistele avanud uksed
ja hoovid 17 kodukohvikut, kus
maitsva toidu kõrvale sai nautida
ka näiteks perenaise lummavat
käsitööd Roosi Käsitöö kohvikus
või proovida Lennu kohviku marumäel suusahüppeid.
4.–26. juulini kestnud, esmakordselt Võrus toimunud rahvusvahelise nüüdisaegse kunsti
festivali „Kilomeeter skulptuuri”
(KmS) raames esitleti linnaruu-

mis Eesti ja seitsme välisriigi
kunstniku 18 teost. Toimusid ka
vestlusringid ja giidituurid, mis

aitasid üritusele konteksti luua
ning kutsusid kaasa mõtlema.

Rahvatantsukollektiiv Francisco de Goya Hispaaniast ja Türgi
tantsurühm Kleurrijke Dans Hollandist folkloorifestivali lõppkontserdil.

Hetk KmSi avamiselt ja Võru
linna esimeselt kodukohvikute
päevalt.

Võru linnavalitsuse istungitel
Korralduse muutmine

Muudeti MTÜle Võru Loomeselts
Võru linnavalitsuse 28. jaanuari 2015
korraldusega nr 33 „Võru linna 2015.
aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja
noorsootööalaste toetuste andmine”
eraldatud 1250 euro suuruse toetuse
kasutamise sihtotstarvet, lisades sinna
ürituste korraldamise. Kuna eelnimetatud MTÜ esitas avalduse Tartu
tn 25 hoones kasutatavate ruumide
kasutusõigusest loobumiseks, lõpetatakse tema ja Võru linnavalitsuse vahel 9.02.2015 sõlmitud äriruumi üürileping, loetakse see lõppenuks seisuga 31.07.2015 ning ruumide üüriks
antud tegevustoetust saab aasta teisel
poolel kasutada džässiklubi ürituste
sarja ja vestlusõhtute korraldamiseks.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastati järgmised kasutusload:
Jüri tn 54 osalt rekonstrueeritud
hoone tarvis (Võru noortekeskuse
ruumid raamatukogu-büroohoone
II korrusel), Humala tn 7, Eterniidi
tn 12a, Kubja tee 13 ja Leesika tn 8
üksikelamutele, Räpina mnt 1 kauplusehoone laiendusele, Riigi Kinnisvara ASile rekonstrueeritud ja laiendatud Politsei- ja Piirivalveameti ning
Päästeameti ühishoonele (Räpina mnt
20a), samuti sõidukite varjualusele,
asitõendite hoidlale ja päästetööde
õppetornile (kõik Räpina mnt 20b)
ning Neste Eesti ASile platsi ja tehnovõrkudega automaattanklale (Pikk tn
6). Vilja tn 1 automaatpesulale väljastati tähtajaline kasutusluba kehtivusega kuni 15. juuli 2020.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba Katariina allee 6b
baarihoone ja Pikk tn 4a hoone ümber ehitamiseks.

Õppetasu kehtestamine
huvikoolides

Otsustati muuta Võru linnavalitsuse
6. augusti 2014 korraldusega nr 351
kehtestatud õppetasusid huvikoolides
alates 1. septembrist 2015 järgmiselt:
Võru Muusikakooli huviõpperühmades pillistuudio 17 eurot kuu ning
poistekoor ja tüdrukute viisikoor 10
eurot kuu, Võru Spordikoolis 15 eurot
kuu.

Taksoveoloa väljastamine

Otsustati väljastada taksoveoluba
FIE Rait Karbale (äriregistri kood
11631689) tähtajaga viis aastat.

Kaevetööloa vormi
kinnitamine

Otsustati kinnitada uus kaevetööloa
ja taotluse vorm.

Riigihangete võitjad

Riigihanke „Võru lasteaed Sõleke
ehitusprojekti ekspertiisi ja ehituse
omanikujärelevalve teenus” võitis
ekspertiisi osas madalaima hinna
– 2400 euroga AS Infragate Eesti ja
omanikujärelvalve osas madalaima
hinna – 18 260 euroga (hinnad ei sisalda käibemaksu) OÜ Sweco EST.
Riigihanke „Investeerimislaenu võtmine” võitis ASi Danske Bank Eesti
filiaali pakkumus EURIBORita marginaaliga 0,74.
Riigihanke „Võru linna munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamine”
võitis majanduslikult soodsaima pakkumuse esitanud OÜ P. Dussmann
Eesti.
Riigihanke „Võru linna prügikastide ost” võitis 4959 euroga (hind ei
sisalda käibemaksu) OÜ EXTERY.

Lasteaia direktori ametisse
kinnitamine

Võru lasteaia Okasroosike direktori ametikohale kinnitati 1. augustist
2015 Tiia Must.

Katastriüksuse jagamine

Otsustati nõustuda Liiva tn 3 // 5 //
Uus tn 6 katastriüksuse (katastritunnus 91901:004:0450, pindala 1259
m²) jagamisega kolmeks ning määrati
uute moodustatavate katastriüksuste
aadressid, sihtotstarbed ja pindalad.

Projekteerimistingimused

Kinnitati projekteerimistingimused
Kubja tee 9 kinnistule elamu püstitamiseks. Otsustati algatada Räpina
mnt 3 kinnistule elamu ja kõrvalhoone laiendamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus.

Toetuste andmine

Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna
prefektuuri Võru politseijaoskonnale
eraldati toetust 3400 eurot abipolitseinike töö tunnustamiseks. MTÜle
Eesti Meestelaulu Selts eraldati Võru
linna 2015. aasta eelarvest ühekordset
toetust 900 eurot Eesti Meestelaulu
Seltsi poistekoori koosseisus olevate Võru linna lauljate osalemiseks
21.–26.09.2015 toimuval rahvusvahelisel koorifestivalil „MUSIC & SEA”
Kreekas. SAle Võru Pensionäride Päevakeskus eraldati toetust 1400 eurot,
sellest 390 eurot Pirita sotsiaalkeskuse töötajate ja klientidega kohtumise
korraldamiseks ning 1010 eurot eakate looduspäeva „Vesi – elurõõmu
allikas” korraldamiseks.

Linnavara kasutusse andmine

Võru Kreutzwaldi Koolile otsustati
anda otsustuskorras alates 1. juulist
2015 viieks aastaks tasuta kasutada
seni Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi kasutuses olnud sõidukid: kaubik
Renault Trafic Kombi (2,0) registreerimismärgiga 228MKD ja sõiduauto
Suzuki Baleno registreerimismärgiga
246ATH. Varade kasutamisega seotud ja kaasnevad kulud kannab Võru
Kreutzwaldi Kool.

Riigihangete korraldamine

Otsustati korraldada järgmised riigihanked:
- „Võru lasteaed Punamütsike arhitektuurse lahenduse ideekonkurss”;
- „Võru keskväljaku arhitektuurse
ehitusprojekti koostamine”;
- riigihange „Uma Loomekoja arhitektuurse eelprojekti koostamine”.

Majandustegevuse registri
toimingutega seotud
ametikohtade määramine

Määrati ametikohad, mida täitvatel
ametnikel on majandustegevuse registris toimingute tegemise ülesanne.
Need on alkoholiseaduse § 23 lõike
4 ja tubakaseaduse § 18 lõike 4 alusel
registripidaja ning avaliku teabe spetsialist.

Täpsem info Võru linna
kodulehel www.voru.ee

Võru Linna Leht 3

August 2015

Noortekeskus on uutes ruumides
Võru noortekeskuse ruumid said selle aasta juuniks
rekonstrueeritud. Töid tehti
projekti „Võru noortekeskuse
ruumide rekonstrueerimine”
raames, selleks saadi regionaalsete investeeringutoetuste programmist 31 956 eurot.
Projekti kogumaksumuseks
kujunes 108 281,53 eurot.
Projekti käigus rekonstrueeriti Jüri 54 II korruse
üks osa Võru noortekeskuse
tarvis. Varem tegutses noortekeskus väga väikesel pinnal
ning vajadus suuremate ruumide järele oli suur. Nüüdseks on ruumid rekonstrueeritud ning noortekeskus
uuele pinnale kolinud.
Uutes ruumides on pri-

vaatne kabinet nõustamiseks, juhendaja-, käsitöö-,
bändi- ja loodusruum, köök
ning saal-seminariruum. Samuti rekonstrueeriti WCd,
duširuum, panipaigad, koridor ning koristaja- ja tehnoruum.
Suuremad ruumid võimaldavad
noortekeskusel
oma tegevusvaldkonda laiendada ning pakkuda tegevust
erinevatele sihtgruppidele.
Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Ranitsatoetus aitab kooli minna

Eterniidi vastuvõtt Võru jäätmekeskuses.

Võru linnas käib ohtlike ja suurjäätmete
kogumise kampaania
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaasrahastuse toel alustas Võru
linn 28. juulil ohtlike ja
suurjäätmete
kogumise
kampaaniat, mis kestab kuni
selle aasta lõpuni või kuni
lepingutega kokku lepitud
jäätmekoguste täitumiseni.
Kampaaniaga soovitakse
koguda Võru linna elanikelt

ligi 65 tonni ohtlikke jäätmeid (sh 36 tonni eterniiti)
ja ligi 400 tonni suurjäätmeid.
Projekti „Võru elanikelt
kogutud suurjäätmete äravedu ja käitlemine” finantseerib KIK 17 980 euroga ja
projekti „Võru elanikelt kogutud ohtlike jäätmete äravedu ja käitlemine” 16 862

Projekt „Võru elanikelt
kogutud suurjäätmete
äravedu ja käitlemine”

euroga.
Suurjäätmete käitlemise
hankeleping on sõlmitud
MTÜga Võru Jäätmekeskus
ja ohtlike jäätmete käitlemise leping ASiga Ragn-Sells.
Võru linna elanikud saavad jäätmeid üle anda Võru
jäätmekeskuses Võru linnas
aadressil Lühike 1. Jäätmejaam on avatud T-L kella

Suurjäätmed tuua Võru linna keskkonnajaama Lühike 1 T–L kella 8–16.

Suurjäätmeteks on suurte mõõtmetega jäätmed, mis ei mahu olmejäätmete
konteinerisse.
Kampaania jooksul kutsume Võru linna
elanikke tasuta ära tooma järgmisi suuri
jäätmeid:
• vana mööbel: diivanid, lauad, kapid,
riiulid, toolid, voodid, madratsid,
kardinapuud;
• sanitaartehnika: vannid, kraanikausid,
WC-potid, kraanid, segistid;
• ilma klaasideta aknaraamid;
• mahutid ja taara: erinevad plastist ja
metallist mahutid, tünnid.

Projekt „ Võru elanikelt
kogutud ohtlike
jäätmete käitlemine”
Ohtlikud jäätmed ja asbesti sisaldavad
jäätmed on inimorganismile või looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis
nõuavad erikäitlust.
Kampaania jooksul kutsume Võru linna elanikke tasuta ära tooma järgmisi
ohtlikke jäätmeid ja asbesti sisaldavaid
jäätmeid:
• patareid ja akud;
• vana õli ja õli sisaldavad jäätmed;
• õlifiltrid;

8–16.
Jälgi ka kampaaniaga
seotud reklaami Võru linna
veebilehel www.voru.ee!
Lisainfo:
MTÜ Võru Jäätmekeskus, tel 504 0358;
Võru linnavalitsus, tel
785 0915.

• päevavalgustuslambid ja muud
elavhõbedat sisaldavad jäätmed;
• vananenud ravimid;
• värvid, lakid, liimid ja lahustid;
• ohtlike ainetega reostunud taara ja
materjalid;
• kodukemikaalide jäägid ja nende
pakendid (puhastusvahendid,
fotokemikaalid, happed, alused jms);
• mürkkemikaalid (putuka- ja
taimemürgid);
• asbesti sisaldavad materjalid
(nt eterniitplaat).
Ohtlikud jäätmed ja asbesti sisaldavad
jäätmed tuua Võru linna keskkonnajaama Lühike 1 T–L kella 8–16.

Võrumaa õpilased said kevadel taas osaleda
keskkonnahariduslikes õppeprogrammides
Võrumaa
Omavalitsuste
Liidu keskkonnateadlikkuse
tõstmise projekti kaudu pakuti maakonna üldhariduskoolide õpilastele märtsist
juunini õppekavakohaseid
programme. Programmides osales üle 2500 õpilase
ning projekti rahastajaks on
Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK).
Projekti on kaasatud
mitmed Valga-, Põlva- ja Võrumaa asutused ja organisatsioonid, kes on koostanud
projekti tarbeks 30 keskkonnahariduslikku programmi.

Neid on rakendatud aktiivõppemeetodeid kasutades
nii looduses kui ka koolides.
Projektis osalevad partneritena Keskkonnaamet, RMK
Pähni ja Kiidjärve looduskeskus, MTÜ Eesti Ellujäämisselts, MTÜ Maavillane,
SA Pokumaa, OÜ Margus
Muts Foto, Võrumaa kutsehariduskeskus ja MTÜ
Looduskool. Kevadel toimus
kokku 150 õppeprogrammi,
sügisel tuleb veel 70 programmi. Võrumaalt osaleb
projektis 18 kooli.
Projektis osalevatele õpi-

lastele on programmid tasuta. Klassikomplekti transport looduskeskusse või
matkarajale kaetakse kuni
300 euro ulatuses kahe sõidu
kohta õppeaastas.
Koolidelt tulnud tagasiside näitas, et õuesõppe korraldamine oli neile mugav.
Muidu eeldaks selle organiseerimine igalt koolilt projektide kirjutamist lisarahastuse saamiseks või õpilaste
käest õppekäikudeks raha
korjamist. Koolide osavõtuhuvi oli suur ning annab
julgust jätkata projekti ka

edaspidi.
Samalaadne ühisprojekt
on käivitatud edukalt ka Valgamaal, Viljandimaal, Põlvamaal ja veel mõnes Eesti
maakonnas.

2015. aastal toetab Võru linn
oma 1. klassi astuvaid lapsi
75 euroga.
Ranitsatoetus on Võru
linna eelarvest üldhariduskooli esimesse klassi mineva
lapse vanemale, eestkostjale
või hooldajale makstav ühekordne toetus. Seda makstakse vanemale, kel endal ja
kelle kooli mineval lapsel oli
2015. aasta 1. jaanuaril Eesti
rahvastikuregistri andmetel
elukohaks Võru linn.
Määrusega saab tutvuda
Võru linnavalitsuse infosaalis või Võru linna veebilehel
www.voru.ee (Kohalik võim/
Korrad). Ranitsatoetust saab
taotleda 1. augustist kuni 15.
septembrini, esitades vormikohase avalduse, mis on kät-

tesaadav Võru linnavalitsuse
infosaalis ja 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 11,
65620 Võru või e-posti aadressil vlv@voru.ee.

Lasteaia õppetasust vabastamist
saab taotleda 20. augustini
Taotlusi lasteaia õppetasu
maksmisest vabastuse saamiseks kolme ja enama lapsega vanematelt võetakse
vastu 20. augustini.
Õigus taotleda õppekulu
maksmisest vabastamist on
vanemal või teda asendaval
isikul, 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.
Vabastamise aluseks on
Võru linnavalitsuse 2. novembri 2011. aasta määrus
nr 19 „Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate
poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord”, mille-

ga on võimalik tutvuda Riigi
Teatajas (www.riigiteataja.
ee) või Võru linna veebilehel
(www.voru.ee/kohalik võim/
korrad).
Vabastuse saamiseks on
vaja iga aasta 20. augustiks
esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus ning üle
18aastaste laste puhul lisaks
ka 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 või eposti aadressil vlv@voru.ee.
Info telefonil 785 0911.

Koolide avaaktused 1. septembril
Võru Kreutzwaldi Kool
kell 10 Kreutzwaldi pargis
Võru Kesklinna Kool
kell 10 kooli ees (Vabaduse 12)
Võru Gümnaasium
kell 11 kooli õuel (Seminari 1)
Võru Järve Kool
kell 11 kooli saalis (Liiva 12b)
Võru Täiskasvanute Gümnaasium
kell 16 kooli saalis (Jüri 42)

Kristi Toom,
projektijuht

Võru Muusikakool
kell 15 kooli saalis (Vabaduse 5)
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Tänavused Võru linnapäevad
rõhuvad perekesksusele
Tänavune kultuurisündmusterohke
suvi Võrus tipneb linna 231. sünnipäeva puhul 21.–22. augustil toimuvate
linnapäevadega, mis pakuvad traditsiooniliselt midagi sobilikku igaühe
jaoks, olgu selleks siis muusika, käsitöö, sport, tants või kunst.
Kui mullu juubelit tähistades väärtustati Võru juuri ja väge, siis tänavuste
linnapäevade ühendavaks teljeks on
kaks päeva kestev perefestival „Koton
om hää” Kesklinna pargis. „Tegemist on
traditsioone loova mitmekesise pereüritusega, kus jõukohaseid ja huvitavaid tegevusi leidub igaühele. Mõlemal
festivalipäeval toimub viis-kuus tundi
kestev meeleolukas kontserdiprogramm kesklinna laval, on hulgaliselt
meistriklasse ja õpitubasid, lisaks pakutakse muid harivaid koostegemise võimalusi,” tutvustab perefestivali
projektijuht Ülle Voitka eelseisvaid
sündmusi. Festivali tegevused ja kontserdiprogramm on inspireeritud kodukoha eripäradest ja väärtustest.
Kireva sündmusteahela oluline
käivitaja on 21. augustil kell 15.30
spordikeskuse parklast algav, Kesklinna parki suunduv linlaste ja külaliste
ühine rongkäik, millest on osa võtma
oodatud kõik ettevõtted, organisatsioonid, ühingud ja linnakodanikud.
Linnapea Anti Allase soov on mullu
positiivse vastuvõtu leidnud rongkäiku veelgi laiendada. „Näitame koos
üksmeelt ja kokkuhoidmist!” kutsub ta
kõiki võrulasi ja Võru-meelseid julgesti kaasa lööma.
Linnapäevade avapäeva kavas väärivad eraldi äramärkimist veel töötoad,
trummišõu, vanatehnika näitus ja sünnipäevatordi söömine. Avapäeva lõpetab tantsuga rahvapidu, kus muusikat
esitavad kuumimad kohalikud bändid
eesotsas mullu võimsa etenduse andnud šõugrupiga S.E.K.S.
Teine päev tipneb järvekontserti-

Kutse linnapäevade
rongkäiku!
Hea võrulane ja Võru-meelne! Oled oodatud Võru linna
231. sünnipäevale pühendatud rongkäiku, mis algab
spordikeskuse parklast 21. augustil kell 15.30 (kogunemine kell 15.10) ning suundub mööda Petseri ja Jüri
tänavat Kesklinna parki, ühinedes linnapäevade hoogsa perefestivaliga (kavas trummišõu, sünnipäevatordi
söömine, tihe muusikaprogramm jpm). Palume sul
lahkesti vaim ja põnev atribuutika valmis panna ning
koos sõprade või kollektiiviga osalema tulla!
Tore, kui saad osalemisest märku anda kultuurispetsialist Inge Tolga meiliaadressil (inge.tolga@voru.ee) või
telefoni teel (518 6850, 785 0904).

Eduard Tamme nimeline
puhkpillifestival

Hetk mullu toimunud linnapäevade avamiselt.
dega, kus esinevad „Eesti laul 2015”
finalist The Blurry Lane ning ansambel
Swingers / Birgit Sarrap ja Karl-Erik
Taukar. Õhtusele kontserdile eelneb
Võru linna teenetemärgi kätteandmine, konkursside „Kaunid kodud 2015”
ja „Lilleline Võru” parimate tunnustamine, järgneb ilutulestik.
Otsapidi perefestivaliga seotud linnapäevade laat Lembitu tänaval on tänavu esimest korda kahepäevane.
Spordiprogrammis on XII 1784 m
linnajooks kesklinnas (tänavu uuendusena tervikuna Vabaduse tänaval)
ja rammumeeste võistlus „Võru linna
vägilane 2015” Vabaduse väljakul.
Käsikäes linnapäevadega toimuvad Eduard Tamme nimelise Võru
puhkpillifestivali kontserdid ja Eesti
taasiseseisvumispäevale pühendatud

Eesti akadeemilise vaskpillikvinteti
kontsert.
Linnapäevade eelmänguks on 20.
augustil Võru spordikeskuse staadionil toimuv võimlemispidu „Rõõm
elust endast”, kus osaleb ligi pool tuhat võimlejat-tantsijat Võru-, Põlvaja Valgamaalt. Korraldajate kaugem
eesmärk on kujundada tänavu esimest
korda toimuvast üritusest jätkusuutlik
regionaalne spordipidu, mis leiaks aset
üleriigiliste laulu-ja tantsupidude vaheaastatel.
Linnapäevade aegu, 20.–23. augustini on Võrus Vee 6a asuvas parklas avatud ka tivoli „Bengts Tivoli on
Tour” – kombinatsioon Rootsi lõbustusparkide parimatest atraktsioonidest.
Ulis Guth

Augustikuus on Võrus kuulda ka palju puhkpillimängu,
kuna 17.–22. augustini toimub Eduard Tamme nimeline puhkpillifestival. Iganädalaste kontsertidega 2. augustil
alanud muusikasündmus pakub kuulajaile välja veel terve hulga toredaid kontserte,
millest linnapäevade ajal on
kavas neljapäeval, 20. augustil algusega kell 10 toimuvad
puhkpilliorkestrite
vabaõhukontserdid linnaosades,

Kesklinna pargis ja Katariina
alleel ning samal päeval kell
19 Kesklinna pargis algav
Eesti akadeemilise vaskpillikvinteti kontsert. Reedel,
21. augustil algusega kell 11
kõlab Kesklinna pargis taas
puhkpillimuusika, laupäeval, 22. augustil kell 14 algab
aga kultuurimajas Kannel
orkestri- ja ansamblikoori
galakontsert. Täpsem info
www.tammefestival.com.

Linnapäevade võimlemispidu tuleb, et jääda!
Võimlemispidusid on Võrus korraldatud juba pikka
aega. Eriti populaarsed ja
rahvarohked olid 90ndatel aastatel toimunud nn
öövõimlemispeod. Iga viie
aasta järel korraldab spordiselts Kalev Tallinnas üleeestilise
võimlemispeo.
Oma igakevadine võimlemispidu on Tallinnal ja Tartul. Ei taha meiegi kehvemast puust olla, seda enam,
et meil on väga palju tublisid ja tunnustatud tantsu- ja
võimlemistreenereid –Mai-

re Udras, Eve Kirs, Leili
Väisa, Andre Laine, Tea
Kõrs –, kes on suurepärased
tantsude loojad ja lavastajad
ning just selle peo kavade
autorid.
Eesti taasiseseisvumispäeval, 20. augustil saab
alguse uus traditsioon –
võimlemispidu, kuhu on
kutsutud osalema huvilised
Lõuna-Eestist. On tore alustada päeval, mis on meie
kõigi jaoks väga tähtis. Korraldajad plaanivad võimlemispidusid
korraldada

suurte tantsu- ja laulupidude vaheaastatel. Seega peaks
järgmine pidu teoks saama
aastal 2018.
Terve tund täis RÕÕMU ELUST ENDAST– just
sellist pealkirja kannab esimene võimlemispidu. Osalejaid on 500 ringis ja võib
julgesti öelda, et tütrekestest
vanaemadeni.
Näha saab beebisid, kes
kui linnukesed okstel emmedega võimlevad; mudilasi kui päikesekiiri mererannal hullamas. Tuult, kes

toob kohale äikesepilved
ja need jälle laiali puhub.
Trollibussis saabuvad herilased ja tuule tiibadesse
saavad neiud kavas „Lenda”.
Suve naudivad ja maailma
parandavad kodutütred ja
noorkotkad. Punkti panevad peole daamid kavaga
„Kaelakee hääl”. Kõiki kavasid ei hakka siin üles lugema. Oma silm on kuningas.
Kõik on 20. augustil kell
17 oodatud Võru spordikeskuse staadionile!

VÕIMLEMISPIDU
rõõm el u s t endas t

Tasuta

EestiKultuurkapitaliVõrumaaEkspertgrupp

Pilet3€müügilKandlekassasjatundennealgustkohapeal
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Huvitegevus 2015 – 2016 aastal
Õppetasu
kuus
Toimumiskoht
Juhendajad
Registreerimise aeg
(eurodes)
Kontaktandmed: Lembitu 2, Võru, tel 782 8031 (õpetajate tuba), 782 4326 (direktor), kunstikool@voru.ee, http:// vorukunstikool.edu.ee/
Osalejate vanus/
sünniaasta

Tundide arv
nädalas

6-7

2x1

14

Kooliealiste (I-III kl) eelõpe
Põhiõppe I kursus (alates IV kl)
Põhiõppe II kursus
Põhiõppe III kursus
Huviõpe
Tarbekunsti stuudio
Noorte kunstistuudio
Täiskasvanute kursus

7-9
10-12
11-13
12-14
10-15
10-15
16-18
20-...

2 x 2 ja 1 x 2
2x3
3x3
3x3
2 x 2 ja 1 x 2
2 x 2 ja 1 x 2
2x3
1x4

14 ja 7
20
20
20
14 ja 7
14 ja 7
14
24

Lembitu 2

Tantsu õppesuund
Mudilaste eelõpe
Tants I
Tants II-IV (mõned vabad kohad)
Täiskasvanute kursus

5-7
8-10
11-18
20-...

2x1
2x1
2-3 x 2
2x2

14
14
14
22

Lembitu 2

Õpperühma nimetus
Võru Kunstikool
Kunsti õppesuund
Mudilaste eelõpe

lasteaiad Päkapikk,
Punamütsike, Okasroosike

Tiina Suumann, Urve Mill,
Inna Süving, Delia Tammik, Angela
Orro, Tanel Tolsting, Liia Leppik

1. - 3. sept kella 12-18

1. - 3. sept kella 12-18
(õppetöö algus okt)
Ly Berišvili

1. - 3. sept kella 12-18

1. - 3. sept kella 12-18
(õppetöö algus okt)
Võru Spordikool
Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, tel 782 1225 (kantselei), 513 9136 (direktor), spkool@voru.ee, http://www.spordikool.voru.ee/
Vastuvõtunädal algab 1. septembril, esimesse tutvumistundi oodatakse uusi õpilasi koos vanemaga.
Võrkpall
2000-2006 P
15
Räpina mnt 3a
Aksel Saal
T, K kell 15
2003-…… T
15
Räpina mnt 3a
Raivo Jeenas
E, T kell 15
2001 - …..T
15
Räpina mnt 3a
Karolin Raudsepp
E - R kell 14
Kergejõustik
2004-2008 P
15
Räpina mnt 3a
Heini Allikvee
E, T, N kell 14
2001-2003 P
15
Räpina mnt 3a
Heini Allikvee
E, T, K, N kell 15.30
1997-2000 P
15
Räpina mnt 3a
Heini Allikvee
E - R kell 17
1997-2008 T ja P
15
Räpina mnt 3a
Helju Rakaselg
E, K, R kell 15
…...-2007 T ja P
15
Räpina mnt 3a
Aive Pähn
T, N kell 15
Murdmaasuusatamine
1997-2008 T ja P
15
Kubija suusabaas
Asko Saarepuu
E, T, K, R kell 15
1997-2008 T ja P
15
Kubija suusabaas
Hille Saarepuu
E, T, K, R kell 15
1997-2008 T ja P
15
Kubija suusabaas
Mario Oha
E, T, K, R kell 15
Kahevõistlus
2000-2008 P ja T
15
Andsumäe suusahüppemägi
Olev Roots
E, T, R kella 14-16
Laskesuusatamine
......-2008 T ja P
15
Kubija suusabaas
Priit Narusk
E, T, N, R kell 17
Orienteerumine
1997-2005 T ja P
15
Kubija suusabaas
Sarmite Sild
E, R kell 15
Kreeka-Rooma maadlus
1997-....... P ja T
15
Kreutzwaldi 16
Peep Lill
E, K, R kell 16
Eelkool
2008-2009 T ja P
5
Räpina mnt 3a
Karolin Raudsepp, Mario Oha
T, N kell 18
Võru Muusikakool
Kontaktandmed: Vabaduse 5, Võru, tel 782 1224 (kantselei), 5660 7373 (direktor), muusikakool@voru.ee, taotluste esitamine: http://muusikakool.voru.ee/
Rühmaeelkool
5-7
2
10
Vabaduse 5
Kersti Juurma, Lilia Vildo
taotluste vastuvõtt 22. juulist
Pilliga eelkool
5-9
2
17
Vabaduse 5
Maire Nirk, Kersti Juurma
taotluste vastuvõtt 22. juulist
Tüdrukute ettevalmistuskoor
5-9
2
10
Vabaduse 5
Kersti Juurma, Piret Rips-Laul
taotluste vastuvõtt 22. juulist
Tüdrukute viisikoor
7-12
2
10
Vabaduse 5
Kersti Juurma, Maire Nirk
taotluste vastuvõtt 22. juulist
Poistekoori ettevalmistuskoor
6-8
2
10
Vabaduse 5
Kersti Juurma, Piret Rips-Laul
taotluste vastuvõtt 22. juulist
Poistekoor
9-häälemurre
2
10
Vabaduse 5
Kersti Juurma, Piret Rips-Laul
taotluste vastuvõtt 22. juulist
Pillistuudio
5-19
1
17
Vabaduse 5
Ermo Talvik, Tiit Kõlli, Heino Kalvet
taotluste vastuvõtt 22. juulist
Tasemeõpe
7-19
4
21
Vabaduse 5
taotluste vastuvõtt kuni 31. maini
Täiskasvanute vabaõpe
20-.....
1
12 (1 tund) Vabaduse 5
taotluste vastuvõtt 22. juulist
SA Võru Kannel
Kontaktandmed: Liiva 13, Võru, tel 782 8745, info@vorukannel.ee, http://www.vorukannel.ee/
Võimlemisklubi Sirutus
4-18 (7 rühma) 2-3 x näd
8
Liiva 13
Tea Kõrs
registreerimine 2. ja 3. sept kella 15-18
I k küljeuksest, info tel 5691 9385
Tantsurühm Hopser
7-45 (3 rühma) 2-3
8
Liiva 13
Anne Tolk
registreerimine 24.- 28. august
info tel 5568 8448
Võru Draamastuudio
Liiva 13
Agur Seim
info: agur@kultuur.edu.
ee, tel 5559 9087
MTÜ Tantsutrupp Variatsioonid Võru Tantsukool
Kontaktandmed: Maire Udras, tel 5666 4292, maireudras@gmail.com, http://variatsioonid.wordpress.com
Erinevad tantsustiilid
5-7
2x1
15
Liiva 13 (Võru Kannel)
Oksana Aasa
Avalduse täitmine veebilehel
(mudilased)
1. septembriks
Erinevad tantsustiilid (1.-3. kl)
7-9
2x1
15
Liiva 13
Andre Laine, Viljar Olesk
Erinevad tantsustiilid (4.-6. kl)
10-13
2x1
15
Liiva 13
Andre Laine, Viljar Olesk
Erinevad tantsustiilid (algajad)
13-24
2 x 1,5
15
Liiva 13
Alar Orula, Viljar Olesk, Maire Udras
Erinevad tantsustiilid (edasijõudnud)
14-24
2 x 1,5
15
Liiva 13
Alar Orula, Viljar Olesk, Maire Udras
Tunniplaan
Break (algajad)
7-11
2x1
15
Liiva 13
Viljar Olesk
ilmub veebilehel:
Break (kesktase)
12-25
2 x 1,5
15
Liiva 13
Alar Orula
http://variatsioonid.wordpress.com
Mixed Styles Active naistele
20-40
2 x 1,5
3-4 (1
Liiva 13
Viljar Olesk, Oksana Aasa
tund)
MTÜ Hilaro Võru Loovuskool
Kontaktandmed: Milja Udras, tel 5560 3891, milja.udras@gmail.com
Laulukool
4-7
1
12
Lembitu 2
Eha Haak
31. aug kella 11-13
Kandlekool
6-18
2
15
Lembitu 2
Milja Udras
31. aug kella 11-13
Mängukool
1-3
2
15
Lembitu 2
31. aug kella 11-13
Beebikool
…-1
2
15
Lembitu 2
31. aug kella 11-13
Kandlekursus täiskasvanutele
Lembitu 2
Milja Udras
alustab oktoobrist
MTÜ Spordiklubi Budokai Huvikool Budokeskus
Kontaktandmed: tel 5662 9638, info@budokai.ee, www.budokai.ee, registreerimine ja info veebilehe kaudu
Võitluskunstid, karate ja enesekaitse
7-…
2 x 90 min
10-25
Jüri 42 (täiskasvaMarek Rästas
registreerimine veebilehel
nute gümnaasium)
MTÜ Parksepa Spordiklubi Võru Korvpallikool Kontaktandmed: Udo Saidla, tel 526 4627, korvpallikool.werro@gmail.com, Kalev Palo tel 510 3636, tel 786 8715, kalev@parksepa.werro.ee
Treeningud toimuvad Võru Spordikeskuses, Parksepa Keskkooli võimlas, Väimela Tervisekeskuses, Kreutzwaldi tn 16 võimlas.
Korvpall (neiud)
1997-2003
8 (4x näd)
15
Udo Saidla
27. aug kella 17-19,
edaspidi treeningute ajal
Korvpall (mini T)
2004-2008
6 (3x näd)
15
Udo Saidla
27. aug kella 17-19,
edaspidi treeningute ajal
Korvpall (poisid)
1997-2003
6 (3x näd)
15
Udo Saidla
27. aug kella 17-19,
edaspidi treeningute ajal
Korvpall (mini P)
2004-2008
6 (3x näd)
15
Udo Saidla
27. aug kella 17-19,
edaspidi treeningute ajal
MTÜ Võru Judoklubi Rei Võru Judokeskus
Kontaktandmed: Räpina mnt 3a, Võru, Enno Raag, tel 5341 3237, enno@rei.ee, http://rei.ee/
Judo
6-9
2 x 60 min
12
Räpina mnt 3a (spordikeskus) Enno Raag
2. sept - 10. sept
Judo
7-9
2 x 90 min
12
Räpina mnt 3a
Enno Raag
2. sept - 10. sept
Judo
10-16
3 x 90 min
12
Räpina mnt 3a
Enno Raag
2. sept - 10. sept
MTÜ FC Helios Võru Helios Võru Jalgpallikool
Kontaktandmed: Jaanus Vislapuu, tel 5625 7399, jaanus@fchelios.ee
Jalgpall
1999-2009 T ja P
2-3 x näd
22
Roosi tn spordiväljakul E-R
info tel 5625 7399
MTÜ Aila Näpustuudio Näpustuudio Käsitöökool Kontaktandmed: Jüri tn 19a, Võru, tel 782 8048, Aila Kikas, tel 507 9920, ailastuudio@gmail.com
Mudilaste meisterdamisring
5-6
2
tund 5 / Jüri tn 19a, I korrus (uus koht) Aila Kikas, Helen Atspool
27.aug - 3. sept kella 11 - 18
kuu 20
Käsitööring
7-10
4
24 /18
Jüri tn 19a, I korrus
Aila Kikas, Helen Atspool
27.aug - 3. sept kella 11 - 18
Käsitöö- ja õmblusring
11-13
6
24 /18
Jüri tn 19a, I korrus
Aila Kikas, Helen Atspool
27.aug - 3. sept kella 11 - 18
Noorte õmblusring
14-18
4
18
Jüri tn 19a, I korrus
Aila Kikas, Helen Atspool
27.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 (spordikeskus) Hillar Irves, Erik Saarts
info tel 521 3130
Süstaslaalomi treening
Vajalik eelnev kokkulepe, info: Hillar Irves, tel 521 3130, ekstreempark@gmail.com
MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus
Laste ja noorte vabaajakeskus Elupuu
Kontaktandmed: Uus 21, Võru, elupuukeskus@gmail.com
Eesti keel (välismaalastele) algajatele
15-…
90 min
15
Uus 21
Kaupo Kant
1.-3. sept, info tel 5648 2656
Laste pühapäevakool (P 11-13)
3-13
120 min
tasuta
Uus 21
Thea Kant
1.-3. sept, info tel 5648 2656
Noorteklubi (kristlik) (N 19-21.30)
13-29
120 min
tasuta
Uus 21
Kaupo Kant
1.-3. sept, info tel 5648 2656
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Õppetasu
kuus
Toimumiskoht
Juhendajad
Registreerimise aeg
(eurodes)
MTÜ Võimlemisklubi Janika VK Janika Võimlemiskool (iluvõimlemine, rühmvõimlemine)
Kontaktandmed: Janika Mölder, tel 502 9682, janika@vkjanika.ee
Algajad
4-6
2 x 45 min
15
Räpina mnt 3a (spordikeskus) Eliise Abel, Teivi Teder
registreerimine: eliiseab@gmail.com
info tel 5350 3133
Edasijõudnud
7-9
3 x 90 min
15
Räpina mnt 3a
Eliise Abel, Teivi Teder
MTÜ Just Tants
Just Tantsukool Kontaktandmed: Anne Tamm-Kivimets, tel 552 3329, info@justtants.ee, http://www.justtants.ee
Loovtants
5-9
2 x 60 min
20
Jüri tn 40a (lasteaed
Ester Tamm
1. aug - 31. sept veebilehel
Okasroosike)
MTÜ Urban Style
JJ-Street Tantsukool (tänavatants) Kontaktandmed: Mari Venski, tel 5620 3471, mari@jjstreet.ee, http://jjstreet.ee/
JJ-Street hiphopi esindusgrupp
7-18
120 min
18
Liiva 13 (Võru Kannel)
Mari Venski
24. aug - 6. sept, info tel 5740 5454
MTÜ Tantsuklubi Maarja (peotants)
Kontaktandmed: Reno Olle, tel 518 3760, reno.olle@gmail.com
Osalejate vanus/
sünniaasta

Õpperühma nimetus

Tundide arv
nädalas

27.07-28.08.2015
Kultuurisündmused
AUGUST – SEPTEMBER 2015

Lavastus „Kõik naistest” pälvis 2015. aastal publiku lemmiku tiitli.

Rakvere teatri ja Endla
teatri etendused Kandles
Septembris kolivad kultuurisündmused taas õuest sisse
ning Kandlesse jõuavad oma
külalisetendustega Rakvere
teater ja Endla teater.
4. septembril kell 19
etendub Võru Kandles Rakvere teatri ajalooline fiktsioon „Viimase öö õigus”.
See lugu on inimestest, õigusest ja maast. Õigusest maale,
õigusest inimestele, õigusest
õigusele. Ja muidugi on see
lugu armastusest, mis iial õigusest ei küsi. Armastusest,
mis lihtsalt on. Mehed teevad
plaane, peavad sõdu ja peksavad üksteist vaeseomaks
nende sõdade ja plaanide
nimel. See on meeste õigus.
Meeste vabadus. Naisele jääb
vaid öö. Öösel tuleb naine ja
küsib mehelt naise ainukest
õigust. Õigust olla õnnelik.
Mis vastuse ta saab? Ja kas
üldse saabki talle vastata sellel
maal, kus kõik teavad, kelle
oma oli esimese öö õigus, aga
keegi ei tea, kellele kuulub viimane. Öö.
Toomas Suumani näidend pälvis Eesti Teatri
Agentuuri 2013. aasta näidendivõistlusel peapreemia.
Lavastaja Raivo Trass, osades Margus Grosnõi, Mait
Joorits (külalisena), Maarika
Mesipuu-Veebel, Arvi Mägi
(külalisena), Eduard Salmistu ja Tarvo Sõmer.
21. septembril jõuab
Endla teater Võru Kandlesse kahe lavastusega: kell 13
etendub lastele „Kaunitar
ja koletis” ning kell 19 sü-

damlik komöödia „Kõik
naistest”.
Klassikaline muinasjutt
„Kaunitar ja koletis” tuletab suurtele ja väikestele
meelde, et kõik pole alati nii, nagu esialgu paistab.
Teinekord võib kole osutuda ilusaks ja vastupidi.
Lavastaja Birgit Landberg
(TÜVKA), osades Fatme
Helge Leevald, Ireen Kennik, Kati Ong, Priit Loog,
Lauri Mäesepp ja Karl Edgar
Tammi.
2015. aastal publiku lemmiku tiitli pälvinud „Kõik
naistest” on eluline, lõbus ja
üllatusi pakkuv lavastus, kus
kolm näitlejannat kehastavad
viitteist tegelaskuju ja toovad
vaataja ette viis omavahel
põimunud lugu. Kõigil naistel alates lasteaiatüdrukutest
kuni soliidses eas prouadeni
vanadekodus on kõrged väärtushinnangud ja selge maailmapilt. Paraku takistavad elu
pisiasjad neil ideaalide järgi
elamast. Armastust ei ole
vihkamiseta, sõprust konkurentsita, vabadust sõltuvuseta
ega andestamist reetmiseta.
Sõbralikult
enesekriitiline
lugu naiseks olemisest toob
ühtaegu silmanurka pisara ja
suule naeratuse.
Autor Miro Gavran, lavastaja ja kunstnik Kaili Viidas, osades Carmen Mikiver,
Karin Tammaru, Liina Tennosaar ja Jaanus Mehikas.
Võru Kannel
www.vorukannel.ee

14. augustil kell 19 kontsert:
BEL CANTO – aariad, „Ave
Maria”, virtuoosne barokk.
Kontserdisaalis. Tasuta. Atlan
Karp (bariton), Mai Ots (klaver), Neeme Ots, (trompet,
flüügelhorn).
15. augustil kell 19 kontsert: NOORUSE HÄÄLED
– muusikat barokist rokini.
Kontserdisaalis. Tasuta. Eesti Noorte Kontsertorkester,
Suveakadeemia Brass, Eesti
Noorte Brass, TB Brass, festivali orkester ja solistid. Dirigendid Valdo Rüütelmaa,
Priit Sonn, Jaan Ots, Kaido
Kivi ja Aavo Ots, klaveril
Meeli Ots.
16. augustil kell 17 Eduard
Tamme nim Võru puhkpillifestivali avakontsert: EESTI KAITSEVÄE ORKESTER, dirigent Peeter Saan.
Teatrisaalis. Tasuta. Kontserdil
tuleb ettekandele Eduard Tamme muusika.
17. augustil kell 19 Eduard

Tamme nim Võru puhkpillifestivali kontsert: EESTI
NOORTE PUHKPILLIORKESTER, dirigent Sirli Illak-Oluvere. Kontserdisaalis.
Tasuta.
19. augustil kell 19
Eduard Tamme nim Võru
puhkpillifestivali kontsert:
UTRECHTI
SAKSOFONIKVARTETT (Holland).
Kontserdisaalis. Tasuta.
22. augustil kell 14
Eduard Tamme nim Võru
puhkpillifestivali kontsert:
orkestri- ja ansamblikooli
galakontsert, esinevad festivali ansamblid ja orkester,
dirigendid Mart Kivi ja Bert
Langeler. Kontserdisaalis. Tasuta.
14. septembril kella
9.30–13 DOONORIPÄEV.
I ja II garderoobis.
20. septembril kell 13
klubi HÕBEDANE JUUS
pidu. Kontserdisaalis.

NÄITUSED

Konverentsisaalis
Reet Ohna maalide näitusmüük
III korruse lugemissaalis
Muusika-aasta 2015. Kõlab hästi! Mapp „Valik Võrumaa muusikategelasi”
20 aastat lugemisjärje hoidmist Jüri tänav 54. Kogutud ja raamatute vahelt leitud järjehoidjate näitus
Trepigaleriis
Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Kodulinna pillide müsteerium”
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitus – Paul-Valter Elkeni „Võru vaade Paju tänavale
uue sauna juures” (1976). Vana-Võrumaa muuseumide kogust

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU 106 – iga päev 106. külastajale

27. augustist 2. septembrini kella 11–18
OOTAME SOOVIJAID REGISTREERUMA
UUEKS ÕPPEAASTAKS.
Õppetöö algab 2. septembril.
Lisainfo: MTÜ Aila Näpustuudio, Jüri 19a (polikliiniku
maja), Võru, tel 782 8048, 507 9920 (Aila Kikas).

85

Lilli Roos
Salme Lepind
Berta Kõiv
Salme Lehtna

80

75

AGATHA CHRISTIE 115 – kõigile kirjaniku teoste laenajatele

alates 24. augustist asume uutes ruumides
Jüri 19a (polikliiniku majas) I korrusel

90

Leida Haga

Helvi Moppel
Alexandra Ladvik
Maret Sääsk
Valve Rebane
Niine Kikkas
Ellen Vilde
Vladimir Kholodnyakov

KINGIME RAAMATUID:

MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO teatab:

Õnnitleme
juulikuu juubilare!

TÄNAME KÕIKI LUGEJAID JA TOETAJAID NING
SOOVIME HÄID SUVISEID LUGEMISELAMUSI!
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

TEADE
16. augustil kell 18 Võru St Katariina kirikus kontsert kiriku remondi toetuseks. Urmas Nagel ja Sakarias Jaan Leppik laulavad oma laule ja jutustavad lugusid.

Linda Kõiv
Silvia Kalinina
Eha Hallop
Aimi Olesk
Helju Kangro
Aime Vink
Aino Harak
Ain Pihlapuu
Kalev Laanpere

70

Sirje Sunts
Zinaida Gorelova
Ruth Saaremets
Eha Hausman
Mare Vill
Aleksandra Bobrovskaja
Johannes Ruut
Jaak Hurt
Ilmar Kais
Ülo Tsänk
Boris Orlov
Väino Kuus

Õnnitleme augustikuu juubilare!
95

Ilma Selts
Lehte Loos

90

Irene Piksarv
Vasilista Zhukova
Väljaandja Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11,85
65620 Võru
Milvi Piho
Toimetajad:
Arved Breidaks
Lidia Pavlova
Linda Kiristaja
Tel: 785 0948
E-post: arved.breidaks@voru.ee

80

Leili Liblik
Maria Palok
Sale Soome
Vasily Pozdnyak

75

Antonina Barinova
Mall Torm
Marje Joonas
Sirje Haugas
Laine Täht
Malviine Karu
Inge-Mare Rink
Urve Linnas
Õie Mandel
Arvo Hõrak
Valeriy Kozik
Elmar Kalk

70

Liivia Anton
Laine Viitkar
Kersti Vosman
Marianne Kadak
Heidi Ratas
Raissa Dzjuba
Hele-Mall Kuragina
Nikolai Jansons
Leonti Lehe
Aksel-Augustus Pärnapuu
Villem Olesk
Dmitri Rahman
*Septembrikuu juubilaridel,
kes ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest teada anda 5.
septembriks tel 785 0914 ja/või
sirje.randver@voru.ee
*Võru linnas oli 01.08.2015
seisuga 12 768 elanikku, neist
mehi 5720 ja naisi 7048.

VÕRU LINNA LEHT
Väljaandja Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 785 0948
E-post: ulis.guth@voru.ee
Teostaja: AS Võru Täht

VÕR

Välja
Jüri
Toim
Tel: 7
E-po

Teost
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ÜRITUS
ON
TASUTA

Wanu uudiseid Wõru linnast 90 aastat tagasi
Wõru Tarwitajate Ühisus Põllumees
Ühisuse tegewus on wiimasel ajal wäga
elawaks muutunud. Juulikuul ulatus
kaupade läbimüük üle 7 miljoni marga,
kuna see läinud aasta samal kuul ainult
3 miljonit oli. Käesolewal kuul saab läbimüük – loodetawasti – weel suurem
olema, sest nüüd algab kunstwäetiste
ostuhooaeg. Peale selle on wäga elaw
nõudmine wiljapeksumasinate peale. Sel
nädalal on ühisus Põllumees müünud 8
mitmesugust peksu- ja jõumasinat. Kõige rohkem ostetakse Rootsi Munktelli
peksugarnituure ja Daani Fredericia
wäikesi peksumasinaid. Masinate müük
sünnib Rootsi krediidi alusel.
Wõru Teataja nr 91,
15. august 1925
PS. Paar aastat tagasi oli Võru folkloorifestivali ürituste raames võimalik
näha, kuidas üks rehepeksugarnituur
töötab.

Wõru Tarbijate Ühisuse Põllumees hoone 1925. aastal. Jaan Niiluse foto.

Uus karskusinstruktor Wõrumaa
jaoks
Walgamaa karskusinstruktor R. Kull on
karskusliidu poolt ühtlasi ka Wõrumaa
karskusinstruktoriks määratud, ühendades Wõru ja Walga maakonda üheks
tegewusrajooniks. See korraldus tehti
kulude kokkuhoidmise otstarbel. Karskusliidu Wõrumaa osakonnal puudus
aga aineline jõud omalt poolt maakonna
jaoks karskusinstruktori palkamiseks.
Wõru Teataja nr 92,
18. august 1925
PS. Pärast seda sai karskusliikumine Võrumaal suure hoo sisse ja koostöös
Valgaga korraldati karskuspäevi ja rahvalikke üritusi. Nendele üritustele suudeti
kaasata ka tähtsaid riigi- ja seltskonnategelasi.
Karnisoni orkestri
kontsert linna puiestikus
Suine aeg kipub linnades harilikult liig
üksluiseks muutuma. Seda teab iga linnalane ja sellepärast kaowad need, kellel taskutes kõlisewat rohkesti, kuhugile
weetlewamasse kohta, olgu siis Kuressaare, Narwa-Jõesuu, Haapsalu, ehk kui
mitte kaugemale, siis wähemalt Kubjale – s.o Wõru kodanikud. On aga üks
inimeste liik, kellele kallimaks waraks
kingitud töö ja ikka ning ikka töö. „Tee
tööd ja teeni leiba,” see on nende kohta
maksew hüüdsõna. Pole parata, sest teisiti ei saa läbi. Elulusti rõhub aga maha
ühesugune päewast päewa tammumine
kontori ja korteri, kaupluse ja korteri
jne wahel. Waimlist ergutust ja meele
jahutust läheb tarwis ka suwel. Ja kui
siin ringi waadata, siis on suwel pakutaw waimutoit harilikult pisuke, mõnes
linnas päris ülesleidmatu. Meie wõrulased ei wõi selles mõttes tänamatud olla.
Kui kodus igawus waewama hakkas,
wõisime kolmel õhtul nädalas Kandle
aias meelse asendi leida, kus kunstihindaja pühapäewalikus mõttewallas wõis
ringi reisida. Kandle aiakontserdid olid

meile wõrulastele kenaks kingiks, mille
osaliseks on saanud peale meie ainult
paari teise linna kodanikud. Nüüd on
aiakontserdi lõppenud. Kuid see ei ole
weel kõik.
Kui sagedasti ei ole meie linna puiestikust kuulnud muusika helisid meie
järele hüüdmas ja siis oleme ikka healmeelel sinna rutanud, teades, et leiame
eest kontserdi wäljaarenenud karnisoni
orkestri poolt, wilunud ja lugupeetud
kapellmeistri hra Tamme juhatusel.
Tänulikud peame olema seda rohkem,
et kontserdid puiestikus on olnud ilma
maksuta.
Nüüd on laupäewal, 22. augustil
jälle linna puiestikus suurejooneline
kontsert, seekord pisukese maksu eest,
millest puhas ülejääk läheb orkestrile
muusikariistade muretsemiseks. Siin
on meil wõimalus oma tänu karnisoni
orkestri wastu üles näidata, wähemalt
wäikesel määral. Kontserdi kawas on
15 helitööd mitme kuulsa helilooja ja
muusikamehe poolt. Puiestik on ilutules ja istekohtade eest hoolitsetud.
Ja kes ei läheks siis meie hulgast laupäewal linna puiestikku. Kontsert algab
nagu harilikult kell 8 õhtul. Sissepääs
wabatahtliku maksu eest, alammäär 15
marka.
Wõrumaa Teataja nr 93,
20. august 1925
PS. Rõõmuga võib nentida, et praegusel ajal on võrulaste suvi täidetud
mitmesuguste üritustega nagu folkloorifestival, Eduard Tamme nimelised
vaskpillipäevad, Võru linnapäevad ja
hulgaliselt sportlikke-meelelahutuslikke
üritusi Tamula rannas ja promenaadil. Eks puhkpillimuusikagi on nendel
üritustel linna puiestikus (Kreutzwaldi
pargis) kõlanud.
Vanu ajalehti sirvis,
väljakirjutisi tegi ja fotod otsis uudiste
juurde Vana-Võrumaa muuseumide
peavarahoidja
Arthur Ruusmaa.

Täname
toetajaid
ja külalisi
Millest rikkad, sellest helded!
XXI Võru Folkloorifestivali meeskond

REGAMINE

