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Võru linnas avati lasteaia Sõleke uus hoone
11. septembril avati pidulikult
Võru lasteaia Sõleke rekonstrueeritud hoone ja õueala. Pärast avamistseremooniat pakuti torti ja kõigil huvilistel oli
võimalik lasteaia ruumidega
tutvuda.
Sõleke on esimene Võru
lasteaed, kus pärast Eesti taasiseseisvumist on teostatud

kapitaalsed remonttööd. Hoone
rekonstrueerimise tulemusel on
saavutatud oluline kvalitatiivne
muutus ja mahuka uuenduskuuri läbi teinud maja on saanud modernse ja lastesõbraliku
lahenduse.
„Kõikide rühmaruumide
lagedes on näiteks akustilised plaadid, mis tagavad palju

parema õpikeskkonna ja ei väsita lapsi. Paigaldatud on kaasaegne ventilatsioon, mis tagab
normikohase värske õhu terves
hoones. Siseviimistlusel on kasutatud naturaalseid ja lastele
ohutuid materjale,” kirjeldab
linnapea Anti Allas.
„Vähemtähtis pole ka see,
et oluliselt on suurenenud

hoone energiatõhusus ja majas
on nüüd põrandaküte. Elektrienergiat aitab kokku hoida ning
hoone kasutusmugavust suurendada automaatikasüsteem.”
Lisaks moodsatele siseruumidele kaunistavad hoone
välisseinu rõõmsad värvitoonid ja ilmekad maalingud,
õuealale on rajatud kaasaegsed

mänguväljakud koos uute mänguatraktsioonidega ning hoone
juurde uus parkla.
Sõlekese rekonstrueerimine
läks maksma 2,37 miljonit
eurot. Töid teostas AS YIT Ehitus. Lisaks paigaldati hoonesse
uus sisustus maksumusega ca
258 000 eurot. Sisustust tarnisid ja paigaldasid Teritaja OÜ,

Räpina mnt – Vilja tn –
Pika tn ristmik ehitati
ümber ringristmikuks

Tulevane ringristmik vahetult enne tööde algust…

Üle-eelmisel nädalal lõppesid
Võru linnas Räpina mnt – Vilja
tn – Pika tn ristmiku ümberehitustööd, mille käigus kujundati
nimetatud liiklussõlm ümber
ringristmikuks.
Praeguse ristmiku ringristmikuks ümberkujundamise käigus ehitati ühe nädalaga osaliselt ümber kõnniteed, paigutati
kõnniteede äärekivid, tehti vajalikud teekatte märgistustööd ja
paigaldati liiklusmärgid.

Aastaid autojuhtidele probleeme tekitanud ristmikul on
liiklustihedus viimastel aastatel oluliselt kasvanud ja kasvab lähiajal veelgi seoses selles
piirkonnas asuvate ettevõtete
arendustegevusega.
Linnapea Anti Allase sõnul
kasvab lisaks läbilaskevõimele
oluliselt ka ristmiku liiklusohutus.			
Ulis Guth

… ja nädal hiljem.

Hetk Võru lasteaia Sõleke
pidulikult avamiselt.

Inest Market AS, Sunorek AS ja
Köögiabi OÜ.
Linnapea sõnul töötatakse
selle nimel, et kõik Võru linna
lasteaiad saaksid rekonstrueeritud. 				
		
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist
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Koostöös jõuab palju
Head Võru linna elanikud!

P

eagi on neli aastat täis ajast, kui Võru linn sai uue volikogu, uue linnapea ja uue
valitsuse. Need aastad on möödunud kiirelt. Oktoobris valitsusperioodi lõpetavas
koalitsioonis oleme tänu üksteise tublile toetamisele saavutanud linna stabiilse
juhtimise ja jõudnud tänu sellele palju ära teha. Tänases lehes anname ülevaate Võru
linnavalitsuse viimase nelja aasta olulisematest tegevustest (loe lähemalt lk 8-9). Kõigi
meie tegevuste ja saavutuste taga on linnavalitsuse ja linna allasutuste, volikogu, mittetulundusühingute ja aktiivsete linnakodanike ja ettevõtete ühised jõupingutused.
Aitäh teile kõigile!
Volikogus ei ole viimased neli aastat olnud kerged – opositsioon on olnud tugev ja
teinud nii mõnegi otsustamise keeruliseks. Sellegipoolest ei ole ükski linna arenguks
vajalik otsus tegemata jäänud ning koos töötatud aastate jooksul on opositsiooni ja
koalitsiooni koostöö tasapisi aina konstruktiivsemaks muutunud. See annab võimaluse
olulisteks positiivseteks arenguteks uues volikogus.
Uute valimiste eel lubatakse paljusid asju, mis pole võimalikud, kalduvad utopismi
või lihtsalt väga vähestele korda lähevad. Tänu teile, aktiivsed linnakodanikud, on meil
olemas suurepärane kogum suuniseid, mille olete andnud meile linna arengukava väljatöötamise käigus linna arengukonverentsil ja paljudes töögruppides. Nii hea värske
materjali olemasolul ei peaks üks mõistlik võimuliit enam mingeid rabavaid plaane
välja mõtlemagi, sest linnaelanike soovid on ilusasti kaardistatud ja asjatundjate abiga
arengukavaks vormistatud. Ole ainult mees ja vii ellu!
Kes moodustavad uue koalitsiooni ja kes saab uueks linnapeaks, seda näitab aeg.
Valiku tegijateks olete teie, Võru linna kodanikud. Soovime teile tarkust teha vahet
tühjade sõnade ja realistlike lubaduste vahel. Igaühe eest räägivad kindlasti kõige
paremini tema teod ja saavutused. Meie oleme selleks korraks oma parima andnud.
Lõpetuseks tahame tänada teid, Võru linna elanikud, kes te usute ja hoiate meie
linna, soovite, et linn areneks, ja aitate sellele igati kaasa ning kes ei karda uhkusega
öelda: „Olen võroke!” Meie ühiseks koduks on tore ja hubane ummamuudu liin. Teeme
selle üheskoos veelgi paremaks!

ARENDUSTEGEVUS

Koreli oja haljasala arendamine
Lähiajal lõpeb Koreli oja äärse
piirkonna haljastuse, mängu-,
spordi- ja puhkealade projekteerimine. Projektlahendus on
lisaks haljastuslikule väärtusele
igati funktsionaalne ja erinevate
sihtrühmade vajadustega arvestav, atraktiivne, omanäoline
ning tervikliku kontseptsiooniga (mänguväljak, välifitness,
õuesõppe võimalused, petangiala, parkuurimispark jne).
Lähiaastatel on plaanis
ala terviklik väljaarendamine
ning tulevikus saab see kindlasti olema paljude linnakodanike meeliskoht vabas õhus
ajaveetmisel.

Kuna Koreli oja äärne piirkond on oluline osa Võru linna
rohevõrgustikust, on viimastel
aastatel linnaosas toimunud
arengud tekitanud vajaduse
selle suure potentsiaaliga rekreatsiooniala kiireks väljaarendamiseks. Lisaks on ala valitud
objektina osalema Eesti–Vene
piiriüleses koostööprogrammis 2014–2020 (Estonia–Russia Cross-Border Cooperation
Programme (CBC) 2014–2020),
mille märksõnadeks on keskkonnakaitse, kliimamuutuste
leevendamine ja kohanemine.
Võru linnavalitsuse soov
on linna arendustes arvestada

võimalikult paljude sihtgruppidega – nii ilmus 2016. aasta
lõpus Võru Linna Lehes ja ka
Facebookis üleskutse esitada
ettepanekuid Koreli ala arendamiseks. Kogutud mõtted ja
ideed on suures osas saanud
ka paberile. Tuleval kuul valmib Koreli ojaga paralleelselt
looklev valgustatud jalg- ja
jalgrattatee.
Anne Vahtla,
haljastuse ja
linnakujunduse
spetsialist

Projekteeritav Koreli oja äärne puhkeala. (väljavõte projektist)

TEADE

Anti Allas,
linnapea

Andres Visnapuu,
linnavolikogu esimees

Tõnu Jõgi,
linnavolikogu aseesimees

Miks on linna erinevatele
ristmikele ehitatud saared?
Standardi EVS 843:2016 „Linnatänavad” punktile 8.1.5 (8)
„Kui sõidutee laius on üle 11 m
või sellel on üle kahe sõiduraja,
tuleb nii ülekäigurada kui ka
ülekäigukoht alati kavandada
kaitsva liiklussaarega.”)
Jüri ja Luha tänava ristmikul on kindlasti parem lahendus ringristmik, mille planeerimisega oleme alustanud ja mille

Väljaandja:
Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru

Lõikustänupüha eel

ehitusega soovime alustada
kevadel. Hetkel ei oleks olnud
mõistlik ringi ehitada, kuna
nimetatud ristmikul tulevad
Danpoweri poolt soojatrassi
rekonstrueerimistööd.
Jalg- ja jalgrattateede ehituseks oleme saanud projektitoetust ning rahastamise tingimustest lähtuvalt polnud võimalik
projekti ka edasi lükata.

VÕRU LINNA LEHT
Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil ulis.guth@voru.ee

Täpsem info: Anita Kikas (anita.kikas@voru.ee, tel 785 0911).

MÕTISKLUS

LINLANE KÜSIB, LINNAVALITSUS VASTAB

Tegemist on nõuetekohaste
ohutussaartega. Võru linnas
käib aktiivne jalg- ja jalgrattateede ehitus ning tee läbib
kolme suurt ristmikku (Jüri ja
Luha ristmik, Vilja ja Tartu ristmik, Pikk ja Luha ristmik). Teid
ehitatakse nõuetekohase projekti kohaselt, millest tulenevaid
nõudeid ei saa linnavalitsus eirata. (Vastavalt Eesti Vabariigi

20. septembri linnavolikogu istungil oli arutlusel „Sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise kord“, kuhu uue toetuse liigina lisandus huvitegevuse toetus
toimetulekuraskustes peredele. Volikogu poolt kinnitatud kord on leitav linna
kodulehe sotsiaaltoetuste lingi alt.

Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 512 0787
Teostaja: OÜ Meedium
Ajalehe järgmine number ilmub
26. oktoobril.

Kaunis pilt küpsetest kuldsetest
viljapõldudest hakkab selleks
aastaks ümber saama. Kõrrepõllud on oma siidises läikes
ka ilusad, ometi tekitavad need
kummalist nukrust ja ärgitavad
mõtteid elu kaduvuse teemal.
Sügisesse kaovad järkhaaval lilleilu, päikesevalgus ja suvesoe. Isegi lindude tee viib siit
minema. Põllumeestel ja aiapidajatel on tarvis üles näidata

virkust, et saada talvekülma eest
varjule kõik, mis on väärtuslik.
Lõikuse rõõm on see, et hea
saak kogutakse ja kõik väärtuslik
jääb kestma. Piibel sõnastab selle
nii: „Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib
igavesti.” Jumala sõna on enam
kui inimese plaan või lubadus.
Jumala sõnas on loov vägi. See,
mida Jumal alguses oma sõnaga
lõi, oli väga hea ja see ei ole
mõeldud kaduma. Vastupidi,
Jumal taastab algse loodu kogu
kavandatud headuses.
Vahel kujutatakse ette, et see,
mis igavesti kestab, on mingi
udupilveline teispoolsus vaimude maailma kummituslikus
võtmes. Piibli sõnumid räägivad muust: „Rahvapõlv läheb ja
rahvapõlv tuleb, aga maa püsib
igavesti. /.../ Sest nõnda ütleb
Issand, taevaste Looja, tema,
kes on Jumal, maa vormija ja
valmistaja; tema, selle rajaja, ei
ole loonud seda tühjaks, vaid on
valmistanud selle, et seal elataks.”

Väärtuslik jääb. Elu jääb.
Meie koduplaneet on loodud
selleks, et siin elataks. Selleks
on kõik tingimused imeliselt
täpselt välja timmitud. See,
mida Piibel kujutab maailma
lõikusena, on ajastu lõpp, mitte
maailma lõpp. Selleks ajaks on
inimeste südametes välja arenenud ja valmiks küpsenud nii
kurjus kui ka headus ja õiglus.
Igaüks on oma valiku teinud.
Kurjuse eksperimendile on
seatud lõpp. Aganad puhutakse
ära, aga terad jäävad alles.
Lõikuseaja eest tasub olla
tänulik. Soovin hoolsat hea
saagi kogumist igas vallas.
Lõikustänupüha jumalateenistus Võru adventkirikus aadressil Linda 1a on 7. oktoobril
kell 11.15. Sellele eelneb piiblitund kell 10.
Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva Adventistide
Võru Koguduse pastor
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Sixten Sild: Edu võtmeks on paljude
inimeste koostöö sünergia
Hoolimata heitlikust ilmast on
Võru linnal selja taga tavalisest
tegusam ja sündmusterohkem
suvi. Traditsiooniliste sündmuste – pärimustantsu festivali
ja linnapäevade – kõrval köitsid
tähelepanu esmakordselt toimunud ja ülimenukaks kujunenud
Võru lastefestival, samuti 8-aastase vaheaja järel linnatänavatel
toimunud Lõuna-Eesti ralli lisakatse. Tagatipuks vaimustas/
üllatas paljusid veel üks algatus:
ohtralt kiidusõnu pälvinud Ummamuudu liina üüjuusk, mida
ei suutnud rikkuda isegi lakkamatu vihmasadu. Alljärgnevalt
vastab Võru Linna Lehe küsimustele paljude suurürituste
korralduse juures olnud abilinnapea Sixten Sild.
Kas Võru linna on tabanud
edukate ettevõtmiste laine?
Siin on tegemist mitmete
asjaolude kokkulangemisega,
aga ükski neist asjaoludest ei
ole juhuslik, vaid nende taga
on aktiivsed inimesed, kes
tahavad, et meie linnas oleks
põnev kultuurielu ja meeldiv
elukeskkond. Linnavalitsuses oleme nimetatud ürituste
korraldajatega ühte meelt, et
atraktiivsed tegevused ja sündmused linnas on vajalikud meie
mainekujundusele – tänu neile
tunneme me ise ennast kodulinnas hästi ja mujal elavatel
inimestel tekib huvi Võru vastu.
See on ju üheks eelduseks, et

inimesed tahaksid Võrus elada
ja siia tulla.
Tänavune aasta on olnud
tõesti eriline, sest varasematele
traditsioonilistele suurüritustele
lisandusid lastefestival, mille idee
autor on linnapea Anti Allas, ja
üüjuusk, mille initsiaator ja hing
on Võrumaa Spordiliidu tegevjuht Merike Õun. Oleme püüdnud linnavalitsuse poolt kaasata
kõigi ürituste korraldajate hulka
erinevaid MTÜ-sid ja organisatsioone, samuti oleme leidnud
innustunud kaaskorraldajaid
linnavalitsuse ja linna allasutuste
töötajate seast. Paljude inimeste
koostöö sünergia ongi minu arvates olnud linna suurürituste
edu võtmeks ning seda koostööd
peab iga hinna eest hoidma ja
süvendama.
Millega seletada inimeste
osalusaktiivsust?
Inimesed soovivad pidevalt
kogeda midagi uut ja huvitavat.
Pidevate uuenduste ja põnevuse
pakkumine ei ole kerge, aga kui
sellega hakkama saada, siis on
inimeste tähelepanu ja huvi tagatud. Ning muidugi – süües
kasvab isu! Näiteks Võrumaa
pikamaajooksusarjas osalejate
arv kasvab aasta-aastalt, sama
lugu on sarja kuuluvate jooksude arvuga, mis on esialgselt
neljalt tõusnud kaheteistkümneni. 14. oktoobril saab sarjal
kokku 7 aastat ja 58 jooksu, Võrumaa Spordiliit on eestvedajana

Kagukeskuse kõrvale
rajatakse ajutine parkla
Kroonikeskus OÜ ehitab seoses Kagukeskuse parkla laiendusega
maja kõrvale, Koreli oja poole suunduvale murualale ajutise parkla,
et klientidel oleks mugavam ja lihtsam keskusesse pääseda ja ligemal
parkida, teatas Kagukeskuse haldusjuht Raigo Pilt.
Tööde käigus toimub äärekihi väljakaeve ja muruala täitmine.
Tööd algasid 13. septembril ja kestavad orienteeruvalt kolm nädalat.
Linnavalitsuse korraldusega on eespool nimetatud linnale kuuluv
maa-ala antud osaühingule Kroonikeskus kasutamiseks tähtajaga
kaks aastat. Kasutajal on õigus rajada alale ajutine parkla, mis peab
jääma avalikuks kasutuseks. Tähtaja lõppedes tuleb rajatud parkla
likvideerida ning taastada alal endine olukord.

Puulehtede veost Võru linnas
Sügisene puulehtede vedu Võru
linnas algab tänavu 23. oktoobril. Veo täpne aeg oleneb ilmast,
vihma korral lehekotte ei koguta.
Leheveole saab registreeruda
alates 16. oktoobrist telefonidel
785 0901, 5304 0280 või Võru
linnavalitsuse infosaalis (Jüri
tn 11). Novembris toimuvad leheveo kuupäevad kuulutatakse
välja oktoobri lõpus.
Ka tänavu tohib lehtede
äraandmiseks kasutada ainult
biolagunevaid kotte, mida saab
osta majapidamis- ja ehitustarvete kauplustest. Seejuures tuleks kindlasti jälgida, et tegemist
on biolaguneva kotiga. Äraviimiseks mõeldud kottidesse võib
panna ainult puude ja põõsaste
lehti. Kotte, kuhu on kogutud
oksi, kive, olmejäätmeid vms,
ära ei veeta. Valmispandud kotid

peavad olema terved ja kinniseotult tõstetud 23. oktoobriks
nähtavale ja kättesaadavasse
kohta või värava juurde.
Teine võimalus on kasutada BigBag-kotte, ent sel juhul
peab kott olema tähistatud ja
koti omanikul tuleb vedajaga
BigBag-koti tagasisaamises ise
kokku leppida. BigBag-kottidel
peaksid olema sangad nii üleval kui ka all, et hõlbustada koti
tühjendamist.
Tähelepanu: tavalistes prügikottides olevaid lehti ära ei viida!
Samuti ei tohi tavalistes mittelagunevates kottides olevaid lehti
jätta koos kotiga kompostimisplatsile, vaid lehed tuleb kottidest välja kallata.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja järelevalve
spetsialist

suutnud pakkuda inimestele pidevalt selliseid elamusi, et osavõtunumbrid on tõusnud 150-200
pealt enam kui 900-le. Ja see pole
veel kaugeltki piir. Kui inimesel
on üritusel huvitav osaleda ja
pakutav teenus on kvaliteetne,
siis tahab ta meeldivat asja üha
uuesti kogeda. Liikumisharrastuse puhul saab ta loodetavasti
lisaks osalemisrõõmule ka hea
tervise ja arusaamise liikumise
vajalikkusest.
Üüjoosu puhul pakkusime
enamikule võrukestest üllatuse
näiteks trassivalikuga – kasutasime ära pika lõigu värskelt valminud kergliiklusteed. Osalejad
said võrratu emotsiooni meelelahutuslikelt ergutajatelt rajal:
Easy Leg breikarid, Ekstreempargi tossuga diskotelk, Noortekeskuse unetelk, Kandle kapell,
Võru Muusikakooli trummarid,
Kagukeskuse värvimuusika,
Võimlemisklubi Janika Võru
osakonna ergutustüdrukud.
Seda kõike nauditi heatujulises
seltskonnas ja lakkamatus vihmasajus. Selline elamus jääb
meelde kauaks.
Kes ja mis sind tänases Võru
linnas vaimustab?
Eelkõige vaimustavad mind
ideedest ja energiast pakatavad
inimesed, keda näen enda ümber
nii palju korda saatmas. Nende
energia on nakkav ja paneb teisedki kõrgemate eesmärkide
poole püüdlema.

Endine tipporienteeruja, abilinnapea Sixten Sild on olnud vabal ajal nõu ja jõuga abiks erinevate suurürituste korraldamisel.

LÜHIDALT

Lasteaias Punamütsike remonditi
rühmaruume

Juunist augustini lasteaias Punamütsike toimunud nelja rühmaruumi remonttööde käigus asendati Lepatriinu, Kullerkupu,
Vikerkaare ja Jänku-Jussi rühmade põrandakonstruktsioonid ja
paigaldati uus põrandakate, samuti armeeriti, pahteldati ja värviti
ruumide seinad ja laed. Tööde kogumaksumus oli 32 167,22 eurot
ning töid teostas Ruuderi Ehitus OÜ.

Saunalavade remont

Juulist augustini toimunud Võru linnasauna lavade ehitustööde käigus lammutati nii meeste kui ka naiste leiliruumist

olemasolevad lavad, rajati uus teraskarkass ning paigaldati haavapuust uued lavalaudised ja -astmed, mis õlitati spetsiaalsete
õlidega. Tööde kogumaksumus oli 5 984 eurot ning töid teostas
Raul Rästa FIE.

Kubja laululava varikatuste ehitustööd

Augustist septembrini toimunud Kubja laululava varikatuste ehitustööde käigus rajati laululava taga asuvate lahtiste terrasside kohale
varikatused, et takistada terrassidele sadaval vihmaveel hoonesse
imbumist ning sellega hoone eluiga pikendada. Lisaks asendati
tööde käigus mädanenud terrassipiirded. Tööde kogumaksumus
oli 8 988 eurot, rahastajaks Võrumaa omavalitsused ühiselt läbi
Võrumaa Omavalitsuste Liidu. Töid teostas Ecoclas OÜ.

VALIMISTE EEL

Valimisjaoskondade moodustamisest Võru linnas
Võru linnas on 15. oktoobril 2017 toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu
valimisteks moodustatud 5 valimisjaoskonda.
Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 – Vabaduse tn 12;
2) valimisjaoskond nr 2 – Liiva tn 13;
3) valimisjaoskond nr 3 – Kooli tn 7;
4) valimisjaoskond nr 4 – Olevi tn 29;
5) valimisjaoskond nr 5 – Liiva tn 13.
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 2. Samuti saavad hääletada
valimisjaoskonnas nr 2 valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Võru linna täpsusega.
Valimisjaoskondade piiridega saab tutvuda vastava määruse lisas: https://www.riigiteataja.ee/akt/401082017005.
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LINNAVALITSUSE JA LINNAVOLIKOGU TEATED

Võru linnavalitsuse istungitel
Detailplaneeringu
vastuvõtmine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Räpina mnt 15 kinnistu
ja lähiala detailplaneering vastavalt
lisale (lisa asub linnamajanduse
osakonnas, Ruumi Grupp OÜ töö
nr DP-17/01-2017).
Planeeritava maa-ala suurus on
umbes 2,2 ha ja planeeringu algatamise eesmärk kinnistule hoonestusala, ehitusõiguste ning liikluskorralduse põhimõtete määramine.
Planeeringuala asub Nöörimaa
asumis, piirnedes idast Tööstuse tn
15 üldkasutatava maaga, lõunast Räpina maanteega, läänest Räpina mnt
13b korterelamuga ja Räpina mnt 13
tootmismaaga. Tegemist on äri- ja
tootmispiirkonnaga. Räpina maantee äärde jäävad ka üksikelamu ja
kaks korterelamut. Planeeritava ala
keskel paiknevad ärimaa sihtotstarbega hoonestatud kinnistud Räpina
mnt 17 ja Räpina mnt 19.
Planeeringuga on määratud
Räpina mnt 15 krundile ehitusõigus kuni kuue (sh kolm olemasolevat) hoone rajamiseks. Suurim
lubatud ehitisealune pind on 7300 m²,
hoonete maksimaalne kõrgus on
15 m. Alale on planeeritud uus
parkimisala ja juurdepääs Räpina
maanteelt.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestus on 14 päeva.
Osalise detailplaneeringu
vastuvõtmine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule F. R. Kreutzwaldi tn 109
kinnistu osaline detailplaneering.
Planeeritava maa-ala suurus
on umbes 0,7 ha. Planeeringu algatamise eesmärk on kinnistu jagada, määrata ehitusõigused ning
teede, parkimise ja tehnovõrkude
paigutused.
Planeeringuga on ette nähtud
F. R. Kreutzwaldi tn 109 kinnistu
jagada kaheks ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavale krundile positsioon 1
on määratud ehitusõigus kuni nelja
hoone rajamiseks. Suurim lubatud

ehitisealune pind on 1500 m², hoonete maksimaalne kõrgus on 9 m.
Alale on planeeritud parkimisala ja
juurdepääs Kraavi tänavalt. Krunt
positsioon 2 on määratud, et lahendada planeeringuala kruntideks
jaotamine.
Ehituslubade väljastamine
Väljastati järgmised ehitusload: administratiivhoone ümberehitamiseks asukohaga Võrumõisa tee 4a,
ristmiku ümberehitamiseks asukohaga Räpina maantee T1, Vilja
tänav, Pikk tänav, kaugküttetorustike ehitamiseks asukohtadega Luha
tänav T2, Jüri tänav ja Luha tänav
18, Lille tänav T1, Piiri tänav T1,
Niidu tänav T2 ja F. R. Kreutzwaldi
tänav 59c ning Põllu tänav T1 ja
Põllu tänav 12, hotellihoone laiendamiseks asukohaga Männiku tn
43a, abihoone laiendamiseks asukohaga Kirsi tänav 6 ja abihoone püstitamiseks asukohaga Kuuse tänav 3.
Kasutuslubade väljastamine
Väljastati järgmised kasutusload:
moodulhoonele asukohaga Paju
tänav 3, Paju tänav 3a, kauplusehoone laiendusele asukohaga Paju
tänav 5, parklale asukohaga Kooli
tänav 4, Kooli tn 6, autode selvepesulale asukohaga Kooli tn 4, LPG
tankimisseadmele asukohaga Kose
tee 6, ümberehitatud kohvik-kauplusehoonele asukohaga Vabaduse
tänav 7 ning üksikelamu-büroole ja
abihoonele asukohaga Jüri tänav 35.
Reklaami paigaldusloa
andmisest keeldumine
Keelduti välireklaami paigaldusloa andmisest TCG OÜ-le.
„Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seadus” § 61 kohaselt seisneb keelatud poliitiline välireklaam
ka selles, et aktiivse agitatsiooni ajal
reklaamitakse müüdavat teenust või
toodet viisil, mis on ühemõtteliselt
seostatav nendel valimistel kandideerija(te)ga.
Reklaamil kujutatav isik Gert
Goršanov kandideerib 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu

valimistel Võru linnas erakonna Isamaa ja Res Publica Liidu nimekirjas.
Samas on esitatud reklaami kavandi
kohaselt otseselt seostatav pakutav
teenus ja kandideeriv isik ehk tegemist on üleskutsega hääletada kandidaadi poolt. Seetõttu on tegemist
aktiivsel agitatsiooniperioodil keelatud välireklaamiga.
Lisaks, välireklaami paigaldamise eeskirja kohaselt on lubatud
välireklaami paigaldada alles peale
vastava loa saamist. TCG OÜ on
välireklaami paigaldanud enne
välireklaami paigaldusloa taotluse
rahuldamist, mida kinnitavad ka
taotleja poolt esitatud fotod juba
paigaldatud välireklaamist.
Tänukirja andmine
Kaitseliidu Võru malevale otsustati anda Võru linnavalitsuse tänukiri viljaka koostöö eest ja seoses
Võrumaa maleva asutamise 100.
aastapäevaga.
Korralduse „Aasta õpetaja
komisjoni moodustamine”
muutmine
Tulenevalt muudatusest Võru linnavalitsuse töötajate koosseisus muudeti aasta õpetaja komisjoni koosseisu ning komisjoni koosseisu kinnitati haridusspetsialist Anita Kikas.
Vastavalt Võru Linnavolikogu
14. novembri 2007. a määrusega
nr 61 kinnitatud „Võru linna aasta
õpetaja statuut” § 5 lõikele 1 hindab kandidaate Võru linnavalitsuse
korraldusega moodustatud 5-liikmeline komisjon, mille ülesandeks
on esitada ettepanek linnavalitsusele
tunnustamiseks Võru linna õpetajaid, kes on näidanud väljapaistvaid
tulemusi laste/õpilaste innustamisel,
kes on kaasa aidanud laste/õpilaste
kujunemisel töökateks ning aktiivseteks ning kes on aktiivselt tegelenud enesetäiendamisega.
Loa andmine täiendavate
tööülesannete täitmiseks
Kuuele üldharidus- ja huvikooli
direktorile anti luba täiendava töö
tegemiseks ühes nädalas kuni 6

õppetunni ulatuses. Õpetajana töötamine on vajalik, et direktorina
säilitada nõutav õpetaja kutsekompetentsuse tase. Töötasu arvestuse
aluseks ühes kuus on pedagoogi
ühe kuu töötasu ning nädala
normkoormus.
Õpilaste arvu suurendamine
klassis
Võru Kreutzwaldi Koolil lubati suurendada 2017/2018 õppeaastal õpilaste arvu 2B, 4C, 5B ja 9B klassis
üle „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus” § 26 lg 1 sätestatud piirnormi
kuni 25 õpilaseni ning 4A klassis 26
õpilaseni.
Koolieelse lasteasutuse
õppekulu vanemate poolt
kaetava osa maksmisest
vabastamine
Kinnitati 2017/2018 õppeaastal
Võru linna koolieelsete lasteasutuste
õppekulu vanemate poolt kaetava
osa maksmisest vabastatud laste
nimekirjad.
Aadressi ja sihtotstarbe
määramine, erastatava maa
suuruse kinnitamine ning
nõustumine erastamisega
Nõustuti Kraavi tn 7a maa erastamisega Kraavi tn 7 kinnisasjaga liitmiseks. Kraavi tn 7 kinnisasjaga liidetava maaüksuse aadressiks määrati
Kraavi tn 7a (erastatava maa suurus
on 635 m² ja sihtotstarve 100%
elamumaa).
Nõustuti Kraavi tn 9a maa erastamisega Kraavi tn 9 kinnisasjaga
liitmiseks. Kraavi tn 9 kinnisasjaga
liidetava maaüksuse aadressiks
määrati Kraavi tn 9a (erastatava
maa suurus on 263 m² ja sihtotstarve 100% elamumaa).
Võru linna 2017.-2018. aasta
huvihariduse ja huvitegevuse
kava kinnitamine
Kinnitati Võru linna huvihariduse
ja huvitegevuse kava aastateks 20172018. Kava eest vastutavaks isikuks
nimetati haridusspetsialist Anita
Kikas.

1. oktoobril on tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg!
Linnavalitsusele saab esitada käesoleva aasta 1. oktoobrini (kaasa
arvatud) taotlusi 2018. aasta tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks. Toetust on võimalik taotleda
linnavolikogu kordade alusel.
Toetus noorsootööle ja
huvitegevusele
Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord sätestab Võru
linnas tegutsevatele erahuvikoolidele, mittetulundusühingutele vms
toetuse taotlemise, läbivaatamise
ning toetuse andmise ja kasutamise
üle järelevalve teostamise. Toetus
on suunatud rahvastikuregistris
Võru linnas elukoha aadressi omavatele noortele vanuses 7–19 aastat
(iluvõimlemisega tegelevatele lastele ja noortele vanuses 4–19 aastat) ning kes maksavad osalus- või
õppetasu.
Taotlusele lisatakse:
 treenerite/juhendajate ja õpilaste
nimekiri (elektrooniliselt);
 koopiad huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste omandiõigust tõendavatest dokumentidest või üürilepingutest;
 planeeritav aastaeelarve;
 huvitegevuse läbiviimise kohtade
ja aegade plaan;
 korraldatavate ürituste loetelu;
 lõppenud hooajal tiitlivõistlustel
saavutatud tulemused;
 kinnitus õppekavade registree-

ringu kohta Eesti Hariduse
Infosüsteemis.
Toetus antakse sihtotstarbeliselt
üheks eelarveaastaks kindla summana ühe lapse kohta, kes osaleb
huvitegevuses vähemalt üheksa
kuud kaks korda nädalas.
Toetus ürituste korraldamiseks
Linna eelarvest antakse toetust juriidilistele ja füüsilistele isikutele kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste
ürituste korraldamiseks tingimusel,
et korraldatav üritus toimub Võrus
või on linnaga seotud muul viisil.
Toetuse andmisel eelistatakse:
 Võru linnas toimuvaid üritusi,
arvestades ürituse olulisust linna
kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase tegevuse edendamisel ja
mitmekesistamisel;
 üritusi, mis ei toimu Võru linnas,
kuid toovad piirkonda palju külalisi ning on piirkondlikult
olulised;
 taotlusi, milles on näidatud
konkreetne omafinantseeringute
suurus, kaasfinantseerijad ning
kaasfinantseerimise suurus;
 meedias kajastatavaid üritusi,
mis aitavad kujundada Võru
linna positiivset mainet.
Juhime tähelepanu sellele, et
toetust ei anta sõitude jaoks. Erandiks võivad olla sõidud, kus ollakse
määratud esindama Võru linna või
Eesti riiki.

Tegevustoetus
Linna eelarvest kultuuri-, spordi-,
noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise
kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad,
mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust
taotletakse, või sellest tulenev kasu
on suunatud Võru linna elanikele.
Toetuse andmise eesmärk on
kultuurilise, sportliku, noorsootöö-,
haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse
toetamine ning vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.
Taotlusele lisatakse:
 planeeritav tegevusaasta eelarve;
 tegevuse läbiviimise kohtade ja
aegade plaan;
 korraldatavate ürituste loetelu;
 tegevuses osalejate isikukoodidega nimekiri.
Toetus antakse üheks kalendriaastaks taotluses esitatud eesmärkide täitmiseks.
Puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmise korra eesmärk
on organisatsiooni liikmete ühistegevuse toetamise kaudu puudega
inimeste aktiviseerimine, rehabiliteerimine ja iseseisva toimetuleku
suurendamine, puuetega inimeste
vajaduste ja prioriteetide määratlemine, puuetega inimeste elu
puudutavate teenuste ja abinõude
osutamine ning hindamine.

1. juulil 2017 jõustunud noorsootöö seaduse muudatuste kohaselt
määratakse riigieelarvest kooskõlas
riigieelarve seadusega valdadele ja
linnadele võimaluse korral täiendav
toetus 7–19-aastaste noorte süsteemse ja juhendatud huvihariduse
ning huvitegevuse kättesaadavuse
ja mitmekesisuse parandamiseks.
Noorsootöö seaduse § 152 lg 1 kohaselt koostab kohalik omavalitsus
noorte huvihariduse ja huvitegevuse
kava, mis peab sisaldama huvihariduses ja huvitegevuses osalevate
noorte arvu, huvihariduses ja huvitegevuses osalemise võimalusi, kitsaskohti huvihariduse kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning tegevusi
kitsaskohtade lahendamiseks.
Võru linnavolikogu on oma
2.08.2017 määrusega nr 11 delegeerinud nimetatud ülesande täitmise
linnavalitsusele.
Korralduse muutmine
Seoses Võru linnavalitsuse koosseisus toimunud muudatustega muudeti Võru linnavalitsuse 15. oktoobri
2014 korraldust nr 469 „Linnavarade mahakandmise ja arvelevõtmise komisjoni moodustamine”
ning lisati linnavarade mahakandmise ja arvelevõtmise komisjoni uus
liige: raamatupidaja Signe Hillep.
Katastriüksuste liitmine
Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn 1,
Karja tänav 22, Karja tn 24 ja Roosi
tn 29 katastriüksuste liitmisega.
Katastriüksuse aadressiks määrati
F. R. Kreutzwaldi tänav 1 // Karja
tänav 22 // 24 // Roosi tn 29 (pindalaks 6245 m² ja sihtotstarve 100%
riigikaitsemaa). Nõustuti Lühike
tn 4 ja Lühike tn 4a katastriüksuste
liitmisega. Katastriüksuse aadressiks määrati Lühike tn 4 (pindala 1643 m² ja sihtotstarve 100%
elamumaa).
Isikliku kasutusõiguse
seadmine
Anti nõusolek kinnistutele Jüri
tänav, Luha tänav T2, Luha tn 18,
Niidu tänav T2, Lille tänav T1,

Eve Breidaks,
sotsiaaltööosakonna juhataja

Aadressi määramine
Lauluväljaku tn 6 maaüksuse aadressiks määrati Lauluväljaku tänav 6
// 6a ning sellel asuva elamu aadressiks Lauluväljaku tänav 6a.
Toetuse andmine
Mittetulundusühingu G.M.Racing
Spordiklubi poolt korraldatud Lõuna-Eesti Rallit otsustati toetada 3000
euroga ja mittetulundusühingu
Võrumaa Südamesõprade Selts osavõttu 60+ festivalist 500 euroga.
Asutajaõigusi teostava isiku
nimetamine
Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskuse (asutamisel) ja mittetulundusühingu Kagu Ühistranspordikeskuse (asutamisel) Võru linna nimel
asutajaõigusi teostavaks isikuks nimetati alates 9. augustist 2017 linnapea Anti Allas.
Ürituse kooskõlastamine
Võru Kesklinna Koolile anti nõusolek avaliku ürituse „EV 100 –
Liigume omas rütmis Järve kooli
toetuseks” korraldamiseks. Stardialaks suletakse 28. septembril kell
17.00–18.30 Roosisaare silla juures
asuv parkla ning jooksudistantsiks
puhkeala ja tänavad kella 18-st kuni
osavõtjate läbimiseni. Marsruut kulgeb: rannapromenaad – Vabaduse
tänav – Vee tänav – Liiva - Vabriku
– Petseri - Paju - Jüri – Vabaduse.
Finiš on Kesklinna kooli hoovis
orienteeruvalt kell 19.
Osalevad Võru Kesklinna Kooli
pere (töötajad, õpilased, vilistlased, lapsevanemad) ja Võru Järve
Kooli pere (töötajad, õpilased, lapsevanemad) – kokku ligikaudu 500
inimest.
Osavõtjad teevad annetuse,
et toetada Võru Järve Kooli õpilastele vormiriiete soetamist Eesti
eriolümpiaks.

Kui laps läheb kooli 2018. aastal

Toetust makstakse vastavalt
rahvastikuregistri andmetel Võru
linnas registreeritud puuetega inimeste arvule organisatsioonis.
Taotlusele lisatakse:
 taotleja organisatsiooni esindamiseks õigust omava isiku poolt
allkirjastatud liikmete nimekiri;
 organisatsiooni arengu- või tegevuskava (järgmiseks aastaks).
NB! Palume kindlasti üle kontrollida lisatud nimekirjades olevate
isikute nimede vastavus isikut tõendava dokumendiga!
Üldine info
Toetuse saajad on kohustatud
esitama linnavalitsusele toetuse
kasutamise kohta aruande, mille
esitamise kuupäevad on kirjas eelnimetatud kordades.
Toetuste andmise korrad ning
taotluste ja aruannete blanketid
leiate linna veebilehelt www.voru.
ee ja linnavalitsuse infosaalist.
Toetuse taotlus koos kõikide
nõutud lisadokumentidega saata
hiljemalt 1. oktoobriks 2017 (kaasa
arvatud) e-postiga info@voru.ee
või linnavalitsuse aadressil Jüri 11,
65620 Võru või tuua linnavalitsuse
infosaali.
Inge Tolga,
kultuurispetsialist

Piiri tänav T1 ja Põllu tänav T1
isikliku kasutusõiguse seadmiseks
Danpower Eesti AS-i kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja
tingimused.

Vastavalt kehtivale korrale
esitab 2018. aastal esimeses klassis õppima asuva lapse seaduslik
esindaja Võru linnavalitsusele
1. novembriks 2017 taotluse elukohajärgse kooli määramiseks.
Taotluse vorm on kättesaadav
Võru linna veebilehel www.voru.
ee (Teenused ja toimingud/haridus ja kultuur/kooli määramine)
ning linnavalitsuse infosaalis.
Taotluse elukohajärgse kooli määramiseks saab esitada elektrooniliselt või paberkandjal. Elektrooniliselt esitamiseks tuleb digitaalselt
allkirjastatud taotlus saata e-posti
aadressile info@voru.ee või täita
e-taotlus, logides ID-kaardiga

Võru linnavalitsuse kodulehele.
Paberkandjal taotlus tuleb esitada
Võru linnavalitsuse infosaali või
saata postiga aadressil Jüri 11,
6520 Võru.
Taotluse täitmise käigus peab
muuhulgas märkima eelistatava
kooli. Võru linnas on võimalik
valida kahe munitsipaalkooli
vahel: Võru Kesklinna Kool ja
Võru Kreutzwaldi Kool. Linnavalitsusele laekunud taotluste põhjal
moodustatakse korras sätestatud
tingimustel koolide kaupa õpilaste
nimekirjad ning avalikustatakse
need Võru linna veebilehel hiljemalt 1. detsembril.
Kui lapsevanem ei soovi
oma last panna Võru linna munitsipaalkooli, palun sellest teavitada Võru linnavalitsuse haridusosakonda elektronposti teel
1. novembriks.
Lasteaedades koolieelikute
vanematele korraldatavatel koosolekutel osaleb linnavalitsuse
ametnik, kes vastab küsimustele
ning annab ülevaate neist kooli
astumiseks vajalikest tegevustest,
mida reguleerib omavalitsus.
Infot saab ka telefonil
785 0911 või e-posti aadressil
anita.kikas@voru.ee.
Anita Kikas,
haridusspetsialist
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KUU PILDIS

Alexela avas Võrus
uuenenud tankla

Foto: Andrei Javnašan

„Lillelise Võru” ja
„Kauni Kodu” parimate
tunnustamine

Võru linna 233. sünnipäeval tunnustati konkursside „Lilleline Võru
2017” ja „Kaunis Kodu 2017” laureaate. „Lilleline Võru 2017” auhinnad pälvisid F. R. Kreutzwaldi 77 (perekond Loos), Lembitu 2
(OÜ Lõunavara) ja Väike 8 (perekond Rauba). „Kaunis Kodu 2017”
väljavalituteks osutusid Katariina 1 („Kaunis muinsuskaitseobjekt”,
perekond Timmi) ja Lille 12 („Energiasäästlik kaunis kodu”, KÜ
Kreutzwaldi–Lille). Pildil on tunnustatute esindajad linnajuhtide
seltsis sünnipäevakontserdi järvelaval.

22. augustil avati pidulikult Võrus, aadressil Kose tee 6 asuv Alexela
tankla (pildil), mis läbis riigi toel põhjaliku uuenduskuuri. Tegemist
on esimese tanklaga Baltikumis, kus lisaks tavapärastele kütustele
on saadaval ka LPG ja CNG autokütus. Juba mõnda aega teenindab
nimetatud tankla odava ja loodussäästliku kütusega paarikümmet
Võru maakonnaliinidel kurseerivat bussi. CNG tanklana ollakse
ühtlasi ka oluline sõlmpunkt Baltikumi magistraalteedel. Piduliku
päeva puhul kinkis linnapea Anti Allas tankla personalile linna sümboolikaga teetassid.

Võrus tähistati 150 aasta
möödumist tuletõrje asutamisest
17. septembril tähistati piduliku rongkäigu ja ohutusteemalise perepäevaga 150 aasta möödumist tuletõrje asutamisest Võru linnas.
Juubeliüritus algas Võru Vabatahtliku Tuletõrjeühingu endise maja
juures (Seminari tn 5), kus tervitussõnad laususid teiste hulgas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ja Võru linnapea Anti Allas.
Järgnes jalgsi rongkäik Võru linna tänavatel marsruudil Lembitu
tn – Vabaduse tn – Kreutzwaldi tn – Katariina allee ning rongkäik
autodega marsruudil Jüri tn – Roosi tn – Kreutzwaldi tn – Paju tn –
Räpina mnt 20a. Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti ühise
hoone juures, kus asub ka Võru päästekomando, toimus ohutusteemaline perepäev, kus pakuti põnevaid tegevusi igas vanuses külalistele ja ka sünnipäevatorti.

Lusikapidu Kandles
26. augustil Kandles toimunud traditsioonilisel Võru linna lusikapeol (pildil) andis linnapea Anti Allas 2017. aasta esimesel poolel
sündinud väikestele võrulastele nimelise hõbelusika ning õnnitles
vanemaid. Helle Laanpere raamatukogu lasteosakonnast kinkis kultuuriministeeriumi nimel igale lapsele raamatu „Pisike puu”, samuti
saab iga pere kingiks ühe foto, mille saab välja valida Tõnis Antoni
galeriist.
Võru linnas sündis tänavu jaanuarist juunini 52 last – 21 tüdrukut ja 31 poissi, neist kaks paari kaksikuid.
Piduliku päeva puhul kattis laua Nele Kulinaaria ning esinesid
Võru Muusikakooli vokaalsolistid.

Lõuna-Eesti ralli Võru linnas
25.–26. augustil toimus Võru linnas ja selle lähiümbruses 15.
Lõuna-Eesti ralli. Tegu oli Eesti ja Läti autoralli meistrivõistluste
5. etapiga, mille stardi- ja finišipaik oli Võru linnas. Samas peeti
8-aastase vaheaja järel ka linnakatse, mis tõi raja veerde sadu
rallihuvilisi.

Võru tuletõrje ajalootähised
• 1867. aastal asutati Võrus Vabatahtliku
Tuletõrje Selts.
• 1884. aastal oli Võrus teadaolevalt
2697 elanikku, neist 100 vabatahtlikku
tuletõrjujat.
• 1899. aastal renoveeriti torniga pritsikuur
tuletõrjemajaks.
• 1923. aastal sai Võru Vabatahtlik Tuletõrjeühing esimese mootorpritsi ja 1929.
aastal esimese tuletõrjeauto.

• 1991. aasta 1. märtsil moodustati
maakondliku tuletõrje järelevalve jaoskonna ja Võru kutselise tuletõrjeüksuse
baasil Võru Maakonna Tuletõrjeamet.
• Tulekustutus- ja päästetööde valdkonna
arendamiseks moodustati 1993. aastal
Võru Päästeameti ja Võru Tuletõrjeameti
baasil ühtne Võrumaa Päästeamet.
• 2002. aasta kevadel kolis Võru päästekomando ja Võrumaa Päästeamet uude

Traditsiooniline
pannkoogipidu
Võru Kesklinna
pargis

majja praegusel asukohal Võrus Räpina
mnt 20a, mida oli selleks ajaks viis aastat
ehitatud. Töötingimused muutusid seal
oluliselt paremaks. Selle ajani töötati
Kreutzwaldi tänava kitsastes ruumides,
kus oli probleeme nii uue tehnika kui ka
meeskonna mahutamisega.
• Pärast korralikku renoveerimistööd
ja juurdeehituse lisandumist 2014.–
2015. aastal said päästjatele hoones

naabriteks Politsei- ja Piirivalveameti
töötajad. Renoveerimistööde käigus
ehitati territooriumile ka õppetorn.
Praeguse seisuga töötab Võru päästekomandos 27 päästeteenistujat, nende
seas ka komandopealik ja 5 meeskonnavanemat. Võru päästekomando on
Võrumaa suurim komando, mis lisaks
veepääste erivõimekusele pakub ka
kõrgustest päästetöö teenust.

1. septembril Võru Kesklinna pargis toimunud traditsioonilisel
pannkoogipeol (pildil) pakkus Võru Naisteklubi koos heade
koostööpartneritega esimese koolipäeva puhul tasuta pannkooke. Lisaks tehti näomaalinguid, meisterdati kaunistusi,
liiklusteemalisi rinnamärke ja külmkapimagneteid ning jagati
Maanteeameti eestvedamisel õpetust, mida peab teadma, et autosõit oleks turvaline.

Ralli esikolmik poodiumil. Foto: Raivo Remmelgas
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Hambaravihüvitise
maksmisest Võru linnas
Tänavu 1. juulist kehtib igale ravikindlustusega täiskasvanule aastas
vähemalt 30-eurone hambaravihüvitis. Kuna summa ei kandu üle
järgmisesse kalendriaastasse, tasub
tänavune hüvitis enne aasta lõppu
ära kasutada.
Võrus saab täiskasvanute hambaravihüvitist 13. septembri seisuga
kahes kohas: L. Kindsigo OÜ ja Õie
Hambaravi OÜ.
Kuidas hüvitist kasutada?
30-eurost hambaravihüvitist saab
kasutada ühel hambaarsti külastusel kuni 50% hambaraviarve eest
tasumiseks ning teise (vähemalt)
poole summast tasub patsient ise.
Rasedad, alla üheaastase lapse
emad, osalise või puuduva töövõimega inimesed, üle 63-aastased
eakad ning suurenenud hambaravivajadusega inimesed saavad alates 1. juulist hambaravihüvitist 85
eurot aastas ning nemad tasuvad
raviarvest alati vähemalt 15% ise.
Hüvitis arvestatakse patsiendi
arvelt maha kohe hambaarsti juures makstes ning hiljem ei pea inimene esitama ühtegi dokumenti või
avaldust.
Hüvitist saab kasutada ainult
nende hambaarstide juures, kes
on haigekassa partnerid. Seda, kas
arst on sõlminud vastava lepingu,
tasub alati aega kinni pannes kliinikult küsida või vaadata haigekassa kodulehelt www.haigekassa.
ee/hambaravi.

Päästeamet:
küttehooajaks
peavad korstnad ja lõõrid
puhtad olema
Tuleohutuse seaduse järgi tuleb
kütteseadme korstent ja lõõre igal
aastal vähemalt korra puhastada.
Kuid tihedama kasutamise korral
tuleb neid ka tihedamini puhastada.
Tähtis, et lõõrid oleksid puhtad ning

30 või 85 euro suurust hüvitist
saab kasutada kuni kalendriaasta
lõpuni ning kasutamata jäänud
summa järgmisesse aastasse üle ei
kandu.
Alates jaanuari algusest on kõigil ravikindlustatud täiskasvanutel
taas aasta jooksul kasutamiseks vastavalt kas 30 või 85 euro suurune
hambaravihüvitis.
Kui patsient saabub hambaarsti
juurde, saab ta küsida enne visiiti
arstilt või registraatorilt, kui suur on
tema hambaravihüvitise jääk.
Täiskasvanute hambaravihüvitis
kehtib ainult esmavajalikele teenustele, mis on kirjas haigekassa tervishoiuteenuste loetelus.
Rohkem infot hüvitiste ja hambaravipartnerite kohta saab lugeda
www.haigekassa.ee/hambaravi,
küsida haigekassa klienditelefonilt
669 6630 (E-R kell 08.30-16.30)
ning klienditeenindustest või saates allkirjastatud avalduse info@
haigekassa.ee, samuti riigiportaalist
www.eesti.ee.
Lisaks kaardirakenduse saab
täiendavat infot hüvitise kasutamise kohta maakondade ja linnade
lõikes veebiaadressilt http://www.
haigekassa.ee/hambaravi#statistika.

Muinasjutumaa
koolitused lapsevanematele

Võru Okasroosikese lasteaia saalis toimub
teisipäeval, 17. oktoobril kell 17.15
lastevanemate koolitus

„MIDA TEHA, KUI LAPS EI KUULA SÕNA JA
SINU MÕISTUS ON OTSAS?”
• Kas igapäevased olukorrad (nt riietumine, lasteaeda minek ja
laste magama panemine, suhted õdede-vendade vahel)
tekitavad pingeid, tülisid ja vastuhakku?
• Oled püüdnud kord hea, kord halvaga, kuid miski ei mõju?
• Kahtled, millal kuulata ja millal kehtestada?
Tulemus on parem, kui oskame igas olukorras valida sobiva käitumisviisi.
Lühiloengu kestvus on 1,5 tundi.
Lektor: pereterapeut, Perekeskus sina ja Mina koolitaja Kadri Järv-Mändoja
Lapsed saab koolituse ajaks jätta
Okasroosikese lasteaia valverühma (Mõmmi)!

Kaidi Kasenõmm,
Eesti Haigekassa
terviseedenduse ja
kommunikatsioonitalituse
spetsialist
sellega välistatud tahmapõlengute
tekkimine. Eramajade korstnaid ja
lõõre tohib ise pühkida, kuid kord
5 aasta jooksul peab seda tegema
kutsetunnistusega korstnapühkija. Kortermajade ja ridaelamute
korstnaid peab igal aastal hooldama korstnapühkija. Ametimees
puhastab ja vaatab kütteseadmed
üle, teeb parandust vajavate vigade
kohta ettekirjutused ning väljastab
tehtud tööde kohta akti.
Kel aga korstnapühkija juba
käinud ja lõõrid puhtaks tehtud,
sellele mõned soovitused. Kui küttekollet ei ole pikemat aega kasutatud, ärge laduge esimesel kütmisel
ahju- või pliidikollet pilgeni puid

täis. Esialgu pange väike kogus
pilpaid või paberit, et küttekolde
käigud ja korsten üles soojendada.
Nii tagate, et esimesel kütmisel ei
aja ahi suitsu sisse. Ja veel, küttekollete siibritel on kaks asendit,
kas kinni või lahti ning kütmise
ajal siibrit poolkinni hoida ei tohi.
Tõmbe takistamine põhjustab ebatäielikku põlemist, mille tagajärjel
kulub sooja saamiseks rohkem küttematerjali ja lõõrid tahmuvad kiiremini. Sama tagajärg on kütmisel
märgade puudega.
Marek Kiik,
Lõuna päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Lugupeetud Võrumaa ja lähiümbruse väiketootjad!
Ootame teid registreeruma Uma Mekk VIII Suurlaadale, mis toimub 11. novembril kell 9–15
Võru Spordihoones.
Laadale on oodatud kauplema eelkõige Vana-Võrumaa ja selle lähiümbruses kasvatatud
talutoodangu väärindajad ja väiketootjad. Mekitakse, ostetakse ja müüakse puu- ja köögivilju,
maitse- ja ravimtaimi ning Võrumaale omaseid toidukaupu.
Laada kohamakse 20 eurot/meeter Uma Mekk märgi omajatele või Võrumaa Talupidajate
Liidu liikmetele, ülejäänutele 25 eurot/meeter.
Registreerumine lõpeb 20. oktoobril 2017.
Registreerumisvorm asub: www.umamekk.ee.
Lisainfo uma.mekk@gmail.com.
Esta Frosch,
MTÜ Võrumaa Talupidajate Liidu toiduvõrgustiku koordinaator

Algab koolitushooaeg Võru
linna lapsevanematele
MTÜ Muinasjutumaa on kahel õppeaastal pakkunud koolitusi Võru
linna lapsevanematele. Oleme käsitlenud erinevaid teemasid suhetevaldkonnast kuni kõnearendusharjutusteni. Meie lektoriteks on
pereterapeudid ja psühholoogid,
kes oma igapäevatöös nõustavadki
lapsevanemaid.
Käesoleva koolitusaasta loenguteemad oleme saanud lapsevanematele korraldatud veebiküsitlusest. Esimene koolituspoolaasta
on sobilik psühholoogiahuvilistele:
juttu tuleb nii vanema ja lapse vahelistest suhetest kui ka alateadlikest
mõttemustritest, mida lastele edasi
anname. Jõuluaega alustame traditsioonilise meisterdamise töötoaga
nii suurtele kui ka väikestele.
Koolitused toimuvad kohaliku
omaalgatuse programmi (KOP) toetusega ning on kõigile osalejatele tasuta. Lisaks lasteaialaste vanematele
ootame Võru Okasroosikese lasteaia
saali (Jüri tn 40a) kõiki lapse arengu
teemadest huvitatud kuulajaid. Väikesed lapsed saab loengu ajaks mängima jätta lasteaia valverühma.
Hooaja esimene loeng teemal
„Mida teha, kui laps ei kuula sõna
ja sinu mõistus on otsas?” toimub
17. oktoobril.
Krista Hütsi,
MTÜ Muinasjutumaa
projektijuht

Tasuta koolitused täiskasvanutele
2017. aasta sügisel

Koolituse nimetus
Täienduskoolitus klienditeenindajatele – suhtlemine ja
teenindus
Tehniline joonestamise koolitus metalli- ja
puiduettevõtjatele
Arvjuhtimisega metallipingi operaatori täienduskoolitus
Menüüde koostamine ja kalkulatsioonide alused
Nüüdisaegse puhastusteeninduse kursus
Inglise keele kursus teenindustöötajatele (A2 tase)
Keevitaja täienduskoolitus – TIG keevitus
Täienduskoolitus matkajuhtidele

Tunde
20 tundi

Eesti keele kursus muukeelsetele teenindajatele (B1 tase)
Tarbijakeskne tootearendus puiduettevõttes
Keevitaja täienduskoolitus (poolautomaatkeevitus)
Tulemuslik suhtlemine
Eritoitumine – erinevate toitumisvajadustega klientide
toitlustamine ja sobivate toitude valmistamine
Ökoturismi toodete arendamine ning turundus
Eesti keel muukeelsetele teenindajatele
Vene keele kursus teenindustöötajatele
Suhtlemine keerulistes olukordades
Enesejuhtimine – ajakasutus, planeerimine, eesmärkide
seadmine ja saavutamine, motivatsioon
Catering teeninduse alused- täienduskoolitus
toitlustusteenindajatele
Kaupade väljapanek – täienduskoolitus müüjatele

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:
www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender
telefon: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

40 tundi

Aeg
3.10–12.10.17
7.10–16.11.17
13.11–6.12.17

80 tundi
20 tundi
40 tundi
80 tundi
40 tundi
35 tundi

16.10–7.12.17
3.10–17.10.17
2.10–25.10.17
25.9–29.11.17
3.10–21.11.17
3.10–3.10.17

60 tundi
40 tundi
80 tundi
24 tundi
40 tundi

2.10–6.12.17
20.10–18.11.17
25.9–8.11.17
6.10–20.10.17
24.10–16.11.17

40 tundi
60 tundi
80 tundi
24 tundi
21 tundi

2.10–17.10.17
18.9–30.11.17
21.9–28.11.17
10.11–24.11.17
6.11–20.11.17
27.11–11.12.17
21.11–14.12.17

40 tundi
20 tundi

19.9–3.11.17
17.10–7.11.17
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ETTEVÕTLUS

Võrumaa Ettevõtlusnädal 2017
Neljapäev 29.09.2017
9.00-14.00 Õpilasfirmade inspiratsioonipäev
Inspiratsioonipäev on suunatud noortele, kes on huvitatud saama
ettevõtlusalast kogemust läbi õpilasfirma.
Päeva eesmärk on aidata leida õpilastel lennukaid äriideid, harjutatakse
finantsplaani koostamist ja teisi ettevõtluseks vajalikke oskusi.
Inspiratsioonipäeva viib läbi JA Alumni Estonia.
Toimumiskoht: Võru Noortekeskus, Jüri 54, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Terje Moisto, terje@vaa.ee, tel 5309 1180
Registreerimine läbi koolide!
Üritus on tasuta!
……………………………………………………………………………
Esmaspäev 02.10.2017
10.00-11.00 Maksumaksja infotund
Ürituse eesmärk on tutvustada Maksu- ja Tolliameti uut strateegiat ning
uusi e-maksuameti arendusi. Anda ettevõtjale infot, mida teha, et maksuasjad oleksid korras. Lektor on Katrin Truup Maksu- ja Tolliametist.
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a, Võru
Korraldaja: Maksu- ja Tolliamet
Info: Katrin Truup, katrin.truup@emta.ee, tel 676 4650
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine!
Registreerimine kuni 28.09.17
11.00-12.00 Töötukassa infotund „Oskustega töötajad
töötukassa toetusel”
Infotunnis tutvustatakse töötust ennetavaid teenuseid tööandjatele, et
toetada neid vajalike oskustega tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel
ning ümberkorralduste läbiviimisel. Oskustega töötajad töötukassa toetusel. Lektor Eesti Töötukassa teenusejuht Riina Kurg.
Toimumiskoht: Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, Jüri 19a, Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa
Info: Anne Hiielo, anne.hiielo@tootukassa.ee, tel 5919 8014
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine!
Registreerimine kuni 28.09.17
11.00-15.00 Turismipäev
Toimub seminar turismiettevõtjatele. Turismipäev toimub koostöös
Põlvamaa Arenduskeskuse ja MTÜ Setomaa Turismiga. Seminaril
antakse ülevaade Võru, Põlva, Setomaa turismi hooajast ja
tutvustatakse turismivaldkonna tulevikuplaane.
Toimumiskoht: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus
TSENTER, Pärna tee 1, Väimela.
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur, SA Põlvamaa Arenduskeskus,
MTÜ Setomaa Turism
Info: Kadri Moppel, kadri.moppel@vaa.ee, tel 5331 1919
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine!
Registreerimine kuni 28.09.17

Teisipäev 03.10.2017
9.30-16.00 Ettevõtluskonverents „Ettevõtja muutuste keerises”
Päeva esimeses pooles räägivad esinejad teemal, mis Eesti majanduskeskkonda (sh Võrumaa) kõige enam nüüd ja lähiajal on mõjutanud või
mõjutab. Missugused majanduskeskkonna muutused maailmas saavad
reaalsuseks lähiajal või lähemas tulevikus. Millisteks muutusteks peaks
ettevõtja valmis olema. Ettevõtja roll ja väljakutsed muutuvas maailmas. Päeva teises pooles vaatame, kuidas Võrumaa ettevõtjad muutuste keerises hakkama saavad – eesmärk on panna kuulajad mõtlema
võimalikest ettevõtte arengutest muutuste võtmes. Konverentsil toimub
paneeldiskussioon arvamusliidrite, majandusekspertide ja ettevõtjate
vahel.
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee, tel 5349 7303
Konverents on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine!
Registreerimine kuni 29.09.17
……………………………………………………………………………
Kolmapäev 04.10.2017
8.30-16.00 Võrumaa ettevõtluspäev
Võrumaa ettevõtluspäevale on oodatud kõik, keda huvitab ettevõtlus
ja ettevõtjaks hakkamine, aga ka need, kes otsivad inspiratsiooni, häid
nõuandeid ja uusi põnevaid kontakte. Päeva jooksul räägitakse ideede
genereerimise ja nende lihvimise metoodikatest, tehakse ajurünnakuid ja loovharjutusi ning kohtutakse ideekohvikus. Päeva jooksul
räägitakse sellest, mida tähendab tänases muutuvas maailmas olla
ettevõtja, ettevõtjaks olemise võludest ja ka valudest, kontaktvõrgustiku kasvatamisest ning oma ideede arendamisest ahvatlevateks äriideedeks. Tänased edukad Võrumaa ettevõtjad jagavad oma kogemusi ja
inspireerivaid näpunäiteid. Praktiliste töötubade käigus jagame kasulikke tööriistu oma idee arendamiseks.
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: MTÜ Partnerlus, SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee, tel 5349 7303
Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine!
Registreerimine kuni 29.09.17
11.00-15.00 Noortepäev: „Milliseid noori tööturul vajatakse”
„Ettevõtlik NOOR“ kutsub osalema kõiki noori, kes soovivad teada, mis
on töömaastikul muutumas, millised on tulevikutrendid ja vajalikud oskused. Vastuse saab ka küsimus, milleks õppida, kas see on „üldse“ vajalik
või annab õppimine Sulle erinevaid võimalusi edukalt hakkama saada.
Ürituse teises osas räägivad tänased edukad Võrumaa ettevõtjad oma
kogemustest ja jagavad inspireerivaid näpunäiteid. Koos noortega hakkavad valmima ürituse käigus Võrumaale uued ettevõtted – toimub
ettevõtlusmäng. Paralleelselt ettevõtlusmänguga toimub õpetajatele ja
noorsootöötajatele karjäärituba.
Toimumiskoht: Võru Noortekeskus, Jüri 54, Võru
Korraldaja: Eesti Töötukassa, Võru Noortekesksus
Info: Kristi Randla, Kristi.Randla@tootukassa.ee, tel 5197 9242
Registreerimine läbi koolide!
Üritus on tasuta!
19.00-21.00 Euroopa filmikohvik esitleb: „Kõige õnnelikum päev
Olli Mäki elus”
Võrumaa ettevõtlusnädala raames toob Euroopa filmikohvik vaatajateni filmi, kus ebaõnnestumisest saab ühe tavalise mehe kõige parem päev. See
on ääretult soe ja humoorikas lugu, mis on juba vallutanud Euroopa filmisõprade südameid. Film linastub kinos Kannel kolmapäeval, 4. oktoobril
algusega 19.00.
1962. aasta suvel on Olli Mäkil võimalus saada sulgkaalu poksis maailmameistriks. Rahulikust Soome kodukandist kuni Helsingi eredate tuledeni on
kõik tema kuulsuseks ja eduks ette valmistatud – Ollil pole vaja teha midagi
muud, kui kaalust alla võtta ja keskenduda. On ainult üks väike takistus –

Olli on Raijasse armunud. Kuidas saab üks armunud mees poksis hakkama?
Film toob vaatajateni vastupandamatult absurdseid hetki 1960ndate
väikeriigi tippsportlase elust naljakate reklaamivõtete ja kodukootud
treeningmeetodite kaudu. See pulbitseb heast tujust ja rikkumatust stiilitajust, tuues vaatajale muheda naeratuse ja sooja tunde.
Filmi on soome keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega, kestvusega
92 minutit.
Pärast filmi on külastajatel võimalik Kandle kohvikus nautida tasuta teed,
kohvi ja suupisteid ning arutleda filmis kajastatud teemadel.
Filmikohvikute sarja toetavad Euroopa Liit, Riigikantselei, Võru Maavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp.
Toimumiskoht: Kino Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: Europe Directi teabekeskus – Võru
Info: Gady Künnapuu, gady.kynnapuu@voru.maavalitsus.ee,
tel 786 8335
Jälgi üritust ka Facebookis:
https://www.facebook.com/EuropeDirectVoru
Üritus on tasuta!
……………………………………………………………………………
Neljapäev 05.10.2017
13.00-17.00 Võru linna ja Võru valla ettevõtete külastus
Külastatakse Võru linna ja Võru valla ettevõtteid.
Toimumiskoht: Kogunemine Jüri 12, Võru (Kirikuplatsi parkla) kell
13.00
Korraldaja: Võru Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus
Info: Kertu Künnapuu, kertu.kynnapuu@voruvald.ee, tel 524 5631
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine. Osalejate
arv on piiratud (20 osalejat)!
Registreerimine kuni 03.10.17
17.30-22.00 Ettevõtjate tunnustusüritus
Ettevõtjate pidulik tunnustusüritus „Aasta ettevõtjad 2017“. Parimaid
Võrumaa ettevõtjaid tunnustatakse viies kategoorias: Võrumaa parim
suurettevõte 2017, Võrumaa parim väikeettevõte 2017, Võrumaa parim
mikroettevõte 2017, Võrumaa edukas startija 2017 ja Võrumaa parim
tööandja 2017.
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel, Liiva 13, Võru
Korraldaja: SA Võrumaa Arenguagentuur
Info: Ivi Martens, ivi@vaa.ee, tel 5349 7303
Üritus on tasuta!
Üritus on kutsetega!
……………………………………………………………………………
Reede 06.10.2017
10.00-12.00 Foorum „Ettevõtluse arengu võimalused
omavalitsustes”
Toimub foorum, kus arutletakse ettevõtluse arengu võimalustest uutes
omavalitsustes.
Toimumiskoht: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Pärna tee 1, Väimela
Korraldaja: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus
TSENTER, Võrumaa Arenguagentuur
Info: Kaido Mäesalu, kaido@tsenter.ee, tel 511 2021
Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine!
Registreerimine kuni 03.10.17
Kõik üritused on tasuta ja toimuvad eelregistreerimisega. Täiendav info
ja registreerimine http://www.eas.ee/ettevotlusnadal/ või
www.vaa.ee.
Korraldajad: Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus
TSENTER, MTÜ Partnerlus, Võru Vallavalitsus, Maksu- Ja Tolliamet, Eesti
Töötukassa, Võru Noortekeskus, Võru Linnavalitsus, SA Võrumaa
Arenguagentuur, Võru Maavalitsus, Swedbank AS, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
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Tagasivaade Võru linnavalitsuse
nelja viimase aasta tegevustele
UUED ALGATUSED
¢ Eesti suurim lastefestival Võrus
Tänavu esimest korda toimunud Eesti suurim, menukaks kujunenud lastefestival 28.–30. juulil
Võrus meelitas kohale hinnanguliselt teise Võru linna jagu külalisi lähemalt ja kaugemalt. Mänguline nädalalõpp pakkus põnevust ja harivaid tegevusi igale maitsele – kokku oli avatud 15 teemaparki koos paljude töötubadega.
¢ Koostöös Võru Pensionäride Päevakeskusega taastati linnas jaaniõhtu tähistamise traditsioon ning hakati iga-aastaselt pidulikult tähistama vanavanemate
päeva ja eakate päeva.
¢ Võru linnavalitsuse ja Kaitseliidu Võru maleva koostöös on muudetud traditsiooniks Maakaitsepäeva korraldamine.

AVALIK RUUM
¢ Võrukivi tehnopargi ühendamine soojavõrguga – 2017
Käesoleva aasta juulikuus ühendati Võrukivi tehnopargi kaheksa kinnistut soojavõrguga.
¢ Koreli oja kaldaala 2017–2019
2017. aastal valmib Koreli kaldaala arendamise projekt, mis sisaldab omanäolist haljastust,
õuesõppe- ja rekreatsioonialasid erinevatele vanusegruppidele. Koreli oja kaldaala väljaarendamiseks on taotletud toetust Eesti–Vene piiriülese koostöö programmist.
¢ Linna keskväljaku rekonstrueerimine – 2018
Järgmisel aastal taastatakse ajalooline linnasüda – rajatakse maakonna esindusväljak, mis hõlmab
Seminari väljaku ja seda ümbritsevate tänavate ala. Rajatav väljak, mis valmib tuleva aasta lõpuks,
saab olema multifunktsionaalne külastus- ja ajaveetmiskoht.

Austraaliast pärit tsirkuseartist Dan le Man Võru lastefestivalil rohkearvulist publikut lõbustamas. Foto: Jaanus Tanilsoo >

TÄNAVAD, KÕNNITEED, TRASSID
¢ Tänavate, kõnniteede, sademeveesüsteemide ja tänavavalgustuse
ehitus 2014–2017
Sõiduteede ehitus ja
rekonstrueerimine – 2014
Alustatud F. R. Kreutzwaldi tn (Roosi tn kuni
Paju tn) lõpetamine – 12 324 m2; Jüri tänav
– 25 216 m2; Taluturu plats – 1091 m2; Liiva
tänav – 2364 m2 (Jüri tn – Uus tn 583 m2 ja
F. R. Kreutzwaldi tänavast kuni Tamula järveni 1781 m2); Põllu tänav – 1200 m2; Luha
tänav – 500 m2; Olevi tänav – 300 m2; Koreli
tänav – 120 m2; Kaevu tänav – 171 m2; Tartu
tänav (Seminari tn ristmik) – 177 m2 – kokku
43 463 m2.
Kõnniteede ehitus ja rekonstrueerimine – 2014
Bussijaama tee – 380 m 2 (asfalt);
F. R. Kreutzwaldi tänav – 3153 m2; Jüri tänav
– 2703 m2 (sh 2 129 m2 betoonkivi ja 574 m2
asfalt); Liiva tänav (betoonkivi) – 1516 m2 –
kokku 7752 m2.
Sademeveesüsteemide rajamine – 2014
Jüri tn – puhastati 330 meetri ulatuses kraave
ja paigaldati 450 meetrit sademeveetorustikke;

Vee tn kvartal – paigaldati 770 meetrit sademeveetorustikke ja õli-liiva püüdur; Roosi tn –
rajati 225 meetri ulatuses kraave ja paigaldati
180 meetrit sademeveetorustikke.
Tänavavalgustuse rajamine – 2014
Alustati ulatusliku rekonstrueerimisprojektiga, mille käigus vahetati aasta jooksul energiasäästlike LED-valgustite vastu välja 1472
olemasolevat valgustit.
Sõiduteede ehitus ja rekonstrueerimine – 2015
Vee tn kvartal (Vee tänav, osaliselt Tartu ja
Vabaduse tänav) – kokku 8739 m2.
Sõiduteede pindamine
Kase tn – 1390 m2; Mulla tn – 475 m2; Punga tn
– 642 m2; Toome tn – 618 m2; Kirsi tn 859 m2;
Veski tn – 970 m2; Kesk tn – 1419 m2; Tööstuse
tn – 858 m2; Aida tn – 1422 m2; Kraavi tn –
2332 m2 – kokku 10 985 m2.
Kõnniteede ehitus ja
rekonstrueerimine – 2015
Tartu tn (Seminari tn kuni Kase tn) – 1073 m2;
Vee tn, Tartu tn – 3081 m2 – kokku 4154 m2.
Sademeveesüsteemide rajamine – 2015
Võlsi linnaosas teostati sademeveesüsteemide

korrastustööd, mille käigus puhastati 2673
meetrit sademeveekraave ja vahetati välja
671 meetrit teetruupe. Sellega tagati sademevee senisest parem äravool ja pinnasevee
alanemine otseselt sajakonnal erakinnistul.
Tänavavalgustuse rajamine – 2015
Jätkati 2014. aastal alustatud ulatusliku
rekonstrueerimisprojektiga, mille käigus
vahetati aasta jooksul energiasäästlike LEDvalgustite vastu välja 1472 olemasolevat
valgustit.
Sõiduteede, parklate ehitus ja
rekonstrueerimine – 2016
F. R. Kreutzwaldi tn (Paju tn kuni Luha tn)
– 5588 m2; Vee tn parkla – 4055 m2; kompostimisväljak (asfalt) – 2500 m2, väljaku
juurdepääsutee (kruus) – 1747 m2; Jaama
tn – 179 m2; Olevi tn – 343 m2; Vilja tn –
139 m2 – kokku 14 551 m2.
Sõiduteede pindamine – 2016
Tulika tn – 2630 m2; Leesika tn – 700 m2; Nõgese tn – 410 m2; Taara tn – 3100 m2; Silikaadi
tn – 1430 m2; Lubja tn – 1410 m2; Savi tn –
1460 m2; Liitva tn – 865 m2; Muraka tn – 2000
m2; Jõhvika tn – 1000 m2 – kokku 15 005 m2.

Kõnniteede ehitus ja rekonstrueerimine – 2016
F. R. Kreutzwaldi tn – 2641 m2; Kivi tn – 260 m2;
Liiva tn – 590 m2; Taara tn kergliiklustee –
989 m2 – kokku 4 480 m2.
Sademeveesüsteemide rajamine
– 2016
F. R. Kreutzwaldi tn (lõigus Paju tn kuni Luha
tn) rajati 700 meetrit sademeveetorustikku ja
paigaldati liiva-õlipüüdur.
Tänavavalgustuse rajamine – 2016
Taara, Nõgese, Tulika, Mündi ja Leesika tänavad – 36 uut valgustit, F. R. Kreutzwaldi tn – 5
valgustit, Okasroosikese lasteaed – 2 valgustit, küüditatute ausammas – 2 valgustit.
Sõiduteede, parklate ehitus ja
rekonstrueerimine – 2017 (osaliselt
teostamisel)
Laane tn – 2400 m2; Laane tn parkla – 520 m2;
Tartu tn 31 ja 33 vaheline ala – 650 m2; F. R.
Kreutzwaldi tn 52a ja 54 vaheline tee koos
parklaga – 900 m2; ligipääs Põllu tn 4 kinnistule – 400 m2; Olevi tn – 2300 m2; Olevi tn
(lasteaed Sõleke esine ala) – 1050 m2; Koreli
22, 24 ja 26 vaheline parkimisala – 650 m2;

F. R. Kreutzwaldi tn täiendav maht – 1600 m2
– kokku 10 470 m2.
Sõiduteede pindamine – 2017
(osaliselt teostamisel)
Laane tn – 3550 m2; Vindi tn – 1330 m2;
Nõmme tn – 1280 m2; Oksa tn – 1100 m2;
Käbi tn – 880 m2; Laane ja Nõmme tänavate
ühendus – 430 m2; Linnu tn – 450 m2; Pae tn –
1700 m2 ; Eterniidi tn – 800 m2; Kruusa tn –
500 m2; Tallinna maantee T2 (endise Linavabriku territoorium) – 1800 m2; Kanepi tn –
4480 m2; Lina tn – 530 m2; Niine tn – 570 m2;
Ülase tn – 110 m2; Orase tn – 540 m2; Tulbi tn –
1840 m2; Tamula tn – 1100 m2; Põllu tn –
4700 m2 – kokku 27 690 m2.
Kõnniteede ehitus ja rekonstrueerimine – 2017 (osaliselt teostamisel)
Laane tn jalgtee – 600 m2; Roosi tn – 140 m2;
Luha tn (Jüri tn kuni F. R. Kreutzwaldi tn) –
540 m2; Olevi tn lasteaia vastas, Kapsamäe
kõnnitee – 300 m2; linna läbiv jalg- ja jalgrattatee – 14 450 m2 – kokku 16 030 m2.
Tänavavalgustuse rajamine – 2017
(osaliselt teostamisel)
Petseri tn pikendus (Kapsamägi) – 5 valgustit,

Jõe tn – 6 valgustit, Lühike tn – 9 valgustit,
Niidu tn – 4 valgustit, Laane tn - 2 valgustit,
Laane tn parkla – 1 valgusti, skatepark – 4 valgustit, Kreutzwaldi monument – 3 valgustit.
Tallinna mnt-l vahetati LED-valgustite vastu
välja 30 naatriumvalgustit.
¢ Võru linna läbiva jalg- ja jalgrattatee ehitus – 2017
Oktoobris valmiv ligi 5 km pikkune jalg- ja
jalgrattatee ühendab Võru vallas paiknevad
teed linnaga ühtseks tervikuks ning võimaldab peagi sõita jalgrattaga Väimelast ja Parksepast läbi linna kuni Kubijani.
¢ Küüditatute mälestusmärgi
avamine raudteejaamas – 2016
2016. aasta 22. juunil avati Memento Võrumaa Ühenduse eestvedamisel ja koostöös
linnavalitsusega Võru raudteejaama juures,
Jaama tn 14a maaüksusel skulptor Jaak
Soansi loodud mälestusmärk küüditatutele.
¢ Võru linna haljastusjäätmete
kompostimisväljaku rajamine – 2016
2016. aasta sügisel valmis linnakalmistu
naabruses uus kompostimisväljak, mis on
valmis vastu võtma biolagunevaid aia- ja
haljastusjäätmeid kõigilt linnaelanikelt.
¢ Uue skatepargi rajamine – 2017
Oktoobri alguses valmib uus skatepark
koos juurdepääsuteedega Vee tänava
ääres olevale haljasalale (praeguse korvpalliplatsi taha), mis hõlmab ligi 1435 m2
suurust ala. Uusehitis arvestab erinevate
vanusegruppide ja harrastajate (rula,
tõukeratas, bmx) huve ning on nii maakonnas kui ka kogu Eestis ainulaadne oma
bowl-elemendi (kauss/bassein) ja korraliku
sademeveesüsteemiga.
¢ Elanikelt kogutud ohtlike, sh
asbesti sisaldavate jäätmete äravedu
ja käitlemine.
¢ Elanikelt kogutud suurjäätmete
äravedu ja käitlemine.
¢ Koreli oja seisundi uuringu
läbiviimine.

Uuenenud Kreutzwaldi tänava lõik koos varasemast ohutuma Kreutzwaldi ja
Luha tn ning Võlsi tee ristmikuga.

Jüri tn uuenenud lõik moodsa tänavavalgustuse ning jalg- ja jalgrattateega
linna turuplatsi poolt vaadatuna.

¢ Turvakaamerate ost ja
paigaldamine.
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KOOLID, LASTEAIAD, NOORTEKESKUS
¢ Võru Gümnaasiumi ehitus 2014
juuli – 2015 august
2015. aasta 31. augustil avati pidulikult aadressil Seminari tn 1 Võru Gümnaasiumi rekonstrueeritud koolihoone, kus alustas õpinguid
ligi veerandtuhat noort. Ühtlasi viidi lõpule
haridusreform Võru linnas (tööd alustasid Võru
Gümnaasium ja Võru Kreutzwaldi Kool).
¢ Rekonstrueerimistööd Päkapiku
lasteaias – 2016
2016. aastal lasteaias Päkapikk toimunud rekonstrueerimistööde käigus vahetati tänapäevaste vastu välja kogu hoone amortiseerunud
veevarustus-, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemid, rekonstrueeriti täielikult lasteaia köök ja
töötajate puhkeruum.
¢ Sõlekese lasteaias tasandusrühma
avamine – 2016
2016. aastal loodi lasteaias Sõleke tasandusrühm, et toetada kõnepuudega ning spetsiifilise arenguhäirega laste arengut.
¢ Sõlekese lasteaia rekonstrueerimine – 2017
2017. aastal valmis lasteaia Sõleke kapitaalselt rekonstrueeritud hoone koos kaasaegse
õuealaga.
¢ Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine 2017–2018
2014. aastal rekonstrueeriti Kesklinna Kooli
teine korrus ja neljanda korruse duširuumid.
2017. aastal valmis kogu kooli peahoone rekonstrueerimisprojekt ning 2018. aasta alguses
alustatakse rekonstrueerimistöödega.

¢ Võru Noortekeskuse uute ruumide
avamine – 2015
2015. aastal valmisid Võru Noortekeskuse uued
ruumid aadressil Jüri 54. Linna südames asuvas
hoones on noortekeskuse käsutuses kasulikku
pinda 305,6 m2 ehk peaaegu kolm korda rohkem kui varasemas asukohas.
¢ Lasteaedade kohatasu vähendamine 22,4 eurolt 17 eurole.
¢ Lasteaedade ja teiste hallatavate
asutuste töötajate palgatõus (2017.
aasta septembrist on lasteaiaõpetaja miinimumpalk 80% õpetaja
miinimumpalgast).
¢ Ranitsatoetuse tõstmine 50 eurolt
100 eurole.
¢ Rahvahääletuse läbiviimine
haridusreformi käigus tekkinud uute
koolide nimede valimiseks.
¢ 4 haridusasutusse 37 tuletõkkeukse paigaldamine.
¢ Amortiseerunud voodite väljavahetamine lasteaedades.
2015. aasta sügisest toimetab Võru
Gümnaasium rekonstrueeritud,
Võru vanimas muinsuskaitse
all olevas hoones ning selle
külge ehitatud kaasaegses ja
õpilasesõbralikus õppekompleksis.
Foto: Andrei Javnašan >

ERINEVAD KODANIKUALGATUSED, SIHTGRUPPIDE KAASAMINE, ARENGUPROJEKTIDE TOETAMINE
¢ Tegevused Katariina kiriku
toetuseks
Võru linna ja MTÜ EELK Võru Katariina koguduse
koostöös loodi Võru Katariina Rekonstrueerimise Fond, mille kaasabil on alustatud kiriku
torni ja esifassaadi rekonstrueerimistöödega.

¢ Ruumide eraldamine Meiela Kodu
rajamiseks 8 inimesele.

¢ Võrumaa Kutsehariduskeskuse
juures Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER
väljaarendamise toetamine.

¢ Senisest aktiivsem koostöö Võru
Pensionäride Päevakeskusega.

Üks taastatud traditsioonidest – jaaniõhtu tähistamine linnas.

¢ Eesti Metodisti Kiriku Võru
Koguduse toetamine Võru toidupanga
tegevuse korraldamisel.

Lähiajal valmiv, mitmesse suunda hargnev valgustatud jalgja jalgrattatee Võru linna südames Koreli oja ääres.

KOOSTÖÖ TEISTE OMAVALITSUSORGANISATSIOONIDEGA
¢ Taasühinemine Võrumaa Omavalitsuste Liiduga.

LINNAVALITSUSE TÖÖKORRALDUSLIKUD MUUDATUSED
¢ Linnavalitsuse peaukse avamine
linnakodanikele.
¢ Linnavalitsuse töökorraldusreeglite muutmine ja korrastamine.
Linnapea ja abilinnapead ei saa enam võrreldes
varasemaga nädalavahetusel ja riigipühadel

tööl oldud tunni või kahe eest võtta tervet
vaba päeva või vabade päevade asemel rahalist kompensatsiooni. Rahaline kokkuhoid
võrreldes eelmise valitsusperioodiga 46 tuhat
eurot. Kokkuhoid transpordikompensatsiooni
kuludelt võrreldes eelmise perioodiga on 30

tuhat eurot. Linnapea brutopalga vähendamine 375 euro võrra – kokkuhoid 24 tuhat
eurot. Abilinnapea Kalev Ilvese brutopalk on
kuus vähenenud 212,50, mis koos maksudega
teeb kogu perioodi peale kokku 13 647,60
eurot vähem.

Erinevatest programmidest Võru linnale saadud toetused
(kajastatud on ainult suuremahulisemad projektid):
Perioodil 2014–2017 eluviidud ja tänaseks lõppenud projektidele on linn erinevatest fondidest toetust
saanud kokku ligi 10,31 miljonit eurot ning käimasolevatele ja eesseisvatele projektidele on linn
toetust saanud ligi 6,38 miljonit eurot. Kokku ligi 16,69 miljonit eurot.

Uuenenud Vee tn kvartal uhke kivisillutise ja parklaga.
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Ilmaprognoos kiusas jooksu korraldajaid oma halva näoga juba paar päeva
enne jooksu. Kui nädala alguses oli väljavaade mõnusaks jooksu- ja kõnniõhtuks
sumedalt kuiv, siis juba kolmapäevast alates hakkasid pilved ja sademed kogunema
ning ei lahkunud enne, kui sündmuse lõppedes võistluskeskuse kokkupanekuga
algust tehti, südaööl vastu pühapäeva. Korraldajad olid ilmataadis pettunud, kuid
nende suureks üllatuseks osalejad hoopis vastupidi. Emotsioonid, mis rajalt saadi,
ei ole kuigi kerged vaibuma ning niivõrd positiivset tagasisidet pole pika staažiga
tegijad varem saanudki.
Programm sai alguse kell 19.30, mil Katariina
alleele lahti rullitud sinisel vaibal said stardi
mudilased. Halb ilm kimbutaski kõige enam just
neid, sest väga paljud eelnevalt nime kirja
pannud pisikesed jooksusõbrad jäid kahjuks
tulemata. Aga need, kes tulid, jooksid ja nautisid
täiel rinnal. Kõige enam pakkus rõõmu, kui sai
suure hooga veelompidest läbi joosta ning
pahandada saamata kaaslasigi pritsida. Vihmast
nalja kui palju!
Mõni minut enne kella üheksat täitus see
sama sinise vaibaga kaetud stardi- ja �nišikoridor sadade jalapaaridega, et üheskoos
minna Võru linna tänavatele liikumisest lusti
saama ning avastama sinna neid ergutama
tulnud esinejaid ja linnakodanikke. Mindi nii
jooksma kui ka kõndima – üheskoos asus kell
üheksa liikvele 632 inimest.

Esimene ergutuspunkt asus Vee tänaval, kus
plaate keerutas Võru noormees DJ Sick
Hammer. Tema muusika taustal näitasid oma
oskusi võrukatest Easy Legs Crew breikarid,
keda vaatama jäädes edasiliikumine korraks
lausa ära unustati. Emotsionaalne rada kulges
mööda kultuurimajast Kannel, mille trepil esitas
oma kaasakiskuvat rahvalikumat tantsumuusikat Kandle kapell. Kuuldavasti oli see esimene
kord, kui osalejad said rajal olles reilenderit
tantsida!
Võru Spordikeskuse juurde jõudes ootas
kõiki ees aga hoopis Unetelk, kuhu öösel
tänavatel liikuvaid inimesi kutsus uneravile Võru
Noortekeskuse seltskond, neid unetuteks
diagnoosides. Huumoriga veenmisoskus oli
tuntav ning nii mõnigi tunnistas hiljem naerdes,
et peab olema ikka heas mõttes uneprobleeme,
kui uneajast paduvihmale vaatamata tänavatel
ringi uitama meelitab.
Mööda uhiuut, vaat et veel aurava asfaldiga
kaetud ning säravalt valgustatud kergliiklusteed
suunduti tiirule ümber staadioni. Staadioniringilt jõuti tagasi uuele kergliiklustee kauni

Koreli oja kalda lõigule, kus Kagukeskuse
ergutav muusika ja valgusemäng muutis
unetelgist saadud unerohu järel liikujad taas
reipaks. Sammu aeglustas seejärel ehk vaid raja
ainuke tõus Liiva tänaval.
Järgmine ergutuspunkt ootas Kesklinna
pargis, kuhu oli diskotelgi üles seadnud
Ekstreempargi Võhandu maratoni meeskond,
pakkudes valgust, muusikat, tossu ja hetkelist
vihmavarju. Edasi liikudes oli kosta juba
trummipõrinat. Seminari tänava nurgal olid end
sisse seadnud energilised noored koos oma
juhendajaga – meie osalejailt kõige enam
toetushääli saanud Võru Muusikakooli Hauka
Drum Breakers. Osalejate hirm, et trummid
suurest kaasaelamisest purunevad, osutus täiesti
alusetuks!
Trummidest saadud energiast jõuti tagasi
võistluskeskusesse. Veel enne Katariina alleele
keeramist sai taevast tulevale veele lisaks endale
haarata ka joogivett Võrumaa Toidukeskuse
hoovis, kus seda jagas keskuse juhataja Taimar
Timmi isiklikult. Katariina alleel ergutasid juba
Võimlemisklubi Janika Võru osakonna tüdrukud ning loomulikult rohkearvuline publik. Pole
need eestlased sugugi nii emotsioonitud – kõik,
kes rajal kaasa elasid, said kiita: “Meil on
maailma parimad ergutajad!”
Kellel distantsiks 9 km, suundusid teisele
ringile, kellel 4,5 km, juba soojade ja kuivade
riiete järele.
1 ringiga distantsil oli kiireim poiss StenJörgen Leis ning kiireim tüdruk Carena
Roomets, kes on mõlemad võrukad ning
tunnevad siinset linna läbi ja lõhki. Pikemal
distantsil aga läks meeste üldvõit Järvamaale
ning naiste arvestuses oli kiireim tartlanna –
esimese Ummamuudu Liina Üüjoosu võitjatena
kirjutasid end ajalukku Olavi Allase ning Silva
Suvi. Kiireim võrukas oli Võru Suusaklubi
esindaja Raido Ränkel. Naistest Maigi Vaikla, kes
väga napilt jäeti poodiumilt välja, kohaks neljas.
AGA VÕITJAD OLID KÕIK, KES SELLE
VIHMAGA RAJAL KÄISID!

Ummamuudu üüjoosu hea toetaja Kagukeskus aitas kaasa väga uuenduslikule lisaväärtusele – esimest korda sai ülekannet kuulata ka
raadiost, kui sagedusel 91.8 MHz paisati eetrisse
kõik, mis võistluskeskuse informaator juba
programmi algusest alates rääkis. Seega said
näiteks autoga linna sõitjad juba enne kohalejõudmist autoraadiost vajaliku info kätte ning
teadsid, kuidas õueminekuks valmistuda, ja
kaasa elada mudilaste ponnistusele. Samuti sai

hiljem kuulda ka juba jooksu ajal toimuva
kohta.Väga lahe lisaväärtus!
Lisaks heliülekandele sai Võrumaa Spordiliidu Youtube'i kanali kaudu Baltic Broadcastingu
meeskonna abiga jälgida otseülekannet nii helis
kui ka pildis. Ülekanne oli seekord jälgitav mitte
ainult telefonist, tahvlist ja arvutist, vaid ka
võistluskeskuse suurelt ekraanilt.

Eraldi peatükki vajaksid meie maailma parimad vabatahtlikud abilised, ruumipuudusest vaid
nimetame nimed: Annabel Huik, Gendra Piirisild, Merlin Nopason, Kerli Kubi, Kristina Märtin,
Gerda Metsma, Robi Zuts, Koidu Süvaorg, Ester Seim, Eliise Abel, Ats Virumäe, Patric Aasmäe, Karli
Keir, Tarvi Läll, Hanna-Liisa Kunnus, Kadri Moppel, Margus Klaar, Margus Taaber, Tuuli Taaber,
Hillar Irves. Seekord lisandus ka Võru Noortekeskuse abivalmis seltskond: Kadi Utsal, Daisy
Simukova, Emil Anistsenko, Kertu Peelo, Katariina Kraak, Alvar Rosar, Tarvi, Anette-Liis Täkker,
Cassady Räst, Romy Liiskmann, Aliis Lang, Cassandra Piirijõe, Jako Laidver, Tarvi Tiivoja, Helemeel
Kudu ja Maivi Liiskmann. Aitäh teile ja paljudele kaadri taga aitajatele!
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ESIMENE KOOLIKELL

Hetki Võru linna koolide avaaktustelt

Võrumaa aasta
õpetajad 2017
30. augustil tunnustati
Võrumaa Kutsehariduskeskuses
Võrumaa aasta õpetajaid 2017.
Auhinna said:
 Võrumaa aasta lasteaiaõpetaja 2017 –
Võru Lasteaed Okasroosike õpetaja Maret Melts.
 Võrumaa aasta klassiõpetaja 2017 –
Antsla Gümnaasiumi õpetaja Kaire Niilus.
 Võrumaa aasta gümnaasiumiõpetaja 2017 –
Antsla Gümnaasiumi õpetaja Katrin Martinfeld.
 Võrumaa aasta kutseõppeasutuse õpetaja 2017 –
Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetaja Viibeke
Turba.
 Võrumaa aasta hariduse sõber 2017 –
Swedbank AS Valga-, Võru- ja Põlvamaa kontorite
juhataja Ester Rebane.
Tunnustusüritus sai teoks tänu Võru Maavalitsusele, Võrumaa Omavalitsuste Liidule, Teadus- ja
Haridusministeeriumile.
Võrumaa aasta õpetaja 2017 kandidaadid.

Võru Kesklinna Kool. Foto: Tõnis Anton

Võru Kreutzwaldi Kool. (üleval)
Võru Gümnaasium. (all)

Liikuma kutsuv lauluisa kool
Üle-eestiliste uurimuste järgi on
selgunud, et õpilaste üldine liikumisaktiivsuse tase on madal.
Kuna aktiivse liikumise osa koolipäeva jooksul moodustab olulise osa kogu päeva liikumisaktiivsusest, siis on siin koolil suur
roll, et olukord paraneks.
Võru Kreutzwaldi Kool on
juba eelnevatel õppeaastatel
antud murele tähelepanu pööranud. Esimesel õppeaastal liitusime tervist edendavate koolide (TEK) võrgustikuga ning
eelmisel aastal liitus kool Tartu
Ülikooli meditsiiniteaduste
valdkonna liikumislabori algatatud projektiga „Liikuma kutsuv
kool − laste ja noorte liikumisprogrammi arendamine”. Tänu
projektis osalemisele on kool
saanud erinevaid vahendeid, et
muuta vahetunnid aktiivseks
ja mitmekesiseks. Võru linnavalitsus ostis Võru linna koolidele erinevaid vaba aja veetmise
vahendeid, nt saime oma kooli
kolm lauatenniselauda.
Sellest õppeaastast plaanib Võru Kreutzwaldi Kool
piirata nutiseadmete (sh mobiiltelefonide) kasutamist (v.a
õppeesmärgil) koolipäeva ajal.
Koolipere eesmärk on piirata
meelelahutuslikku ekraaniaega
ja soodustada kehalist aktiivsust. Meie soov on, et suurem arv õpilasi kasutaks neile

mõeldud võimalusi, et muuta
liikumisega oma vahetund ja
kogu koolipäev rõõmsamaks ja
tervislikumaks.
Kuigi üldises pildis on laste
ja noorte liikumisaktiivsus
madal, on Võru Kreutzwaldi
Koolis ka tublisid aktiivseid ja
sportlikke õpilasi, keda kindlasti võib paljudele lastele ja
noortele eeskujuks tuua. Möödunud õppeaastal osalesid Võru
Kreutzwaldi Kooli õpilased
mitmetel koolispordivõistlustel nii maakonnas kui ka vabariiklikul tasemel. Maakondlikel

koolinoorte võistlustel saavutasid õpilased erinevatel spordialadel individuaalselt 22 esikohta,
42 teist kohta ning 26 kolmandat kohta. Võistkondlikult oldi
esikohal kümnel, teisel kohal
seitsmel ning kolmandal kohal
neljal korral. Võrumaa koolinoorte spordimängudel 2016.
aastal saavutati kõigi võistluste
kokkuvõttes esikoht.
Vabariiklikel spordivõistlustel saavutati individuaalselt
esikoht kolmel, teine koht kahel
korral. Aasta tulemuseks võib
pidada võistkondlikku esikohta

Eesti Koolispordi Liidu suusavõistlustel. Tublid olid ka saalihokineiud, kes võitsid Eesti
Koolispordi Liidu võistlustel
kolmanda koha, ja võrkpallineiud, kes saavutasid teise koha
Eesti Võrkpalliliidu koolide miniliiga Lõuna regiooni turniiril,
ning ,,Tähelepanu, start!” võistkonna liikmed, kes tõid koju
neljanda koha vabariiklikust
finaalist.
Urmas Ott,
Võru Kreutzwaldi Kooli
infojuht

KUTSE

Head pensionil olevad Võru linna õpetajad!

Eesti Koolispordi Liidu ja Eesti Võrkpalli Liidu miniliiga Lõuna regiooni võistlustel II koha saavutanud
võistkond: Salme Adeele Hollas, Roosmarii Räim, Eilika Laanemets, Kadri-Triin Kõoleht, Erika Prihodko,
Liisbeth Laiv ja Eliise Meho.

Palume Teid 5. oktoobril 2017 kell 12.10
Võru Kreutzwaldi Kooli ÕPETAJATE PÄEVA aktusele, ühisele
tordisöömisele ning järgnevale jalutuskäigule Võru linna
kultuuriloolistesse kohtadesse Helle Laanpere juhatusel.
Lauluisa koolipere
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NOORTEKESKUS

KUTSE TANTSULE

Võrus puhuvad uued tänavatantsutuuled
Võru Noortekeskus
alustab tubasemate
tegemistega
Kuigi Võru Noortekeskuse maja oli suvel kinni, pole me käed rüpes
istunud. Suve jooksul on meid näha olnud mitmetel üritustel väljaspool maja.
Toimusid Võru õpilasmalevad. Samal ajal tegeleti mitmete ettevõtmisega, mille käigus sai Võru Noortekeskus välisfassaadile grafiti
ning maja ette paigaldati noortekeskuse logoga element.
Võru Noortekeskuse noored korraldasid lastefestivali avaüritust
„BlenderPlayer” ning Võrumaa noorte suvepäevi. Tegeldi harrastuskalandusega ning lööme kaasa ka Võrumaa pikamaajooksude sarjas.
Septembrist on noortekeskus noortele avatud ja mitmekülgsete
tegevustega alustatakse kohe. Toimumas on erinevad ringid ning
ootame noorte ideid, mida teostada. Kui jälgid Võru Noortekeskuse
lehekülge Facebookis, siis oled kõigi meie tegemistega kursis.
Kohtume noortekeskuses!
Maivi Liiskmann,
Võru Noortekeskuse tegevjuht

Võru Noortekeskuse
hoone välisfasaadil
valmis grafiti
Võru Noortekeskuse hoone (Jüri 54) välisfasaadil valmis grafiti, mis
aitab eelkõige raamatukoguna tuntud majas asuvat noortekeskust
lihtsamini üles leida ning seda linnapildis eristada.
Pildi põhielementideks on kosmos, gorilla ja maakera. Seinamaalingu tegemise variante oli mitmeid, kuid lõplik idee sündis
noortele korraldatud õpitubades.
Seinamaalingu teostajaks ja idee arendajaks koos noortega on
Võrust pärit grafitikunstnik Sänk. Projekti põhirahastus saadi noorte
omaalgatuse programmist „Nopi Üles”, toetajateks olid ka Võru linn,
Võru vald ja The Pellet Company OÜ.
Noored selgitavad, et gorilla ja kosmos sümboliseerivad algust ja
muutusi, noored on muutuste loojad ja pildi taustaks olev kosmos
on võimalustemaa nagu seda on noortekeskus noorte jaoks.
Tänulikud ollakse kõigile toetajatele, kes aitasid idee teostada.
Noortekeskuse grafiti on ühtlasi järjekordne element Võru linna
kujundamisel avatud kunstigaleriiks.
						 Ulis Guth

Võru Noortekeskuse noored ja nende ideedest sündinud grafiti.

Koos uue kooliaastaga on Võrus
algamas värske tantsuaasta, mis
toob linna uue tänavatantsustiili
JJ-Street Tantsukoolis.
Eesti tantsijad vallutavad
välismaad
JJ-Street Tantsukooli Võru
treeneriks on juba mitmendat hooaega Mari Venski, kes
ühtlasi kuulub JJ-Street Crew
koosseisu ning on tunnistatud
Tartu linna aasta parimaks
noorsöötajaks. Mari Venski
õpetab tantsijaid mitmes JJStreet Tantsukoolis filiaalis,
on löönud kaasa teleprojektides ja videotes ning esinenud Eesti suurimatel lavadel viimase 10 aasta jooksul.
Möödunud hooaja suurimaks
saavutuseks peab Mari seda, et
tema tantsutrupp Unpredictables pääses rahvusvahelisel
koreograafiavõistlusel World
of Dance poolfinaali.
Mari Venski soovib saavutada ka Võru tänavatantsijatega
häid tulemusi nii Eestis kui
ka välismaal ning seab uueks
hooajaks kõrged eesmärgid.
Võru õpilased on tema hinnangul olnud Eestis aktiivsed
mitme hooaja vältel, pääsenud

JJ-Street Tantsukooli Võru treener Mari Venski. Foto: Andrei Ozdoba

Koolitantsu finaali ning esinenud Eesti mitmetel lavadel.
Uus tantsustiil sobib
poistele
Käesoleval aastal jätkab JJStreet Võrus kahe stiiliga: hiphop ja krump. Hiphopi gruppi
ootavad ees uute elementide
õppimine, esinemisoskuse
arendamine, koreograafia õppimine ning tantsijate oskuste
arendamine individuaalselt.

Täiesti uus on aga tantsustiil
krump, mida pole varem kunagi
Võrus õpetatud. See on väga
energiline ja jõuline tantsustiil,
mis sobib hästi ka poistele. Pere
kõige pisemate jaoks on loodud
urban kids treeningud, kus õpetatakse lastele rütmitunnetust,
hiphopi baaselemente, koreograafiat ja esinemisoskust.
Võrus teeb JJ-Street Tantsukool mitmendat aastat koostööd ka Võru linna ja vallaga.

Möödunud aasta jooksul on
JJ-Street Tantsukool edendanud
noorte aktiivsust Võrus, juhtides Võru linnapäevade raames
noorteala. Lisaks tantsule on
kohale toodud slackline’i trikitajad, lõbus sumomaadlus ja
näomaalingud.
Võrus ootavad treeningud
uusi tantsuhuvilisi igal teisipäeval ja neljapäeval alates kella
15.30-st Võru kultuurimajas
Kannel. Esimene suur väljasõit ootab Võru tantsijaid ees
22. oktoobril, kui Tartus Vanemuise teatrimajas leiab aset tantsulavastus „Streetshow: Avantürist”. Võru noortele organiseerib
Mari Venski ühisbussi Võru ja
Tartu vahel ning kutsub lavastust vaatama kogu perekonda,
mitte üksnes noori. „Streetshow:
Avantürist” seob omavahel Alice
Imedemaa tuntud filmiainestiku
ning tänavapäevased aktuaalsed
teemad, sealhulgas astuvad laval
üles Tartu koolidirektorid hiphopi tantsukavaga. Esmakordselt väljuvad pedagoogid oma
mugavustsioonist sel viisil ning
inspireerivad oma tegutsemisega
noori uusi asju proovima.
Lenel Karu

INTERVJUU

Vabatahtlik töö annab julgust ja toob ellu põnevust
Kes Võrumaa noortest poleks
mõelnud raskematel hetkedel, et
kui näiteks tööleping on lõppenud
või õpingud ei edene – mida siis
edasi teha, kust leida uut ja meelepärast tööd või kuidas lahendada tekkinud probleeme?
Kui abi ei paista, tasub pöörduda Noorte Tugila keskuse
poole, kus keegi ei kritiseeri ega
anna hinnanguid, vaid püütakse
ühiselt probleeme lahendada.
Tihti avanevad Noorte Tugila
vahendusel noortele uued põnevad võimalused, mis annavad
tagasi rõõmu, enesekindluse ja,
mis tähtsaim – tahtmise edasi
pürgida.
Töö puudumisel või koolist
vaheaasta võtmisel on üks hea
võimalus vabatahtlik töö, mis
võib avada uued ja veelgi paremad töövõimalused.
Tänane intervjueeritav,
Võru noor Merle Hõim ei teadnud kohe, mida pärast töökaotust
edasi teha, kuid koostöö Noorte
Tugilaga ning vabatahtliku töö
kogemus on muutnud ta elu
oluliselt ning aidanud selgusele
saada tulevikusoovides.
Mida oled senises elus teinud?
Lõpetasin Vana-Antsla Kutsekooli kodumajanduse eriala.
Töötasin Võru pensionäride
päevakeskuses koristajana ning
töösuhte lõppedes soovitati
mul minna töötukassasse. Sealt
suunati mind Noorte Tugilasse,
kust olen saanud tuge tööotsimisel, samuti julgust proovida
uusi ja huvitavaid tegevusi.
Näiteks käisin Kubija hotellis
tööjälgimisel, kus sain tutvuda
mind huvitanud tööga, milleks
oli toateenindaja amet. Samuti

olen osalenud mitmetel noortekeskuse üritustel.
Kust tuli pööre ise vabatahtlikuna panustada?
Mõtte panustada vabatahtlikuna
sain eelmisel aastal Võru päevakeskuse ringijuhendajalt. Ma
ei osanud eelmisel aastal kohe
ennast pakkuda. Aasta jooksul
osalesin töötukassa koolitustel,
Noorte Tugila ja päevakeskuse
tegevustes. Esialgne mõte soovist teha vabatahtliku tööd sai
kinnitust ja kõik see andis mulle
julgust. Tänavu söandasin proovida vabatahtlikuna töötamist.
Kirjutasin ise pärimustantsu festivali korraldajatele ning mulle
vastati, et vabatahtlikke on vaja.
Millistes tegevustes olid abiks?
Olin vabatahtlik Kreutzwaldi
muuseumis ja Võru linnapäevadel kesklinna pargis laste
mängutelgis ja Timo keraamika
töötoas. Kreutzwaldi muuseumis aitasin laudu katta ja toitu
lauale tuua ning koristada. Keraamika töötoas aitasin jagada
värve, vahetada vett ja jälgisin,
et kõik sujuks.
Milliseid elamusi said?
Nägin ürituste korraldamise
köögipoolt. Selleks, et kõik sujuks, on vaja teha väga palju
eeltööd. Ma nautisin mõlemal
üritusel vabatahtlikuna tegutsemist. Suhtlemine inimestega
andis mulle julgust võõrastega
vestlust alustada. Avastasin ka,
et suhtlemine inimestega pakub
meeldivaid elamusi. Meenub
seik, kus üks väliskülaline küsis
minu käest inglise keeles teed,
aga ma ei osanud talle vastata.

Merle Hõim grafiti töötoas.

Tänu sellele mõistsin, kui vajalik oleks osata inglise keelt.
Vabatahtlik tegevus mõjus
mulle väga positiivselt. Sain
väga palju uusi ja huvitavaid
tutvusi. Inimesed, kellega
kokku puutusin, olid toredad
ja sõbralikud.
Mida soovid edaspidi teha ja
milline on sinu sõnum teistele?
Jätkan tegevust vabatahtlikuna,
samas tahan julgustada teisi noori

pakkuma ennast vabatahtlikuna tööle. Oma kogemuse põhjal
võin öelda, et ka noored tahavad
anda oma panuse kogukonda.
Tänan südamest mõlema ürituse meeskonda, kes andsid
mulle võimaluse teha kaasa
suurürituste korraldamisel. Kogesin sõbralikku suhtumist ning
tuge ja tänu meeskonnaliikmete
poolt. Suur, suur aitäh!
Küsis Marina Piirisild

Millal ja miks võiks Noorte Tugilasse pöörduda?

Võru Noorte Tugila poole tuleks pöörduda siis, kui noorel ei ole tööd või vajalikku haridust.
Samuti siis, kui noor tunneb end tõrjutuna või on hirm näiteks tööle kandideerimise või
õppimise ees.
Kui noor mujalt vajalikku toetust ei saa, siis Noorte Tugila aitab kindlasti. Noorte
Tugilas ei arvustata ega süüdistata, vaid arvestatakse iga noore olukorda ja vajadusi. Soovi
korral ei pea tulema sinna üksi – kaasa võib võtta sõbra või pereliikme. Igale noorele
lähenetakse noortekeskuses individuaalselt – tähtis on, et tekiks vastastikune usaldus.

Kes rahastab Noorte Tugila tegevust?

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Rohkem infot: www.tugila.ee ja www.võrumaanoor.ee
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Vanavanemate päeval
jagati laste luulekonkursi
auhindasid
10. septembril kultuurimajas
Kannel Võru linna ja Võru valla
ühisel korraldusel toimunud
vanavanemate päeval "Koos on
hea" tervitati kõiki siinkandi
vanaemasid ja vanaisasid ning
tehti kokkuvõte laste luulekonkursist. Laekunud 28 töö hulgast leidsid eraldi äramärkimist
8 lapse luuletused. Valiku teinud

žüriisse kuulusid Võru valla haridus- ja kultuurinõunik Siiri
Konksi ning Võru Linna Lehe
toimetaja Ulis Guth.
Ühtlasi toimus Võru linna
ja Võru valla koolide tervituskontsert, samuti astusid lavalaudadele külalised Karisillast.
Avatud oli Hea Memme kohvik.

< Pidulised tutvumas Kandle fuajeesse välja pandud luuletustega.

Luulekonkursi „Koos on hea” auhinnatud tööd
Vanaema Bemm

Vanaemale

Vanaema tore memm,
aias tal on vana Bemm.
Kõnnib ümber Bemmi memm,
vaatab must on akul klemm.
Memmel sellest ükstakõik,
lahti minna võibki sõit.
Keerab võtit vanamemm,
särisema hakkab klemm.
Keerab teise korra veel,
hea, et keegi pole teel.
Kapoti alt siis kostus pauk,
aku sisse tekkis auk.
Vanaema meel nüüd paha,
Bemmi tahab müüa maha.
Vanaisa noomib memme,
igal pool on vanu Bemme.

Vanaema, helde, hea,
olnud ikka mulle.
Vahel panen oma pea
ainult tema sülle.
Vanaema süüa teeb,
friikaid-pannukaid, mis veel?
CoCa-Colat, limpsi ka
vahel sekka kapsast ka.

Vanessa Jurs,
7. a klass,
Võru Kreutzwaldi Kool

Õnneliku lapselapse
luuletus vanavanematele
Vanaema armas hea,
vesihall on sinu pea,
siiski krapsakas ja virk
sarnane kui noor nirk.
Vanaisa ka on tore,
kuulab alati mu muret
koos me muru niidame
ja rannas aega viidame.
Armas maakodu jõekese kaldal,
väike tiik, kus õppisin ujuma,
jõevoolul aerupaadi pardal
õnge käes õppisin hoidma sujuvalt.
Vokiroad ja marjakoogid,
mamma täidab kõik mu soovid,
ei tea praga kunagi,
kui segi ajan tubagi.
Minu kallid vanavanemad
mind alati kuulavad ja aitavad,
rõõmustavad mu õnnestunud
tegude üle.
Õhtul uinun ma vanaisa süles.
		

Lisett Kööts,
7. b klass,
Võru Kesklinna Kool

Tihti hoolt mu eest ta kannab,
vahel taskuraha annab.
Lõikab juukseid, pühib nina,
armas lapselaps ju olen talle mina.
Ta kallist nõu ja sõna head
alati ma meeles pean.
Oma südames neid kannan
ja tänu sõnades edasi kannan.
Joosep Põder,
7a klass,
Võru Kreutzwaldi Kool

Aitäh, vanaema!
Sina olid see, kes näitas mulle
mu elu esimest vikerkaart!
Sina olid juures, kui tegin
oma elu esimesed sammud.
Sa tõttasid alati mulle appi,
kui kuskilt kostis minu kisa.
Sa leidsid alati, mida öelda,
et mul parem hakkaks.
Sinu soojade kallistuste
ja julgustavate sõnadega
olen alati tundnud,
et olen kindlas kohas ja
armastatud.
Sina oled näidanud mulle
maailma
täis armastust ja imesid.
Aitäh, et olid alati mu kõrval,
aitäh, sa oled parim.
Joonas Rõõmust,
7a klass,
Võru Kreutzwaldi Kool

vaatas kella - kell on kolm.
Tormas kähku magama,
ka mina panin plagama.
Hommikul kui ärkasime,
siis kohe märkasime:
teha nüüd on palju tööd,
aga mina ootan ööd..
Et saaks jälle tantsu lüüa,
nii, et pole aega süüa.
Ole sama virk ja hea,
elurõõmu tähtsaks pea!
Randy Nagel,
7. a klass,
Võru Kreutzwaldi Kool

Tänapäeva vanaema
Tänapäeva vanaema
pole mingi vana memm.
Šiki keidiga, soenguga,
pigem tore mimm.
Tänapäeva vanaema
nutinduses kõva käsi.
Ta internetipoodidest
ei iial ära väsi.
Tänapäeva vanaema
silkab vilkalt ringi.
Keedab, küpsetab ja kraamib,
kvaliteedis ei ta tingi.
Tänapäeva vanaema
eal ei lähe närvi.
Mis sest, et õuest tulles
kõik lapsed porivärvi.
Tänapäeva vanaema
teab, mis eluks vaja.
Kui kannad kaasas armastust
saad preemiaid terve eluaja.

sest ta palju õngitses.
Mulle kuivatatud kala annab
siis ma talle kalli annan.
Siis on mul küll tore päev,
kui ma teda jälle näen.
Alati me räägime,
kuidas meil on täna läind.
Vahel aega veedame.
Gerda Michelson,
7. b klass,
Parksepa Keskkool

Päev vanavanematega
Vanaema õunaaias
olen mina väga maias.
Õunu koogiks korjame,
osa moosiks hoiame.
Kiirelt tuppa astume,
taigna valmis segame.
Peagi terve tuba täis koogilõhna,
vanaisa puukuurist kööki
hõikan.
Vanaisa kööki tõttab,
endal nägu naerust rõkkab.
Memm lõikab koogist auravad
lõigud,
isuga sööma asume üksteise
võidu.
Kõhud täis ja rõõmus meel,
väljas hämaraks läinud juba.
Vanaisa keedab teed,
küünlavalgus täidab tuba.
Seinakell lööb õhtutunde,
tuli praksub kaminas.
Vaikselt vajus magusasse unne,
unelambaid lugedes.

Marten Männiste,
7. a klass,
Võru Kesklinna Kool

Minu vanaisa
Nooruslik vanaema
Minu kallis vanaema,
välimuselt väga kena.
Jõuab palju, tormab ringi,
pole tervis mure mingi.
Kord, kui olin väike ma,
õpetas mind tantsima.
Hüppas nii, et lendas tolm,

Kes on minu vanaisa?
Kust on tulnud ta?
Seda mina küll ei tea,
aga ühte asja tean ma küll,
et ta on üks lahke sell,
kellel taskus ikka kell.
Ta on tore kalamees,
hommikul läeb kalale.
Õhtul tuleb longates,

Mariann Puusepp,
7. b klass,
Võru Kesklinna Kool

MTÜ AILA NÄPUSTUUDIO on avatud:
Esmaspäeval
Teisipäeval
Kolmapäeval
Neljapäeval
Reedel		

11–19
11–19
10–17
11–20
10–17

Näpustuudios on oma toodete MÜÜGINURK, kus saab osta käsitööna
valmistatud kaarte, nukke, mänguasju ja pärlitest ehteid.
MEISTERDAMISKURSUSED MUDILASTELE
esmaspäeval või teisipäeval kell 17.00-18.30
Õpetame meisterdama mitmesuguseid mänguasju, näpunukke, nukke
ja käpikmänguasju, pärlitest ehteid ja mänguasju, erinevatest tehnikates kaarte, pabernöörist lilli ja õmbleme riideid nukkudele.
Ühe korra tasu on 5 €
ÕPITOAD TÄISKASVANUTELE
neljapäeval kell 17.30-20.00
Teemad: lapitöö, kaardi- ja karbi töötuba, paberlilled, niidigraafika,
heegeldamine, tikkimine, kudumine, taaskasutus-õmblemine, pärlitööd ja palju mitmesuguseid teisi käsitöötehnikaid.
Ühe korra tasu on 6 € + materjali tasu
Oma soovist anna meile teada.
Asume Võrus Jüri 19a (polikliiniku majas) I korrusel.
Lisainfo: Aila Kikas, tel 507 9920, FB Aila Näpustuudio

KÄSITÜÜTARÕ AILA MAN
Võru linnas polikliiniku majas Jüri tn 19A I korrusel

TULE OKTOOBRIS ÕPPIMA:
NIIDIGRAAFIKAS RAHATASKU TIKKIMINE
Erinevate tehnikate õppimine, eseme kavandamine ja valmistamine.
10. oktoobril kell 17.30-20.30. Juhendab Tiia Mäe. Osalustasu 6 €.
Võta kaasa käärid, muu materjal olemas.
Õpituba toimub minimaalselt 6 osavõtjaga.
Eelregistreerimine kuni 8. oktoobrini:
vilve.oja@gmail.com, tel 554 1999.
KALOSSIDE MAALIMISE ÕPITUBA
11. oktoobril kell 14.00-16.30.
Õpetab Merike Rebane. Osalustasu 16 €.
Eelregistreerimine kuni 5. oktoobrini:
merka.rebane@gmail.com, tel 5621 5963.
Registreerimisel teata oma jala number.
KALOSSIDE MAALIMISE ÕPITUBA
12. oktoobril kell 17.00-19.30.
Juhendab Merike Rebane. Osalustasu 16 €.
Eelregistreerimine kuni 5. oktoobrini:
merka.rebane@gmail.com, tel 5621 5963.
Registreerimisel teata oma jala number.
KANGAKUDUMISE KURSUS
19. oktoobril kell 17.30-19.00.
Juhendab Vilve Oja. Osalustasu 6 €.
Sissejuhatav kokkusaamine nii algajatele kui ka kududa soovijatele.
HELMESTEGA KUDUMISE ÕPITUBA –
RANDMESOOJENDAJAD
26. oktoobril kell 17.30-20.00.
Juhendab Vilve Oja. Osalustasu 15 €.
Eelregistreerimine kuni 24. oktoobrini:
vilve.oja@gmail.com, tel 554 1999.
Täpsem info: käsitöötare juhendaja Vilve
(vilve.oja@gmail.com, tel 554 1999)
või Näpustuudio perenaine Aila (tel 507 9920).
Kui vajad tööruumi või nõu toodete arendamiseks,
siis küsi täpsemalt tel 554 1999 (Vilve Oja).
Vaata ka FB lehelt: VANA-VÕRUMAA KÄSITÖÖ

Oma Luuletusi esitavad Gerda Michelson, Joosep Põder, Randy Nagel, Lisett Kööts, Marian Puusepp ja Vanessa Jurs.
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Saagirohke Laste-Raamatu-Suvi 2017

Elust Võrus 1937. aasta septembris
Professor Uluots kõneleb Wõrus
Kogu Wõrumaa on praegu elewil ettewalmistamas K. L. Wõrumaa
Malewa suurpäewaks. On weel mõned päewad ja siis, 12. septembril
ruttab Wõrru suur osa kodukaitsjate perest ning neile kaasatundjaid. Kell 12 toimub pidustustest osawõtwate üksuste koondumine
Wõru turuplatsile ja kell 13 on turuplatsil paraad, kus õnnistatakse
Noorte Kotkaste Wõru Malewa ja Kodutütarde Wõru Ringkonna
lipud. Peale paraadimarssi järgneb teine osa – pidulik aktus Wõru
spordiwäljakul, kus aktusekõne peab professor J. Uluots. Esinewad
Wõru Meestelaulu Seltsi meeskoor ja Malewa ühendatud orkestrid.
Aktus tõotab kujuneda wõimsaks ja wäga rahwarohkeks. Õhtul on
Kandle saalis kontsert-ball, mille kawa on koostatud wäga nõudlikult. Kontsertosas esinewad Estonia teatri jõud pr L. Adler ja
hr Weikat ning meeleolu ettekannetega esineb meie teeneline näitleja Paul Pinna. Orkestri ettekandeid Antsla Malewkonna orkestrilt.
Ning lõpuks suurte üllatustega loterii.
Nii möödub üldjoontes Wõrus 12. september, mis peale oma
ajaloolise tähtsuse on weel haarawaks sissejuhatuseks sügisesele
hooajale nii kodukaitsjate elus, kui ka awalikus tegewuses Wõrumaal üldse.
„Elu” nr 100 , 6. september 1937

Mitme lastepõlvkonna lemmikkirjanik Leelo Tungal lugemishuviliste Võru laste keskel.
Leelo Tungla luuletuses „Raamatul on aku tühi” saab väike
põnn kätte paberist raamatu
ja asub sellelt käivitamisnuppu
otsima.
„Katsub siit ja katsub sealt:
pilt ei liigu, pole häält.
Kasvõi näpud katki nühi…
Selge: tal on aku tühi!”
Paber- ja e-raamatute kümmekond aastat tagasi alanud vägikaikaveos kaldub võit uuemate
uurimuste valgusel pigem traditsioonilise lugemisvara poole.
Selgub, et paberraamatud on
aju- ja mälutreeninguks ning

empaatia arendamiseks märksa
tõhusam vahend kui elektrooniline lugemine.
Võrumaa lapsed on sel suvel
tõhusat ajutreeningut teinud –
maakonna rahvaraamatukogude
viiendas suvises lugemismängus osales üle saja lapse. Finaali
jõudis 66 lugejat vanuses 5–15
aastat, kes laenasid 11 raamatukogust ning lugesid läbi kokku
1008 lugemispassi raamatut,
vastasid küsimustele, joonistasid lemmikraamatutest pilte
ja kirjutasid raamatusoovitusi.
Auhinnaks said nad kutse kohtumisele mitme laste põlvkonna

lemmikkirjaniku Leelo Tunglaga. Kohtumist toetas Eesti
Kultuurkapital.
Seekordset külalist ootasid
erilise põnevusega need lapsed,
kes said osaleda filmi „Seltsimees laps” võtetel. „Kas Sa said
filmitegemisel kaasa rääkida,
kuidas miski peaks olema?”
küsis 9-aastane Oskar. Küsimusi
tuli nagu küllusesarvest – tunti
huvi lapsepõlve, lemmiktegevuste, kirjanikutöö vastu, uuriti
tulevikuplaane ja oodati nõuandeid noortele kirjanikele.
Külaline sai valida küsimused, mis panid teda kõige enam

mõtlema ja olid huvitavad vastata. Siin on Leelo Tungla valik:
„Kas Su lapsepõlv oli karm?”
küsis Jarko, „Mis aitab Sul eluraskustega toime tulla?” küsis
Dimitra, „Räägi mõni huvitav
lugu seoses mõne oma lemmikloomaga või tema sattumisega
teie perre!” palus Gerda, „Kui
röövel ütleks: „Raha või raamatud!” – kumma talle annaksid?”
küsis Risto.
Jah, tõepoolest mõtlemapanev küsimus – millest raatsiksime loobuda?
Helle Laanpere

Jagame Kreutzwaldi kodustatud muinasjutte
Kui Friedrich Reinhold Kreutzwald 1860–1866 Võru linnas
„Eesti rahva ennemuistsed
jutud” paberile pani, siis kodustas ta paljusid maailmas tuntud
lugusid eesti keelde. Juttude
tegelased elavad Eesti keskkonnas ja kõik nendega juhtunu
väärtustab inimlikke tavasid ja
kombeid, soove ning unistusi.
Nii on eepose „Kalevipoja” järel
eesti rahvuskirjanduse teises
esikteoses viidud kokku kogu
maailma inimeste ootused-lootused eestlaste ehtsa rahvapärimusega, rikastades siinse lugeja
maailmapilti ning hiljem tõlgete
kaudu viies eesti muinasjuttude
paremiku variandid teiste rahvasteni. Selline järeldus on tehtud rahvaluuleteadlase August
Annisti arvamuse järgi.
Papa Kreutzwaldi Õueteater on Võrus etendanud kolme
Kreutzwaldi muinasjuttu: „Tontla
mets”, „Kullaketrajad” ja „Põhja
konn”. Võru I Põhikooli näitering mängis aastaid tagasi muuseumi õuel „Vaeslapse käsikivi”.
Tantsurühmad Hopser ja Siisik
esitasid möödunud sajandi lõpus
sõnalistantsulist näitemängu „Pilli-Tiidu”. Nimetatud lavastused
on seotud Silvi Jansonsi nimega.
Kreutzwaldi muinasjuttude tõlgendusi on Võru publikule vahendanud teisedki näitetrupid ja
üksikesinejad. Viimati Võru lastefestivalil köitsid kuulajate meeli
Helju Kalme ja Heli Raudsik.

Jutuvestjad Helle Laanpere, Ruth Toots, Silvi Jansons ja Helju Kalme.

Õueteatri vaatemängulised
Kreutzwaldi muinasjuttude
esitused aastatel 1998–2007
nõudsid paljude inimeste entusiastlikku koostööd, aega ning
vahendeid. Loodan, et kõigil
tegijatel ja Kreutzwaldi majamuuseumi pererahval on oma
pingutustest head mälestused
säilinud.
Aga mida aasta edasi, seda
keerulisemaks läks kogunenud
kallite kostüümide ja rekvisiitide hoiuga, poolesajapealise
tegelaskonna proovide korraldamisega. Ajapikku tuli kostüümid müüa Stiililaekale, kust
soovijad neid nüüdki laenutada saavad. Suured rekvisiidid
pidime ruumipuuduse tõttu
hävitama. Hiiglasliku Põhja
konna, „kes” liikus ja „kelle”
kõhtu mahtus kakskümmend

viis tegelast, võtsime õmblustest
lahti, et tema kehaosad lavastaja
kodukappi mahutada. Niisuguse lõhkumise järel mõtlesime, et kaua me ikka laiutame
tasuta kasutamiseks laenatud
hoovi peal, kus rendile andja
rentijat veel oma ressurssidega
igati toetama pidi. Lõpuks tõdesime, et kõige õigem paik, kuhu
fantastiliste lugude esitusvahendid ruumipuudust kartmata ja
peavalu valmistamata mahuvad, ongi jutustaja pea. Seal
neid hea alles hoida, sealt neid
mõnus jagada.
Viis võrukeelses kultuuriruumis üleskasvanud jutuhuvilist on sel aastal pähe võtnud
idee kodustada vähemalt kolm
Kreutzwaldi juttu oma meelde
võru keeles. Viieteistkümne loo
edasijutustamist toetab Vana

Võromaa kultuuriprogramm.
Jutuvestjad Helju Kalme,
Siiri Toomik, Helle Laanpere,
Ruth Toots ja Silvi Jansons on
häid kuulajaid leidnud juba
Kreutzwaldi majas, August
Teppo lõõtsatalus, Munamäel,
Võru Kesklinna Koolis ja Lasva
Käsitööseltsi lastelaagris. Valitud
Kreutzwaldi lood sobivad nii
vanemale koolieale kui ka täiskasvanutele. Selge see, et viitteist
muinasjuttu järjest pajatada ja
kuulata on liiast, seepärast ikka
kolm kuni viis valitud pala korraga. Esinemise lõpus oleme
palunud igal kuulajal enim
meeldinud jutt välja valida.
Järgmisel aastal soovime publiku
lemmiklugudest heliplaati välja
anda, kui olud ja inimesed meid
toetavad.
Sel aastal ootame esinemiskutseid koolide võru keele õpetajatelt ja kõigilt kultuurikorraldajatelt telefonil 5692 4665,
e-posti aadressil silvijansons@
gmail.com. Võite ka isiklikult
ühendust võtta eelpool nimetatud teile tuttava jutuvestjaga.
Eriliselt oleme huvitatud esinemistest võru keele nädala ja
Võru Instituudi üritustel. Oma
meelest oleme valmis jagama
Kreutzwaldi muinasjutte võru
keeles nii siin- kui ka sealpool
Võhandu jõge.
Silvi Jansons,
Papa Kreutzwaldi Õueteater

Pidulik aktus Wõrus
Pühapäewal, 26. septembril koraldab Wõrus Dr. F. R. Kreutzwaldi
mälestuse jäädwustamise selts piduliku aktuse dr Kreutzwaldi
55. surma-aastapäewa ning „Kalewipoja” ilmumise 80. ja 75. aastapäeva tähistamiseks. Esialgse kawa kohaselt antakse laupäewal,
25. septembri õhtul Kandles wastawasisuline teatrietendus, kus
lawale tuuakse näidend „Lauluisa ja Kirjaneitsi”. Pühapäewal,
26. septembril kell 4 p.l. peetakse Kandles pidulik päewakohane
aktus. Aktusel esineb kõnega dr A. Annist Tartust. Aktuse kawas
on weel teisi ettekandeid, laulu- ja muusikakooride ettekandeid jne.
Pärast aktust toimub loterii loosimine.
Dr Fr. R. Kreutzwaldi mälestuse jäädwustamise seltsi juhatus
palub siinkohal weel meelde tuletada neile, kel loteriipiletite eest
raha tasumata, seda kindlasti teha lähemail päewil. Loterii on läbi
müüdud, kuid wiimaseid pileteid on saada Wõrus weel Fr. Siska
ajalehekioskist. Loterii peawõiduks on wäärtuslik raadioaparaat.
„Elu” nr 105, 17. septembril 1937
PS! Pidustused möödusid suure rahvahulga osavõtul ja eriti toonitati, et Võru oli sel kuul tihti täies lipuehtes – seda nii Kaitseliidu
Võru Maleva 20. aastapäeva kui ka Kreutzwaldi mälestuspäevade ajal,
mille eest ka linlasi tänati. Linnapuiestikus (pargis) toimunud üritusel
kõneles ministriabi A. Keller ja oma kavaga esinesid gümnaasiumiõpilased, aktusel Kandles kõnelesid A. Keller, A. Annist andis ülevaate
„Kalevipoja” väärtusest Eesti loomingus, mida täiendas prl H. Kash
katkenditega „Kalevipojast”. Muusikalisi vahepalu pakkusid Võru salongiorkester E. Noorhani ja Kandle segakoor P. Elkeni juhatusel. Kalli
ARE raadioaparaadi võitis pilet nr 2558.
Vanu ajalehti
sirvis Vana-Võromaa
muuseumide
peavarahoidja
Arthur Ruusmaa

Kaitseliidu Wõru Malewa 20. aastapäewa paraad
Wõru turuplatsil 12. septembril 1937.

NÄITUSED
Siiri Sika fotonäitus “Valgused, värvid,
varjundid” trepigaleriis.
Rein Munski käsitöönäitus
konverentsisaalis.
Ühe maali näitus – Gustav Raud „Natüürmort sõelaga” Vana-Võrumaa muuseumide
kogust mõttetoas.
ÜRITUSED
10. oktoobril kell 14 tutvustab Contra
Eduards Veidenbaumsi elu ja loomingut
Kella Kahe Kirjandusklubis.
17. oktoobril kell 12 kontsert-kohtumine
„Rännak rõõmu allikale” –
Robert Jürjendal, Jaan Tammsalu.
19., 24. ja 26. oktoobril e-kataloogi
RIKSWEB kasutajakoolitus.

20. ja 26. oktoobril lihtsamate
raamatuparandusvõtete õpituba.
24. oktoobril kell 14 Kella Kahe
Kirjandusklubis „Elu tules –
Marina Tsvetajeva 125”.
LASTEOSAKOND
NÄITUSED
29. septembril kell 16 – Kirke Rumvolti
isikunäituse avamine.
29. septembrist 30. oktoobrini – noore
kunstniku Kirke Rumvolti teine isikunäitus.
ÜRITUSED
12. oktoobril kell 10 – Võru maakonna
4. klasside XXII ettelugemise võistlus “Kõik
on kõige targemad”.
21. oktoobril kell 13 – IV ettelugemise
maraton 6–10-aastastele “Loeme suu
magusaks!”
20.–30. oktoobril – osavnäpu töötuba,
lugemissaalis on avatud meisterdamislaud.

Võrumaa Keskraamatukogu, Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157
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Kvartett Quattro Quarti toob Muusikapäeval
Võrusse sumedad saksofonihelid

1. oktoober on päev, mil tehakse suur kummardus muusikale, sest just siis tähistatakse Rahvusvahelist Muusikapäeva. Sel puhul rullub lahti enam kui 750 muusiku ja 100 kontserdipaiga koostöös
üle-eestiline Muusikapäeva kontserdiprogramm.
Nagu hõikab Muusikapäeva tunnuslause „Kuula!“, panebki aktsioon ette võtta hetkeks aeg
maha märkamaks muusika rolli ja tähtsust inimeste igapäevaeludes. Midagi, mis argirütmis kergesti enesestmõistetavaks kipub kujunema. Õnneks ei piirdu üleskutse ainuüksi rangevõitu näiva
soovitusega, vaid Muusikapäev on ise sel rajal teejuhi rolli asunud.
Niisiis toimuvad kontserdid kõikjal Eestis. Professionaalseid muusikuid ja heliloojaid, kes tavaliselt mööda Euroopa kontserdisaale ringlevad, võib sel puhul tabada esinemas nii lennujaamas,
turul, rabas, trammis, aga ka traditsioonilisemalt kultuurikeskustes, kirikutes ja kontserdimajades.
Ja seda Tallinnast Valgamaani, saartest Ida-Virumaani.
Kontsertidel kõlab peamiselt klassikat, sekka džässi, pärimusmuusikat ning eksperimentaalsemaid saunde. Kõik kontserdipaigad ja artistid osalevad programmis hea tahte alusel, mistap on
kava publikule nautimiseks tasuta!
Ka võrulastele on välja pakkuda muusikaline vahepala. Muusikapäeval pakub Võru Kagukeskuses kell 13.30 ja Spring Cafes kell 15 muusikalist meelelahutust saksofonikvartett Quattro
Quarti (pildil) koosseisus Eve Neumann (sopransaksofon), Jandra Puusepp (altsaksofon), Ursula
Chillaud (tenorsaksofon) ja Liis Mäevälja (baritonsaksofon).
Kvartett Quattro Quarti kasvas välja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias tegutsenud ansamblist
enam kui kümne aasta eest. Kõik muusikud ongi lõpetanud EMTA klassikalise saksofoni eriala ning
täiendanud end magistrantuuris nii Eestis kui ka välismaal. Hetkel toimetavad nad mitmel rindel
tegevmuusikute ja õpetajatena.
Sel aastal on Muusikapäev pühapäeval, mis annab hea võimaluse võtta pere või sõpradega ette
üks muusikaline väljasõit. Näiteks Võrust mitte väga kaugel Antsla kultuuri- ja spordikeskuses saab
kell 12 näha armastatud ja särava ETV tütarlastekoori etteastet dirigent Aarne Saluveeri juhtimisel.
Muusikapäevale tõmbab joone alla traditsiooniline muusikapreemiate tseremoonia Estonia
kontserdisaalis, kus Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital premeerivad aasta jooksul enim silma paistnud muusikategelasi. Galale on võimalik kaasa elada ETV
otseülekande vahendusel algusega kell 19.
Lisainfo: www.muusikapaev.ee.
Sigrit Vaiksaar

KULTUURISÜNDMUSED
SEPTEMBER – OKTOOBER 2017
Kultuurisündmused

SEPTEMBER – OKTOOBER 2017

27. septembril kell 19 Endla Teatri etendus „ET SA KAOTAKSID KÕIK”.
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 13 ja 15 € on müügil Võru Kandle kassas ning
27. septembril
kell 19 Endla Teatri
etendus "ET SA KAOTAKSID KÕIK".
Piletilevi
ja Piletimaailma
müügipunktides.
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 13 ja 15 € on müügil Võru Kandle kassas ning Piletilevi ja
Lavastaja:
Jaanika
Juhanson. Autorid: Jaanika Juhanson, Jan Kaus ja trupp.
Piletimaailma
müügipunktides.
Lavastaja: Jaanika Juhanson.
Autorid:Sova.
JaanikaMängivad:
Juhanson, Jan Liis
Kaus ja
trupp. Lavastusdramaturg:
Lavastusdramaturg:
Anne-Ly
Karpov,
Kati Ong, Ireen
Anne-Ly Sova. Mängivad: Liis Karpov, Kati Ong, Ireen Kennik, Priit Loog, Lauri Mäesepp,
Kennik,
Priit Loog, Lauri Mäesepp,
Sten Karpov, Jaanus Mehikas (külalisena) ja Artur Linnus (külalisena).
Sten Karpov, Jaanus Mehikas (külalisena) ja Artur Linnus (külalisena).
30. septembril kell 17 koorijuht ja muusikaõpetaja HELGA ILVES 70 – juubelikontsert.

30. Kontserdisaalis.
septembril kell 17 koorijuht ja muusikaõpetaja
HELGA
ILVES
70Muusikaline
– juubelikontsert.
2. oktoobril
kell 12
muinasjutt lastele "PETJA JA HUNT".
Teatrisaalis. Pileti hind 3 €. Piletite müük ja broneerimine Võru Kandle kassas.
Kontserdisaalis.

Lavastaja: Janek Savolainen (teater Vanemuine). Puhkpillikvintett: Karina Zaikova – flööt
(Vanemuine), Anna Shulitshenko – oboe (Vanemuine, Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool),
2. oktoobril
12(Heino
muusikaline
muinasjutt
lastele
„PETJA
JA HUNT”.
Tõnu Kalm –kell
klarnet
Elleri nimeline
Tartu Muusikakool),
Johanna
Tuvi – fagott
(Vanemuine),
Artur Reinpõld
Elleri
Tartu Muusikakool,
õpilane). kassas.
Teatrisaalis.
Pileti
hind 3 –€.metsasarv
Piletite(Heino
müük
ja nimeline
broneerimine
Võru Kandle
Aivar Kallaste – vari (Vanemuine), Jüri Aarma – jutuvestja (näitleja, saatejuht).

TEADAANNE
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab kuni 16. oktoobrini
vastu taotlusi 2018. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide
finantseerimiseks.
Stipendiume ja toetusi jagatakse 136-st nimelisest allfondist.

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond toetab:
 üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja
sporditegevuseks;
 organisatsioone toetustega Eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.
Esimest korda osaleb jagamisel AS Filter fond.
Aktsiaselts Filter fond algatati 2017. aastal AS-i Filter poolt eesmärgiga toetada keskkonna-,
energia-, keemia- ja veetehnika ning elektroenergeetika tudengite ja inseneride koolitust.
Jagamisele tuleb kaks 500 euro suurust stipendiumi.
Taotlused esitatakse läbivaatamiseks AS Filter juhatusele.
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse
Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee.
Maarika Vellomäe,
vastutav sekretär

Lavastaja: Janek Savolainen (teater Vanemuine). Puhkpillikvintett: Karina
5. oktoobril
kell (Vanemuine),
12 Õpetajate päevaAnna
pidulikShulitshenko
tähistamine eakatele
õpetajatele.
Zaikova
– flööt
– oboe
(Vanemuine, Heino
Kontserdisaalis.
Elleri
nimeline Tartu Muusikakool), Tõnu Kalm – klarnet (Heino Elleri
nimeline
Tartu
Johanna
Tuvi
– fagott (Vanemuine), Artur
9. oktoobril
kellMuusikakool),
19 Kuressaare Linnateatri
etendus
"SAVANN".
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 12 ja 14 € on müügil Võru Kandle kassas ja Piletimaailma
Reinpõld
– metsasarv (Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, õpilane).
müügipunktides.
Aivar
Kallaste
– vari
(Vanemuine),
JüriLauli
Aarma
– jutuvestja
(näitleja,
saatejuht).
Autor
ja lavastaja:
Karl Koppelmaa.
Mängivad:
Otsar, Markus
Habakukk,
Jürgen Gansen
ja

75
102
Lehte Ploom
Elsbeth Jahu
Linda Tiitus
95
Helgi Tamming
Hildegard Miljaste
Svetlana Ševskaja
90
Ljubov Rahu
Endla Meinson
Romena Sibul
Lilja Novopašina
Maria Mikenina
Laine Paalberg
Arija Rimbeniece
Arnold Lepp
Väino Voitka
Aleksander London
70
85
Külli Koger
Iija Nilk
Ene Vaherpuu
Vaike Lätt
Malle Peedel
Helga Lauk
August Baranov
Kalju Hein
Anatoli Petrovski
80
Vambo Kaljuvee
Silvi Viirsalu
Dorian Tiido
Urve Lind
Ülo Vijar
Liivi Veeroja
Kaie Kall
* Oktoobrikuu juubilaridel, kes ei soovi
Olga Partsioja
äramärkimist ajalehes, palume sellest teada
Elvira Maslejeva
anda 1. oktoobriks telefonil 785 0914 ja/või
Heino Tiks
e-posti aadressil sirje.randver@voru.ee.
Kultuurisündmused
Tõnu Kibena
* Võru linnas oli 1.09.2017 seisuga 12 291
Raimu Jahu
elanikku, neist mehi 5532 ja naisi 6759.
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27. septembril
kell kell
19 Endla
Teatri etendus
"ET SA KAOTAKSID KÕIK".
10. oktoobril
11 Kuressaare
Linnateatri
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 13 ja 15 € on müügil Võru Kandle kassas ning Piletilevi ja
lasteetendus „RÄÄKIVAD RIIDED” (pildil).
Piletimaailma müügipunktides.
Teatrisaalis.
hinnaga
5 €Jaanika
on müügil
VõruJan
Kandle
Lavastaja:
JaanikaPiletid
Juhanson.
Autorid:
Juhanson,
Kaus ja trupp. Lavastusdramaturg:
kassasSova.
ja Piletimaailma
Anne-Ly
Mängivad: Liismüügipunktides.
Karpov, Kati Ong, Ireen Kennik, Priit Loog, Lauri Mäesepp,
StenKolm
Karpov,
Jaanustegelast
Mehikas
(külalisena)
ja Artur
Linnus (külalisena).
lõbusat
suudavad
üksteist
üllatades
luua

erinevaid mänge, mis muutuvad pidevalt. Aga kui

30. septembril
ja muusikaõpetaja
ILVES
70 – ja
juubelikontsert.
muutuminekell
on17
niikoorijuht
ootamatu,
et enam ei saadaHELGA
aru, mis
on teisiti
kuidas see
Kontserdisaalis.

kõik toimus, siis võib olla, et ei ole enam nii lahe.

„Rääkivad
on lugu sellest,
mis juhtub
siis, kui eiJAsuudeta
leppida riidu
2. oktoobril
kellriided”
12 Muusikaline
muinasjutt
lastele "PETJA
HUNT".
mindudPileti
sõbraga,
taheta
arvestada
sellega, et
enam
ei olekassas.
nii, nagu harjutud
Teatrisaalis.
hind kui
3 €. ei
Piletite
müük
ja broneerimine
Võru
Kandle
Lavastaja:
Savolainen
(teater Vanemuine).
Puhkpillikvintett:
– flööt
või kuiJanek
teistmoodi
mõtlemine
on alati vale.
Mis siis saab? Karina
Kas siisZaikova
on sõda?
(Vanemuine),
Shulitshenko
– oboe
(Vanemuine,
Ellerikäepigistus
nimeline Tartu
LeppimiseAnna
terekäe
ulatamine
on vaevaline,
agaHeino
võimalik
võibMuusikakool),
muuta
Tõnu Kalm – klarnet (Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool), Johanna Tuvi – fagott
elu paremaks.
(Vanemuine), Artur Reinpõld – metsasarv (Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, õpilane).
Aivar Kallaste – vari (Vanemuine), Jüri Aarma – jutuvestja (näitleja, saatejuht).
Autor ja lavastaja: Aarne Mägi. Muusika autor: Laine Lehto. Laulude seaded:

Toomas kell
Lunge.
5. oktoobril
12 Õpetajate päeva pidulik tähistamine eakatele õpetajatele.
Osades: Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen, Taavi Lepik.
Kontserdisaalis.

20. oktoobril kell 20 Comedy Estonia esitleb: „SEE ON STAND UP”

9. oktoobril
kell 19
Kuressaare
Linnateatri
etendus
"SAVANN".
Teatrisaalis.
Piletid
hinnaga
8 ja 10 € on
müügil
Võru Kandle kassas ja Piletilevi
Teatrisaalis.
Piletid hinnaga 12 ja 14 € on müügil Võru Kandle kassas ja Piletimaailma
müügipunktides.
müügipunktides.
Sander
Õigus,Karl
Mikael
Meema,
Ari Matti
Mustonen,
Karl-Alari
Varma,
Autor
ja lavastaja:
Koppelmaa.
Mängivad:
Lauli
Otsar, Markus
Habakukk,
Jürgen Gansen ja
Ardo
Asperk.
Risto
Vaidla.

22. oktoobril
kell
13 KlubiLinnateatri
HÕBEDANE
JUUS pidu.
10. oktoobril
kell 11
Kuressaare
lasteetendus
"RÄÄKIVAD RIIDED" (pildil).
Kontserdisaalis.
Teatrisaalis.
Piletid hinnaga 5 € on müügil Võru Kandle kassas ja Piletimaailma müügipunktides.
Kolm lõbusat tegelast suudavad üksteist üllatades luua erinevaid mänge, mis muutuvad pidevalt.
varietee-etendus
„TEID
KUTSUB
KABAREE!”
Aga23.
kui oktoobril
muutumine kell
on nii19
ootamatu,
et enam ei saada
aru,
mis on teisiti
ja kuidas see kõik toimus,
siis (kordusetendus)
võib olla, et ei ole enam nii lahe.
Risto Vaidla.
„Rääkivad
riided“Piletid
on luguhinnaga
sellest, mis
ei suudeta
mindud
Teatrisaalis.
12 juhtub
ja 14 €siis,
on kui
müügil
Võruleppida
Kandleriidu
kassas
ja sõbraga,
5. oktoobril kell 12 Õpetajate päeva pidulik tähistamine eakatele õpetajatele. kui ei taheta arvestada sellega, et enam ei ole nii, nagu harjutud või kui teistmoodi mõtlemine on
Piletilevi müügipunktides.
10. oktoobril kell 11 Kuressaare Linnateatri lasteetendus "RÄÄKIVAD RIIDED" (pildil).
Kontserdisaalis.
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 5 € on müügil Võru Kandle kassas ja Piletimaailma müügipunktides.
Kolm lõbusat tegelast suudavad üksteist üllatades luua erinevaid mänge, mis muutuvad pidevalt.

Aga kui muutumine
on nii
ootamatu, et enam
ei saada aru,etendus
mis on teisiti
ja kuidas see kõik toimus,
9. oktoobril
kell 19
Kuressaare
Linnateatri
„SAVANN”.
siis võib olla, et ei ole enam nii lahe.
Teatrisaalis.
Piletid
hinnaga
12
ja
14
€
on
müügil
Võru
Kandle
kassas ja
„Rääkivad riided“ on lugu sellest, mis juhtub siis, kui ei suudeta leppida riidu mindud sõbraga,
kui ei taheta arvestada
sellega, et enam ei ole nii, nagu harjutud või kui teistmoodi mõtlemine on
Piletimaailma
müügipunktides.
Autor ja lavastaja: Karl Koppelmaa. Mängivad: Lauli Otsar, Markus Habakukk,
Jürgen Gansen ja Risto Vaidla.

Lavastaja-koreograaf: Kristin Pukka.

VÕRU LINNAGALERII
ootab näituste taotlusi
aastaks 2018

Beth Henley

„Tumering” Lisainfo:
Kaie Kilgast
SA Võru Kannel
kaie.kilgast@vorukannel.ee
+372 78 28 745

www.vorulinnagalerii.ee

KÜLLUS
Metsiku Lääne naised

K, 18. okt kell 19 Võru Kandles

16 Võru Linna Leht

September 2017

www.vorukannel.ee
PILETID 6 € / 8 € müügil Võru Kandle kassas ja Piletilevis

UMA MEKK
Kohvikute ja
restoranide NÄDAL
9. - 15. oktoober 2017

3-käiguline lõuna- või õhtusöök 15 €

