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Lastefestival tõi Võrru teise linna jagu rahvast
Võrus 28.–30. juulini toimunud Eesti suurim lastefestival
osutus menukaks ja meelitas
laupäevahommikusest vihmasajust hoolimata kohale peaaegu teise linna jagu külalisi
lähemalt ja kaugemalt. Mänguline nädalalõpp pakkus põnevust ja harivaid tegevusi igale
maitsele – kokku oli avatud 15
teemaparki koos paljude töötubadega.

Linnapea Anti Allas tunneb kordaläinud ettevõtmisest
siirast heameelt. „Olen väga
uhke, et oleme Võru kogukonnana üheskoos millegi väga
suure ja toredaga hakkama
saanud. Meile on jõudnud palju positiivset tagasisidet – sadu
tunnustavaid kirju ning kommentaare festivali külalistelt,”
lausus ta, tänades kõiki, kes
ürituse õnnestumisele kaasa

Seikluspargi kõige populaarsem atraktsioon oli trossisõit.
Foto: Jaanus Tanilsoo

aitasid.
Festivali ajal anti Võrus
võim lastele ning suur osa linnast muutus kogu pere mängumaaks. Festivaliala teemad
ja tegevused olid ajendatud
Võrumaa laste endi ideedest
ning pakkusid mitmekülgset ja
põnevat ajaviidet kõigile.
Nii elustati ajalooõpikutest
tuntud Tamula muinasasula,
linna rajati muinasjututehas ja

müstiline filmimaja, avati kirev
miniloomaaed, fantaasiahoov,
atraktsioonide-, seiklus- ja tehnikapargid ning pakuti palju
muud põnevat.
Tamula rannast sai vabaõhu-, spordi- ja liikumisharrastuste keskpunkt, kus muu
hulgas toimus ka tasuta koguperekontsert Gerli Padari, Uku
Suviste, Grete Paia, Võru noorte ning Peeter Saani juhatusel

musitseerinud Eesti kaitseväe
orkestri osavõtul. Kontserti kuulas 7000–8000 inimest.
Peale selle pakkus festival kohalikku kultuuri, teatrietendusi ning rohkelt laada- ja
tänavamelu. Kogu festivali aja
paelusid külastajate meeli vaba
lava esinemised.
Lastefestival, millele on
kindlasti põhjust jätku oodata,
oli ühtlasi Võru linna kingitus
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2018. aastal 100. sünnipäeva
tähistavale Eesti Vabariigile.
„Kuna meie poole on pöördutud küsimusega, kas festival
tuleb ka järgmisel aastal, siis
täna tean juba vastata, et 2018.
aasta festival toimub 27.–29.
juulini. Positiivne ja toetav tagasiside annab ainult kindlust
juurde,” ütles linnapea.
Ulis Guth
(Vaata ka lk 16)
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Võru viib edasi
ühise eesmärgi
nimel tegutsemine
Kallid kaaslinlased! Kuna august on meie armsa Võru sünnipäevakuu, siis tahan teiega jagada
positiivseid emotsioone, mida olen viimastel
kuudel saanud ja mis annavad jõudu edasi liikuda. Mulle valmistavad heameelt olukorrad,
kus märkan ühtsust ja omakasupüüdmatut soovi panustada siinse kogukonna üldise hüvangu
heaks. On väga tore, et selliseid näiteid on üha
enam ja enam. Me tunnetame järjest rohkem, et
ainult isiklikust heaolust ei piisa – hea on siis,
kui ka kaaslinlastel läheb hästi. Saame järjest
rohkem aru, et igaühel on võimalus anda oma
panus meie armsa kodulinna jõudsasse edenemisse. Mõistame, et kui kellelgi läheb hästi, siis
on lootust, et meilgi võib minna hästi. 1+1 pole
ammugi enam 2, vaid sellistel juhtudel oluliselt
suurem number.
Üks väga soe ja positiivne elamus pärineb
pärimustantsu festivali ajast, kui Võru linnas
toimetas mitu armsat kodukohvikut. Kahjuks
jõudsin külastada neist vaid paari, kuid lahkusin mõlemast lisaks suurepärasele maitseelamusele väga positiivse tundega. Eriti jäi meelde
Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse kodukohvik Jüri tänava ääres. Aitäh teile!
Seoses Võru pärimustantsu festivaliga toon
välja veel ühe aspekti. Nimelt on festivali vabatahtlike meeskond olnud mulle pühendunud
vabatahtliku töö võrdkujuks. Inimesi, kes omast
vabast ajast loovad midagi nauditavat meile kõigile, tuleb märgata ja tänada.
Selle suve tippemotsiooniks on olnud Võru
linna rahvast ja laste kilkeid täis toonud lastefestival. Väikestest viperustest hoolimata võime olla uhked, et Võru kogukond sai üheskoos
hakkama millegi tõeliselt suure ja vahvaga. Ma
pole kunagi varem tajunud nii suurt toetust ja
abivalmidust kui seda üritust korraldades. See
oli festival, mille korraldamisse olid eesotsas
Võru Linnavalitsuse ja kultuurimajaga Kannel
haaratud peaaegu kõik linnaga seotud asutused.
Aitäh teile! Suureks toeks oli hea naaber Võru
vald.
Suur tänu ka festivali toetanud ettevõtetele
ja suurepärase pühapäevase teemapäeva loonud
jõustruktuuridele – Päästeametile, politseile,
kaitseväele, Kaitseliidule, Maanteeametile. Aitäh teile, Peeter Saan ja kaitseväe orkester, et tulite nõu ja jõuga appi ning pakkusite koos meie
noori juhendanud Silja Otsari ja Maire Nirgiga
nauditava koguperekontserdi.
Võrus polnud märgata ka poliitilist veelahet
opositsiooni ja koalitsiooni vahel – laste jaoks
andsid kõik oma panuse. Eriti tänan veel vabatahtlikke, keda oli kokku üle 200. Kõige suuremate vabatahtlike meeskondadega olid väljas
Võru Pensionäride Päevakeskus ja Võru Noortekeskus. Põlvkondadevaheline koostöö toimis
suurepäraselt ja ma olen teie üle tõeliselt uhke!
Suur kummardus Sulle, Kristi Vals, et sa selle suursündmuse juhtimise julgesid oma õlule
võtta ja sellega ka hästi hakkama said!
Kokkuvõttes oli Võru lastefestival järjest tugevamaks muutuva Võru kogukonna ilus kingitus Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks ja loomulikult meie armsa Võru
233. sünnipäevaks!
Palju õnne, Võru!
Palju õnne, Eesti!
Anti Allas,
linnapea
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Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
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Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
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Teostaja: AS Võru Täht
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Tänavate ehitustööd 2017
Võru Linnavalitsus korraldas
aasta alguses linna eri piirkondade suuremahuliste tee-ehitustööde riigihanked. Kui näiteks 2015.
aastal tehti pindamistöid kokku
10 985 m² ning 2016. aastal 15
005 m², siis tänavu plaanitakse
pindamistöid umbes 27 700 m²
ulatuses. Tööd on kavas Laane,
Vindi, Nõmme, Oksa, Käbi, Linnu, Pae, Eterniidi, Kruusa, Kanepi, Lina, Niine, Ülase, Orase,
Tulbi, Põllu ja Tamula tänaval,
endisel Linavabriku territooriumil ning Laane ja Nõmme tänava
ühendusel.
Lisaks suuremahulistele pindamistöödele paigaldatakse tänavu umbes 10 470 m² sõiduteedele asfaltbetoonkate. Uus kate
on paigaldatud või paigaldatakse
Olevi ja Laane tänavale, Laane

na tänavamaale. Lisaks rajatakse
täiesti uus ligipääs Põllu tänavalt
Põllu tn 4 kinnistule. Praeguseks
on Olevi tänav lasteaia Sõleke esisel alal juba rekonstrueeritud betoonkivikattega umbes 1050 m²
ulatuses.
Võru linna läbiva jalg- ja jalgrattatee ehituse käigus saab asfaltbetoon- ja betoonkivikatte umbes
14 450 m² teid. 1 790 m² uusi kõnniteid rajatakse ka Roosi, Laane ja
Luha tänavale.
Raiko Palm,
linnamajanduse osakonna
juhataja
Valmiv kõnnitee Laane tänaval.
tänaval asuvasse parklasse, F. R.
Kreutzwaldi tn 52a ja 54, Tartu tn

31 ja 33 ning Koreli tn 22, 24 ja
26 kinnistute vahele jäävale lin-

Piirkonnad, kus tänavu ehitustöid tehakse, samuti tööde täpsem
kirjeldus on Võru linna kodulehel
www.voru.ee.

LINLANE KÜSIB, VALITSUS VASTAB
Miks ei kulge ehitatav kergliiklustee
sealt, kus hetkel lookleb isetekkeline
jalgtee – Tartu tänavalt otse bussijaama
ukseni?
Põhjusi on kaks: linn ei saa ehitada kergliiklusteed üle eramaa (skeemil Vilja tn 2). Li-

saks ei ole Vilja tn 2 omanik nõus, et inimesed
käivad üle eramaa, eriti kui see eramaa tulevikus mingil konkreetsel sihtotstarbel kasutusele
võetakse.
Samuti peab arvestama, et üle busside
parkimisala kulgemine on jalakäijatele ohtlik.
Nagu skeemilt näha, ehitatakse ka bussijaa-

ma vahetusse lähedusse jalgrattaparkla – seda
saab teha ainult linnamaale. Üldiselt pole tegu
aga probleemiga, sest vahemaa pikeneb võrreldes isetekkelise rajaga 23 meetrit ja selle
läbimine ei tohiks kelleltki tükki küljest võtta.
Eriti kui tegu on igati kvaliteetse kattega kergliiklusteega.

MÕTISKLUS

Külm suvi ja soojad südamed
Tänavu suvel ringi liikudes ja
inimestega kohtudes on mitmelgi korral tulnud kõneks jahe ja
heitlik suvi. Kuna olen ise samuti
soojalembene, olen meeleldi kurtjate kooriga liitunud. Mida muud
teha, kui hing lausa nõrkeb igatsusest mõnusa soojuse järele.
Kui Jumal päevade kaupa
maailma lõi, leidis ta iga päeva
tööd kokku võttes, et see oli hea.
Kuue päeva loomingu kokkuvõtteks ütles Jumal, et see oli väga

hea. Ometi oli loomise protsessis
hetk, mille kohta Jumal ütles, et
see ei ole hea: „Inimesel ei ole hea
üksi olla!” Ja Jumal tegi inimesele
kaaslase.
Üksi olemisel ja üksi olemisel
on vahe. Ühel moel üksi olles võib
kogeda lähedust nii teiste inimeste
kui Jumalaga. Teisalt on võimalik
olla koos suure hulga inimestega,
aga ometi tunda ennast üksikuna.
See üksindus on veel hullem kui
külm suvi. Süda ja hing muutuvad

kalgiks ja jäätuvad. Mõttemaailm
vajub viltu ja võib vägagi katki
minna.
Mul on hea meel, et Eesti kagunurka jõuab suvesoojust tunduvalt rohkem kui mujale Eestimaale. Olen seda mitmel korral kogenud. Veel parem meel on mul
sellest, et olen Võru inimestega
tutvudes tundnud kõige ehtsamat südamesoojust, ja seda mitte vähe! Aitäh teile! Hoidkem ja
märgakem siis üksteist, et kõigil

oleks mõnusalt soe.

Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva Adventistide
Võru koguduse pastor
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ARENDUSTEGEVUS

Soojaettevõte investeerib torustikesse
Danpower Eesti AS on selleks suveks ja
sügiseks planeerinud mitu kaugküttetorustikega seotud projekti, mida on
kindlasti märganud nii linlased kui
ka Võrumaa külastajad. Danpower on
Võru linna soojamajandusse aastatel
2013–2016 investeerinud 2,3 miljonit
eurot. 2017. aasta viie suure projektiga
investeerib ettevõte veel 1,5 miljonit
eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetus on 0,6 miljonit eurot.
Suurim 2017. aasta viiest projektist ühendab Kuperjanovi pataljoni
ning Laane võrgupiirkonna kesklinna
kaugküttevõrguga. Ehitustööd jätkuvad augustis raudtee ülesõidult Kuperjanovi pataljoni ja Laane elamukvartali suunas. Laane tänava elamupiirkonda siseneb soojatoru Kubja tee
1 ja 3 aadressil paiknevate elumajade
vahelt. Kuna kesklinna kaugküttevõrgust väljastatav temperatuur on
kõrgem kui Laane katlamajast väljuv,
siis vahetatakse välja ka elumajades
paiknevad soojussõlmed. Pärast selle
piirkonna elamute ühendamist kesklinna kaugküttepiirkonnaga jääb Laane katlamaja reservi.
Teine projekt, mille elluviija on AS
EG Ehitus, saab alguse Laane katlamajast. Kuna linn rekonstrueerib Laane
tänava ning selle töö käigus kaetakse
kõnniteed ja sõidutee uue katendiga, siis vahetab soojusettevõte välja
ka tänavaaluse kaugküttetorustiku, et
välistada vajadus uus teekate tulevikus remonditöödeks üles võtta. Töid
jätkatakse augusti keskpaigas. Laane
elamurajoon on Võru linnas viimane piirkond, kus elanike varustamiseks kütte ja tarbeveega kasutatakse
künades paiknevat amortiseerunud
neljatorusüsteemi, kus soe vesi jõuab
tarbijateni eraldi torustiku kaudu.
Projekti käigus asendatakse vana soojakadudega süsteem varustuskindlust
tagava uue eelisoleeritud kahetorusüs-

Paigaldamist ootav torustik.
teemiga. Modernne küttesüsteem on
töökindlam ja suured soojuskaod vähenevad. Mõlema projekti ehitustööd
lõpevad oktoobris ning seejärel taastatakse ka tavapärane liikluskorraldus.
Külmemate ilmade saabumisel sügise
alguses on elanikele küttevarustus
hoolimata ehitustöödest tagatud.
Kolmas suurem Danpoweri kaugküttevõrgu projekt on seotud Võru
linna plaaniga kujundada Seminari
väljakust kesklinna süda. Uue väljakuga, mille ehitus seisab alles ees, on
seotud suured ootused. Ehitustöid
alustab soojusettevõte, kes vahetab
eeltööna välja väljaku all paikneva
kaugküttetorustiku, et uut linnaväljakut ei peaks tulevikus avariide tõttu
üles kaevama. Vana kaugküttetorustik on paigaldatud 70ndatel aastatel
ja on seetõttu väga avariiohtlik. Kuna
olemasolev soojatorustik jääks ette
väljakuga seotud töödele, siis muutub
trassi koridor. Nende tööde käigus

rekonstrueeritakse lisaks torustik Seminari ja Koidula tänaval. Ka paljud
pered ja hooned saavad tänu sellele
võimaluse kaugküttevõrguga liituda.
Tööd kestavad augustist novembrini ning töövõtjad on AS EG Ehitus
ja OÜ Tartal Grupp. Ehitustöödest
hoolimata on küttevarustus elanikele
tagatud.
Neljanda olulise projektina on
Danpower ette võtnud Luha tänava
torustiku renoveerimise, kuna sellel
lõigul on suured soojuskaod. Avariiohtlik soojustorustik, mis on üks Võru
linna viimastest nõukogudeaegsetest
vanadest peatorustikest, vahetakse
välja Koreli tänavast kuni Jüri tänavani. Ehitustööd toimuvad septembrist
novembrini ning soojusvarustus on
elanikele tagatud mõnepäevaste katkestustega, millest kliente kindlasti ka
teavitatakse.
Viienda suure investeeringu taga
on AS Wermo liitumine kaugküttevõr-

guga. Selleks paigaldatakse septembris Põllu tänavalt 150 meetri pikkune
soojustorustik mööblitootja tootmishooneni. Wermo otsustas kaugküttega
liituda, kuna suudame tagada nõuetekohase varustuskindluse ja vabastada
nad kütmisega soetud muredest, nii
et ettevõte saab paremini oma põhitegevusele keskenduda. Mööda Põllu
tänavat kulgev peatorustik on väga lähedal paljudele piirkonna ettevõtetele,
kellel on soovi korral samuti võimalus
kaugküttevõrguga liituda.
Ehitustööd on paraku seotud ebamugavustega: ajutised sooja tarbevee
katkestused, parkimisraskused, tolm
ja ehitusmüra. Muutuv liikluskorraldus takistab aeg-ajalt harjumuspäraseid teid pidi liikumist, kuid kõik
see on mööduv. Kohalikele elanikele
on alati tagatud juurdepääs oma kinnistule. Palume elanikel suhtuda toimuvasse mõistvalt ja jälgida kehtivat
liikluskorraldust. Probleemide korral
on võimalik koostöös kõigi osapoolte
jaoks parim võimalik lahendus leida. Küsimuste ja ettepanekutega saab
alati pöörduda ehitaja või Danpoweri
esindaja Maire Udrase poole.
Nende viie suure projekti abil
tõuseb kaugkütte varustuskindlus ja
vähenevad soojuskaod. Soojatorustiku asukohta neis piirkondades ei saa
enam määrata sulanud lume järgi.
Mahukad investeeringud soojavõrku
ning -tootmisesse tagavad töökindla, jätkusuutliku ja stabiilse hinnaga
toasooja pikaks ajaks. Järjest uuenev
kaugküttesüsteem võimaldab vaatamata kulude kasvule ning hoonete
soojustõhustamisele hoida kaugkütte
hinna samal tasemel. Tänu uutele liitujatele püsib katlamaja tootmismaht
stabiilsena ja see annab omakorda
kindlust võtta ette uusi projekte.
Paljudel objektidel, ettevõtetel ja
peredel on võimalik kaugküttega liituda ja saada mugav, keskkonnasääst-

lik ja peamiselt biokütustest saadav
toasoe. Elanikel, kes kaaluvad liitumist kaugküttevõrguga, tasub aegsasti
ühendust võtta Danpoweri müügijuhi
Maire Udrasega, sest projekte planeeritakse pikalt ette. Nii mõnigi uus
ehitusprojekt võib alguse saada Võru
linna elanike soovist ühineda varustuskindlust ja mugavust pakkuva
kaugküttevõrguga. Teeme omalt poolt
kõik, et leida igale soovijale parim lahendus.
Maire Udras,
Danpower Eesti ASi
müügi- ja kliendisuhete juht
Rajatavate torustike asendiskeemidega
saab tutvuda Võru linna kodulehel
www.voru.ee.

KOMMENTAAR
Juhan Aguraiuja, Danpower Eesti ASi projektiarenduse juht
Kuperjanovi pataljoni ja Laane piirkonna ühendustorustiku
ehitusprojekti I etapp on jõudnud
lõpusirgele. Peatorustik on täies
mahus paigaldatud ning käivad
viimased tööd ja kontrolltoimingud. Ehitustööd Kreutzwaldi
ja Jüri tänaval kestsid oodatust
kauem, kuna töövõtjal oli probleeme materjalide tarnega ning
nõuetele vastava kvaliteediga
montaažitöödel, milles Danpower
järeleandmisi ei tee. Edasi jätkatakse töid raudtee juures ning teisel pool raudteed Kose ja Kubja
teel, kus kohati kitsendatakse liiklust, kuid tänavaid enam ei suleta.
Tööd teisel pool raudteed lõpevad
oktoobriks. Danpower Eesti AS
palub tekkinud tüli pärast vabandust ning loodab ka elanike edasisele mõistvale suhtumisele.

Võrus sõlmiti tervisekeskuse rajamise koostöökokkulepe

Koostööleppe allkirjastamine.

HEATEGEVUS

Loterii ja oksjon maakaitsepäeval
Naiskodukaitse Võrumaa ringkond korraldas maakaitsepäeval, 23. juunil heategevusliku loterii ja oksjoni, millest saadud tulu – 1200 eurot – anti Võru Järve Koolile ja
MTÜle Toetuskeskus Meiela noorte ühisürituse korraldamiseks. Toetuse eest planeeritakse Järve kooli kooli õpilaste ja noorte ühist väljasõitu. Pildil annab Meelike Nagel
(pildil paremal) loteriist ja oksjonist saadud tulu üle Reet
Kangrole, kes tänab kõigi õpilaste ja noorte nimel heategevusliku ürituse korraldajaid ja loteriil ostu teinud inimesi.

21. juunil allkirjastasid viis Võrumaa omavalitsust (Võru linn, Haanja, Sõmerpalu, Lasva
ja Võru vald), kümme perearsti ja Lõuna-Eesti
Haigla esindaja Võru tervisekeskuse ühisosaliste kokkuleppe.
Võru linnapea Anti Allase sõnul on ühisosaliste kokkuleppe allkirjastamine tervisekeskuse arendamisel esimene formaalne, aga väga
oluline samm. „Võru linna eestvedamisel on
Võrumaa omavalitsused, perearstid ja LõunaEesti Haigla jõudnud üheskoos arusaamiseni,
millist esmatasandi tervisekeskust me Võrus
vajame ja kes on valmis selle tegemisse panustama,” ütles ta.
Mitme koosviibimise tulemusel on nüüd-

seks koostatud esmatasandi tervisekeskuse visioon ja tegevussuunad.
„Võru linn tänab kõiki konstruktiivseid
partnereid, kes on protsessis osalenud ja andnud oma panuse, et Võrumaa inimestele oleks
alati tagatud kvaliteetne perearstiabi,” lisas Allas.
Tervisekeskuse arendamise täpsemas ajakavas, õiguslikus vormingus ja tegevustes lepitakse kokku hiljemalt 30. septembriks, mil
ollakse valmis rahastustaotlust esitama.
Ehitus jääb ilmselt aastatesse 2019–2021.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist

LÜHIDALT

Laitila linnapea sai Võru
linnapealt vapimärgi

Võru klienditeenindus on
nüüdsest avatud ka reedeti

17. juunil andis Võru linnapea Anti Allas koos
abilinnapea Kalev Ilvesega sõpruslinna Laitila
linnapeale Jukka Alkiole kätte Võru linnapea
vapimärgi. Mees, kes on palju panustanud
kahe linna väga heade sõprussuhete kujunemisse, võttis autasu vastu Laitila linna laval,
aasta tippüritusel Munamarkkinat.

Arvestades suurenenud klientide hulka Politseija Piirivalveameti (PPA) teenindustes ja hinnates
teenindajate töökoormust, otsustati aasta lõpuni
reedesteks päevadeks avada ka väiksemad Lõuna
prefektuuri teeninduspiirkonda jäävad klienditeenindused Viljandis, Jõgeval, Võrus, Valgas ja Põlvas. Täpsem info PPA kodulehel www.politsei.ee.
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LINNAVALITSUSE JA LINNAVOLIKOGU TEATED

KIKile esitatud projektid said rahastuse

Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine võib peagi alata

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu
otsusega saavad rahastuse kõik kolm projektitaotlust,
mis Võru Linnavalitsus märtsis keskkonnaprogrammi esitas. Nendes seas on kalastuse valdkonna projekt
„Kubija järve kalastusplatvormi rajamine” ning jäätmekäitlusprojektid „Võru linnakalmistule jäätmemajade
rajamine” ja „Sorteerimissüsteemid Võru linna avalikel
üritustel”.

SA Innove otsustas toetada Võru
Kesklinna Kooli (pildil) rekonstrueerimist Euroopa Liidu regionaalarengu fondist 2 564 560 euroga. Pärast
Kesklinna kooli rekonstrueerimist on
kogu Võru linna põhikoolivõrk korda
tehtud ja kõigil põhikooliõpilastel on
nüüdisaegsed õpitingimused.
Kesklinna kooli käsutuses on
praegu kolm hoonet: peahoone, õppehoone ja õppetöökoda. Pärast
rekonstrueerimistööde lõppu jääb
koolile peahoone ning väike osa
kõrvalhoonest söökla- ja köögiruumidega. Õppehoone ja õppetöökoda
lähevad järk-järgult – 2022. aastaks
– kooli kasutusest välja. Selleks muudetakse põhjalikult peahoone ruumijaotust.
Peahoonesse tuuakse poiste töö-

Kubija järve kalastusplatvormi rajamine
Projektiga arendatakse keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetavat
taristut. Kubija järve paigaldatakse üks püügiplatvorm ja kalastusteemaline
infotahvel ning 10–18aastastele Võru linna ja valla noortele korraldatakse
seitse kalanduse õpituba. Eesmärk on tõsta teadlikkust keskkonnasäästlikust
kalapüügist ning arendada noorte praktilisi oskusi ja loovust selles valdkonnas. Tegevused toimuvad 2017.–2018. aastal.
KIKi toetus on 6948,42 eurot, linna oma osa 1000 eurot.
Võru linnakalmistule jäätmemajade rajamine
Eesmärgiks on Võru linnakalmistule jäätmemajade rajamine – kalmistu
jäätmekogumiskohtade tänapäevastamine ja kalmistujäätmete käitlemisel
sorteerimisharjumuste juurutamine. Võru linnakalmistule paigaldatakse 12
jäätmemaja. Igas jäätmemajas on eraldi koht haljastujäätmete sortimiseks,
suuremahuliste jäätmete (kunstmaterjalist pärjad jms) paigutamiseks, samuti
konteinerid klaas-, kile- ja plastmaterjalide ning muu tekkiva prügi tarvis –
kokku neli alajaotust. Lisaks keskkonnainfo.
Tegevused toimuvad 2017.–2018. aastal.
KIKi toetus on 29 281,55 eurot, linna oma osa 5167,33 eurot.
Sorteerimissüsteemid Võru linna avalikel üritustel
Eesmärgiks on muuta jäätmete sorteerimine harjumuseks ka avalikel kogunemistel, suurendada inimeste teadlikkust jäätmete sorteerimisel ja mõjutada nende keskkonnateadlikku käitumist. Projekti raames soetatakse sortimissüsteemid (metallalused infoga ja eri värvi konteinerid pandipakendi,
taaskasutuspakendi, olmeprügi ja biolagunevate jäätmete jaoks), mida kasutatakse Võru linna avalikel üritustel. Alustele lisatakse keskkonnateemaline
info. Tegevused toimuvad 2017.–2018. aastal.
KIKi toetus on 7417,8 eurot, linna oma osa 824,20 eurot.

Võru linna uus peaarhitekt
on Diana Vene
Alates 1. augustist on Võru Linnavalitsuses ametis
uus peaarhitekt – Diana Vene (pildil).
Võrumaalt pärit Vene on omandanud arhitektuuri eriala Tallinna Tehnikakõrgkoolis ning jätkanud
enesetäiendamist Tallinna Tehnikaülikooli magistriõppes. Ta on osalenud edukalt kutsutud konkurssidel ning tegutsenud arhitektina eraettevõtluses.
Kogenud Ülevi Eljandilt ameti üle võtnud Vene
hinnangul on Võru kaunis Eesti väikelinn, millel on
oma võlud ja valud. „Värskendust vajab linna väärtuslik puitarhitektuur, mis võiks luua meeleolukaid kooslusi uute nüüdisaegsete mõttemallidega. Võru on loodud konkreetse ja selge plaaniga. Linna
loodav uus modernne keskkond peab sobituma ajalooga, arvestades miljöö,
funktsionaalsuse ja terviklikkusega,” ütles ta.
Ühe probleemina näeb Vene ka linna laialivalgumist: „Muret tekitab kasutuseta seisev maastik, mis vajab uut identiteeti ja väärtust. Tänapäeva autoajastul on tekkinud vanade paneelmajade ümber ka parkimisprobleem, mis
vajab lahendamist ning alade kujundamist.”

Toome tn 1 detailplaneeringu algatamine
Võru Linnavalitsuse 19. juuli 2017 korraldusega nr 321 algatati Toome tn 1
kinnistu ja selle lähiala detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Planeeringuala hõlmab Toome tn 1 kinnistut ja sellega piirnevat riigi
omandis olevat maad. Toome tn 1 maakasutuse kehtiv sihtotstarve on 100%
tootmismaa ja üldplaneeringujärgne maakasutuse juhtotstarve ärimaa. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt kavandatakse määrata kinnistule
osalt elamumaa sihtotstarve. Osaline elamumaa sihtotstarbe määramine ei ole
vastuolus üldplaneeringu põhimõtetega, kuna tegu ei ole maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Planeeringu algatamise ettepaneku kohaselt
soovitakse kinnistu jagada ning määrata ehitusõigused väikeloomakliiniku
rajamiseks. Keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna
detailplaneeringuga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga objektide rajamist
ning kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu käigus.
Lisauuringute vajadus puudub.
Korraldusega on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuses tööaegadel ja veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine / Detailplaneeringud / Teated).
Tauno Asi, maakorraldaja-geodeet

koda, tütarlaste käsitööklass, arvutiklass, väike- ja keeleklassid. Tänapäevase õpikäsitluse rakendamiseks
luuakse III korrusele avatud õpiruum.
Ainsana linna koolidest on koolimajja projekteeritud lift, et tagada liikumispuudega lastele võimalus hoones liikuda.
Koolis uuendatakse elektri- ja
arvutivõrk ning vee- ja kanalisatsioonisüsteem, ehitatakse välja ven-

tilatsioon. Küttesüsteem on juba
uuendatud. Majal vahetatakse aknad
ja fassaad soojustatakse. Hoovi ehitatakse jalgrattahoidla.
Linnavalitsus kuulutab hanke ehitaja leidmiseks välja sügisel ning ehitustöid loodetakse alustada hiljemalt
2018. aasta alguses.
Projekti kogumaksumus on 3 017
130 eurot, sellest Võru linna osa 452
570 eurot.

Võru Linnavalitsuse istungitel
Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange „Võru
linna tänavate aastaringne hooldus
2017–2023”.
Riigihanke tulemuste
kinnitamine
Riigihanke „Loomekoja eelprojekti
koostamine” võitis 9450 euroga OÜ
Kurmik Projekt. Riigihanke „Koreli
tn 22, 24 ja 26 vahelise parkimisala
rajamine” võitis madalaima hinna –
28 655,55 euroga (hind ei sisalda käibemaksu) OÜ Kopa Grupp.
Riigihanke kehtetuks
tunnistamine
Tunnistati kehtetuks riigihanke „Võrusoo tööstusala I ehitusetapi teede ja
tehnovõrkude ehitusprojekti koostamine” menetlus, kuna tööd osutusid
eeldatust oluliselt kallimaks.
Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu ehitamiseks asukohaga Veskijärve tn 5,
tootmishoone laiendamiseks asukohaga Pikk tn 17 ja LPG tankimisseadme paigaldamiseks asukohaga
Kose tee 6, jalgpalliväljaku ehitamiseks asukohaga Kooli tn 7, ajutise
LNG-jaama ehitamiseks asukohaga
Jaama tn 24 ning ajutise parkla ehitamiseks asukohaga Kooli tn 8.
Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba üksikelamu
tarvis asukohaga Linda tn 12b.
Koolieelse lasteasutuse õpetaja
töötasu alammäära kinnitamine
1. septembrist 2017 on täistööajaga
töötava Võru linna koolieelse lasteasutuse õpetaja ühe kuu töötasu
alammääraks 840 eurot.
Ürituste kooskõlastamine
MTÜle G.M.Racing Spordiklubi anti
nõusolek korraldada autoralli Eesti
meistrivõistluste V etapi „15. LõunaEesti ralli” raames avalik üritus ning

sulgeda Võru linnas 25. ja 26. augustil
park, tänavad, parklad ja väljak. Kesklinna park suletakse ralli avatseremooniaks 26. augustil kella 16–23 ja
lõputseremooniaks 26. augustil kella
17.30–23; osalt suletakse 25. augustil
kella 18.30–22.45 linnakatseks Paju
ja Jüri tänav, Räpina maantee, Petseri
tänav, Kooli tee, Võru spordikeskuse
ja Nooruse kaubanduskeskuse juures asuvad parklad; Vabaduse väljak
võistlusautode kinniseks pargiks 26.
augustil kella 7–23.
MTÜle Võru Naisteklubi anti
nõusolek avaliku ürituse „Koolialguse pannkoogipidu” korraldamiseks 1.
septembril kella 13–16 Võru Kesklinna pargis. Tegu on traditsioonilise hea
tahte üritusega, kus osalevad paljud
mittetulundusühingud ja klubid. Lastele valmistatakse tasuta pannkooke
ning nad saavad mitmesugustes tegevustes kaasa lüüa (rataste vigursõit,
meisterdamine, joonistamine, patsipunumine, näomaalingud jms). Igaaastase koostööpartnerina on kohal
ka Maanteeamet.
Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Vilja tn 27e katastriüksuse
(pindala 2880 m², sihtotstarve 100%
tootmismaa) jagamisega kaheks.
Moodustatavatele katastriüksustele
määrati aadressid, sihtotstarbed ja
pindalad: Vilja tn 27e (pindala 1180
m², sihtotstarve 100% tootmismaa) ja
Vilja tn 27g (pindala 1692 m², sihtotstarve 100% tootmismaa).
Linnavara mahakandmine
Kanti maha väheväärtuslik linnavara
– kaks Samsungi mobiiltelefoni.
Nõusoleku andmine tegevuse
jätkamiseks
OÜle IMG Kasiinod anti nõusolek
mängukoha tegevuse jätkamiseks Võrus aadressil Petseri tn 14.
Hoonestusõiguse koormamine
hüpoteegiga
MTÜle FC Helios Võru anti nõusolek

Võru linna omandis olevat Kooli tn 7
kinnistut koormava hoonestusõiguse
koormamiseks hüpoteegiga ASi Swedbank kasuks summas kuni 400 000
eurot.
Toetuste andmine
SAle Võru Pensionäride Päevakeskus
anti 2582 eurot toetust jaanitule korraldamiseks. MTÜ Eesti Jahtklubide
Liit pop-up-merekooli korraldamist
Võrus toetati 1000 euroga.
SAle Võru Spordikeskus eraldatakse 8000 eurot Andsumäe ja Kubija
suusaradade rajahooldustehnika soetamiseks. MTÜ Võrumaa Vetelpäästeühing korraldatud ujumiskursust
Tamula rannas toetati 340 euroga ja
Kaitseliidu Võrumaa maleva tegevusi
Võru lastefestivalil „Rõkkab rõõmust
maakera” 200 euroga. FIE Ülo Kannisto korraldatavat laulupidu „Vaba
rahva laul” toetatakse 200 euroga.
MTÜle Motoklubi Sinilind antakse spordivõistluse „Suure Munamäe
torn” korraldamiseks toetust 300 eurot.
Osalise detailplaneeringu
koostamise algatamine
Otsustati algatada F. R. Kreutzwaldi
tn 109 kinnistu osalise detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagada
ning erivajadustega inimestele kaks
peremaja ehitada. Määratakse ehitusõigused ning teede, parklate ja
tehnovõrkude paigutused. Planeeritava maa-ala suurus on u 0,7 ha ning
see asub F. R. Kreutzwaldi, Kraavi
ja Soo tänava vahelisel alal. Kinnistul asub endine koolihoone koos
teenindavate ehitistega. Planeeritav
kinnistuosa on hoonestamata. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna
detailplaneeringuga ei kavandata
olulise keskkonnamõjuga objektide
rajamist ning kavandatava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Linnavolikogu erakorraline istung 2. augustil

Leitud vara ootab omanikke

Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 14.09.2016 määrus nr 30 „Noorte projektlaagri läbiviimise kord”.

Politsei on Võru Linnavalitsusele üle andnud hulga leitud asju, mille omanikke pole õnnestunud enam kui aasta jooksul leida/tuvastada. Kaotatud esemete seas on mobiiltelefon ja nutitelefon, jalgrattad, võtmekimp, alarmipuldiga
võti ning rahakott. Asjade äratundmiseks ja kättesaamiseks palume pöörduda linnavalitsuse majandusspetsialisti poole (tel 785 0933).

Noorsootöö seaduses sätestatud
ülesannete delegeerimine
Linnavalitsusele anti volitus koostada huvihariduse ja huvitegevuse kava

ning kohustus esitada iga-aastased
kava täitmise tulemused Haridus- ja
Teadusministeeriumile.
Sihtasutuse Võrumaa
Arenduskeskus asutamine
Otsustati osaleda sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus asutamises.
Sihtasutuse loomine on vajalik
selleks, et täita Võrumaa Omava-

litsuste Liidu, Võru Maavalitsuse ja
Võrumaa Arenguagentuuri seniseid
ülesandeid.
SA Võrumaa Arenduskeskus põhieesmärk on regiooni ja ettevõtluse
süsteemne ja terviklik arendamine,
toetades erinevate teenustega era-,
avaliku ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid.
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ASi Võru Vesi arengust ja tulevikuplaanidest
2014. aastal avaldas AS
Võru Vesi Võru Linna Lehes
(8.10.2014), et lähiaastate eesmärgiks on pürgida Eesti suurimate vee-ettevõtete perre.
Nüüd, ligi kolm aastat hiljem,
võib tõdeda, et oleme eesmärgi
saavutanud ning tõusnud veeja kanalisatsiooniteenuste pakkujate seas Eestis tosinkonna
suurema ettevõtja hulka. Oleme ka Kagu-Eesti suurim regionaalne vee-ettevõte. Ainult
kolme viimase aasta jooksul
on opereeritavate kohalike omavalitsuste (KOV) arv
kasvanud kolmelt kaheksani.
Kusjuures omanike (aktsionäride) arv on kasvanud kahelt
nelja omavalitsuseni. ASi Võru
Vesi 2014.–2018. aasta strateegia kohaselt ei ole välistatud ettevõtte laienemine ka naabermaakondadesse. Praegu ongi
ASi Võru Vesi aktsionärideks
Võrumaalt Võru linn, Antsla
ja Sõmerpalu vald ning Põlvamaalt Kanepi vald.
Eesti vee-ettevõtete seas
paistab AS Võru Vesi silma eelkõige julgete uuenduste poolest.
AS Võru Vesi on eeskujuks
lausa kolmes valdkonnas:
- on Eestis kõige aktiivsemalt laienev vee-ettevõte, kelle
käive on viimase kolme aastaga
kasvanud ligi 30%;
- on saanud erinevate veeja kanalisatsiooniprojektide tarvis kõige rohkem toetusi;
- on esirinnas mehaaniliste arvestite väljavahetamisel
kaugloetavate ultraheliarvestite
vastu (Võru linnas juba üle 90%).

Viimastel aastatel on korrastatud sisemisi struktuure,
mis on aidanud parandada
üksustevahelist kommunikatsiooni. See on tõstnud avariidele reageerimise kiirust
ja toimimise tõhusust. Kõik

meetmed, mis ASi Võru Vesi
meeskond ette võtnud, on kantud eesmärgist toimida võimalikult efektiivselt.

Ettevõte tõstab tempot!
ASi Võru Vesi põhieesmärk
on pakkuda klientidele kvaliteetset teenust äramajandamist võimaldaval hinnatasemel. Oleme pingutanud,
et muutuda efektiivsemaks.
Selleks oleme korrastanud
struktuuri ja muutnud personalipoliitikat. Võrreldes 2015.
Ettevõtte laienemisest tulenevad plussid:
- üldkulud käibeühiku ehk
tulude kohta vähenesid oluliselt;
- käive töötajate kohta ehk
tööviljakus tõusis;
- kalli eritehnika kasutus on
ratsionaalsem;
- teenustööde maht tõusis;
- ettevõtte kapitaliseeritus
suurenes (KOV-ilt ülevõetavad
varad);
- kasvas usaldus kreeditoride (laenuandjate) silmis;
- ettevõte on stabiilsem,
ressursside kasutamisel paindlikum ja jätkusuutlikum.

aastaga on töötajate arv vähenenud 27-lt 20-le, samas on
ettevõtte käive kasvanud 30%,
opereeritav territoorium on
mitu korda suurenenud ning
opereeritavate objektide arv
tõusnud 2300 objektilt 3100ni. Opereerimispiirkond on
samuti kasvanud – kahelt kohalikult omavalitsuselt kaheksa omavalitsuseni. Muudatuste
elluviimisel oleme lähtunud
mastaabiefektist tekkivast majanduslikust efektiivsusest.

Hindadest praegu ja
lähitulevikus
Eespool oli juba juttu, kui suurt
tähelepanu pöörame efektiivsele majandamisele. Teisiti polekski võimalik, vanaviisi jätkates oleks vee-ettevõte ammu
maksejõuetu. ASi Võru Vesi
teenuste hinnad ei ole muutunud alates 2010. aastast, kui
kehtis veel Eesti kroon. Samal
ajal on Eesti keskmine veeteenuse hind seitsme aasta jooksul tõusnud ligi 20%. Tallinna
arvestamata on teenusehinnad tõusnud ülejäänud Eestis
ligi 30%. Viimase kolme aasta
jooksul on tööjõukulude osa-

kaal kogukuludest vähenenud
47%-lt 40%-ni ehk 2016. aastal on tööjõukulud võrreldes
2013. aastaga langenud 13%.
Ettevõttes on oluliselt vähendatud juhtimiskulusid: Võru Vee
nõukogu esimehe kuu sissetulekut 640 eurolt 400 eurole
ehk 38,5% ja nõukogu lihtliikmete tasu 450 eurolt 200 eurole
ehk 56%.
2010. aasta Võru linna veeteenuse hind (vesi + kanalisatsioon) 2,74 €/m3 oli tollal Eesti
kõrgeim. Linnaelanik maksis
oma sissetulekut arvestades
veeteenuse eest seega Eesti kõige kõrgemat hinda. Kui 2010.
aastal moodustas veeteenuse
hind leibkonna keskmisest
netosissetulekust Võrus 2,12%
(Eesti keskmine 1,56%), siis
2016. aastal oli see 1,26% leibkonna netosissetulekust.
Nüüdseks oleme jõudnud
etappi, kus sisemised reservid
on ammendumas. Majandusanalüüs näitab, et kahjuks pole
lähitulevikus
kulusisendite
pideva kasvu tõttu enam võimalik senist hinnataset hoida.
Hooldus- ja remondikulude
arvel ei saa lõputult kokku
hoida. Võru linna veetaristu
vajab uute liitumisvõimaluste
loomiseks, teenuse kvaliteedi parandamiseks ja avariide
vältimiseks investeeringuid.
Selleks on võimalik taotleda
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (edaspidi ÜF) toetust.
ÜFi rahastusperioodi 2014–
2020 taotlusvoor on viimane
võimalus saada Võru linna investeeringuteks abiraha, seega
on mõistlik seda kasutada.
Projektiraha saamise üheks
vältimatuks tingimuseks on
Konkurentsiameti kinnitatud
hind. Kuna Võru linnas pole
Konkurentsiamet veeteenuse
hinda kinnitanud, siis oleme
Euroopa Liidu toetusfondidest
raha saamiseks sunnitud selle

ametkonna poole pöörduma.
Konkurentsiameti
eesmärk
on kaitsta tarbija huve, samas
jälgitakse veeteenuse hinna
kehtestamisel aga seda, et teenust pakkuv ettevõte oleks jätkusuutlik ja kehtestatud hind
tagaks vajalike investeeringute
tegemise võimekuse. See on
ühtlasi tingimuseks toetusraha
taotlemisel.
Projekti eeldatav maksumus Võru linnas on ligi 3,5
miljonit eurot, sellest omafinantseering umbes 1,1 miljonit eurot. Kui loobuksime ÜFi
toetusest (2,4 miljonit eurot),
tuleks tarbijatel lähiaastatel
kinni maksta kõik tehtavad investeeringud. Seega kallineksid
vee- ja kanalisatsioonihinnad
tulevikus oluliselt. Piltlikult
öeldes varastaksime tuleviku
arvel! On ka võimalus, et seda
tehakse, suurendades aktsiakapitali omanikeks olevate
omavalitsuste maksutulu toel,
kuid see tähendaks, et Võru
linnal puudub tulevikus võimekus teha muid vajalikke investeeringuid. Seda linnakodanikud aga kindlasti ei sooviks.

On suur tõenäosus, et veeteenuse hind tõuseb veel sel
aastal 10–15%. Arvatav hinnamuutus jääks seega vahemikku
27–42 senti m3 kohta. Hinnatõus oleneb Konkurentsameti
hinnangust.
Konkurentsiameti kinnitatud veeteenuse hind tagab
vee-ettevõttele suutlikkuse vajalikud investeeringud teha ja
klientidele tulevikus paremat
teenust pakkuda. Kui teenuste
hindu sel aastal Konkurentsiametis ei kinnitata ja toetusrahast loobutakse, siis tõuseb
veeteenuse hind lähiaastatel
eespool kirjeldatud põhjustel
ikkagi, kuid juba peaaegu poole võrra.
Veeteenuse hinna muutus
toob alati kaasa pahatahtlike
poliitiliste kirgede üleskütmise, kuid usume, et Võru linna
veeteenuse tarbijad mõistavad
investeeringute tegemise olulisust. AS Võru Vesi soovib, et ka
tulevikus saaksid kliendid tarbida kvaliteetseid veeteenuseid
mõistliku hinnaga.
AS Võru Vesi

KOMMENTAAR
Antti Tooming, Keskkonnaministeeriumi Veeosakonna
projektide büroo juhataja
Kulupõhine veeteenuse hind tagab rajatud ühisveevärgija kanalisatsioonisüsteemide kestlikkuse pikas perspektiivis.
Eestis on viimase 15 aasta jooksul investeeritud veemajandussüsteemide korrastamisse 1,3 miljardit eurot peamiselt Euroopa Liidu rahalisi vahendeid. Et need süsteemid säiliksid ettenähtud aja ehk 15–50 aastat, on neid vaja pidevalt hooldada ja
välja vahetada – selleks on vaja veeteenuse hinda mõistlikult
tõsta. AS Võru Vesi on viimase 15 aasta jooksu investeerinud
veemajandussüsteemide parendamisse üle 20 miljoni euro.
Kulude kasvust hoolimata on ettevõttesisest efektiivsust suurendades suudetud veeteenuse hinna tõusu üle seitsme aasta
vältida. Lõputult ei saa see aga nii kesta. Arvestades sisendkulude tõusu ja vara kulumist, on see tuleviku arvel elamine.
Positiivse poole pealt saab välja tuua, et ilma Euroopa Liidu
toetusteta oleks veeteenuse hind üle Eesti nüüdseks juba mitu
korda kõrgem.

KOHALIKE ARVAMUSED

Ettepanekud Olevi tn 1
maaüksuse kasutamiseks
Kohtumisel Olevi tänava piirkonna elanikega palus Võru
Linnavalitsus esitada neil oma
ettekujutuse Olevi tn 1 maaüksuse (pildil) paremaks kasutamiseks. Laekunud üheksast
ettepanekust kuues oli välja
toodud vajadus istepinkide
järele, viis ettepanekut puudutasid alale laste mänguväljaku
rajamist, neli prügikastide paigaldust ning kolm haljastuse
arendust. Ühe korra oli mainitud välijõusaali, parkuurivälja-

kut, tehismäge kelgutamiseks,
valgustust, koerte jalutusväljakut ja lõkkeplatsi.
Seoses kergliiklustee rajamisega paigaldatakse juba tänavu pink ja prügikast Räpina
mnt ülekäiguraja lähedusse.
Kogu Olevi tn 1 haljasala parendamine on lähituleviku plaanides ning linnavalitsus arvestab
võimaluste piires ka ettepanekutega.
Tauno Asi,
maakorraldaja-geodeet

Teen ettepaneku rajada Olevi
tn 1 kinnistule laste mängupark. Olevi tänava elamupiirkonnas puuduvad avalikud laste mänguväljakud.
Mängupark oleks ideaalne
vaba aja veetmise koht (eelkõige piirkonna) lastele, kes
kasutavad kinnistul asuvaid
kõnniteid kooli, spordiringide ja kodu vahel liikumiseks.
Atraktsioonide (liivakastid,
ronimispuud, kiigud, pingid
jms) paigaldamine aitaks kaasa kinnistu üldplaneeringuga
määratud
juhtfunktsiooni
arendamisele.
Teiselt poolt on haljastuse arendamine (puude ja
põõsaste istutamine, lillepeenarde rajamine) otseses
mõttes olemasoleva väärtuse
(roheala) arendamine, mis on
ühtlasi kohalike elanike soov.
Olevi tn 1 kinnistu asub
Piiri tänava läheduses, mis
tähistab ajaloolist piiri Rõuge ja Põlva kihelkonna vahel.
Siit tuli ka idee, et tegu võiks
olla kihelkondadeteemalise
mängupargiga (atraktsiooni-

de kujundamisel saab kasutada kihelkondade mustreid,
sümboolikat jne). Samas
kannavad kinnistu läheduses asuvad tänavad eeposest
„Kalevipoeg” tuntud tegelaste
nimesid (Olevi, Salme, Linda,
Sulevi) ja pargi kujundamine
võiks olla kantud hoopis sellest või ka mõnest kolmandast ideest.
Äsja korraldas Võru linn
Eesti suurima lastefestivali,
mis saab loodetavasti traditsiooniks. Jällegi, miks ei võiks
Võru linnas asuda omanäoline mängupark, mida saab
kasutada järgmiste lastefestivalide ja muude ürituste korraldamiseks.

***
Võib rajada välijõusaali,
nagu on Tallinna kesklinnas
(vt Postimees 29.08.2012),
või parkuuriväljaku (Tallinna
Skoone bastion). Võib ka mõlemad, sest ruumi on piisavalt. Nende vahele võiks jääda
tee, pluss pingid istumiseks ja
prügikastid koeraomanikele
looma väljaheidete jaoks ning
info selle kohta, sest junne vedeleb igal pool.
***

Kõnnitee äärde võiks paigaldada mõned istepingid ja
rajada osale haljasalast laste
mänguväljaku.

Suuremale alale võiks rajada laste mänguväljaku (kiiged, ronimisseinad, tasakaalu harjutamise ala, liumägi)
ning mänguväljaku äärde ja
kõrghaljastuse juurde paigaldada istepingid, valgustuse ja
prügikastid, väiksemale alale
koerte mängimis-jalutamisaediku koos prügikastiga.

***
Kõige rohkem oleks vaja
pinke ja prügikaste.

***
Tehismägi – lapsed saavad
talvel ohutult kelgutada, suvel

***

trikirattaga sõita. Erinevad
kiiged, ronimisala, pingid.
***
Pink, prügikast, puud.
Madalamat kohta, kuhu vesi
koguneb, oleks tarvis täita.
Lasteatraktsioonide vastu ka
pole, aga olen rahul praeguse
rohealaga, kui pingid-puud
juurde saaks.
***
Mänguväljak eri vanuses
lastele, näiteks ronimiseks midagi.
***
Rohealal palume täita
kõnnitee ja Räpina mnt poolse kraavi vahelist ala põllumullaga hea muru jaoks.
Kõnnitee kõrvale umbes kolmandiku kaugusele ojast tuleks paigaldada kaks pinki
otsaga kõnnitee poole. Tulevikus võib paikneda rohealal
ka kogukonna lõkkeplats.
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UUE ÕPPEAASTA EEL

Uut ja vana Võru Gümnaasiumis
Uus õppeaasta on Võru Gümnaasiumile teatud mõttes taas
esimene. Esimest korda õpivad koolis noored, kes saavad
siin käia kõik kolm gümnaasiumiaastat. Uuel õppeaastal
on koolis kokku 280 õpilast,
seda on eelmise kahe aastaga
võrreldes 30–40 võrra enam.
Õpilaste vastuvõtu statistika
näitab, et meie kooli tahetakse ja julgetakse tulla ning
õpilaskohast loobujaid on
järjest vähem. Nii astub kümnendasse klassi 98 õpilast, kes
on jagatud loodus-, humanitaar- ja reaalsuuna õpperühmadesse. Vestluse ja hinnete
põhjal kujunenud sisseastumistulemuste järgi on klassid
võrdsel stardipositsioonil ehk
see, kui kaugele keegi jõuab,
on igaühe enda teha ja oma
pingutuse vili.
Just pingutuse olulisus
koolipere iga liikme mõtteviisis on jõudnud ka kooli
esimesse arengukavasse, mis
on praegu lõpetamisjär-

gus. Arengukavasse oleme
konkreetselt ja lühidalt kirja pannud oma unistused,
tegutsemise põhimõtted ja
väärtused. Tahame olla uusi
horisonte avav kool, kus iga
silmapilk on oluline. Me pakume akadeemilises õhkkonnas mõtestatud valikuid ja
suuname kõiki koolipere liikmeid pingutusele. Väärtustame õppimist, isamaalisust,
ettevõtlikkust, terviklikkust,
hoolivust ja loovust. Nüüd on
jäänud veel kokku leppida ja
kirja panna meie helesinist
unistust, tegevuspõhimõtteid
ja väärtusi toetavad eesmärgid järgmiseks 3–5 aastaks.
Mida toob uus õppeaasta?
Olulisi muudatusi koolikorralduses ei tule, sest senised
valikud ja kokkulepped õppeja kasvatustöös on ennast
juba õigustanud: trimestrid
koos arvestuste ja valikainete nädalatega, viis vaheaega,
koolipäeva algus kell 8.30,
75minutilised tunnid, hom-

mikused konsultatsioonid,
lennukoosolekud, õppekäigud, „positiivsete hinnete poliitika”, põhjuseta puudumiste
ja hilinemiste taunimine. See
on vaid lühike nimekiri mõtestatud valikutest ja põhimõtetest, mis toetavad õppimist ja pingutust ning muudavad meie kooli kohaks,
kuhu on hea tulla, kus on hea
õppida ja õpetada ning kus

ollakse rahul. Näiteks eelmisel õppeaastal oli kooli ja
õppekorraldusega rahul 92%
kümnenda klassi õpilastest.
See ei tähendab, et midagi
uut koolis ei proovita. Näitena võib tuua elektroonilise
õpilaspileti
kasutuselevõtu
ning õppimist ja õpioskusi
toetava kursuse. E-õpilaspileti täies mahus rakendumisel saab õpilane sellega end

Koolide avaaktused
1. septembril
koolisööklas
registreerida,
kooli raamatukogust raamatuid laenata, kooli üritustele registreeruda ja tulevikus
loodetavasti ka ühissõidukis
sõita. Õpioskuste kursusel
jagatakse 10. klassi õpilastele teadmisi õppimisest ja
õpioskustest gümnaasiumis.
Kursuse teemade hulka kuuluvad kindlasti eri õpistiilid,
motivatsioon, harjumused ja
mõtteviis, ajaplaneerimine ja
funktsionaalne keeleoskus.
Olgugi et alustame alles
oma kolmandat õppeaastat,
saab meie akadeemilise aasta
märgusõnadeks pidada „uut”
ja „vana”. Loodame, et meie
senised valikud ja ka uued
mõtted leiavad kogukonnas
endiselt poolehoidu ja mõistmist. Vajaduse korral oleme
valmis veel kord põhjendama, miks ja kuidas me midagi
teeme.
Karmo Kurvits,
Võru Gümnaasiumi direktor

Võru Kesklinna Kool
kell 10 kooli ees (Vabaduse 12)
Võru Kreutzwaldi Kool
kell 10 Kreutzwaldi pargis Fr.
R. Kreutzwaldi ausamba juures
(aktusele järgneb kogu koolipere rongkäik koolimaja juurde, kooli aulas jätkub esimeste
klasside aktus, vanemad klassid
jätkavad klassijuhatajatunniga)
Võru Gümnaasium
kell 12 kooli siseõuel
(Seminari 1)
Võru Täiskasvanute
Gümnaasium
kell 16 kooli saalis (Jüri 42)
Võru Muusikakool
kell 15 tasemeõppe õpilastele
– 1.–7. klass – kooli saalis (Vabaduse 5)
Võru Järve Kool
kell 11 kooli saalis (Liiva 12b)

KUTSE TANTSULE

Tantsupeost Võru tantsukoolini
Seekordne, XII noorte lauluja tantsupidu „Mina jään” jääb
meelde mitme erilise sündmuse poolest, millest lugejaid on
valgustatud eri meediakanalite
kaudu. Olgu selleks ärajäänud tantsuetendus ja tantsijate
spontaanselt kokku kutsutud
tantsupidu Vabaduse väljakul
või tuule, külma ja vihmaga
toimunud reedene etendus. Eks
rongkäiku minekki oli Võrumaa lauljatele ja tantsijatele
täielik sündmus. Korraldajate
antud kellaajad ei kehtinud ja
peolised liikusid planeeritust
tunduvalt kiiremini. Võrumaa
evakueerus reaalkoolist sõna
otseses mõttes välgukiirusel ja
read moodustati Pärnu maanteel, mis jäi koolist umbes 100
meetri kaugusele.
Võrumaad esindas tantsupeol üle 300 tantsija, nende
seas kaks Võru tantsukooli Variatsioonide
neiduderühma
koos saatjate ja tantsuõpetaja
Maire Udrasega. Kalevi staadionile pääses 40 rühma ja Va-

riatsioonid olid ainsad neiud
Võrumaalt, kes seda rühmaliiki
esindasid. Peamiselt võimutsesid suuremad linnad. Tallinnast
oli näiteks kuus ning Tartust
ja Pärnust viis rühma. See, et
Viljandimaa suutis meie kahe
vastu viie neiduderühmaga välja tulla, paneb samuti natukene
mõtlema.
Tantsupeo eelproovid ehk
ülevaatused läksid Variatsioonidel väga hästi. Selle tunnistajaks oli ka kõrge keskmine
hinne, mis ületas üheksa palli
künnise. Seepärast sai meie
neidude tantsu näha ikka esiridades. Neiud tantsisid vaieldamatult hästi ja emotsioonidega ei koonerdanud. Kuigi
päevad olid pikad ja ilmaolud
muutlikud, mingit virisemist
kuulda ei olnud ja kindlasti tuldi peolt tagasi juba karastunud
tantsijatena.
Proovid kulgesid Tallinnas
sooja päikese all. Tänu neiduderühmade kõrgele tasemele
moodustusid planeeritud ku-

jundid väga lihtsalt. Tavaliselt
on paljud noortepeost osavõtjad peol esimest korda ega tea
märgistustest ja kellatornist
midagi. Nii oli see ka enamiku Variatsioonide tantsijatega.
Avastusrõõmu jätkus igal sammul. Variatsioonid I moodustus endiste tantsijate palvel, kes
teadsid, mis on tantsupidu, ja
oskasid nautida iga hetke sellest
protsessist. Nooremad, Variatsioonid II, avastasid enda jaoks
nädala jooksul Tallinna linna ja
said esimest korda osa tundest,
mis valdab sind, tantsides koos
tuhandete teiste tantsijatega Kalevi staadionil.
Loodan, et ka edaspidi ei
kao neiduderühmad Võrumaa
tantsupildist. Võru tantsukool
alustab sellel aastal täiesti uuel
Eesti lainel. Kutsume oma ridadesse tantsijaid (ka poisse), kes
tahavad hoida ja väärtustada
eestimaist muusikat ja tantsu.
Tähtis on ka kvaliteet, mis tuleb
ikka läbi kehakooli ja tahtmise teha kõike hästi. Meid seob

Võru tantsukooli neiduderühm Variatsioonid I ning rehatants noorte laulu- ja tantsupeol Tallinnas.
moto „Me armastame Eestit!”.
Väljundit pakuvad tantsupeod,
võistutantsimised ja esinemised. Üheks näiteks võib tuua
kas või Koolitantsu festivali.
Registreeruda saab Võru
tantsukooli kodulehel www.

variatsioonid.wordpress.com.
Rahvatantsuks seda lausa kutsuda ei saa, sest ületame tihti
selle stiili piiri ja liigume oma
tantsuga estraadi- ja showtantsu
pärusmaale.
Kõrgetasemeline omakul-

tuur on see, millega suudame
teistest eristuda ja väljaspool
Eesti piiregi üllatada.
Maire Udras,
tantsupeo „Mina jään”
neiduderühmade liigijuhi
I assistent

„Tantsuvikerkaar üle maa ja mere” – võrulased Viimsis
Sellist nime kandis rahvusvaheline seenioritantsufestival, mis
toimus 17. juunil Viimsis. Osa
võttis 12 taidluskollektiivi Soomest, Leedust ja Eestist. LõunaEestist osalesid Võru pensionäride päevakeskuse tantsurühm
Hõbevalge (juhendaja Jelena
Nurk) ja Kanepi tantsurühm
Päripidi (juhendaja Maria
Drenkhan). Üritus toimus
Randvere avaras koolimajas.
Valsiaastale sobivalt alustati festivali populaarse „Ukuaru
valsi” meloodia järgi seatud
ühistantsuga. Kava jätkus kollektiivide soolotantsudega. Kõik
tantsud olid seatud kaunite viiside järgi ja nende esitused olid

Mustlastantsurühm esinemas.
lustilised. Eriti jäid meelde Soome tantsurühma Pivot esine-

mine tantsuga „Rumba Hush”,
Leedu tantsurühm Zunda

tantsuga „Šeik” ja Viimsi Tutitriinud tantsudega „Vesiroosid”

ning „Tennessee valss”.
Soolotantsud vaheldusid
ühistantsudega, neid oli kokku kümmekond. Koos tantsiti
„Alte Kameradenit”, „Ingas
valssi”, „Marellot” jt. Emotsionaalne ja hoogne oli Maardu
laulu- ja tantsuansambli Rjabinuška esinemine. Kohal oli
ka setu leelokoor Sõsarõ, kes
paelus publikut kirevate rahvarõivaste ja koduteemaliste lauludega. Üllatuskülaliseks oli
mustlastantsurühm, kus tantsisid ka võrukad Jelena Nurk ja
Tuljo Urm. Kõik nautisid nende kaunist värvikirevat riietust
ja temperamentset esinemist.
Üritus lõppes simmaniga,

mängis rahvamuusikaansambel Pirita ja kõik seenioritantsijad lustisid koos rõõmsameelselt.
Seenioritantsufestival oli
tore ettevõtmine. Oli võimalus
ise esineda ja näha teiste rühmade esinemisi, õppida koos
uusi tantse. Hea on alustada
sügisel tantsurühma uut hooaega, kui suvest on kaasa võtta
suurepärane tantsupeokogemus. Täname Pirita sotsiaalkeskust ja teisi korraldajaid
ning Võru Linnavalitsust, kes
toetas meid sõidukulude katmisel.
Kaja Guk
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VORU 233
Võru linn saab 21. augustil 233aastaseks
Võru linn tähistab tänavu oma
233. sünnipäeva 18. ja 19. augustil toimuvate traditsiooniliste linnapäevadega, mille
mitmekesine programm pakub
põnevust kõigile vanuserühmadele.
Nagu mullugi, on pidustuste ühendavaks teljeks kaks
päeva kestvad perepäevad
Kesklinna pargis (lähemalt
loe lk 9). Kireva sündmuste ahela oluline käivitaja on
18. augustil kell 16.15 Võru
Spordikeskuse juurest algav,
mööda Petseri ja Jüri tänavat
Kesklinna parki suunduv linlaste ja külaliste ühine rongkäik, millest on oodatud osa
võtma kõik huvilised. Sünnipäeva suursugune avalöök jätkub Kesklinna pargis lasteaialaste esinemiskava ning mitmekesise muusika-, käsitöö-,
spordi-, tantsu- ja kunstiprogrammiga.
Linnapäevadega
samal ajal toimub ka Eduard
Tamme nimeline puhkpillifes-

päeval „Koton om hää” saab
osaleda meisterdamise töötubades ja nautida muusikalisi
etteasteid. Muidugi ei puudu
sünnipäevatort, vanatehnika
näitus, linnajooks, kiiking ning
keskööni kestev rahvapidu, kus
tantsusamme aitavad seada ansamblid S.E.K.S ja Singer Vinger.
19. augustil äratab meid
hommikuse laadamelu keskel
puhkpillimuusika, perepäev on

sisustatud rohkete noortealadega ning rammumehed selgitavad välja Võru linna selle
aasta vägilase. Päeva lõpus tuleb seada sammud Kreutzwaldi parki, kus kell 19 kõlavad
Tamme-festivali
puhkpillihelid, ning sealt edasi juba kell
20 algavale suurejoonelisele
Tõnis Mägi järvekontserdile.
Linnapäevade täpne ajakava lk 10.
Ulis Guth

Kutse linnapäevade rongkäiku!

Hetk mulluste linnapäevade ilutulestikust Tamula rannapromenaadil. Foto: Andrei Javnašan
tival (lähemalt loe lk 8).
Sünnipäevamelust lähemalt.

18. augustil kell 10 avatakse huvilistele linna koolide uksed,

doktor Kreutzwald ootab külla
kella 12st. Kesklinna pargi pere-

Hea võrulane ja Võru-meelne! Oled oodatud Võru linna 233.
sünnipäevale pühendatud rongkäiku, mis algab 18. augustil kell 16.15 Võru Spordikeskuse juurest (kogunemine kell
15.50) ning suundub mööda Petseri ja Jüri tänavat Kesklinna
parki, ühinedes linnapäevade raames toimuvate perepäevadega. Palume teid lahkesti koos sõprade või kollektiiviga
osalema!
Tore, kui saate osalemisest märku anda kultuurispetsialist Inge Tolga meiliaadressil (inge.tolga@voru.ee) või telefoni teel (518 6850 / 785 0904).
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Eduard Tamme nimeline puhkpillifestival
toob Võrru Austria brassansambli
Viies Eduard Tamme nimeline Võru puhkpillifestival avatakse Kandles teisipäeval, 15.
augustil kell 19 Austria brassansambli SoundINNBrass esinemisega.
Ansamblis, mis loodi 20
aastat tagasi, musitseerib 12
Viini brassi koolkonda kuuluvat, iga päev praktiseerivat ja
õpetavat vaskpillimängijat. Paljud neist on nimeka, juba 1841.
aastal asutatud muusikaõppeasutuse, hilisema muusikakõrgkooli Mozarteum Salzburg kasvandikud. Ansambli
liikmed töötavad Austria ja
Lõuna-Saksamaa ooperimajades ja sümfooniaorkestrites,
olles seal kontsertmeistrid või
solistid. SoundINNBrassi kavas on muusikat kaunist klassikast jazzini, ansambli liikmed
võivad üles astuda nii suurtes
kontserdisaalides kui ka rah-

vapidudel show-bändina. Juubeliaasta suve otsustasid nad
pühendada festivalidele.
Juunis esines SoundINNBrass suurel Woodstocki festivalil Austrias, juulis rahvusvahelisel festivalil Hispaanias.
Meile tulevad muusikud Lõuna-Koreast Aasia ühelt suuremalt puhkpillifestivalilt Jeju
International Wind Ensemble
Festival, kus nad esinesid 8.–
13. augustini viie kontserdiga.
SoundINNBrassi teine Võru
kontsert – meistrikontsert –
toimub Kandles reedel, 18.
augustil kell 19. SoundINNBrass liitub ka festivali koolitusprogrammiga, et õpetada
meie noorte brassansambleid.
On ju ansamblimäng kõikide
orkestrite hea kõla ja koosmängu aluseks.
Lisaks ülalnimetatule on
festivali kavas veel kontsert Ka-

tariina kirikus neljapäeval, 17.
augustil kell 19, kolm välikontserti: laupäeval, 19. augustil
kell 9.45 ja 14 Kesklinna pargis
ja kell 19 Kreutzwaldi pargis.
Festivali ja orkestri-ansamblikooli lõpetab galakontsert pühapäeval, 20. augustil kell 14
Kandles.
Eduard Tamme nimelist
Võru puhkpillifestivali korraldavad mittetulundusühingud
Võru Sümfoonilise Muusika
Ühing ja Võrumaa Vaskpilliühing. Festivali keskuseks on
Võru Muusikakool. Festivali
toetavad Võru linn, Võru vald,
Eesti Kultuuriministeerium,
Eesti Kultuurkapital. Festivali
projektijuht on Urmas Himma.
Ilmar Kudu,
Võru Sümfoonilise Muusika
Ühingu juhatuse esimees

Festivali sünd ja ajalugu
Võru Muusikakooli vilistlased
Urmas Himma, Aigar Kostabi
ja Mart Kivi, kes on kogemustega puhkpilliõpetajad ja tegutsenud aastakümneid kutseliste
muusikutena Eesti orkestrites,
otsustasid luua Võrus igasuvise
üleriigilise noorte puhkpillimängijate orkestri ja ansambli
suvekooli. Vajadus selle järele
on ilmne, sest regiooni puhkpilliorkestrid vajavad noori
pillimehi ja muusikakoolide
puhkpilliõpilased võimalust
koos ansamblites või suures
orkestris mängida. Suvekoolis
toimub ka individuaalne pilliõpe tunnustatud meistrite juhendusel.
2012. aastaks oli uue suvekooli tegevuskava valmis ja
õppejõudude koosseis komplekteeritud. Nõusoleku tulla
nädalaks Võrru ja õpetada siin
meisterlikku pillimängu, ansamblis ja orkestris mängimise
oskust andsid kõik Eesti kutseliste orkestrite muusikud, keda
palusime. Nii õpetavad Võru
suvekoolis Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri puhkpillirühma
kontsertmeistrid Mihkel Peäske (flööt), Indrek Vau (trompet), Andres Kontus (tromboon) ja Madis Vilgats (tuuba),
Vanemuise orkestrist Tõnu
Kalm (klarnet), Ilja Sharapov
(löökpillid), H. Elleri nim koolist Kaido Otsing (metsasarv)

ja Rene Laur (saksofon). Nõmme Muusikakooli õpetaja ja
Tallinna tuletõrjeühingu puhkpilliorkestri peadirigent Aigar
Kostabi, Estonia teatri trompetirühma kontsertmeister, muusikakoolide orkestrite dirigent
Mart Kivi ning Viljandimaa
puhkpilliõpetaja ja Eesti orkestrijuhtide puhkpilliorkestri
peadirigent, Eesti laulupidude
puhkpilliorkestrite
dirigent
Bert Langeler on puhkpilli- ja
brassorkestrite dirigentideks.
Igal aastal on otsustatud kutsuda Võru suvekooli ka külalisinterpreet-puhkpilliõpetaja
mõnest Euroopa tugevamast
puhkpillimuusika keskusest.
2013. aastal saigi teoks esimene Eduard Tamme nimeline
Võru puhkpillifestival ja selle
tiiva all noorte puhkpillimängijate orkestri-ansamblikool.
Festivali esimesest orkestriansamblikoolist võttis osa 60
noort muusikut 24 Eesti muusikakoolist. Noortega töötas
kümme suurte kogemustega
pilliõpetajat ja dirigenti. Külalisena õpetas meie noori maailmanimega eufooniumimängija Steven Mead Inglismaalt.
Viimasest, 2016. aasta orkestrikoolist võttis osa juba 123
noort muusikut 31 Eesti muusikakoolist. Õpetajateks ikka
meile juba armsaks saanud
muusikud ERSOst, Estonia ja

Tamme-festivalil on üles astunud terve rida maailmanimega
pillimehi. Pildil musitseerivad 2013 meistrikursuse juhendaja,
eufooniumivirtuoos Steven Mead Inglismaalt ja tema assistent
jaapanlanna Misa Akahoshi.

Vanemuise teatrist. Külalisõppejõuna koolitas meie noori
trompetimängijaid Frankfurdi raadio sümfooniaorkestri
soolotrompet, rahvusvaheliste
konkursside laureaat Balazs
Nemeś.
Eduard Tamme nimelise
Võru puhkpillifestivali välisesinejateks on olnud lisaks
ülalnimetatud interpreetidele
metsasarvevirtuoos
Arkady
Shilkloper Berliinist, Utrechti
saksofonikvartett Hollandist ja
sarvekapell Peterburist. Suure
panuse on andnud Tamme-festivali edukusse Eesti kaitseväe
orkester muusikakooli vilistlase peadirigent Peeter Saani juhatusel. Orkester on esinenud
kolmel festivalil. Eriti märkimisväärne on Peeter Saani töö
Eduard Tamme loomingu tutvustamisel.
Ilmar Kudu

Võru linna
SÜNNIPÄEVALAAT
19. augustil 2017
kell 9-15
Lembitu tänaval
Korraldab MTÜ Võluvõru
www.voluvoru.eu
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KOOSTEGEMISE RÕÕM. Meenutus möödunud perepäevadest.

Perepäevadel saab nautida
koostegemise mõnu
Linnapäevade raames 18.–
19. augustil Võru Kesklinna
pargis toimuvad perepäevad
tõotavad tulla elamusrohked,
kuna jõukohast ja huvitavat
tegevust leidub igaühele. Juhindudes perepäevade motost
„Koton om hää”, saavad pered
nautida koostegemise mõnu.

Nagu on kirjutanud Maire Aunaste: „Igal meist peaks
olema koht, kus oma ebaõnnestumised asendada lootustega, kus nutta ja kas või iseendaga rääkida, öö läbi üleval
olla ja päev otsa magada, kui
tahtmist on. Ning lasta ajal,
oma tujudel ja iseendal ene-

sest läbi voolata. Hea kodu
on see, kus võib üksigi õnnelik olla, ideaalne kodu on see,
millel polegi definitsiooni...
Kodu – see on tunne.”
Kodu- ja ühtehoidmise
tunnet püüame luua ka meie.
Loome seda koos!
Ühtlasi täname kõiki pere-

päevade korraldamises kaasa
löövaid ettevõtteid-asutusi,
kunstnikke ja kunstiõpetajaid,
lauljaid, tantsijaid ja nende
juhendajaid, kes ikka ja jälle
aitavad linnarahvale kodutunnet luua.
SA Võru Kannel

PEREPÄEVADE KAVA
Reedel, 18. augustil
Kesklinna pargis kella 14–18 teeme töötubades
koduga seonduvaid asju. Aila Näpustuudio juhendusel valmivad võtmehoidjad, käepaelad endale või
sõbrale, kodu hoidvad ja õnne toovad tuulekellad.
Värvime Timo Keraamika kauneid savikujusid, valmistame igas eas pereliikmetele sobivaid lõbusaid papist
suvekübaraid. Kujundame rinda peremärgi, teeme
uhke sõrmejälgedest perepildi Võrust pärit kunstniku
ja karikaturisti Andres Varustini juhendusel. Naudime
Võru Kunstikooli töötubasid ja saame põsele toreda
näomaali või särava tattoo. Mängutelk on neile, kes
töötubadeks väikesed, ootavad kontserti või tahavad
koos perega mängida. Telgis on Võrumaa Kutsehariduskeskuse, WildEsti ja Võrumaa mudilaste kunstinäituse „Värvide mäng” mängud. Saab poniga sõita ja batuudil hüpata.
Selle aasta perepäevad teeb eriliseks koostöö Võru
asutuste ja MTÜdega, kes tutvustavad oma tegevusi
või toodangut. Üks hea ja väga kasulik näide sellest on
töötukassa Võrumaa osakond, kes kutsub tööandjaid
uurima, missuguseid võimalusi on töötukassal neile pakkuda. Töötavad inimesed, kes kaaluvad lähiajal
edasi- või ümberõppimist, saavad aga teada, millistel
tingimustel nende õppima asumist toetatakse. Oranžist infotelgist Kesklinna pargis leiate nii tööandjate
konsultandi kui ka karjäärinõustajad.
Kesklinna laval. Samal ajal kui meisterdatakse või
teadmisi kogutakse, toimuvad kesklinna laval mitmesugused ülesastumised.
Kell 14 läheb käima uma ja hää õnneratas. Kõigil
neil, kes oskavad päevajuhi küsimusele õige vastuse
anda, on võimalus ratast keerutada ja Võru firmade
väljapandud auhindu võita. Pingelise õnnemängu vahel esineb tantsurühm Katariina.
Kell 15 kuulete kapelli VIMP, kelle esinemisi ilmestavad „Loosu naised”. Nali ja naer igale vanusele on ga-

ranteeritud.
Kell 16 astub üles selle aasta kõige noorem, samas
elukogenuim harrastuskollektiiv. Kes nad on, seda
saab näha ja kuulda perepäeval. Võrukate uhke rongkäigu saabumiseni musitseerib Hellika Otsar.
Pärast lasteaedade etteasteid ja torti kutsume kõiki
vaatama linnapäevadele pühendatud kontserti „Uma
ja hää”.
Oma kodutunnet väljendavad tantsu kaudu võimlemisklubi Sirutus, tantsurühmad Kabujalakesed ja
Hopser.
Kell 20 algab rahvapidu tantsuga, kus esinevad ansamblid S.E.K.S ja Singer Vinger. Õhtust rahvapidu aitab lisaks Andrese toitlustustelgile kodusemaks muuta romantiline Võru folgikohvik.

Laupäeval, 19. augustil
ga.

Perepäevad jätkuvad noortele mõeldud tegevuste-

Kesklinna laval kell 9.45 Eduard Tamme nimelise
puhkpillifestivali noorte muusikute non-stop-kava.
Kesklinna pargis kell 10.30 sponsorite võistlusmängud, kell 10.45 kõhutantsijate etteaste, JJ-Street
Tantsukooli ja Modern Tantsustuudio etteasted, kell
12.45 BMX- ja rulatrikitajad, kell 13.15 Easy Legsi esinemine.
Töötoad Aila Näpustuudiolt ja Võru Noortekeskuselt. Aivar Rumvoldi juhendusel (Avatud Ateljee) saab
valmistada miniskulptuure. Töötoas on igaühel hea ja
jõukohane võimalus toetada MTÜ Avatud Ateljee Klubi plaani luua Võrru kunstimaja.
Lisaks töötubadele toimuvad põnevad õpitoad:
kell 10.30 parkuur, slackline, BMX ja rulasõit, karate ja
tants. Kella 12–13 meedia töötuba.
Kell 14 lõpetab perepäeva Eduard Tamme nimelisel puhkpillifestivalil osalejate kontsert.
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Kuigi Võrumaa pikamaajooksude sarja kuulub juba kolm
Võru linnas või selle lähikonnas toimuvat pika traditsiooniga
jooksu, on siiski tekkinud mõte tõmmata sellele populaarsust
koguvale liikumisharrastusele veel tähelepanu – ööjooksu ja
glamuuri kaudu. Oleme märganud, et õhtupimeduse formaat on
põnev ja kaasakiskuv. Linnaruumis saavad paljud ka ergutajana
kaasa lüüa, see omakorda loob lustliku meeleolu osalejatele.
Lisaks on jooksusarjas terve kuu pausi ja meie jooksusõbrad on
avaldanud soovi seda aega veidi lühendada. Ühtlasi on see hea
võimalus sportlikult õppeaasta algust tähistada, sest jooks toimub
laupäeva, 2. septembri õhtul kell 21.

kaks ringi. Ilmselgelt oleks õhtupimeduse
ootamine laste puhul siiski liig ning mudilased
saavad oma jooksud teha pisut valgemal ajal, aga
siiski õhtul – kell 19.30.
Ööjooksu eripäraks on glamuur: sinine vaip
kaunilt valgustatud �ni�isirgel, osalejatel soovi
korral kostüümid, nn kontorirotid võivad oma
stardi teha stilettodega, kultuur võistluskeskuses
ja rajal, ilutulestik. See võiks inspireerida kõiki
meie linna elanikke ummamuudu rajale astuma,
olgu siis joostes või kõndides. Jooks möödub
lähemalt või kaugemalt kõigist koolidest – seega,
koolinoored, õpetajad ja koolitöötajad, tulge ka
sportlikult kooliaasta algust tähistama!

ST
AR

T/

FI

NI

Š

Võru linn on juba sedavõrd valmis küll, et
võib kesklinna tänavate, pargi, Koreli kalda ja
Katariina allee kaunidust ära kasutada ning
võrukatele kunstvalguses asfaldi- ja kivikattega
distantsidel jooksumõnu pakkuda. Kindlasti
me elit ab s el line vor m ka j o oksus õpr u
naabermaakondadest ja -linnadest, üldse üle
Eesti.
Võistluskeskuseks on Katariina allee, jooksukõnniringi pikkus on 4,5 km; pikal rajal
osalejatel tuleb läbida kaks ringi ja lühirajal üks
ring. Mudilased saavad oma jooksulusti nagu
ikka kätte võistluskeskuses: kuni kuueaastased
saavad alleel joosta ühe ringi ja vanemad lapsed

Võrokestest vennad Timo ja Lauri Sild saavutasid koos Tartu poisi Kenny Kivikasega juuli
alguses Eestis toimunud orienteerumise maailmameistrivõistlustel teatejooksus eestlaste läbi
aegade parima, 4. koha.

Finiš, mis pakkus kodupublikule joovastavaid emotsioone. Foto: Reigo Teervalt

Kohalikud ettevõtted, eriti need, kes raja
äärde jäävad, ootame väga teie abi nii
auhinnalaua katmisel kui ka osalejate arvu
suurendamisel! Kollektiiviga sportimine loob
tervendava õhkkonna ja lahedad ühised
emotsioonid. Ka tantsu- ja muusikagruppe ning
muid huvitavaid ja aktiivseid kollektiive ning
üksiküritajaid ootame tänavatele ergutama ning
meeleolu looma. Kõigi koostööpakkumisi ootab
Võrumaa Spordiliidu tegevjuht Merike Õun.

Ko ostö öp ar t ner i ks o ot ame ka kõi ki
kohalikke digi- ja paberväljaandeid ning
portaale!
Võistluse kohta saab infot:

Soovime, et sellest jooksust saaks üks sportlik
magnet Võru värvikirevas sügises, enne kui
algab pime ja väsitav talv ning valguse
ootamine.
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Huvitegevus 2017.–2018. õppeaastal
Õpperühma nimetus
Võru Kunstikool

Osalejate vanus
/ sünniaasta

Tundide arv
Õppetasu
nädalas
kuus eurodes

Toimumiskoht

Juhendajad

Registreerimisaeg

Kontaktandmed: Lembitu 2, Võru, tel 782 8031 (õpetajate tuba), 782 4326 (direktor), kunstikool@voru.ee, http:// vorukunstikool.edu.ee/

Kunsti õppesuund
Eelõpe

6-7

2x1

18

Lasteaiad Päkapikk, Punamütsike,
Okasroosike

Kooliealiste eelõpe (1.-3. kl)

7-9

2x2 / 1x2

18 / 12

Lembitu 2

Põhiõppe I kursus (alates 4. kl)

10-12

2x3

25

Lembitu 2

Põhiõppe II kursus

11-13

3x3

25

Lembitu 2

Põhiõppe III kursus

12-14

3x3

25

Lembitu 2

Huviõpe

10-15

2x2 / 1x2

18 / 12

Lembitu 2

Tarbekunsti stuudio

10-15

1x2

12

Lembitu 2

Noorte kunstistuudio

16-19

2x3

18

Lembitu 2

Täiskasvanute kursus

20-...

1x4

27

Lembitu 2

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

Taotluste vastuvõtt 31. august – 6. september
kella 12-17 (tööpäevadel)

Õppetöö alates oktoobrist

Tantsu õppesuund
Eelõpe

4-6

2x1

18

Lembitu 2

Ly Berišvili, Janeli Sikaste

Tants I-V

7-19

2-3x2-3

18

Lembitu 2

Ly Berišvili, Janeli Sikaste

Täiskasvanute kursus

20-...

2x2

25

Lembitu 2

Ly Berišvili

Taotluste vastuvõtt 31. august – 6. september
kella 12-17 (tööpäevadel)
Õppetöö alates oktoobrist

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 lapsevanemaga
Võrkpall

2002-........P

Kergejõustik

Murdmaasuusatamine

17

Räpina mnt 3a

Aksel Saal

K. 15

2002-........P

17

Räpina mnt 3a ja Kreutzwaldi 16

Timo Kuus

E (Räpina mnt), K, R (Kreutzwaldi tn) kell 14

2002-…… T

17

Räpina mnt 3a

Raivo Jeenas

E, T kell 15

2002 - …..T

17

Räpina mnt 3a

Karolin Raudsepp

E - R kell 14

2006-2010 P

17

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E, T, N kell 14.30

2003-2005 P

17

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E, T, K, N kell 15.30

1999-2002 P

17

Räpina mnt 3a

Heini Allikvee

E - R kell 17

1999-2010 T ja P

17

Räpina mnt 3a

Helju Rakaselg

E, K, R kell 15

…...-2010 T ja P

17

Räpina mnt 3a

Liis Kranich

E, K, R kell 15

2000-2004 T

17

Räpina mnt 3a

Sirje Hütt

E-N 15.30-16

......-2008 T ja P

17

Räpina mnt 3a

Aive Pähn

E, T kell 15

1999-2010 T ja P

17

Kubija suusabaas

Asko Saarepuu

E, R kell 14 ja T, K kell 15

1999-2010 T ja P

17

Kubija suusabaas

Hille Saarepuu

E, R kell 14 ja T, K kell 15

1999-2010 T ja P

17

Kubija suusabaas

Mario Oha

E, R kell 14 ja T, K kell 15

Kahevõistlus

2002-2010 P ja T

17

Andsumäe suusahüppemägi

Olev Roots

E, T, R kella 15-16

Laskesuusatamine

...... -2010 T ja P

17

Kubija suusabaas

Priit Narusk

E, T, N kell 17 ja R kell 15

Orienteerumine

2000-2010 T ja P

17

Kubija suusabaas

Sarmite Sild

E, R kell 14

Kreeka-Rooma maadlus
Eelkool
Võru Muusikakool

1999-2003 P ja T

17

Kreutzwaldi 16

Peep Lill

T, K, R kell 17

2004-2010 P ja T

17

Kreutzwaldi 16

Peep Lill

E, K, R kell 16

T ja P

5

Räpina mnt 3a

Karolin Raudsepp, Mario Oha

T, N kell 18

Kontaktandmed: Vabaduse 5, Võru, tel 782 1224 (kantselei), 5660 7373 (direktor), muusikakool@voru.ee, taotluste esitamine: http://muusikakool.voru.ee/

Rühmaeelkool

5-7

2

15

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elise Võsu

Taotluste vastuvõtt 1. aprillist

Pilliga eelkool

5-9

2

23

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elise Võsu

Taotluste vastuvõtt 1. aprillist

Tüdrukute ettevalmistuskoor

5-9

2

10

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elviira Varik

Taotluste vastuvõtt 1. aprillist

Tüdrukute viisikoor

8-12

2

10

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elviira Varik

Taotluste vastuvõtt 1. aprillist

Poistekoori ettevalmistuskoor

6-8

2

10

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elviira Varik

Taotluste vastuvõtt 1. aprillist

Poistekoor

9 – häälemurre

2

10

Vabaduse 5

Kersti Juurma, Elviira Varik

Taotluste vastuvõtt 1. aprillist

Pillistuudio

5-19

1

20

Vabaduse 5

Eliise Võsu, Tiit Kõlli, Heino Kalvet

Taotluste vastuvõtt 1. aprillist

Tasemeõpe

7-19

4

24 süva / 20 Vabaduse 5
tava

Täiskasvanute vabaõpe

20-.....

1

13 (1 tund)

SA Võru Kannel

Taotluste vastuvõtt kuni 31. maini

Vabaduse 5

Taotluste vastuvõtt 1. aprillist

Kontaktandmed: Liiva 13, Võru, tel 782 8745, info@vorukannel.ee, http://www.vorukannel.ee/

Võimlemisklubi Sirutus

4-18 (6 rühma)

2-3

10

Liiva 13

Tea Kõrs

Tantsurühm Hopser

7-45 (3 rühma)

2

10

Liiva 13

Anne Tolk

Naisrahvatsurühm Viire

19-45

2

Liiva 13

Maire Udras

MTÜ Tantsutrupp Variatsioonid Võru Tantsukool

Võru Loovuskool

Registreerimine 25. august - 1. september,
info tel 5568 8448
Info tel 5666 4292

Kontaktandmed: Maire Udras, tel 5666 4292, maireudras@gmail.com, avaldus täita veebilehel kuni 1. septembrini http://variatsioonid.wordpress.com

UUS! „Me armastame Eestit” (eesti tants 7-19
klassikalise kehakooli baasil, sekka
muud põnevat)
MTÜ Hilaro

Registreerimine 1. septembril kella 15-18
I k küljeuksest, info tel 5691 9385

2

15

Liiva 13

Maire Udras

Tunnid T ja N kella 18-19.30

Kontaktandmed: FB Võru Loovuskool, Tuuli Veddel, tel 5646 4995, tuuli.veddel@gmail.com

Kandlekool

6-18

2

17

Lembitu 2

Milja Udras

29. august kella 9-13

Mängukool

1-3

2

17

Lembitu 2

Tuuli Veddel

29. august kella 9-13

Beebikool

kuni 1

2

17

Lembitu 2

Tuuli Veddel

29. august kella 9-13

MTÜ Spordiklubi Budokai

Huvikool Budokeskus

Võitluskunstid, karate ja enesekaitse

7-13

Kontaktandmed: tel 5662 9638, info@budokai.ee, www.budokai.ee, registreerimine ja info veebilehe kaudu
2-3

25

Jüri 42 (täiskasvanute gümnaasium) Marek Rästas

Registreerimine veebilehel, treeningajad
täpsustatakse õppeaasta alguses

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

1999-2005

8 (4x näd)

15

Udo Saidla

24. aug kella 17-19, edaspidi treeningute ajal
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Osalejate vanus
/ sünniaasta

Tundide arv
Õppetasu
nädalas
kuus eurodes

Toimumiskoht

Juhendajad

Registreerimisaeg

Korvpall, mini T

2006-2010

6 (3x näd)

15

Udo Saidla

24. aug kella 17-19, edaspidi treeningute ajal

Korvpall, poisid

1999-2005

6 (3x näd)

15

Udo Saidla

24. aug kella 17-19, edaspidi treeningute ajal

Korvpall, mini P

2006-2010

6 (3x näd)

15

Udo Saidla

24. 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

5-6

2 x 45 min

15

Olevi 29 (lasteaed Sõleke)

Kätlyn Kosman

Info tel 5614 4258

Judo

5-6

2 x 60 min

15

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Kätlyn Kosman

Info tel 5614 4258

Judo

5-6

2 x 45 min

15

Vilja 10 (lasteaed Punamütsike)

Ilmar Koort

Info tel 5343 0055

Judo

7-9

2 x 60 min

15

Räpina mnt 3a

Kätlyn Kosman

Info tel 5614 4258

MTÜ FC Helios Võru

Helios Võru Jalgpallikool

Jalgpall

Kontaktandmed: Jaanus Vislapuu, tel 5625 7399, jaanus@fchelios.ee

2000-2010 T ja P

MTÜ Aila Näpustuudio

Näpustuudio Käsitöökool

2-4

26

Roosi tn spordiväljakul E-R

Kontaktandmed: Jüri tn 19a, Võru, Aila Kikas, tel 507 9920, ailastuudio@gmail.com, FB Aila Näpustuudio

Mudilaste meisterdamisring

5-6

2 (1x näd)

Käsitööring

7-10

4 (2x/1x näd) 26 / 20

Jüri 19a, I korrus

Käsitöö- ja õmblusring

11-13

6 (2x/1x näd) 26 / 20

Jüri 19a, I korrus

Noorte õmblusring

14-18

4 (1x näd)

20

Jüri 19a, I korrus

4 (1x näd)

tund 6

Jüri 19a, I korrus

Lapitehnika + taaskasutus+ õmblusõpe
MTÜ Spordiühing Ekstreempark

14 - ….

Info tel 5625 7399

tund 5 / kuu Jüri 19a, I korrus
20

Kontaktandmed: Hillar Irves, tel 521 3130, ekstreempark@gmail.com, www.ekstreempark.ee

Kaljuronimine

7-19

Aerutamistreeningud

Vajalik eelnev kokkulepe, info: Hillar Irves, tel 521 3130, ekstreempark@gmail.com

2 x 120 min

12

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

MTÜ Võimlemisklubi Janika VK Janika Võimlemiskool (iluvõimlemine, rühmvõimlemine)

Hillar Irves

Info tel 521 3130

Kontaktandmed: Janika Mölder, tel 502 9682, janika@vkjanika.ee

Võimlemine

4-6

2 x 45 min

18

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Eliise Abel

Võimlemine

7-9

3 x 90 min

18

Räpina mnt 3a

Eliise Abel

Võimlemine

10-12

3 x 90 min

18

Räpina mnt 3a

Eliise Abel

MTÜ Just Tants

Registreerimine:
28. august - 5. september kella 11-18.
Õppetöö algab 4. septembril,
info tel 5079 920

Aila Kikas, Anu Adson-Kaup
Elina Niido, Keiu Koidusaar

Registreerimine: eliiseab@gmail.com,
info tel 5350 3133

Just Tantsukool Kontaktandmed: Maia Karm, tel 5342 0150, info@justtants.ee, http://www.justtants.ee/voru-just-tantsukool

Mudilased

4-5

2 x 60 min

20

Tartu 25, II korrus (sissepääs õuest)

Ester Tamm

Ettevalmistusklass

6-7

2 x 60 min

20

Tartu 25, II korrus

Ester Tamm, Helle-Mari Toomel

I tantsuklass

7-9

3 x 60 min

25

Tartu 25, II korrus

Ester Tamm, Helle-Mari Toomel

III tantsuklss

9-12

3 x 90 min

30

Tartu 25, II korrus

Ester Tamm, Helle-Mari Toomel

MTÜ Urban Style

1. august - 31. september veebilehel
info tel 5309 9799

JJ-Street Tantsukool (tänavatants) Kontaktandmed: Mari Venski, tel 5740 5454, mari@jjstreet.ee, http://jjstreet.ee/

UUS! Urban Kids

6-11

2 x 60 min

21

Kreutzwaldi kool (Kooli 7)

Mari Venski, Reijo Loik

August, september

Hip-hop A

11-17

2 x 60 min

21

Kreutzwaldi kool

Mari Venski

August, september

UUS! Krump A

11-17

2 x 60 min

21

Kreutzwaldi kool

Mari Venski, Karl Maasen

August, september

OÜ Esteetika ja Tantsukool

Esteetika- ja tantsukool

Showtants

7-9

Kontaktandmed: Merike Rihti Kuuse, tel 5302 9720, merikerihti@estjatk.ee
2

27

Liiva 13 (Võru Kannel)

Kätlin Kase

Showtants

10-12

2

27

Liiva 13

Kätlin Kase

Showtants

13-14+

2

27

Liiva 13

Kätlin Kase

MTÜ Tartu Spordiselts Kalev Sulgpalliosakond

Kontaktandmed: Raido Mägi, tel 501 5825, raido.magi@tartukalev.ee

Sulgpall

6-8

2 x 60 min

20

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Riina Täht

Sulgpall

9-12

2 x 60 min

20

Räpina mnt 3a

Riina Täht

Sulgpall

13-17

2 x 60 min

20

Räpina mnt 3a

Riina Täht

Sulgpall

18+

3 x 60 min

45

Räpina mnt 3a

Riina Täht

MTÜ Vabatantsuklubi

EasyLegs breigiõpe

Breik

algajad

2

20

Liiva 13 (Võru Kannel)

Viljar Olesk

kesktase

2

20

Liiva 13

Alar Orula, Viljar Olesk

Breik

edasijõudnud

2

20

Liiva 13

Alar Orula

Erinevad tantsustiilid

Sooviavaldus saata alates 15. augustist meiliaadressil: meljoke@gmail.com.
Ringid alustavad 4. septembril

Kontaktandmed: Lilian Mõttus, tel 5344 9578, moderntantsustuudio@gmail.com

Tants

10-13

3 x 90 min

Lembitu 2

Tants

14-20

3 x 90 min

Lembitu 2

MTÜ Eesti Metodisti Kiriku Võru Kogudus

Registreerimine/info:
riinataeht@gmail.com,
info tel 5854 7015

Kontaktandmed: meljoke@gmail.com

Breik
MTÜ Modern Tantsustuudio

Registreerimine alates 15. augustist.
Registreerimine/info: merikerihti@estjatk.ee,
tel 5302 9720

Laste ja noorte vabaajakeskus Elupuu

Lilian Mõttus, Helina Härma,
Hanna Lisette Helekivi

Info tel 5344 9578,
FB lehel

Kontaktandmed: Uus 21, Võru, elupuukeskus@gmail.com

Laste pühapäevakool (P kella 11-13)

3-13

120 min

tasuta

Uus 21

Thea Kant

1. - 5. sept, info tel 5648 2656

Kristlik noorteklubi (N 19-21.30)

13-29

120 min

tasuta

Uus 21

Kaupo Kant

1. - 5. sept, info tel 5648 2656

Kaja Guk

2. oktoober kell 19

SA Võru Pensionäride Päevakeskus

Kontaktandmed: Lembitu 2, Võru tel 766 8921, e-post info@vorupensionar.ee

Võimlemine

60+

Seenioritantsurühm Hõbevalge

2 x 60 min

2

Lembitu 2, III korrus

60+

2 x 90 min

2

Lembitu 2, II korrus

Jelena Nurk

3 oktoober kell 9.

Seenioritantsurühm Mõnusad Memmed 60+

2 x 90 min

2

Lembitu 2, II korrus

Jelena Nurk

3. oktoober kell 10.30

Rahvatantsurühm Karukell

1 x 90 min

1

Lembitu 2, II korrus

Jelena Nurk

3. oktoober kell 9.

60+

Segarahvatantsurühm Meelespea

60+

2 x 90 min

2

Lembitu 2, II korrus

Ere Kungla

2. oktoober kell 19

Segakoor Videvik

60+

1 x 90 min

1

Lembitu 2, II korrus

Külli Jõeloo

4. oktoober kell 14

Ansambel Ellujäänud Vanaisad

60+

1 x 90 min

1

Lembitu 2, II korrus

Heino Pehk

6. oktoober kell 13

Seltskonnalauluring

60+

1 x 90 min

1

Lembitu 2, II korrus

Pauline Rammul

6. oktoober kell 9.30

Käsitööring

60+

1 x 90 min

1

Lembitu 2, II korrus

Kangakudumine

60+

kokkuleppel

1

Lembitu 2, II korrus

Leila Meesaak

2. oktoober kell 11

Kapell VIMP

60+

1 x 90 min

1

Lembitu 2, II korrus

Pauline Rammul

4. oktoober kell 9

1

Jooga

60+

1 x 90 min

Naiskoori Kannel seeniorid

60+

1x kuus

MTÜ Tantsuklubi Maarja (peotants)

2. oktoober kell 11

Lembitu 2, II korrus

Kristi Viert

3. oktoober kell 17

Lembitu 2, II korrus

Erja Arop

7. oktoober kell 10

Kontaktandmed: Reno Olle, tel 518 3760, reno.olle@gmail.com
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RAAMATUTUTVUSTUS

Rein Põder, „Savimäe”
Võrumaalt pärit teenekal kirjanikul, kahekordsel Võru
Maavalitsuse Bernard Kangro
kirjanduspreemia laureaadil
Rein Põdral ilmus sel suvel
raamat „Savimäe”, alapealkirjaga „Romaan ootamatust pärandist”.
Pealinnas elav tõlkija Sven
saab päranduseks LõunaEestis asuva talu, mis esialgu
näib talle ja abikaasalegi igati
sobivat nii suvekoduks kui ka
rahulikuks
kirjanduslikuks
tööks. Varsti selgub aga, et
koos pärandusega on Sven
saanud ühe talu minevikuga
seotud mõistatuse, mille pärandaja on talle justkui edasiseks lahendamiseks ja kirjapanekuks usaldanud. Ent see
pole veel kõik – talul on ka
praegusajal üllatusi varuks. Ja

need tulenevad tõsiasjast, et
Savimäe talu asub otse järve
ääres, kust kulgeb riigipiir Venemaaga.
Sellenimeline küla asub
Võrumaal Misso vallas. Rein
Põder: „Romaanis on ka pisut
võrumaalikku elementi; see
järv seal kauges Eesti sopis on
enam-vähem sellisena olemas.
Ise ma muidugi seal pole käinud, tean vaid kaardi põhjal.
Aga seda, kohalolu, autorilt
alati ei nõutagi. Savimäe talu
lugu on aga mujalt võetud,
samuti mõned prototüübid.
Nõnda see kirjutamine ju
käib.”
Raamat on põnev, kirjanik
oskab pinget üles kruvida. Tegelasteks on ka kurdi põgenikud, nii et sündmustik on n-ö
elust endast. Väga hästi ja haa-

NÄITUSED

ravalt on märkmetena kirja
pandud talu eelmiste elanike
traagilised elusaatused.
Raamatus on Rein Põdra
tõlgitud katkendeid Henry
David Thoreau „Päevikutest”,
sest ta on ülikooliaastatest
peale viimase loominguga tegelnud.
Katkendeid H. D. Thoreau
„Päevikutest” Triin Jürimaa
tõlkes on avaldatud aastatel
2011–2013 ajakirjas Loodusesõber. Rein Põder kiidab
Erkki Sivoneni hästi tõlgitud
„Waldenit”, mis ilmus aastal
1994.
Rein Põder on väga viljakas kirjanik, temalt on ilmunud 30 raamatut, „Savimäe”
on järjekorras 31. Teose lõpus
tutvustab autor avaldamisel
olevat romaani „Kivitok”, mil-

AJALUGU

Kerkib Wõru suurim maja.
Eesti Panga uue hoone
ehitustööd hoos
Praegu on käimas tihedad mulla
äraweo tööd Tartu-Jüri tänawa
nurgal lammutatud hoonete
aluselt maa-alalt, kuhu tuleb
tsemendist, betoonist ja rauast
aluspadi (plaat), mis peab suutma kanda uut Wõru suurehitust – kolmekordset Eesti Panga

Tiia Järvpõllu näitus „Minu jälg sinu südames” konverentsisaalis.
Ühe maali näitus mõttetoas: Ernst Hallopi „Natüürmort kaladega” VanaVõrumaa muuseumide kogust.

ÜRITUSED
19. septembril kell 14 Kella Kahe kirjandusklubis Marie Heibergi 127. sünniaastapäeva tähistamine.

Õnnitleme kõiki lugejaid, sõpru ja toetajaid
raamatukogu 108. sünnipäeval!
Olete oodatud 18. augustil sünnipäevakohvile!
LASTEOSAKOND

le tegevus toimub Võrumaast
kaugel, Põhja-Atlandi saarel.
Mõnusat suvelugemist!
Inga Kuljus

7. septembril kell 13 on suvise võistulugemise Laste-Raamatu-Suvi lõpupidu. Teeme kokkuvõtteid seekordsest raamatusuvest ja kohtume Leelo
Tunglaga. Lõpupeole saavad kutse kõik lugemismängus osalejad, kes on
15. augustiks saatnud/viinud Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonda
joonistuse, raamatusoovituse ja küsimused Leelo Tunglale.
31. augustini saab vaadata Haanja laste kunstitööde näitust „Karjapoisi kuningriik”, „Rõõmus ringmäng”, „Maa-ema lilleaed”, „Ümera lahing” ja „Pööripäev”.
Võrumaa Keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

TULEKUL

Elust Võru linnas 1937. aasta augustis
Krooni eest kaks konna
Möödunud reedel sai omapärase wägitükiga hakkama
Wõru tapamaja juures keegi
Paju tänawalt päritud mees.
Leppimise peale kugistas ta alla
ühe krooni eest kaks keskmises
suuruses konna. Konnade neelaja enesetunne oli pärast isesuguse eine sooritamist wägagi
enesega rahulolew.
Elu nr 89, 11. august 1937

Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Kodulinna lemmikpildid” trepigaleriis.

Wõru osakonna peahoonet.
Ehitatawa hoone, mis püstitatakse Ühispanga, Kewwai ja
Kablitsa käest ostetud näotute
ja madalate majade asemele,
läheb maksma 24 miljoni sendi
ümber ja tuleb Tartu ning Jüri
tänawa nurgale, haarates endasse weel praegu lammutamata
kiwimaja, kus Tekla riideäri.
Maja esikülg tuleb wastu turuplatsi.
Uus hoone ehitatakse telliskiwist. Ehitustööd on antud
Tartu ettewõtjale P. Gubenkowi
ja Ko-le ning lepingu kohaselt
peab maja katuse all olema juba
31. detsembriks 1937. a, kuna
tarwitamiskõlwulisena
peab
ettewõtja maja Pangale üle andma 1. sept 1938. a.
Nagu öeldud, tuleb hoone
kolmekordne, millest 2. korra
wõtawad oma alla peamiselt

Eesti Panga Võru osakonna äsja valminud hoone 1938. aastal.

Jüri-Tartu tänava nurk 1930. aastatel. Jüri tänaval paistvate
majade (väidan, et need majad ei olnudki nii koledad) asemele
kerkis pangahoone. Fotod: O. Haidak.

pangaruumid,
wõimaldades
ruumi waid ühele elukorterile.
Panga operatsiooni saal ulatub
läbi teise ja kolmanda korra
ning õhupuhastuseks ehitatakse
katusele kõrgetorn.
Alumine kord kuulub
terwenisti äridele. Äriruumid
tulewad moodsad, laod paigutatakse samuti majja ning keldrisse. Suurema osa äriruumidest,
Jüri tänawa poolse maja osa ja
muist ka Tartu tänawapoolset
saab Wõru Linnaapteek, kelle
erinõudeid ehitamisel arwestatakse. Samuti on kindel uue
hoone üürnik Tekla riidekauplus, kuna kaks awarat äriruumi
on praegu weel wabad.
Pangamaja 3. kord mahutab
panga juhataja korteri ja sellele
lisaks weel kolm elukorterit.
Wõiks weel juure lisada,
et hoone tuleb keskkütte ja
weewärgiga. Kõigi pangaruumide, äride ja korterite jaoks
müüritakse juba seinasse walgustuswoolu, telefoni ja ka raadio ning elektrikellade juhtmed.
Elu nr 91, 16. august 1937
Kodu-seltskondlik elu
Wiis perekonda Wõrus wõib
tunda rõõmu troonipärijatest
ja Wõru linn nendega kaasa
rõõmustada, kuna wiis päewa
järjest iga päew sündis juurde
üks meeskodanik. Kõik wiis
poissi on terwed ja nende õnnelikkudeks emadeks on: Emelie
Kääpakaust (Wõru wallast), A.
Sawimägi, Hilda Udras, Emma
Päät ja Amanda Plakk. Wiimase
poja sünnist wõib tunda rõõmu
Kannelgi, sest näitleja pojast
wõib kergesti tulla uus jõud
teatrile.
Pole huwituseta mainida,
et praegu on wallanud Wõru
„poegade periood”, kuna enne
eelmainitud wiie sündi nägi
Wõru haiglas ilmawalgust
weelgi üks meeskodanik, kelle
emaks Kongas Wastseliinast.
Elu nr 94, 23. august 1937
Vanu ajalehti sirvis VanaVõromaa muuseumide peavarahoidja Arthur Ruusmaa

Koolitus „Muna
õpetab kana”
Võrumaa Keskraamatukogu korraldab koos Võru Noortekeskusega
26. septembril kell 14 vähese arvutioskusega vanemaealistele inimestele koolituse, kus noored õpetavad
vanematele nutiseadmete kasutust.
Koolitus on mõeldud raamatukogu
lugejatele ja kaasa tuleks võtta oma
sülearvuti, tahvelarvuti või nutitelefon. Raamatukogus on ka olemas
tahvelarvutid, mida saab vajaduse
korral koolitusel kasutada. Iga osaleja saab endale personaalse noore
õpetaja, kellega koos on võimalik
leida lahendusi igapäevaelus nutiseadmete kasutamisel esile kerkinud probleemidele. Koolitusel osalemiseks palume helistada telefonil
782 1912 või saata e-kiri aadressil
merle@lib.werro.ee. Eelregistreerimine on vajalik, kuna kohtade arv
on piiratud.
Merle Koik,
Võrumaa Keskraamatukogu
arendusjuht

ÜLESKUTSE

Kogume mälestusi
Aasta 2018 on oluline verstapost Võru linna haridusmaastikul: täitub 100 aastat eestikeelse gümnaasiumihariduse
andmisest Võrus.
Sellega seoses oleme tänulikud vanade fotode ja
mälestuste jagamise eest.
Kogume muuseumi jaoks endistelt õpetajatelt ja õpilastelt
mälestusi ja fotosid gümnaasiumiajast. Me ei oota ainult
lõpupilte, vaid pildikesi, mis
kajastavad igapäevast koolielu (nt koolivorm, kooliaed,
klassid, koolitunnid). Mälestustest ja fotodest valmib
lugu, kuidas on koolielu ja
hariduse andmine saja aasta
jooksul muutunud.
Mälestused ja fotod saata
Võrumaa Muuseumi pea-

varahoidja Artur Ruusmaa
e-posti aadressil arthur@vorumuuseum.ee 15. detsembriks 2017. Foto juurde mär-

kida võimalikult täpne info
(aasta, sündmus, kes on fotol,
õpetaja puhul aineõpetaja).

Võru I Keskkooli õppetöö eesrindlased, 11. klassi õpilased
matemaatikaeksamil aastal 1953. Foto: Võrumaa Muuseum
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ÜLESKUTSE

Aidakem vaegkuuljaid!
MTÜ Võrumaa Vaegkuuljate Ühing palub abi silmusvõimendi
ostmiseks.
Silmusvõimendi on seade, mis võimaldab vaegkuuljatel avalikel üritustel kuuldust aru saada.
Oleme tänulikud mis tahes ulatuses rahalise toetuse eest!
Meie konto on EE331010220017292011, märgusõna „silmusvõimendi”.
Täname MTÜ Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu nimel!

VANA BASKINI TEATER

See
on
minu
pidu
ja teen mis tahan (suren või ära)
22. august 19.00
VÕRU
KANDLE AED
Piletid müügil Piletimaailmas,
Piletilevis ja kohapeal.

MTÜ Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu juhatus

Õnnitleme
juulikuu
juubilare!
90
Olga Osi
Aino Mesi
Evgenia Zekker
Anna Kivistik
Jaan Mets

Õnnitleme
augustikuu
juubilare!

85

95

Ellen Ainsalu
Helmi Ruus
Kalju Rist
Heino Karu

TÄNUAVALDUS
Täname ASi Võru Täht ja tema kollektiivi
aastatepikkuse hea koostöö eest!
Võru Linnavalitsus

SA VÕRU KANNEL

Kultuurisündmused
SEPTEMBER 2017

13. septembril kell 19 ON teatri lavastus „MAAILMA
ILUSAIM TÜDRUK”. Väikeses saalis.
Siim Maateni ja Kaisa Rooveri kirjutatud ja lavastatud tõestisündinud loole toetuv seikluslik uurimusretk „Maailma ilusaim
tüdruk”.
Monolavastuses on laval Siim Maaten.
„2011. aastal leidsime oma postkastist Anne päevikud. Tema
soov oli oma lugu avalikustada. Päevikud tõid päevavalgele, et
tüdruk elas enese kaitsmiseks 34 eluaasta jooksul viit erinevat
elu – igas elus uus nimi ja identiteet. See on monodraama, kuidas Võru Annest sai Londoni Zahra.”
Läbi päevikute, veinipudelite, seksitööstuse, psühholoog
Alice Milleri teooriate, Eesti ja Euroopa lähiajaloo ning Maateni
kehastatud tüdrukut kohanud tegelaste joonistub pilt armastusest, ilust ja ellujäämisest. Pilt maailma ilusaimast tüdrukust.
Juhtlause 1996. aasta päevikust:
„Ta on ägedaim, erutavaim armastatu, kes mul kunagi on
olnud. Ta on uje ja tark ega lase kellelgi end petta. Ta on kaunim
kui pornograafi unistus. Ta võib olla suureline ja kapriisne ning
samas andestav ja armastav. Ta on tõeline pühapäevalaps, magus kuninganna…”
Etendus sisaldab seksi, uimasteid ja vägivalda. Pere nooremad liikmed soovitame selle etenduse ajaks koju jätta, kui ei
viitsi neile laval juhtuvat selgitada.

80
Lehte Laur
Viive Talv
Laine Hein
Leida Luik
Aive Küttis
Maria Tyapushkina
Laine Kalmus
Meeli Kinsiveer
Maret Puru
Vladimir Juss
Laur Lukin
Heldur Lehemets

75
Leida Savioja
Malle Pettai
Vilma Kõllamägi
Viivi Sepala
Maia Kallion
Victor Litvinov
Enn Piirmann
Vladimir Kolomiets
Jüri Laikoja

70
Ene Saaron
Meliita Kongo
Liudmila Gladkikh
Regina-Miralda Roos
Maimu Visnapuu
Ellen Kaaret
Vahur Kolling
Mart Perli

Jevdokia-Olga Tiik

90
Elsa Leotoots
Elfriede Saks
Meeta Ranna

85
Aino Liiv
Erene Kramin
Toine Reiman
Akulina Parksepp
Ülo Merisalu

80
Asta Sikk
Alli Tsõbina
Leida Ivask
Valdur Paat
Ants Vink
Vello Sõerd

75
Ants Kiristaja
Heino Kelder
Aldo Ots

70
Liidia Ruut
Pärja Prostova
Kärt Neeve
Silvi Suvinõmm
Elsa Hõbemägi
Juta Vaher
Merike Aedla
Leonid Sorokon
Arvo Saarniit
Ahti Tiisler

* Septembrikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest teada anda 1. septembriks
tel 785 0914 ja/või sirje.randver@voru.ee.
* Võru linnas oli 1.08.2017 seisuga 12 306 elanikku,
neist mehi 5534 ja naisi 6772.
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Lastefestival tõi Võrru teise linna jagu rahvast
Algus lk 1

1. Linnapea Anti Allas delegeeris festivali ajaks võimu
lastele. Foto: Jaanus Tanilsoo
2. Fantaasiahoovis sai nautida illusiooni ja mustkunsti. Hetk Austraaliast pärit klouni Dan le Mani etteastest. Foto: Jaanus Tanilsoo
3. Sagin ülimenukas miniloomaaias. Foto: Marianne
Mett
4 Festivali ajal sõitis linnas ka rong. Foto: Ulis Guth
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5. Vabalaval said lapsed lustida koos Lottemaalt kohale sõitnud Lotte ja Buratinoga. Foto: Kertu Künnapuu
6. Kes puhub suurema mulli? Foto: Ulis Guth
7. Ungari sõdur tehnikapargis järeltulevale põlvele
oma varustust tutvustamas. Foto: Jaanus Tanilsoo
8. Järveäärses teemapargis viidi lapsed tagasi muinasaega. Foto: Jaanus Tanilsoo

5

2

6

7

3

4

8

Tagasivaade XXIII Võru pärimustantsu festivalile

Hetk Inglismaa pärimuspäevast. Foto: Kairit Onno

India pärimuspäeval kaasati ühistegevusse kogu publik.
Foto: Asko Ristolainen

XXIII Võru pärimustantsu festival pealkirjaga „Valsi juurde”
avas tegijate jaoks justkui uue
tantsuvärava. Valss on ju enim
levinud tantse Euroopas, samas
on igal rahval ka oma valss,
mida tantsitakse.
Tänavu tutvustati Võrus
tantsutubade ja kontsertide
kaudu taas eri rahvaste tantsukultuuri ning õpetati välis- ja
omamaistele külalistele eesti
tantsu. Samas pakuti midagi
uut: nii osalejate kui ka publiku meeli köitis valsisammudes
mõõduvõtmine ja tunniga uute
tantsude loomine. See tõi Võrru
parimad Eesti rahvatantsurühmad.
Korraldajate jaoks oli tore
üllatus kogukonna senisest
suurem kaasatulemine. Esimest
korda oli avatud nii palju kodukohvikuid ja toimusid kodukontserdid. Festivali lõpetas
ühine pika laua pidu. Võru elanike tantsualast asjatundlikkust
ja soojust kiitsid ka kõik selle Laupäeva hommikupoolik Kesklinna pargis. Foto: Janno Kuus
aasta välisrühmad.
Järgmine festival toimub 2018. aasta juulikuu teisel nädalavahetusel ja siis uuritakse lähemalt teist tuntud tantsu – polkat. Muu hulgas
toimub siis ka 30. Teppo tüüpi lõõtsade võistumängimine.

