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Pese käsi

Hoia distantsi

20 sek

Haigena püsi kodus

2m

Võru linnapäevadest uudses olukorras
Võru linn tähistab tänavu oma 236.
sünnipäeva 20.–22. augustini peetavate traditsiooniliste linnapäevadega,
mille mitmekesine programm pakub
ühtviisi põnevust igale vanuserühmale.
Kolm päeva vältavate pidustuste ühendav telg on 21. ja 22. augustil
toimuvad perepäevad, kus leiab jõukohast ja huvitavat tegevust igas eas
inimene.
Reedel, 21. augustil on kavas sportlik perepäev „Sport hoit tujo hää“ ja
laupäeval, 22. augustil perepäev „Koton om hää“ (lähemalt loe lk 8).

Kahe päeva sisse mahub hulga
sportlikku tegevust, laulu ja tantsu,
kavas on laadad, näitused ja töötoad
ning ees ootab palju toredaid üllatusi. Valdav osa linnapäevade üritustest
toimub Võru keskväljakul, ent huvitavat tegevust leiab ka tänavatel, Tamula ranna noortealal, Kandle aias ning
Võru Spordikeskuse staadionil, kus
20. augustil saab nautida Lõuna-Eesti
III võimlemispidu „Muretute mustrite
vallatud värvid“ (loe lähemalt lk 9).
17.–22. augustini toimub linnapäevade raames ka keskkonnateema-

line koguperefestival +Energia nädal,
mille kavas on muu hulgas 20. augustil
Koreli pargis perepiknik (lähemalt loe
lk 3). 18.–22. augustini saab osa XXV
rahvusvahelisest Võru vaskpillipäevade
festivalist Võru Kõla (täpsem info lk 8).
Samal ajal linnapäevadega peetakse 22.-23. augustil 18. RedGrey Team
Lõuna-Eesti ralli, mis toob Võru linna
tänavaile kaks kiiruskatset. Mõlemad
sõidetakse laupäeva õhtupoolikul
1,21 km pikkusel rajal (loe lähemalt
lk 9).
Oma eelkäijatega võrreldes pee-

takse tänavused pidustused siiski mõnevõrra väiksemas formaadis, kuna
koroonaviiruse levik ja sellest tulenevad reeglid seavad ürituste korraldajaile oma piirid.
Turvakaalutlustel ja publiku arvu
piirangu tõttu jääb tänavu näiteks ära
armastatud järvekontsert, samuti traditsiooniline linlaste ja külaliste ühine
rongkäik ning sünnipäevatordi söömine.
Linnapäevade ajakava lk 7.
Ulis Guth

21. ja 22. augusti õhtused kontserdid
toimuvad Kandle aias, sest väliüritustel
osalejate arv on Vabariigi Valitsuse
määrusega piiratud 2000 inimesega. Seda
arvu saab kontrolli all hoida ainult piiratud
territooriumil, milleks sobib hästi Kandle
aed. Osalejate arvu kontrollimiseks on
kontserdid piletitega (2 eurot), millest
saadav tulu kulub osaliselt piletimüügi
korraldamiseks ja ülejääv suunatakse
Võru kultuuri edendamisse. Pileteid saab
soetada Piletilevist ja Kandle kassast.

ANSAMBEL

Koroonaviiruse levikust tingitud võimalike piirangute tõttu võivad lehes väljakuulutatud ürituste tingimused muutuda.
KÕIGE VÄRSKEMA INFO VÕRU LINNAS TOIMUVATE AVALIKE ÜRITUSTE KOHTA LEIAD LINNA VEEBILEHELT: www.voru.ee
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Koroonaaja sünnipäev
Iga aasta august on Võru jaoks eriline, kuna see on meie
linna sünnipäevakuu. On ka viljade valmimise kuu, mis
on andnud ainest meie linna vapile – kuusk kuldse viljapõllu taustal. Sümboolselt võiks öelda, et 236 aastat pole
väga palju muutnud: linna vapipuu on keskväljakul tagasi
ja kuldsed viljapõllud on ikka ümber Võru linna. Võib tõdeda, et põhiväärtused on endiselt paigas. Põllumajandus,
toiduainetööstus ja puidutööstus annavad stabiilse sissetuleku paljudele Võru linna inimestele. Seda ka koroonaajal.
Tõenäoliselt võlgneme just nimetatud valdkondade ettevõtetele osaliselt tänu selle eest, et kuigi linna sissetulekud
on saanud pandeemiast tagasilöögi, oleme siiski kardetud
languse positiivsel serval. Võru pole ettevõtluse mõttes
monofunktsionaalne linn, seetõttu saame riske jagades
ja hädasolijaid toetades selle koroonaaja siiski suuremate
vapustusteta üle elatud.
Koroonaaeg on andnud meile kõigile arusaamise,
et miski ei ole siin ilmas päris kindel, kuid peaaegu
alati on igas halvas ka midagi head. See hea tuleb üles
leida ja enda kasuks tööle panna. Linnavalitsus haarab
kõigist riigi pakutavatest koroonaaja toetusmeetmetest
usinasti kinni. Tänu sellele saab veel tänavu vähemalt
esimese kihi uut asfaltkatet ka Vilja tänava lõik Vabaduse tänavast Tartu tänavani, valmivad Päkapiku
lasteaia välipaviljonid, olulise toetuse saame Vabaduse
tänava silla rekonstrueerimiseks ning järgmise aasta
lõpuks on ka Tallinna maantee saanud korraliku uue
katte ega tervita linna saabujaid enam tee äravajumisest
põhjustatud hüpetega.
Erimeetmete raha taotlemisel ja paigutamisel
arvestame asjaoluga, et lähiaastatel linna sissetulekud
kriisi tõttu kindlasti langevad ning seetõttu investeerime ainult kõige hädapärasemasse. Teeme toetuste abil
kulutusi, mis vähendavad meie lähiaastate kohustusi ja
annavad meile võimaluse eesseisvad keerulised aastad
üle elada. Oleme viimastel aastatel maksimaalselt
pingutanud iga võimaliku väljastpoolt saadava toetusvahendite euro siia toomisega, et meie kodulinn oleks
üha kvaliteetsema taristuga ja näeks igati hea välja.
Siinjuures olen uhke linnavalitsuse, linna allasutuste
ja tütarettevõtete meeskondade üle, kelle pingutuste
viljana see kõik on teostunud. Aitäh ka kõikidele ettevõtjatele ja hoolsatele koduomanikele, kellega üheskoos
oma kodulinna üha paremaks ja nägusamaks elu kohaks
muudame.
Meie linna ilu ja võimalusi on märgatud ka väljastpoolt. Koroonaaja suvi on toonud Võrru väga palju
turiste ja külalisi ning täitnud taas meie majutusettevõtted ja söögikohad. Eriliselt tahan tänada Ulvi Mustmaad, kes korraldab kodanikualgatuse korras võrukeelseid linnajalutuskäike, mis on nii linnakodanike kui
ka külaliste poolt soojalt vastu võetud. Olen ka ise ühel
neist giidina osalenud ja kogenud, et väljastpoolt tulijatel jagub Võru linna arengule kiidusõnu küll ja veel.
Veidi ka sünnipäevapidustustest. Pean kahjutundega tõdema, et päris nii suurelt ja piirideta nagu tavaliselt
me oma armsa Võru linna sünnipäeva tänavu pidada ei
saa. Eestis ja maailmas taas hoogu võttev viiruse levik
ja varem kehtestatud reeglid seavad sünnipäevapeole
omad piirid. Publiku arvukuse piirangu tõttu jääb ära
armastatud järvekontsert, samuti rongkäik ja ühine
tordisöömine. Sellegipoolest on linnapäevade programmis palju põnevaid
üritusi ja ma usun, et
kõik leiavad sealt enda
jaoks midagi toredat.
Elame koos ettevaatlikult selle koroonaaja
üle, et tulevikus taas
täiel rinnal oma armsa
kodulinna sünnipäevi
tähistada.
Palju õnne ja tervist
teile kõigile, kallid
kaaslinlased! Elagu ja
arenegu 236-aastaseks
saav Võru!
Anti Allas,
linnapea

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: AS Postimees Grupp
Tiraaž: 6900 eksemplari
Ajalehe järgmine number ilmub 24. septembril.
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Vilgas ehitustegevus Vilja tänaval mõni päev enne lehe trükkimist.

Foto: Ulis Guth

Vilja tänava ehitustööde I etapi
valmimistähtaeg lükkus edasi
Kui juuni Võru Linna Lehes avaldasime lootust, et Võru üks peatänavaid – Vilja tänav
Räpina maanteest kuni Vabaduse tänavani –
valmib linna sünnipäevaks, siis praeguseks
on selgunud, et rekonstrueerimistööde esimese etapi valmimistähtaeg on lükkunud ühe
kuu võrra edasi.
„Töödes on olnud pikemat aega mõningane mahajäämus, kuna materjalide tarne
on olnud aeglane. Pingutatakse, et töödega
graafi kusse jõuda,“ selgitas linnamajanduse
osakonna juhataja Tauno Asi.
Kõigest hoolimata saab vähemasti Vilja
tänava sõidutee linna sünnipäevaks uue ja
värske ilme. Vahetult enne lehe trükki minekut käis objektil vilgas ehitus. „Tööd jätkuvad
kõnniteede äärekivide paigalduse ja kivisil-

lutisega katmisega linnapoolses küljes ning
kõnniteede asfaltimisega teisel pool tänavat.
Samuti rajatakse haljastus,“ täpsustas Asi.
Lisaks Vilja tänavale on juba uue katte
saanud ka Viki ja Herne tänav ning Kapsamäe
kortermajade vahelised teed. „Koos tänavaga
korrastati linnamaale jäävad kortermajade
piirkonna parkimisalad. Samuti tellisid lisatöid oma parkimisalade korrastamiseks korteriühistud,“ lisas linnamajanduse osakonna
juhataja.
Lähiajal algab ka Vilja teise etapi ehitus,
mis hõlmab Vabaduse ja Tartu tänava vahelist
lõiku, ning aasta lõpuks peab seal olema paigaldatud esimene kiht asfalti. Kogu ehituse
lõpptähtaeg on 30. juuni 2021.

KOMMENTAAR
Sixten Sild, abilinnapea

Vilja tänava esimese etapi rekonstrueerimistööd on jõudnud järku, kus need linnaelanike
harjumuspärast liikumist enam eriti ei häiri.
Sõidutee ja peaaegu kõik ülejäänud asfalditavad pinnad on saanud katte ning tänavaliiklus on tänu sellele ladus ja tõrgeteta. Vahepealsete hilinemiste tõttu materjalide tarnetes
on ehituse tähtaega pikendatud kuu aja võrra,
augusti lõpuni.

Ulis Guth

Teised lähiaja ehitustööd
Võru linnas
• Augustis algavad Ekspordi ja Raami
•
•

•
Kapsamäe kortermajade vaheline tee ja parkla, mis said uue asfaltkatte.

tänaval ehitustööd, millega saab
endise KEKi territoorium korrektse
tänavaruumi koos tehnovõrkudega.
Lähiajal saab uue katte Olevi tänava
ja Räpina maantee vaheline
kõnnitee.
Valmimas on kolm bussipeatuse
taskut: Autobaasi peatus Pikal tänaval
suunaga Jaama tänava poole ning uus
Luhasoo peatus Luha tänaval (taskud
mõlemal pool).
Valmimas on Tamula ranna ja Petseri
tänava vaheline laudtee.

Foto: Tauno Asi

MÕTISKLUS

Viljakandmise mõtted
Juba mõnda aega vuravad põldudel kombainid ja käes on küpsuse
aeg. Mingil seletamatul viisil teab põllumees, millal see aeg tuleb. Ta
vaatab põllule peale, kuulab ilmateadet, heidab pilgu taevasse, katsub
ja ehk isegi maitseb valminud vilja ning ühel hetkel on otsus käes:
„Nüüd on õige aeg! Vili on küps!“
Aias toimetades talitame umbes samamoodi. Maasikatel võiksid
saada punaseks mõlemad paled ja isegi ninaots. Oleks tore, kui kartul kasvaks veel ega annaks vihmas lehemädanikule alla. Kirsid
võiksid minna sügavalt tumepunaseks ja sibulapealsed seista sirgelt
ja tugevalt, kuniks nende alla kujunevad mõnusalt ümarad ja mahlased sibulad. Tegeleme sellega, et iga taim saavutaks oma küpsuse
potentsiaali. Tõeliselt magusa maitse ootuses kaitseme maasikaid ja
kirsse lindude ja tigude eest. Valvame õiget hetke, et kartulid ja sibulad saaksid maksimaalse suuruse, aga samas ilmale alla jäädes ära ei
mädaneks.
Jumal on näinud meid ja meie potentsiaali juba eos. Ta on tark ja

kannatlik aednik ning ta ei jäta midagi tegemata, mis meie ja meie lähedaste heaks kasvamiseks tarvis läheb. Ta peab alati silmas seda, kes
me võiksime olla, ja arvestab meie
kasvuruumiga.
Viljakandmise huvides tuleb
tal meid teinekord puhastada ja see
protsess võib ka valus olla.
Erinevalt taimedest on meil vabadus valida, millise puu oksad me
oleme ja missugust vilja me vastavalt
kanname. Suurim hea vilja kandmise saladus on olla hea puu oks. Jumal
ei kuku kunagi läbi! Kui meie oleme
oma mõtete ja meeltega Jumala küljes, küpseb ka meis hea vili, mis ühel
hetkel valmis saab.
Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva Adventistide
Koguduse pastor
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KESKKONNAHOID
17. august

17.00–19.00 Keskkonnateemaline
linnaorienteerumine ratastel, start Võru keskväljakult

+ Energia nädal
Keskkonnateemaline
kogupere festival
17.-22. august 2020

18. august

16.00–18.00 Võru Vesi AS
avatud uste päev reoveepuhastusjaamas
13.00–17.00 Danpower Eesti AS
avatud uste päev Võrusoo katlamajas

20. august

Kogupere piknik Koreli pargis koos põnevate tegevustega:
18.00 juhendatud jalutuskäik ja liigirikka haljastuse tutvustamine
18.30-19.50 Piret Pääri jututund; kuidas tulemuslikult end treenida
välifintessi alal; petanki mängu tutvustus; lauatennise mängu tutvustus;
parkuurpargi tutvustus ehk kuidas ohutult trenni teha; meisterdamisnurk
lastele.
19.50 Parkuur-show
20.00 Koreli pargi avamine ja kontsert:
Jaan Sööt ja Tõun

19. august

22. august

14.00–17.00 Energiatõhususe seminar
“Kohalik omavalitsus kui ehitusprojektide Tark Tellija”,
Vabaduse tn 12

9.00–15.00 +Energia mess-laat Võru keskväljakul,
energeetika töötoad peredele

Täpsem info Võru linna kodulehel www.voru.ee
+Energia nädala korraldamist toetavad Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Eesti-Vene piiriülene koostööprogramm 2014-2020

Elurikas ja tegus Võru linn
Linnaruumi võlu peitub paljuski selles, kuidas inimesed seda
tajuvad. Linnas olles igatsevad
nad metsarohelust ja aasade
värvikirevust. Võru linnavalitsus liigub selle poole, et luua
linna elurikkust juurde. Kindlasti on linlane märganud näiteks Koreli pargi, Räpina maantee või keskväljaku haljastust
ja linna maastikukujundust
tervikuna.
Uudne lähenemine linnahaljastuses ja planeerimises
on kasutusele võetud just selleks, et looduskeskkond linnas
muutuks üha elurikkamaks
ning pakuks nii silmailu, lõhnu
kui ka mitmekesiseid ja mõnusat äraolemist võimaldavaid
paiku.
Meelis Utsal on oma linnaelustiku käsiraamatus „Elurikas linn“ esile tõstnud põhjused, miks on oluline soodustada elurikkust linnades – see
parandab elanike elukvaliteeti, aitab säilitada mitmekesist
loodust, pakub erinevaid ökosüsteemiteenuseid, parandab
linlaste tervist ja heaolu, pakub

puhkamis-, suhtlus- ja lõõgastusvõimalusi, võimaldab pakkuda loodusharidust ja parandada keskkonnateadlikkust.
Võru linn osaleb mitmes
keskkonnaprojektis. EestiVene koostööprogrammist
2014–2020 rahastatud projektid „BioAware“, „Save Smart“,
programmist „Horizon 2020“
rahastatud projekt „+CityxChange“ ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekt, koguperefestival
+Energia nädal.
Kõikide projektide eesmärk
on suurendada linlaste keskkonnateadlikkust, parandada
ja toetada looduskeskkonda
ning seada sihte, kuidas linnas
jätkusuutlikult ja loodust säästvalt toimetada.
17. augustil algav
keskkonnaalane koguperefestival +Energia
nädal koondabki enda
alla erinevad keskkonnateemad, nagu nt veekaitse,
energiatõhusus, mobiilsus
ja liigirikkus.

Huvilised saavad tutvuda, kuidas puhastatakse Võru linna
reovett ning toodetakse soojusenergiat.
Looduspärandi tutvustamise eesmärgil jutustab Piret
Päär lugusid ja legende puudest ning soovijad võivad osaleda juhendatud jalutuskäigul
Koreli pargis, et liike paremini tundma õppida. Seminaril
ja mess-laadal saab head nõu,
kuidas energiat säästa.
Lisaks looduskeskkonnale
pööratakse festivalil tähelepanu ka inimestele ehk kuidas
me ise saame head energiat
aktiivse tegevusega oma kehas
suurendada – orienteerumisklubi Võru korraldatud linnaorienteerumine ratastel pakub
peredele põnevat, harivat ja aktiivset tegevust.

Koreli pargi avaüritusel tutvustab Eesti üks tippkulturiste Imre Vähi, kuidas välifitnessialal end tulemuslikult
treenida, Vabadussport teeb
parkuurialal näidistrenni ja
väikese sõu, SK Küti Petanque
korraldab näidismängu, Võru
Lauatennise Selts tutvustab
lauatennist ning väikesed meistrid saavad koos pokudega meisterdada.
Festivali programm pakub
harivat ja põnevat tegevust
kogu perele. Täpsemat infot
saab Võru linna kodulehelt
www.voru.ee ja Võru linna
Facebooki-lehelt.

Tiina Hallimäe,
arendusjuht

AS Võru Vesi modelleerib veevõrku
Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi projekti „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt“
raames on valminud ASi Võru
Vesi tellimusel OÜ Eesti Veeprojekt koostatud veevõrgu
modelleerimine. Töö eesmärk
oli dimensioneerida Võru reoveekogumisala joogiveetorustikud ja pumplate jõudlus ning
anda ülevaade veevõrgu toimimisest perspektiivis.
Hüdraulilise mudeli koostamisel selgitati välja, kas
kõikides linnaosades ning
linnaga piirnevates asulates
ja külades jätkub nõuetele
vastava survetugevusega
tarbevett nii tava- kui

ka eriolukorra ajal. Samuti
käsitleti uuringus tuletõrjeveevarustuse tagamist piirkonnas.
Uuringus on tehtud ettepanekuid, millega vee-ettevõte peab arvestama veevõrgu
arendamisel. Kitsaskohtadeks
on osutunud Taara linnaosa
ning Võrukivi-Liitva piirkonna ebapiisav veesurve. AS Võru
Vesi kavandab nende küsimuste lahendamiseks aastatel
2021–2022 välja ehitada juurde
veetorustikke ja survetõstepumplaid. Lisaks tuleb veevõrgu toimimise tagamiseks
Võrumõisa külas ehitada
välja veeühendus Pikk tä-

navaga. Tuletõrjeveevarustuse
tagamiseks on hüdraulilises
mudelis ära märgitud hüdrantide asukohad ja vooluhulgad,
mis täpsustatakse edaspidi ehitusprojektidega.
Tulevikus on plaanis veevõrgust välja arvata Võru
linna veetorn ning veepuhastusjaamade, II astme pumplate ja survetõstepumplate
juhtimisautomaatika ümber
programmeerida selliselt, et

see võimaldaks automaatselt
seadistada survet vastavalt tarbimisele. Aastatega olukord
muutub (lisanduvad tarbijad ja
muutuvad tarbimisharjumused) ning seetõttu tuleb veevõrgu hüdrauliline mudel hoida
ajakohane ning seda perioodiliselt täiendada, et see oleks
argiselt veevõrku analüüsida
võimaldav töövahend.
AS Võru Vesi

Teavituskampaania
„Meri algab siit“
2020. aasta augustis saab alguse kampaania „Meri algab siit“,
millega soovitakse suurendada
elanike keskkonnateadlikkust
ning seeläbi parandada Eesti jõgede, järvede ja eelkõige Läänemere tervist. Kampaania käigus
märgistatakse viieteistkümnes
Eesti linnas kokku ligi 1000 sademevee kaevuluuki, et teavitada inimesi sellest, millist ohtu
endast kujutavad sademeveega
Läänemerre sattunud sigaretikonid.
Suitsetajatele omane komme
poetada suitsukonisid vihmavee
äravoolu restkaevudesse toob
kaasa suure keskkonnariski,
millest inimestel pole tihti aimugi. Läänemere üks suurimaid
reostajaid lisaks väetistele on
sigaretikonid. Valitseb valearusaam, et konisid ja muud setet
puhastab veepuhastusjaam,
tegelikult suubub suurem osa
vihmaveest otse lähimasse veekogusse.
Lisaks plastikust filtrile, mis
ei ole biolagunev, on suitsukonis
peidus üle 40 ohtliku keemilise
ühendi. Põhjus, miks konid merre satuvad, on kas puuduv sademevee kaevuluukide kogumiskamber või plastkiust sigaretikonide kiire lagunemine väikesteks osadeks, mis põhjustavad
mereelustikule suurt kahju.
Projekti eesmärk on muuta inimeste käitumisharjumusi
ning luua seoseid enda ja „teiste“
vahel, ning see annab tulemuseks nii tervema ja mitmekesisema elukeskkonna kui ka puhtamad tänavad.

Projekti peamine sisu seisneb selles, et suuremates linnades kantakse sademevee
kaevuluukide kõrvale asfaldile
tekst „Meri algab siit“ ning reostamise keelamise visuaalne tähis
ja siluett-viide kohalikele veeelanikele (kaladele, hüljestele).
Visuaalne tähis muudab probleemist arusaamise ja sellega
suhestumise lihtsamaks. Teksti
täpne sõnastus sõltub linnast
ning selle lähedal asuvast veekogust. Võru linna kaevuluukide
tähiseks saab „Tamula algab siit“
ning märgistus kantakse maha
17.–22. augustil +Energia nädalal.
Sigaretikonid on ka globaalsete uuringute põhjal üks mahukamaid reostajad ning seetõttu
on ennetustöö ja inimeste käitumisharjumuste muutus hädavajalik.
Sarnast kampaaniat on ellu
viidud mitmes Euroopa riigis
ning elanike teadlikkus on seetõttu märgatavalt kasvanud ja
reostus vähenenud.
Projekti „Meri algab siit“
toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Andre Pichen,
MTÜ Pühapäevane Prügikoristus
Piknikuga
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LINNAVALITSUSE TEATED
ASi Võru Vesi korraldatud
riigihanke tulemuse
kinnitamine

Võru
linnavalitsuse
istungitel
Linnavara otsustuskorras
võõrandamine
Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi teavikud võõrandatakse
otsustuskorras tasuta Võrumaa
Kutsehariduskeskusele.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusload üksikelamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks asukohaga Aida tn 17,
ühiselamu hoone lammutamiseks asukohaga L. Koidula tn 5,
õppehoone lammutamiseks
asukohaga Seminari tn 1a, mineraalveetehase hoone püstitamiseks asukohaga Luha tn 55,
teenindushoone laiendamiseks
ja ümberehitamiseks asukohaga
Petseri tn 4a, kaubandushoone
ümberehitamiseks asukohaga
Räpina mnt 20 ning vee-, sademeveekanalisatsiooni- ja reovee-kanalisatsioonitorustike
ehitamiseks asukohtadega Raami tee, Luha tänav T5, Pikk tänav, Pikk tänav T2, Pikk tn 8a,
Luha tänav T2.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusload ümberehitatud teedele asukohtadega
Räpina maantee T1, Räpina
maantee T2 (Jüri tänav kuni
Vilja tänav), kasutusluba ümberehitatud büroohoonele
asukohaga Jüri tn 19a ning kasutusluba ümberehitatud üksikelamule asukohaga Vee tn 31.

Õppetasu kehtestamine
huvikoolides
Kehtestati Võru Muusikakooli,
Võru Kunstikooli ja Võru Spordikooli õppetasud alates 1. septembrist 2020.

Kinnistu kasutusse
andmine
SA-le Võru Spordikeskus anti
tasuta kasutusse (valdusse)
Vee tn 4a kinnistul asuvad tennise- ja korvpalliväljakud tähtajaga viis aastat (kuni 11. august
2025).

Riigihankel „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt:
Vilja tänava rekonstrueerimise 2. etapp“ edukaks osutunud
ühispakkujaga OÜga Aigren
ja OÜ Taristugrupp sõlmitakse hankeleping maksumusega
277 240 eurot 71 senti (summa
käibemaksuta).
Riigihankel „Võru reoveekogumisala veemajandusprojekt: Vilja tänava rekonstrueerimise 2. etapi omanikujärelevalve teenus“ edukaks osutunud
pakkujaga AS Infragate Eesti
sõlmitakse hankeleping maksumusega 3895 eurot 50 senti
(summa käibemaksuta).

Riigihanke tulemuse
kinnitamine
Riigihankel „Tehislumetootmise taristu projekteerimine ja
ehitamine“ tunnistati edukaks
Semuehitus OÜ pakkumus
maksumusega 161 364 eurot
(summa käibemaksuta).

Riigihanke kehtetuks
tunnistamine ja uue
riigihanke algatamine
Tunnistati kehtetuks riigihanke
„Võru linnas üleujutusohu riskide maandamise uuring“ hankemenetlus ning korraldatakse
uus riigihange „Üleujutusohu
riskide uuring“.

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange
„Võru Lasteaed Punamütsike
projekteerimine“ ja kohaldada
hanke läbiviimiseks väljakuulutamiseta läbirääkimistega
hankemenetlust ning määrati
riigihanke läbiviija.

Projektis osalemine
Otsustati osaleda taotlejana
Riigi Tugiteenuste Keskuse väljakuulutatud taotlusvoorus projektiga „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine
Võru linnas, III etapp“.

Projekteerimistingimuste
andmiseks avatud
menetluse algatamine
Otsustati algatada F. R. Kreutzwaldi tn 39 kinnistule üksikelamu laiendamiseks üle 33%
esialgsest mahust projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Korralduse muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 30. märtsi 2020 korraldust
nr 162 „Klassikomplektide
arvu määramine“. 2020/2021.
õppeaastal Võru linna munitsipaalkoolide 1. klasside klas-

sikomplektide arvud määrati
järgmiselt: Võru Kesklinna
Kool – kaks; Võru Kreutzwaldi
Kool – kaks; Võru Kreutzwaldi
Kool – kaks eriklassi tõhustatud
toe õpilastele.

Projekteerimistingimuste
kinnitamine
Nõustuti Räpina mnt 11 kinnistule tankla-teenindusjaama
hoone püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata
ning kinnitati projekteerimistingimused. Kinnitati projekteerimistingimused Ringtee 10
kinnistule settetahendushoone
püstitamiseks ja projekteerimistingimused Kalmuse tn 8
kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti Männiku tn 28 katastriüksuse (pindala 1473 m²,
sihtotstarve 100% elamumaa)
jagamisega kaheks. Moodustatavatele katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed
järgnevalt: Männiku tn 28,
sihtotstarve 100% elamumaa ja
Männiku tn 28a, sihtotstarve
100% elamumaa.

Taotluse vormide
ja hindamisjuhendi
kehtestamine
Kehtestati Kagu-Eesti spetsialisti eluaseme taotlemisega
seotud dokumentide vormid ja
toetusmeetme taotluste hindamisjuhend.

Kinnisasja omandamine
Otsustati omandada kinnistu
aadressiga Humala tn 2, Võru
linn (üldpindalaga 1751 m²,
sihtotsarve 100% elamumaa),
hinnaga 6000 eurot. Kinnistu
omandatakse Liitva asumi sademeveeprobleemi lahendamiseks.

Enampakkumise tulemuse
kinnitamine
Kinnitati Okka tn 1 kinnistu
võõrandamiseks korraldatud
enampakkumise võitjaks pakkumus maksumusega 15 210
eurot.

Vähese tähtsusega riigiabi
andmine
Otsustati vabastada MTÜ
Toetuskeskus Meiela üüritasu
maksmisest selle aasta märtsis 30% ulatuses, aprillis 40%
ulatuses ja mais 30% ulatuses
(vabastuse suurus 364 eurot
99 senti). Üürihinna vabastus
on käsitletav vähese tähtsusega
riigiabina Euroopa Komisjoni määruse nr 1407/2013 või
360/2012 artikli nr 2 tähenduses.

Järve kooli õppehoone
ideekonkursi tulemused
Võru Linnavalitsuse 7. augusti 2020 istungil kinnitati Võru
Järve Kooli õppehoone arhitektuurse ideekonkursi võitjad. Ideekonkursi võitis OÜ
inphysica technology ja OÜ
ACB võistlustöö märgusõnaga
„Emmental“, teise koha sai OÜ
AB Ansambel töö „Puulinn“ ja
kolmanda koha Design Police
Department OÜ ja Ambient
Design OÜ töö „Kallistus“.
Konkursi eesmärk oli saada
rajatava Järve kooli õppehoone
linnaehituslikult, funktsionaalselt ja arhitektuurselt parim
ideelahendus, mille alusel on
võimalik hoone projekteerida.
Praegu koosneb õppehoone
kahest hooneplokist: vanem,
kahekorruseline (ehitusaasta
1960) ja uuem, ühekorruseline
osa (juurdeehitis 2003). Viimane on planeeritud säilitada ja
osaliselt rekonstrueerida. Vanem hooneosa on kavas lammutada ning ehitada asemele
hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud nüüdisaegne
õppehoone, mis on ühendatud
ja funktsioneerib koos säilitatava koolihoone osaga.
Konkursile laekus 23 ideekavandit, millest kaks ei kvalifitseerunud. Parima väljaselgitamisel osalesid arhitektid,
sisekujundaja, linnvalitsuse

Tulevikuvaade õppehoone peasissepääsule
kultuurimaja Kannel
vastas.
Foto:
OÜ inphysica
technology ja
OÜ ACB

esindajad ning Järve kooli direktor.
Võidutöö valiti konsensuslikult, II ja III koht hääletades.
Võistlustöödes hinnati
pakutud lahenduse sobivust
asukoha ning tellija vajaduste
ja eesmärkidega, kavandi innovaatilisust, arhitektuurset ja
kontseptuaalset terviklikkust
ning energiasäästlikkust.
Võitjaks valiti ühekorruseline hoone, mis on mahult
lihtne ja pretensioonitu. Hoone peasissepääs on toodud
Liiva tänava äärde, selline lahendus jätkab olemasolevat
tänavafronti ning loob parema
ühenduse linna ja Järve kooli
vahel. Ideekavand sobitub olemasoleva maja ja ümbruskonnaga ning võlub oma ilusa plaanilahenduse, peasissepääsu ja

kaetud terrassiga. Hoones paiknevate koridoride ruumimuljet
on vähendatud erinevate avanemistega, loomata pimedaid ja
pikki koridore. Esitatud töödest
on sellel kõige parem sidusus siseruumi ja tagahoovi vahel.
Teise koha saavutanud töö
„Puulinn“ tekitas küll väikelinna hubasuse, kuid kogumuljelt
jäi pisut eklektiliseks.
Kolmandale kohale tulnud
töö „Kallistus“ on plaanilahenduslikult loogiline ja funktsionaalne, kuid Järve kooli 2003.
aastal ehitatud juurdeehitist on
palju maha lammutatud.
Õppehoone peaks valmima
2022. aasta lõpus või 2023. aasta alguses.
Diana Vene,
linnavalitsuse peaarhitekt

Biojäätmete kogumise korraldamisest
Jäätmete liigiti kogumisel on
üks suurimaid probleeme biojäätmete, sh toidujäätmete liigiti kogumine. Lähiajal muutub
toidujäätmete eraldi kogumine
kõigile kohustuslikuks.
Keskkonnainvesteeringute
Keskus kuulutas 30. juuli 2020
välja toetusmeetme „Jäätmete
liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes“. Toetusmeetme kirjelduse
kohaselt toetatakse tegevusi, mis
soodustavad biojäätmete kohapealset kompostimist: kompostrite soetamist koos vajaliku koolituse ja juhendamisega.

Võru linnavalitsusele edastatud esialgse info kohaselt
on projekti elluviimise käigus
võimalik soetada kompostreid
eramajadele, paarismajadele või
ridaelamutele ja sõltuvalt majapidamistest kas igale eraldi või
mitmele koos. Toetatakse kuni
420-liitriste kompostrite muretsemist, kompostri eest tuleks
tasuda 10% selle maksumusest.
Konkreetsele majapidamisele eraldatava kompostri
ja konteineri puhul on oluline,
et elanik oleks jäätmevaldajate
registris ning et ta oleks Võru
linna elanik. Konteineri all ei

ole mõeldud tubaseid lahendusi. Kohustuslik kasutusaeg peab
olema vähemalt kolm aastat.
Võru linnavalitsus kaalub
elanike piisava huvi korral projektiga ühinemist.
Palun kõigil, kes oleksid huvitatud kompostri soetamiseks
projektiga ühinemisest, võtta
linnavalitsusega ühendust hiljemalt 31. augustil 2020 (e-maili
info@voru.ee või tiiina.randjarv@voru.ee).
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja järelevalve
spetsialist

MEELDETULETUS

•
•

„Võru linna arengukava 2017–2035“ täiendamise ja muutmise ettepanekuid saab esitada
27. augustini 2020 aadressil Jüri tn 11 või e-posti teel info@voru.ee.
Arengukava eelnõu on kättesaadav siit: http://www.voru.ee/et/menetluses-olevad-eelnoud

TASUB TEADA

Riik toetab Kagu-Eesti väikeettevõtjaid
Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös rahandusministeeriumiga
avas 20. juulil Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme
teise taotlusvooru. Toetust saavad taotleda Valga, Võru või
Põlva maakonna mikro- ja väikeettevõtjad. Toetuse andmise
tingimused on sel aastal muudetud ettevõtjatele lihtsamaks.
„Kagu-Eesti on oma suurepärase looduskeskkonna ning
ühtehoidva kogukonnaga väga
hea paik, kus elada ja töötada,“
ütles riigihalduse minister Jaak
Aab. „Ka möödunud aastal Kagu-Eestis toimunud ametnike
välitöödelt nähtus, et kohalikel

on mitmeid häid ideid, kuidas
arendada kohapealset ettevõtlust. Innovaatiliste ideede
hoogustamiseks vajab piirkond
aga riigilt lisatuge. Kagu-Eesti
toetusprogrammiga pakume
piirkonnale teist aastat tuge,
avatava taotlusvooruga aitame
kaasa just uuenduslikumale ettevõtluse arendamisele. Näiteks
toetame tootearendamise või
tootmismahu suurendamisega
seotud investeeringuid, samuti
tootmise automatiseerimist ja
digitaliseerimist.“
Toetuse andmise eesmärk
on kaasa aidata Kagu-Eesti ettevõtluse arengule ja laiendada

piirkonna töövõimalusi. Majandusarengu hoogustamise
toel on võimalik pidurdada ka
Kagu-Eesti maakondade rahvaarvu kahanemist.
Seekordse taotlusvooru
maht on 690 000 eurot. KaguEesti ettevõtjaid toetati samast
meetmest ka eelmisel aastal, mil
rahastati kokku 14 projekti.
Just nagu möödunud aastal,
saavad Põlva, Valga ja Võru
maakonnas tegutsevad
ettevõtjad tänavu taotleda
toetust minimaalselt
10 000 ja maksimaalselt
50 000 eurot.

Sel aastal on taotlemine
tehtud ettevõtjatele lihtsamaks.
Ära jääb näiteks taotlejate halduskoormuse vähendamiseks
kohustuslik eelnõustamine
ning hõlbustatud on tugitegevuse ehk müügi- ja turundustegevuse rahastamise võimalusi.
Selle aasta toetusmeetme
taotlusvoorus arvestatakse ka
koroonakriisist tingitud majanduslangust. „Meile on oluline
see, et praegustes majandustingimustes ei seaks me taotlejatele oma tegevuse elluviimiseks
ebavajalikke piiranguid. Näiteks võimaldame sel korral toetuse saajale osalist ettemaksu.

See vähendab vajadust toetust
krediidiasutuste kaudu sildfinantseerida, mis Kagu-Eestis
on niigi keeruline,“ ütles RTKi
ettevõtlus- ja külastuskeskkonna talituse juhataja Lauri Alver.
Toetust saab taotleda kuni
14. septembrini 2020. Taotlusvooru elluviimist korraldab
Riigi Tugiteenuste Keskus ning
toetusmeetme täpsemad tingimused leiab RTK kodulehelt.
Toetust rahastab rahandusministeerium Kagu-Eesti programmi kaudu.
Siret Soonsein,
Riigi Tugiteenuste Keskuse
projektikoordinaator

Patsientide
külastamise keeld
Lõuna-Eesti haiglas
Alates 7. augustist 2020
kehtib Lõuna-Eesti
haiglas viibivate patsientide külastamise keeld.
Külastuskeelu põhjus on
viirushaiguste ulatuslik levik.
Palume suhelda lähedastega
telefoni teel. Emotsionaalsetel põhjustel on patsiente
lubatud külastada eelneval
kokkuleppel osakonnaga.
Ave Abel,
ASi Lõuna-Eesti Haigla
kommunikatsioonijuht
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Koolirahu linn Võru – koht,
kus „Süa om õigõ kotusõ pääl!“
1. septembril kuulutatakse Eesti
koolides välja koolirahu. Nii on
seda tehtud juba aastast 1999
eesmärgiga märgata ja toetada
kõiki, kes kooliteed käies vajavad
turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Et
ühtegi päeva ei eksiks kiusu ega
vägivalda, vaid kooliseinte vahel
valitseksid sallimine, hoolimine,
austus ja toetav meeleolu.
Koolirahu lepingu sõlmimine tähendabki kooliperedele
meeldetuletust, et kogu õppeaasta vältel ollakse turvatud nii
füüsiliselt, vaimselt kui ka sotsiaalselt. Koolirõõmu peab jätkuma õpilastele, pedagoogidele
ja lapsevanematele. Selle nimel
tuleb iga päev tööd teha. Koolid
korraldavad terve aasta koolirahu ettevõtmisi, mille pidulik
avaüritus ongi koolirahu lepingu allkirjastamine.
Igal aastal valitakse üks linn,
kus 1. septembril toimub pidulik

üle-eestiline koolirahu väljakuulutamise tseremoonia.
2020/21. õppeaastal on
koolirahu linn Võru.
Koolirahu kuulutatakse
välja 1. septembril kell 10.30
Võru keskväljakul. Kell 13
algab sealsamas kooliaasta
alguse pannkoogipidu.

VAHETUD MULJED
Ireen Kangro,

Lastekaitse Liidu projektijuht
Märtsis päev enne eriolukorra
väljakuulutamist käisin kooliaasta koolirahu linnas Võrus.

Kaasatud on koolirahu partnerid: MTÜ TORE, haridus- ja
teadusministeerium, Eesti
Õpilasesinduste Liit, Integratsiooni Sihtasutus, SA
Kiusamisvaba Kool ja
MTÜ Lastekaitse Liit.
Ireen Kangro,
Lastekaitse Liidu
projektijuht

Võru Kesklinna
Kooli lapsed
looduslaagris.
Foto: Anu Koop

Tänavatel uidates tõdesin rõõmuga, et linn ja omavalitsus on
oma pilgud suunanud laste ja
noorte poole. Seda kinnitasid
kasvõi linnavalitsuse töötajate
avatud olek ja soov koolirahu
teemat teadlikumalt kajastada,
aga ka linnapildis silma jäävad
mänguväljakud, skate-park,
korvpalliplats. Jahedast kevadõhtust hoolimata käis täistuledes
ja kunstmuruga kaetud uhkel
staadionil jalgpallimatš. Suures
spordihoones põlesid tuled ja paistis
vilgas tegevus. Jalutasin läbi Koreli
pargi, kuhu linlaste ühiste jõududega istutati
puud. Siin võib
iga kohalik näha,
kuidas tema enda
istutatu aina suuremaks sirgub. Kauniks
on tehtud Tamula jär-

ÕPPEAASTA
AVAAKTUSED
VÕRU LINNA
KOOLIDES
ve ümbrus ja uhkeks kujundatud
linna keskväljak. Hilisele tunnile
vaatamata veetis noortekeskuses
veel mõnikümmend noort aega.
Sõbralikud noorsootöötajad näitasid lahkelt keskuse võimalusi
ja rääkisid ühistest ettevõtmistest ning tulevikuplaanidest.
Minu esmakohtumisest Võruga jäi hinge väga soe ja positiivne tunne. Järgmisel päeval
pidin kohtuma koolijuhtidega,
kelle õlul seisab koolirahu tagamine. Eriolukorra väljakuulutamise tõttu jäi aga kohtumine
ära. Ometi leidsid nad kooliaasta pingelisest lõpust hoolimata
aega, et jagada oma mõtteid koolirahu teemadel. Nende vastused
kannavad koolirahu väärtusi
ning on hea meeldetuletus kõigile läheneva kooliaasta alguses.

1. septembril

(Pikemalt koolide väärtushinnangutest ja koolirahuga seonduvast
Võru Linna Lehe järgmises numbris.)

Võru Gümnaasium

Täiskasvanute tasemeõpe jätkub Võrumaa Kutsehariduskeskuses
1. septembrist 2020 on täiskasvanute tasemeõpe Võrumaal
koondatud ühte kohta – Võrumaa Kutsehariduskeskusesse.
Alates 17. eluaastast on siin
võimalik omandada põhiharidust (7.–9. klass) ja gümnaasiumiharidust (10.–12. klass) mittestatsionaarses õppevormis.
Võrumaa Kutsehariduskeskuse üldhariduse põhikooli õppekava lõpetajad teevad loovtöö,
sooritavad eesti keele ja matemaatikaeksami ning ühe eksami
omal valikul.
Gümnaasiumi lõpetamiseks
tuleb sooritada riigieksamid eesti keeles, matemaatikas ja võõrkeeles, lisaks sellele tuleb teha
koolieksam ja õpilasuurimus või
praktiline töö.

Õppetöö toimub kahel päeval nädalas ja kolmas on e-õppe
päev, vajaduse korral on õppetöö ainult e-õppes. Õppetöö
korraldatakse selliselt, et see ei
takista õppijate tööl käimist.
Õppima ongi oodatud töötavad
inimesed, kellel on põhikool või
gümnaasium jäänud lõpetamata. Kõigile õppijatele lähenetakse
individuaalselt, lisaks on tagatud
õpi- ja karjäärinõustamine ning
sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenus. Õppijate töögraafikust

tulenevalt korraldatakse vajaduse korral õpe õhtusel ajal või nädalavahetusel. Rõõm on tõdeda,
et suur osa Võru Täiskasvanute
Gümnaasiumi õpilastest on juba
teinud taotluse jätkata õpinguid
Võrumaa Kutsehariduskeskuses.
Avatud on uute õppijate vastuvõtt. Dokumentide esitamiseks on mitu võimalust. Kodunt
lahkumata võib oma soovi esitada elektrooniliselt: selleks on
sisseastumise infosüsteem SAIS
(www.sais.ee), samuti Võrumaa
Kutsehariduskeskuse e-posti teel
vkhk@vkhk.ee.
Kes soovib ise kohale tulla,
saab oma soovid kirja panna
kutsehariduskeskuses ruumis
122 (Võru vald, Väimela, Kooli

tee 1) või Võru Täiskasvanute
Gümnaasiumis aadressil Võru
linn, Jüri tn 42 kõigil tööpäevadel kell 9–15.
Õppimine ja õpetamine toimub nüüdisaegses õppekeskkonnas. Sügiseks lõppevad õpilaskodu renoveerimistööd. Kooli
peamaja on saanud uue ilme ja
modernse õppeköögi ning õpilastele mõeldud puhkeala. Kooli
õpilastel on võimalus kord nädalas tasuta kasutada Väimela
tervisekeskuse ujulat, nad saavad osa võtta õpilasesinduse
korraldatud üritustest. Soovi
korral on õppijatele tagatud
koht õpilaskodus ja kui on vaja,
ka lapsehoiuruum. Gümnaasiumiharidust omandavad noored
sageli ei tea, milline amet võiks

KUU PILDIS

Tanel Linnus,
Võrumaa Kutsehariduskeskuse
direktor

kell 11.30 kooli saalis
(Liiva 12)

Võru Kesklinna Kool
kell 10 kooli hoovis
(Vabaduse 12)

Võru
Kreutzwaldi Kool
kell 9.00 aktus
1. klassi õpilastele
koos vanematega
kooli aulas
kell 10.00 pidulik
klassijuhataja tund
2.–9. klassi õpilastele
oma klassiruumis
(Kooli 7)
kell 11 kooli siseõuel
(Seminari 1)

Väike Werrone Kool
kell 10 esimene kooliaste
kell 11.15 teine kooliaste
(F. R. Kreutzwaldi 34)

31. augustil ja
3. septembril
Võru Muusikakool
kooli saalis (Vabaduse 5)
31. augustil kell 15
II–VII klassi õppuritele
31. augustil kell 17
I klassi õppuritele
3. septembril kell 17
eelkooli õppuritele
3. septembril kell 18
stuudio- ja vabaõppe
õppurite kohtumine
õpetajatega

ELUKESTEV ÕPE

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna parimaid koolilõpetajaid
Liblikaaias tunnustatud
• Annabel Toom, Saara Denisov

Võru maakonna parimad lõpetajad ja Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots.
Foto: Merily Jakovets

Võrumaa Arenduskeskus
tunnustas 22. juunil Liblikaaias maakonna parimaid
gümnaasiumide ja kutsehariduskeskuse lõpetajaid,
keda sel aastal on kokku

neile tulevikus sobida. Nüüd on
soovijatel võimalus osa saada
kutsevaliku õppekavast, kus tutvustatakse kutsehariduskeskuse
õppekavasid, et leida endale sobiv eriala. Samal ajal üldhariduse omandamisega saab tutvuda
erinevate erialadega nii teoorias
kui ka praktikas.
Kutsevaliku õppekava õppeaeg on kuus kuud ning õpingud
läbinud õppuril on paremad
teadmised enda oskuste, huvide
ja võimete kohta ja ta oskab teha
sobivaid karjäärivalikuid. Lõpetajal on võimalus õppima asuda
valitud eriala.

Võru Järve Kool

15. Neli lõpetas kooli kuldmedaliga, üksteist hõbemedaliga ja viis õpilast lõpetas
Võrumaa Kutsehariduskeskuse kiitusega.
Kõik tunnustatud said

arendusekeskuse juhatuse
liikmelt tänukirja ja meeneks Roland Tokko raamatu „12 asja, mida koolis
ei õpetatud, aga mida kõik
peaksid teadma“.

•

ja Hanna Uibokand (kõik Võru
Gümnaasium, kuldmedal), Helina
Härma, Sippie Guth, Kaisa Vink,
Karl Jörgen Lööper, Getriin
Meister ja Karmel Ader (kõik
Võru Gümnaasium, hõbemedal),
Kertu Niit (Antsla Gümnaasium,
kuldmedal), Kaspar Aleks Kala ja
Karl Joosep Põldsepp (mõlemad
Antsla Gümnaasium, hõbemedal),
Kertu Hallik (Parksepa Keskkool,
hõbemedal), Jade Lummo (Värska
Gümnaasium, hõbemedal),
Kristi Kalju (Võru Täiskasvanute
Gümnaasium, hõbemedal), Timo
Lillmaa, Kelly Olesk, Gabriel Õun,
Kärt Ilm ja Anu Klemmer (kõik
Võrumaa Kutsehariduskeskus,
kiitusega).
Tänuüritus toimus SA Võrumaa
Arenduskeskuse, Liblikaaia, U&M
Peokorralduse, Mer Phtgrphy,
Võru Gümnaasiumi vokaalansambli LUUD (juhendaja õpetaja
Silja Otsari) ja maakonna koolide
koostöös. Üritust toetas haridusja teadusministeerium.

Väärikate ülikool laieneb Võrumaale
Sel aastal laiendab Tartu Ülikooli väärikate ülikool oma tegevust
Võrumaale.
Väärikate ülikool on täiendusõppe vorm, kus akadeemilistel
loengutel käsitletakse praktilisi
ning silmaringi laiendavaid teemasid.
Loengutele on oodatud üle
50-aastased aktiivsed huvilised, keda huvitavad tänapäeva
ühiskonna probleemid, uuemad
teadussaavutused, põnevad kultuuriprotsessid ning kes ei pelga
üheskoos ka mõtteid vahetada.
Sügisel Võrumaal algav loengusari tõotab tulla omajagu põnev.
Loengud toimuvad iga kuu kolmandal kolmapäeval algusega kell
10.30 ja kestavad poolteist tundi.
Sügissemestri esimene loeng on
juba 22. septembril. Avaloengus
räägib akadeemik Ene Ergma kosmose teemadel. Oktoobris kõneleb
Loone Ots laulupidude traditsioonidest, novembris kuulame Peeter
Pälli uutest sõnadest eesti keeles,
detsembris arutleme Lagle Parekiga palverännakust. Uuel aastal diskuteerime Karl Kruusmäega teemal „Kes keda – inimene robotit
või robot inimest?“. Kevadsemest-

risse jäävad veel arutelud „Kas
tablett või kapsel?“ ning ilmast ja
ilmategijatest.
Väärikate ülikool alustas tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus.
Nüüdseks on tegevus laienenud
Tallinnasse, Kurssaarde, Narva,
Türile, Valka ja Keilasse. Tartu
Ülikooli väärikate ülikoolis on üle
2000 õppija.
Tartu Ülikooli väärikate ülikool Võrumaal paikneb Navi seltsimajas. Korraldajad on tellinud
eraldi bussireisi Võru kesklinnast,
et kõik huvilised jõuaksid õigeks
ajaks loengutesse. Väärikate ülikoolis on osalemine tasuta, kõik
õppijad, kes on osa võtnud vähemalt 75% loengutest, saavad Tartu
Ülikooli täiendusõppe tõendi.
Tartu Ülikooli väärikate ülikooli Võrumaal toetavad haridusja teadusministeerium ja Võru
vallavalitsus.
Täpsem info ja registreerimine telefonil 513 5043 (Ülle) või
e-posti aadressil navikylaselts@
gmail.com.
Ülle Tillmann,
Navi Külaseltsi juhatuse liige,
TÜ väärikate ülikooli Võrumaal
projektijuht
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Soovitused elektritõukerattaga liiklemisel
Elektritõukeratas on sõiduvahend, mis sobib linnas kõnni- ja
kergliiklusteedel liiklemiseks.

Elektritõukerattaga sõites
kanna kiivrit ja ole teistele
liiklejatele nähtav.
Elektritõukerattaga liiklemise
kiirused on sarnased jalgratta
kiirusega ja enda turvalisuse pärast on väga vajalik kiivrit kanda. Sõitma minnes soovitame
valida erksavärvilised riided, et
olla teistele liiklejate hästi nähtav.

Kontrolli enne sõidu
alustamist, kas sõiduk on
korras.
Enne sõidu alustamist tuleks
kontrollida aku taset ja läbi
mõelda, kas sellest piisab, et sihtpunkti jõuda. Elektritõukerattal
võiks olla töökorras signaalkell
ja pidurid, ees valge ja taga punane tuli ning külgedel helkurid.

Harjuta sõidu- ja
pidurdusoskust ohutus
kohas ja väikesel kiirusel
(kuni 10 km/h).
Elektritõukerattaga kohenemine ja sõiduvõtete õppimine
vajab aega. Sellepärast soovitame harjutada manööverdamist
ja pidurdamist sellises kohas,
kus ei takista ega häiri teisi liiklejaid.

Planeeri teekonda ja sõida
kõnni- või kergliiklusteel
(jalg- ja jalgrattatee).
Sihtkohta jõudmiseks vali teekond, kus on vähem lõikumi-

Fotod: Ain Saare

si sõiduteega (ristmikud). Vali
ohutum teekond – lühike ja kiire
ei pruugi olla kõige turvalisem.

Elektritõukerattal
tohib sõita ainult üksi!
Elektritõukeratas on ühe inimese püstises asendis liiklemiseks
mõeldud sõiduk, sellepärast ei
tohi tõukerattal mitmekesi sõita.
Kui mitmekesi väiksel sõidukil
liikuda, võib kaotada tasakaalu
ja õnnetult kukkuda või teistele
liiklejatele otsa sõita.

Sõida alati tee paremas
servas ja möödu teistest
liiklejatest vasakult
jalakäija kiirusel.
Elektritõukerattaga liiklemiseks sobivad kergliiklejatele
mõeldud teed või teeosad: kõnni- või jalgtee, jalgratta- ja jalg-

tee, jalgrattatee. Sõita tuleb alati
tee paremas servas, kuna Eestis
on parempoolne liiklus. Kui on
vaja ees liikuvast liiklejast mööduda, tuleb alati kiirust vähendada, võimaluse korral anda
signaalkella ja teha möödasõit
kiirustamata jalakäija kiirusel
(3–7 km/h). Eriti tähelepanelik
tuleb olla väikestest lastest möödumisel, sest nad võivad olla
ettearvamatud.

Võta sõiduteele lähenedes
aegsasti hoog maha:
PEATU, VAATA ja VEENDU,
et autosid ei tule või
nad on seisma jäänud.
Seejärel ületa tee jalakäija kiirusega (3–7 km/h). Kõige ohutum on teed ületada jalakäijana, elektritõukeratast käekõrval
lükates. Õnnetused juhtuvad

tihti sellistes kohtades, kus palju liiklejaid saab kokku, näiteks
teede lõikumiskohtades. Sõidutee ületamisel tuleb vältida teiste
liiklejate järgi automaatset liikumist, kuna on raske hinnata, kas
nad enne teele astumist ohutuses ikka veendusid. Pea meeles,
et oled liikluses kaasliiklejatele
eeskujuks.

Keskendu täielikult
liiklemisele ja ära tegele
kõrvaliste asjadega.

Kas Sina teadsid, et meie planeet on
äikeseplaneet, millel tekib aastas
keskmiselt 45 000 äikesepilve?
Kuna Eestimaa ilm on heitlik
ning suve lõpupoole kohtab
nii päikest kui ka äikest, peatume selle kuu teemana just
käitumisel äikese korral.
Mõistlik on jälgida ilmaennustust ning enne tormi või
äikesehoiatust on soovituslik
korjata õuest kokku lahtised
ja lenduvad asjad, eemaldada kodumasinad ja elektroonikaseadmed elektrivõrgust
ning võtta vooluvõrgust välja
side- ja antennikaablid. Auto
on mõistlik võimaluse korral
parkida lagedale või garaaži.
Alati peab arvestama ka
võimaliku elektrikatkestusega, seega kontrolli üle kodused
varud (vesi, küünlad, toit, ravimid jne) ning lae täis mobiiltelefoni aku ja kodus olevad
akupangad.
Kõige parem on äikese ajal
viibida siseruumides ning sulgeda kõik uksed ja aknad või
viibida kinnises autos. Kindlasti ära varju üksikute puude,
metallmastide ega -aedade lähedale, kuna välgutabamuse
võimalus on seal suurem.

Äikese ajal tuleb samuti
meeles pidada, et majas ei tohi
tuld teha, kuna laetud osad
suitsus toimivad piksevardana. Samuti ei tohiks lasta
kraanist vett, kuna vesi on hea
elektrijuht.
Ära räägi võrgutelefoniga
(võib põhjustada elektri- või
akustilise šoki).
Kui sul ei õnnestu vältida
äikese ajal liikumist, siis hoia
eemale mahalangenud elektriliinidest ja teata nendest Elektrilevile rikketelefonil 1343.
Täpsemat infot saad „Ole
valmis!“ mobiilirakendusest.
Meie lugejamängu küsimusele saad vastata http://bit.do/
olevalmis5 või kasutades ruutkoodi

Tõukerattur ei tohi juhtimise
ajal tegeleda tegevusega, mis hajutab tähelepanu. Sõidu ajal on
keelatud kõrvaklappidest muusikat kuulata ja telefoni kasutada.
Kerli Tallo,
Maanteeameti
ennetustöö osakonna ekspert

Päästeamet: viimane aeg mõtelda kütteseadmetele
On viimane aeg tellida küttseadmete hoolduseks koju korstnapühkija, sest seda hilissügisesse
jättes on tihtilugu töömeeste järjekorrad pikad.
Puhastustööde kõrval on
korstnapühkija ülesanne hinnata kütteseadmete seisukorda
ja remondivajadust ning parandustöödki tuleb enne kütteperioodi ära teha. Kui jätta need
sügisesse, ei pruugi korstnapühkija avastatud vigade paran-

damiseks vaba pottseppa leida
enne jõule. Lihtsasti kõrvaldatavad, kuid samas ohtlikud vead
on mõrad ahju vuukides ning logisevad ja liiga vähe tihedad ahjuuksed, seda nii mürgise vingugaasi tuppa tungimise kui ka otsese tuleohu poolest.
Pottsepa valikul tasuks enne
töö tellimist kontrollida tema
pädevust. Majandustegevusena
võib pottsepa teenust pakkuda
pottsepp tase 4 või tase 5. Pott-

sepp-selli tase 3 on selline tase,
millega tohib tööd teha ainult
juhendaja järelevalve all. See tähendab, et juhendaja kontrollib
tööde kvaliteedi üle ja kinnitab
seda oma allkirjaga. Pottsepa
kutse olemasolu ja taset saab
kontrollida internetis aadressilt
www.kutsekoda.ee.
Aasta ringi kasutatavaid
kütteseadmeid tuleb puhastada
vähemalt kaks korda aastas või
vajaduse korral tihedamalt. Kor-
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termajas peab igal aastal hooldustöid tegema kutsuma kutselise korstnapühkija. Eramajadesse
võib korstnapühkija töid tegema
kutsuda iga viie aasta tagant.
Kuid siis tuleb vahepealsel ajal
hooldustöö ise ära teha. Iga kutseline korstnapühkija annab
tehtud tööde kohta tõendi.
Marek Kiik,
Lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

TASUB TEADA

Foto: erakogu

KredEx toetab maja ja suvekodu
nii terviklikku kui ka osalist renoveerimist

Küüditatute mälestustseremooniad Võrus ja Värskas
14. juunil toimusid kogu Eestis
1941. aasta küüditatute mälestustseremooniad. Võru linna
poolt pandi pärjad Võru raud-

teejaama juures asuva memoriaali juurde ja represseeritud
Eesti ohvitseride mälestuskivi
juurde Värskas Eesti Kaitseväe

kunagise Põhjalaagri lipuväljakul. Pildil on jäädvustatud osa
Värska tseremooniast osavõtnuid.

On ilmselt päris palju koduomanikke, kes just suvel
plaanivad kodus-suvilas suuremaid remonditöid: soojapidavad uued aknad, fassaad, pööningu-katuse soojustamine või
uus küttesüsteem. Tänavu tasub
ettevõtlikel inimestel aga tõsiselt
nende mõtete realiseerimisele
mõelda, kuna kodumaja terviklikul kordategemisel võib energiatõhusust suurendavate tööde
tegemiseks saada KredExilt toetust kuni 50 000 eurot ja suvekodu puhul kuni 30 000 eurot.
Ka võrukatel tasub rekonstrueerimistoetusele tõsiselt mõelda, kuna korraliku
ehitusﬁrma poolt projekti alusel tehtud töödega saab endale
nägusa ja soojapidava elamise,
mille ehitustööde maksumusest
kuni 50 protsenti saab toetusena
KredExilt.
KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juhi Triin

Reinsalu sõnul tuleb esimese
sammuna ehitisregistrist kontrollida, kas hoone on registrisse
üksikelamuna kantud ning mis
on selle kasutuselevõtu aasta –
toetust saab küsida enne 2000.
aastat ehitatud ja kasutusele
võetud hoonete remondiks.
Juhul kui on soov korda
teha hoopiski suvekodu, siis ka
selle renoveerimisel on võimalik saada toetust tööde maksumusest kuni 30 protsenti.
„Paljud eelistavad võtta
ette oma elamise osalise renoveerimise ehk teevad töid etapi kaupa, näiteks uued aknad,
soojustavad fassaadi või katuse, ahikütte asemel panevad
maasoojuspumba jm,“ kirjeldab Reinsalu. „Ka selliste tööde planeerijatel tasub kindlasti
tingimustega tutvuda ja toetusavalduse esitamist kaaluda,
kuna energiatõhususe parandamise eesmärgil ette võetud

tööde tegemiseks on võimalik
saada toetust kuni 30 protsendi
ulatuses nende maksumusest,
kuni 20 000 eurot.“
Oluline on, et kodu või
suvemaja tervikliku renoveerimise taotluse eelduseks on
nõuetekohane projekt ja kolm
võistlevat pakkumist ehitusalal
tegutsevalt ettevõttelt. Osalise rekonstrueerimise puhul on
samuti vaja kolme pakkumuse
olemasolu.
Rekonstrueerimistoetust
saab taotleda üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või
ridaelamu, samuti suvila või
aiamaja omanik.
Ehitustööd võib alustada
kohe pärast taotluse esitamist.
Vaata täpsemaid tingimusi
www.kredex.ee/majaduueks.
Joonas Kerge,
KredExi kommunikatsioonijuht
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Perepäevad pakuvad koostegemise mõnu
Hoolimata erilisest aastast ja
erilistest tingimustest tähistame
kodulinna sünnipäeva rõõmsate
tegemistega. Linnapäevade ajal
21. ja 22. augustil toimuvatel
perepäevadel leiab jõukohast ja
huvitavat tegevust igas eas ini-

mene. Reedel, 21. augustil on kavas sportlik perepäev „Sport hoit
tujo hää“ ja laupäeval, 22. augustil perepäev „Koton om hää“.
Kahe päeva sisse mahub
hulga sportlikku tegevust, laulu
ja tantsu, kavas on laadad, näi-

tused ja töötoad ning ees ootab
palju toredaid üllatusi.
Et seda kõike kogeda – spordiriided selga ja kogu perega
keskväljakule!
Ühtlasi täname kõiki perepäevade korraldamises kaasa

Meenutus läinud aastal linnapäevade ajal peetud perepäevadest. Vilgas meisterdamine töötoas.

löövaid ettevõtteid-asutusi,
kunstnikke ja kunstiõpetajaid,
lauljaid, tantsijaid ja nende juhendajaid, kes ikka ja jälle linnarahvale kodutunnet loovad.
SA Võru Kannel

Foto: Marianne Mett

Perepäevad Võru keskväljakul
Reedel, 21. augustil sportlik perepäev „Sport hoit tujo hää“
• Esimest korda kutsuvad keskväljakule

liikuma Võru Spordikool ja spordiklubid. Saab proovida spordikeskuse
(murdmaasuusatajate) uudset Thorax
Traineri suusaergomeetrit. Võru Korvpallikool toob välja korvilaua ja „takistaja“.
Kreeka-Rooma maadluse tüdrukud
demonstreerivad mati pealt maha
lükkamist, koti heidet ja kätelseisus särgi
seljast võtmist aja peale. Võru judokeskus
teeb demoesitluse judost kui spordialast.
Võru jalgpallikool Helios pakub võimalust mängida põnevat ja atraktiivset
jalgpallipiljardit. Väljaku lähiümbruses
peetavas orienteerumismängus on
igaühel võimalus oma orienteerumisoskused proovile panna, nagu ka kõikidel
eespool nimetatud spordialadel tegijatele
väljakutseid esitada. Maletelgis toimub
kiirturniir (vähemalt nelja huvilise
korral). Lastele malemängu 45-minutiline
algõpe, juhendab Ülar Lauk. Võimlemisklubi Janika iluvõimlejad õpetavad
tasakaaluharjutusi ja muud põnevat,
mis eluks vajalikule kehahoiakule palju
kaasa aitavad. Võrumaa Spordiliit jagab
infot, registreerib 1784 m linnajooksule
ja üritusele „Ummamuudu liina üüjuusk“.
Üllatusi spordimeelsuse elavdamiseks võib
tulla veelgi.

• Juba kolmandat aastat oodatakse lapsi

osalema võistlusel „Võru linna vägilane“.
Eelregistreerimine kell 14–14.30. Vanuserühmad: kuni 6 a, 6–8 a, 8–10 a, 10–12 a.
Palju toredaid auhindu. Ürituse patroon ja
pealik on Tarmo Mitt.

• Võru Noortekeskuse mõnusate

•

•
•

•
•

maitsete ja mängude kohvikus saab
mängida lauamänge ja mekkida jäätist.
Lisaks saavad noored kalastajad
osaleda kell 12 ja 14 Roosisaare silla
juures kalastustöötoas. Registreerimine
kohapeal.
Sportlikule tegevusele lisaks tutvustavad Eesti Töötukassa Võrumaa
osakonna karjäärinõustajad õppimisvõimalusi töötamise kõrvalt. Ettevõtlusega tegevad inimesed kirjeldavad
oma tegevust ja kogemusi, nõuandeid
jagavad oma ala spetsialistid.
Kell 14 kuulutab perepäeva avatuks
Võru vaskpillipäevade kontsert
„Helisev sportlik linnaruum“.
Kell 16 etendub „Linna loomine“,
mis on Easylegs ja Sõprade tõlgendus
Võru linna loomisest ning selle
kujunemisest läbi ajaloo. Etendust
esitatakse tantsuliselt, laululiselt ja
välistatud pole ka mõni loominguline
vimka. Kaasa löövad Easylegsi
breikarid, tantsukooli Error eliitõpilased, ansambel Reha, Free Flow’
stuudio tuletantsijad, Kaspar Seeblum
ja ooperidiiva Anoki von Arx
Šveitsist.
Kell 16.30 kütab sportliku meeleolu
veelgi kuumemaks Nedsaja Küla bänd.
Kell 18 toimub 1784 m linnajooks
(start ja finiš keskväljakul, eelregistreerimine spordiliidu veebilehel ja
kell 17 kohapeal, loosiauhinnad).

Laupäeval, 22. augustil
perepäev „Koton om hää“
• Juba kell 9 läheb keskväljakul ja kiriku-

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
Hetk linnapäevade kavas kindla koha leidnud laste jõuproovilt „Võru linna vägilane“.
Foto: Marianne Mett

esisel platsil lahti vilgas tegevus, saab
kaubelda linnapäevade laadal, osa saada
+Energia mess-laadast ja näha vanatehnika näitust.
Kell 10–15 ootame kunsti- ja käsitööhuvilisi töötubadesse: saab värvida savikujusid (tasuline, 1–3 eurot), meisterdada
puidust ja klaasist lauapeegli, vildist
võtmehoidja, valmistada ravimtaimedega
seebi. Mõeldes koolile, saab teha lõbusa
otsaga pliiatsi, paberist järjehoidja või
isale-emale parkimiskella.
Maanteeameti õppestend „Pöörlev auto“
pakub kogemust, mis tunne on olla
pöörlevas autos ja miks on sõiduki turvavarustus nõnda oluline.
Taas ootavad teid Võru Kunstikooli
töötoad ja näomaali telk. Eriolukorra
tõttu juhivad korraldajad tähelepanu asjaolule, et näomaali saab teha vaid pereliige,
keda juhendab kunstiõpetaja. Töötubades
on osalejad hajutatud ja võib tekkida
väike ooteaeg, aga seda aitab sisustada
laval toimuv suurepärane kontserdikava.
Kell 10 hüüab perepäeva lahti päevajuht
Anu Koop. Kell 10.30 näeb minivõimlemispidu „ Muretute mustrite vallatud
värvid“.
Kell 11 ootame kõiki võrukaid hommikukohvile linna juhtidega, sünnipäevatervitused linnarahvale vokaalansamblilt Luud.
Kell 12 esinevad Võrumaa lõõtspillimängijaid, sellele järgneb kell 12.30 Võru
linna teenetemärgi üleandmine.
Kell 13–14.30 astuvad üles tantsurühm
Katariina, Võru Tantsukeskuse tantsijad,
tantsukool JJ-Street.
Kell 14.30 tiirleb perepäeva õnneratas
„Uma ja hää“. Kõigil neil, kes oskavad
anda päevajuhi küsimusele õige vastuse,
on võimalus keerutada ratast ja võita
Võru firmade poolt välja pandud auhindu.
Kell 15.30 algaval rammumeeste võistlusel „Võru linna vägilane 2020“ saab osa
tõelisest jõudemonstratsioonist.
Samal ajal väljakul toimuvaga on Tamula
rannas avatud JJ-Streeti noorteala, kus
kell 11–20 on kavas BMX- ja tõukerattavõistlus, parkuur, akrobaatika töötuba ja
tantsuala.
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22. ja 23. augustil toimuv 18.
RedGrey Team Lõuna-Eesti
ralli toob Võru linna tänavaile kaks kiiruskatset, mõlemad
sõidetakse laupäeva õhtupoolikul 1,21 km pikkusel rajal
(vt skeemi). Vahetult enne
lehe trükki minekut kinnitas
korraldusmeeskond, et ralli
peetakse täies mahus ja hetkeseisuga ükski ametkond ralli
toimumisele konkreetseid piiranguid seadnud ei ole.
Eesti autoralli ametlikku
meistrivõistluste kalendrisse
kuuluva Lõuna-Eesti ralli start
antakse 22. augustil kell 18.11
Võru linnas. Kaheks linna lisakatseks suletakse tänavad ja
parklad (Paju tn, Jüri tn, Räpina
mnt, Petseri tn, Kooli tn, Võru
Spordikeskuse ja Nooruse kaubanduskeskuse juures asuvad
parklad) 22. augustil kell 17–23.
Võistlusautode hooldusalaks
suletakse Ekspordi ja Raami tänav 22. ja 23. augustil kell 7–23.

AJAKAVA
Laupäeval, 22. augustil
• Kl 18.00 võistluste start
hoolduspargist
• Sõidetakse kolm kiiruskatset
(neist kaks linnakatset, vt skeemi)
• Kl 18.08 Võru 1. linnakatse (SS1)
start
• Kl 20.17 Võru 2. linnakatse (SS3,
Grossi Toidukaubad) start
Pühapäeval, 23. augustil
• Kl 8.30 start 2. päevale
hoolduspargist
• Sõidetakse kaheksa kiiruskatset.
• Kl 19.16 ralli lõpp
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Ralli peakorraldajaNiid
tänab
üriu
tuse nimisponsorit RedGrey
Teami, kes on ralli toimumisele õla alla pannud ja seeläbi
ralli korraldamise sujuvamaks
muutnud. „Võrreldes varasemate aastatega võistlustrassis
suuri muudatusi ei tule ja um-
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Koroonaviiruse levikust tingitud ohtude tõttu on ralli korraldajad olnud pidevalt kontaktis Terviseameti, Politsei- ja
Piirivalveameti ning kohalike
omavalitsustega, et olla kursis

Uu
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Võru linnakatse on
tasuta. Infot leiab ralli
ametlikult veebilehelt
www.lounaeestirally.ee.

us

Jüri

Ralli korraldajad paluvad
pealtvaatajatel kasutada
isikukaitsevahendeid ja
soovitavad järgida ka
2+2 reeglit, tagamaks
ohutust nii endale kui
teistele pealtvaatajatele.
Järgida tuleks järgmisi
lihtsaid põhimõtteid:
• Ära tule, kui tunned end
halvasti!
• Desinfitseeri!
• Kanna maski!
• Ära sotsialiseeru!
• Arvesta võistlejate
privaatsusega ja ära küsi
autogramme või selfisid!
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Rallil on kavas 11 kiiruskatset
kogupikkusega 115 km, neist
viis on korduvkatsed. Laupäevale on planeeritud kahel korral Võru linnakatse läbimine ja
üks võidukihutamine kruusal,
pühapäeval sõidetakse kõik kavas olevad kiiruskatsed Võrumaa kruusateedel.
Rallipassid tulevad müügile 17. augustil vaid Võru linnas
asuvatesse Olerexi teenindusjaamadesse. Siinkohal on oluline märkida, et rallipass hinnaga
20 eurot kehtib vaid pühapäevastel katsetel. Laupäevastele
katsetele tuleb osta eraldi pilet
hinnaga 10 eurot katsetele viivatelt teedelt selleks ettenähtud
piletimüügipunktidest.

Foto: Ulis Guth
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Ralli hooldusala on sel
aastal koroonaviiruse leviku
tõkestamisega seotud
piirangutest tulenevalt
pealtvaatajatele suletud.
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kõikide viimaste muudatuste
ja soovitustega tagamaks maksimaalsed ettevaatusabinõud
kõikidele.
Eelmisel nädalal peetud
kohtumistel mainitud asutuste
esindajatega lepiti ühiste arutelude käigus on kokku, et rallile
lubatakse kuni 6000 pealtvaatajat, kuid sealjuures peab korraldaja jälgima, et rahvas oleks
piisavalt hajutatud.
Võistluste peakorraldaja
Gabriel Müürsepa sõnul on
kõige tähtsam tagada kõikide
ohutus. „Ees ootav võistlus saab
olema põnev nii sõitjatele kui
ka pealtvaatajatele ning tuleb
kindlasti erakordne, seda eelkõige viiruse levikust tingitud
erisuste tõttu. Teeme kõik, et
tagada maksimaalsed ettevaatusabinõud,“ lausus ta.
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Hetk mullusest Võru linnakatsest. Kapsamäele
publik/ õhtuhämaruses
haaravat sõitu nautimas.
VÕRU LINN
GROSSI TOIDUKAUBAD
SS 1/3kogunenud
1,21 km
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Tänavusel peol on ühendatud
kunst ja liikumine. Sõna otseses mõttes hakkavad pildid elama. Peo idee sündis Võrumaa
kunstniku Meelis Kriguli näitusel „Miljonivaated“. Kunstnik
on tuntud keraamikuna, tema
tõeline kutsumus ja kirg on aga
maalimine.
„Kõige keskmeks on joon“,
ütleb kunstnik. Joontest moodustuvad kujundid ja sellest
sündiski idee panna tema tööd
staadionil elama.
Kõik mustrid, mis kunstnik
on paberile kandnud, saavad
nüüd uue hingamise. Pildist saab
võimlemiskava alguse või lõpu.
Kavade autorid on juba teada-tuntud lavastajad Andre
Laine, Maire Udras ja mina ise,
aga ka uued liigijuhid, kes kava
väljakule lavastades kätt ja vaimu teritavad, need on Kristi Pai,
Janeli Sikaste, Viljar Olesk, Kadi
Voitka, Eliise Abel, Mari Venski.
Kava loomise idee said au-

torid just pildilt ja sõnumilt iga
pildi juures.
Imelised vahepalad luuletuste näol on Eve Tannebergilt.
Tänu tehnilistele lahendustele teeme kunsti publikule
veelgi nähtavamaks, kasutades
drooni ja ekraani. Sellisel moel
pole võimlemispidusid veel tehtud. Oleme omamoodi teerajajad ja tulemusest väga põnevil.
Peole oli registreerunud
rekordarv osalejaid, kuid kahjuks tegi viirus ka meie ridades
korrektiive. Äraütlejate hulgas
on peamiselt koolide ja väikeste
lasteaedade rühmad, aga ka mõned naisrühmad. Kuudepikkune kodusolek tegi oma töö, ent
me pole pahased, vaid hoopis
õnnelikud, et pidu ikkagi toimub ja osalejaid on kokku 800
kanti. Neid, kes ei esine, ootame
vaatama. Loodetavasti kingib
Ilmataat meile sooja ja päikselise ilma. Ja kui sajabki, ega pidu
pidamata jää. Rohke publik soojendab ja kuivatab riided.
Kohtumiseni 20. augustil
kell 17 Võru Spordikeskuse staadionil.
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Vastab Tea Kõrs,
võimlemispeo projektijuhtlavastaja

iva

Mille poolest erineb Lõuna-Eesti
III võimlemispidu oma eelkäijatest?

Lõuna-Eesti rallil sõidetakse
Võru linnas kaks kiiruskatset

Li

1 KÜSIMUS

9

bes 80% katsetest on sõitjatele
tuttavad, kuid siiski oleme leidnud mõne uue ja huvitava lõigu,
et pakkuda veidi närvikõdi ka
neile, kes siinsetel teedel juba
aastaid sõitnud on,“ lisas Müürsepp.
Ulis Guth

Näitus „Hälli kiigutaja“ Võrus
sünnipärimise kogumiseks küsimustiku ja tegid üleskutse, et
kokku korjata esemeid, mis on
seotud raseduse, sünni ja lapse
kasvatamisega. Vanemale teabele lisaks koguti ka jutte ja

Foto: Valga koduloomuuseum

14. augustil kell 17 avatakse Vana-Võrumaa Kultuurikoja galeriis Valga koduloomuuseumi
koostatud näitus „Hälli kiigutaja“.
Valga muuseumi töötaja Marju Rebane koos Pikne
Kama, Marit Külvi ja Kristel
Põldmaga süvenesid sünnituse
ja laste kasvamisega seotud pärimusse ning panid kokku näituse, mis kutsub kaasa mõtlema
ja rääkima kõiki, kellel on huvi
eesti rahva sünnilugude vastu.
Tõuge saadi Valga kogukonna
õiglustunnet riivanud otsusest
sulgeda 2018. aastal Valga haigla
sünnitusosakond.
Näituse autorid koostasid

esemeid nõukogude ajast ning
tänapäevast, et saadud tulemusi võrrelda ERMis säilitatavate
materjalidega. Nii saadi analüüsida, kuidas sünnitusega seonduv on viimase 120 aasta jooksul muutunud.
Näitus toob vaatajate ette
läbilõike sünnilugudest, lastele lauldud regilauludest ja laste
sünni ning kasvamisega seotud
esemetest, mis pärinevad viimasest sajandist, keskendudes ajas muutuvatele
arusaamadele sünnitusest

ja lastekasvatamisest. Eksponaadid on Eesti Rahva Muuseumi, Valga, Võrumaa ja teiste
kohamuuseumide kogudes olevad esemed: titemütsid, -tekid,
-pluusid, pudipõlled, sokid, hällid. Seda kõike täiendab emotsionaalne sõnaline materjal videol, laulukatked helikandjatel,
mälestused paberil ja fotodel.
Kajastatud on eri põlvkondade
sünnilood ja mälestused.
Näituse ajal saab osa ka temaatilistest programmidest, infot leiate kultuurikoja kodulehel.
Näitus on avatud 4. oktoobrini ja seda toetab Eesti Kultuurkapital.
Jana Huul

Koroonaviiruse levikust tingitud võimalike piirangute tõttu võivad lehes väljakuulutatud ürituste tingimused muutuda.
KÕIGE VÄRSKEMA INFO VÕRU LINNAS TOIMUVATE AVALIKE ÜRITUSTE KOHTA LEIAD LINNA VEEBILEHELT: www.voru.ee
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LASTE JA NOORTE HUVITEGEVUS
Õpperühma nimetus

Osalejate vanus/
sünniaasta

Tundide arv
nädalas

Õppetasu kuus
eurot

Toimumise koht

Juhendajad

VÕRU KUNSTIKOOL

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

Registreerimise aeg

Kunsti õppesuund
Eelõpe

5–6

2x1

18

Põhiõppe eelõpe (1.–3. kl)

–9

2x2 /1x2

18 /12

Põhiõppe I kursus (alates 4. kl)

10–12

2x3

26

Põhiõppe II kursus (alates 5. kl) – 1 vaba koht

11–13

2x3

26

Põhiõppe III kursus (alates 6. kl) – 1 vaba koht

12–14

2x3

26

Valikaine joonistamine/maalimine

10–15 / 16–19

1x2

12

Valikaine keraamika

10–15 / 16–19

1x2

12

Valikaine graafika

10–15 / 16–19

1x2

12

Kaks valikainet

10–15 / 16–19

2x2

18

Eelõpe

4–6

2x1

20

Põhiõpe I–V

7–19

2–3 x 2–3

20

VÕRU SPORDIKOOL

Kontaktandmed: Räpina mnt 3a Võru, tel 782 1225 (kantselei), 513 9136 (direktor), spkool@voru.ee, http://www.spordikool.voru.ee/

LA Päkapikk (Vabaduse 15a), Punamütsike (Vilja 10), Sõleke (Olevi 29)

Tiina Suumann,
Urve Mill, Inna Süving,
Triin Kristerson, Liia Leppik

Taotluste vastuvõtt
1.–4. september kell 12–17

Lembitu 2

Tantsu õppesuund
Ly Berišvili, Janeli Sikaste

Vastuvõtunädal algab 1. septembril, esimesse tutvumistundi oodatakse uusi õpilasi koos lapsevanemaga.

Võrkpall

Kergejõustik

2010–2013 P

Sten Maask

T, N (Räpina mnt), K (Kreutzwaldi tn) kell 14.15

2004–2013 P

Timo Kuus

E, K, R kell 14

Räpina mnt 3a ja Kreutzwaldi 16

2009–2012 T

Raivo Jeenas

E, T, N kell 14

2006–2009 T

Triin Ojasoo

E, T, K, N kell 15

2009–2013 P ja T

Heini Allikvee

E, T, N kell 14

2006–2008 P ja T

Heini Allikvee

E, T, K, N kell 16

2002–2005 P ja T

Heini Allikvee

E – R kell 17

Helju Rakaselg

E, K, R kell 15

Aive Pähn

E, T, K kell 13–16

Kristel–Liis Jõendi

E, T, K, N kell 17.00

Kristel–Liis Jõendi

E, K, N kell 15.30

Räpina mnt 3a

2002–2012 T ja P
2004–2013 T ja P

20

2002–2005 T
2006–2011 T
Murdmaasuusatamine

2002–2013 T ja P

Kubija suusabaas

Asko Saarepuu, Hille Saarepuu,
Mario Oha

E, T, K, R kell 15

Kahevõistlus

2004–2012 T ja P

Andsumäe suusahüppemägi

Olev Roots

E, N kell 15

Laskesuusatamine

2002–2013 T ja P

Kubija suusabaas

Priit Narusk

E, T, N kell 17 ja R kell 15

Orienteerumine

2002–2013 T ja P

Kubija suusabaas

Sarmite Sild

E, R kell 14

Kreeka–Rooma ja naiste maadlus

2002–2006 T ja P

Kreutzwaldi 16

Peep Lill

Eelkool

2013–2014 T ja P

Räpina mnt 3a

Kertu Ränkel

VÕRU MUUSIKAKOOL

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

Rühmaeelkool

5–7

2

20

Kersti Juurma, Eda Hirson

Pilliga eelkool

5–9

2

25

Kersti Juurma, Elise Võsu

Tüdrukute ettevalmistuskoor

5–9

2

10

Kersti Juurma, Piret Rips-Laul

Tüdrukute viisikoor

8–12

2

10

Kersti Juurma, Piret Rips-Laul

Poistekoori ettevalmistuskoor

6–8

2

10

Kersti Juurma, Piret Rips-Laul

Poistekoor

9–häälemurre

2

10

Kersti Juurma, Piret Rips-Laul

Pillistuudio

6–19

1

20

Eliise Võsu, Tõnis Kuusk

Orkestri– ja ansambliõpe

12–19

1–2

5

Jaan Randvere, Heli Raitar, Henno Kelp

Süva solistiõpe

7–19

4

26

Süva solistiõpe koos lisapilliga

7–19

4

33

Süva koosmänguõpe

7–19

4

25

Süva koosmänguõpe koos lisapilliga

7–19

4

32

Tavaõpe

7–19

2–3

23

Tavaõpe koos lisapilliga

7–19

2–3

30

Tava koosmänguõpe

7–19

4

24

Tava koosmänguõpe koos lisapilliga

7–19

4

31

Vabaõpe

10–19

1 x 30 min

27

Vabaõpe koos lisapilliga

10–19

2

34

SA VÕRU KANNEL

Liiva 13 Võru, tel 782 8745, info@vorukannel.ee, www.vorukannel.ee

Võimlemisklubi Sirutus

3–18 (6 rühma)

2–3

Tantsurühm Hopser

15–18 (2 rühma)

2

MTÜ TANTSUTRUPP VARIATSIOONID

Võru Tantsukool

Me armastame Eestit (eesti tants klassikalise
kehakooli baasil, sekka ka muud põnevat)

11–15

MTÜ HILARO

Võru Loovuskool

2007–2013 T ja P
10

10

Vabaduse 5

E, K, N, R kell 17
E, K, N, R kell 16
E, K kell 17.30

Taotluste vastuvõtt 1. aprill – 31. mai

Võru Muusikakooli õpetajad

Liiva 13

Tea Kõrs
Anne Tolk

Registreerimine 1.–2. septembrini kell 15–18,
tel 5691 9385. Info tel 5568 8448

Kontakt: Maire Udras tel 5666 4292, maireudras@gmail.com, avaldus täita veebilehel variatsioonid.wordpress.com kuni 1. septembrini
2

15

Liiva 13

Maire Udras

Tunnid T ja N kella 18–19.30, septembri
esimestel nädalatel lahtised treeningtunnid

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

Kandle- ja ukuleelering

6–18

1

20

Mängukool

1–3

2

17

Beebikool

kuni 1

2

17

Laulukool

4–8

1

14

MTÜ TANTSUKLUBI MAARJA

SA Võru Spordikeskus Kontakt: Räpina mnt 3a Võru, tel 782 8771, info@voruspordikeskus.ee, www.voruspordikeskus.ee

SA VÕRU SPORDIKESKUS

Kontakt: Räpina mnt 3a Võru, tel 782 8771, info@voruspordikeskus.ee, www.voruspordikeskus.ee

Mare Visnapuu, Annika Eliste
Lembitu 2

Tuuli Veddel
Tuuli Veddel, Kadri Keskküla
Mare Visnapuu

Registreerimine kodulehel
alates 20. juulist,
kohapeal registreerimine
26. augustil kell 9–13
Kontakt: Reno Olle tel 518 3760, reno.olle@gmail.com
Alates 2. septembrist vastavalt tunniplaanile
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2020/2021. õppeaastal
Õpperühma nimetus

Osalejate vanus/
sünniaasta

MTÜ PARKSEPA SPORDIKLUBI

Kontakt: Udo Saidla tel 526 4627, korvpallikool.werro@gmail.com, Kalev Palo tel 510 3636, tel 786 8715, kalev@parksepa.werro.ee

Korvpall neiud

2002–2008

8 (4x näd)

Korvpall mini T

2009–2013

6 (3x näd)

Korvpall poisid

2002–2008

6 (3x näd)

Korvpall mini P

2009–2013

6 (3x näd)

MTÜ VÕRU JUDOKLUBI REI

Judo

Tundide arv
nädalas

Õppetasu kuus
eurot

Toimumise koht

Parksepa Keskkooli võimlas,
Väimela Tervisekeskuses,
Kreutzwaldi tn 16 võimlas

20

Juhendajad

Udo Saidla

Võru Judokeskus

Kontakt: Räpina mnt 3a Võru, Enno Raag telef 5341 3237, enno@rei.ee, rei.ee

7–9

2 x 90 min

20

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Enno Raag

10–18

3 x 90 min

20

Räpina mnt 3a

Enno Raag

5–7

1 x 45 min

15

Vilja 10 (lasteaed Punamütsike)

Ilmar Koort

7–9

2 x 45 min

20

Räpina mnt 3a

Enno Raag

5–7

2 x 45 min

20

Olevi 29 (lasteaed Sõleke)

Ilmar Koort

MTÜ FC HELIOS VÕRU

Helios Võru Jalgpallikool

Jalgpall

2003–2014 T ja P

MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO

Näpustuudio Käsitöökool

2–4

30

Kooli tn 7 kunstmurustaadion E–R

5–6

2 (1x näd)

tund 6

7–10

4 (2x/1x näd)

tund 7 / kuu 30

Käsitöö- ja õmblusring

11–13

6 (2x/1x näd)

tund 7 / kuu 30

Noorte õmblusring

14–18

4 (1x näd)

tund 7

MTÜ SPORDIÜHING EKSTREEMPARK

Spordiühing Ekstreempark

Info tel 5625 7399

Jüri 19a I korrus

Aila Kikas, Anu Adson-Kaup
Kaisa Niilo

Kaljuronimine

7–19

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

MTÜ VÕIMLEMISKLUBI JANIKA

VK Janika Võimlemiskool (iluvõimlemine, rühmvõimlemine)

Mudilaste võimlemine

4–6

2 x 60 min

20

Võimlemine

7–10

3 x 90 min

22

Võimlemine

10–12

3 x 90 min

25

MTÜ JUST TANTS

Just Tantsukool (tantsukunst)

Ettevalmistusklass

4–6

2 x 60 min

25

1. tantsuklass

7–9

2 x 90 min

30

3. tantsuklass

9–12

2 x 90 min

30

6. tantsuklass

13–16

2 x 90 min

30

Ester Tamm, Tiina Ilves

Eesti tants (neidudele)

15–16

1 x 90 min

15

Tiina Ilves

MTÜ URBAN STYLE

JJ–Street Tantsukool (tänavatants)

2 x 120 min

15

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Meriliin Irves

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Eliise Abel

Kontakt: Maia Karm tel 5342 0150, maia.karm@hotmail.com,

Ester Tamm
Ester Tamm
Räpina mnt 12 (KEIK)

Ester Tamm, Tiina Ilves

1. august – 31. september veebilehel
Info tel 5309 9799, 5342 0150

Kontakt: Mari Venski tel 5740 5454, mari@jjstreet.ee, registreerimine: www.jjstreet.ee («Tule trenni» lingil)

6–11

2 x 60 min

24

Annely Kõrvel

11+

2 x 60 min

24

Annely Kõrvel

2 x 60 min

24

Räpina mnt 12 (KEIK)

Mari Venski

JJ–Street Võistlusgrupp KATSETEGA!

12+ keskaste

3 x 60 min

27

JJ–Street Akrobaatika ja Parkuur

6–10

2x 60 min

24 / lisastiilina 18

Veiko Jänes

JJ–Street Akrobaatika ja Parkuur

11+

2x 60 min

24 / lisastiilina 18

Veiko Jänes

MTÜ VÕRU SULGPALLIKLUBI

Võru Sulgpalliklubi Sulgpallikool

Mari Venski

Terve september uute õpilaste vastuvõtt!
Registreerimine alates 1. augustist kodulehel
Katsed võistlusgruppi 3. ja 8. septembril

Kontakt: Riina Täht tel: 5854 7015, riinataeht@gmail.com

6–9

3 x 60 min

26

Riina Täht

8–12

2 x 90 min

26

Kerli Tallo

8–12

3 x 90 min

26

10–13

4 x 90 min

28

Riina Täht

14+

3 x 60 min

26

Riina Täht

Vabatantsuklubi (EasyLegs breigiõpe)

Räpina mnt 3a (spordikeskus)

Riina Täht

Registreerimine/info:
vorusulgpall@gmail.com
Info tel 5854 7015

Kontakt: Alar Orula tel 5839 3250, easylegs@mail.ee

Power Breik
2

Registreerimine: eliiseab@gmail.com
Info tel 5350 3133

justtants.com

JJ–Street Urban Kidz

7–18

Info tel 5619 6377

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

JJ–Street Hip–Hop

Flex Breik

Registreerimine alates
24. augustist kell 11–18
Õppetöö algab 2. septembril
Info tel 507 9920

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

Aerutamise treeningud

MTÜ VABATANTSUKLUBI

Info tel 5341 3237
28. august – 10. september

Kontakt: Jüri tn 19a Võru, Aila Kikas tel 507 9920, ailastuudio@gmail.com, FB Aila Näpustuudio, www.napustuudio.ee

Meisterdamisring mudilastele

Sulgpall

28. august kell 17–19,
edaspidi treeningute ajal

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

Käsitööring

JJ–Street Täiskasvanud

Registreerimise aeg

Genneth Grünthal, Arif Singarov,
Jos Kristian Krevald

20
Liiva 13 (Võru Kannel)

Show Breik

Genneth Grünthal, Arif Singarov
Kõik treenerid

Mixed Styles Active

T 16+

1x 90 min

korratasu

Viljar Olesk

Tantsujooga

T 13+

1x 90 min

korratasu

Alar Orula, Viljar Olesk

MTÜ VÕRU TANTSUKESKUS

Võru Tantsukeskus

Liitumise sooviavaldus saata
easylegs@mail.ee alates 15. augustist
Info tel 5839 3250

Kontakt: Andre Laine, tel 5661 2809, vorutantsukeskus@gmail.com

Ainult sisseastumiskatsetega! Registreerimine: vorutantsukeskus@gmail.com lõpeb 26. augusti õhtul, katsed 27. augustil
Tants (street dance show, kaasaegne) lapsed

7–10

Andre Laine, Egely Pruuli

E kell 13–14, N kell 15–16

Tants (street dance show, hiphop) poisid I

7–11

Andre Laine, Merit Täht

T kell 14–15, R kell 14–15

Tants (street dance show, hiphop) poisid II

11–14

Andre Laine, Merit Täht

T kell 17–18, R kell 15–16

Tants (street dance show, kaasaegne) noored I

11–13

Andre Laine, Egely Pruuli

E kell 14–15, T kell 15–16

2 x 60 min

Tants (street dance show, kaasaegne) noored II

13–15

Tants (street dance show, hiphop) gümn noored

15–19

Tants (mudilased–koolieelikud)

4–6

1 x 60 min

Võru Tantsukeskuse naisrahvatantsurühm

18+

Igavesti noored (show-tants, hobitantsijad)

18+

MTÜ SPORDIKLUBI PROFIT

SK ProFit Võru Huvikeskus

25

Andre Laine, Egely Pruuli

E kell 15–16, N kell 16–17

Andre Laine, Merit Täht

T kell 16–17, R kell 16–17

15

Andre Laine

N kell 17–18

1 x 90 min

10

Andre Laine

T kell 18.30–20

1 x 60 min

15

Andre Laine

R kell 18–19

Liiva 13 (Võru Kannel)

Kontakt: Egle Pääbus, tel 525 4989, egle@profit.ee

Võimlemine (mudilased)

5–7

2 x 45 min

Võimlemine

1.–3. klass

2 x 45 min

Robootika

6–7

1 x 45 min

Eve Kirs, Kristi Pai
15

Olevi 29 (lasteaed Sõleke)

Eve Kirs, Kristi Pai
Karina Höövel

Alates 24. augustist
Info tel 525 4989
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KULTUURIRETK

Kultuuriretked Võru linnas jätkuvad augusti lõpuni
Juba juunikuu keskpaigast tutvustavad vabatahtlikud Võru
linna ja võru keelt iga päev kell
11 linna keskplatsilt algavatel võrukeelsetel ekskursioonidel „Mu
liin, mu kiil“. Juulis lisandusid
nendele populaarsetele tuuridele
nädalavahetustel kell 15 toimuvad eestikeelsed ekskursioonid
„#justSEEvõru“. Mõlemad tuuriprogrammid kestavad suve
lõpuni – 30. augustil toimub nii
viimane võrokiilne liinaekskursioon kui ka eestikeelne linnaekskursioon.
Kõigi nende tuuride vabatahtlikele giididele korraldati
Võru linnavalitsuse toel suve
alguses mitu koolituspäeva, kus
tulevased ekskursioonijuhid
said värskendada oma teadmisi
Võru linna ajaloost ja lihvida lugude edastamise oskust.
„Kui juunikuus olid põhihuvilised võrukad ise, siis nüüdseks on kaalukauss kas tasakaalus või pigem kergelt külaliste

poole kaldu. Külalisi on olnud
Narvast Saaremaani ja kiidusõnu tagasi pole hoitud. Seda,
et kuulajad keelest aru ei saaks,
pole ka juhtunud – kontekst aitab ja kui vahele trehvabki mõni
arusaamatum sõna või väljend,
julgetakse ka küsida,“ võtab iga
päev kell 11 algavate võrukeelsete tuuride korraldaja Ulvi Mustmaa siiani toimunu kokku.
Ka laupäeviti ja pühapäeviti
kell 15 toimunud eestikeelsete
ekskursioonide giid-jutuvestjad on nautinud nii kohalike
võrukeste kui ka tänavu nii populaarset riigisisest turismi viljelevate külaliste tähelepanu.
Igal juhul on kahe kuu jooksul
kõigist ekskursioonidel käinud
üle 500 inimese.
Linnatuurid jätkuvad – veel
jõuab nii mõnestki põnevast
loost osa saada! Terve augustikuu jooksul on võimalik tulla
linna keskväljakule ja kuulata
mõnd neist 40st erineva tausta,

Ekskursioonid
• Võrokiilse’ liinaekskursiooni’
egä päiv kell 11.

• Eestikeelsed linnaekskursioonid
•

laupäeviti ja pühapäeviti kell 15.
Kõik ekskursioonid algavad Võru linna
keskväljakult.

Tsitaate võrukeelsetelt retkedelt:

eriala ja elukogemusega inimesest – kõik nad on samal ajal
muhemõnusad jutuvestjad ning
neid ühendab armastus Võrumaa ja võru keele vastu.
Kes paljuks ei pea, pistab
enne teeleasumist mõne mündi
taskusse, sest retke lõpuks tuleb
sul tahtmine jutustajat kuidagimoodi tänada! (See võimalus on
täiesti olemas, sest võrukeelsete
tuuride vedajatel on seljas vahva

erkkollane keep, mil kõhu peal
tasku nimega Rahakarman…)
Infot selle kohta, kes millisel
kuupäeval linnas tiirutab, saab
Võrumaa turismiinfokeskusest, Facebooki lehelt Visitvoru
ja Ulvi Mustmaa blogist http://
ulllugu.blogspot.com/2020/06/
mu-liin-mu-kiil.html.
Kadri Moppel,
Võrumaa turismikoordinaator

NOORSOOTÖÖ

Linnatuur
Navitrollaga.
Foto:
Ulvi Mustmaa

„Lugõgõ kokko, mitmõ muusiku nimi jutust läbi
käü!“ annab kuulajatele ülesande Silja Otsar.
„Ja niimuudu saimi mi hindäle logo „Aigu om!“,
kinnitab Tiit Raud, tõmmates kokku lugu Võru
legendaarsest organistist Paul Elkenist.
„Ma arva, et tegeligult om seo ausammas
tugõvalõ eesti perele – õllõkõtuga esä imetlemän
umma naist ja latsi,“ pakub Contra Jaagumäe
toidukeskuse ees.
„Seo om Võromaa parkmiskell,“ tutvustab Jaanus
Mark kuulajatele omadisainitud humoorikat,
Võrumaa meenekonkursil äramärkimist leidnud
toodet.

ÜMBERKORRALDUSED

Noortekeskuse suvi täis tööd ja seiklusi
Suvi on saavutanud oma keskpaiga, nii mõndagi on tehtud,
kuid palju põnevat on veel ees.
29. juunist 3. juulini toimunud
Võru linna malevas osales 20
tublit ja tegusat noort, kes said
oma võimeid proovida kaubanduses, värvimises, koristamises
ja toidu valmistamises.
Malevlaste usinate käte abil
said ära värvitud Võru kalmistu
kuurid, osaliselt Kubija laululava
pingid ning korda sai ka noortekeskuse garaaž. Suur tänu Võru
linnavalitsusele, A1M OÜ-le, kes
pakkusid noortele võimalust end
tööpõllul proovile panna. Tänu
Eesti Noorsootöö Keskuse maleva toetusele said noored omale selga särgid ning huvitavaid
teadmisi erinevates töötubades.

Töö kõrvalt ammutasime
teadmisi riigikaitse õppes
Malevas saime osa ka kaitseministeeriumi rahastatud projektist „Riigikaitse õpetus Võrumaa õpilasmalevas“. Käisime
Kaitseliidu Võrumaa malevas,
kus saime lahendada nii tähelepanuülesandeid kui ka katsetada
meeskonnatööd. Meid sõidutati sõdurite kombel autokastis
mööda linna, saime proovida
kaitseliitlase varustust ning
võtta õlale tankitõrjerelva Carl
Gustaf. Külastasime ka Kuper-

Võru linna maleva noored külas Kaitseliidu Võrumaa malevas.
Foto: Christiana Vaher

janovi jalaväepataljoni, kus kaplan Vaher viis meid kurssi pataljoni sünnilooga ning tutvustati ajateenistujate võimalusi
ja päevaplaani. Kaitseväes teenistuses olevad noored andsid meile ülevaate relvastusest ja varustusest, mille kogumass ületas
60 kg. Võeti ette ka rattamatk
Võru ümbruses olevate Vabadussõja mälestusmärkidega tutvumiseks. Noored sõitsid kahe
päevaga maha 80 km, trotsides
vihma ja tugevat vastutuult.

Töö jätkub ka augustis,
ees ootab seiklus Lätis
17.–19. augustil toimuvad haridus- ja teadusministeeriumi
korraldatud lühilaagrid ja lühi-

ÜLESKUTSE

Otsime linnas ja maakonnas elavate
välismaalaste siin elamise lugusid
Europe Directi Võru teabekeskus
otsib Võru linnas ja maakonnas
ajutiselt või pikemat aega elavaid
välismaalasi, kes oleksid nõus
meiega oma Eesti lugu jagama.
24. septembril tähistatakse Võrus Euroopa keeltepäeva.
Keeltepäeva eesmärk on juhtida
tähelepanu keelelisele ja kultuurilisele mitmekesisusele ning
propageerida keeleõpet. Ühe
ettevõtmisena on Europe Directi keskusel plaanis üles leida
siin elavad võõrkeelt emakeele-

na rääkivad inimesed ning paluda neil teistega oma lugusid
jagada.
Kui sinu tutvusringkonnas
on võõrkeelt emakeelena rääkiv sõber, siis palun jaga temaga
meie infot ja julgusta teda meiega ühendust võtma e-posti aadressil aigi.young@vorumaa.ee
või helistades 5309 923. Lugusid
kogume 7. septembrini 2020.
Aigi Young,
Europe Directi koordinaator,
projektispetsialist

malevad eriolukorra meetme
toel, Võru linna malev ööbimisega. Malevlased värvivad ära
juulis värvimata jäänud Kubija
laululava pingid ning külastavad
metsavendade punkreid, Valga
militaarmuuseumi ning seiklevad Sangaste safaril.
Kes aga malevasse tulla ei
taha, võib osaleda 17. augustil
Eesti Maanteemuuseumi masinahallis meediainkubatsiooni suvekoolis „Tõde või video“.
Koolitus toimub projekti „Täna
huviline, homme tegija“ raames
ja seda rahastab haridus- ja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava Euroopa sotsiaalfondi kaasrahastatud programm

„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“.
Võru linna sünnipäeva puhul paneme üles mängude- ja
jäätisekohviku, kus saab mängida kabet, kriketit ja noolemängu
ning end turgutada pehme jäätise, samuti muu hea ja paremaga. Toimuvad kalastuse õpitoad
KIKi projekti „Kalandusalase
teadlikkuse tõstmine“ raames.
Veel enne kui algab kool,
võtame projekti „Täna huviline, homme tegija“ toel ette reisi
Lätti, vallutame Sigulda seikluspargi ning paneme oma julguse
ronides proovile.
Tuletame meelde, et käsil
on Võru linna tutvustav videokonkurss „Võru linn läbi noore silmade“. Konkursil võivad
osaleda kõik Võru linna noored
7.–26. eluaastani. Video peaks
olema kaks kuni viis minutit
pikk ja parima video autor saab
auhinnaks 250 euro väärtuses
varustust Fotoluksist. Konkurss
kestab 1. septembrini 2020.
Kui vajad tuge haridustee
jätkamisel või töö leidmisel, võid
julgesti pöörduda Võru noorte
tugilasse. Infot leiad meie veebilehelt www.vorunoortekeskus
või kirjuta tugila@vorunoortekeskus.ee.
Võru Noortekeskuse meeskond

Muuseumiöö
„Öös on aega“
Vana-Võrumaa
Kultuurikojas
Muuseumiööl, 29. augustil saab
Vana-Võrumaa Kultuurikoja
muuseumi saalis ülevaate fondikogus peituvatest ajanäitajatest.
Väikestel meistrimeestel on
võimalik valmistada lustlik parkimiskell ja muuseumi tegevustoas
proovitakse aega peatada.

Värvide segamine, iga lapse
kaasamine ja individuaalne juhendamine loovad
lapsele rõõmsa ja
turvalise tunde.
Pildil joonistatakse suvist lilleõit. Individuaalset
abi vajavat last
aitab õpetaja
abi Valentina
Koemets.
Foto: Reet Kangro

Suvine lapsehoid Võru Järve Koolis
Aastaid on Võru Järve Koolis
korraldatud suvelaagreid, mis
on rõõmustanud lapsi ja nende vanemaid. Koroonaviirus
põhjustas aga ööpäevaringse
laagri tegevuse ümberkorraldamise. On selge, et viirusnakkuse ohuga ei ole mõistlik
ööpäevaringset üritust korraldada. Samas teame, et vanematel puhkus lõppeb ja nad ei
saa oma erivajadusega last üksi
koju jätta.
Igast olukorrast on olemas väljapääs. Toetudes lapsevanemate soovile ja kooli
eesmärgile võimaldada lastele
arendavat tegevust, sõpradega kokkusaamist ka suvisel
ajal, osutame lapsehoiuteenust
juuli viimasest nädalast kuni
õppetöö alguseni. Koostöös

lastekaitsetöötajatega võimaldame lapsehoiuteenust ka väljastpoolt Järve kooli tulevatele
erivajadustega lastele.
Lisaks lapsehoiuteenusele osutab MTÜ Toetuskeskus
Meiela ka rehabilitatsiooniteenuseid: loovteraapiat, füsioteraapiat, psühholoogi ja eripedagoogi teenuseid.
Kuigi on tehtud uuendusi,
loodame, et teenuseid saavad
lapsed võivad ka sel suvel ühisest tegevusest rõõmu tunda.
Kunsti- ja tantsuterapeudi oskuslik juhendamine, lauamängud ning jalutuskäigud muudavad laste päevad toredaks ja
vaheldusrikkaks.
Reet Kangro,
Võru Järve Kooli direktor
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Kultuurisündmused
AUGUST–SEPTEMBER 2020
15. augustil kell 19 Kandle aias: SUVI KESTAB VEEL!
Üles astuvad 5MIINUST, TERMINAATOR ja SHANON
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.
27. augustil kell 21 Kandle aias: KAUNIS SUVELÕPUKONTSERT –
Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa
Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.
Ettekandele tulevad akustiliselt SMILERSI parimad palad.
6. septembril kell 11 ja kell 14 esitleb VG
sünnipäevaetendust „GREASE“ (14. märtsi etenduse asendus)
Teatrisaalis. Piletid 5 € müügil Kandle kassas.
7. septembril kell 13 esitleb VG
sünnipäevaetendust „GREASE“ (16. märtsi etenduse asendus)
Teatrisaalis. Piletid 5 € müügil Kandle kassas.
7. septembril kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond
„KAUNIMAD AASTAD ME ELUS“ (16. märtsil ärajäänud kontsert)
Teatrisaalis. Piletid müügil Kandle kassas, Piletimaailmas ja Piletilevis.

REEDE 21. AUGUST KELL 19

SVIPSIS PINTSEL #6

Täiskasvanutele mõeldud lõbus kunstiõhtu. Tule veeda mõnus reede õhtu meie
juures - mekime veini, sööme snäkke ja maalime üheskoos. Varasemat
kunstikogemust pole siin osalemiseks üldse tarvis. Moraalseks toeks on üks
meie toredatest ATE kunstnikest. Kõik vajalik on kohapeal olemas. Osalustasu
30€. Registreeru tel 5373 6712.

NELJAPÄEV 27. AUGUST KELL 16:00 (lapsed) ja 18:00 (täiskasvanud)

KERAAMIKATUND

Juhendajaks keraamik Urve Konksi. Osalustasu lastele 5€, täiskasvanutele 12€.
Alati võib tulla ka perega! Registreeru tel 521 5634.
Üritustele saab registreeruda ka kirjutades meilile voruloomeselts@gmail.com

Liiva 11a (II korrus), Võru

Liiva ATE loomeinimesed avavad veel enne suve lõppu kõikidele huvilistele
oma tubade uksed. Saab piiluda erinevate kunstnike ateljeedesse, ajada juttu ja
üheskoos mõnusalt aega veeta. Otse meie kunstnike, õmblejate, keraamikute
ja teiste loomeinimeste käest saab osta nende tehtud käsitööd, disaini ja kunsti!

facebook.com/liivaate

AVATUD UKSED JA DISAINITURG

KUS ME ASUME?

REEDE 21. AUGUST KELL 12-18

MIS VEEL TOIMUB?

LIIVA-ATE

21. septembril kell 19 Comedy Estonia:
Sander Õigus – „HINGE TURULE VIIES“
(3. aprillil ja 11. juunil edasilükatud etenduse asendus)
Teatrisaalis. Piletid 12 € ja 14 € müügil Kandle kassas ja Piletilevis.

Agu Trolla
Imre Õunapuu

(Rakvere Teater)

Vootele Ruusmaa
Margus Grosnõi

(Rakvere Teater)

Uued etenduste ajad!

20. august kell 17 ja 20

Stedingu maja kohvikus (Kreutzwaldi 15, Võru)
Piletid hinnaga 15 eurot müügil Piletilevis.
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Järsult alanud ja juba tasapisi lõpu suunas liikuv, sel aastal väga ummamuudu spordisuvi
on pakkunud ja pakub veel palju põnevat igale liikumisest ning enda tervisest lugu pidavale suurele ja väikesele. Kuid kui muidu piisas osalemiseks vaid entusiasmist, siis praegu
on tarvis olla ka väga ettevaatlik.

Hoolimata 28. juulil Võru linna tabanud
paduvihmast ja tormituulest sai selle päeva õhtul
lõpetatud tänavuse aasta Suvevolle sari. Juba mitu
aastat toimunud suvine sari annab paljudele
võrkpallifännidele võimaluse kaheksal järjestikusel teisipäeval koguneda ning põnevaid mänge
maha pidada. Hea just selle poolest, et huvilisel ei
pea olema oma võistkonda, vaid naiskonnad ja
meeskonnad selguvad alles pärast registreerimist
– esimesel etapil loosiga, edaspidi juba
koondtabelisse kogunenud punktide alusel.
Seega ei tea veel nime kirja pannes keegi, kellega
ta ühte võistkonda võib sattuda. Tore on igal
aastal näha, et platsil kohtuvad erinevate
spordialade esindajad: võrkpallurid, jalgpallurid,
kergejõustiklased, suusatajad ning hoopis teistes
valdkondades tegutsevad asjaarmastajad.
Turniiri peetakse üle Eesti – 17 linnas ja asulas –,
seega on võimalus punkte koguda ka siis, kui
parasjagu teisipäeva õhtul Võrus ei juhtu olema.
Kui selle turniiri põhilise toimumiskoha,
Kreutzwaldi pargi mänguväljakud, muutis
viimase etapi eel 15-minutiline maru ja padusadu

kasutuskõlbmatuks, tuli mängida rannas. Kellele
see tõi kasu, kellele kahju, see jääb iga osaleja
sisetundele, kuid põnevust jätkus taas viimaste
mängudeni, niivõrd tihe rebimine oli nii naiste
kui ka meeste punktitabelites.
Kaheksa etapi peale kokku osales 75 meest ja
41 naist. Mitteametlikel andmetel üheski teises
toimumiskohas nii palju mängijaid ei olnud.
Meestest võitis Jarek Jänes, naistest Triin Ojasoo.
Võrus peeti eraldi arvestust ka noortele ning
neidudest võitis Kairi Kauts, noormeestest
Randel Johannes Reeder.
Sarja Võru etappide peakorraldaja, Võru
Spordikooli võrkpallitreener Timo Kuus oli kogu
hooaja vältel kõvasti vaeva näinud auhinnalaua
katmisega ning sai kampa hulga lahedaid
toetajaid: Võru Hallid AS, Tradehouse Ilukaubamaja, Võru Rannabangalo, Aqua Pesulad, Coop
Võru, Mõisa Ait, Stokker Eesti, Leoki Kala. Toeks
olid ka Võrumaa Spordiliit, OÜ Värvid ja Fondid
ning Võru Spordikool. Suur kummardus Timole
ja aitäh toetajatele!
Suur tänu ka kõikidele vapratele osalejatele,
kes vahel ehk liiga heitlikule suvele vaatamata
mõnusalt kaasa lõid.

Vasakult: Kertu Kubi (8. koht, noorte 3. ), Kerli Kubi (2. koht), Kerttu Jallai (6. koht), Kairi Kauts (5. koht,
parim noor), Triin Ojasoo (parim naine), Annabel Huik (2. koht), Roosmarii Räim (7. koht, noorte 2.).

2. augustil kogunes Eesti suusapere Võrru, kus
toimus juba 19. korda legendaarne rullsuusavõistlus Võru Roller. Kolmandat aastat kuulub see
võistlus ka üle-eestilisse Eviko Suusarulli sarja
ning korralduses on lisaks Võrumaa Spordiliidule ja Võru Suusaklubile suureks toeks ka
Tartu Suusaklubi. Formaat (ühisstartidest
klassikadistantsid) oli kolmandat aastat sama,
toimumiskoht oli aga täiesti uus – Räpina
maantee uuendatud lõigul, võistluskeskus KaguEesti Innovatsioonikeskuse (KEIK) hoone ees.
Rada, millest suuremat osa kattis tuttuus asfalt,
pakkus osalejatele pika laskumise, pika tõusu
ning põnevaid kurve. Osalejaid, kellest suurem
osa olid Võrumaa omad sportlased, oli võistlusel
kokku 133. Võistlus oli põnev ja küllaltki
tasavägine kõikides startides ja vanuseklassides.
Võru Suusaklubi / Võru Spordikooli suusatajatest jõudsid auhinnalistele kohtadele (noortel
viis, täiskasvanutel kolm parimat) Karoliine
Lauri (N12, 5. koht), Otto Klampe (M12, 2. koht),
Harrys Piirmann (M12, 5. koht), Keiti Püvi (N14,
3. koht), Nora-Loreen Ossip (N14, 4. koht),
Daniel Varikov M14, 1. koht), Oskar Klampe
(M14, 4. koht), Lars Piirmann (M16, 2. koht),
Toni Andree Saarepuu (M16, 3. koht), Johanna
Udras (N20, 2. koht), Marko Kilp (M, võitja),

Raido Ränkel (M, 3. koht), Kaire Uiboleht (N35+,
3. koht). Lisaks Võru Suusaklubile oli Võru
maakonna klubidest poodiumil esindatud ka
Värska OK Peko: suusaorienteeruja Daisy Kudre
saavutas naiste vanuseklassis 2. ja naiste
absoluutarvestuses 3. koha.
Uue võistluspaiga ja rajaga jäid rahule nii
suusatajad, treenerid kui ka pealtvaatajad.
Kiireim mees Marko Kilp kiitis selle ringi
viimaste aastate Võru Rollerite parimaks.
Aitäh Võru Suusaklubile ja Tartu Suusaklubile, kellega koos on lausa lust sellist võistlust
korraldada! Oleme tänulikud Võru linnale, et
järjekordne tänavalõik on saanud kaunilt korda ja
hästi suusatatavaks. Aitäh KEIKile, et saime
nende ukse ees sadu inimesi mugavalt võõrustada. AS Kagu Auto oli lahkesti nõus andma
särtsu ajavõtule, vajaliku atribuutikaga olid abiks
orienteerumisklubi Võru ning Võru Spordikeskus, rada julgestasid abivalmid abipolitseinikud Võru politseist, joogivett oli sportlastele
pakkuda tänu Võrumaa Toidukeskusele – suur
tänu teile!
Auhinnalauda aitasid katta Leoki Kala,
Koogimeister ning Haanja Vesi. Lisaks neile olid
abiks Võru Suusaklubi toetajatest Osula Graanul,
Gründer, Selista ehitus, A&K Caritas Hambaravi,
E-Homer, Barrus AS ning Pro Optika. Täname ka
Eviko Suusarulli ja Tartu Suusaklubi toetajaid.
Suur aitäh kõigile teile ning kõikidele, kes
korralduses kaasa lõid.
Tulemused: www.vorumaaspordiliit.ee

Vasakult: Ivo Venig (6. koht), Mart Mandel (4. koht), Jarek Jänes (parim mees), Tanel Peelo (3. koht),
Joel Põhja (5. koht), Mihkel Mustmaa (9. koht, noorte 2.), Cenor Kõivoste (13. koht, noorte 3.).
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Võru–Väimela maanteejooks, mis 38 eelneval
korral on toimunud kevadel, leidis 2020. aastal
aset hoopis südasuvel – 23. juulil.

Tänavu ei ole ummamuudu ainult üüjuusk, vaid
ka Võrumaa pikamaajooksud üldises plaanis. Kui
normaalsel aastal saab etappe alustada juba
kevadel, mil puudki veel lehes pole, siis sel korral
hilines algus koguni kolm kuud: alles 2. juulil sai
ümber Vaskna järve jooksuga avapauk antud.
Ja siis läks lahti – väikeste vahedega toimunud
jooksudega sai ühe kuuga peaaegu pool sarja
hooaega tehtud. 11. juulil oli Rõuge maastikujooks, 19. juulil jooks ümber Uhtjärve, 23. juulil
Võru–Väimela maanteejooks ning augustikuu
esimesel päeval Vastseliina linnuse jooks. Sari
jätkub 14. augustil Lasva jõe- ja järvejooksuga,
millele 29. augustil järgneb Ummamuudu liina
üüjuusk. 10. september toob kevadel ära jäänud
ümber Tamula järve jooksu. Septembrisse jäävad
ka 19. septembril toimuv Kütioru maastikujooks,
24. septembril samuti suvest edasi lükkunud
Värska järve jooks ning hooaeg lõppeb nagu ikka
Munamäe–Võru maastikujooksuga, mis sel
aastal joostakse 17. oktoobril.
Kõige suuremad erinevused ongi seni olnud
avaetapi ja 23. juulil peetud Võru–Väimela jooksu
toimumises. Omamoodi huvitav oli korraldajatel
viia südasuvel läbi üritusi, mis kogu oma pika
ajaloo jooksul on toimunud kevadel. Legendaarne ümber Tamula järve jooks saab toimuma
koguni sügisel. Siis saab igaüks ise näha, kumb on
porisem aastaaeg, kas kevad või sügis.

UJUMINE ON ELUTÄHTIS OSKUS,
SAA VEEGA SÕBRAKS!

29. augustil toimub 4. ummamuudu liina
üüjuusk. Suurim muudatus varasema kolmega on
taas stardi- ja �ni�ipaik. Kui esimesed kaks korda
oli see Katariina alleel Võrumaa Toidukeskuse
juures, kolmandal korral Võru Spordikeskuse
staadionil, siis neljas jooks võõrustab suuri ja
väikseid jooksjaid ning kõndijaid Võru linna
keskväljakul. Rada suures plaanis ei muutu ning
ring on endiselt viis kilomeetrit, mida põhijooksul läbitakse kaks korda. Rajal on nagu ikka
ägedad meeleolupunktid ning Võru ise pakub
oma ilus ja hubasuses kindlasti ägeda elamuse.
Kui tunned, et sooviksid ka anda oma panuse
sellesse elamusse, võta julgesti ühendust
Võrumaa Spordiliiduga. Võtame rõõmuga vastu
kõik toetajad, vabatahtlikud abilised ning rajal
ergutuspunkte teha soovijad.

Et kõik eespool kirjeldatu ka plaanitult läheks, on
meie kõigi endi teha – väiksemategi haigusnähtude puhul palume kindlasti hoiduda avalikel
üritustel osalemast. Jää kindlasti koju ning
konsulteeri perearstiga. Ükski spordi- ega
kultuurisündmus pole seda väärt, et riskida nii
iseenda kui ka teiste tervisega ning sellega, et
üleüldse ühisüritused kõikidelt ära võetakse.
Koroonaviiruse mõjusid on tunda nii Võrumaa
sarja kui ka mujal peetavate spordiürituste
osalejate hulgas – kas see on hirm viiruse ees või
eriolukorra ajal suurest liikumisest põhjustatud
tüdimus või on liiga palju liiga erinevaid
pakkumisi, seda teab iga inimene ainult ise.
Seniste spordisündmuste osalejate kiituseks
tuleb küll öelda, et on tunda ettevaatlikkust ning
mõeldakse sellele, kuidas praeguses erilises ja
keerulises olukorras käituda. Jätkame samas
vaimus ja loodame, et piiranguid kevadisel kujul
enam ei tule. Aga siiski ootame kõiki endiseid ja
praeguseid osalejaid taas rajale. See on teile meie
isiklik ja südamest tulev pöördumine.
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Võrumaa Keskraamatukogu –
111 aastat vana, aga ikka uus
1. augustil möödus 111 aastat raamatukogu asutamisest. Selle aja jooksul on
raamatukogu kandnud mitut nime ja
tegutsenud mitmes kohas, viimased 25
aastat Jüri tänava suures hoones. Vanusest hoolimata on siin iga päev midagi
uut – ajalehed-ajakirjad ja raamatud.
Raamatukogu sünnipäevakuul saab
raamatuid tagastada ilma viiviseta.

Uus raamat
Hillar Kaldal, Võru rajooni keskhaigla peaarstil
aastatel 1959–1986, ilmus
luulekogu „Mõtisklusi
pandeemia ajal“. Avaluuletuses ütleb autor:
„Oma kirjutistes olen
talletanud tegevusi ja
mõtteid
on olnud mõistlikke,
aga ka nurjunud ettevõtteid
Eakana praegu,
kui tegevusel on piirid peal,
on hea mõtiskleda,
mis oli kord siin või seal.“
Raamatus ongi palju mõtisklusi olnud aegadest. Tore on lugeda korralikus
riimistuses loodusvaatlusi („Lumikelluke“, „Kuldnokk“). Nii mitmeski luuletuses tänab Hillar Kalda kaasteelisi,
kellega on elu jooksul kokku puututud.
Südantsoojendav on luuletus „Raamat“.
Nagu pealkirigi ütleb, on luulekogu
on jäädvustus kevadest 2020.

AJALUGU

„Kuri tõbi“
„Ole ka sina hoolas,
vähenda reisimise lusti
siis ei ole ees sul mitmeid päevi musti
Kui tegutseme koos ja üpris targalt
saame jagu sellest ähvardavast
tervise vargast“

Uued teenused

ÜRITUSED

Raamatu-Suvi 2020
lõpupidu ja osalenute
kohtumine lastekirjanik
Markus Saksatammega.

• 21. augustil kell 10–18

•

sünnipäevakohv III korruse
lugemissaalis.
Kell 14 on külas väikese
linna suur täht näitleja
Marje Metsur.
8. septembril kell 17 mälumängutund mõttetoas.

NÄITUSED

• 27. augustini Birgit Leetjõe

NÄITUSED

Nüüd saab lugejaks registreeruda kodunt lahkumata,
internetis: https://lugeja.raamatukogud.ee.
Portaal võimaldab registreeruda raamatukogu lugejaks
ID-kaardiga ja allkirjastada raamatukogu kasutamise eeskiri.
Kõigepealt tuleb valida
esilehel raamatukogu, mille lugejaks soovitakse saada,
ning seejärel tuvastada ennast ID-kaardiga (PIN1). Oma
kontaktandmete sisestamise või
värskendamise järel tuleb need kinnitada. Raamatukogu kasutamise eeskirjaga tutvumise järel saab nõustuda
tingimustega ja allkirjastada ID-kaardiga (PIN2). Rohkem infot kodulehel
lib.werro.ee.
Koopiate, väljatrükkide ja skannimise eest ning viivist saab nüüdsest
tasuda pangakaardiga III korruse lugemissaalis.
Kohtume raamatukogus!

• Rahvusarhiivi näitus
•
•
•
•

„Lembit Nõmmeots –
südamega kunsti juures“
konverentsisaalis.
Kristen Dobbini ja Toomas
Volkmanni kaksiknäitus
„Elukaare kaks otsa“
mõttetoas.
Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Puud kõnnivad
kaugemale“ trepigaleriis.
Näitus „Pilved“ trepigaleriis.
Bernard Kangro luuletus ja
Kerttu Heljula fotod.
Raamatute ja esemete
näitus „Reisile raamatuga“
lugemissaalis.

LASTEOSAKONNA
ÜRITUSED

•

•

• Augusti lõpuni on

•

Inga Kuljus

igal tööpäeval kell 12
lauamängutund – tunni
aja jooksul tutvustab ja
mängib raamatukoguhoidja soovijatega üht
lauamängu.
9. septembril kell 13 –
lugemismängu Laste-

•

näitus „Illustratsioonid
kolmele raamatule“.
Võru Gümnaasiumi
praktilise tööna valminud
illustratsioonide näitus
algas eriolukorra ajal ja on
suve lõpuni vaadeldav nii
raamatukogu 2. korruse
Tähesaalis kui ka virtuaalnäitusena raamatukogu
veebilehel.
12. septembrini näitus
„Võru Loovuskooli
aastaring aprillist aprillini“.
Loovuskooli mitmekülgseid töid-toimetusi
esitlevat kroonikanäitust saab näha lasteosakonnas ja virtuaalnäitusena raamatukogu
veebilehel.
Augusti lõpuni „Nukumäng, nukuelu“ – Peterburi käsitöömeistri Tatiana
Sigacheva etnograafiliste
nukkude näitus lasteosakonna kojulaenutuse
klaaskapis.
Alates 1. septembrist
„Muumipere sünnipäev“
– muumiteemaliste
kollektsioonide näitus
lasteosakonna kojulaenutuse klaaskapis.

Elust Võru linnas 100 aastat tagasi
Rahet sadas
läinud esmaspäewal õige tublisti. Jalgteed ja räästa-alused
olid kohati päris walged. Õnneks olid raheterad wäiksed,
umbes hernetera suurused, ka
ei olnud suuremat tuult, mis
nendele purustawa hoo oleks
annud. Wiljapõldudele rahe
kurja teha wist ei wõinud.
Wõru Teataja nr 47, 01.07.1920

Pikne
Minewa esmaspäewal (28.VI)
lõi pikne Wõru luteriusu kiriku
tunnikella seieri külge ja rikkus wähe kella, mis aga samal
päewal ära õiendati, nii et kell
jällegi käib, olgugi ühed seierid
paar minutit teistest ees.
Wõru Teataja nr 48, 05.07.1920

Tagasivaade koroonaviirusega seotud sündmustele Eestis ja Võru linnas, IV osa
Jätkub Võru Linna Lehe varasemates numbrites ilmunud põgus
kokkuvõtte koroonaviirusega
seotud tähtsamatest sündmustest Eestis ja Võru linnas. Viirus,
mis hakkas levima 31. detsembril 2019 Hiinast Wuhani linnast,
tegi tänavu kevadel oma laastavat
tööd ka meie koduõuel. Kui suvel
olukord Eestis oluliselt paranes ja
viiruse levikuga seotud haigestumised Eestis suudeti viia peaaegu
miinimumini, siis maailma eri
piirkondades läksid asjalood kohati isegi halvemaks.
Lehe trükki mineku ajal oli
üle kogu maailma tuvastatud
üle 18,5 miljoni haigusjuhu (vähem kui kahe kuuga lisandus ligi
11,5 miljonit haigusjuhtu) ning
registreeritud üle 700 000
surmajuhu.

Eestis oli alates 31. jaanuarist kokku tehtud 122 880 esmast
koroonaviiruse testi ning registreeritud 2124
haigusjuhtu.
Augusti
algusest on
taas ärevuseks põhjust ka Eestis, kuna Tartu
ööklubidest levima hakanud
viirusepuhang ähvardab meid
uute piirangutega.

Esmaspäev, 15. juuni

• Mitmes

Euroopa Liidu või
Schengeni konventsiooni
liikmesriigis lõdvendatakse
seni kehtinud liikumispiirangud. Kolmandatesse riiki-

desse sisenemisel kehtivad
endiselt piirangud, samuti kehtivad sisenemispiirangud Euroopa Liidu välistest riikidest
Eestisse reisimisel.

Kolmapäev, 17. juuni

• Avatakse

uus hingehoiutelefon 116 123, kuhu ooda-

takse helistama kõiki inimesi
sõltumata religioonist ja
maailmavaatest, et saada
tuge haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist
põhjustatud psüühilise kriisi
leevendamiseks ja turvatunde loomiseks.

Reede, 19. juuni

Teisipäev, 30. juuni

Neljapäev, 16. juuli

• Valitsuse otsustusega asen- • Valitsus otsustab pikendada • Valitsus
datakse 2+2 reegel inimeste
hajutamise nõudega. See
tähendab, et endiselt tuleb
hoida inimeste vahel turvalist vahemaad, kuid 2+2
reegli kohustuslikus korras
täitmist riik enam ei nõua.

Hajutamise nõue vahetab
2+2 reegli välja kõikjal avalikus
ruumis, sealhulgas nii müügi- ja teenindussaalides ning
kaubanduskeskuse üldkasutatavates ruumides kui ka näiteks
kasiinodes ja mänguautomaatide saalides. 2+2 reegli asemel
tuleb hajutatus tagada avalikel
üritustel, avalikel koosolekutel
ning ka jumalateenistustel ja
usutoimingute läbiviimisel.
Nõue hakkab kehtima avalikes saunades, spaades, basseinides, veekeskustes ja ujulates
ning ka keegli, boolingu, piljardi mängukohtades, samuti
laste mängutubades. Lisaks põhikoolides, gümnaasiumides,
kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides, samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud
noortekeskuste tegevuse korraldamisel. Sama kehtib noortelaagrites ja õpilasmalevates,
sportimisel ning muuseumide
ja näituste külastamisel.
Ühtlasi otsustab valitsus alates 1. juulist taastada ööklubide, vesipiibukohvikute ning
täiskasvanute klubide tegevuse. Need meelelahutuskohad
tohivad oma uksed avada
tingimusel, et selle pidaja tagab
kohalviibijate hajutamise, 50
protsendi täitumuse, maksimaalselt 100 inimese osalemise ning desinfitseerimisnõuete
täitmise.

Pühapäev, 28. juuni

• Koroonaviirusega

nakatumise
juhtude arv maailmas ületab
10 miljoni inimese piiri. Surnud
on peeaegu 500 000 inimest.
Statistika kurba edetabelit
juhivad Ameerika Ühendriigid,
Venemaa ja India.

Eestist lennuliinide avamise
piirangut suure koroona
haigestumisriskiga riikidesse 14. juulini. Majandus- ja

kommunikatsiooniministeerium (MKM) lähtub sihtriikide
lubamisel ja keelamisel teiste
riikide haigestumismäärast,
mis peab liini avamiseks olema
25 või vähem inimest 100 000
elaniku kohta viimase 14 päeva
jooksul.

Esmaspäev, 6. juuli

• Valitsus otsustab avada Euroopa

Liidu Nõukogu soovitustele
tuginedes Eesti piiri 14 madala
nakkustasemega riigi elanikele
väljastpoolt Euroopa Liitu ning
kinnitab kolmandatest riikidest
Eestisse sisenemise tingimused
töö ja õppimise eesmärgil.
Valitsuse korralduse kohaselt
võivad töötamise või õppimise
eesmärgil Eestisse siseneda
haigusnähtudeta inimesed
kõigist riikidest.
Piiranguteta võib Eestisse
siseneda riikidest, kus viimase
kahe nädala jooksul on nakatunute arv 100 000 inimese kohta
väiksem kui 16.

Neljapäev, 9. juuli

• Valitsus

otsustab leevendada
alates 15. juulist avalike koosolekute, avalike ürituste ja
spordivõistluste korraldamisele
seatud piiranguid ning suurendada lubatud osavõtjate arvu.
Väljas peetavatel üritustel võib
alates juuli keskpaigast senise
1000 asemel osaleda kuni 2000
inimest. Siseruumides lubatakse praeguse 500 inimese
asemel üritustele maksimaalselt
1500 külalist.
Samas tuleb siseruumides endiselt järgida 50-protsendilise
täitumuse ja inimeste hajutamise nõuet. Nakkusohu vähendamiseks tuleb inimeste hajutatus
tagada ka sisse- ja väljapääsude
juures, tualettides ja puhkealadel ning teistes kohtades, kus
võib rahvast koguneda.

kiidab heaks Tartu
Ülikooli ettepaneku käivitada reovee analüüsil põhinev
koroonaviiruse seiresüsteem.
Selle eesmärk on tuvastada
viiruse uus laine võimalikult
varajases faasis ja täpselt lokaliseeritult.

Reede, 17. juuli

• Koroonaviiruse

leviku tõttu
soovitab välisministeerium
tungivalt reisimist vältida, välja
arvatud nendesse Euroopa
riikidesse, kus nakatunuid on
16 või vähem inimest 100 000
elaniku kohta viimase 14 päeva
jooksul ning kust naastes ei pea
jääma eneseisolatsiooni.

Laupäev, 18. juuli

• Covid 19-ga seotud surmajuhtumite arv maailmas ületab
600 000 piiri.

Esmaspäev, 27. juuli

• Eestist lennuliinide avamise

piirang pikeneb augusti
lõpuni, kuna viimastel näda-

latel on olnud mitmes riigis uusi
koroonaviiruse puhanguid.

Kreutzwaldi park Tamula kaldal.

Foto: Võrumaa Muuseum

on meil, aga järwele sina ei saa,
sest raha eest wäljaantawaid
lootsikuid on ainult 2-3, teised
– neid on kõik järwe kallas täis
– on üksikute isikute omad,
seal ühel ärijuhilgi kaks tükki
(purjepaat ja lihtne lootsik),
seal „Mirjam“, seal „Kaja“, aga
sina juba järwele ei pääse.
Wõru Teataja nr 48, 05.07.1920

Linna supelusmajas
pargi ääres oli läinud päewil
kole palju suplejaid. Hinnad
on: üksik kammer 4 mk., üleüldine 2 mk., hooaja pilet 40
mk. Linna maksuta supelmaja (Liiwa tänawast minna)
on aga wäga inetu ja korratu.
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Leida Haga

90

Lilli Roos

85

Helvi Moppel
Maret Sääsk
Valve Rebane
Ellen Vilde
Niine Kikkas

80

Linda Kõiv
Eha Hallop
Aimi Olesk

Esmaspäev, 3. august

• Tartu

ööklubidest alguse
saanud viirusepuhangu tõttu
teevad Tartus kriisikoosolekut
pidanud ametkonnad Eesti
valitsusele kolm ettepanekut, et
koroonaviiruse levikut pidurdada. Lisaks 2+2 reegli taastamisele ja maski kandmise tähtsuse rõhutamisele soovitatakse
valitsusel piirata ka meelahutusasutuste klientide arvu.

Wõru Teataja nr 49, 08.07.1920

Oodatud waenlane
pärale jõudnud
Läinud nädala lõpul jõudis
wiin Wõrru ja tuli seltside einelaudades ja restoranides müügile. Kohe oli ka märgata tuju
tõusu tänawatel. Kuuldus lõbus
laul ja näis wäike wint mõnel
juba „omast“ olewat.

Lehmad puiestikus

Hiljuti awaldas kohaline linna
politsei määruse, mille järele
karjamaale lehmi ainult lõia
otsas wõib wiia ja sealt ka ära
tuua, neid mingil tingimistel
kõnniteedele ei tohi lasta jne.
Kui palju seda määrust täidetakse ehk täita suudetakse,
ei hakka siin harutama. Kuid
igatahes üllataw on, et lehmad
nüüd juba wabalt linna puiestikus ja allees „patseerivad“,
nagu seda läinud nädalal mitmel korral juhtusin nägema.
Samuti on kanad allee põesade juurtel põlised peremehed,
sibliwad ja lööwad lahinguid.
Wõru Teataja nr 58, 09.08.1920

Vanu ajalehti sirvis
Võru Gümnaasiumi
raamatukoguhoidja Maris Kütt

Helju Kangro
Aime Vink
Aino Harak
Ain Pihlapuu
Kalev Laanpere
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Zinaida Gorelova
Ruth Saaremets
Ene-Külli Lokk
Eha Hausman
Lea-Reet Edesi
Esta-Ingrid Mäesalu
Silvia Segasaar
Jaak Hurt

Ilmar Kais
Ülo Tsänk
Boris Orlov
Väino Kuus

70

Jelena Plaado
Tiiu Parder
Maria Johanson
Valve Konksi
Maara-Rutta
Erlemann
Viktor Pavlov
Jevgeni Babitšev
Voldemar Liiv

Õnnitleme augustikuu juubilare!

• MKMi

kaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi kokkukutsutud majanduse kriisimeetmete töörühm analüüsib
majandusmeetmete efektiivsust
ettevõtjate jaoks ning teeb ettepanekuid tulevaste kriisimeetmete kohta.

Kuni kella 4-ni on naistele. Siis
käiwad harilikult ka mitmesugused ulakad noored mehed
juudi palkide pealt järwes ja
ujuwad supelmajja. Mõnedele
naissuplejatele teeb see lõpmata nalja, teistele aga on piinlik.

Õnnitleme juulikuu juubilare!

Reede, 31. juuli
kriisimeetmete töörühm valmistub võimalikuks teiseks laineks. Välis-

Foto: Võrumaa Muuseum

Wõru Teataja nr 54, 26.07.1920

Ilusad õhtud

KRIISI JÄLGEDES

Tamula järv supelmaja ja
paadisadama juures.

90

Linda Kiristaja
Kalju Roos

85

Maria Palok
Aale Mõttus
Sale Soome

80

Marje Joonas
Sirje Haugas
Laine Täht
Inge-Mare Rink
Malviine Karu
Urve Linnas
Õie Mandel

Valeriy Kozik
Elmar Kalk

75

Laine Viitkar
Liivia Anton
Kersti Vosman
Marianne Kadak
Raissa Dzjuba
Hele-Mall Kuragina
Tiina Mandel
Nikolai Jansons
Leonti Lehe
Aksel-Augustus
Pärnapuu
Villem Olesk
Dmitri Rahman

70

Siiri Priivits
Anu Mürk
Natalia Vasilenko
Ljubov Reino
Ruti Loid
Aili Hollak
Tiiu Soopärg
Vaino Michelson
Rein Hütt
Helmut Hiovein
Lembit Erik
Tiit Volens
Arnold Einula

• Septembrikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist ajalehes, palume
sellest teada anda 1. septembriks tel 785 0914 ja/või sirje.randver@voru.ee.
• Võru linnas oli 1.08.2020 seisuga 11 670 elanikku, neist mehi 5237 ja
naisi 6433.

