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LINNA LEHES:
Võru linna uuendatud arengukava valmib suveks
Linna 2007 aasta eelarve on suunatud
elukeskkonna parandamisele

(Vasakult) Tiit Kangert OÜ Vändra MP juhataja, Kreutzwaldi Gümnaasiumi tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja
Reet Tiks, Linnagalerii galerist Katrin Ruus, Judoklubi REI treener Riho Lehiste, Aila Näpustuudio juht
Aila Kikas, Võru I PK direktori kt Helve Sibul, AS Kurmik juhataja Andri Needo, Leeri lillesalongi juhataja
Janika Külaviir ning aasta eriauhinna pälvinud Hans Sissas.

„Võro liina tego 2006“ – Koreli
oja heakorrastamine
22. veebruaril kultuurimajas
Kannel aset leidnud Eesti Vabariigi 89. aastapäevale pühendatud
kontsert-aktusel kuulutati välja
ka Võru linnas eelmisel aastal
enim silmapaistnud tegu – „Võro
liina tego 2006“. Linlaste seas läbi
viidud küsitlus näitas, et inimestele meeldis enim Koreli oja heakorrastamise I etapp.
Aasta teo auhind – klaasist Võru
linna vapikuusk – anti üle Koreli oja
korrastustöid teostanud OÜ Vändra
MP juhataja Tiit Kangertile. Oja
heakorrastustööde käigus korrastati
ja puhastati Koreli oja voolusäng
Pika tänava sillast kuni Tartu tänavani, tööde ulatuseks oli 2,5 kilomeetrit.
Võru linna aasta teo väljaselgitamiseks korraldatud konkurss
toimus 30. novembrist kuni 10.
jaanuarini, mil inimesed said Linna
Lehest välja lõigata vastava kupongi ning sellel ära märkida või juurde

kirjutades oma eelistuse.
Võru linna 2006 aasta parimat
tegu aitas välja selgitada kokku 88
kupongisaatjat, kellest 36 hääletas
just Koreli oja heakorrastamise eest.
Spordihalli valmimine sai kokku 27
inimese poolthääle, Kesklinna pargi
rekonstrueerimine 13 ja Tamula raja
(Juudi park ja mänguväljak, laudistee, infoviidad, Vee tn valgustus)
rajamine 9 häält.
Omalt poolt pakkusid inimesed
aasta teo kandidaatidena välja veel
ka Räpina mnt teekatte rekonstrueerimise, Kooli tänava ehitamise, Vee
tänava valgustuse (Tamula rada) rajamise, kiideti ka linna haljastust nii
suvel kui jõulukaunistusi talvel.

Tunnustati silmapaistnud
inimesi ja ettevõtteid
Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel tunnustati lisaks aasta teo
tiitli pälvinud OÜ-le Vändra MP

ka Võru inimesi ja ettevõtjaid, kes
linnas midagi korda on saatnud. Nii
pälvis Aasta Tegijana tunnustuse
Võru Spordikeskuse endine juhataja
Viktor Rebane, kes käivitas läinud
aastal vastvalminud spordihalli.
Aasta tervishoiu- ja sotsiaaltöötajaks tunnistati Reet Tiks. 1969.
aastast alates on ta töötanud Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumis meditsiiniõena, annab terviseõpetuse tunde põhikooliõpilastele ning lisaks
põhitööle on ta Eesti Punase Risti
esmaabiõpetaja.
Aasta kultuuritegelase tunnustuse pälvis Võru Linnagalerii galerist
Katrin Ruus, kes peale kultuurimaja
remonti käivitas seal suurepärase
galerii ning on toonud kunsti Võru
rahvale lähemale.
Aasta sporditegelasena tunnustati Võru Judoklubi REI treenerit
Riho Lehistet, kes on lastele aastaid
pakkunud aktiivset tegevust. Samuti
on olulised klubi saavutused erine-

Ain Saar: Võrulaste tahteväljendus
„Päkapikk“ saab liikumiskasvatuse õppeväljaku
Võrut külastas Soome Teuva valla delegatsioon
Armee MM toob märtsi lõpus Võrru
tippsportlased laske- ja murdmaasuusatamises
Võimalused kommunikatsiooniks
vaimupuudega lapsega
Võru neiu juunioride MM-il suusaorienteerumises
vatel võistlustel – Eesti meistrivõistlustelt toodi 2006.aastal ära üle
30 medali.
Aasta MTÜ-ks nimetati Aila
Näpustuudio, aasta kultuuri- ja haridusasutuseks Võru I Põhikool.
Aasta ettevõttena tunnustati ehitusprojekteerimisfirmat AS-i Kurmik
ja naisettevõtjana Janika Külaviir’t,
kes on loonud linna ühe kauneima
poe – Leeri lillesalongi.
Aasta uue tulija tiitli sai AS
Kuusakoski, mille filiaal tegutseb
Võrus alates 2006. aasta juulist ning
meediapartnerina tunnustati OÜ-d
Tevakaabel.
Aasta eriauhind läks aga Hans
Sissasele, kes on Võrumaa Ühenduse Memento esimees ja Eesti Ema

kuju idee autor. Tema sulest on ilmunud kuus mahukat raamatut sarjast „Meenutused“, kuhu ta on kirja
pannud kõik, mis on seotud Siberiküüditamistega nii Võrumaal kui ka
kogu Eestis.
„Võro liina tego 2006” valida
aidanud ja kupongi saatnud inimeste vahel loositi välja Võru Tarbijate
Ühistu kinkekaardid. 500-kroonise
kinkekaardi võitis Helle Andruse,
100-kroonised kinkekaardid lähevad aga Vilma Zoppile, Kristiina
Nuppule, Saima Ratasele, Silvi
Naggelile ja Jana Kallasele. Võitjatega võetakse ühendust.
VLL

Valimata jätmine jätab ilma õigusest arvustada
Head võrukad, 4. märtsil toimuvad Riigikogu valimised. See on
päev, mil Eesti vajab iga oma kodaniku häält, arvamust.
Nagu ütles Vabariigi President
Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi 89. aastapäeval oma kõnes:
”Ma panen teile südamele, et hinnata tuleb õigeid asju. Ma tahan, et valija teaks: ta saab selle, mida valib.
Valitsemise tarkus ja keerukus on
suurem mis tahes hüüdlausest või
lubadusest. Valides hüüdlause, saab
valija vastu poliitika, mis hakkab
valitsemise asemel taas järgmisteks
valimisteks raha koguma. Ma palun,
valige targalt, valige nõudlikult, lubaduste asemel tegusid hinnates.
Kasutame võimalust, et teha demokraatlike valikutega endale riik, mis
meile meeldib. Näitame, et meil ei
ole ükskõik.
Meie esiisad läksid sõtta selle
nimel, et saaks ise valida. Mittevalimine on seetõttu põlgus ja lugupidamatus mitte ainuüksi iseenda, oma
sõprade ja pere vastu, vaid ka oma

vanemate ja esiisade vastu. Valimata jätmine on ka isiklik kaotus: kes
jätab hääle andmata, jääb neljaks
aastaks hääletuks, õiguseta arvustada oma riigi käekäiku.”
Seega, head inimesed, kasutage
võimalust avaldada oma arvamust
ning täitke oma kodanikukohtust
Eesti riigi ees – minge valima, sest
iga eesti kodaniku hääl on otsustava
kaaluga.

paaritud numbrid 1-9 ja paarisnumbrid 2-14, Kaare, Kalevipoja, Kanepi, Karja, Karja põik, Kase, Katariina allee, Kivi, Kruusa, L. Koidula,
Lembitu, Liitva, Lina, Lubja, Mulla, Mäe, Mäe põik, Niine, Orase,
Pae, Punga, Pärna, Ringtee, Roosi,
Roosi põik, Savi, Seminari, Silikaadi, Tamula, Tartu, Telliskivi, Tulbi,
Vabaduse paarisnumbrid 4-6, Väike, Ülase.

Valimispäeval, 4. märtsil on
valimisjaoskonnad avatud kella
9.00-20.00.

Valimisjaoskond nr. 2
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru Kultuurimaja „Kannel“, Liiva 13
Valimisjaoskonda kuuluvad:
F.R.Kreutzwaldi paaritud numbrid 15-53 ja paarisnumbrid 18-66,
Jüri paaritud numbrid 11-43F ja
paarisnumbrid 16-48, Liiva paaritud
numbrid 3-27 ja paarisnumbrid 626A, Paju, Petseri paaritud numbrid
1,3-23 ja paarisnumbrid 4-26, Räpina mnt 1 ja 1A, Vabaduse paaritud
numbrid 5-23 ja paarisnumbrid 822, Vabriku, Vee.

Valimisjaoskonnad
Võru linnas
Valimisjaoskond nr. 1
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru I Põhikool, Seminari 1
Valimisjaoskonda kuuluvad:
Antsla
mnt,
Eterniidi,
F.R.Kreutzwaldi paaritud numbrid
1-13A ja paarisnumbrid 2-16, Heina, Heina põik, Humala, Jõe, Jüri

Valimisjaoskond nr. 3
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru
Kreutzwaldi Gümnaasium, Kooli
7
Valimisjaoskonda kuuluvad:
Allika, Herne, Kesa, Kesk, Kirsi, Kooli, Liiva paaritud numbrid 1,
1A ja paarisnumbrid 2, 4, 4A, Oja,
Petseri 1B ja 2/2A, Räpina mnt paaritud numbrid 3-19 ja paarisnumbrid
8-24, Tiigi, Toome, Tööstuse, Uus,
Vabaduse paaritud numbrid 1-3A ja
paarisnumbrid 2, 2A, Veski, Viki,
Vilja, Võrumõisa tee.
Valimisjaoskond nr. 4
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru Lasteaed „Sõleke“, Olevi 29
Valimisjaoskonda kuuluvad:
Jüri paaritud numbrid 45-81 ja
paarisnumbrid 54-80, Kaevu, Koreli, F.R. Kreutzwaldi paaritud numbrid 55-69, Lepa, Lille, Linda, Loo,
Luha, Niidu, Olevi, Piiri, Pikk paaritud numbrid 1-19 ja paarisnumbrid

2-8, Põllu, Räpina mnt paarisnumbrid 4-6B, Salme, Sulevi.
Valimisjaoskond nr. 5
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru I Põhikooli Võrusoo koolihoone, F.R.
Kreutzwaldi 109
Valimisjaoskonda kuuluvad:
Aasa, Aida, Jaama, Jalaka, Jõhvika, Järve, Järve põik, Jüri 83, Kadaka, Kalda, Kalevi, Kalevi põik,
Kalmuse, Kanarbiku, Kevade, Kose
tee, Kraavi, F.R. Kreutzwaldi paaritud numbrid 68-120 ja paarisnumbrid 71-119A, Kubja põik, Kubja
tee, Kuuse, Käbi, Laane, Lauluväljaku, Leesika, Linnu, Madara, Metsa,
Muraka, Männiku, Mündi, Nõgese,
Nõmme, Okka, Oksa, Pikk paaritud
numbrid 19A-23 ja paarisnumbrid
12-42, Raba, Raudtee, Roo, Roo
põik, Roopa, Sinika, Soo, Sügise,
Taara, Tamme, Tulika, Turba, Veskioja, Veskijärve, Vindi, Võlsi põik,
Võlsi tee, Võru-Kaubajaama tee.
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Võru 2007 aasta eelarve on suunatud
elukeskkonna parandamisele
Esmakordselt on Võru linna
käesoleva aasta eelarve vastu
võetud 2006. aasta lõpus ja 1.
jaanuaril oli võimalus alustada
uue eelarvega ning planeeritud
tegevustega. Varasematel aastatel on eelarve vastuvõtmine
toimunud veebruaris-märtsis,
mis tingis olukorra, kus linn sai
teha vaid minimaalseid majanduskulutusi ning ühtegi projekti ega investeeringut algatada
polnud võimalik, kuna puudus
eelarve.
Läinud aastal vastuvõetud
2007. aasta eelarve võimaldas aga
näiteks lasteaedade ja koolide töötajatel saada ettenähtud palgatõus
juba jaanuarist. Juba on algatatud
ka hangete menetlust planeeritud
investeeringuteks - alustatud Kubija terviseraja, Tamula järve rannaala ja Kubija järve ranna projekteerimist, sõlmitud on leping
Jüri tänava kõnnitee ehituseks
ning Jüri ja Luha tänava tänavavalgustuse rajamiseks. Riigihangete varasem väljakuulutamine
suurendab ka konkurentsi, sest
ettevõtjate suvised tööd pole veel
planeeritud ning seetõttu laekuvad
ka soodsamad pakkumised.
Samuti võimaldas läinud aastal
vastuvõetud eelarve juba aasta algusest tagada sotsiaalsetes raskustes olevatele inimestele kõrgemad
toetusmäärad. Nii saab linnavalitsus alates jaanuarist rakendada
näiteks kõrgemaid matusetoetusi
ja täiendavat toetust hooldusperedele. Tööd alustas ka Nöörimaa
Tugikodu, kus tegeletakse erinevate sotsiaalsete riskigruppidega
ning inimesed saavad abi oma erinevatele probleemidele.

Linna kulueelarve kokku
211,1 miljonit
Märtsis tuleb aga linnavolikogus
arutlusele käesoleva aasta esimene lisaeelarve, millega lisatakse täiendavaid tulusid 17,2 milj
krooni. Sellest 5 milj krooni on
vara müügi tulu, 8 milj krooni
toetused riigieelarvest ja 4,2 milj
struktuurifondide toetused. 2006
aasta kassajääk võimaldab kulueelarvet suurendada aga veel 10,6
milj krooni võrra.
Kinnitatud kulueelarve kogumaht 2007. aasta linna eelarves
on 134,5 milj krooni. Lisaeelarve
lisab täiendavaid vahendeid kokku 27,8 milj krooni. Tänaseks on
riigieelarvest eraldatud veel haridus- ja kultuurikuludeks 48,8

milj krooni, seega kujuneb kulueelarveks käesoleval aastal kokku
211,1 milj krooni. Eelarveaasta
jooksul on lisandumas kindlasti
veel sihtotstarbelisi eraldisi, kuna
linnavalitsus on esitanud rida rahastustaotlusi, mis on juba esmase
heakskiidu saanud.
Kui jätta arvestamata vara
müügitulu ja laenuga finantseeritavad kulud, on eelarve kasv vähemalt 5%.

Lisaeelarve keskendub
enam teedele-tänavatele
Suuremad kulud on lisaeelarves
planeeritud linnamajanduse korraldamiseks - kokku 16,0 milj
krooni. Sellest 14,1 miljonit on
suunatud teede-tänavate ehituse
eelarve suurendamiseks, sealhulgas kõnniteede rekonstrueerimiseks ja tänavate tolmuvabaks
muutmiseks. Lisatud on ka nelja
uue bussiootepaviljoni ehitamise
kulud ja linna sauna torustiku rekonstrueerimise kulud.
2,7 milj krooni on suurendatud hariduse eelarvet. Linna
asutuste eelarvesse on lisatud 0,8
milj krooni, et kindlustada linna asutuste abipersonalile palga
alammäära maksmine (kasv 20%)
ja lisaks kindlustada ka madalama
astme spetsialistidele palga alammäärast kõrgem töötasu.
Lisaeelarvega nähakse ette ka
Võru Vene Gümnaasiumis eesti
keele õppe korraldamine nii õpilastele kui õpetajatele, eesmärgiga aidata kaasa vene rahvusest
inimeste integreerimisele eesti
ühiskonda.
Võru Kesklinna Gümnaasium
saab endale logopeedi personalikulu. Eelarvesse lisatakse ka õpilastele Haanjasse sõiduks tasuta
suusabussi korraldamise eelarve.
Esimest korda on tänavu
kavas toetada Võru linna gümnaasiumiõpilaste õpinguid vahetuskorras teistes Euroopa Liidu
riikide koolides. Eelarvesse on
planeeritud 5 õpilase stipendiumi
kulu kokku 100 000 krooni.
Suurendatud on ka lasteaedade eelarveid. Lasteaed Punamütsike saab köögi renoveerimise
vahendid, Lasteaed Okasroosike
uue mööbli ja köögiinventari kulueelarve.

Kultuur ja sport
Kultuuri eelarve suureneb kokku
2,6 milj krooni. SA Võru Spordikeskusele eraldatakse vahendid

judo võistlusmattide soetuseks,
Võru Spordikoolile Jaanimäe
spordibaasi remondiks ja Võru
Kultuurimajale Kannel klaveri
restaureerimiseks. Eelarvesse on
lisatud Koreli pargi projekteerimise eelarve ja Võru Ekaterina
kiriku restaureerimise kulu.
Valitsemiskulud suurenevad
kokku 2,4 milj krooni, sellest 2,1
miljonit krooni arendustegevusega seotud kulueelarve. Eelarvesse
on planeeritud vahendid optilise kaablivõrgu rajamise projekti
lõpetamiseks, mida toetatakse
euroopa struktuurifondist Interreg
IIIB. Linna maineürituste korraldamiseks on eelarvet suurendatud
0,2 milj krooni, planeeritud ürituste kavasse on lisandunud metsapealinna tiitliga kaasnevad üritused ja oktoobrisse planeeritud
Võrumaa puidutoodete mess.

Keskkonnakaitse ja
elamumajandus
Keskkonnakaitse eelarves on
ette nähtud Võru Jäätmejaama I
etapi ehituseks 1,56 milj krooni.
Tänavu on esitatud ka rahastustaotlus struktuurifondidest toetuse
saamiseks Jäätmejaama II etapi
ehituseks.
Elamumajanduse eelarvesse
on lisatud kokku 1,1 milj krooni,
millest 0,8 milj krooni on planeeritud sundüürnikele 2 korteri soetuseks, projekti toetab Sihtasutus
KREDEX. Elamumajanduse eelarves kajastub ka kodutute loomade varjupaiga rajamise kulud:
0,2 milj krooni on planeeritud uue
varjupaiga aia rajamiseks, elektri
paigaldamiseks ja kolimiskuludeks.
Võru linna 2007 aasta eelarve
on suunatud eelkõige Võru linna
elaniku elukeskkonna parandamisele, kasutades selleks eelkõige
linna tulusid ja taotledes juurde
toetusi nii riigieelarvest kui euroopa struktuurifondidest.
Võru linna eelarve finantseerib 4 lasteaia, 6 kooli, kultuurimaja ja maakonna raamatukogu
tegevust. Linn vastutab ka tänavate, sildade, parkide ja randade
heakorra eest ning korraldab linna
planeeringut . Sotsiaalhoolekande
eelarves nähakse ette vahendid
eakate, puuetega inimeste, töötute
ja raskustes perede toetuseks.

KERSTIN TAMMJÄRV
nõunik - ökonomist

Võru linna uuendatud arengukava
valmib suveks
Võru Linnavalitsus on alustanud
linna arengukava aastani 2025
uuendamisega. Esimene tööseminar toimus 19.veebruaril, kus
osalesid linnavalitsuse liikmed
ja osakondade juhid.
Arutlusel oli arengukava
struktuur, arengukava uuendamise
protsessi info liikumine ja vastutajad ning tööplaan. Avakoosolekul
vaadati üle ka arengukava allikad
ning valdkondlike arengukavade
koostamise vajadused.
Linna arengukava uuendamist
nõustavad OÜ Geomedia spetsialistid, neist Rivo Noorkõiv on

osalenud ka praegu kehtiva Võru
linna arengukava valmimisel.
Kava uuendamise käigus tehakse parandused arengukava
üldosas (Võru linna üldine iseloomustus, rahvastik, majandus, tehnilised infrastruktuurid, haridus,
kultuur, sport, vaba aeg, tervise
edendamine ja tervishoid, sotsiaaltöö, avalik kord ja turvalisus,
linna eelarve, koostöö ja välissuhtes jms).
Samuti analüüsitakse Võru
linna arenguvisioon aastani 2025
ja sellest lähtuvalt tehakse linna
strateegilise arendamise mudel,

nähakse ette 5 aasta tegevuskava
ning pakutakse välja arengukava
seiresüsteem.
Arengukava uuendamise protsessi käigus on kavandatud läbi
viia seminarid, et kaasata võimalikult paljude huvigruppide esindajaid. Esimene neist on planeeritud
märtsi keskpaigas.
Uuendatud arengukava valmib käesoleva aasta suveks, et linnavolikogu saaks selle menetletud
ja vastu võetud sügisel.
AIVAR NIGOL
Arendusosakonna juhataja

Vaba-Sõltumatu Kolonn nr.1 esindajad töökoosolekul Võru linnavalitsuses, kavandamaks tänavu 21. oktoobril Võrulaste tahteväljenduspäeva tähistamist. (Vasakult) Ain Saar, Agate Daniel, Aavo Savitsch ja Kalju Tullus.

Võrulaste tahteväljendus
Üks linn ei ole vaid majad, pargid,
tänavad ja teed. Linn - see on lisaks
veel tema ajalugu, traditsioonid ja
inimesed.
Meie Võru linn öeldakse olevat üts
ummamuudu liin. Mis seisab aga selle ummamuudu oleku taga? Mis teeb
meie linna ja tema inimesed eriliseks?
Me kõik oleme kuulnud fraasi - Võru
veri ei värise. Just seda ütlust kinnitab
meenutus ühest 20 aasta tagusest sündmusest.
Kargel ja tuulisel 21. oktoobrikuu
päeval kogunesid tuhanded võrulased
Kubja kalmistu väravete ette, et järgida üleskutset mälestada neid sõdureid,
kellele võlgneme OMA EESTI RIIGI.
1987. aastal ei räägitud oma EESTI
RIIGIST, sest valitses terrorivõim, mis
oli istutanud hirmu sügavale rahva hinge.
Paljud inimesed mäletasid punaterrori aastaid, mil tuhandeid eestlasi piinati ja mõrvati sadades vanglates. Need,
kes jäid ellu, saadeti vangilaagritesse.
Eestimaalt küüditati kümned tuhanded
meie kaasmaalased, meie omaksed,
sõbrad ja tuttavad külmale maale... surema. Nende ainus süü oli see, et nad
olid eestlased, et nad armastasid oma
maad ja austasid eesti kombeid.
Okupatsioonivõimu arvates pidi
Eesti riik kaduma. Kõik, mis oli seotud meie ajaloo ja kultuuri, rahvuse ja
uhkusega, oli surmale mõistetud. 1941.
aasta suvel lõid taganeva Punaarmee
sõdurid tääkidega lipumasti külge Tullio Lindsaare. Tema “süüks” oli meie
sinimustvalge rahvuslipu heiskamine
omaenda koduõuel. Okupatsioonivõim
külvas teadlikult meie maal hirmu,
umbusaldust, sallimatust, kartust ja
ebakindlust, sest need oli Nõukogude
vägivallaimpeeriumi alustalad.
Seepärast tekitas kommunistlikus
parteis ja julgeolekutöötajates piiritut
paanikat teadmine, et grupp noori kavatseb mälestada Eesti Vabadussõjas
langenud sõdureid.
Nõukogude propagandaamet asus
tööle, et nurjata kavandatud ettevõtmine ja karistada neid, kes söandasid väljendada oma tahet. Vaatamata propagandamasina tohutule survele - või ehk
isegi just trotsimaks seda survet - järgis
võru rahvas noorte üleskutset ja tuli
mälestama Vabadussõjas langenuid.
21.oktoobril kell 18:30 oli Võru
kalmistu ette kogunenud tuhandeid
võrulasi. Seisti silmitsi hirmu ja
vägivallarežiimi ustavate teenritega.
Kõrgematest instantsidest oli väljastatud täiesti absurdne keeld - keeld minna kalmistule. Võrulased aga trotsisid
okupatsioonivõimu ja väljendasid selgelt OMA TAHET. Rahvahulk lihtsalt
murdis läbi sellest kalmistut piiravast
ahelikust. See oma tahte maksmapanek
oli midagi enneolematut. On inimesi,
kes kuulsid, kuidas miilitsatöötajad raporteerisid Tallinnasse raadio teel: “nad
murdsid läbi!”
Seega on 21. oktoober 1987 võrulaste jaoks ajalooline päev. Ja mitte ainult võrulaste jaoks. Pärast seda päeva
polnud enam keegi ega miski endine.
Võrulaste selge ja vapper eneseväljendus kujunes pöördepunktiks mitte
üksnes Võru linnale, vaid kogu Eestile.
Sel päeval murti okupatsioonivõimu
selgroog, kui tagasihoidlikult kavandatud leinamiitingust kasvas välja esimene Nõukogude okupatsiooni vastane
üldrahvalik meeleavaldus. Rahvahulga
peade kohal lehvis sõjajärgses Eestis
esmakordselt meie sinimustvalge.
Praegu, 20 aastat hiljem, võime täie
kindlusega väita, et just 21. oktoobril

aset leidnud VÕRULASTE TAHTEVÄLJENDUS oli aluseks ja alguseks
Eesti taasiseseisvumisprotsessile.
Võru veri ei värise. Seda kinnitas
jätkunud tahteväljendus, kui võrukesed toetasid Vaba-Sõltumatu Noorte
Kolonn nr.1 noorte poiste ja tüdrukute
tegevust. Võrulaste toetusel asusime
esimestena Eestis taastama okupatsioonivõimu hävitatud Vabadussammast
ja esimesena Eestis heiskasime ikka
veel keelatud rahvuslipu Baltimaade
kõrgeimasse punkti - Suure-Munamäe
torni.
Võru inimeste tahteväljendus, mehisus, pealehakkamine ja solidaarsus
väärib meelespidamist. Seepärast loogem ühiselt oma linnale üks uus tähtpäev - Võrulaste tahteväljenduse päev
21. oktoobril. Heisakem kõik sel meie
päris OMAL päeval majadele rahvuslipud. Saame sel päeval taas kokku Võru
kalmistu ees ja mingem, tõrvikud käes,
läbi sügispimeduse linna, tunnustamaks meie endi, meie isade ja emade,
vanaemade ja vanaisade julget tahteväljendust.
Vaba-Sõltumatu Kolonn nr.1 ei
soovi kasutada ajalugu malakana, et
õhutada viha ja vaenu. Meie soov on
leida läbi ajaloo see, mis meid ühendab. Võru linn ja tema ajalugu on meie
kõigi ühisomand. Säilitame ja hoiame
seda luues võrulaste tahteväljenduspäeva. Teeme sellest aastateks traditsiooni, mida auga edasi pärandada lastele ja
lastelastele.
Edu ja kordamineku alus on koostöö. Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr.1 tegi
Võru Linnavalitsusele ettepaneku
üheskoos korraldada võrulaste tahteväljenduspäev ning kujundada see
linnale traditsiooniks. Meie ettepanek
leidis igakülgse mõistmise ja aktiivse toetuse. Linnavalitsus moodustas
koostöögrupi, kuhu kuuluvad linna
välissuhete korraldaja Britt Vahter, aselinnapea Innar Mäesalu, kultuurisuhete
korraldaja Kristi Aavakivi, volikogu
kultuurikomisjoni esimees Merle Koik
ja kultuurimaja “Kannel” direktor Heiki Kelp. Koostööd ja toetust otsime
ka meie majanduse edendajailt. VabaSõltumatu Kolonn nr.1 on pöördunud
20 Võrumaa edukama ettevõtte poole
koostööettepanekuga.
Kuid Võrulaste tahteväljenduspäeva korraldamise toetamiseks ei pea
olema linna- või majandusjuht. Kõik,
kes te soovite anda oma panuse Kolonn
Nr.1, Võru Linnavalitsuse, Kultuurimaja “Kannel” ja Võrumaa muuseumi
ettevõtmise - Võrulaste tahteväljenduspäeva - kordaminekuks, saate seda
teha läbi rahalise toetuse. Kolonn
Nr.1 on avanud SEB Ühispangas a/a
10220066694013. Kui leiate võimaluse seda ettevõtmist toetada, siis ärge
unustage maksekorraldusele märkimast
oma nime, sest kõigi toetajate nimed
kantakse Vaba-Sõltumatu Kolonn nr.1
XX aastapäeva puhuks välja antavasse
juubeliraamatusse.
Meie, võrukesed, oleme julged ja
tegusad, olgem ka sallivad ja armastagem oma kodukohta, sest kõik saab
alguse meist endist. Ainult meie ise
saame näidata, et Võro om üts ummamuudu liin, kes hindab neid, kelle „veri
ei värise“..
Vaba-Sõltumatu Kolonn
nr.1 nimel AIN SAAR
Külastage lahkelt Vaba-Sõltumatu
Kolonn Nr.1 kodulehekülge internetis
aadressil www.noortekolonn.org
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Võimalused kommunikatsiooniks
vaimupuudega lapsega suhtlemisel
Veebruari keskel külastas
Järve Kooli meie kauaaegne
tuttav ja koostööpartner Eesti
tuntuim logopeed Linnu Mae.
Käesoleva õppeaasta üks põhieesmärke on töö vanematega
ning selle raames oleme planeerinud korraldada teabepäevi, nõustamist vanematele
ja pedagoogidele. Eesmärk on
tuua kooli erinevaid spetsialiste väljastpoolt Võru ja kaasata
vanemaid ka ühingute korraldatavatele seminaridele.
Seekordselt kutsusime proua
Linnu Maed Järve Koolis toimuvale teabepäevale, kus oli
arutusel erinevate võimaluste
leidmine suhtlemiseks kõnetute
lastega. Üritus oli kahepäevane
ning mõeldud lastevanematele ja
pedagoogidele. Päeva teemaks
oli erinevate võimaluste leidmine suhtlemiseks vaimupuudega
lastega. Esimesel päeval kohtuti
vestlusringis, esitati küsimusi ja
seejärel toimusid individuaalsed
konsultatsioonid soovijatele.
Last on tunduvalt lihtsam
õpetada kui saad temaga suhelda kõne kaudu. Toimetuleku
kooli õpilase kõne tase võib olla
väga erinev. Mõned õpilased
suudavad osaleda lihtsas vestluses, teised teevad teatavaks
vaid oma põhilisi vajadusi kas
üksikute sõnade või osutamistega. Mõned lapsed ei õpi kunagi
kasutama kõnet, kuid võivad aru
saada lihtsamatest instruktsioonidest ja õppida suhtlema läbi
alternatiivsete kommunikatsioonivahendite, mis valitakse iga
konkreetse lapse võimetest ja
vajadustest lähtuvalt. Kommunikatsioonivahendi puudumine
viib tihti selleni, et laps ei suuda
mõista ümbritsevat keskkonda
ning ei saa teiste inimestega suhelda.
Austatud kolleeg logopeed

Linnu Mae rõhutas, et kõigil
on õigus suhtlemisele. Selle
võimaluse ära võtmine on inimõiguste rikkumine. „Lapsevanemad vajavad väga palju nõustamist ja abi puudega lapsega
suhtlemisel. Sageli on vanemad
seisukohal, et meie, kes me kõneleme, arvamegi, et ainsaks
kommunikatsioonivahendiks
on kõne. Kuid tihtipeale aga ei
pruugi loodetud ja oodatud kõnet. Seepärast on vaja õpetada
inimesele suhtlemist näiteks
mingite märkide abil. Seda selleks, et laps saaks ka ise midagi
öelda, väljendada oma soove ja
vajadusi, ilma et keegi peab temalt seda küsima,“ rääkis Linnu
Mae, kes on just spetsialiseerunud alternatiivsetele kommunikatsioonivahenditele. Tema
sõnul on vaja, et lapsevanemad
saaksid aru nende vahendite vajalikkusest ja ka kasutaksid neid
– seda just laste endi huvides.
Meie, spetsialistide kohus
ongi leida need alternatiivsed
kommunikatsioonivahendid,
millel on kas kõnet asendav või
kõnet toetav funktsioon. Lapsed
mõisatavad piltide, piktogrammide või viibetega saadetud kõnet paremini ning on võimelised
ka ise nende abil suhtlema.
Kõik mõõduka ja sügava
vaimupuudega lapsed vajavad
kõnearendust, mida võivad läbi
viia nii logopeed kui ka eripedagoogid. Kõnearendus peab
toimuma kogu õppetöö vältel
ning õpitu kinnistamine peab
jätkuma ka pikapäevarühmas
ning kodus.
Vestlusringis said vanemate küsimused vastused.
Mitmed vanemad jäid vestlema
individuaalselt,
oma
lapse probleemist lähtuvalt.
Teisel päeval toimusid konsultatsioonid: vaadeldi last, uuriti

rehabilitatsiooni plaane, arutati
koos vanemaga ja õpetajaga,
millist konkreetset kommunikatsioonivahendit õpilane vajab. Liitpuudega õpilase jaoks
on kindlasti oluline suhtlemine
kommunikaatori abil. Selleks
leppis Linnu Mae kokku vanematega lisakonsultatsiooni aja
Tallinnas, et täiendada lapse rehabilitatsiooniplaani ning soetada talle individuaalne kommunikaator.
Tänu Võru Linnavalitsuse
toetusele, sai kool osta endale
spetsiaalse Boardmarkeri programmi, mille kasutamine annab
paljudele õpilastele võimaluse
„rääkida”.
Võru Järve Koolis on kasutusel kaasaegsed alternatiivsed
kommunikatsioonivahendid:
esemeline kommunikatsioon, joonistatud ja ise pildistatud, kiletatud pildid ning fotod, piktogrammid eesti keeles,
PCS-pildid eesti keeles, kõnet
toetavad ja asendavad viiped.
Vanemad jäid üritusega rahule ja järgmine teabepäev on planeeritud läbi viia 21.mail 2007.
a. Järve Koolis. Vahepeal käime
märtsi lõpul hoolekogu liikmetega vaatamas/tutvumas Ämmuste
Kooliga Viljandimaal.
Vanemate teadlikkuse kasvatamine aitab neil paremini
mõista oma last, suhelda temaga
ning lõppkokkuvõttes saavutada
võimetekohane areng.
Konsultatsioonid koos lapsevanema ja õpetajaga aitavad
üheselt mõista lapse vajadusi
ning luua tingimusi tema arenemiseks.
Koostöö on edu võti.
REET KANGRO
Võru Järve Kooli direktor

Kirjanduse tund kirjaniku esituses
5.veebruaril avanes Võru
Kreutzwaldi
Gümnaasiumi
õpetajatel ning gümnasistidel
harukordne võimalus kohtuda Eesti Kirjanike Liidu esimehe Jan Kausiga. Aulasse
kogunenuid hämmastas Kausi emotsionaalne ning vahetu
esinemine, mis paelus ka kõige
kirjanduskaugemaid õpilasi.
Loeng toimus 5. ja 6.tunni
ajal, millest esimesel poolel
esitas kirjanik abstraktseid luuletusi, teiste seas näiteks Kivisildniku, Elo Viidingu, Jürgen
Rooste ja paljude teiste intrigeerivate noorluuletajate üllitisi
ning ilmestas neid omapoolsete
kommentaaridega. Eraldi mainimist vääriks Kausi markantne
etlemisviis, mida vürtsitas elava
kehakeele ning erinevate hääletämbrite kasutamine.
Kirjaniku kiiret elulaadi
kinnitab fakt, et vahetunniks
oli tema mobiiltelefonile kogunenud märkimisväärselt suur
arv vastamata kõnesid. Kaus ütles, et neljatunnine bussisõit oli
väga teretulnud, kuna ühistransport on üks väheseid kohti, kus
inimene saab segamatult oma
mõtetega üksi olla.
Kuuenda tunni ajal luges
Kaus katkeid oma romaanidest
„Maailm ja mõni” ning viimasest, suure tunnustuse osaliseks saanud „Temast”. Kuna on

Tund kirjaniku esituses. Jan Kaus.

teada, et üldjuhul ei ole õpilased
just agarad küsijad, lootis Kaus
õpilaste käest vähemalt kolme
küsimust kuulda. Neid kogunes
aga palju rohkem ning lõpuks
toimus saalis juba küllaltki elav
diskussioon. Muu hulgas küsiti
kirjanikult, mis on tema arvates
elu mõte ning Kaus’i vastusest
jäi kõlama mõte, et selleks võiks
olla püüd teiste vastu võimalikult hea olla ning mitte kedagi
kunagi alandada.
Seda, et loeng oli kahtlemata
huvitav, kinnitab asjaolu, et paljud õpilased otsustasid ka seitsmendaks tunniks aulasse jääda.

Hiljem kaasõpilaste seast tagasisidet küsides kuulsin vaid positiivset - Kaus oli meisterlikult
suutnud noortele vastuvõetava
kõnepruugiga huvi äratada ka
muidu passiivsemates kuulajates.
Kokkuvõtteks oli üldfilosoofiat ja tänapäeva probleeme käsitlev koosviibimine äärmiselt
huvitav ja kindlasti ka vajalik.
On rõõm tõdeda, et eesti kirjandus on jätkuval tõusuteel ja selle
huvide eest seisavad Jan Kausi
taolised haritlased.
KRISTIINA HÜVATO
Võru Kreutzwaldi
Gümnaasium

Verena algatus oli korraldada ka lasteaia Päkapikk väljapanek Võru
linna jõululaadal.

Euroopa vabatahtlikud noored
Võru lasteaias Päkapikk
Euroopa Vabatahtlik Teenistus on programm, mis
toetab 18 - 25 aastaste noorte vabatahtlikku teenistust.
Programm võimaldab selles
vanuses noortel minna vabatahtlikku teenistusse mõnda
Euroopa teise riiki 6-12-ks
kuuks. Vabatahtliku täpne töö
sisu sõltub vastuvõtva organisatsiooni tegevusest ning vabatahtliku huvidest ja võimetest.
Võru Lasteaed Päkapikk võtab vastu vabatahtlikke noori
alates 2005.a. septembrist.
Lasteaia rühmades on peamisteks tööviisideks lastega tegelemine väikestes gruppides ja
individuaalselt, kasutades sealjuures erinevaid tegevuskeskusi
erinevate ülesannetega. Seetõttu
on hea, kui rühmas on mitu täiskasvanut korraga, kes lapsi suunavad ja juhendavad.
Esimesed vabatahtlikud noored tulid lasteaeda Saksamaalt :
Verena Schiffler ja Franziska
Wittgrebe. Praegu töötab lasteaias 3 vabatahtlikku – noormehed
Torkil Taanist ja Ward Belgiast
ning neiu Dorothea Saksamaalt.
Meie rühmal oli võimalus
vabatahtlikuga koostööd teha
ja sellest kogemusest lähtuvalt
julgustame ka teisi. Karta pole
midagi, võita väga palju!
Tagasihoidlik, kena tumedate lokkis juustega gümnaasiumi
lõpetanud neiu Verena oli teadmatuses, mida edasi õppida. Nii
ta otsustaski tulla Eestisse, et
tundma õppida selle maa kultuuri, inimesi, näha imepärast
loodust ja teha tööd lasteaias.
Esimene hommik rühmas
lastega sujus Verenal üllatavalt
hästi. Tüdrukud kutsusid ta kohe
mängudesse, palusid Verenal
joonistada, kirjutada. Kui miski
jäi arusaamatuks, siis kasutasime sõnaraamatut. Verena oli ise
aktiivne eesti keele õppija, luges
muinasjuturaamatuid ja tõlkis
neid. Suureks abiks ja toeks oli
talle mentor Aliis, kelle poole
võisime ka meie alati pöörduda
kui mingi mure või probleem
tekkis. Kohe algusest peale
tegutses Verena rühmas väga
aktiivselt, võttes osa rühma tegevustest (pakkus ideid kunstitegevuseks, meisterdas mitu
lauamängu ja jõulukalendri koos
üllatustega, osales rühma lavastustes ja ühisüritustel, oli abikäeks õppekäikudel, matkadel
jne). Viimasel tööpäeval rühmas
korraldasime Saksa-Eesti päeva,
kus Verena valmistas magustoidu, mida Saksamaal lasteaias
pakutakse ning õpetas oma maa
rahvusmänge ja laule.

Verena energiat jätkus ka
lasteaia üritustele ja väljapoole lasteaeda. Koos Franziskaga
musitseeriti
luulehommikul,
korraldati õpetajatele saksa keele kursus, muinasjutupäev metsas jms). Verena andis mitmel
korral saksa keele tunde Võru
Kesklinna Gümnaasiumis.
Verena algatus oli korraldada
ka jõululaat (Vabaduse väljakul)
nii nagu seda tehakse Saksamaal - müüakse omavalmistatud
kaupa, mängitakse, lauldakse
ja lihtsalt tuntakse ennast mõnusalt. Koos hoolekogu liikmetega küpsetasid nad hulgaliselt
maitsvaid küpsiseid, mille järele oli ka järgmisel laadapäeval
suur nõudlus.
Meeldejääv sündmus oli
kõigi Võru vabatahtlike noorte korraldatud rahvusvaheline
õhtu meie lasteaias, kus lauldi
rahvuslaule, söödi rahvustoite
ja noored etendasid toreda humoorika lühipala eestlastest.
Verena töötas lasteaias 12 kuud.
21.veebruaril tuli ta meile külla.
Küsisime siis mis talle Eestis
meeldis?
Verena: ”inimesed on Eestis
rahulikumad. Mulle tundub, et
siin ei ole nii palju stressi. Väga
meeldib loodus, Päkapiku lasteaed ja muidugi eesti keel! Kohukesi ei ole Saksamaal ja keefir
on siin palju parem.”.
Miks sa Eestisse tagasi tahtsid tulla?
”Sest siin meeldis väga –
inimesed on siin kenad, tahtsin
neid kõiki jälle näha. Ma olen
hakanud Eestimaad armastama”.
Jaanuari keskpaigast tuli
meie rühma uus vabatahtlik, 18
aastane noormees Ward Belgiast. Hetkel on meeskonda sisse
elamise aeg, kuid suur hämmastus oli see, kui hästi ta juba
esimestel päevadel rääkis eesti
keelt. Ward on meie rühmas
abiks augustini.
Meie lasteaed on väga õnnelik, et ta teostas ühe lapsevanema, praeguse vabatahtlike
mentori Aliisi idee, võtta enda
õlule projekt ”Eesti Vabatahtliku Teenistus”. Vabatahtlikud
on olnud meie lastele toredad
mängukaaslased, juhendajad ja
sõbrad, õpetajatele vajalikud
abikäed ning lasteaiale toredate ideede pakkujad ja teostajad.
Vabatahtlikud teevad oma tööd
selleks, et kedagi aidata ja olla
kasulik - ärge kartke siis abi vastu võtta!
Lasteaiaõpetajad
MERIKE ZUPSMANN ja
ANNIKA NAGEL
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Turismikonverents ”Omapära
ja kvaliteet kui turismiarengu
edufaktorid”
28. veebruaril ja 1. märtsil
toimus esimene omataoline
turismikonverentsile LõunaEestis - “Omapära ja kvaliteet kui turismiarengu edufaktorid”.
Konverentsi esimesel päeval, 28. veebruaril said osalejad võimaluse tutvuda Võrumaa
huvitavamate
turismipakkumistega talvisel hooajal ning
nautida head kohalikku toitu.
Täpsemalt toimusid väljasõidud gruppidele Võrumaa erinevatesse paikadesse – külastati
Vastseliina piiskopilinnust ja
muuseumituba, Setomaad, Rõuge Ööbikuoru keskust, Rogosi
kastellmõisa, Haanjat, Mõniste
Muuseumi, Metsavenna talu,
Metsamoori Pereparki, Uhtjärve Ürgoru nõiariiki, Kubija hotelli ja tervisekeskust, Väimela

mõisa, Võrumaa Kutsehariduskeskust, vaadati Võru kirikuid
ja Kreutzwaldi muuseumi. Iga
osaleja sai ise valida meelepärase väljasõidu sihtpunkti.
Võrumaa
Kutsehariduskeskuses toimus aga 1. märtsil
konverents, kus anti ülevaade
Võrumaa turismiarengu uuematest ideedest ja suundumustest.
Vastvalminud Võru maakonna,
Võru linna ja Haanja valla turismi arengukavadest andsid
ülevaate vastavalt maavanem
Ülo Tulik, linnapea Ivi Eenmaa
ja vallavanem Jüri Gotmans.
EAS Turismiarenduse direktor Tarmo Musto rääkis aga
sellest, kuhu ja kuidas suunab
turismi arengut riiklik turismi
arengukava.
Diskussioonide paneelides
olid arutlusel küsimused kas

terviseturism võrdub SPA-ga
ning kas loodus- ja pärandturism elatab ja laseb elada. Oma
ala spetsialistid rääkisid turismiharidusest Eestis, võtmes:
kas parem käsi teab, mis vasak
teeb? Diskuteeriti ka majutusasutuste järkude ja kategooriate
teemal.
Lähem info konverentsi
kohta: www.visitvoru.ee
Konverentsi
korraldasid
MTÜ Võrumaa Turismiliit,
Võru Maavalitsus, Võrumaa
Kutsehariduskeskus, SA Võrumaa Arenguagentuur ja OÜ
Continuum Group. Toetasid
Võru Linnavalitsus, Haanja
Vallavalitsus, OÜ Funding, Nopri Talumeierei OÜ, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda.
VLL

„Päkapikk“ saab
kampaania raames
liikumiskasvatuse
õppeväljaku
2006. aasta augusti keskpaigast kuni septembri lõpuni
viis SEB Ühispanga Elukindlustus läbi heategevuskampaania
liikumiskasvatuse
õppeväljakute
rajamiseks
lasteaedade juurde. Üle Eesti
rajatakse kampaania käigus
välja valitud 12. lasteaeda
liikumiskasvatuse õppeväljakud, nende hulgas on ka
Võru lasteaed Päkapikk.
Kampaania käigus koguti toetusraha üle 120 000
krooni, sellele summale lisas
SEB Ühispanga Elukindlustus
omaltpoolt 50 000 krooni.
13. veebruaril valis Eesti Lasteaednike Liidu, OÜ
Liiklusohutuskeskuse
ning
Maanteeameti
esindajatest
moodustatud komisjon laekunud 96 taotluse hulgast välja
lasteasutused, kelle territooriumitele rajatakse tuleval kevadel liikumiskasvatuse õppeväl-

jakud. Valiku tegemisel omas
olulist tähtsust lasteaia poolt
esitatud kirjeldus rajatava õppeväljaku kasutamise eesmärkidest ning planeeritavatest tegevustest sellel. Oskus siduda
liikluskasvatus igapäevase kasvatustegevusega ning kavandada laste liikumise aktiviseerimist ja ohutuse õpetust, olid
Maanteeameti peaspetsialisti
Urve Sellenbergi sõnul peamised valikukriteeriumid.
Väljakuid hakkab kujundama ning maha joonistama
Liiklusohutuskeskus OÜ.
SEB Ühispanga Elukindlustusel on hea meel juba neljandat aastat järjest panustada
Eesti laste turvalisusele suunatud tegevustesse
INDREK HOLST
Juhatuse esimees
SEB Ühispanga Elukindlustus

Sigalahe Sõbralik
Vastlapäev „Päkapikus“

Teuva valla esindajad kohtumisel Võru Linnavalitsuses, kus tutvusid põgusalt Võru linna ja siinsete
sportimisvõimalustega.

Võru lasteaias Päkapikk toimus 15.veebruaril vahva üritus – Sigalahe Sõbralik Vastlapäeva.
Sellega tähistati kolme tähtpäeva: sõbrapäeva, vastlapäeva
ja sea-aasta algust.
Laulu ja tantsuga tulid külla
kolm sõpra-põrsakest ja lumememm, kes viisid lastele läbi

erinevaid vastla-ja osavusmänge.
Kui kõik rühmad olid läbinud oma tegevuskeskused,
jagati maiustamiseks magusaid
seakõrvu.
ESTER PETERSON
Võru lasteaed Päkapikk

Võrut külastas Soome Teuva
valla delegatsioon
6. – 8. veebruarini väisasid
Võru linna ja Haanjat Soome Teuva valla delegatsioon,
tutvumaks piirkonna sportimisvõimalustega, turismiettevõtjate ja noorteklubide
tegevusega. Soomlased on huvitatud võimalikust koostööst
nimetatud aladel.
Teuva valla delegatsiooni
kuulusid omavalitsuse esindaja,
sporditegelased ja turismiettevõtja ning noorsootöötajad.

6. veebruaril kohtusid
soomlased Võru Linnavalitsuse esindajatega, kes andsid
ülevaate linna arenguplaanidest
turismivaldkonnas, seda peamiselt aktiivse ja sportliku vabaaja veetmise osas. Räägiti ka
võimalikest koostöövormidest
noorsootegevuse osas – sporditreeningud, laagrid, võistlused, koolitused jne. Samuti koolidevaheliste sõprussidemete
loomist.

Teuva valla delegatsioon
tutvus ka Võru Spordikeskuse ja Võru Spordikooliga, kus
tunti suurt huvi just meie suusatreeningute ja –õppetegevuse
korralduse vastu.
7. veebruaril viibisid soomlased Haanja vallas, kus kohtusid samuti omavalitsuse, kohaliku spordiseltsi, koolide ja
turismiettevõtjate esindajatega.

Lastele korraldati lõbusaid vastla- ja osavusmänge.

VLL

Kinnitati Võru noortekeskuse juhatus
MTÜ Võru Avatud Noortekeskuse (ANK) juhatuse üldkoosolekul kinnitati uued juhatuse liikmed.
Juhatuse esimeheks valiti
Rando Rohumets ning liikmeteks noorte esindajana KattriLiis Eskla, Võru Linnavalitsuse

poolt Kersti Kõosaar ja Kristi
Aavakivi ning Võru valla poolt
Siiri Konksi.
Lisaks muudatustele juhatuse liikmete osas kiideti üldkoosolekul heaks ka 2006. aasta tegevusaruanne ning tegevuskava
aastaks 2007. Samuti kinnitati

MTÜ Võru Noortekeskuse
töösisekorraeeskirjad, mis esitatakse Võrumaa Tööinspektsioonile.
VLL
Kolm sõpra põrsakest ja lumememm
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HAANJA MARATONI SILJA SPORDI LASTESÕIT
TOIMUB TRADITSIOONILISELT PÄEV ENNE “SUURT SÕITU” -

LAUPÄEVAL, 03.MÄRTSIL HAANJAS.
Väga vajalikku eelregistreerimist saab teha Silja Spordi poes või Haanja
Suusaklubis, kirjutades e-posti: haanja@haanjamaraton.ee
Et hiljem segadust ei tekiks, märkida lisaks nimele kindlasti ära ka P või T ja sünniaasta.

Kohapeal lõpeb registreerime kell 14.30
Stardid: vanema vanuse poistele-tüdrukutele kell 15.00 ja nooremale kell 15.15
Mõõtu saab võtta 2-s vanuseklassis vanem: 1995 –1998.sündinud poisid ja tüdrukud 5 km
noorem : 1999.a.s. ja nooremad poisid ja tüdrukud 3 km

Suusabuss väljub Vilja Selveri juurest kell 13.30, järgmine peatus on Olevi lasteaia
bussipeatuses

Võru Jalgpalliklubi kutsub
8- 17a poisse jalgpalli treeningutele
Võru Spordihoonesse.

Vahva suusasõit on tasuta, iga osaleja saab finišis Bjorn Daehlie mütsi ja magusa
üllatusauhinna.

Emme-issi ja sõbrad kaasa ning suusatama!

Täpsem info meie kodulehelt
www.jkvoru.ee või telefonil 518 5999

MÄRTSIS VÕRU SPORDIKESKUSES
3. märts

4. märts

6. märts

Eesti Noorte Kommertskoja
iga-aastase mitmevõistluse
KOJAKYMP talvine
osavõistlus

15. märts \”Tähelepanu Start\” Võru
maakonna III etapp

Lahtised Jõutõste
Meistrivõistlused Võru
Raskejõustiku klubi
\” Strongman\” karikale
Kell 11:00

17. märts Judoturniir \”Võru Kevad\”

TV 10 OS Võru maakonna II
etapp
Kell 15:00

10. märts Eesti Spordiveteranide Liidu
sisekergejõustiku
meistrivõistlused
Kell 12:00
14. märts Tartu MK koolinoorte
sisekergejõustikuvõistlused
Kell 11:00

16. märts Ülenurme Gümnaasiumi
sõpruskoolide
kergejõustikuvõistlused

17. märts Võru Spordikooli lahtised
kergejõustikuvõistlused
võistlused
18. märts Judoturniir \”Võru Kevad\”
23. märts \”Kesköö koss\”
- meelelehutuslik korvpalli- ja
muusikaüritus noortele
Kell 21:00

Kallid lapsed ja vanemad!
Ootame teid kõiki teisipäeval, 27. märtsil algusega kell 10.00
toimuvale

VÕRU LASTEAED SÕLEKE
LAHTISTE USTE PÄEVALE
Pakume:
•
•
•
•
•

võimalust tutvuda meie majaga
osaleda rühmades läbiviidavates tegelustes
kaasalöömilusti saalis, video- ning muusikatoas
toimuvates ühistegevustes
tutvumist lasteaia fuajees avatud LASTE TÖÖDE
NÄITUSEGA
mängimist rühmadesisestes MÄNGUTUNDIDES
(kell 16.15 - 17.15).

NB! Mängutunnis osalemiseks palume võtta ühendust alltoodud telefoninumbritel
EMA JA ISA!
VANAEMA JA VANAISA!
TULGE JA VEETKE ÜKS PÄEV MEIEGA KOOS!
Täpsem info:
Lasteaed Sõleke juhataja tel: 782 1922 või 55 669 255
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LINNAVOLIKOGU JA
-VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu istung 13. veebruaril
Linnale rahaliste kohustuste
võtmine
Volikogu otsuse kohaselt lubati
Võru Kultuurimajal Kannel sõlmida
kasutusrendileping aastateks 2007
– 2011 sõiduauto (mahtuniversaal)
liisimiseks summas kuni 260 000
krooni.
Võru Kultuurimaja Kannel kasutuses on praegu ametiauto Citröen Xsara 1,4. Auto on valmistatud
1998.a ning selle läbisõit 212 000
km. Läbisõidust tingituna on auto
sõidushoidmiseks tekkinud suured
remondikulud (2006.a. 42 000 kr)
ning otstarbekam on liisida uus auto
ja vana maha müüa.
Parima pakkumise on teinud AS
Info Auto sõiduautole Ford Focus
1,6L Trend. Esimene sissemakse
10%, maksetähtaeg 60 kuud. Kultuurimaja Kannel eelarve koostamisel on sissemakse ja kasutusrendimaksetega arvestatud.
Loa taotlemine riigihanke
korraldamiseks
Otsustati lubada Võru Linnavalitsusel korraldada riigihange 14
arvutikomplekti kasutusrendi lepingu sõlmimiseks tähtajaga 3 aastat.
Võttes arvesse arvutite kiiret
moraalset kulumist ja arvutite utiliseerimisega kaasnevaid täiendavaid
kulusid on otstarbekas kasutada
arvuteid kasutusrendi lepingu alusel. Arvutite vajaduse määramise
aluseks on 2006. a detsembris läbi
viidud arvutipargi tehniline analüüs,
mille käigus selgus, et vananenud
arvutid ei võimalda kasutada tööks
vajalikke programme ja aeglustavad tööprotsessi. Tegemist on rohkem kui 3 aasta vanuste arvutitega,
samuti arvutitega milles on kasutatud ebakvaliteetseid komponente
ja millel puudub vanuse tõttu tootjapoolne garantii.
Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalikustamine
Võeti vastu avalikustamiseks
Kreutzwaldi 89 ja lähiala detailplaneering.
AS Semuehitus on Võru Linnavalitsusele esitanud Kreutzwaldi 89
kinnistu detailplaneeringu algatamise taotluse. Detailplaneeringu
eesmärgiks on kinnistu jagamine,
ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine, haljastuse ja heakorrastuse
ning liikluskorralduse põhimõtete
väljatöötamine. Planeeritava ala
suurus on ca 23890 m2.
Detailplaneeringuga jagatakse Kreutzwaldi 89 kinnistu kaheks
positsioon nr 1 suurusega 3910 m²
ning positsioon 2 suurusega 10 110

m2. Planeeringualale moodustatakse liiklusmaa krunt suurusega 2235
m² ning alajaamakrunt suurusega
49 m². Liiklusmaa planeerimisel
on arvestatud Võru Linnavolikogu
12.04.2006 otsusega nr 47 kehtima
jäetud Võrusoo elamukvartali detailplaneerimise projekti, mille järgi
on planeeritud Jüri ja Kreutzwaldi
tänavaid ühendav tänav. 1994. aastal
mõõdistatud krundi maaüksuse plaanil on näidatud projekteeritud tänav.
Võeti vastu avalikustamiseks Niidu
6, Niidu 8 kinnistute ja lähiala detailplaneering.
AS Semuehitus on Võru Linnavalitsusele esitanud avalduse liita
Niidu 6 kinnistu Niidu 8 kinnistu
detailplaneeringualaga. Niidu 6 kinnistu on liidetud Niidu 8 detailplaneeringualaga Võru Linnavalitsuse
09.08.2006 korraldusega nr 493.
Detailplaneeringuga on jagatud
Niidu 8 kinnistu kaheks. Moodustatavate kinnistute maakasutuse
sihtotstarve on määratud korruselamumaaks, hoone maksimaalseks
kõrguseks on määratud 20 meetrit.
Niidu 6 kinnistu maakasutuse sihtotstarve on määratud korruselamumaaks ning hoone maksimaalseks
kõrguseks on määratud 14 meetrit.
Võru linnas hooldajatoetuse
maksmise kord
Volikogu kehtestas Võru linnas
hooldajatoetuse maksmise korra.
Käesolev kord reguleerib hooldajatoetuse maksmist isikutele, kelle
enda ja tema hooldusel või eestkostel oleva raske või sügava puudega isiku elukoha aadress on Eesti
rahvastikuregistri andmetel Võru
linnas.
Võru Linnavolikogu kehtestas
Võru linnas hooldajatoetuse maksmise korra 11. märtsil 2005 määrusega nr 63, mida 14. detsembril
2005 muudeti. Käesolevaks ajaks
pole enam vajadust iga-aastaselt
määrust muuta, kuna hooldajatoetuse määramine ja maksmine sujub
tõrgeteta ja informatsioon hooldajatoetuse maksmisest kohalike omavalitsuste kaudu on jõudnud puuetega inimesteni. Seega on määruse
eelnõu rakendamisest välja jäetud
määruse kehtivuse lõpptähtaeg. Lisaks on määruses asendatud sõna
„sotsiaalosakond“ sõnaga „sotsiaaltööosakond, ära on jäetud sõna
„hooldustöötaja“, kuna uuest struktuurist tulenevalt ei ole sotsiaaltööosakonna koosseisus hooldustöötajaid. Muudetud on ka toetuse
maksmise tähtaega – toetus makstakse välja hiljemalt kuu viimaseks
kuupäevaks.
Kuna nimetatud määrust on
eelnevalt juba muudetud, siis õigusselguse huvides on soovitatav vastu
võtta määruse uus redaktsioon ja
tunnistada eelnevad kehtetuks.

Suusamatk Võru – Haanja – Võru
sporditrassil
25.veebruaril toimus ülevabariigiline suusapäev deviisi all – Eesti
Terviseradadel ümber maailma.
Võru Spordikool koostöös Võru
Spordiseltsiga Kalev korraldasid
nimetatud ürituse raames suusamatka aastaringselt kasutataval Võru – Haanja – Võru sporditrassil.
Kontrollpunktid olid Võru
Spordikooli Kubija suusa- ja Jaanimäe spordibaasis, kus suusatajaid
ootas soe jook. Samas pandi kirja ka
suusatajate läbitud kilomeetrid ning
kõigi registreerunute vahel loositi
firma Silja Sport poolt välja pandud
auhinnad.

Kokku oli kontrollpunktide
lahtioleku ajal registreerunud 62
inimest ja nende poolt läbiti 841
kilomeetrit.
Sporditrassi
pearajameister
on Suulo Maasik ja suusarada on
veebruari keskpaigast alates suusatatav vastavalt käesoleva talve
lumeoludele. Sporditrassi pikkus
on 14 kilomeetrit - Võru raudtee
ülesõidukoht – Haanja Puhke-ja
spordikeskus, edasi-tagasi 28 kilomeetrit. Kui minnes on kogu aeg
kerge tõus, siis koju tulles saab
mõnu tunda „prii küüdist“.
MATI OJANDU
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Aktiivne eakas on positiivne
SA Võru Pensionäride Päevakeskus on külastajatele olnud
avatud juba 1,5 aastat ja tegevus on saanud hoo sisse. Püüame pakkuda Võru linna eakatele mitmekesiseid võimalusi
oma vaba aja sisustamiseks ja
huvialadega tegelemiseks.
Päevakeskuse juures tegutsevad erinevad huviringid: jooga
eakatele, käsitööring, seeniortants, seltskonnalaul, kokandus,
segakoor Videvik. Huviringe
juhendavad vabatahtlikud põhitööst vabal ajal.
Alates 2006. aasta sügisest
on päevakeskusega liitunud ka
eakate klubi Hõbedane Juus ja
klubi huviringid: seeniortants,
memmede rahvatants, segarahvatantsurühm Meelespea, võimlemisring ning peotantsuring
Kannapööre. Oma proove teeb
ka Võrumaa sõjameeste Ühenduse ansambel.
Septembrist maini toimuvad
kord kuus ka eakate klubi Hõbedane Juus peod kultuurimajas

Kannel. Need peod paistavad
silma arvukate osalejate ning
juba tavapärase positiivse meeleolu poolest.
Kokandusringi
tegevusse
oleme püüdnud kaasata ka aktiivseid inimesi mujalt. Nii tähistasime 16. veebruaril Leedu
Vabariigi aastapäeva ja külas oli
Leedu Vabariigi aukonsul Eestis pr. Birute Klaas. Kohvilauas
räägiti traditsioonilistest Leedu
toitudest ning nende valmistamisest, samuti riigi ajaloost ja
religioonist ning kommetest.
Sügisel käidi koos seenel,
oma retsepte on käinud jagamas
ka Võru linnapea, pr. Ivi Eenmaa.
Sellel aastal oleme püüdnud
rohkem rõhku panna juba ununema kippuvate traditsiooniliste
Eesti toitude valmistamisele.
Püüame võimaluse korral
alati tähistada ka populaarsemaid rahvakalendri tähtpäevi.
Viimane oli seeniortantsurühma Mõnusad Memmed ühine

vastlapäeva kepikõnd ja vastlatoitude söömine. Kõik mis laual
oli, see oli valmistatud rühma
aktiivsemate liikmete endi poolt:
seajalad tarrendis, keedetud soolaoad, oasalat ja vastlakuklid.
Loodame väga, et Võru linna eakate inimeste elu on pensionäride päevakeskuse abil
muutunud huvitavamaks ja
seltskondlikumaks. Soovime,
et päevakeskuses pakutav oleks
külastajatele meelepärane ja
vastaks nende ootustele. Seetõttu soovime, et eakad oleksid
ise veelgi aktiivsemad ning kui
kellelgi tekib mõni huvitav idee,
mis võiks teistelegi eakaaslastele huvi pakkuda, siis võiks seda
meilegi tutvustada ning loodetavasti suudame need mõtted ja
ideed ühiselt teoks teha.
EVE BREIDAKS,
SA Võru Pensionäride
Päevakeskus
Juhatuse esimees

Huvialaringid ja üritused SA Võru Pensionäride
Päevakeskuses (Jüri tn. 19a)
Teisipäeviti
Kell 11.00 seeniortants
Kell 11.00 võimlemine (k/m Kannel)
Kell 18.30 segarahvatantsurühm Meelespea

Kolmapäeviti
Kell 10.00 jooga
Kell 12.00 käsitööring
Kell 13.00 seeniortants (k/m Kannel)
Kell 13.30 veteranide ansambel
Kell 14.30 segakoor Videvik
Kell 16.00 memmede rahvatantsurühm (k/m
Kannel)
Neljapäeviti
Kell 11 seeniortants
Kell 11 võimlemine (k/m Kannel)

Kokandusring: 02. märtsil; 16. märtsil ja 30.
märtsil kell 10
Seltskonnalauluringi info tel: 766 8921
Klubi Hõbedane Juus peod kultuurimajas
Kannel:
18. märts kell 12-17
15. aprill kell 12-17
20. mai kell 12-17
Peod toimuvad kontserdisaalis, sissepääs 20.- ,
klubi liikmetele 15.Päevakeskuses on võimalik lugeda ajalehti ja
ajakirju, kasutada internetti, vaadata telerit ja
kasutada videomakki, laenutada käimiskeppe.
Koopia A4 1 kroon. Duši kasutamine 15 krooni.
Info tel: 766 8921, e-mail: vppk@hot.ee

Võru neiu juunioride MM-il
suusaorienteerumises
Austrias, Salzburgis toimusid
11.-16.veebruarini
juunioride
maailmameistrivõistlused suusaorinteerumises. Eesti
koondvõistkonda kuulus nendel
võistlustel ka Võru Spordikooli
õpilane Mirjam Rauba. Kokku
oli võistlustules 19 riigi esindust.
Kogu Euroopat kimbutanud
lumepuudus tegi ka suusaorienteerujate elu kibedaks ja algselt 700 meetri kõrgusele planeeritud võistlusmaastikud tuli
asendada varumaastikega, mis
asusid 1700 meetri kõrgusel merepinnast.
Avadistantsiks oli sprint ja
naisjuunioride 2,7 km pikkusel 9 kontrollpunktiga rajal tegi
väga hea sõidu Mirjam Rauba
saavutades 60 võistleja hulgas
11. koha. (see koht jäi ka Eesti
võistkonna parimaks). Võitjale,
tšehhitar Hana Hancikovale kaotas Mirjam 1.43 -ga (ajad vastavalt 12.13,8 ja 13.56,6).
Järgmisele päevale planeeritud võistlus (lühirada) tuli
edasi lükata puhkepäevale, sest
võistluseelsel ööl möllas mägedes lumetorm ja hommikuks
oli sadanud juurde 50 cm lund

ning rajameistrid
ei suutnud valmistada võistlusradu
ette. Ka transport
võistluskeskusesse oli takistatud.
See lõi segi kogu
võistluste
programmi ja lisaks
puhkepäeva nihkumisele muudeti ka
algselt planeertud
võistlusdistantside
järjekorda.
Lühirajal (4,9
km ja 15 KP) ei õnnestunud Mirjamil
orienteerumine nii
hästi kui sprindis
ja tulemuseks oli Mirjam Rauba.
28 koht. Võitis Eva
Sensson Rootsist (ajad vastavalt Mirjam veel võistelda juunioride võistlusklassis. Saadud koge29.30,7 ja 35.57,9).
Viimasel päeval oli võistlus- mused ja tippvõistluse õhkkond
distantsiks tavarada (9,9 km ja on kindlasti neiule kasuks ning
20 KP) ja ka sellel distantsil ei kuluvad ära 2008. aasta juunisuutnud Mirjam viga vältida oride maailmameistrvõistlustel,
ning ilmselt hakkas ka mõju mis toimuvad veelgi kaugemal
avaldama meile harjumatu kõr- - Bulgaarias ja samuti keskmägus. Tulemuseks 29 koht. Teise estikus.
kuldmedali võitis Eva Svensson
MATI OJANDU
(ajad 47.27 ja 58.13).
Ka järgmisel aastal saab
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Võrumaa muuseumis
Märtsikuus Meeri Säre teatridekoratsioonide
näitus “Horisondid”
Muuseumitunnid I – IV klassidele:
Märtsis: “Ema viis hälli heinamaale...”
Aprillis: “Koduke, mu kullake...”
Täpsem info Võrumaa Muuseumist,
aadressil Katariina 11, Võru või
tel: 78 244 79, tel. 78 219 39

Võru Linna Leht

KULTUURISÜNDMUSED MÄRTSIS
VÕRU KULTUURIMAJAS KANNEL
2. märts Võrumaa Noortemess 2007
Kell 10.00 – 22.45, kontsertsaalis
4. märts Riigikogu valimised

Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis
koolivaheajal, 21. märtsil (esimene rühm kell 12.00)
ootame 1. – 6. klassi õpilasi Kreutzwaldi muuseumi
meisterdama ja rahvajutte kuulama.
Registreerimine ja info Marika Sepp tel 51 928 199
või muuseumi tel 782 1798

MTÜ Kunstistuudio Krisepto teatab:
Seoses kapitaalremondiga Lembitu 2 hoones,
toimub sissepääs hoone otsauksest
ning stuudio ajutine asukoht kuni kevadeni on II korrusel.
Kõik ringid toimuvad tavapärastel aegadel:
Teisipäeviti 13-18.00 joonistamine ja maalimine (õp.T.Kant)
Kolmapäeviti 13-17.00 meisterdamine ja käsitöö (õp.A.Palo)
Neljapäeviti 18-19.30 väikelaste loovusring (õp.M.Liiv)
Reedeti 15-19.00 kompositsioon ja graafika (õp.L-H.Taimla)
Laupäeviti 12-14.00 Lastekoor Juhhei (õp.R.Paju)
Kõikide ringidega võib liituda ka praegu.
Info: 56 482656 (T.Kant)

6. märts disaini rändnäituse “Disain tuleb
külla” avamine
Kell 17.30 Võru Linnagalerii I korrusel. Näitus
jääb avatuks 18. märtsini.
6. märts Disaini aasta seminar
Kell 15.00, väikeses saalis.
8. märts Meeta Narusberk´i maalinäituse
avamine
Kell 18.00, Võru Linnagalerii I korrusel. Näitus
jääb avatuks 9. aprillini.
9. märts III Võru TSIRGUPÄIV
Kell 9.00 – 15.00. Omamoodi huvitavad tegevused I – IV klassi õpilastele. Pilet õpilastele ‘a
15 krooni. Info ja eelregistreerimine 5. märtsini.
10. märts Teater Vanemuine lavastus “Beautiful Bodies”, Laura Cunningham
Kell 19.00, teatrisaalis. Tragikomöödia ilma
meesteta. Lavastaja Jüri Lumiste. Piletid 80 ja
100 krooni.
13. märts teater Endla lavastus “Koduabiline”, Astrid Reinla
Kell 19.00, teatrisaalis. Lavastaja Tiit Palu. Piletid 80 ja 100 krooni.
15. märts Laste ja Noorte Näitemängupäev
Kell 10.00, teatrisaalis

Võru Muusikakool teatab:
kolmapäeval, 14. märtsil kell 18.00
tähistatakse emakeelepäeva eesti muusika
kontserdiga muusikakooli saalis.
Esinevad õpilased ja õpetajad, oodata on vahvaid külalisi.

Eakate Õpetajate Selts ASTRA teatab:

15. märts Võru Draamastuudio pseudomuusikal „SEE MAA, SEE LINN, NEED INIMESED esietendus
Kell 19.00, teatri proovisaalis. Lavastus Tarmo
Tagamets ja Taago Tubin. Reserveeritud.
16. märts Võru maakondlik Playback Show
Kell 10.00 – 23.00 kontsertsaalis
18. märts Laulukarusselli Võru linna voor
Kell 10.00, väikeses saalis

15. märtsil, algusega kell 12.00
Võru pensionäride Päevakeskuses
TERVISEPÄEV – süda - pea vastu!

19. märts Dmitri Kotjuhhi fotonäituse „Argipäeva hetked“ avamine
Kell 18.00 väikese saali fuajees. Näitus jääb avatuks kuni 30. aprillini.

Võimalus mõõta ka veresuhkrut ja
kolesterooli (tasu eest) ning vererõhku.

22. märts Võru Draamastuudio pseudomuusikal SEE MAA, SEE LINN, NEED INIMESED

endistele õpetajatele-pensionäridele,

MÄRTSIKUU VÕRU NOORTEKESKUSES
 N 8. märtsil kell 16.00
Idamaade stiilipidu: noortekeskuse aktiivile ja
malevlastele.
 N 15. märtsil kell 17.00
Filmiõhtu: Head Eesti filmid; võõrkeelsed
väärtfilmid.
 E 19. märtsil kell 12.00
Loeng teemal „Tervislikud ja ebatervislikud
toiduained”, lektor Tiiu Müürsepp, Eesti
Tarbijakaitse Liidust, loeng kestab 1,5 tundi.
II Loeng teemal „Tervislik toitumine”, lektor
Edvin Aedma, Tartu Ülikoolist, 1,5 tundi.
 T 20. märtsil kell 12.00
Loeng „Tervislik eluviis” - jooga tutvustus ja lühitreening 3 tundi, lektor Tartu Rahvaülikoolist.
 K 21. märtsil kell 12.00
Orienteerumispäev Kubijal (läbiviija Sixten
Sild Võru Orienteerumisklubist).
Korraldame lastele nende esimese orienteerumisvõistluse (valikorienteerumine paaride/kolmikutena) ca 30-40 minutilise kontrollajaga.
Autasustame parimaid. Tutvustame huvilistele nimetatud ala harrastamise võimalusi Võrumaal.

 N 22. märtsil kell 13.00
I Uimastipreventsiooni koolitus „Elu ilma uimastiteta. Suitsuvaba elu.” Lektor Tallinna
Kiirabihaigla arst Mare Liiger.
II Matkamäng ümber Tamula järve (uuel matkarajal).
 R 23. märtsil kell 13.00
I Salsa tantsutund (läbiviijaks vabatahtlik Emrah Ates Türgist);
II Tervisetoitude tutvustamine ja degusteerimine (iga osaleja võtab kaasa isevalmistatud
tervisetoidu ja tutvustab retsepti).
III Kokkuvõte tervisenädalast (küsitluslehe
täitmine ja vestlusring).
 T 27. märtsil
Selle kuu külalised: Tarmo Tagamets ja Taago
Tubin Võru Teatriateljeest räägivad oma põnevast tööst teatris.
Üritused on osalejatele TASUTA. Osalejatel
palume eelnevalt registreeruda Võru Noortekeskuses (Liiva tn 21) või tel: 782 3003, 56 316
231; e-post: voru.ank@mail.ee. Kodulehekülje
aadress: www.zone.ee/voruank
NB! Võru Noortekeskus on avatud tööpäevadel kell 13.00-19.00

Kell 19.00, teatri proovisaalis. Lavastus Tarmo
Tagamets ja Taago Tubin. Piletid (25.-) eelmüügis Kannel kassas.
23. märts „Koolitants 2007“ piirkondlik voor
(Võru, Valga, Põlva)
Kell 12.00
24. märts Kohviõhtu-tantsuõhtu
Kell 20.00
26. märts Võru Draamastuudio pseudomuusikal SEE MAA, SEE LINN, NEED INIMESED
Kell 19.00, teatri proovisaalis. Lavastus Tarmo
Tagamets ja Taago Tubin. Piletid (25.-) eelmüügis Kannel kassas.
27. märts Rahvusvahelise teatripäeva tähistamine ja Võru linnavalitsuse poolt väljaantava Kandle teatriauhinna üleandmine
Kell 11.00. Jälgige reklaami!
29. märts Võru Draamastuudio pseudomuusikal SEE MAA, SEE LINN, NEED INIMESED
Kell 19.00, teatri proovisaalis. Lavastus Tarmo
Tagamets ja Taago Tubin. Piletid (25.-) eelmüügis k/m Kannel kassas.
30. märts Võru Draamastuudio pseudomuusikal SEE MAA, SEE LINN, NEED INIMESED
Kell 19.00, teatri proovisaalis. Lavastus Tarmo
Tagamets ja Taago Tubin. Piletid (25.-) eelmüügis k/m Kannel kassas.
30. märts Vana Baskini Teatri etendus
„Dublant“, Alan Avckbourn
Kell 19.00, teatrisaalis. Kriminaalne komöödia.
Lavastaja Egon Nuter. Piletid 110 ja 90 krooni
eelmüügis Kannel kassas.
31. märts Maateatripäev
Kell 10.00
Piletite müük üks tund enne etenduse, kontserdi, ürituse algust.
Kassa on piletite eelmüügiks ja broneerimiseks avatud
E – R kella 12.00 – 16.00 ja 18.00 – 21.00.
Täpsem informatsioon: www.vorukannel.ee,
info, kassa tel: 786 8676, admin tel: 786 8675,
782 8744

Meeldetuletus ettevõtjatele
Tähelepanu kõik linna territooriumil tegutsevad ettevõtjad (ASd. OÜ-d, FIE-d).
Kõik ettevõtjad, kellel on vormistatud registreering majandustegevuse registrisse, on kohustustatud igal aastal enne 15.aprilli
täitma registreeringu õigsuse kinnitamise taotluse vormi ja esitama selle linnavalitsusele. Majandustegevuse registrisse on kantud taotluse
alusel ettevõtjad, kelle tegutsemisala puudutab tegevusvaldkondi: jaekaubandus; toitlustamine; hulgikaubandus; teenindus; majutus.
Teie taotluse alusel tehakse
majandustegevuse registris vastav
märge. Kui registreeringu õigsuse
kinnitamise taotlust ei ole esitatud,
peatab keskregister pärast 15.aprilli
Teie registreeringu, mis tähendab,
et Teie ettevõte ei või tegutseda.
Registreeringuandmed ning kõik
taotluste vormid ja juhendid on
avaldatud registri veebilehel: http://
www.mkm.ee/mtr.
Juhin tähelepanu, et kehtiva
„Kaubandustegevuse seaduse“ ja
„Majandustegevuse registri seaduse“ kohaselt kehtib nõue hulgikaubandusega tegeleva ettevõtja
registreerimiseks. See tähendab, et
kõik linna territooriumil tootmi-

sega tegelevad ettevõtted peavad
esitama linnavalitsusele registreerimistaotluse hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks, mille alusel
tehakse kanne majandustegevuse
registrisse. Lisaks eeltoodule on
vastavalt „Turismiseadusele“ alates
01.11.2006. kohustatud end kohaliku omavalitsuse kaudu kandma
majandustegevuse registrisse ka
kõik majutusteenust osutavad
ettevõtted.
Ettevõtjatel, kes on tegevuse
lõpetanud, tuleb esitada linnavalitsusele registreeringu muutmise taotluse vorm, kus märkida ära tegevuse
lõpetamise kuupäev. Taotluse alusel
arhiveeritakse Teie registreering
majandustegevuse registris.
Kõik taotluste vormid ja juhendmaterjalid leiate eelpool nimetatud
veebilehelt. Küsimuste tekkimisel
palun pöörduda ettevõtluse spetsialisti poole tel 7850 914, e-post sirje.
randver@vorulinn.ee või tulla linnavalitsusse ja vormistada taotlus
kohapeal. Kui ettevõja ei ole kantud
majandustegevuse registrisse, puudub tal seaduslik alus tegutsemiseks.
Meeldivat koostööd.
SIRJE RANDVER
Ettevõtluse spetsialist
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Armee MM toob märtsi
lõpus Võrru
tippsportlased laske- ja
murdmaasuusatamises
20.-23. märtsini toimuvad Võrus ja Haanjas sõjaväelaste
49. maailmameistrivõistlused
murdmaa- ja laskesuusatamises. Võistluste peavastutaja on
Kaitsejõudude Peastaap, kohapeal aitavad võistlusi korraldada JVÕK Kuperjanovi
ÜJP, Võru linn, Haanja vald,
Haanja Suusaklubi ja spordiühing Võru Biathlon .
Võistlused tõotavad tulla äärmiselt põnevad, kuna registreerunud sportlaste hulgas on kuus
olümpiavõitjat ja üle kümne
maailmameistri.
Tituleerituimad osalejad on olümpiavõitjad
biathlonis Vincent Defrasne,
Florence Baverel-Robelt, Egil
Gjelland, Katrin Apel, Andrea
Henkel ja Kati Wilhelm. Kaasa
teevad seitsmekordne maailmameister Raphael Poiree, Vincent
Vittoz ja Norra värvikas laskesuusataja Lars Berger. Haanjas
saab võistlemas näha ka kahel
korral Vaasaloppeti võitnud Oskar Svärdi ja käesoleval aastal
Tartu maratoni võitnud Jerry
Ahrlini.
Võistlustele on oodata ka
sellised eksootilised suusariigid nagu Liibanon ja Brasiilia.
Kokku võtavad võistlustest osa
22 riigi suusatajad. Suurtest
suusamaadest on oma osavõtust
teatanud Rootsi, Soome, Norra,
Austria, Venemaa, Itaalia ja
Prantsusmaa.
Võistluste avadefilee toimub 20. märtsil kui võistlejate
rongkäik liigub Võru Vabaduse
platsilt Kandle aeda, mis hakkab liikuma kell 18.15. Kandle

„Tuline“
vastlapäev Võru
Kesklinna pargis

aias toimuvad sõnavõtud ja
Võru linn annab sportlastele,
meeskonnaliikmetele ja külalistele edasi oma parimad soovid.
Omamoodi tervituse vormistavad trikimeistrid OÜ-st Trikk,
kes oma tuleshow’ga astusid
üles ka Vastlapäeval Kesklinna
pargis.
Esimene võistluspäeval, 21.
märtsil läbitakse meeste 15 kilomeetri ja naiste 10 kilomeetri
murdmaasuusatamise vabatehnika distantsid.
22. märtsil võisteldakse
meeste ja naiste laskesuusatamises vastavalt 10- ja 7,5- kilomeetristel distantsidel.
23. märtsil toimub aga patrullvõistlus. Mehed läbivad 25kilomeetrise ja naised 15-kilomeetrise distantsi. Õhtul kell
18.00 leiab Kandle aias aset parimate võistlejate autasustamine
ja võistluste lõputseremoonia.
Publikul on võistlustele vaba
ligipääs. Võru linna elanikke ja
külalisi oodatakse kaasa elama sportlaste rongkäigule linna tänavatel ja avadefileele 20.
märtsil ja autasustamistseremooniale 23. märtsil kultuurimaja Kannel aias. Kolmapäeval,
21. märtsil ja neljapäeval 22.
märtsil toimub Trahteris „Võhandu“ MM afterparty, mis on
samuti avatud linnaelanikele.
Lisainfot
osalejate
ja
võistluste kohta leiad veebilehelt www.mil.ee/ski
BRITT VAHTER
Võru Linnavalitsuse välissuhete
ja arendusspetsialist

20. veebruaril toimus külmast ilmast hoolimata Võru Linnavalitsuse korraldusel Kesklinna
pargis lõbus vastlapäeva üritus „Vastlapäeva
tuletemp“. Ürituse raames avati linna jääskulptuur ning toimus vägev tuleshow.
Temaatilisi tantse esitasid „Sirutuse“ tantsutüdrukud ning õhtut vedas Tarmo Tagamets.
Ürituse koostööpartneriks oli Võru kultuurimaja Kannel.
VLL
Tuletrikke elava tulega esitasid Trikivabriku professionaalid.

Idamaa kalendri kohaselt lõppenud Koera aasta ärasaatmise märgiks süüdati põlema suur õlgedest koera kuju. Ürituse lõpetas ilutulestik.

Jääskulptuuri – Võru linna vapikuuse - on valmistanud kunstnik Tiiu Kirsipuu ning skulptuuri tõi kohale
ja paigaldas OÜ Kultorg.

VÕRU LINNA LEHT
Trükitud AS VÕRU TÄHT Võrus.
Toimetaja KEIU RUUS
tel 785 0948; 552 5525; e-post: keiu.ruus@vorulinn.ee

