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Võru Lastefestival tuleb sel suvel taas
Võru linn koos heade koostööpartneritega korraldab teist aastat järjest
Eesti suurima lastefestivali. 28.–29.
juulil antakse Võrus taas võim lastele
ning linn muutub suureks kogupere
mängumaaks.
Festivaliala on teemade järgi
kokku pandud, arvestades laste
soove ja mõtteid – festivali programmis on kõik eelmise aasta lemmikud, kuid avastamiseks on ka palju
uut. Mänguline nädalalõpp pakub
põnevaid ja harivaid tegevusi igale
maitsele – kokku avatakse terve rida
teemaparke paljude töötubadega.
Festivali avapauk antakse laupäeval kell 10 stardiga ühisele jooksule koos muinasjututegelastega.
Teemapargid on avatud laupäeval
kell 10–18 ja pühapäeval kell 10–17.
Laupäevane koguperekontsert Tamula rannas algab kell 20.
Ootame kõiki lastega peresid,
lapsemeelseid ja lapsesõbralikke
inimesi lastelinna Võrru!
Piletiinfo festivali koduleheküljel
www.vorulastefestival.ee. Samas saab
alates juuli algusest tutvuda ka täpse
ajakava ja festivaliala kaardiga.
(Vaata ka lk 2)
Ulis Guth

Mullu Võrus toimunud Eesti suurim lastefestival osutus menukaks ja meelitas kohale peaaegu teise linna jagu külalisi. Foto: Jaanus Tanilsoo
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Mida Võru Lastefestivalil teha ja näha?

Võrus toimub!

T

änavu juba mai keskel pööraste rannailmadega käivitunud suvi tõotab Võrus tulla äärmiselt sündmuste- ja tööderohke. Ainuüksi
käesoleva lehenumbri kiirel läbisirvimisel võib
veenduda, et linna kultuurielu saab olema mitmekülgne ja igale maitsele põnevust pakkuv. Festivalid, kontserdid, tuurid, peod, kohvikuõhtud ja
palju muud pakuvad kindlasti rohkesti meeldivaid elamusi nii võrukestele kui ka linna külalistele. Kesklinna üldpilti muutvatena saab esile tuua
meie suurimad suveüritused – Pärimustantsu festival 5.-8. juulil, Võru Lastefestival 28.-29. juulil
ja linnapäevad 17.-18. augustil. Suure hulga linnaelanikke toob kindlasti kokku ka linna jaanituli
Tamula rannas 22. juunil.
Rikkalik kultuurikalender ei välista seda, et
võrukesed on aktiivsed ka liikumisharrastuse ja
spordi vallas. Jätkuvalt on toimumas mitmed Võru
linna ajalooga tihedalt seotud traditsioonilised
spordivõistlused nagu Võru Roller, juba 60. korda
toimuv Jaan Gutmanni mälestusturniir võrkpallis, Georg Otsa mälestusvõistlus pikamaaujumises
ja Eduard Pütsepa mälestusvõistlus maadluses.
Liikumisharrastuseks stiimuleid vajavatele võrukestele pakub tihedat tegevust Võrumaa Spordiliit
oma liikmesklubidega. Spordisuve lõppakordiks
kujuneb loodetavasti 1. septembril teistkordselt
toimuv Ummamuudu liina üüjuusk, mis eelmisel
aastal kujunes väga menukaks paduvihma kiuste
või siis just tänu sellele…
Puhkuste periood ja arvukad rahvaüritused ajavad liikvele suure hulga inimesi ja panevad linnas
elu käima. Samal ajal on eluvaldkondi, kus suvi on
peamine tööhooaeg. Üheks selliseks valdkonnaks
on ehitus, kus just suvel kõige kibedamini toimetatakse. Võru linna suvemelu saab tänavu kindlasti
erilise pitseri tänu viimase aastakümne suurimale
ehitustööle, mis hõlmab sõna otseses mõttes linna
ajaloolist südant. Linna keskväljaku uuel kujul
rajamise tööd on väga suuremahulised, näiteks
paigaldatakse nende käigus tervelt viis miljonit tänavakivi! Kindlasti tahame me kõik, et uus väljak
saaks kaunis ja ehituslikult kvaliteetne. Andkem
selleks ehitajale aega ja töörahu – oodatav tulemus
on seda tülinat väärt! Linna südame remondi ajal
on liiklus suunatud keskväljakust mööda, teistele
tänavatele. Kohalikena oleme sellega juba harjunudki, aga aidakem infoga ka enda ja linna külalisi.
Inimestel on kalduvus mäletada pigem head ja
unustada häirivad kõrvaltegurid. Nii näiteks mäletavad tuhanded inimesed siiani hea sõnaga enam
kui paarikümne aasta eest Tamula rannas toimunud grandioosseid
järvekontserte, kuid
raske on leida kedagi, kes mäletaks,
et ühe sellise suurürituse ajal oli remonditav Jüri tänav
liivakatte all ja tolmas nagu kõige tavalisem põlluvahetee…
Nauditavat suve
nii töölolijatele kui
ka puhkajatele!
Sixten Sild,
abilinnapea

VÕRU LINNA LEHT
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil
ulis.guth@voru.ee
Väljaandja:
Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 512 0787
Teostaja: OÜ Meedium
Ajalehe järgmine number ilmub 15. augustil.

toimub varustuse demonstratsioon
koos ajalooloenguga, vibulaskmine
ja odavise. Lahingud pehmendatud
mõõkadega lastele ja pehmendatud
mõõkade töötoad.

PILETIGA TEEMAPARGID:
Seiklus- ja atraktsioonide pargis
(Vee tn parklas ja murualal) saab
lustida erinevatel batuutidel, sõita
karusselliga, alalt leiab mitmeid
atraktsioone (ronimissein, kiiged,
rippkangid). On matka- ja alpinismitehnikat tutvustavad töötoad,
slackline’i esinemised ja kiiking.

Teatrihoovis (Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseumis) saab vaadata teatrietendusi, kuulata muinasjutte, meisterdada tarkuseraamatut
ning koos Kalevipojaga liisku heita.
Külla tuleb Audru Kooli näitetrupp, kes sai sel aastal KarksiNuias toimunud riiklikul teatrite
festivalil laureaadi tiitli. Nende esitluses näeme etendust „Maahaldjas
Alma mure”.
Kohalikud Lasva teatritrupi
lapsed annavad etenduse „Ull Jaak
ehk mis teha, kui pea on mäda”.
Lavastus sai riiklikul teatrifestivalil
eripreemia.
Eelmisest aastast tuntud Teatribuss mängib 2 lavastust: „Saladuste
puu” ja „Tähtsad asjad”.
Müstilises filmimajas (Võru
Kandles) saab tutvuda filmitegemise ja arvutimaailmaga. Erinevad
töötoad: virtuaalreaalsus, stsenaristi töötuba, grimm ja kunsthaavad, hologramm, aegluup, playstationi mängud, robootika ja roheline
taust. Kino Kannel kavast leiab ka
eraldi multifilmide programmi
(kehtib tavapärane piletihind).
Fantaasiahoovi (Võru Kandle
aias, ainult laupäeval) laval ja erinevates töötubades astuvad üles
mustkunstnik Fred-Erik Johanson,
Sänna Leiutajate Külakool, kloun
Ummi, tsirkusestuudio FOLIO ja
Ahhaa Teaduskeskus.
TASUTA TEEMAPARGID:
Muinasjututehases (lasteaia Päkapikk hoovis, ainult laupäeval)
saab kehastuda oma lemmikmuinasjututegelaseks (näomaalingud
patsipunumine, meisterdamised
jne).
Miniloomaaias (Kesklinna kooli
aias) saab tutvuda lähemalt Ranna
rantšo loomadega (ponid, eesti valgepea jäärad, kihnu lambad talledega, kitsed talledega, sikud, kameroni kitsed, šoti mägiveise vasikas,
jänesed koos poegadega, haned,
kuked-kanad, kalkunid, pardid).
Eksootiliste loomadega tuleb
külla Alpaka Farm. Osta saab alpaka villast valmistatud käsitööd.
Meisterdamistoas saab valmistada
savist ehteid.

UUS!
Mõlemal päeval tuleb kaheks tunniks miniloomaaeda külla Ainar
Käär, kes võtab kaasa enda suurimad sõbrad maod. Tule ja saa
teada, millised omapärased loomad
on maod. Vaata, küsi ja katsu, soovi
korral saab koos loomadega pilti
teha!
Sõita saab ka poniga!
Vabal laval (F. R. Kreutzwaldi
ja Vabaduse tänava ristumise läheduses) esinevad meie koolide/
huvikoolide ja lasteaedade õpilased: Väike Werrone kooli õpilased,
Merle Pärle laulustuudio lauljad,
Võru Muusikakooli lõõtsatüdrukud
ja puhkpilliorkester, Võru loovuskooli beebid koos emmedega ning
tantsivad Eliise Abeli tantsulapsed.
Lavale astuvad laste lemmiksõbrad
koerad Võru Kennelklubist ning
külla tuleb Eesti lastekirjanik/fotograaf Grethe Rõõm koos enda suurima sõbra Lohe Lembituga.
Külalised kaugemalt: „Väikeste
hiiglaste” saatest tuttavaks saanud
Akreta-Dia Klampe, Vudila mängumaa, lastekoor Juhhei. Vaadata
saab etendust „Vuta ja Viirik liikluses” ning tsirkuseetendust Sänna
Leiutajateküla Koolist.
Vaba lava juhivad laupäeval kohalikud Midionid ning pühapäeval
laste lemmikud Karlsson ja Sipsik.
Üldine melu festivalialal (Vabaduse ja Vee tn) pakub veel mitmeid
põnevaid tegevusi, töötubasid ja
esinejaid. Mõlemal päeval sõidab
festivali ajal ringi rong. Kohal on
Pokumaa, Aila Näpustuudio, Jääaja Keskus, Metsapere mängumaa.
Meisterdada saab Võru Kunstikooli
telgis, Võru Pensionäride Päevakeskuse töötoas „Värvi mind”, EELK
Võru Katariina koguduse ja Lõuna-Eesti Haigla INGLI KOHVIK
töötoas.
UUS! Skatepark ja Noorte lava
(Võru uues skatepargis). Laupäeval toimub võistlus „Võru jam!”.
Võistlusest saavad osa võtta kõik
tõukeratturid ja BMX-il sõitjad üle
Eesti. Kell 15 algab pidu, kus esinejateks on noortebändid ja DJ-d.
Pühapäeval toimub skatepargis
kõrgushüppevõistlus, kus kõik lati
ületajad saavad autasu.
Tamula rannas toimuvad laupäeval sportlikud tegevused: saab hüpata maruhüppemäel, läbida kergejõustikurada, proovida laskmist
laskesimulaatorist, surfata, toimub
vesiaeroobika ja orienteerumine
kogu perele.
Mõlemal päeval saab koos liivameister Henryga teha liivapilte.
Pühapäev algab hommikuvõimlemise ja -joogaga (vt reklaami
lk 1). Kalastushuvilised on oodatud
kala püüdma Roosisaare sillale.
Veeatraktsioonid lisatasu eest.
Muinasaeg „Välekil on tuli” ja
UUS! Viikingite laager (Tamula
ranna ääres). See teemapark viib
meid tagasi kiviaega. Siin saab näha,
kuidas püstitati püstkodasid, tehti
tuld ja püüti kala. Osavusmängud
ja meisterdamine, lisaks saab mängida mänge talulaste mängumaal.
Ranna äärde on üles seatud viikingite telk. Mängitakse torupillimuusikat, peetakse viikinglahinguid,

Võrukeelne õpihoov
(Võru Instituudi hoovis)
UUS! Sel aastal õpivad koos lastega võru keelt Jänku Juss ja Jänku-Johanna. Võrukeelseid sõnu on
kõige lõbusam õppida mängides,
meisterdades ja mõistatades! Abiks
on multifilmitegelased Jänku-Juss
ning Jänku-Johanna. Mõlemal päeval saab meisterdada, teha ise endale võrukeelse sõnaga rinnamärk
ning vaadata Jäno-Jussi multikaid.
Avatud on võrukeelsete raamatute
lett. Kaasa saab osta võrukeelseid
juturaamatuid ja plaate lastelauludega. Soovijad saavad kätt proovida
õnneloosis ja lahendada mõistatusi.

Laat ja
kohvikud
(Kreutzwaldi ja
Vabaduse tänaval). Mõlemal päeval leiab laadaalalt vahvaid
kauplejaid, kes pakuvad kohalikku
head kodumaist toodangut: käsitööd, riidekaupu, mänguasju,
toitu ja jooki. Nälga ja janu saab
kustutada nii laadaalal kui ka igal
pool mujal – festivalialal on avatud
kohvikud.
UUS! Sel aastal on laadale
oodatud kauplema kõik lapsed,
noored, õpilasfirmad ning melu
looma noored muusikud!

Tehnikapargis (Vabaduse tänaval,
Kesklinna pargis ja Vabaduse väljakul, ainult pühapäeval) saavad
huvilised teha tutvust politseitöös
kasutatava tehnika ja masinatega.
Päästeameti poolt on kohal kutselised ja vabatahtlikud päästjad, kes
tutvustavad oma tehnikat ja varustust. Toimuvad päästeala tutvustavad
mängud ja praktilised tegevused nii
väikestele kui ka suurtele.
Maanteeamet pakub omalt poolt
põnevaid tegevusi kogu perele: pöörlev auto, turvavööstend, kaalustend,
peatoestend ja jalgratta vigursõit.
Kuperjanovi jalaväepataljon
toob tänavale erinevad masinad
ning tutvustab oma töös kasutatavaid seadmeid/tehnikat.		
Kavas on koostöös Kaitseliidu
noorteorganisatsiooniga piltide
värvimine, kaitseliitlaste varustuse
demonstratsioon ja maskeeringud.
Kohal on laste lemmikud: Sebra
ja Nublu.

Festivali ametlik telkimisala
asub Roosisaarel, Kuninga talus.

NB! Täpne ajakava ja
festivaliala kaart valmib
juuli alguses.
Vaata veebiaadressilt
www.vorulastefestival.ee!
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ARENDUSTEGEVUS

Võru linna uus keskväljak sai nurgakivi

Võru keskväljaku ehituse
käigust, 2. osa
(algus mai Võru Linna Lehes)
Võru keskväljaku ehitustööde käigus on lõppenud väljakaeved keskväljakul
ning Jüri ja Tartu tänavatel, samuti on välja ehitatud liivaalused keskväljakul
ja Tartu tänaval. Keskväljakul toimuvad torustiku, elektri ja kaablite paigaldustööd. Valminud on killustikalus, hetkel paigaldatakse sillutist. Jüri tänaval
on killustikualuse ehitus lõppjärgus.
Juunis hakati keskväljakule paigaldama sillutuskive (5x5x5 cm hallid graniidist täringukivid), mis on vastupidavad ja pikaealised. Sillutuskivide paigaldamine on aeganõudev käsitöö, kivid laotakse maha ükshaaval. Keskmiselt
paigaldab üks inimene päevas 3-4 m2 sillutist, seega võib sillutise paigaldamine
kesta hilissügiseni.
Suurte ehitusmahtudega seoses kutsub linnavalitsus võrulasi üles kivisillutise paigaldamisel kaasa lööma. „See on hea võimalus anda oma panus
keskväljaku valmimisse ja end läbi selle ajalukku jäädvustada,” ütleb abilinnapea Toomas Sarapuu. Kivisillutise paigaldamisel osaleda soovijail palume
pöörduda OÜ Asis Kivi juhataja Imre Säre poole (tel 5693 3081).
Keskväljakut ümbritsevad tänavad on liikluseks suletud, kuni sillutustööd
on lõppenud. Ehitaja on lubanud suuremate ürituste ajaks (lastefestival, pärimustantsu festival, linna sünnipäev jne), kui liiklejaid on palju, avada võimalusel liikluseks Jüri ja Tartu tänavad.
Ulis Guth

EHITAJA KOMMENTAAR
Võru linnapea Anti Allas Võru uuele keskväljakule nurgakivi asetamas. Teda assisteerivad linnavolikogu esimees Ülo Tulik ja ehitaja,
AS-i TREV-2 Grupp juhatuse esimees Sven Pertens. Foto: Tõnis Anton
13. juunil asetati Võrus EV100 ja Eesti Arhitektide Liidu algatuse „Hea avalik ruum” raames renoveeritavale linna keskväljakule nurgakivi. Keskväljaku
ehitusega taastatakse linna endisaegne süda, avatakse vaated Võru ajaloolistele
hoonetele ning luuakse linna keskmesse aktiivse ajaveetmise ja ürituste korraldamise koht. Ehitustööd loodetakse lõpetada 2019. aasta maikuus.
„Võru linna 234-aastasest ajaloost vaid 70 aastal on siin asunud park,
aga umbes 170 aastat on siin olnud ajalooline keskväljak. Võru keskväljaku ehitamisega taastame linna ajaloolise südame ja paneme selle taas
tuksuma,” rääkis Võru linnapea Anti Allas. „Tänapäevase keskväljaku
ehitusega kõik alles algab. Linnakodanike ja külaliste toimetamised ning
seal paiknema hakkavad ettevõtmised ja üritused toovad linnasüdamesse
tegeliku elu. Uus olukord nõuab kõigilt ilmselt veel harjumist, kuid koos

on meil võimalus sellest kujundada aktiivne ajaveetmise koht, mida saame
uhkusega ka külalistele näidata.”
EV100 „Hea avalik ruum” projekti programmijuhi Kalle Vellevoogi
sõnul oli Võru ajalooline peaväljak okupatsiooniaastail isetekkelise pargi
taustal pea olematuks kahanenud. „Korrastades linna ajaloolist keskosa
ja kontsentreerides sinna olulised avalikud funktsioonid ja tegevused on
võimalik anda Võru arengule uus impulss. Väljakuruum ise toimib kui
operatsioonisüsteem, mida kohalikud elanikud saavad järgnevate aastate
jooksul oma käe järgi muuta ja kujundada just neile sobivaks linnaruumiks,” lisas Vellevoog.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist

AS TREV-2 Grupp projektijuht Juho Laomets
Meie soov on sulgeda tänavad järgmiselt:
Jüri tn – kuni 04.07, 05.–08.07 liiklus tagatud killustikalusel, uuesti sulgemine 09.07–31.08;
Tartu tn – kuni 04.07, 05.–08.07 liiklus tagatud killustikalusel, uuesti sulgemine 09.07–31.10;
Seminari tn – 25.06–30.11 suletud;
L. Koidula tn – 02.07–30.11 suletud.
Teisiti pole võimalik ehitada. Võimalik on lasta mõneks päevaks liiklus killustikule, kuid seda mitte pikalt, sest muidu sõidetakse killustik ümaraks ja
see tuleb välja vahetada.
Kui kivitööd hakkavad kiiremini liikuma, on alati variant tänavad
varem avada, kuid hetke tempot vaadates tundub, et nimetatud kuupäevad
on reaalsed.

TASUB TEADA

Tasuta bussisõit Võru linnas ja Võrumaal
Alates 1. juulist 2018 on Kagu Ühistranspordikeskuse
poolt korraldatavad avalikud liinid Põlva- ja Võrumaal
reisijate jaoks tasuta. Tasuta bussisõit hõlmab ka kõiki
Võru linna läbivaid ja teenindavaid maakonnaliine – nr
1, nr 11, nr 14 ja nr 16.
Kõik bussid, millel saab sõita tasuta, on alates
1. juulist 2018 märgistatud infosildiga:

Tasuta ühistranspordile üleminek toob kaasa muudatused piletimüügisüsteemides: Võru linna ja maakonna avalikele liinidele tulevad valideerimisaparaadid
ning kehtima hakkavad uued sõidukaardid. Kui valideerimisaparaate bussis ei ole, väljastab bussijuht sõitjale vastava pileti ehk registreerib sõidu. Uus sõidukaart,
mida nimetatakse ka ühiskaardiks, kehtib kõigis nulleurose pileti üle võtnud maakondades üle Eesti.
Kait Kabun,
arendusspetsialist

MEELESPEA:
 Sõiduõiguse annab reisijale sõidukaardi omamine,
millega toimub sõidu kohustuslik valideerimine. Sõidu
valideerimata jätmine võrdub piletita sõiduga, mis on
karistatav kuni 10 trahviühikuga.
 Sõidukaardi saab edaspidi soetada bussist ning see maksab
2 eurot. Sõidukaardi soetamine on ühekordne väljaminek.
 Uut sõidukikaarti ei isikustata, st seda saavad soovi korral
kasutada ka teised pereliikmed, tuttavad jne.
 Isikud, kellel on hetkel olemas sõidukaardid (kiipkaart vmt),
ei pea uut kaarti soetama. Näiteks saavad 70-aastased
ja vanemaealised Võru linna elanikud, kes on tasuta
sõiduõigust tõendava kiipkaardi omanikud, sõita edasi oma
sõidukaardiga. Samamoodi võivad oma kehtivat sõidukaarti
kasutada Võru linna pensionärid, õpilased jt.
 Kuni uue piletimüügi süsteemi rakendumiseni väljastatakse
Võrumaa avalikel liinidel reisijatele 0-pileteid ning uue
sõidukaardi soetamine ei ole vajalik.

1 KÜSIMUS
Millal saavad reisijad
osta uusi sõidukaarte?
Vastab Kagu
Ühistranspordikeskuse
juhatuse liige Sander Saar
Uued kaardid tulevad esimesel
võimalusel, aga kindlasti enne uue
õppeaasta algust. Sõita soovijatele
on oluline teada, et ka olemasolevad sõidukaardid jäävad kehtima,
lihtsalt piletimüügisüsteemide ühtlustamine võib võtta pisut kauem
aega.

Riik hakkas toetama ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumist erakinnistutel
5. juunil alustas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
eraisikute taotluste vastuvõtmist liitumaks ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise edenemine on olnud probleemiks aastaid. Vee-ettevõtted on
viimasel kümnendil ehitanud paljudele kinnistutele välja
liitumise võimalused, kuid mitmed kinnistud ei ole tänaseni liitunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Eesti
Vee-ettevõtete Liit (EVEL) on varasematel aastatel korduvalt uurinud, mis annaks arvestatava tõuke inimestele
liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Vastuseks
on EVEL saanud, et torustike väljaehitamine kinnistul
on paljudele elanikele rahaliselt ülejõu käiv ja kui riik
rahaliselt toetaks, siis oleks see arvestatav abinõu. EVEL
on seda sõnumit korduvalt keskkonnaministeeriumile
ja KIK-ile edastanud. Tänaseks on riik välja töötanud

Milleks toetust antakse?

Kui suur on toetus?

 Toetust antakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või

 Toetuse suuruse arvutamisel lähtutakse KIK-i poolt

-kanalisatsiooniga – kinnistupealse torustiku ehitamiseks
liitumispunktist kuni hooneni. Ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on
võimalus (olemas kinnistu piiri juures liitumispunktid), aga
mingil põhjusel ei ole kinnistu liitunud.

ette antud ühikmaksumustest ning toetuse suurus
sõltub rajatava torustiku pikkusest. Keskmised toetuste
summad jäävad vahemikku 2000–2500 eurot. Toetuse
väljamakse tegemisel peab KIK tulumaksuseaduse kohaselt
väljamakstavast toetusest kinni tulumaksu.

Toetusmeetme töötas välja keskkonnaministeerium, toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Võru kaugküttevõrgu laiendus toob kaasa ajutisi liikluspiiranguid
Võru kaugkütteettevõte Danpower Eesti AS alustas 15. juunil kaugküttevõrgu
ehitustöödega Võru linnas. Ehitustööde tulemusel liidetakse Võru kaugküttevõrguga Võru vallavalitsuse hoone ja Tamula Kodu uusarendus.
Danpower Eesti juhatuse liige Kairi Wolff selgitas, et ehitustööde eesmärk
on suurendada Võru kaugküttevõrgu efektiivsust ning suvi on parim võimalik
aeg ehitustööde teostamiseks. „Esmalt liidame kaugküttevõrguga Võru vallavalitsuse hoone. Ehitustööde tõttu on liiklus ajutiselt häiritud Vilja tänaval alates
Vabaduse tänava ristmikust ning Tartu tänaval,” kirjeldas Wolff töö kulgu, lisades, et kõikidele ehitusobjektiäärsetele kinnistutele tagatakse ligipääs.

meetme, millega toetatakse kinnistute ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooniga liitumist reoveekogumisaladel, mille
suurus ületab 2000 ie ehk Võrumaal Võru linnas ja vallas (Kose alevikus, Verijärve, Meegomäe, Võrumõisa ja
Võlsi külades).
Täpsem informatsioon on KIK-i kodulehel
https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikutevee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine.
Toetuse saamiseks soovitame eraisikutel pöörduda
AS-i Võru Vesi poole aadressil Ringtee 10, Võru linn või
e-posti teel voru.vesi@voruvesi.ee või helistades telefonil
782 8334. Aitame teid asjaajamises!
NB! Toetusmeetme infopäev eraisikutele toimub
4. juulil 2018 algusega kell 18 Võru Kultuurimajas Kannel väikeses saalis.		
AS Võru Vesi

Kreutzwaldi 59c objekti ehk Tamula Kodu uusarenduse kaugküttevõrguga liitmine algab juulis. „Tamula Kodu ehitustööde raames toimuvad
ehitustööd Lille tänaval, alates Piiri tänava ristmikust, ning Niidu tänaval,”
tõdes Wolff, paludes linnaelanikelt liiklusmuudatuste osas kannatlikku
meelt ja mõistvat suhtumist. „Projektide valmides saavad Tamula Kodu
uusarenduse läheduses olevad hooned samuti võimaluse lihtsamalt liituda
kaugküttevõrguga,” rõhutas ta.
Ehitustöödega tegeleva ettevõtte Metrx OÜ juhatuse liige Tarvo Sarapuu sõnas, et tööde teostamiseks on planeeritud piisav aeg, millest

tulenevalt peaksid kõik ehitustööd tehtud olema septembri lõpuks.
„Tööde käigus paigaldame uued kaugküttetorud kahe objekti peale kokku
ca 1,1 km pikkusele alale ning taastame ehituse käigus lõhutud katendid,”
lisas Sarapuu.
Omanikujärelevalvet teostab ehitustöödel OÜ Äärejuht.
Kaugküttevõrgu laiendamisse investeeritakse kokku ligi 300 000
eurot, millest poole katab Keskkonnainvesteeringute Keskus koos Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondiga. Ülejäänud rahastus tuleb Danpower
Eesti AS-ilt.
Maire Udras,
Danpower Eesti AS müügi- ja kliendisuhete juht
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Võru skatepark valiti 2017. aasta
parimaks kommunaalrajatiseks
Eesti Kommunaalmajanduse Ühing tunnistas Võru
betoonist skatepargi (pildil) 2017. aasta parimaks
kommunaalrajatiseks.
„Väga head munitsipaalrajatised sünnivad ainult
siis, kui väga hoolikalt kuulata neid kasutama hakkava
sihtgrupi soove. Võru betoonist skatepark sündis Võru
noorte initsiatiivil ja aktiivsel kaasalöömisel projekteerimisest kuni ehituseni välja,” kommenteeris Võru
linnapea Anti Allas.
Mullu 14. oktoobril avatud skatepargis on 20
rajaelementi ning arvestatud on erinevate harrastajate ja vanusegruppide nõudmistega. Rula-, uisu-,

tõukeratta- ning DH-, FGFS- ja BMX-rataste sõiduks sobiv umbes 1435 m2 ala hõlmav rajatis on oma
bowl-elemendi (kauss/bassein) ja korraliku sademeveesüsteemiga Eestis ainulaadne. Samuti saab pargis
korraldada kõrgetasemelisi võistlusi.
Parima kommunaalrajatise konkursile esitati
kokku 11 ehitist üle Eesti.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist
Foto: Andrei Javnašan

LINNAVALITSUSE JA LINNAVOLIKOGU TEATED

Võru linnavalitsuse istungitel
Ürituste kooskõlastamine ja
maa-alade sulgemine
Füüsilisest isikust ettevõtjale
Sirle Sillastele anti nõusolek
avaliku ürituse „Võru laat” korraldamiseks 22. juunil 2018 kell
9–16. Vabaduse väljak on liikluseks suletud kell 7–17.
Mittetulundusühingule
Võru Folkloorifestival anti luba
korraldada 5.–8. juulini Võru linnas toimuva XXIV
Võru pärimustantsu festivali „Teppo timm ja polkasamm” raames:
• rongkäik 5. juulil kella 17-st kuni rongkäigu läbimiseni (Kreutzwaldi park – Katariina allee – Vabaduse
tn – Jüri tn – Liiva tn);
• festivalilaat 6. ja 8. juulil kell 10–18 ning 7. juulil kell 10–24. Laat toimub Vabaduse tänaval Jüri tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul, F. R.
Kreutzwaldi tänaval Vabaduse tänava ja Liiva tänava
vahelisel lõigul, Liiva tänaval F. R. Kreutzwaldi tänava
ja Jüri tänava vahelisel lõigul;
• vabaõhu pargiprogramm 6.–8. juulil kell 10–13
ning 8. juulil kella 21-st kuni 9. juuli öösel kella 2-ni
Kesklinna pargis;
• tantsuõhtu Võru Kandle aias: 6. juulil kella 21-st
7. juuli öösel kella 2-ni ning 7. juulil kella 21-st 8. juuli
öösel kella 2-ni;
• folkaeroobika 7. ja 8. juulil kell 9–10 Friedrich
Reinhold Kreutzwaldi pargis;
• tänavatants 7. juulil kell 20–21 Vabaduse väljakul.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks Tartu tänav T1 kinnistule, nõusolek
isikliku kasutusõiguse seadmiseks Telia Eesti AS-i kasuks Tartu tänav T1 kinnistule, Kesk tänav T1 kinnistule, Võlsi tee T1 kinnistule, Järve tänav T1 kinnistule
ja Metsa tänav T1 kinnistule ning nõusolek isikliku
kasutusõiguse seadmiseks Danpower Eesti AS-i kasuks
Räpina maantee T1 kinnistule. Määrati isiklike kasutusõiguste alad ja tingimused.

Võru linnavolikogu
istung 13. juunil

Võru linna 2017. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitati Võru linna 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne, kus on konsolideeritud Võru
linnavalitsuse, tema hallatavate asutuste, AS Võru
Vesi, SA Võru Spordikeskus, SA Võru Pensionäride
Päevakeskuse, SA Võru Kannel ja OÜ Taristuhaldus
majandustulemused. Majandusaasta aruandele on
teostanud audiitorkontrolli audiitorühing Audest
Audiitorteenuste Osaühing.

Võru linna arengukava muutmine
Toimus Võru linna arengukava 2017–2035 tegevuskava
muutmise eelnõu esimene lugemine. Tegevuskavast on
välja on võetud teostatud tegevused, tegevusi ja aastaarve on täpsustatud ning juurde on lisatud tegevusi,
mille teostamine plaanitakse lähiaastatel. Muudatusettepanekuid oodatakse 18. augustiks 2018. Arengukava
muutmise eelnõu on kättesaadav veebiaadressil http://
www.voru.ee/et/menetluses-olevad-eelnoud.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 111 // 111a katastriüksuse (pindala 1887 m², sihtotstarve 50% elamumaa, 50%
ärimaa) jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid, sihtotstarbed ja pindalad
järgnevalt: F. R. Kreutzwaldi tn 111 (pindala 783 m²,
sihtotstarve 100% elamumaa) ja F. R. Kreutzwaldi tn
111a (pindala 1103 m², sihtotstarve 100% ärimaa).
Projektis osalemine
Otsustati osaleda taotlejana sotsiaalministeeriumi poolt
väljakuulutatud taotlusvoorus projektiga „Puuetega inimeste eluruumide kohandamine Võru linnas, I etapp”.
Projekti kestvus on kuni 24 kuud, kogumaksumus kuni
43 400 eurot, millest Võru linna omafinantseering on
kuni 12 375 eurot (sellest kuni 5475 eurot on abikõlblik
ja kuni 6900 eurot mitteabikõlblik).
2018. aastal plaanitakse kohandada kokku kuni 9
eluruumi.

Võru linna teenetemärgi andmine
Loe lk 5.

Korralduse kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavalitsuse 9. aprilli 2014
korraldus nr 157 "Võru linna kriisikomisjoni koosseisu
kinnitamine”. Uus kriisikomisjoni koosseis kinnitati linnapea käskkirjaga.
Määruse muutmine
Muudeti linnavalitsuse määrust „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”. Seni kehtinud
korra kohaselt esitasid lapsevanemad taotluse elukohajärgse munitsipaalkooli määramiseks õppima asumisele
eelneva aasta 1. novembriks. Uueks tähtajaks on õppima
asumise aasta 1. märts. Nimekirjad avalikustatakse koolide kaupa Võru linna veebilehel hiljemalt 1. aprillil ning
vanemaid teavitatakse taotluses toodud kontaktidel.
Korralduse muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 20. oktoobri 2010 korraldust „Teenuste hindade kehtestamine”. Kuna sotsiaaltööosakonnas ei osutata enam pesupesemise teenust, oli
vajalik vastavate teenuste hindade kehtetuks tunnistamine. Pesupesemise teenust osutab Nöörimaa Tugikodu.
Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusload: kaugküttetorustiku ehitamiseks
asukohtadega Räpina mnt T1, Räpina mnt 15, Räpina
mnt 16, Räpina mnt 19, Räpina mnt 22b; abihoone
laiendamiseks asukohaga Vindi tn 4; koolihoone ümberehitamiseks asukohaga Kooli tn 7; ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitorustike ehitamiseks asukohtadega Jüri
tänav, Lembitu tänav T1, Lydia Koidula tänav T1, Lydia
Koidula tänav T2, Seminari tänav T1 ja Tartu tänav
T1; ühisveevärgitorustiku ehitamiseks asukohtadega
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav, Jaama tänav ja
Raudtee tn 13.

Investeerimislaenu võtmine
Linnavalitsusele anti luba võtta aastateks 2018–2028
laenu kuni 1 550 000 eurot järgmisteks investeeringuteks: Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine, tänavate
rekonstrueerimine, Võru keskväljaku rajamine, esmatasandi tervisekeskuse rajamine ning Kesklinna pargi
rekonstrueerimine.
Võru linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arendamise kava
Kinnitati „Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2018–2030”.
Võru linna 2018. aasta lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2018. aasta teine lisaeelarve,

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusload Kanarbiku tn 5 üksikelamule ja
Kubija järve kalastusplatvormile.
Enampakkumise korraldamine linnavara
võõrandamiseks
Otsustati korraldada elektrooniline enampakkumine
Võru linnas asuva Kivimurru tn 3 kinnistu (pindala
6710 m², sihtotstarve 20% ärimaa, 80% tootmismaa)
võõrandamiseks, alghinnaga 40 000 eurot. Enampakkumine korraldatakse veebikeskkonnas osta.ee, käsiraha
suuruseks kinnitati 10 000 eurot.
Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Võru linnas Tamula supelrannas asuva maa-ala (suurus
ligikaudu 420 m²) ja sellel paikneva „bangalo”, abihoone,
lava ja terrasside kasutusse andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks kinnitati osaühingu Otto Segeberg pakkumus maksumusega 21 505
eurot 5-aastase perioodi eest.
Kinnistu koormamine Võru linna kasuks isikliku
kasutusõigusega
Otsustati sõlmida asjaõigusleping Veskijärve tänav T2
kinnistu (pindala 5165 m², sihtotstarve transpordimaa)
koormamiseks isikliku kasutusõigusega Võru linna kasuks. Määrati isikliku kasutusõiguse ala ning isikliku
kasutusõiguse tingimused.
Projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse algatamine
Algatati avatud menetlus Tulika tn 1 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks projekteerimistingimuste
andmiseks.

millega lisatakse eelarvesse 2018. aastal laekuvad
sihtotstarbelised toetused. Eelarve maht suurenes
98 497 euro võrra ning pärast lisaeelarve vastuvõtmist
on linna 2018. aasta eelarve maht 25,1 miljonit eurot.
Loa andmine linnavara omandamiseks
Otsustati omandada keskkonnaministeeriumilt kui
riigivara valitsejalt järgnevad kinnisasjad: Põllu tn 13
(pindala 15371 m², sihtotstarve 100% tootmismaa)
maksumusega 39 000 eurot, Põllu tn 17 (pindala
5998 m², sihtotstarve 60% tootmismaa, 40% ärimaa)
maksumusega 16 900 eurot, Põllu tn 16a (pindala
98 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) maksumusega
260 eurot ning Põllu tn 17a (pindala 107 m², sihtotstarve 100% tootmismaa) maksumusega 325 eurot.

TASUB TEADA

Ranitsatoetus aitab kooli minna
2018. aastal toetab Võru linn oma 1. klassi
astuvaid lapsi 100 euroga. Ranitsatoetus
on Võru linna eelarvest üldhariduskooli
esimesse klassi mineva lapse vanemale,
eestkostjale või hooldajale makstav ühekordne toetus. Seda makstakse vanemale,
kellel endal ja kelle kooli mineval lapsel
on 2018. aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris elukoha aadressiks Võru linn.
Ranitsatoetust saab taotleda 1. augustist
kuni 15. septembrini, täites vormikohase
avalduse. Määrusega saab tutvuda ja avalduse blankett on kättesaadav Võru linnavalitsuse infosaalis ja linna veebilehel www.
voru.ee (Haridus, kultuur, sport/Teenused

ja toetused). Väljapoole Võru linna õppima
asuvatele lastele toetuse taotlemisel tuleb lisaks avaldusele esitada kooli tõend.
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 info@voru.ee. Info
telefonil 785 0911.
Anita Kikas,
haridusspetsialist

Lasteaia õppetasust vabastamist saab
ka tänavu taotleda 20. augustini
Taotlusi lasteaia õppetasu maksmisest vabastuse saamiseks võetakse kolme ja enama lapsega vanematelt 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
18-aastast või üle 18-aastast 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”, millega on võimalik tutvuda Võru linna
veebilehel www.voru.ee (Haridus, kultuur, sport/Teenused ja

toetused). Vabastuse saamiseks on vaja iga aasta 20. augustiks
esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus ning üle 18-aastaste
laste puhul lisaks 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 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@voru.ee. Info telefonil
785 0911.
Anita Kikas,
haridusspetsialist
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Võru linna teenetemärgi saab Peeter Saan
Võru linnavolikogu otsustas 13. juunil, et Võru linna teenetemärgi saab tänavu Eesti Kaitseväe kolonelleitnant, dirigent, klarneti- ja saksofonimängija ning arranžeerija Peeter Saan (pildil) panuse eest kodulinna
muusikaelu rikastamisse ja hoidmisse.
Ettepaneku Peeter Saanile linna teenetemärgi omistamiseks tegi SA Võru Kultuurimaja Kannel. „Peeter Saan on alati olnud aktiivne kodulinna Võru patrioot. Linna sünnipäevadel on Kaitseväe orkester üles
astunud väga erinevate kavadega, esitanud klassikalist puhkpillimuusikat, aga ka suurejoonelisi kontserte
operetitähtede ja popmuusikutega. Koos on esinetud meie kodukandi kollektiividega ja lauljatega,” on öeldud
Kandle pöördumises.
Viimastel aastatel on Peeter Saani juhtimise all toimunud lastefestivali suur järvekontsert ja linna aastapäeva kontsert. Tänavu emadepäeval organiseeris Peeter Saan Eesti, Läti, Leedu – Vabariik 100 raames Võrru
Baltimaade kaitsevägede ühendorkestri kontserdi „Sada õnnitlust emadele”.
Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast ja seni on selle saanud 32 isikut. Teenetemärk
antakse Peeter Saanile üle Võru linna sünnipäevakontserdil 18. augustil. Teenetemärgiga kaasneb 2000 euro
suurune preemia. Otsus omistada Võru linna kõrgeim autasu tänavu Peeter Saanile võeti volikogus vastu ühehäälselt.			
Ulis Guth

 Peeter Saan alustas muusikaõpinguid Võru Lastemuusikakoolis akordioni, hiljem klarneti ja
saksofoni erialal. Ta on lõpetanud G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli klarneti-saksofoniklassis
(1983), Eesti Muusikaakadeemia klarnetiklassis (1988), Eesti Muusikaakadeemia magistriõppe
puhkpilliorkestri dirigeerimise alal (2002) ning kaitsnud doktoritöö teemal „Eesti sõjaväeorkestrid
1918-40“ (2006).
 Alates 1980. aastast on ta töötanud muusikuna: esmalt puhkpilliorkestris Tallinn (1980–1993),
seejärel Eesti Kaitseväe orkestris (1995–1996 selle abidirigendina ja 1996 kuni tänaseni orkestri
ülema ja peadirigendina). On esinenud külalisdirigendina Saksamaal, Soomes, Rootsis, Lätis ja
Venemaal.
 Arranžeerijana on ta teinud enam kui 100 seadet ja transkriptsiooni puhkpilliorkestritele.
Eriline koht tema repertuaaris on Võrus tegutsenud puhkpillikorüfee Eduard Tamme loomingu
esiletoomine ja populariseerimine.
 Ta oli 2000. aastal peetud Eesti – Soome laulupeo puhkpilliorkestrite juht, XXIV üldlaulupeo kutseliste puhkpilliorkestrite üldjuht ja XXV üldlaulupeo puhkpilliorkestrite liigijuht.
 Aastatel 2000-2005 osales Saan Võru Lions Klubi ja Võru kultuurimaja Kannel koostöös korraldatud Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud ja aastalõpu ballide korraldamises – Eesti Kaitseväe orkestri esinemised. Aastatel
2002-2009 oli ta üleriigilise noorte lauljate ja uusloominguliste laulude konkursi Võruvisioon iga-aastane žürii liige
ja konsultant ning alates 2003. aastast Võru linna toimuvate tähtpäevalistel üritustel Kaitseväe orkestri dirigent ja
kontserdi programmijuht.

KUU PILDIS

22. jalaväepataljon sai endale ajaloolise lipu
Võru linn ja Eesti Reservohvitseride
Kogu annetasid läinud kuul Taara
linnakus 22. jalaväepataljonile ajaloolise 7. jalaväerügemendi sümboolikal põhineva lipu.
„Lipp on eriline sümbol. Kui
relvastus ja varustus moodustavad
lahinguvalmiduse välise külje, siis
lipp annab võitlejatele moraalse

kindluse ja tugevdab sisemist ühtsust eesmärgi saavutamise nimel
võidelda,“ ütles 22. jalaväepataljoni
ülem major Erkki Roosnurm.
Taara linnakus toimunud tseremoonial lõid lipu sisse sümboolsed
naelad 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Eero Rebo, 22. jalaväepataljoni ülem major Erkki Roosnurm,

Võru linnapea Anti Allas ning Eesti
Reservohvitseride Kogu esimees reservmajor Andre Lilleleht.
22. jalaväepataljonile annetatud
lipp põhineb Vabadussõjas võidelnud 7. jalaväerügemendi lipul.
Sellel on sinisel taustal kujutatud
kindluseväravat kaitsevat valvurit,
kelle mõlemal küljel seisavad lõvid.

Nagu 22. jalaväepataljon, nii oli ka
7. jalaväerügement tihedalt seotud
Lõuna-Eesti sõjalise kaitsega: Vabadussõjas võitles see üksus Võru ja
Petseri suunal ning paiknes pärast
sõda mõlemas linnas.
22. jalaväepataljon on üks
2. jalaväebrigaadi reservmanööverpataljonidest, mille koosseisu
kuuluvad võitlejad on suures osas
saanud väljaõppe Kuperjanovi
jalaväepataljonis.

Uma Pido tõi Kubjale kokku tuhandeid võrulasi
2. juunil Võrus peetud V Uma Pido tõi Kubja laulukaare alla 3800
esinejat ja neid kuulama vähemalt sama palju võrulasi üle kogu ilma.
Juubelipeo lavastuses kohtusid erinevad põlvkonnad, et leida üles ühisosa, mis aitaks võru keelt ja meelt edasi viia ning alles hoida.
„Näitasime inimestele, et vanast ajast pärit asjad võivad olla head
pruukida ka tänasel päeval. Näiteks võru keel või rahvalaulud, mida
saab panna moodsamasse vormi,” ütles üks Uma Peo idee autoritest
Triinu Laan. Peo pealavastaja Helena Kesoneni sõnul oli kogu peo läbiv
liin kontakti loomine maa ja erinevate põlvkondade vahel.
Peo tuli jõudis kohale mööda peenikest köit balanseeriva slacklineri käes maa peal kõlava iidse võrukeelse regilaulu saatel. Peopäeval, kui koorid Kubjal õhtuseks peakontserdiks proovi tegid, toimus
Võru Kesklinna pargis Uma Pido laat, õhtusele peakontserdile järgnes
simman.
Võrukeelset Uma Pido, mis käib külakorda kahe Vana Võromaa
suurema keskuse Võru ja Põlva vahet, peetakse alates 2008. aastast.

Tuhandete võrulaste pidu Kubjal.

NG kollase akna avamine Tamula kaldal

LÜHIDALT
Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab
Võru linnavalitsuse ametnike õppereisi
Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab Võru linnavalitsuse
ametnike õppereisi 6500 euroga.
6-päevane õppereis, mille eesmärk on tutvuda Põhjamaade parimate praktikatega linnaplaneerimise ja arendamise alal, toimub 2019. aasta kevadel Norra ja Rootsi.
Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

1. juunil avati Võrus Tamula
kaldal, Roosisaare silla juures
kauneid vaateid raamistav
National Geographicu (NG)
kollane aken. Avaürituse lavastas Heiki Kelp koostöös
Silja Otsari ja Kauri Kaljustega. Esinesid ansambel
REHA ja Võru Gümnaasiumi
lauljad. Kollase akna lugu tutvustas National Geographicu
Eesti väljaande peatoimetaja
Erkki Peetsalu. Akna avas
Võru linnapea Anti Allas
(pildil).

Hetk Taara linnakus toimunud liputseremooniast.

Võru linnavalitsuse korvpallimeeskond KOV-töötajate
turniiril taas pjedestaalil
Võru linnavalitsuse korvpallimeeskond tõusis Võru maakonna KOV-töötajate meistrivõistlustel teist aastat järjest pjedestaalile, saavutades 25. mail
Kuldre spordihoones toimunud turniiril teise koha. Võru linna võistkond
(pildil) koosseisus Ülo Tulik, Olev Lüütsepp, Andres Visnapuu, Raiko
Palm, Kalmer Vislapuu, Kait Kabun ja Tauno Asi kogus viie meeskonna
osalusel peetud turniiril kolm võitu ja ühe kaotuse. Esikoha saavutas täiseduga Antsla vald. Kolmanda koha sai Rõuge vald, järgnesid Võru vald
ja Setomaa vald. Võistkondade parimateks mängijateks tunnistati Avo
Kirsbaum (Antsla vald), Kalmer Vislapuu (Võru linn), Elar Kutsar (Rõuge
vald), Taimar Timmi (Võru vald) ja Indrek Mahla (Setomaa vald).
Foto: Külli Leola
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ENNETUSTEGEVUS

HOIATUS

Kukkus ja uppus
Päästeamet innustab tänavu ohutut elukeskkonda väärtustama ja kujundama ennetuskampaaniaga „Hoia Silm
Peal”. Kampaaniaga kutsume veekogude ümbrust ohutumaks muutma ning nõrgemaid pereliikmeid veekogude
juures tähelepanu all hoidma, et ei juhtuks õnnetusi.
Kukkus vett võttes kaevu… Libises muru niites kaldast tiiki… Kaotas ojast kastmisvett võttes tasakaalu …
Kaotsi läinud 5-aastane tüdruk leiti tiigist uppununa…
Paljude traagiliste veeõnnetuste põhjuste tuum kõlab
just nii.

Eelmisel aastal uppus 42 inimest, nendest üle poolte
põhjuseks oli ootamatu vette kukkumine. Uppus neli
last, kellest kolm olid alla kuue aasta vanused. On veeõnnetusi, mis arenevad väga kiirelt ja mida on raske ette
aimata. Tagantjärele kaaludes leiab siiski alati, et õnnetuse ärahoidmiseks oleks saanud midagi ära teha. Et aga
õnnetusi juba eos ära hoida, peab ohutu elukeskkonna
kujundamine olema kogu aeg esmatähtis.
Kukkumistega seotud olukorrad on eripalgelised ja
nende ärahoidmiseks on raske igas olukorras toimivaid
juhiseid anda. Alustuseks on tähtis kukkumisega seotud
ohte oma kodu ümbruses hinnata. Kas sina tead, kus
varitsevad sinu kodu läheduses ohud, mis võivad põhjustada vette kukkumist? Kas oled hinnanud, millised
on sinu võimed raskuste korral
toime tulla? Üksi õnnetusse sattudes päästab end ju ennekõike
hätta jäänu ise, kui tal on selleks
piisavalt jõudu ja õnne. Siin kehtib ütlus, et uppuja päästmine on
uppuja enda asi.
Lastel puuduvad kogemused
ohtude ja oma võimete hindamiseks. Seepärast peavad täiskasvanud neil tiigi, basseini või vanni
ääres silma peal hoidma. Või kui
järelevalvet tagada ei suudeta, siis
tuleb takistada juurdepääs veekogule kasvõi aia ehitamisega. See
nõuanne kehtib aastaringselt, sest
raske veeõnnetuse võib põhjustada ka läbi jää vajumine.
Eakatel on küll kogemusi,
kuid õnnetuse korral ei pruugi
füüsiline seisund võimaldada
veest pääsemist ning seepärast
vajavad abi nemadki. Möödunud
aastal uppunuist enam kui pooled olid vanuses 51–80 eluaastat.
Eaka koduümbruse ohutumaks
muutmiseks tasub veevõtukohtade (kaev, tiik, oja vm) juurdepääsud turvalisemaks muuta.
Kasulik on paigaldada nende
juurde käsipuud, rajada trepp
või korralik purre. Nendest vahenditest võib abi saada muide
ka mõni teie napsutanud külalistest. Eelmisel aastal uppunud
meestest olid enam kui pooled
alkoholijoobes, naistest oli joobes
kolmandik.
Riivo Mölter,
Lõuna päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

„Kaitse end ja aita teist”
ohutuspäev Haanjas

Kubija vettehüppetorni ülemiselt
korruselt vette
hüppamine on

rangelt keelatud

Alates 1. juunist algas Võrus Tamula
ja Kubija järve rannas ametlik suplushooaeg. Terviseameti poolt on
mõlemas rannas võetud veeproovide
tulemused väga head ning ka nende
poolt on antud nõusolek supluskohtade avamiseks. Rannavalveteenust
osutab G4S Eesti AS suplushooaja
igal päeval kella 10-st 21-ni.

Ohutusõppe üks osa: kuidas abistada veekogul hätta sattunud inimest.
24. mail toimus Haanja spordi- ja
puhkekeskuse aladel populaarse
laste ohutusõppe programmi „Kaitse
end ja aita teist” ohutuspäev. Üle
Võru maakonna oli kokku tulnud 15 koolist 130 õpilast. KEAT
programmi põhieesmärk on anda
6. klasside õpilastele põhikooli riikliku
õppekava ja seda läbiva teema „Tervis
ja ohutus” alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi.
Omandatud teadmisi testiti ja
kinnistati erinevates põnevates teemapunktides, mida viisid läbi erinevad asutused: Päästeamet, Suhka
vabatahtlik päästekomando, Lõuna-Eesti pommigrupp, Maanteeamet, PPA, Eesti Punane Rist, Kaitseliit, Häirekeskus, Elektrilevi, OLE
(Raudteeohutus), Võru Noortekeskus. Iga kool sai läbida järgemööda
kõik 16 tegevuspunkti.
Koolitusprogrammi ja ohutuspäeva läbinud noor teab, kuidas
kustutada pannil põlema läinud
rasva, oskab abistada veekogul hätta
sattunud inimest, teab, millal helistada Häirekeskusesse, oskab anda
abi teadvuseta kannatanule ja saab

hakkama ka teiste keskkonnast tulenevate ohtude korral.
Õpetajad said samal ajal suurendada oma teadmisi, osaledes koolitusel „Mitmekesisemad tegevused
koolitundides ja vahepauside ajal”,
mille tulemusena nad omandasid oskused tegemaks nii, et lapsed töötaksid tunnis kaasa ja oleksid aktiivsed,
aga samas ei segaks tundi kõrvaliste
tegevustega.
Toimekale päevale pani väärika punkti lustlik veeolümpia,
mis tõi kilkeid ja rõõmu kõikidele.
KEAT programmis osalemist soovitame kõikidele koolidele – põnev
ja hariv on ta nii õpilastele kui ka
juhendajatele.
KEAT ohutuspäeva läbiviimisele aitasid kaasa Cristella VT OÜ,
KPG Kaubanduse OÜ, Priit Narusk,
Pubi Finiš, Sirje Pärnapuu, Ruusmäe
Noortekeskus, Rõuge Vallavalitsus,
SA Võrumaa Arenduskeskus, Urmas
Veeroja ja Haanja Kool.

Juhime tähelepanu, et Kubija
rannas asuva vettehüppetorni
(pildil) ülemiselt korruselt on vette
hüppamine rangelt keelatud, kuna
vee sügavus hüppetorni all ei vasta
nõutule. Kõrgemalt platvormilt
madalasse vette hüppamine võib
kaasa tuua raskeid tervisekahjustusi.
Võru linnavalitsusel on plaanis hüppetorni alust küll süvendada, kuid
Keskkonnaameti soovitusel teostatakse neid töid pärast suplushooaja
lõppu – siis, kui see järve vee-elustikku kõige vähem häirib.

Tiina Jaanimägi,
SA Võrumaa Arenduskeskus rahvatervise ja turvalisuse spetsialist

SOTSIAALTÖÖ

Võru linnavalitsus aitab noortel tööd leida ja õpinguid jätkata
Võru linn on üks viiest Eestimaa
omavalitsusest, kes osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud noortegarantii tugisüsteemi pilootprojektis,
et olla abiks oma 16–26-aastastele
noortele töö leidmisel või õpingute jätkamisel. Põhjuse projektiga
liitumiseks andis 2016. aastal läbi
viidud seire, mis näitas, et linnas on
321 mitteaktiivset noort inimest,

kes võivad vajada abi oma potentsiaali ja võimete realiseerimiseks.
Minu töö on riiklikest registritest saadud andmete põhjal kontakteeruda noortega, kes ei õpi, ei tööta,
ei ole töötuna arvel, ei saa töötamise
toetamise teenust või hüvitist alla
pooleteiseaastase lapse kasvatamise
eest, ei tegele ettevõtlusega, ei kanna
vangistust või eelvangistust, ei viibi

asendus- või kaitseväeteenistuses,
kellel ei ole tuvastatud puuduvat
töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust. Kontakti
eesmärk on välja selgitada, kuidas
noorel tegelikult läheb ning kas ta
vajab tuge oma tuleviku loomisel.
Noorele parima lahenduse leidmise
nimel teeme koostööd partneritega,
kelleks on näiteks Eesti Töötukassa,

Rajaleidja keskus, Tugila, mitmed
koolid ja tööandjad jne.
Kogu tööprotsessis järgitakse
hoolikalt andmekaitsereegleid ja
rakendatakse juhtumikorralduse
põhimõtteid ning noorsoo- ja
sotsiaaltöö häid tavasid. Alaealise
noore puhul kaasame ka vanemad.
Hetkel tuleb küll tõdeda, et
tööks vajalikud IT-lahendused on

veidi viibinud, kuna sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse
arendatud spetsiaalne moodul
vajab veel testimist ja kohendamist.
Küllap need tehnilised tõrked saavad aga peagi lahenduse ning oma
noortest hooliva omavalitsusena
on Võru linnavalitsusel võimalik
noortegarantii tugisüsteemi kasutades hakata reaalselt tegutsema
nendega koos ja nende heaks. Saabuv suvi on suurepärane aeg seada

plaane sügiseks – leida põnev õppimisvõimalus või väljakutse tööturult ning seljatada takistused,
mis tööle või õppima asumist on
seni raskendanud. Olen kindel, et
vajalikud, sobivad ja huvipakkuvad
lahendused on lähedal ja me leiame
need noorega koostööd tehes üles!

kohta ja abi koha otsimisel annab
sotsiaaltööosakonna ametnik.
Üldjuhul hooldekodu kohamaksu eest tasub inimene ise ja
puuduva osa katavad ülalpidamiskohustusega lähedased. Ülalpidamiskohustusega lähedaste hulka
kuuluvad abikaasa (sh lahutatud
abikaasa, kui inimese abivajadus
tekkis enne abielu lahutamist), lapsed ja täisealised lapselapsed. Kohamaksu tasumist ei saa nõuda kaugematelt sugulastelt, õdedelt-vendadelt ega elukaaslastelt.
Jällegi sõltub kõik inimeste
olukordadest, sest üsna sageli on
eaka lapsed ise juba kõrges eas ning
abivajajad ja nende sissetulekust ei
piisa, et tasuda vanema hooldekodu
tasu. Selleks hinnatakse iga abivajaja lähedaste ringi toimetulekut
eraldi ning lähedase maksejõuetus
ei ole põhjus inimese abist ilma
jätmiseks.
Lähedased võivad taotleda ülalpidamiskohustusest täielikku või

osalist vabastamist ka juhtudel, kui
eakas ema või isa ei ole neid lapsepõlves ülal pidanud.
Lähedaste kohustuseks on oma
sissetulekute kohta tõeste andmete
edastamine kohalikule omavalitsusele, sest kohalikul omavalitsusel
on õigus makstud summa hiljem
ülalpidamiskohustustega lähedastelt tagasi nõuda, kui selgub, et neil
on olnud piisavalt võimalusi oma
lähedast teenuse eest tasumisel
abistada.
Üksikute eakate inimeste puhul
katab kohalik omavalitsus hooldekodu kohamaksust puudujääva
osa, kui inimesel endal puuduvad
selleks vajalikud vahendid. Selleks
hinnatakse inimese enda võimekust, milleks on rahaliste vahendite
olemasolu ning kinnisvara, mida on
võimalik müüa või rentida jne.

Monika Rogenbaum,
juhtumikorraldaja

NÕUANNE

Kuidas toimida ja millest alustada, kui lähedane vajab hooldust?
Inimese elus võib üleöö tekkida
olukordi, milles orienteerumine
võib olla väga keeruline. Üheks selliseks olukorraks on äkiliselt ilmnenud vajadus korraldada lähedase
inimese hooldust.
Abivajaja hoolduse korraldamine ja omaste hoolduskoormus
on olnud viimasel ajal teemad, mida
on palju kajastatud läbi meediakanalite. Sõna sellel teemal on võtnud
sotsiaalkaitseminister Kaia Iva ja
mitmed teisedki sotsiaalministeeriumi ametnikud.
Arutelusid läbib punase joonena soovitus, et inimesed, kes on
hädas oma lähedase hooldamisega
või paigutamisega hooldusasutusse, peaksid pöörduma kohaliku
omavalitsuse poole vastava abi
saamiseks.
Võru linnavalitsuse sotsiaaltööosakond on valmis abivajajaid
inimesi nõustama ja selgitama,

millised on tekkinud olukorrast
väljapääsud ja lahendused.
Esmalt tuleb abivajajal endal
või tema lähedasel võtta kontakti
Võru linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnaga, kus hoolduse korraldamisega tegeleb vastav ametnik. Kasuks
tuleb, kui eelnevalt lepitakse telefoni
teel kokku vastuvõtu aeg. Kohtumisel abivajajaga selgitatakse välja abivajaduse maht ja hinnatakse, millist
abi ja kui suures ulatuses vajatakse.
Eakate või puudega inimeste
abivajaduse juhtumid on väga
erinevad. Üldinimlikuks sooviks on siiski elada oma kodus nii
kaua, kui tervis ja toimetulek seda
võimaldavad.
Tänasel päeval on Eestis saadaval mitmeid erinevaid telehoolduslahendusi, mis toetavad eakate
iseseisvat kodus elamist ja pakuvad
turvatunnet nii eakale kui ka tema
lähedastele. Erinevad seadmed

pakuvad tavapäraseid häirenupu
võimalusi, kuid lisaks suudavad
seadmed ettenägematutes olukordades ise abi kutsuda, näiteks
juhul, kui üksi kodus elav inimene
peaks kaotama teadvuse. Seadmed
jälgivad eaka üldist heaolu ja edastavad vajaliku informatsiooni lähedastele. Lähedastele võimaldatakse
seadmete üürimist, mis omakorda
ei tähenda korraga väga suurt väljaminekut. Infot ja nõustamist
kõnesolevate seadmete kohta saab
sotsiaaltööosakonnast.
Võru linnavalitsuse hallatav
asutus Nöörimaa Tugikodu korraldab koduteenust, mis aitab inimesel võimalikult kaua tulla toime
kodustes tingimustes. Koduteenust
osutatakse vastavalt vajadusele
poole või täiskoha ulatuses, mis
tähendab abistamist 2 või 4 tundi
nädalas. Koduteenus on tasuta üksikutele inimestele, kellel puuduvad

lapsed ja lapselapsed. Eeldame, et
järeltulev põlvkond panustab oma
eaka või puudega lähedase inimese
hooldusesse ning seetõttu on laste
või lastelaste olemasolu korral koduteenuse hinnaks vastavalt poole
koha puhul 30 eurot kuus ja täiskoha puhul 60 eurot kuus. Siiski
hinnatakse iga inimese olukorda
juhtumipõhiselt ja kui ilmneb, et
ülalpidamiskohustusega lähedased
ei ole mingil põhjusel maksevõimelised, siis see ei ole põhjuseks koduteenuse osutamisest keeldumiseks.
Koduteenuse saamiseks tuleb võtta
ühendust sotsiaaltööosakonnaga
või otse Nöörimaa Tugikoduga.
Juhul, kui tervislik seisund ei
luba enam ka abiga kodustes tingimustes toime tulla, on järgmiseks
võimaluseks inimese suundumine
üldhooldusteenusele ehk elama
asumine hooldekodusse. Infot üldhooldusteenust pakkuvate asutuste

Eve Ilisson,
Võru linnavalitsuse
sotsiaaltööoskonna juhataja
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KUU PILDIS

VÕRU FC HELIOS

Võru U-16 võrkpallitüdrukud
tulid Eesti meistriks
20. mail Kiili spordihoones lõppenud kuni 16-aastaste tütarlaste
EV100 Eesti meistrivõistluste finaalturniiril saavutas esikoha Võru
Spordikooli võistkond (pildil). Järgnesid Viljandi Spordikool ja Palusalu Spordiklubi/Tallinna Spordikool. Kolm päeva kestnud turniiril võitis Võru Spordikool seitsmest kohtumisest kuus. Võistkonda
kuulusid Salme Adeele Hollas, Liisa Kahri, Mirtel Kuuse, Eilika
Laanemets, Lisette Mokrik, Anne-Mai Pihlap, Roosmarii Räim,
Erika Prihodko, Emeli Tõnts ja Annabel Viks. Tüdrukud viis võidule treener Raivo Jeenas.

Selgusid Võru Spordikooli väikelaste kergejõustikusarja parimad
Võru Spordikooli kergejõustikuosakonnas treenib 105 õpilast,
kes on sündinud 2005.–2010. aastal. 2017/2018 õppeaastal korraldati neile 4-etapiline võistlussari. Võistlused toimusid Võru
Spordikeskuse sisehallis ja kergejõustikustaadionil. Alustasime
mullu 26. oktoobril ja viimane etapp toimus tänavu 29. mail.
Vanuseklasside parimad (4 etapi kokkuvõttes):
 2005 sündinud – Sandra Rumask, Marian Major, Reio
Metsla, Markus Munski
 2006 sündinud – Karola Sepp, Karmen Tugedam, Kristen
Robin Mast, Rasmus Märtin
 2007-2008 sündinud – Mia-Marella Õkva, Kertu
Kääpakaust, Uko Thor Kund, Theodor Krull
 2009 sündinud ja nooremad – Felicia Viitkin, Karel
Tõnts, Harrys Piirmann, Mattias Lehtna
Kohtunikena tegutsesid võistlustel Võru Gümnaasiumi õpilased ja spordikooli kergejõustikuosakonna vanemad õpilased.
Võistluste peakohtunik oli Aive Pähn ja sekretär Sirly Tuhkanen.
Auhinnalauda aitasid rikastada Värska Vesi, Grossi Toidukaubad, Maratonsport, Silja Sport, Flamelle, Baltic Betting.
Väikelaste kergejõustikusarja parimad.

Mare Lüüs
Võru Spordikooli direktor

Võru Spordikooli lõpetas tänavu 20 noort
Võru Spordikooli tänavused parimad lõpetajad on võrkpallurid Albert Hurt ja Annabel Huik. Lisaks neile said lõpudiplomid
veel sama spordiala viljelevad Martti Klemets ja Kaspar Süvaorg ning Greete Hollas, Emma-Marie Pihlap, Anna-Liis Mägi,
Gendra Piirisild, Gerda Metsma, Kethlin
Kaseorg ja Anete Mäemets. Võrkpallipoiste
treener on Aksel Saal, tüdrukuid juhendas
Raivo Jeenas. Kooli lõpetasid veel kolm
murdmaasuusatajat – Ines Prants, Johanna
Olesk ja Jakob Udras (treener Asko Saarepuu) –, kolm kreeka-rooma maadlejat –
Hendrik Post, Armin Pilv ja Jörgen Treial
(treener Peep Lill) –, kaks kergejõustiklast
– Joel Kuldmäe (treenerid Helju Rakaselg
ja Heiko Väät / Audentese SK) ja Renalt
Mäesaar (treener Heini Allikvee) – ning
üks orienteeruja – Signe Kallion (treener
Sarmite Sild).
Hetk Võru Spordikooli lõpuaktuselt. >

Uus hingamine Kreutzwaldi pargi palliväljakutel
Kreutzwaldi pargi palliväljakud
hakkasid uuesti hingama, kui said
1.–3. juunil vallutatud Eesti noorte
võrkpallimeistrivõistlustest (pildil).
Kolme päeva jooksul konkureeris
seal omavahel U-14 vanuses 20 tüdrukute ja sama palju poiste tiimi üle
Eesti.
Võistluste peakorraldajana tuli
vahvalt ja edukalt toime Võru Spordikooli noor võrkpallitreener Timo
Kuus koos paljude võrkpallisõpradest noortega. Aitäh ka Võro Instituudile, mille territooriumilt saadi
palliväljakutele lisa – nii mängiti
korraga 9 väljakul!
Koduväljaku eelist kasutasid
hästi ära meie tüdrukud – Kätriin
Kauksi, Kairi Kauts, Kertu Kubi,
Mirtel Kuuse, Liisbeth Laiv, Eliise
Meho, Liisa Provotorov, Hanna
Provotorov, Berit Saare, treener Liis
Kranich –, kes pälvisid pronksmedalid. Poisid said tubli 6. koha.
< Foto: Külli Leola

Võru spordikeskuse staadion

9.07. 19:00
21.07. 19:00
4.08. 19:00
18.08. 19:00

Tallinna FC Flora U19
Paide LM U21
Kohtla-Järve JK Järve
Vändra JK Vaprus
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Võru tantsutreener toob värskeid
teadmisi otse Los Angelesest
JJ-Street Tantsukool on üks huvitavatest väljunditest, mida noortele Võrus
pakkuda – seda eelkõige seepärast, et
kohalik treener Mari Venski (pildil) koolitab ennast juba teist aastat Ameerikas,
et tuua noorteni teadmised maailma
tipptantsijatelt.
„Unistus Los Angelesse minna on
olnud mul juba pikalt. Miks just see linn?
Eelkõige sellepärast, et selles linnas tegutsevad muusika- ja meelelahutustööstuse tipptegijad ning reis annab meeletult teadmisi ja kogemusi Eesti tantsumaastiku arendamiseks,” selgitab ta.
Venski sõnul pole reis võetud ette uisapäisa, vaid planeeritud juba aasta aega.
Võrus tänavatantsu viljelev Mari Venski ütleb, et otseselt pole unistus
linn, vaid seal tegutsevad professionaalsed tantsijad, keda eestlased vaid
sotsiaalmeedia ja videode vahendusel jälgida saavad. Ta lisab, et ülimalt
põnev on kohtuda selliste artistide nagu Rihanna, Missy Elliot, Beyonce,
Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Justin Bieber, Jason Derulo jt-ga töötanud koreograafide ja tantsijatega. Venski ütleb, et tulevikus soovib temagi
jõuda nii kaugele ning reis on esimene samm selle eesmärgi suunas.
Treeningud 3-4 tundi päevas
Venski plaanib treenida tuntud tantsuklubides nagu Millenium, Playground,
Movement ja Debbie Reynolds Dance Studio. Treeninguid on päevas 3-4,
sealhulgas erinevate koreograafidega nagu Phil Right, Yanis Marshall, Josh
Williams jt. Oluline on koguda võimalikult palju uusi kontakte, kellega ka
edaspidi suhelda ja kelle kaudu Eesti tantsijatele väljundit leida.
Kui varasemalt on Venski käinud New Yorgis, siis ta teab, et Los Angelesi tantsumaastik on täiesti erinev – tegemist on suurema meelelahutustööstusega, konkurentsiga ja tipptasemega. Just selliste aspektide puudumine Eestis on oluline ajend koolitamiseks, et tänavatantsu võimalikult
kõrgel tasemel Eestis edasi arendada.
Eesti tänavatants vs maailm
„Kui aastaid tagasi käisin New Yorgis ning tõin välja selle, et USA-ga võrreldes on meil väga palju vaja tööd teha, siis olen jätkuvalt samal seisukohal.”
Ometi tuleb igal tantsijal Mari Venski arvates selleks, et erinevusest
aru saada, külastada USA-d. Tema sooviks on see, et Eesti tantsijad jõuaksid kaugemas perspektiivis arvestatavale maailmatasemele ning tooksid
koju rohkem tulemusi rahvusvahelisel areenil, mitte ainult Skandinaavia
ja Balti riikides, ka Euroopast kaugemal.
Võru treeneri sõnul on erinevus meie kodumaa ja Ameerika vahel
kirjeldamatu, sest New Yorgis ja Los Angeleses on iga tantsija üksiküritaja ning võimalus midagi saavutada on minimaalne. Siin aga tuleb tema
sõnul mängu erinevus Eestiga ehk tema kogemus näitab tantsijate suhtes
rohkem toetust ja hoolivust kodumaal. „Mis mulle on JJ-Streeti puhul
alati meeldinud, on see, et siin on toetavad treenerid, kes tõesti hoolivad
sellest, et tantsjal tekiks tulemus. Treener on nõus sinusse panustama aega
piiramatus koguses, kui oled õpilane, kes seda hindab. Seega pole keegi
oma eesmärkidega üksi. Ma ei osanud noorena ealeski unistada sellistest
võimalustest, mida JJ-Street Tantsukool mulle pakkunud on.”
Silmaringi avardamine on võti
Mari Venski ütleb, et nii nagu teisteski eluvaldkondades, on tantsus oluline
reisida, et avardada oma silmaringi. Tema sõnul on tõsi väide, et mida
rohkem inimene õpib ja loeb, seda haritum ta on. Reisimine on üks õppimisvõimalustest, kuid oluline on teada reisimise põhjuseid ja kindlaid
eesmärke. „Minu eesmärgiks ja sooviks on Võru linna, laiemalt kogu Eesti
tantsumaastiku arendamine maailmatasemel, mistõttu ma lähengi ennast
koolitama inimeste juurde, kes selle taseme juba saavutanud on.”		
		
Lenel Karu
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Kehalisest kasvatusest ja spordielust Võru
gümnaasiumides
Kehalise kasvatuse tunde nimetati
turnimiseks. Tundide korraldamisel
on olnud teatavaks takistuseks kooli
spordisaali või staadioni puudumine. Põhiliseks sportimise kohaks
oli kooli saal, aula või linnapuiestik.
Roosi tänaval asuvat linna staadioni,
mis rajati 1926. aastal, koolid kasutada ei saanud, sest spordiväljaku
rajanud sõjavägi treenis seal hommikuti. Õhtupoolikutel oli staadion
linna kasutada, aga selleks ajaks oli
ka koolipäev läbi. Alles uute, päris
gümnaasiumihoonete ehitamisega
Vabaduse ja Kooli tänavale, lahenes spordisaalide ja spordiväljakute
küsimus.
Võru gümnaasiumis oli õpilaste sporditegevuse võimalus oma
kooli saalis ja päris palju tegeldi
võimlemise eri liikidega. Kooli
võimlemisõpetaja Erich Lukin oli
Võrumaa spordiliikumises võimlemisosakonna juht ja 1939. aastal
Eesti Mängude raames Võrumaa
spordipeo võimlemispeo juht. Tema

Kolmeastmeline püramiid, mille
külgi ehivad akrobaatilised
elemendid. Fotolt on teada tipus
olev Meinhard Saimra, kes toetub
Robert Raagi ja Tamme õlgadele,
vasakul toetab püramiidi Hans
Raag.

Võru Ühisgümnaasiumi tütarlaste võimlemisrühm võimlemispeol,
keskel tumedas kleidis tütarlaste õpetaja inspektriss Miina Kiisemann
(hiljem Erlemann).
ajal oli üheks tõmbenumbriks akrobaatiliste elementide kasutamine
püramiidide tegemisel.
Gümnaasiumi algusaastatel ei
saanud tütarlapsed kehalise kasvatuse tundidest osa võtta. Nemad
tegid poiste turnimise
tunni ajal näputööd.
1930. aastate algul võitlesid tüdrukud endale välja
sportimisõigused. Neid
lubati kehalise tundi tingimusega, et spordipükste
allosas peavad olema kummid. Võimlemine oli populaarne ka tüdrukute seas ja
nii tekkisid koolides võimlemisrühmad, kes olid alati
oodatud külalised Võrumaa võimlemispidudel.
Võimlemine ei olnud
ainus spordiala, millega
tegeleti. Päris palju löödi
kaasa kergejõustikualadel ning
pallimängudes ja seda eriti siis, kui
Roosi tänava spordiplats sai linna
omaks. Paljud gümnaasiumi jalgpallurid olid hilisema kuulsa Võru
jalgpallimeeskonna Ilmarine tugisambad. Kui Võru gümnaasiumid

said endale korralikud spordiplatsid ja spordisaalid, siis laienes ka
harrastatavate spordialade hulk,
kuigi koolitunni aluseks jäid üldkehalist arengut tagavad harjutused ja
tegevused.
Arthur Ruusmaa,
Võrumaa muuseumi
peavarahoidja

15. augustini on avatud
veebiviktoriini 6. etapp,
mis asub lingil
goo.gl/sv2rwZ.

Kümme aastat Kesklinna Pargi Raamatukogu
Et kõik ausalt ära rääkida, nagu tunnistas Jaan Rannapi raamatukangelane, sain idee Prima Vista pargiraamatukogust, mis tegutseb festivali
ajal siiani ja jääb loodetavasti kestma
edasi. Kesklinna Pargi Raamatukogu
lõpetab tänavu seminariraamatukoguna tegevuse. Jüri Lotman on öelnud: „Millel ei ole lõppu, sellel pole
ka tähendust.”
Esimene Kesklinna Pargi Raamatukogu toimus suurelt ja uhkelt
päikeseküllases Kesklinna pargis
2009. Raamatukogu 100. tegevusaasta puhul pakuti sünnipäevatorti
ja tunnustati tublimaid lugejaid.
Lugemisaastal 2010 esines suures suvekuumuses menukirjanik
Erik Tohvri. Üritust austas osavõtuga
ja luges oma loomingut lugemisaasta
projektijuht Krista Ojasaar.
2011. aasta pargiraamatukogu
oli pühendatud Juhan Jaigile. Tervituse saatis tema Pariisis elav tütar
Ilo Jaik-Riedeberg. Oma luuletusi
luges Eve Leimann. Juhan Jaigi loomingust inspireerituna esinesid Jan
Rahman ja Lauri Sommer. Kolme esimese pargiraamatukogu moderaator

Contra vaagis teise Juhani – Juhan
Smuuli elu ja loomingut.
IV Kesklinna Pargi Raamatukogu 2012. aastal möödus laussajus.
Arthur Ruusmaa juhtimisel matkati
mööda Voldemar Raidaru kooliteed.
Tervitusi tõid Europarlamendi saadik Ivari Padar ja ajakirjanik Valve
Raudnask. Alates sellest aastast ongi
päeva juht olnud Arthur Ruusmaa,
kehastudes osavalt ümber vastavaks
teemakangelaseks. Käesoleval aastal kehastub ta koolipapa Johannes
Käisiks.
Kreutzwaldi aastal (2013) ootas
külastajaid Lauluisa aia raamatukogu. Peaesineja Renata Sõukand
rääkis Kreutzwaldi ravimtaimesoovitustest ja nende vastuvõtust talurahva hulgas. Degusteerida sai erinevaid teesegusid.
2014. aastal möödus 230 aastat
Võru linna asutamisest. Katariina
allee raamatukogu juhtis Georg von
Browne (Arthur Ruusmaa). Skulptor Jaak Soansi loodud Katariina
ausamba juures rääkis ajaloolane
Mati Laur teemal „Katariina II –
keisrinna, kes rajas Võru linna”.

2015. aastal tutvustas Eve Pormeister hooviraamatukogus šveitsi
kirjandust. See aasta oli pühendatud
Šveitsi rahvuspühale, mida tähistatakse 1. augustil.
Mereaasta rannaraamatukogu
(2016) muutis unustamatuks Ain
Vellaku loeng koobastest. Eelmisel
aastal ja ka tänavu esineb meeleolukas ansambel Trio Nova, kes lõpetab
tänavuse ja ühtlasi kogu Kesklinna
Pargi Raamatukogu.
Kuuel aastal müüs raamatuid
TEA Kirjastus. Alati on olnud päevakavas viktoriinid kolme küsimusega. Lugemisprogrammide aastatel
nagu tänavugi tunnustati tublimaid
osavõtjaid.
Suur tänu kõigile, kes on toetanud üritust kogu selle kümne
aasta jooksul: Võru Linnavalitsus,
Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupp, Eesti Hoiuraamatukogu!
Südamest tänan päevajuhte, esinejaid, head meeskonda ning publikut!
Inga Kuljus,
Võrumaa Keskraamatukogu
direktor

X Kesklinna Pargi Raamatukogu

SEMINARIRAAMATUKOGU

Võru Gümnaasiumi õues 1. augustil
11.00
Avasõnad
11.15
Sajand eestikeelset gümnaasiumiharidust
Võrus
Anita Kikas
11.30
Rännak 100 aasta tagusesse kooliellu
Huvilistel on võimalik osa saada 100 aasta
tagusest koolipäevast, proovida krihvliga
tahvlile ja hanesulega kirjutamist, gooti
kirjas tekstide lugemist ning arvelauaga
rehkendamist
Veronika Varik

12.00
Koolilugusid eesti lastekirjandusest
Ave Mattheus
12.30
Koolilugusid Urvastest
Contra
13.00
Lugemisprogrammi „Eesti raamatuga
suvesse“ osavõtjate tunnustamine
Tuuli Kütt
13.15
Kesklinna Pargi Raamatukogu
aastakümme
Inga Kuljus

13. 30
Kontsert
Trio Nova
Päevajuht
Arthur Ruusmaa alias Johannes Käis
Tallinna Ülikooli Eesti pedagoogika
arhiivmuuseumi pannoonäitus
„Johannes Käis”
Seminariraamatukogu toetavad
Võru Linnavalitsus ja Eesti Kultuurkapital
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Goldbergi masinast Koenigseggi superautodeni
Mullu novembris toimunud inseneeria karjääripäeval Tallinna Tehnikakõrgkoolis pakuti 7.–12. klassi
õpilastele võimalust võistelda Goldbergi masina ehitamises. Goldbergi
masinaks nimetatakse seadeldist,
mis koosneb paljudest lihtsatest
mehhanismidest ja mis teostab väga
keerulist teed pidi mingit väga lihtsat ülesannet. Võistlusmasinal pidi
olema kümme elementi, tema tööaeg täpselt 30 sekundit ning siis pidi
masin vabastama õhupalli.
Võistlusel osalenud kaheksast
Goldbergi masinast täitis võistlusülesande kõige täpsemalt – 30,26
sekundiga – Võru Kreutzwaldi

Kooli võistkonna (Uku Konsap,
Hanna-Liina Kunnus, Hanno-Laur
Kunnus ja Karl Jakop Pintmann)
ehitatud Goldbergi masin. J. Poska
Gümnaasiumi masin oli küll kiirem, kuid pisut liiga kiire (aeg 29,43
sek).
Preemiareis viis võistluse võitnud meeskonna Rootsi luksusautosid tootvasse Koenigseggi tehasesse
Angelholmis, kus eksklusiivsete
autode ehitajatena töötavad ka
Tallinna Tehnikakõrgkooli vilistlased. Muljetavaldav oli näha oma
silmaga, kuidas valmib rohkem
kui 1,5 miljonit dollarit maksev
superauto. Igasugune pildistamine

tehases oli keelatud, isegi telefone
ei tohtinud tsehhi kaasa võtta. Küll
aga lubati fuajees luksusauto kõrval
pilti teha.
Väga huvitavaks kujunes meie
jaoks õhtu pärast tehase külastust,
mil kohtusime Koenigseggi tehases
töötavate eesti inseneridega. Just
inseneridega kohtumine avas õpilaste jaoks inseneri elukutse põneva
sisu. Emotsionaalselt haaravad olid
nende jutud oma õpingutest, vormelite ehitamisest kooliajal, samuti
tehnilistest uuendustest Koenigseggi tehases toodetavate autode
juures. Inspireeriv oli nende siiras
vaimustus oma erialast.

Inseneeria karjääripäev ja Goldbergi masina ehitamise võistlus
toimus Tallinna Tehnikakõrgkooli
programmi „100 sammu inseneerias”, mis on loodud inseneri elukutse populariseerimiseks, raames.
Järgmine inseneeria karjääripäev ja
kolmas Goldbergi masina ehitamise
võistlus leiavad aset eeloleval sügisel, 2. novembril Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Võru Kreutzwaldi Kooli
võistkond soovib edu uutele Goldbergi masina ehitajatele Võrumaalt!
Evi Tarro,
haridustehnoloog

KUU PILDIS

Võitjad Hanno-Laur, Hanna-Liina, Karl Jakop ja Uku Koenigseggi
tehases eksklusiivse luksusauto kõrval. Foto: Evi Tarro

LÜHIDALT

Õpilasfirmade kevadlaat Võrus

Rahatark lauluisa kool

1. juunil Kagukeskuses toimunud Võru õpilasfirmade kevadlaadal (pildil) osales ligi 40 mini- ja õpilasfirmat Võru Gümnaasiumist, Võru Kesklinna Koolist ja Võru Kreutzwaldi Koolist ning külalised Põlvast, Tartust
ja Tallinnast.
Tegemist oli üritustesarja „100 aastat eestikeelset gümnaasiumiharidust
Võru linnas” kuuluva esimese õpilasfirmade kevadlaadaga Võru linnas, kus
pakuti vahvaid ja innovaatilisi õpilaste poolt valmistatud tooteid. Kõigil oli
võimalik osta erinevaid maiustusi, mänge, käsitööd ja näiteks ka puidust
labürindiga tasakaalulauda. Meelelahutust pakkusid Võru Gümnaasiumi
õpilased valikaine Teeme muusikat raames õpitud Eurovisiooni lauludega.
Võru Gümnaasiumi ja linnavalitsuse korraldatud üritusel osales ka
Gruusia delegatsioon, kelle seas olid sealse riigi Junior Achievement esindajad, õpetajad ja õpetajakoolituse inimesed.

31. mail otseülekandena Tallinnast SEB peakontorist toimunud üle-eestilises rahatarkuse tunnis räägiti ja jagati teadmisi sellest,
kuidas eesmärke seades ja arukalt rahaasju
planeerides saada edukaks. Üritusest võtsid
osa Karl Vilhelm Valter („Rakett 69” eelmise
hooaja võitja), Investeerimisklubi eestvedaja
Marko Oolo ning Euroopa rahatarkuse viktoriini Eesti finaali võitjameeskond.
Võru Kreutzwaldi Kooli 7.c klassi õpilased ei pidanud tundi otseülekandena arvutiekraanilt jälgima, sest nemad said kutse Tallinna rahatarkuse päevale, kus vabariiklikul

rahatarkuse viktoriinil saavutati 7. klasside
arvestuses esikoht.
Kohapeal toimus kaks lõbusat Kahooti
viktoriini, kus meie õpilasi saatis edu: osavõtvaid koole tutvustavas viktoriinis saavutas tütarlastest koosnev võistkond (Emma
Goos, Heleen Hansberg ja Kaisa Kriisa)
esimese ning rahatarkuse viktoriinis noormeeste võistkond (Rihard Needo, Mattias
Prants ning Tambet Johanson) 3. koha.
Oli vahva ja hariv päev, mis oli täis
finants- ja majandusalaseid teadmisi.
Blanca Punt,
Võru Kreutzwaldi Kooli õpetaja
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JOONISTUSVÕISTLUS

Võru linn tänas parimaid õppureid ja nende juhendajaid Võru Kreutzwaldi Kooli joonistajad kujutasid
kaitseväelaste pingutusi ja saavutusi
5. juunil toimus Võru Kandles linna
koolide parimate lõpetajate ning aineolümpiaadidel häid tulemusi saavutanud õpilaste ja nende juhendajate
auks korraldatud vastuvõtt.
Tänavu lõpetab gümnaasiumi
kuldmedaliga kolm ja hõbemedaliga
kaks õpilast. Suurepäraste õpitulemuste eest tunnustati kokku 93 last ja
eduka juhendamise eest 44 õpetajat.
Kohalolijatele pidasid tervituskõned linnapea Anti Allas ja abilinnapea Sixten Sild. Autasustamistseremooniale järgnes pidutort, mille lõikasid lahti tänavused kuldmedalistid
Enely Ernits, Raiko Täht ja Mirjam
Leesalu.
Muusikalist vaheldust pakkus
Sandra Eowyn Karu.

Linnapea ja abilinnapea Võru linna huvikoolide, põhikoolide ja
gümnaasiumide parimate lõpetajatega. Foto: Jüri Kuusk

HEATEGEVUS

Annetusprojekt „Uus algus” tõi Võrumaale 115 äriklassi arvutit

Võru linnavalitsuse infotehnoloog Allan Liblik Võrumaale
annetatud arvutite keskel.

5. juunil anti Võrumaa omavalitsustele arvutite annetuse projekti „Uus
algus” raames pidulikult üle 115 arvutit. Võru linn sai neist 71 (52 lauaja 19 sülearvutit). Arvutid saavad endale Võru lasteaiad Okasroosike, Päkapikk, Punamütsike ja Sõleke, Võrumaa Keskraamatukogu, Nöörimaa
Tugikodu, Toetuskeskus Meiela MTÜ ja Võru Järve Kool.
Arvutid toodi Võrru pärast Swedbankis toimunud suurt arvutite
vahetust, mis andis ettevõttele võimaluse annetada koostöös Vaata Maailma SA ja Tieto Estoniaga 1000 töökorras äriklassi arvutit maakondade
huvikeskustele, koolidele, lasteaedadele ja raamatukogudele. Eesmärgiks
on toetada ja arendada noorte ja täiskasvanute digipädevusi.
Tegemist on teadaolevalt suurima kasutatud arvutite annetusega Eestis.

2.–14. mail toimus taasiseseisvumise aja suurim sõja- koha said Risto Parv IV–VI klasside arvestuses ja Josten
line õppus Siil 2018. Enne seda korraldas Kaitsevägi Laanemets põhikooli vanemas astmes ning kolmanda
juba traditsiooniks saanud joonistusvõistluse „Kaitse- koha Miia Tillmann ja Chris-Taimar Kõlu IV–VI klasvägi õppustel”.
side arvestuses. Välja anti ka CIMIC eriauhind, mille
Võistlus korraldati üldhariduskoolides neljas vanu- sai meie kooli 9. klassi õpilane Gerda Narusk.
serühmas: I–III klass, IV–IX klass, VII–IX klass, X–XII
Suur tänu ehitusfirmale Nordecon ja selle põhiklass. Joonistusvõistlusel osalesid paljud Lõuna-Eesti omanikule Toomas Lumanile, kes on alati preemiaks
koolid, sh ka Võru Kreutzwaldi Kool. Kunstiõpetuse välja pannud kallid ja professionaalsed kunstitarbed.
tundides arutlesid õpilased kaitseväe teemadel ning Tema on taganud ka õpilaste suurepärase ja muretu
proovisid kujutada kaitseväelaste rõõmsaid pingutusi sõidu lõpprivistustele.
Aire Perk,
ja saavutusi. Kõige rohkem vaeva ning energiat kulus
joonistusvõistlustel osalenute juhendaja ja õpetaja
õpilastel relvastuse kujutamisele.
13. mail kutsuti auhinnatud
kunstnikud Paju mälestusmärgi
juurde, kus toimus õppuse lõpprivistus. Suurel võililledest säraval
väljal olid koos meie auhinnatud
õpilastega üles rivistatud Kaitseväe
lahingüksused ja liitlasväed. Üleval
peade kohal lendasid liitlasete ja
meie õhuväe helikopterid.
Võru Kreutzwaldi Kooli viis
tublit joonistajat said oma auhinnad
kätte Kaitseväe juhatajalt Riho Terraselt, kes joonistusauhindu kätte
andes lisas, et loodab kõiki tublisid
poisse ja ka tüdrukuid kunagi näha
Kaitseväe ridades.
Meie kooli poolt saadetud
kunstitöödest pälvisid erilise tun- Auhinnatud kunstnikud Paju mälestusmärgi juures õppuse
nustuse viie õpilase tööd: esimese lõpprivistusel.

NOORSOOTÖÖ

Võru Noortekeskuse tegemisi mais-juunis

KOOLIKIUSAMINE
Võru Kesklinna Kooli üheks põhiväärtuseks on turvalisus ning oluline eesmärk on pakkuda turvalist
õpikeskkonda kõikidele õpilastele.
Seega hakkab Võru Kesklinna Kool
uuest õppeaastast rakendama KiVa
metoodikat, mille eesmärk on vähendada koolikiusamist. KiVa on
välja töötatud Soomes Turu ülikoolis ning programm haarab kogu
koolipere. Lisaks õpilastele ja personalile on tegevustesse kaasatud ka
lapsevanemad. KiVa programmis
tegeletakse nii kiusamise ennetamise, kiusamisjuhtumite järjepideva lahendamise kui ka olukorra

hindamise ja analüüsiga. Võru
Kesklinna Kooli KiVa meeskonda
kuuluvad eripedagoog Maarja
Põder, sotsiaalpedagoog Minni
Aia-Utsal ning kehalise kasvatuse
õpetajad Terje Piirmann ja Margus
Soome, kes on juba läbinud metoodika koolituse. KiVa meeskonna
poole võivad pöörduda kiusamisjuhtumite puhul kõik inimesed, kes
seda märkavad.
Kuna KiVa programmi on põhjalikult uuritud mitmetes riikides
ja kindlaks on tehtud programmi
tõenduspõhisus, võib metoodikat
usaldada. KiVa rakendamisega on

kiusamisjuhtumid vähenenud juba
mitmetes koolides ka Eestis. Kiusamise vähendamine aitab tekitada
turvalist keskkonda koolis, suurendab koolirõõmu ja toetab edukamat
õppimist. Oluline on järjepidevus
ja kogu kooli meeskonda hõlmav
koostöö, mida KiVa programm samuti toetab.
Rohkem infot saab: www.kivaprogram.net/estonia ja www.
kiusamisvaba.ee.
Minni Aia-Utsal,
Võru Kesklinna Kooli
sotsiaalpedagoog

 Koolikiusamine on kahjuks levinud probleem nii Eestis kui ka mujal  Koolikiusamine on tõsine probleem, mis mõjutab lapsi ja noori nii
maailmas. Uuringud näitavad, et umbes 22% Eesti kooliõpilastest on
koolikeskkonnas kui ka hiljem tulevikus. Kiusamisel on kahjulik
kogenud kiusamist. Kiusamine ei tähenda ühekordset konflikti, tüli
mõju nii inimese vaimsele kui ka füüsilisele tervisele, kahjustades
või kaklust, vaid korduvat tegevust. Sealjuures on kiusamine tahtlik
õpitulemusi ja motivatsiooni koolis käia ning mõjutades lapse
ning inimesele tehakse nimelt liiga eesmärgiga teda kahjustada.
mina-pilti ja enesehinnangut.
Sageli on ohvril keeruline ennast kaitsta ning täiskasvanute eest võib
jääda kiusamine varjatuks.

Noorsootöötaja Kauri Kaljuste ja Kreutzwaldi kooli tutipäevalised.
Maikuu möödus Võru Noortekeskuses kiirelt. Igapäevaste tegevuste kõrvale mahtus palju erinevaid väljasõite, külalisi ja ettevõtmisi. Juuni on
olnud lilleline, Võru Noortekeskus õnnitleb kõiki lõpetajaid ja soovib
tuult tiibadesse!
Sel aastal korraldasime Kreutzwaldi kooli lõpuklassidele lustaka tutipäeva, kus noored said omavahel võistelda, nii et kuivaks ei jäänud keegi.

30. mail käis meil
külas kogemusnõustaja
Immanuel Volkonski,
kes rääkis noortele enesevigastamisest. 31. mail
toimus õpilasmaleva infopäev, kus tutvustati malevas toimuvat.
3. juunil käisid Võru
noored Tallinnas „Eesti
otsib superstaari” saate
finaali vaatamas. 9. juunil toimus kalastusprojekti viimane õpituba, kus
noored püüdsid kala ning
valmistasid endale algaja
kalastaja infomapi. Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
25. juunist alustab tegevust 2018. aasta Võru
õpilasmalev.
Meie suviste tegemistega saate
end kursis hoida Võru Noortekeskuse Facebooki lehe kaudu.
Päikselist suve!
Maivi Liiskmann

REISIKIRI

Võru Muusikakooli keelpilliorkester käis Norras Bergenis Eestit esindamas
Norrast kutse saanud Võru Muusikakooli keelpilliorkester (dirigent
Jaan Randvere) osales 9.–15. mail
Bergenis Euroopa orkestrite festivalil, esindades seal Eesti Sümfooniaorkestrite Liitu.
Reisi planeerimine läks alguses
vaevaliselt, sest üks Norras toimuv
festival on väga kulukas ning meie
kooli ja lapsevanemate materiaalsed
võimalused on piiratud.
Algselt soovisime sõita Bergenisse koos oma sümfonjettorkestriga, kus mängib 34 õpilast, aga see
polnud meile rahaliselt võimalik.
Seejärel otsustasime sõita festivalile
keelpilliorkestriga, kus mängib 17
orkestranti.
Reis algas bussiga Võrust Tallinna sõites ja lennukiga marsruudil Tallinn – Oslo lennates ning siis
sõitsime kahe erineva rongiga Oslo
lennujaamast Bergenisse.

Suured pillid ja kohvrid sõitsid
paralleelselt mööda merd ja maad
väikese bussiga meile järele.
Kohtusime bussi ja oma pillidega 9. mai hilisõhtul Bergeni
hostelis, kus elasime järgmised
4 ööd.
10. mai õhtul toimus meie orkestri esinemine Ristikirikus, mis
asub Bergeni kaunis vanalinnas.
Võru MK keelpilliorkestri kontsert
õnnestus täielikult ja jättis publikule
väga hea mulje.
11. mail külastasime Bergenis
helilooja Edvard Griegi majamuuseumi, mis asub eriti kaunis kohas
keset fjorde ja mägesid.
Piilusime sisse ka väikesesse hütti,
kus helilooja kirjutas suure osa oma
loomingust. Muuseumi kohapealne
giid küsis õpilastelt palju küsimusi
selle ajastu ja Griegi elu ja loomingu
kohta ning suur oli ta imestus, kui

meie õpilased oskasid kõigile küsimustele vastata.
Peale muuseumi külastamist
sõitsime köisraudteega kõrgele Ulrikeni mäele ja tegime mägimatka
643 meetri kõrguselt jalgsi tagasi
hostelisse.
Järgmistel päevadel oli meil
linna tänavatel kõndimisega tõsiseid raskusi...
Kõigil festivali päevadel toimusid orkestrite töötoad, kus mängijad said valida erinevate ajastute ja
heliloojate seast oma lemmikud ja
neid teoseid koos teiste mängijatega harjutada.
12. mai õhtul toimus Bergeni
Grieg Hallis erinevate töötubade
kontsert, mis oli eriti nauditav
kuulajatele oma väga kõrge taseme
poolest. Mängijaid oli igas vanuses:
alates Norra lasteorkestritest kuni
suurte sümfooniaorkestriteni

Šveitsist ja Lichtensteinist.
Hea meel oli näha orkestri ees
ka meie oma Eesti dirigenti Jüri
Ruut Kangurit.
13. mail alustasime tagasiteed
rongiga Oslo suunas, kus möödusime kõrgetest lumistest mägedest,
millel oli palju suusatajaid.
Oslos külastasime kunstnik
Edvard Munchi muuseumi ja vaatasime suure huviga tema maale.
Sõitsime Oslo fjordil laevaga
väikeste saarte vahel ning imetlesime Oslo uut, suurt ja uhket
ooperimaja.
Järgmisel päeval lendasime
Oslost taas Tallinna poole koos
õnnetute orkestrantidega, kes ei
tahtnud pärast nii toredat reisi
enam Eestisse tagasi tulla. Lubasime õpilastele siiralt, et see reis
ei jää viimaseks ja uued orkestrite
festivalid ei lase end kaua oodata!

Võru Muusikakooli keelpilliorkester Norras.
Täname KULKA Võrumaa ekspertgruppi, KULKA rahvakultuuri
ekspertgruppi, Eesti Sümfooniaorkestrite Liitu, Ritico OÜ-d, Võru
valda, Võru linna, Rõuge valda ja

lapsevanemaid reisi õnnestumise
eest!
Piret Rips-Laul,
Võru MK direktor
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Päka rühma lapsed on loodusesõbrad

Päka rühma lapsed ja õpetajad kogutud küünlaümbristega.
Juba viiendat aastat on Kuusakoski korraldanud „Küünlaümbriste jahti”. Kampaania
eesmärk on kokku koguda
võimalikult palju tühjaks põletatud alumiiniumist teeküünlaümbriseid, et need ei satuks
loodusesse ega muutuks kellegi
jaoks ohtlikuks. Kolm viimast
aastat on sellest kampaaniast
osa võtnud ka Päkapiku lasteaia
Päka rühma lapsed ja õpetajad.
Igal aastal on tulemused olnud
märkimisväärsed.
„Küünlajaht 2017/2018”
kampaanias osalemisel saavutasime aastate parima koha.
Saime nii Eestimaa lasteaedade
arvestuses kui ka maakonna arvestuses I koha. Parim üksikkoguja oli sel aastal Kädi-Heila,

kes kogus 8153 ümbrist.
Kokku kogusime sel aastal 24
518 küünlaümbrist. Laste, lapsevanemate, sõprade, tuttavate
ning kolleegide poolt saadud
positiivne ja toetav suhtumine
kampaanias osalemiseks on
andnud igal aastal järjest rohkem hoogu juurde. Küünalde
põletamine toimub meie toetajate seas juba aastaringselt.
Kampaanias osalemine on
olnud põnev kõikidele osalejatele. Oleme südamest tänulikud
kõigile, kes on andnud oma
panuse meid ümbritseva keskkonna säästmisele. Kampaanias
osalemine on nii lapsi kui ka
täiskasvanuid muutnud teadlikumaks, miks on vajalik loodust
hoida ning kuidas seda teha.

Loodame ja usume, et Päka
rühma lapsed, kes kampaanias
osalenud, suhtuvad loodusesse
hoolivamalt.
Igal aastal on Kuusakoski
poolt korraldatud tänuüritusel
tunnustatud meid aktiivse ja
keskkonda säästva tegevuses osalemise eest. Oleme tänulikud oma
kolleegidele, kes on märganud
meie rühma ettevõtmist ning esitanud meid Võru Lasteaed Päkapikk majasisesele tunnustamisele
„Aasta tegu” nominendiks.
Enda ümber olevat loodust ja
keskkonda saame hoida ja kaitsta
ainult ise. Päka rühma lapsed on
loodusesõbrad!
Kadi Kalda,
lasteaiaõpetaja

Vabatahtlikena tantsupeol

Saksamaalt pärit vabatahtlikud
Antonia ja Carla eestlaste
tantsukultuuri avastamas.

Sõna otseses mõttes! Ei, mitte
pileteid müümas või prahti koristamas, vaid ikka tantsimas!
Kolme Võru lasteaia – Okasroosikese, Punamütsikese ja Päkapiku – peale leidus 12 toredat
töötajat, kes täiesti vabatahtlikult
mitu kuud proovi tegid ning
kolm päeva päikese, tolmu ja
sääskedega võitlesid. Kõike ikka
selleks, et osaleda III Kagu-Eesti
tantsupeol.
Võru lasteaednike tantsurühma kuulus ka kaks toredat noort, kes tegelikult ongi
vabatahtlikud. Antonia ja Carla
on pärit Saksamaalt ning juba 9
kuud on nad tegutsenud Punamütsikese ja Päkapiku lasteaias.

Meie eestlastena teame, mida
ühelt tantsupeolt oodata, nii heas
kui ka halvas mõttes. Antonial ja
Carlal polnud aga aimugi, mis
toimuma hakkab. Vabatahtlikele
mõeldud 35-tunnise eesti keele
kursuse käigus ei õpetata, mis on
tanu või sõlg, poolkaar või viirg,
simman või sääsemürk. Just
seepärast panen kirja tüdrukute
muljed tantsupeost.
Antonia ja Carla arvasid, et
tegemist on palju väiksema üritusega, kus osaleb umbes 10 rühma,
igal rühmal on omad tantsud,
mida nad kordamööda laval esitamas käivad. „Me pole Eestis
oldud aja jooksul kordagi näinud
ühes kohas koos nii palju rahvast!

Punamütsikese perepäev
Võru Punamütsikese lasteaias
toimus 16. mail iga-aastane
heategevuslik perepäev. Selle
aasta teemaks oli „Punamütsike
mängib“, sest mäng on väikese
inimese töö, nagu ütlevad laulusõnadki. Laulu ja tantsuga
meie perepäev algaski. Väikesed
ja suured Punamütsikesed esinesid kontserdiga, mis oli samuti
mänguline, liikuv ja lastepärane.
Meie ühise õhtu eesmärk oli,
et lapsed saaksid mängida koos
perega. Ja seda nad pärast kontserti ka said – lasteaia õueala oli
kui üks suur mängumaa, kuhu
oli koondatud 22 mängupesa.
Igas mängupesas oli üks tegevus. Lapsed said eelnevalt osta
mängupesade passi ja sealt valida endale meelepäraseimad
tegevused. Meie lasteaia vabatahtlik Antonia tegi ettepaneku
kutsuda teised Lõuna-Eestis tegutsevad vabatahtlikud lasteaia
perepäevale. Seega lisasid põnevust ja uudsust külalised Prantsusmaalt, Saksamaalt, Austriast, Armeeniast, Hollandist ja
Hispaaniast. Iga maa esindaja
oli valinud oma mängupessa
mängu või tegevuse, mis iseloomustas selle riigi rahvast ja kultuuri. Mängud olid mitmekesised, lõbusad, liikuvad ja lihtsad,
mistõttu saab neid vaevata ka
kodus järele teha. Mängupesas
mängimise järel kleebiti lapse
passi täpp. Vastavalt vanusele
tuli koos perega läbida etteantud arv pesi: 2–4-aastastel lastel
viis, 5–7-aastastel üheksa ning

koolilastel üksteist. Kogunud vajaliku arvu täppe, võis laps võtta
tasuta õnneloosi. Iga loos võitis!
Õnneloosi sponsoreerisid Kubija
hotell-loodusspaa, Mängusõbra
Klubi, Pätu mängutuba, Kratikeskus, AS Hulgi A.M.F, Premia
ning Lelunurk.ee.
Lisaks oli lastel võimalus
sõita poniga, tutvuda politsei- ja
päästeameti ning ralliautodega,
sporditsikli ja selle varustusega.
Lapsed said hüpata batuudil, soetada heeliumiga täidetud
õhupalle, mängida Lelunurga
toodetega ja soovi korral koju
osta mõne arendava mängu.
Kui mängud mängitud, sai
minna kohvikualasse lapsevanemate valmistatud maitsvaid küpsetisi nautima. Kohvikus pakuti
ka suppi ja kartuli-tanguputru,
mille olid keetnud meie kokatädid. Kõik maitses ülihästi, sest
paari tunni möödudes oli toidulett peaaegu tühi.

Uskumatu, et tuhanded inimesed
on olnud valmis nägema vaeva ja
panustama oma aega ühe tantsupeo toimumisse. Ja mitte ainult
tantsijad ja korraldajad, vaid ka
pealtvaatajad. Nemad ju andsid
kohalolekuga oma panuse ja publikut oli tõesti palju.”
III Kagu-Eesti tantsupidu
kandis pealkirja „Kuula!”. Carla
ja Antonia lootsid, et Ott Lepland
on ise ka kohal, aga kahjuks see
soov ei täitunud. Sellest hoolimata meeldis neile peo moto –
see lugu, mida jutustati. „Enne
pidu teadsime ainult oma tantse,
aga kogu etendust vaadates oli
nii meeliülendav näha sellist
seotust ja terviklikkust. Ja erilist
ühtsustunnet. Me ei närveerinud üldse esinemise pärast, sest

meie arvates oligi fookuses just
koosolemine. Koosolemine oma
rühmaga, teiste rühmadega,
publikuga.”
Üks huvitav mõte, mis noortel sakslastel seoses peoga oli – ja
mille peale mina poleks iialgi
tulnud –, puudutas tantse. „Me
märkasime, et etendusel loodi
meestest ja naistest üsna traditsiooniline kuvand. Näiteks meie
pesunaiste tants, kus loomulikult
pesid pesu ainult naised.” Eestlastel on arvatavasti tantsupeogeen
ja meid ei üllata, et pärast pidu
võtab parklast pääsemine väga
palju aega; et peol osalemiseks on
osavõtumaks; et proovides on alguses palju segadust. Carla ja Antonia ei olnud selleks aga valmis.
„Meie arvates oli proovides liiga

Taimealast leidis kindlasti
iga rohenäpp endale mõne
meelepärase uue kasvandiku.
Taimede müügi traditsioon
on saanud alguse lillelaadast,
mis esimest korda toimus 11
aastat tagasi. Oleme väärtustanud seda, et lapsed saavad oma
käed mullaseks teha, ise seemneid külvata ja jälgida taime
kasvamist.
Loodame, et mõnigi vanem
nakatus mängupisikuga ja veendus, kui tore on perega mängida. Mis kõige tähtsam – laps
sai koos perekonnaga lõbusalt
aega veeta. See ongi ju hindamatu väärtusega kvaliteetaeg!
Aitäh ka ilmataadile oma panuse eest!
Merle Kõivumägi,
Võru Lasteaed Punamütsike
õppealajuhataja

Üks paljudest mängupesadest
lasteaia õuealal.

palju üleliigset arutelu ja jutustamist. Me avastasime ka, et naistel
on selline eriline hääletoon, kui
nad tahavad kellelegi märkust
teha. Naeratus võib näol olla, aga
nn helistik reedab!”
Carla ja Antonia on tänulikud,
et nad said võimaluse tantsupeol
osaleda. „Meie kodukohas sellist
pidu ei ole ja seepärast ei oska me
Kagu-Eesti tantsupidu millegagi
võrrelda. Igatahes oli tore kogeda
seda ühtsustunnet. Üks asi veel –
rahvariietel võiks olla suvine vorm
ka! Villaste seelikute ja paksude
vestidega on nii palav!”
Carla ja Antonia muljeid
vahendas
Kadi Kronberg
Päkapiku lasteaiast

AJALUGU

Elust Võrus
1928. aasta juunis

Wäljasõitusid rohelusse ei olnud üldse märgata.
Teed olid muutunud nii poriseks, et ühegi sõidukiga
läbi ei pääse. Tuleb edasi nihkuda ainult samm-sammult. See kõik langetas tuju ning jaanipäewa elewust.
Wõru Teataja nr. 71, 26. juunil 1928

Kadunud ja jälleleitud kell
Aja jooksul kuni 17. juunini warastati Kasarmu tänawal elutsewal Johannes Lehteril lukustamata korterist taskukell 30 krooni wäärtuses. Eile aga oli warastatud asi imekombel jälle tuppa tagasi toodud. Nähtawasti soowis keegi kella ainult ajutiselt kasutada.
Wõru Teataja nr. 70, 23. juunil 1928

Wõru saar keset wett
Wõru pole weel kunagi kaewata saanud wee puuduse üle. Ikka on ta piiratud olnud weega, wähemalt
kolmest küljest. Nüüd aga kestwate wihmasadude
tagajärjel ei leidu linna ümber sõna tõsises mõttes
enam ainustki kuiwa kohta. Wesi Tammula järwes
on tõusnud kõrgemale kui kunagi warem. Linna supelusmaja seisab poolenisti wees, kõik purded on
sügawasti üle ujutatud. Jaamateel kipub wesi wägisi
tõusma üle kallaste, wisates laineid kaugele kiwiteele.
Samuti seisab wee all osa Wõrusoost linawabriku
taga ja jõgi on üle ujutanud heinamaad linna ümbruses. Paar wihmata päewa pole weepinnale weel
sugugi mõju suutnud awaldada. Eile õhtupoolikul
aga ehtis ilm end jälle wihmale.
Wõru Teataja nr. 72, 28. juunil 1928

Waikne jaanipäew Wõrus
Tänawune jaanipäew möödus wõrdlemisi waikselt.
Ei olnud seda elewust, mis warasematel aastatel.
Jaanitulesid wõis näha maal õige wähe. Õhtul wara
hakkas sadama, kuid laupäewal oli wõrdlemisi kuiw
ilm. Õhtul mängis linna pargis 7. rüg. orkester täiesti
wihma käes. Ainult üksikud tõttasid läbi wihma
muusikat kuulama.

Üleujutus Võrus Waksali tänaval. Foto: J. Mikk

Autod nööriwad, jaamasõidu eest wõetakse
300 marka
Wiimastel päewadel on Wõrru tekkinud wõrdlemisi palju autosid. Ka sõitu näiwat olewat küllalt
laialt, wähemalt postirongide alal on kõik sõidukid

ametis. Mis aga wäga imestama paneb, on asjaolu, et
antud sõidu eest liiga kallist hinda wõtawad. Esialgu
liikus küll paar autot taksomeetriga, kuid nüüd on
needki kadunud. Lühike jaamasõit maksab praegu
wähemalt 200 marka. On aga juhuseid olnud, kus
nelja isiku jaama sõidutamise eest on wõetud 300
marka, s.o juba 100 marka kilomeeter.
Niisuguse nöörimise wastu peaks kiires korras
leitama abinõusid. Linnawalitsus on wälja kuulutanud mootorsõidukite liikumise määruse. Seda
peaks täiendama nõudega, et autod taksomeetriga
warustatud oleks, kusjuures muidugi sõiduhinnad
kindlaks määrata tuleksid. Muidu on praegune seisukord, kus Tartu hindade järele jaamasõit maksma
tuleks 100-120 marka, meil aga 300 marka ja rohkemgi wõetakse, on täitsa lubamatu. Autoomanikkude sellist teguwiisi ei õigusta praegu miski.
Wõru Teataja nr. 73, 30. juunil 1928
Vanu ajalehti sirvis
Võrumaa muuseumi peavarahoidja
Arthur Ruusmaa
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ARUTELU

Missugune on raamatukogude roll täiskasvanuõppes?
Selle küsimuse baasil algas arutelu EPALE Eesti ja ETKA Andrase koostöös korraldatud 15. mail toimunud IV mitte-konverentsil raamatukogude
arutelugrupis.
Arutelu läks väga hästi käima ja osalejad rääkisid oma kogemustest
täiskasvanute nõustamisel suure kirega. Raamatukogud on sujuvalt muutunud täiskasvanute digioskuste arendamise keskusteks ja raamatukogutöötajad on võtnud vabatahtlikult enda kanda rolli olla riigi käepikendus
ja aidata abivajajatel hakkama saada e-riigiga. Viimastel aastatel on lisandunud ka nõustamine nutiseadmete kasutamise osas, sest raamatukogud
on usaldusväärsed asutused ja abi otsima tullakse tihti just raamatukokku,
pealegi on maakohtades raamatukogud veel viimased avalikud ja tasuta
kasutatavad asutused, mis üldse alles on. Hea näide raamatukogude osatähtsuse suurenemise kohta inimeste nõustamisel on see, et rahvaraamatukogudes on 2017. aastal individuaalkoolitustel osalenute arv võrreldes
2016. aastaga suurenenud ligikaudu veerandi võrra. Nõudlust sellise täiskasvanuõppe järele on ja mitte vähe!
Arutelu käigus leiti, et riik võiks rohkem panustada raamatukogude
tehnilisse baasi, sest praegu sõltub see kohalike omavalitsuste rahakoti
suurusest ja tihti ka sellest, millised on suhted raamatukogu ja kohaliku
omavalitsuse vahel. Raplamaa raamatukogutöötajaid esindav Katrin Niklus leidis, et raamatukogud peaksid rohkem silma paistma ja oleks tarvis
valjemalt rääkida sellest, millega tegeletakse.
Andragoogika eriala vilistlane Mariya Tyutina rõhutas raamatukogude tähtsust just õpikeskkonnana, tema oli suure osa oma õppimise ajast
veetnud raamatukogudes. Veel tõi Mariya välja, et raamatukogud võiksid
kindlasti võtta koolitamise rolli, ei tohiks selles aga üksi jääda, vaid vajaksid
tuge nii riigilt kui ka kohalikelt omavalitsustelt. Raamatukogud peaksid
olema ajast ees, mitte maas. Lisaks arvas Mariya, et raamatukogud võiksid
üldse olla haridus-, mitte kultuuriasutused, kui raamatukogu juba nii ehk
nii on õppimist igati toetav keskkond.
Rääkisime ka täiskasvanuõppe erisustest raamatukogudes ja leidsime,
et suurim erisus on see, et õpe on tasuta, jätkusuutlik ja individuaalse
suunitlusega, selline õppeviis sobib hästi just vanemaealistele, sest toimub
sobivas tempos ja neile vajalikul teemal. Kahjuks on nõustamine raamatukogutöötajatele tasustamata lisatöö põhitöö kõrval ja vähe on neid raamatukogusid, kus nõustamisega tegelevad eraldi töötajad.

Arutelu käigus toodi välja olulisemad probleemkohad täiskasvanute õpetamisel raamatukogudes:
raamatukogutöötajate vähesed IT- ja andragoogikaalased oskused
riigi vähene tugi
aegunud seadmed, mille baasil on raske inimesi nõustada
vähene reklaam raamatukogudes toimuva kohta, info koolituste kohta
ei jõua abivajajateni
 aja ja pädevate töötajate vähesus koolituste läbiviimisel
 raamatukogutöötajatel puudub motivatsioon olla lisaks ka nõustaja,
sest palgad üldjuhul pole väga motiveerivad ja tihti on töötajatel niigi
mitmed lisakohustused (eriti väiksemates raamatukogudes)
 vähene koostöö ja info levitamine nii raamatukogude kogukonnas kui
ka laiemas ringis





Ka võimalikke lahendusi, kuidas täiskasvanuõpet raamatukogudes
arendada, tuli arutelu käigus esile mitmeid:
 infoteaduste õppekavas võiks olla ka andragoogika õppeaine, et raamatukogudesse tuleks tööle andragoogikaalaste teadmistega noori
 vabatahtlike kaasamine näiteks raamatukogu lugejate hulgast, selleks
on tarvis pädevaid ja nõustamisest huvitatud vabatahtlikke, väiksemates kohtades on aga selliste inimeste leidmisega raskusi
 rohkem koolitusi raamatukogutöötajatele just digipädevuste tõstmiseks
 suurem kultuuriministeeriumi mõjutamine raamatukogude kogukonna
poolt, et saada toetust tehniliste vahendite kaasajastamiseks
 kohalike omavalitsuste kaasamine
 koostöös raamatukogude nähtavaks tegemine, ühine raamatukogude
keskkond üle Eesti, kus saaks levitada oma kogemusi ja saada infot
selle kohta, mida tehakse teistes raamatukogudes

Täiskasvanuõppele raamatukogudes on käesoleval aastal tõhusalt kaasa
aidanud ja raamatukogud tähelepanu keskpunkti tõstnud NutiAkadeemia
projekt, mille eestvedajaks on SA Vaata Maailma (http://www.nutiakadeemia.ee/) ja milles osalevad mitmed raamatukogud üle Eesti. Arutelugrupis
leiti, et kui tegemist on tervet riiki hõlmava kampaaniaga, mida kajastatakse ajakirjanduses, siis on raamatukogud palju nähtavamad.

Ingmar Muusikuse fotonäitus „Soos” konverentsisaalis.
Ühe maali näitus – Karl Pärsimägi „Lugeja roosa päevavarjuga” (1926) –
Vana-Võrumaa muuseumide kogust mõttetoas.

ÜRITUSED
NÄITUSED

„Sõsarake Soome” – raamatute ja suveniiride näitus lugemissaalis.
Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Nostalgia” Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseumi kogust trepigaleriis.

Uut suvehooaega alustab Eesti Kirikute Nõukogu
kultuuriturismi algatus „Teeliste kirikud”, mille
eesmärk on tutvustada nii kohalikele reisihuvilistele kui ka Eestit külastavatele turistidele suveperioodil pikemalt avatud, kauneid ning paljuski
unikaalseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid.
„Teeliste kirikud” trükiseid-reisijuhte jagatakse algatusega liitunud kirikutes ja kohalikes
turismiinfokeskustes. Samuti saab infot kirikute
kohta veebiaadressilt http://www.teelistekirikud.
ekn.ee/2018. Alates XIII sajandist on pühakojad
olnud Eesti kultuuri lahutamatuks osaks, moodustades väärtusliku osa meie kultuuri- ja kunstiajaloolisest pärandist. Sageli on linna, valla ja
küla üheks paljudest vaatamisväärtustest selle
keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu püsinud müürid hoiavad eneses olulisi kunstiväärtusi.
Seepärast võib kirikuid õigusega pidada Eestimaa
olulisteks turismisihtkohtadeks ja kohalikeks
vaatamisväärsusteks.
„Teeliste kirikute” tutvustamiseks on koostatud informatiivne, pildimaterjaliga illustreeritud

teatmik ning sarnase kujundusega veebileht.
Trükisest leiab 450 pühakoja eesti- ja inglisekeelse lühitutvustuse, lisatud on avatud kirikute
kontaktandmed, jumalateenistuste ja palvuste
ajad ning ülevaate saab kirikutega seotud majutuspaikadest. Uuenduslikult on käesoleval aastal
lisatud ka märge, millistesse pühakodadesse pääseb ratastooliga.
Informatsiooni avatud kirikute kohta leiab
samuti projekti koduleheküljelt http://www.
teelistekirikud.ekn.ee. Veebilehekülg sisaldab
võrreldes trükisega rohkemaid kirikute pilte ja
informatsiooni.
Veebikeskkond on seitsmekeelne ning infot
on võimalus lisaks eesti keelele lugeda inglise,
saksa, soome, vene, rootsi ja prantsuse keeles.
Rohkem informatsiooni algatuse „Teeliste kirikud” kohta jagab:
Marko Kaldur
„Teeliste kirikud” projektijuht
Tel: 522 3700, 5332 5292
E-post: teelistekirikud@ekn.ee
www.teelistekirikud.ekn.ee

Agnia Linnamäe 101

Võru linna elanikul Agnia Linnamäel täitus läinud kuul
101. eluaasta. Väärikas eas prouat käis õnnitlemas ning
tervist ja jaksu soovimas ka linnapea Anti Allas.

Eksperdina arutelugrupis osalenud Tallinna Keskraamatukogu direktor
Kaie Holm võttis arutelu kokku niimoodi: „Küllap ei ole see ainult raamatukoguhoidjate kogukonna mure, et räägime oma valdkonna arengutest ja
kitsaskohtadest vaid oma kogukonna sees ja iseendile. EPALE mitte-konverentsi formaat tõi sel korral meie laua taha lisaks raamatukoguhoidjatele ka
mõned teiste valdkondade spetsialistid, kes lisasid arutellu oma vaatenurki
ja kogemusi ning loodetavasti viisid arutelul räägitu oma erialastesse kogukondadesse edasi. Sellised võimalusi võiks olla rohkem.”
Veebiarutelusse vahendas arutelugrupi teemasid Anna Aleksejeva, kes
kokkuvõtteks arvas, et arutelu raamatukogude kui täiskasvanuõpet pakkuvate asutuste kohta oli väga huvitav ja informatiivne ning raamatukogude
töötajad peaksid aktiivsemalt rääkima nii toredatest tegemistest kui ka
probleemidest oma igapäevatöös laiemale ringkonnale.
Jõudsime arutelugrupis osalejatega ühiselt järeldusele, et hoolimata
nii mõnestki takistusest on raamatukogudel täiskasvanuõppes täita tähtis
roll, õpetades inimesi, kuidas e-riigiga suhelda, ja vähem oluline pole ka
vanemaealiste tasuta individuaalne koolitamine.
Merle Koik,
Võrumaa Keskraamatukogu arendusjuht, EPALE saadik

LASTEOSAKOND
NÄITUSED

10. juulil kell 17 mälumängutund mõttetoas.
26. juulil kell 14 Katrin Poomi loeng„Õnnelik süda” Kella Kahe Terviseklubis konverentsisaalis.
1. augustil kell 11 Kesklinna Pargi Raamatukogu – seminariraamatukogu – Võru Gümnaasiumi õues.
14. augustil kell 17 mälumängutund mõttetoas.
17. augustil kell 10-18 sünnipäevakohv.

„Teeliste kirikud” alustavad uut hooaega

Raamatukogude arutelugrupp IV koolitajate mitte-konverentsil
„Õpi nagu filmis: koolitaja objektiivis”.

Juunis, juulis ja augustis on lasteosakonna Tähesaalis Vastseliina Gümnaasiumi
õpilase Vanessa Victoria Pildi joonistuste näitus.

ÜRITUS

Kuni 15. augustini Võru maakonna raamatukogude lugemismäng
„Laste-Raamatu-Suvi 2018“. Osalemissoovi korral saab infot Võrumaa
Keskraamatukogu veebilehelt või telefonil 782 1945.

Teeliste kirikud 2018 Võru linnas
EELK Võru Katariina kirik
Ehitusaeg: 1793, XIX
Keisrinna Katariina II heakskiidul ja toetusel ehitatud linnakirik (Riia arhitekt Christian Haberland).
Varaklassitsistlikul ühelöövilisel jumalakojal silmatorkavalt massiivne liigendatud kellatorn (praegusel
kujul aastast 1879, samast ajast ka ajanäitaja – kell).
Fassaadi algsest dekoratiivsest rikkusest on paljutki
kaotsi läinud. Kirikus heliseb vendade Tannil, Juhan
ja Jakob Kriisa ehitatud orel (1913, täiendatud 1924
ja 1934). Pastoraadis Võrumaa kuulsatele meistritele
Kriisadele pühendatud orelimuuseum.
Jüri 9, Võru, Võrumaa,
tel: 515 6463
e-post: andres1950@hot.ee
www.eelk.ee/voru
Kontakt teelisele: 515 6463
EAÕK Võru Suurkannataja Ekaterina kirik
Ehitusaeg: 1804
Kolmelööviline, apsiidiga, kellatorni ja keskkupliga ladina risti kujuline varaklassitsistlik barokielementidega kirik on ehitatud tellistest ja krohvitud

(arvatavasti arhitekt Matthias Schonsi projekt, ehitusmeister J. K. Otto). Renoveeritud pühakojas arvukalt ikoone ja kaunis ikonostaas XIX sajandi algusest.
Ümber kiriku on taastatud ristikäigutee ning ühest
Kreeka kloostrist inspiratsiooni saanuna pühitseti
2008 kirikuaias Pühakirja-aineline teemapark.
Lembitu 1a, Võru, Võrumaa
tel: 5598 0911
e-post: eoc@eoc.ee
www.eoc.ee
Kontakt teelisele: 5598 0911
EEKBKL Võru baptistikoguduse palvela
Ehitusaeg: 1900
Palvela, mille kogudus omandas 1960, oli algselt
tüüpiline ühekorruseline Võru vanalinnamaja. Renoveeriti 1990, sai hooviküljele juurdeehituse ning
ehteks vitraažaknad.
Karja 27, Võru, Võrumaa
tel: 782 4457, 5560 5627
e-post: voru@ekklesia.ee
www.vorubaptisti.ee

EMK Võru Elupuu kirik
Ehitusaeg: XX-XXI
Moodne multifunktsionaalne kogudusekoda.
Uus 21, Võru, Võrumaa
tel: 782 0669, 5648 2656
e-post: elupuukeskus@gmail.com
elupuukeskus.ee
Kontakt teelisele: 5648 2656,
5622 3203
AKEL Võru adventkirik
Ehitusaeg: XX
1980. aastatel algselt elumajaks ehitatud ja administratiivhoonena kasutusel olnud maja, mis ehitati ümber
kirikuks.
Linda 1a, Võru, Võrumaa
e-post: voru@advent.ee
www.advent.ee/kogudus/voru/
Kontakt teelisele: 5909 6689, 511 4215

Õnnitleme juunikuu juubilare!
90
Jaan Golding
85
Ilme Peltser		
80
Sinaida Karba
Laine Hanni
Asta Juss
Maigi Meos
Aini Plakso

Helgi Lett
Nadežda
Andrejeva
Neeme-Tõnu
Nassar
Pjotr Tsõbin
Arne Koik
75
Aime Vasjukova
Ano Keemann

Maia Kulla
Emma Kosenkova
Lea Rätt
70
Aina Kongo
Evi Kolga
Liivi Bakler
Ruth Ossimova
Made Liskmann
Heili Reilson

Leili Koop
Elve Nikitina
Hilja Kõiveer
Koidula Vaab
Sirje Mäeots
Inna Orlova
Ruda Maask
Vjat
Raivo Tamm
Mati Kond

*Juuli- ja augustikuu juubilaridel, kes
ei soovi äramärkimist ajalehes, palume
sellest teada anda 1. augustiks telefonil
785 0914 ja/või sirje.randver@voru.ee.
*Võru linnas oli 1.06.2018 seisuga
12 160 elanikku, neist mehi 5481 ja naisi 6679.

16 Võru Linna Leht

Juuni 2018

ÜLESKUTSE
Naiskodukaitse korraldab ka sel aastal traditsiooniks saanud maakaitsepäeva heategevusloterii, mida müüme 22. juunil Võru linna jaanitulel. Naiskodukaitsjate üleskutse on annetada
loteriisse ja oksjonile esemeid, meeneid, kinkekaarte. Kõigi annetajate ja sponsorite nimed lisatakse heategijate stendile ning tänusõnad sotsiaalmeediasse.
Tänavuse kampaaniaga toetame Saagu Valgus Võrumaa jõulukampaaniat, eelkõige detsembrikuus toimuvat jõulupidu. 2017. aastal kogus Saagu Valgus Võrumaa kingid 411 vähekindlustatud Võrumaa lapsele ning peol osales u 250 last.
Tehes head, leiad head!
Meelike Nagel,
Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna aseesinaine

KULTUURISÜNDMUSED JUULI 2018
18. juulil kell 19 Tallinna Muusikakeskkooli kollektiivi KOLM
MUSKETÄRI kontsert – Tõnis Sarap (bariton), Silver Piiroja
(bariton), Kaur Pennert (klaver)
Väikeses saalis. Piletid hinnaga 7 ja 5 eurot on müügil Võru Kandle kassas.

Kui tänastelt noortelt küsida, kes on Georg Ots, vastatakse tavaliselt, et ei tea.
Kolme Musketäri eesmärk on tutvustada läbi Georg Otsa repertuaari selle aja
estraadilaule, ooperi- ja operetimuusikat.
Lisaks klassikale on kontsertkavas ka omaaegset džässi ja veidi poppigi. Laulude
vahele jutustavad noored muusikud lugusid, mis illustreerivad esitatavaid palasid.
On ka huumorit ja väikest näitemängu.

Võru Vallavalitsus

SELLE SUVE VÄIKSEIM TUUR, PEAAEGU NAGU TIIR

PIIIIP TUUT
TUUT

16.07 kell 19
VÕRU KANDLE AIAS
PILETID PILETIMAAILMAS JA PILETILEVIS

