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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Noored kui sõpruslinnade
koostöö väljund
Peadpööritava kiirusega on lähenemas kevade kõige kaunim
aeg, mis lisaks oma võrratule
ilule toob kaasa ka omajagu
kohustusi - siinkohal pean ma
silmas just kooliõpilasi.
Aga enne veel, kui lõplikult pühenduda eksamitele ja
viimastele kontrolltöödele, on
võimalus ennast viivuks vabaks lasta ning tunda rõõmu
koostegemistest, koossportimisest ja seda täiesti uuel tasemel.
Nimelt toimub tänavu esmakordselt Võru linna ajaloos
rahvusvaheline üritus meie
sõpruslinnade osavõtul, kus
peatähelepanu just lastel. Meie
sõpruslinnade noored, vanuses
13-15 eluaastat, on Võru linna
poolt kutsutud osalema esimestel Rahvusvahelistel Sõpruslinnade Noorte Spordimängudel,
mis toimuvad Võru Spordikeskuses 10. – 12. maini käesoleval
aastal. Võistlusaladeks on judo,
võrkpall ja kergejõustik, nii

Innar Mäesalu: “Spordimängude
korraldamise eesmärgiks on
noortevahelise suhtluse arendamine läbi aktiivse tegevuse.”

poistele kui tüdrukutele.
Idee sellise võistluse korraldamiseks sain ma eelmisel
aastal Poolas, Gdynias UBC
(Läänemeremaade Linnade Liit)
spordikomisjonis viibides, kus
paralleelselt komisjoni istungiga
toimusid noorte spordimängud
- neil küll juba 14. korda. Asja
mõte iseenesest on lihtne ja üllas – võõrustaja linn kutsub igal
aastal noorsportlased oma sõpruslinnadest endale külla, et siis
valitud spordialadel omavahel
jõudu katsuda ning omavahelist
suhtlust arendada.
Olles näinud asja toimimist
oma silmadega kohapeal, ei ka-

helnud ma hetkekski, et idee on
suurepärane ja igati järgimist
vääriv.
Nii otsustasimegi ka Võrus
tänavu sellise traditsiooni algatada. Igal aastal aprilli lõpus
või mai esimesel poolel kutsume oma sõpruslinnade 13-15aastased noored külla, et läbi
sportimise ja ühistegevuse tutvustada nii Võru linna kui siinseid inimesi.
Pean tunnistama, et meie
kutsed osalemiseks võeti väga
hea meelega vastu. Kuigi mõned
linnad polnud tänavu veel valmis lapsi siia saatma, avaldasid
nad igatahes valmisolekut osaleda järgmisel aastal.
Sellel aastal on siis võimalus
näha meie esinduslikus spordikeskuses osalemas noori Võru
järgmistest
sõpruslinnadest:
Chambray Les Tours Prantsusmaalt, Bad Segeberg Saksamaalt, Härryda Rootsist,
Aluksne Lätist, Suwalki Poolast, Iisalmi Soomest. Lisaks
tulevad esindajad Joniskisest
Leedust, et kohapeal üritusega
tutvuda. Samuti oleme spordimängudele kutsunud ka meile
nö sõbralikud linnad Eestist Kuressaare ja Narva. Kokku
peaks osalejaid koos meie linna
lastega olema natuke üle 300.
Tuleb tõdeda, et kokku on
tulemas üsnagi esinduslik koosseis, mis loomulikult valmistab

LINNA LEHES:
20. augustini saab esitada taotlusi lasteaia
õppekulust vabastuse saamiseks
Võru kuulutab välja kampaania „Vanalinn
korda“
Jüri Johanson:
Võimalikkusest
saada hooldatud ja
puhtaks linnaks
Saksamaa sõpruslinna
delegatsioon annetas Järve Koolile 3000 eurot
Võru ootab ettepanekuid linna teenetemärgi
kandidaatide osas
Teenustest ja tööst Nöörimaa Tugikodus
meile kui korraldajatele ainult
head meelt.
Täpsema
spordimängude
ajakava leiate Linna Lehe 8.
leheküljelt ja Võru veebilehelt
www.voru.ee. Siiski tahaks siinkohal kutsuda kõiki 10. mail
toimuvale avaüritusele, mis algab rongkäiguga Spordihalli
juurest ning päädib avadeﬁleega
Vabaduse väljakul ning kus on
võimalik kõiki Võru sõpruslinnade noorsportlasi silmast-silma
näha.
Minul on ausalt öeldes üsna
suured lootused ja ootused sellele ürituse suhtes. On ju see ikkagi esimene kord, kui Võru linn
võõrustab sellisel hulgal külalisi
oma sõpruslinnadest, seejuures

mitte ainult ametnikke, vaid
enamjaolt ikkagi lapsi. On täiesti ilmselge, et erinevate Euroopa
linnadega loodud suhted, ei tohi
jääda ainult ametnike vahetuste
tasemele, vaid kasusaajad peaksidki olema eelkõige lapsed.
Loodan siiralt, et need spordimängud ei kujune mitte ainult
traditsiooniks, vaid saavutavad
ka suure populaarsuse meie sõpruslinnade noorte seas ning aitavad tõhusalt kaasa noorte piirideta suhtlemisele üle Euroopa.
Teid, head linlased, kutsun
ma aga aktiivselt noortele kaasa
elama ja võistlusi nautima.
INNAR MÄESALU,
abilinnapea

7. mail kuulutatakse Võru Metsapealinnaks 2007
7. mail nimetatakse Võru pealinnaks – täpsemalt Eesti Metsapealinnaks 2007. Ühtlasi
avatakse sel päeval ka tänavune metsanädal, mis kestab 7.
– 13. maini ja hõlmab erinevaid üritusi üle Eesti. 11. mail
väisab metsanädala raames
Võru linna Eesti Vabariigi
president Toomas Hendrik Ilves.
Metsapealinna tiitli annab 7.
mail kell 12.00 Kreutzwaldi pargis Võrule üle Kunda linn ning
seda kantakse kuni uue metsanädalani 2008. aastal.
Metsanädala avamise ja metsapealinna tiitli üleandmise tseremoonial osalevad lisaks Võru
linna juhtidele ja maavanemale
keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, Eesti Metsaseltsi president
Kaupo Ilmet ja Kunda linnapea
Allar Aron.

Üritused läbi
metsanädala
Avapäev kulgeb Kreutzwaldi
pargist rongkäiguga Võru lipuplatsile, kus üheskoos istutatakse

puu, avatakse Kesklinna pargis
metsapealinna puitinstallatsioon, mille valmistas Võrumaa
Kutsehariduskeskus. Kultuurimajas Kannel toimub aga metsa
ja puiduteemaline kõnekoosolek, kus muu hulgas antakse üle
metsanduse elutööpreemia.
7. – 13. maini toimuva metsanädala kestel leiavad Võrus
aset erinevad üritused nii lastele
kui täiskasvanutele. Kultuurimajas Kannel on 8. – 9. maini
loodusﬁlmide päevad, toimuvad
ekskursioonid kooliõpilastele
Pähni looduskeskusesse ning
tutvustatakse metsateemalist Sagadi metsabussi. Pisemad saavad 11. mail kell 10.00 Kandles
lustida koos Uhtjärve Ürgoru
Nõiariigi peanõid Uhti ja „Jutupliiatsi“ onu Raivoga.
9. mail, Euroopa päeval, mil
üleeuroopaliselt viiakse läbi
puude istutamine, toimuvad Võrus Koreli oja ääres istutustalgud
ja piknik.

Võrut külastab president
11. mail viibib metsapealinnas
Eesti Vabariigi president Too-

mas Hendrik Ilves, kes võtab osa
Võrus toimuvatest metsanädala
üritustest. Ühtlasi tutvub president Võru linnaga, austab oma
kohalolekuga laste metsateemalise joonistusvõistluse avamist,
külastab Kesklinna parki, Võru
Spordikeskust ja arendamisjärgus Koreli oja puhkeala, kus istutatakse puu.
11. mai õhtul kell 17.00 toimub kultuurimaja Kannel aias
Tartu Metsatöötajate Meeskoori
Forestalia kontsert, peale mida
tervitavad rahvast jahimehed jahipasunate ja jahijuttudega. Samas grillitakse metssiga, mida
pakutakse rukkileiva ja kaljaga.
Üritusest võtab osa president
Toomas Hendrik Ilves.
Täpsemat
informatsiooni
metsanädala kohta saab Võru
veebilehelt www.voru.ee, www.
metsaselts.ee või Võru Linnavalitsusest Jüri tn 11, tel 785
0901.
Võru maakonnast on metsaga kaetud pool. Enamlevinud
on kuusikud ja männikud. Hästi
arenenud puidu- ja mööblitööstus on teada-tuntud ka Eesti pii-

mets läheb peale

ridest kaugemal. Suuremad ja
tuntumad selle valdkonna ettevõtted on AS Toftan ja AS Wermo. RMK 64-st metskonnast
asub Võrumaal Antsla, Misso,
Roosa ja Võru metskond ning
osa Erastvere ja Ilumetsa mets-

konnast. Ühtlasi on Võru üks
väheseid kohti Eestis, kus on
võimalik puidutöötlemist õppida.
KEIU RUUS
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20. augustini saab esitada
taotlusi lasteaia õppekulust
vabastuse saamiseks
Võru Linnavalitsus võtab kuni
20. augustini vastu taotlusi
kolme ja enama lapsega peredelt 2007/ 2008 õppeaastaks
lasteaia õppekulu maksmisest
vabastuse saamiseks.
Võrus on koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa maksmisest
vabastatud kolme ja enama alla
18-aastase lapsega vanemad,
kes omavad rahvastikuregistris
Võru linnas elukoha aadressi.
Vabastuse saavad ka need vanemad, kelle 18-aastased lapsed
omandavad haridust põhikooli,

gümnaasiumi või kutsekooli päevases õppes.
Vabastamise eesmärgiks on
kergendada paljulapseliste perede majanduslikku olukorda.
Vabastust rakendatakse perioodil 1.septembrist 2007 kuni
31.augustini 2008.
Õppekulu maksmisest vabastamise kord ja avalduse vorm on
kättesaadavad Võru linna veebilehel www.voru.ee (Kohalik
võim/ Korrad ja Blanketid) või
linnavalitsuse infosaalis Jüri tn
11. Info tel: 785 0911
VLL
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Võru kuulutab välja kampaania
„Vanalinn korda“
Võru Linnavalitsus kuulutab
välja kampaania „Vanalinn
korda“, mille eesmärgiks on
Võru vanalinna muinsuskaitsealal olevate hoonete restaureerimise ja remondi toetamine linna eelarvest.
Toetust saab taotleda Võru
vanalinna
muinsuskaitsealal
asuvate puithoonete välisviimistluse põhiprojekti koostamiseks, muinsuskaitse eritingi-

muste koostamiseks ja akende,
uste ning fassaadide restaureerimiseks ja remondiks.
Tänavu saavad lisaks füüsilistele isikutele taotluse esitada ka juriidilised isikud, kelle
omandis olevad puithooned asuvad muinsuskaitsealal.
Kampaania korras toetatakse välisviimistluse projekti
ja muinsuskaitse eritingimuste
koostamist 50% ulatuses kogu

maksumusest ning akende ja
uste restaureerimist ning remonti 500 kr m² kohta.
Kampaanias
osalemiseks
võetakse 2007. aastal taotlusi vastu kuni 1. novembrini.
Avaldused palume tuua Võru
Linnavalitsusse, aadressil Jüri
tn 11. Toetuse andmise otsustab
linnavalitsuse poolt moodustatud vastav komisjon.
VLL

Õppetasu lasteaedades 2007/
2008 õppeaastal
Võru Linnavalitsus kehtestas
Võru linna koolieelsetes lasteasutustes alates 01.09.2007 kuni
31.08.2008 muude kulude vanemate poolt kaetava osa suuruseks 250 krooni ühes kuus.
Võru Linnavolikogu määrus, mis reguleerib koolieelsetes
lasteasutustes muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra

kehtestamist, sätestab, et Võru
linna koolieelsetes lasteasutustes on õppetasu suuruseks 7%
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.
2007. aastal on Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud
kuupalga alammääraks 3600
krooni.
VLL

Võru ootab ettepanekuid linna
teenetemärgi kandidaatide osas
Võru Linnavalitsus ootab
ettepanekuid Võru linna teenetemärgi omistamise osas
2007. aastal. Ettepanekuid linna teenetemärgi omistamiseks
võivad esitada kõik isikud.
Taotlused tuleb esitada kirjalikult Võru linnavalitsusele
Jüri tn 11 või e-posti aadressil
vlv@vorulinn.ee hiljemalt 25.
maiks 2007. Taotlus peab sisaldama soovitava teenetemärgi
omaniku isikuandmeid, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.
Võru linna põhimääruse kohaselt omistatakse Võru linna
teenetemärk füüsilisele isikule

Võru linnale osutatud teenete
eest või linnapoolse erilise austusavaldusena.
Teenetemärk võidakse anda
nii eesti kodanikule kui ka välismaalasele.
Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi omistamise taotlused ja
oma ettepanekud kandidaatide
kohta linnavolikogule. Teenetemärgi omistamise otsustab linnavolikogu.
Võru linna teenetemärke
hakati välja andma alates 1994.
aastast.
Täpsem info tel 785 0901
VLL

Võru Linnavalitsus annab teada:
Kohanimeseaduse § 6 lg 8 alusel avalikustatakse tänavanime
määramiseks alljärgnev Võru
Linnavolikogu määruse eelnõu:
“Kohaliku
omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lg 3 p
1, “Kohanimeseaduse” § 5 lg 4,
Võru Linnavolikogu 08.12.2004
määrusega nr 52 kehtestatud
“Kohanimede määramise korra“
alusel ning tulenevalt vajadusest
korrastada aadresse, Võru Linnavolikogu m ä ä r a b:

1. Määrata kruntide Pikk
7, 9, 11, 13, 13A, 15A, Räpina
mnt 22C ja 22D juurdepääsutee
nimeks Lühike tänav vastavalt
lisale.
2. Määrus jõustub 14. maist
2007.
Määruse eelnõule lisatud
asendiplaaniga saab tutvuda
Võru Linnavalitsuse infosaalis
(Jüri 11).
Info tel: 785 0901

Võru Linnavalitsus võtab tööle

linnaarsti (0,5 koormusega)
Kandidaadilt eeldame:
•
•

erialast kõrgharidus
huvi terviseedenduse ja tervishoiu korralduse vastu

Kasuks tuleb oskus projekte kirjutada ja juhtida.
CV koos avaldusega saata e-posti aadressile: virgu.
treimut@vorulinn.ee või Võru Linnavalitsusele Jüri tn 11,
65620 VÕRU
Täpsem info tel. 785 0940

Kreutzwaldi gümnaasiumi noored, kes koristustalgutel aktiivselt kaasa lõid.

Koolid osalesid linna heakorrapäeval
4. aprillil toimus Võru Linnavalitsuse korraldusel heakorrapäev koolidele, kus linna
korrastamisele aitasid kaasa
kõik Võru koolid. Laste endi
sõnul tulid nad heakorrapäevale just seetõttu, et nad hoolivad oma kodulinnast ja soovivad näha seda puhtana.
Kõige suurema õpilaste
arvuga (42) oli tänavu esindatud Võru Vene Gümnaasium,
kus vanemate klasside õpilased
korrastasid Võru kalmistul
ühishaudu ja nooremad Räpina mnt garaažide ümbrust ning
tänava äärt. Kesklinna Gümnaasiumist tulid appi kaks väga
töökat noormeest, kes kalmistu
lähedusest võsa kokku tassisid,
sama tegid ka Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 9. ja10. klassi
noored. Võru I Põhikooli lapsed
puhastasid aga Maksimarketi
ümbrust.
Koos lastega heakorrapäeval
viibinud õpetajate sõnul võtavad noored taolistest aktsioonidest osa heameelega ning samas
omab see ka teatud kasvatuslikku sisu. Õpetajad soovisid siiski
ära märkida, et linnakodanikud, kes omavad lemmikloomi,
võiksid oma lemmikute järelt
ka koristada, sest vastasel juhul
on heakorratööd lastele küllaltki
ebameeldivad.
Pärast tööde lõppu pakkus
Võru Tarbijate Ühistu koolilastele saiakesi ja limonaadi.
Heakorrapäev koolidele toimus ka läinud aastal, kui sellest
võttis osa umbes 65 Võru koo-

lide õpilast. Tänavu käis linna
korrastamisel abis kokku 76
noort.
13. aprillil osalesid Võru linna heakorrapäeval ka Kuperjanovi pataljoni sõdurid, kes võtsid
Kubija rannast võsa ja koristasid
prahti. 14. ja 20. aprillil osales
keskerakond Võru loomadevarjupaiga heakorrastustöödel.
Koristustalgutel osalesid:
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium:
Ervin Sokk (11.c), Kristiina
Verro (9.a), Jaak- Joseph Rumvolt (9.a), Lauri Tamm (9.a),
Helena Hain (10.c), Siim Juss
(9.a), Hindrik Taavet Taimla
(10.d), Katriine Lauri (9.a), Maria Ilves (10.c), Katre Partsioja
(10.c), Mareli Vodi (9.a), Krstine Truija (9.a), Delia- Kristina
Tammik (9.a), Rael- Saskia Salakka (9.a), Pätris Halapuu (9.a),
Mart Usin (Kreutzwaldi gümnaasiumi huvijuht).
Võru Kesklinna Gümnaasium:
(10.b klassi õpilased): Sten
Maasik ja Tauri Klaas.
Võru I Põhikool:
Uku Andla, Garel Erlemann,
Rait Ernits, Martin Hame, Kristjan Ivanov, Heiki Kessel, Kevin
Kurs, Georg Kõlli, Marelle Laiv,
Riho Lehiste, Rauno Marks,
Karli Pikk, Gerda Raudoja, Merit Sisas, Tanel Tuvikene, Veiko
Veeranna, Anna-Liisa Väin.

Võru Vene Gümnaasium:
4. klass: Ksenia Borovitsjuk, Deniaa Karsika, Kristina
Mihhailenko, Karina Novikova, Oksana Ožegina, Jevgeni
Tšernokozov, Timur Šurpik,
Konstantin Javnašan, Sergei
Dõrlov, klassijuhataja Veera
Ljubenko.
5. klass: Artjom Aleksejev,
Kati Boitsova, Liina Ivanova,
Darja Kovešnikova, Anna Marfakainen, Jüri Punnar, Anton
Teljutšenko, klassijuhataja Veera Olesk.
6.-7. klass: Valeri Dobrovolski, Marek Ivanov, Kim Kitsik, Jevgeni Kureiko, Andrus
Maljuga, Andres Šohhin, Elhan
Abdullajev, Samuel Vinogradov,
Vladislav Koroljov, Aleksei Nikandrov, klassijuhataja Galina
Nosova.
8.-9. klass: Aljona Galašova,
Vladislav Dõrlov, Maksim Koltsov, Anastassija Ladvik, Elina
Junolainen, Aleksandr Visnjakov, Nikolai Prijatelev, Aleksei
Seslov, klassijuhataja Irina Porohnja.
10. klass: Jana Romankevitš,
Pavel Grigorjev, Pavel Makarenko, Marjana Mitina, Liza
Bõkova, Inga Kutšerova, Artjom Tolmatšjov, Oleksandr Nesterenko, Vassili Galašov, Ruslan
Grigorjev, klassijuhata Andrei
Javnašan.
MARIT SEESMAA,
Võru LV inspektorkeskkonnaspetsialist

aprill 2007.a.
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Teenustest ja tööst Nöörimaa Tugikodus
Eestis
nagu
Euroopaski
suureneb nii eakate kui ka
majanduslikesse
raskustesse sattunud inimeste osakaal
rahvastikust. On palju neid
inimesi, kellel pole lähedasi või
side nendega katkenud ning
kes oma ea, halva tervise või
toimetulematuse tõttu vajavad
ühiskonnapoolset abi. Seoses
eelpool mainituga kasvab vajadus hoolekandeteenuste järele.
Sotsiaalteenused on sotsiaalpoliitika lahutamatuks osaks.
Lähtuvalt sotsiaaltöö kontekstist
tajutakse eriti teravalt pakutava
teeninduse ja teenuste kvaliteedi
parandamise vajadust. Orienteeritus kliendile nõuab teenuste
tarbijate vajaduste tundmaõppimist, kliendi vajaduste hindamist ja pakutava teenuse kohandamist kliendist tulenevaks.
Kvaliteetse teenuse osutamiseks
kindlatele sihtrühmadele peaks
olema välja töötatud strateegiad
ning kriteeriumid iga sihtrühma
või omavahel sarnaste riskigruppide jaoks.
Väga oluline on täiendada
ennetavaid teenuseid, mis lähtuvad piirkonna eripärast ja vajadustest. Lisaks teenuse kättesaadavusele tuleb rõhutada nende
pideva arendamise ja täiustamise vajadust, sest minnes kaasa
ühiskonna arenguga on võimalik
tekkivaid probleeme ennetada.
Lähtudes Nöörimaa Tugikodu põhimäärusest ja kehtivatest
teenuste loetelust võib jagada
seal osutatavad teenused kolmele sihtgrupile suunitletuks.
Teenuseid pakume peamiselt
puudega inimestele, kes on Võru
linna elanike registrisse kantud.
Kuid osutame ka teenuseid väljapoole Võru linna kui selleks
on vajadus.

Eakad ja puuetega
inimesed
Eakatele ja puuetega inimestele on väga oluline osutada

koduteenust, mille eesmärgiks
on aidata toimetulekuvõimega eakal ja puuedega inimesel
avahooldustöötaja teenuste abil
võimalikult iseseisvalt harjumuspärases keskkonnas toime
tulla.
Koduteenuse üks olulisemaid alaliike on isikliku abistaja
teenus, mille peamiseks funktsiooniks on abistamine raske või
sügava puudega inimest, kellel
on liikumis- või nägemispuue,
seal töötaja tegeleb sotsiaalnõustamise, juhendamise ja hooldamise organiseerimise küsimustega. Kliendi vajadustest lähtuvalt
püütakse kohandada kodu nii, et
võimaldada abivajajal igapäevatoimingute iseseisev sooritamine. Nii eakal kui ka puudega inimesel on vajadus saada kodust
välja teiste sekka omi mõtteid
ja arvamusi jagama ning selleks
on võimalik kasutada pakutavat
päevakeskuse teenust, kus on
võimalik aktiivselt aega veeta ,
korraldada üritusi, seminare jne.
Samuti osutame juhtumikorralduse teenust, mis tagab juurdepääsu õigeaegsele ja piisavale
abile. Tegemist on sotsiaaltöö
meetodiga, mille käigus üks inimene tegeleb juhtumiga algusest
lõpuni.
Tugiteenusteks pakume alljärgnevat: meediakanalite kuulamist ja vaatamist, interneti
kasutamist, raamatukogu teenuse kasutamine – on võimalik
ajalehti ja ajakirju lugeda ning
vajadusel toimub ka ettelugemine;
Hingehoid – on mures inimesele toeks olemine, tema
vajadustest ja veendumustest
lähtuvalt. Koos hingehoidjaga
saab analüüsida põhjusi, mis on
viinud probleemse olukorrani
ning koos püütakse leida uusi
vaatenurki, lahendusi ja väljavaateid. Hingehoidja käib kaks
korda kuus.
Huvitegevus läbi ringitööde,
milleks on käsitööring ja seda
ka meestele, kus on võimalk te-

geleda mööbli renoveerimisega
jne., tööharjutuse eesmärgil.
Soov on lähitulevikus hakata läbi viima draamateraapiagruppi, mis pakub võimalusi
sügavamaks eneseuuringuks ja
arendamiseks. Samuti osutame
vererõhu mõõtmist, supiköögi teenust; invatransporditeenust neile, kes puudest tingituna
ei saa kasutada ühistransporti.
Osutame ka transporditeenust see on neile inimestele kellele ei
laiene puudega inimese soodustus. Samuti võimaldame pesupesemisteenust, duši kasutamist
ning samuti eluasemeteenust.

Töö kodututega
Nimetatud sihtgrupp on tihtipeale eriarvamusel neid abistavate
töötajatega. Peamiseks teenuse
liigiks on neile osutatav ajutine
eluaseme teenus koos tööharjutusega.
Lisaks eluaseme (öömaja)
teenusele on kodututel võimalus kasutada nõustamisteenust: võlanõustamist – ﬁnants
– majanduslikku hädaolukorda
sattunud isikute või perede ﬁnantsprobleemide lahendamisel. Sotsiaalnõustamist, mis on
isikule teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike
huvide kaitsmise võimalustest
ning abistamine konkreetsete
sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku
soodustamiseks.
Ajutine eluaseme teenus on
öömajateenus, mida osutatakse
täisealistele toimetulekuraskustes ja elukohata inimestele.
Enamjaolt on kõik kodutud ka töötud ning osutada tuleb töötute rehabilitatsiooni
teenust, kus on võimalik saada
abi ja toetust nii töötutel kui ka
pikaaegsetel töötutel, kes on vähese konkurentsivõimega. Selle
teenuse arendamiseks tuleb teha
koostööd Tööhõiveametiga, kus
on võimalik ümberõppe korraldamine, nõustamine töökoha

Nöörimaa Tugikodu juhataja Tiia Peebo.

leidmise osas ning toetatud töötamise teenuse osutamine

Vägivalla all kannatavad
inimesed
Erakorralise öömaja teenus põhifunktsiooniks on osutada ajutist
abi, tuge ja kaitset vägivalla või
konﬂiktide tõttu ohtu sattunud ja
peavarjuta jäänud lastele ja täiskasvanutele ning perevägivalla
all kannatavatele isikutele. Töö
iseloom on enamasti juhtumikorraldusel ja nõustamisel põhinev klienditöö, mis hõlmab sotsiaalnõustamist, psühholoogilist
nõustamist, juriidilist, meditsiinilist ning sotsiaalpedagoogilist
nõustamist. Samuti on antud
sihtgrupp oodatud osalema kõikides tugikodus pakutavates
teenustes.

Tugikodus töötava
meeskonna eesmärgid
Eakate ja puuetega inimeste
elukvaliteedi seisukohalt on vajalik läbi rehabilitatsiooniteenuse ja klientide toimetulekuvõimet toetavaid tegevusi, samuti
teenuste osutamisel lähtuda vajadustest ja olemasoleva tegevusvõime säilitamisest.
Kodutute puhul - inimese

elukvaliteedi parandamine- tema
toimetulekuvõime tõstmine läbi
nõustamise, toimetulekuõppe,
töötute rehabilitatsiooni ja tööharjumuse kujundamise jne
Vägivaldse kohtlemise all
kannatavaid inimesi tuleb osata
mõista, hinnata nende olukorda ja osutada vastavalt teenust
lähtudes olukorrast.
Puudega inimene ei saa päris terveks, vanur ei lähe nooremaks, ükski juhus pole sarnane
jne. Mis on ühele hea, osutub
teisele halvaks. Rahuldada igat
klienti ühtsete kriteeriumide järgi pole lihtsalt võimalik.
Seega võib väita, et kõikide
teeninduskvaliteedi käsitluste
puhul peetakse organisatsiooni
tegevuse ja teeninduskvaliteedi
peamiseks näitajaks kliendi rahulolu ja seda soovime ka meie
oma Tugikodus pakkuda Võru
linna inimestele.
TIIA PEEBO,
Nöörimaa Tugikodu juhataja
Täpsem info Nöörimaa
Tugikodu teenustest tel: 786
4796, 786 4786 või Võru linna
veebilehel www.voru.ee (Sotsiaaltöö/ Teenused).

Võimalikkusest saada hooldatud ja puhtaks linnaks
Võru linna elanik sooviks reeglina elada linnakeskkonnas,
kus muru on niidetud tänavad on
tolmuvabad ja puhtaks pühitud,
kõnniteed sillutatud ja hooldatud
nii suvel kui ka talvel.
Tähelepanu tuleks pöörata
kinnistute piirete, hoonete fassaadide, siseõuede väljanägemisele. Alles siis kui ka need on
korras, saame rääkida puhtast
linnast.
Kas ja kuidas oleks võimalik
seda saavutada?
Väidan, et koostöös kinnis-

tuomanikega polegi linna peaaegu puhtaks muutmine kuu aja
jooksul päris võimatu ülesanne.
Küll aga on raskem järjepidevalt
korda ja puhtust hoida.
Aprillikuu on ikka olnud
koristamise tipphooaeg. Sel
kevadel oleme linna peaaegu
puhtaks saanud tänu valdava osa
majaomanike hoolsusele, kooliõpilaste aktiivsele kaasalöömisele, Kuperjanovi pataljoni
ajateenijate tööle Kubija järve
äärse võsa raiumisel, linna lepinguliste partnerite AS Teho ja OÜ

Tehase bussipeatuses peksti puruks neli paviljoni klaasseina.

Pesumati igapäevatööle. Aprillis
on juba neli korda linnatänavad
tolmuimejaga üle käidud. Kuid
kus on tulemus?
Jõuamegi probleemini, et
tänava puhtaks tegemisest keerulisem on selle puhtana hoidmine. Esimese tuulisema ilmaga
on pühitud tänavad uuesti liivaga kaetud, iga tuuleiil keerutab
seda õuedest, katteta tänavatelt,
murukatteta aladelt jälle sõiduja kõnniteedele. See ei ole ainult
Võru linna probleem vaid kõigis
meie linnades aastakümnetega
kujunenud olukord. Muidugi tahaksime kohe kasvõi ühe aastaga
sillutada kõik sõidu- ja kõnniteed, välja vahetada aastakümneid tagasi rajatud pragunevad
ja lapitud tänavakatted. Kahjuks
on ainult tahtmisest vähe ja majanduslikud võimalused toovad
meid „maa peale tagasi“. Nii
kavandamegi igal aastal tänavate ja kõnniteede remonti mitte
tahtmiste vaid võimaluste järgi.
Suurimaks probleemiks on praegu see, et teekatted amortiseeruvad kiiremini kui oleme suutelised neid uuendama.
Ma olen nimetanud linna

peaaegu puhtaks saamist, kuna
ikka jääb pilku riivama mõni
räämas kinnistu, kinnistuomaniku poolt hooldamata kõnnitee,
jätkuvalt riigi omandis olev võsatukk.
Nende korrastamata kinnistute omanikke on tihti raske kui
mitte võimatu oma kohustusi
täitma panna. Seadusest tulenevalt on aga kinnistutega piirnevate kõnniteede korrashoid
pandud just omanikele. Selliste
ja analoogsete probleemidega
tegelemine ongi linnahooldusega tegelevate ametnike märkimisväärne osa igapäevatööst.
Tahaksin peatuda aga kõige valusamal probleemil, mis teeb
kurvaks ja tekitab lootusetustunde. Kahjuks on meie linnas
kaaskodanikke, kes sülitavad
kõigele, mis linnas tehtud. Ma ei
suuda ette kujutada inimese motivatsiooni, kes võtab spetsiaalse löögiriista ja peksab puruks
päise päeva ajal linna kõige ilusama bussiootepaviljoni Tehase
peatuses. Samas Võlsi tee poole
sõites on lagedale järveäärsele
niidule tõenäoliselt autouksest

välja lennutatud prügikotid.
Kinnistuomanike
lukustatud
prügikastide kõrvale kerkivad
kaaskodanike poolt püstitatavad
prügimäed. Kalmistu prügikastidesse kuhjub iga päev olmeprügi jne.
Saamaks jagu prügiprobleemist, alustame juba sellest kuust
intensiivsemat kinnistute omanike prügiveolepingute olemasolu
kontrollimist. Meie eesmärk
ei ole asuda kohe karistama ja
trahvima. Sanktsioone rakendame ikka siis, kui eelnevatest
meeldetuletustest kasu pole.
Siiski, tahan lõpetada pisut
positiivsemalt – tahan tänada
majaomanikke, kes oma õued,
piirdeaiad, majade fassaadid
on ilusasti korda teinud. Samuti tahaks tunnustada Võru linna
koolide õpilasi, Kuperjanovi pataljoni sõdureid ning neid keskerakondlasi, kes on linna koristamisele kaasa aidanud, samuti
Võru Tarbijate Ühistut.
Kui abilisi on ja meil koos
tahtmist jagub, saame Võru puhtaks linnaks.
JÜRI JOHANSON,
abilinnapea
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Võru jättis kultuuriministrile
hea mulje

Bad Segebergi esindaja, Võru linna teenetemärgi omanik Jörg
Specht annab Järve Kooli direktorile Reet Kangrole üle tšeki 3000-le
eurole.

Saksamaa sõpruslinna
delegatsioon annetas
Järve Koolile 3000 eurot
Võrus viibis aprilli keskel Saksamaa sõpruslinna Bad Segebergi delegatsioon, koos linnapea Hans - Joachim Hampel’i
ja volikogu esimehe Bruno
Haacks’iga. Visiidi käigus andsid külalised üle annetused
Võru Järve Koolile ja Võrumaa Päästeosakonnale.
Järve Koolile annetasid sõpruslinna esindajad 3000 eurot,
mis kooli direktori Reet Kangro
sõnul kasutatakse lastele mänguväljaku rajamiseks. „Aasta
tagasi kui sakslased käisid Järve Koolile eluõpetuse klassi
üles panemas, siis küsiti, mis on
meie järgmine prioriteet. Hoolekoguga arutades vastasime, et
mänguväljaku rajamine - lõõgastuskoht pärast õppetööd,“
rääkis Reet Kangro. Ta lisas,
et mänguväljaku rajamiseks on
raha kogutud nii kooli juubelil
kui ka heategevusmüügil, abiks
on olnud Võru Nasiteklubi, kes
korraldas jõulueelse õpilastööde
müügi, samuti Võru Lions klubi
jõulukorjandusega.

Annetuse pidulikul üleandmisel saatis Bad Segebergi delegatsiooni Võru linnapea Kersti
Kõosaar. Kangro sõnul esineti
külalistele väikese kontserdiga,
pärast mida arutati eluõpetuse
klassis koolis toimivat õppesüsteemi. Samuti andis kooli direktor ülevaate uuest Boardmarkeri
programmi kasutusvõimalustest
kommunikatsioonivahendina,
mille soetamisel oli abiks Võru
Linnavalitsus.
Sõpruslinna Bad Segebergi
esindajad on Järve Kooli toetanud ka varem – läinud aasta
jaanuaris kingiti koolile eluõpetuse klassi sisustus ning aasta
varem rahaline toetus 1200 eurot.
Võrumaa päästeosakonnale
andsid Bad Segebergi esindajad
Võru visiidi käigus üle aga tuletõrjeauto Merzedes Benz. Varem on sakslased Võru tuletõrjele kinkinud neli autot.
VLL

04.05.2007
Võru maakonna meeste võrkpalli MV poolﬁnaalid
05.05.2007
Võru maakonna korvpalli meistrivõistluste
ﬁnaalid
06.05.2007
Võru maakonna meeste võrkpalli MV ﬁnaalid
10. – 12.05.2007

Aprillis külastas Võru linna Eesti Vabariigi kultuuriminister Laine Jänes, kes
tutvus siinsete kultuuri- ja
spordiasutuste hetkeolukorraga ning arutles linnajuhtidega võimalike tulevikuplaanide üle. Ministri võtsid
vastu Võru linnapea Kersti
Kõosaar, abilinnapea Innar
Mäesalu ja linnavolikogu esimees Tõnu Anton.
Kultuuriminister külastas
Võru Spordikeskust, kus tutvus
lisaks praegustele võimalustele ka kavandatava staadioni
ehitusplaaniga. Samuti räägiti
võimalikust riigi poolsest toetusest staadioni rajamisel.
Minister väisas ka kultuurimaja Kannel, mille tehniliste
võimaluste ja funktsioneerimise kohta leidus vaid kiidusõnu.
Samuti tutvus ta lähemalt Võru
Teatriateljee tegevuse ja arenguga, mis jättis ministrile väga
hea mulje.
Veel külastati Kubija terviserada ja räägiti sinna planee-

Kultuurimaja Kannel direktor Heiki Kelp kinkis Laine Jänesele raamatu „Avastage Võru Kannel”.

rivast valgustatud suusaraja
projektist, tutvuti Võrumaa
Muusemi hoone ja väljapanekutega ning vahetati mõtteid
võimaliku uue muuseumihoone
rajamise üle. Ka Võro Instituudis tehti ülevaade hetkeolukorrast ning arutleti tulevikuplaanide üle.
Kultuuriminister Laine Jänese külaskäik Võrru oli tut-

vumisvisiit ning konkreetseid
kokkuleppeid mingite objektide võimaliku ﬁnantseerimise
üle ei sõlmitud.
Laine Jänes soovib ministriametisse astumise järel külastada kõiki maakondi, et saada
ülevaade erinevate piirkondade
seisukordadest.
VLL

Kinnitati Võru turismi arengukava
Võru Linnavolikogus võeti vastu Võru linna turismi
arengukava aastani 2016.
Võru linna turismi arengukava koostati töögrupiga läbiviidud seminaride põhjal. Kokku viidi läbi üle 10 seminari,
mille kaudu töögrupi liikmed
andsid arengukava koostamiseks sisendi, mis konsultantide poolt ühtseks dokumendiks kujundati. Arengukava
koostamisel käsitleti järgmisi
valdkondi: piirkonna turismiressursside ülevaade, turismi
arengueeldused maailmas, Euroopas ja Eestis, sihtgruppide

määratlemine, konkurentide
määratlemine, arengustrateegia
koostamine, turundus, tegevusja ajakava koostamine ning ﬁnantseerimine.
Arengukava
koostamise
protsess algas 2006 aasta juunis, milles osalesid Võrumaa
Turismiliidu, Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Võru TIK-i,
Võrumaa
Arenguagentuuri,
Võru Maavalitsuse, Võru Vallavalitsuse esindajad ning Võru
Linnavalitsuse töötajad. Lisaks
olid tegevuskava koostamisse
kaasatud Haanja ja Rõuge vallavanemad, et kokku leppida

ühised turundustegevused. Turismi arengukava koostamise
protsessi juhtisid Funding OÜ
eksperdid Ander Ojandu ja
Ragne Kasesalu.
Arengukava
koostamist
toetas Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus.
Võru linna turismi arengukavaga saab tutvuda Võru
linna veebilehel www.voru.ee
(Üldinfo/ Linna arengukava)
või Võru Linnavolikogu kantseleis, Jüri tn 11.
VLL

Lahtiste uste päev Sõlekeses
Võru Lasteaias Sõlekeses toimus lahtiste uste päev, mis
tugines kapstamaarjapäeva
rahvakommetele. Majja oodati nii tulevasi kui ka praegusi lapsi ja nende vanemaid,
et üheskoos lustida ning erinevatest tegevustest osa võtta.
Peale lasteaia juhataja Marge Meistri tervituskõnet vaadati üheskoos 9. rühma mudilaste
esituses lavastusmänge „Kolm
karu“ ning „Kolm põrsakest“.

Need vahvad muinasjutud olid
3-4 aastastele kasvandikele selgeks õpetanud õpetajad Piia ja
Merle.
Edasi siirdusid käsitööhuvilised ja muusikasõbrad „muusikatarre“, kus oli võimalik
õpetaja Lea Sika juhendamisel
kirjudest kaltsuribadest ise kera
kerida. Kerimise käigus valmis
hiigelsuur kera, millest kootakse hiljem kaltsuvaip vanemate
rühmade laste poolt. Veel sai
õpetaja Lea juures muusikat

Rahvusvahelised Võru Sõpruslinnade
Spordimängud
18. – 20.05.2007
U 16 Tütarlaste võrkpalli Meistrivõistluste
Finaalid
SA Võru Spordikeskus, Räpina mnt 3A
Info tel: 782 8777
E-post info@voruspordikeskus.ee
www.voruspordikeskus.ee

Lasteaia 7. rühma lapsed kerivad kaltsulõnga vaiba tarbeks.

teha ja laulu lüüa.
Kleepetöö huvilisi oodati
aga „käsitöötarre“, kus õpetajate Kaja ja Annely käe all valmisid omatehtud „Lepatriinud
puulehel“ ning nägusad „Korvikesed“.
Töö lõppedes sai iga laps
ka veidi maiustada, nimelt
rändas uue meisterduse – korvi sisse ka värvikirevas paberis
kompvek. Lasteaia õhtuooteks
söödi aga pannkooke moosiga,
nii nagu kapstamaarjapäevale
kohane.
Õhtupoolses mängutunnis
oli eriti rohkelt osalejaid kuni
kaheaastaste laste eelsõimes.
Kokkuvõtvalt võib öelda,
et lahtiste uste päev läks korda ning edaspidi ootame lastevanematelt veelgi suuremat
osalust.
Korraldajate poolt tõdeti
üksmeelselt, et ühine tegevus,
see on sild kodu ja lasteaia vahel.
Rõõmsate kohtumisteni Sõlekeses!
Lasteaiaõpetaja PIIA NARVIK

aprill 2007.a.
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KOOLIVAHEAEG PÕNEVAKS – KOOLIVAHEAEG PÕNEVAKS

MTÜ Aila Näpustuudio annab teada:
4. – 8. ja 11. – 14. juunini toimuvad Näpustuudios
kell 11.00 – 15.00

KAISULOOMA MEISTERDAMISE PÄEVAD
Õpetame valmistama suurt kaisukaru, kaisuahvi, koera, -dinosaurust ja kaisukassi.
Kõik tööks vajamineva saab Näpustuudiost.
Ühe mänguasja meisterdamine on 250.- krooni
2. – 6. ja 9. – 11. juulini toimuvad Näpustuudios
kell 11.00 – 15.00

PÄRLIPÄEVAD

Õpetame meisterdama pärlitest loomi, lilli, liblikaid
mitmesuguseid ehteid ja võtmehoidjaid.
Kõik tööks vajamineva saab Näpustuudiost.
Ühe pärliasja tasu on 15.- - 35.- kroonini
Materjalidega ja valmis asjadega saab tutvuda Näpustuudios.

KINDLASTI TULEB EELNEVALT REGISTREERUDA
Lisainfo MTÜ Aila Näpustuudio Lembitu 2, II korrus
tel. 78 28 048, Aila Kikas 50 79 920

XXVI JOOKS ÜMBER TAMULA JÄRVE
4. mail 2007.a.

Ajakava

Võru Jalgpalliklubi kutsub
8- 17a poisse

jalgpalli treeningutele
Võru Spordihoonesse.

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

Kell 16.00 – 17.30

registreerimine Võru linna spordiväljakul

Kell 18.00

start

Kell 19.30

autasustamine

Võistlusklassid
HD 12 (sünd. 1995 ja hiljem)
HD 14 (sünd. 1993 – 1994)
HD 16 (sünd. 1991 – 1992)
HD 18 (sünd. 1989 – 1990)
HD 21 (sünd. 1978 – 1988)
HD 30 (sünd. 1968 – 1977)
HD 40 (sünd. 1958 – 1967)
HD 50 (sünd. 1948 – 1957)
HD 60 (sünd. 1947 ja varem)
Osavõtumaks täiskasvanutele 30.- EEK,
lastele 10.- EEK, pensionäridele tasuta.
Raja pikkus ~ 6,3 km
Kepikõnni start avatud 17.00-17.30 Võlsi tee alguses, aega ei võeta,
ﬁnish avatud linna spordiväljakul kuni 19.30 – ni.
Võistlusklasside parimatele auhinnad, kiiremale naisele ja mehele
eriauhind. Kõigi osavõtjate vahel loositakse välja loosiauhinnad.
Kontakttelefon 503 3447
Võru Spordiselts Kalev
Võrumaa Kutsehariduskeskus

Neljapäeval, 24.mail algusega kell 16.30 Võru lasteaed Päkapikk
õuel (Vabaduse 15A) heategevuslik perepäev MÄNGUMAA

Kavas: laste esinemised, võimalus tegutseda erinevates
keskustes, spordinurk, tehnikanurk, näomaalingud
Õnneloos, oksjon, soojad ja külmad joogid
Magusad ja soolased suupisted
Sissepääs kõigile prii!
Perepäevast saadud tulu läheb lasteaia mänguväljakute heaks.

OOTAME SIND KOOS PEREGA
MÕNUSALT AEGA VEETMA!
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LINNAVOLIKOGU JA -VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu
istung 11. aprillil

vana müümine. Võru linna eelarves on
sõiduki sissemakse ja käesoleva aasta
kasutusrendi maksete katteks vahendid
olemas.

Haanja valla turismi arengukava aastani 2014 kooskõlastamine
Kooskõlastati Haanja valla turismi
arengukava aastani 2014.
Haanja valla turismi arengukava
üheks prioriteetseks tegevussuunaks on
Haanja valla kui turismisihtkoha tuntuse
suurendamine nii sise- kui ka välisturul.
Koostöös Võru linna ja Rõuge vallaga
on võimalik luua ühtne Haanja-RõugeVõru turismikolmnurk. Ühine eesmärk
ja turundus on aluseks turismi arendamiseks vajaliku koostöövõrgustiku loomisele.
Haanja valla turismi arengukavaga
on võimalik tutvuda veebilehel www.
haanja.ee (Dokumendid) või Haanja vallavalitsuses.

Eluruumide üürile andmise kord
Volikogu võttis vastu eluruumide
üürileandmise korra määruse, mis reguleerib Võru linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle
arvestuse pidamist, eluruumide üürile
andmise üle otsustamist ja eluruumide
kasutamist.
Määrusega saab tutvuda alates 16.
aprillist Võru linna veebilehel www.
voru.ee (Kohalik võim/ Korrad) või
Võru Linnavolikogus, Jüri tn 11.

Loa andmine kohustuste võtmiseks
Lubati Võru Linnavalitsusel võtta
kohustusi 2007-2012 eelarveaastateks
sõiduauto kasutusrendi lepingu sõlmimisel kokku koos käibemaksuga kuni
250 000 krooni.
Võru Linnavalitsuse kasutuses on
1997. aastal ostetud ja üle 300 000 km
läbi sõitnud ametiauto Ford Mondeo.
Auto sõidus hoidmiseks vajalikele remonditöödele kulutuste tegemisest
otstarbekam on uue auto liisimine ja

Isikliku abistaja teenuse osutamise
kord
Võru Linnavolikogu kehtestas määruse „Isikliku abistaja teenuse osutamise
kord“. Määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru linnas elukoha
aadressi omavale sügava ja raske liikumis- või nägemispuudega inimesele isikliku abistaja teenuse osutamist. Isikliku
abistaja teenuse osutajaks on Nöörimaa
Tugikodu.
Isikliku abistaja teenust võivad taotleda nii sügava kui ka raske liikumis- ja
nägemispuudega isikud. Teenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimestel
osaleda ühiskonnas võrdväärselt teistega
ja elada täisväärtuslikku elu. Isikliku

Võru Linnavalitsuse istung
11. aprillil
Ürituse kooskõlastamine
Kooskõlastati
27.
mail
Käsitööühistu ESI poolt korraldatav „Võro Keriguplatsi laat“. Seoses laada toimumisega lubati 27. mail kella 6.00 – 17.00
liikluseks sulgeda järgmised väljakud ja tänavad:
Võru Katariina kiriku esine väljak;
L. Koidula tänav Jüri ja Seminari tn vahelisel lõigul.
Võru linna vapi kasutamiseks loa andmisest
keeldumine
Keelduti loa andmisest Võru linna vapi kasutamiseks Võru Vanatehnika Vänt logo osana.
Vastavalt Reklaamiseaduses sätestatule on
reklaam eksitav, mis ükskõik millisel viisil,
kaasa arvatud esitlusviis, petab või tõenäoliselt
petab üldsust ning eksitav reklaam on keelatud.
Samuti võetakse eksitavaks reklaamiks tunnistamisel arvesse kogu reklaam, eelkõige teave ka
toote või teenuse garantiitingimuste kohta.
Lähtudes eeltoodust on linna vapi kasutamine logo osana eksitav, sest Võru linn ei ole
eelnimetatud vanatehnika klubi liige, ei oma
olulist mõju vanatehnikaklubi juhtimises ja nimetatud vanatehnikaklubi logo ei sisalda Võru
linna garantiid.

Võru Linnavalitsuse istung
18. aprillil
Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu liikme
tagasikutsumine
Kutsuti Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu liikme kohalt tagasi Kersti Kõosaar ning nimetati alates 1. maist 2007 nõukogu liikmeks
Võru Linnavalitsuse hariduse- ja kultuurispetsialist Kristi Aavakivi.
Ehitusloa väljastamine
Ehitusluba anti AS-le Martinoza laohoone
täielikuks lammutamiseks Jüri tn 24.
Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Roosi 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on kinnistu
jagamine, ehitusõiguste määramine, haljastuse
ja heakorrastuse ning liikluskorralduse põhimõtete väljatöötamine. Ala suurus on 1315 m2.
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku sakraalhoone
tagastamine
Tagastati õigusvastaselt võõrandatud Eesti
Apostlik-Õigeusu Kiriku sakraalhoone asukohaga Lembitu 1A Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Võru Suurkannataja Ekaterina Kogudusele.
Linnavara omandamine
Linnavalitsuse korralduse kohaselt ostetakse linna omandisse korteriomand Võrus Silikaadi tn 17-27, hinnaga 226 000 krooni. Korteri
üldpind on 31,3 m2.

abistaja teenus ﬁnantseeritakse riigieelarvest Võru linna eelarvesse eraldatava
puuetega inimeste sotsiaalhoolekande
vahendite arvelt. Teenuse eest tasumisel
osaleb teenust saav isik kuni 15%-ga
teenuse kogumaksumusest.
Määrusega saab tutvuda alates 16.
aprillist Võru linna veebilehel www.
voru.ee ((Kohalik võim/ Korrad) või
Võru Linnavolikogus, Jüri tn 11.
Loobumine VL 1984 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamisest
Volikogu loobus VL-1984 (katastriüksus 91901:013:0720) kinnistu
detailplaneeringu koostamise algatamisest.
Aivar Sool, Päikesekodu OÜ juhatuse liige on esitanud Võru Linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse. Kinnistu omanikul on soov muuta
maakasutuse sihtotstarve tootmismaast
elamumaaks ning määrata hoonestusõigused korterelamute ehitamiseks.
Detailplaneeringuga muudetakse Võru
Linnavolikogu 12.04.2006 otsusega nr
47 üldplaneeringuna kehtima jäetud Võrusoo tööstusrajooni planeerimise projekti (koostatud 1980 a.) maakasutuse
sihtotstarbe osas.
Vastavalt Võru linna ehitusmääruse
§ 3 lg 4 p 2 on linnavolikogul või linnavalitsusel õigus keelduda detailplaneeringu algatamise otsuse tegemisest, kui
maa-ala kohta on kehtiv detailplaneering

Korteriomand ostetakse õigusvastaselt
võõrandatud varana tagastatud elamutes elavate
üürnike eluasemeprobleemide lahendamiseks.
Võru Linnavalitsuse ja KredExi vahelise
lepingu järgi on linnal kohustus soetada neli
korterit ja sellega lahendada nelja leibkonna
elamisprobleemid.

Võru Linnavalitsuse istung
25. aprill
Ürituse kooskõlastamine
Kooskõlastati 02. - 04. mail 2007 MTÜ
Rahvaliidu Noored poolt korraldatav üritus
„Vanapaber ei ole praht“. Seoses ürituse läbiviimisega lubati liikluseks sulgeda nimetatud
kuupäevadel kella 15.00 – 18.00 Vabaduse väljak. Ürituse eesmärk on propageerida keskkonda säästvat mõtteviisi läbi aktiivse selgitustöö.
Ürituse raames toimub ka vanapaberi kogumise
võistlus. Ürituse sihtgrupiks on 7-26- aastased
noored.
Kooskõlastati ka 11. - 12. mail 2007 Vabaduse väljakul Näitused ja Messid poolt korraldatav üritus „Auto 2007“. Kooskõlastati ka
ürituse raames toimuv autode rongkäik 11. mail
kell 11.30 kuni autode läbimiseni järgmisel
marsruudil:
Antsla mnt – Võru linna piiri ja Jüri tn vahelisel lõigul;
Jüri tn - Antsla mnt ja Tartu tn vahelisel
lõigul;
Tartu tn – Jüri tn ja Lembitu tn vahelisel
lõigul;
Lembitu tn;
Vabaduse väljak.
Seoses näituse „Auto 2007“ läbiviimisega
lubati sulgeda Vabaduse väljak 11. mail kella
8.00 kuni 12. mail kella 17.00.
Osalemine projektis
Linnavalitsuse korralduse kohaselt osaletakse Piirkondade Konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmi projektis
„Kubija rekreatsiooni- ja tervisespordikeskuse
väljaarendamine“. Taotlus esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. Projekti kogumaksumus on 4 822 548 kr ning omaosaluseks
on planeeritud 981 208 kr.
Projekti eesmärgiks on kujundada Kubija
rekreatsiooni- ja tervisespordikeskusest turistide ja linlaste vajadusi arvestav hästi väljaarendatud aktiivne puhke- ja tervisespordikeskus.
Ehituslubade väljastamine
Ehitusluba anti:
OÜ-le Tartu Kinnisvaraarendus äri- ja büroohoone rekonstrueerimiseks Roopa tn 1;
eraisikule üksikelamu püstitamiseks Vee tn
1.
Aadressi määramine
Määrati Antsla mnt 18A uueks aadressiks
Savi tn 3A. Aadressi muutmise taotlust on
põhjendatud olemasoleva juurdepääsuga Savi
tänavalt.

või kui ettepanek on vastuolus kehtiva
üldplaneeringuga.
Loobumine Räpina mnt 6,6A,6B detailplaneeringu koostamise algatamisest
Loobuti Räpina maantee 6, 6A ja 6B
kinnistute detailplaneeringu koostamise
algatamisest.
Räpina maantee 6, 6A ja 6B kinnistute omanik OÜ Sabakonn esitas Võru
Linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise ettepaneku eesmärgiga muuta
elamumaa ärimaaks ning määrata ehitusõigused kaubandushoone rajamiseks.
Nimetatud krundil kehtib Võru
Linnavolikogu 19.06.2002 otsusega nr
305 kehtestatud Räpina maantee 4 ja 6
kruntide ning lähiala detailplaneering.
Räpina maantee 6, 6A ja 6B kinnistute
maakasutuse sihtotstarve on 100 % elamumaa.
Vastavalt Võru linna ehitusmääruse
§ 3 lg 4 p 2 on linnavolikogul või linnavalitsusel õigus keelduda detailplaneeringu algatamise otsuse tegemisest, kui
maa-ala kohta on kehtiv detailplaneering
või kui ettepanek on vastuolus kehtiva
üldplaneeringuga.
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Volikogu otsuse kohaselt taotletakse
Võru linna omandisse järgmised maad:
Räpina mnt 3B, pindala 4122 m²,

maakasutuse sihtotstarve transpordimaa;
Lembitu 2B, pindala 1723 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa;
Võlsi tee 1A, pindala 42913 m²,
maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa.
Koreli oja kaldaala järgmiselt:
Kooli 8, pindala 22000 m², maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa;
Jõe 5, pindala 5500 m², maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa;
Liiva 2A, pindala 19300 m², maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa.
Komisjoni moodustamine palgatingimustes läbirääkimisteks
Volikogu otsuse kohaselt alustada
Võru linna munitsipaalõppeasutuste
volitatud esindajatega töötajate palgatingimuste läbirääkimisi 2008. eelarveaastaks.
Moodustati nimetatud läbirääkimisteks Võru Linnavolikogu ajutine komisjon järgmises koosseisus:
Esimees: Tõnu Anton, Võru Linnavolikogu esimees;
Aseesimees: Merle Koik, Võru Linnavolikogu liige;
Liikmed: Võru Linnavolikogu hariduskomisjoni esimees Helga Ilves, Võru
abilinnapea Innar Mäesalu, Võru Linnavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakonna
juhataja Peep Poltimäe, juriidilise osakonna juhataja Ülle Müürsepp, nõunikökonomist Kerstin Tammjärv.

Tartu rahvusvahelise kirjandusfestivali
Prima Vista 2007 päev Võrus 6. mail
Kirjandusfestival Prima Vista on pidu mõtlevale inimesele, kes hindab raamatuid ja head kirjandust. 3. – 5.
maini toimub festival jälle Tartus ning 6. mail esmakordselt Võrus. Tartu kirjandusfestivali “Prima Vista
2007” patroon on kirjanik Arvo Valton.
Tänavusel festivalil on põhirõhk kirjanduse ja teiste kunstizhanrite kokkupuutepunktidel. Festival
juhindub motost „Sõna saab teoks”.
Prima Vistal saab kirjandushuviline osa elavast teksti esitusest, suurest raamatulaadast, erinevatest
näitustest ja huvitavast lasteprogrammist.
Festivalile on oodatud paljud kirjanikud kodumaalt kui ka väljaspoolt - Ungarist, Soomest, Venemaalt, Lätist, Vepsast ja mujalt. Diskussioonidest ning esitlustest võtavad osa ﬁlmiloojad, raamatute tõlkijad, illustraatorid, toimetajad ja kirjastajad.
Toimumispaigad:
•
Võru Keskraamatukogu (Jüri 54)
•
Võru kultuurimaja Kannel (Liiva 13)
•
Trahter “Võhandu” (Koidula 16a)
11.00 Võrumaa Kirjanike Galerii internetiversiooni esitlus Keskraamatukogus
11.15 Hasso Krulli luuletuste tõlkekogu „Jatulintarha. Hussaid. Kiviring.“ esitlus. Tõlkijad Triinu
Ojar (võru keel) ja Hannu Oittinen (soome keel), kujundanud Peeter Laurits. Keskraamatukogus.
13.00 Võru Teatriateljee lavastus „Castrozza“ lugemisteatrina. Kultuurimaja Kannel väikses saalis
16.45 Külas on festivali patroon, kirjanik Arvo Valton; Tartu ja Võru kirjanike ümarlaud teemal
„Võrokiilne kirändüs – Võru kuraaži taassünd?” Osalevad Olavi Ruitlane, Contra, Kauksi Ülle ja
Merca. .Keskraamatukogus
19.00 Võru Teatriateljee etendus „Pilvealused kuukoerad“ (reserveeritud). Kultuurimaja Kannel
teatrilava black-box’is.
20.00 Helipaadi “Laulvad kirjanikud” esitlus: Aleksander Müller, Jüri Kaldmaa, Aapo Ilves, Jan
Rahman, Merca, Vahur Afanasjev, Lauri Sommer ja Contra. Festivali lõpetamine Trahteris
“Võhandu”.
Lastele:
Kell 10.00 Näituse “MUINASJUTUMETS” avamine
Keskraamatukogu lasteosakonna Tähesaalis
Kell 11.00 RAHVAJUTU TÖÖTUBA
Keskraamatukogu lasteosakonna Jututoas
Kell 12.00 Nukunäidendid “KASPERLE KINGIPAKK”, “LEIB JA HAMBURGER”
Võrukaela näiteringi esituses. Etendus on tasuta. Keskraamatukogu lasteosakonna lugemissaalis
14.00 MUINASJUTUTUND suurtele ja väikestele alates 6. eluaastast.
Muinasjutte vestab Piret Päär, pilli mängib Kadri Giannakaina Laube. Muinasjututund on tasuta.
Keskraamatukogu lasteosakonna Tähesaalis.
Näitused:
Keskraamatukogus:
• Peeter Mudisti maalide näitus Mart Lepa erakogust
Keskraamatukogu lasteosakonna kojulaenutuses:
• Raamatunäitus”Astrid Lindgreni laste maailm”
• “Rõõmus ringmäng”,Võru Loovuskooli beebikooli pildid, raamatud laste loovuse arendamisest
• ”Jutupuu juured”, Raamatunäitus eesti rahvajuttudest.
Keskraamatukogu lasteosakonna Tähesaalis:
• ”Muinasjutumets”, Võru maakonna lasteaedade 90. aastapäevale pühendatud laste loometööde
näitus
www.kirjandusfestival.tartu.ee
Võru programmi koordinaator on Katrin Ruus
Võru päeva korraldajad: Võru Keskraamatukogu, Võru Teatriateljee
Ootame teid festivalile!
Kontaktisikud:
Projektijuht – Annika Hramov, telefon: +372 55 563 143, e-post: annika.hramov@luts.ee
Programmijuht – Agne Tamm, telefon: +372 56 909 722, e-post: mutrike@gmail.com
Reklaamijuht – Katrin Ruus, telefon: +372 56 502 721, e-post: katrin.ruus@mail.ee
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KULTUURIMAJA KANNEL KUUKAVA MAIS

KALLID EMAD-ISAD,
ÕED-VENNAD, VANAVANEMAD!
24. mail kell 17.00 toimub Võru Lasteaed Sõlekeses

PERESPORDIPÄEV.

Päeva juhatab sisse TANTSUTÜDRUKUTE ETTEASTE:
KAASALÖÖMISLUSTI PAKUME:
•
LIBLIKALENNUS
•
ÄMBLIKUVÕRGU LÄBIMISES
•
SAJAJALGSETE VÕIDUJOOKSUS
•
LEPATRIINU TEEKONNA LÄBIMISEL
•
ROHUTIRTSU HÜPETES
•
MESILASE KUMMIRATTARALLIS
•
SIPELGATE PALGIVEOS
•
KONNA KAUGUSHÜPETES
Päeva lõpetuseks suutäis magusat “LAIMALT”.
OLGE USINAD PERESPORDIPÄEVAL OSALEMA LAPS ON TÄNULIK KOOSVEEDETUD AJA EEST!

VÕRU KUNSTIKOOL
ÕPILASTE EELREGISTREERIMINE JA
AVALDUSTE VASTUVÕTMINE

VÕRU KUNSTIKOOLI 2007/2008 õppeaastaks
toimub 30.-31. mail kella 12 - 18 Tartu 23, III korrus.
Registreeritakse ja avaldusi võetakse vastu kõikidesse õppegruppidesse.
Vaata lisa http://kunstikool.voru.ee
Info tel: 78 280 31

• 7. mail kell 12.00 puhkpilli eriala lõpueksam
• 8. mail kell 9.30 keelpilli eriala lõpueksam
• 9. mail kell 11.00 akordioni eriala lõpueksam
• 10. mail kell 12.00 klaveri eriala lõpueksam
• 12. mail kell 15.00 muusikakooli lõpetajate kontsertaktus
• 14.-16. mail kell 13.00 - 18.00 muusikakooli uksed lahti uutele õpilastele. Saab tulla erinevate pillidega tutvuma
ja uurima, kuidas muusikakoolis õpitakse.
• 30. mail kell 15.00 muusikakooli lõpuaktus
• 31. mai-1. juuni kell 10.00 uute õpilaste vastuvõtt muusikakooli
• 8.-10. juuni VIII Võru Akordionimuusikapäevad

Võru Linna Leht

4. mai Vähiliidu perepäev „Ära jää hiljaks“
Kell 16.00, väikeses saalis. Küsimustele vastavad
Eesti Vähiliidu meditsiininõunik dr Tiiu-Liis Tigane
ja SA Vähi Sõeluuringud tegevdirektor dr Auni Ausmaa. Kell 17.30 Papa Kreutzwaldi Õueteatri laste näitetrupi etendus „Pea suu!“.Tasuta.
5. mai Kassinäitus
Kell 12-15, I korruse fuajees. Pilet 35 ja 30 krooni.
6. mai Võru Teatriateljee lavastus “Castrozza“
Kell 13.00, väikeses saalis. Lugemisteatrina rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista 2007 raames.
Tasuta. Lisainfo: www.kirjandusfestival.tartu.ee,
www.teatriateljee.com
8. mai ja 9. mai Metsanädala raames: Loodusﬁlmide päevad Kandles:
Lisainfo Kultuurimaja Kannel koduleheküljel www.
vorukannel.ee
9. mai Eesti Noorsootöö Keskuse infopäev
Kell 10.00, väikeses saalis
10. mai Pop-Jazz Flamenko kontsert
Kell 19.00. Maria Rääk-ﬂamencotants; Iljo Toming
kitarr; Indrek Kruusimaa kitarr; Mihkel Mälgand
bass. Maria Räägu kokkupandud kava järgib ühelt
poolt ﬂamenco traditsioonilist suunda ning teisalt
hetkel maailmas väga populaarset ﬂamenco nuevot,
mis sisaldab elemente klassikalisest balletist, showtantsust, moderntantsust ja latiinost. Pilet 60, 40 krooni eelmüügis Kultuurimaja Kannel kassas ja üks tund
enne kontserti algust.

Muuseumitunnid maikuus
“Seal, kus rukkiväli...” (eestlaste toit ja toidunõud).
Võrumaa Muuseum on suveperioodil
1. aprill - 30. september
avatud K - P kella 10 – 18
Info: 782 1939

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU
9. mail kell 14.00

on külas Ene Rämmeld

18. mail kell 18.00 Luule ja muusika õhtu Kevad
südames
Virve Osila, Rutti Jallai (ﬂööt), Elviira Varik (klaver
ja süntesaator)
Mai-juuni

Peeter Mudisti maalide näitus
Info tel. 78 20157
info@lib.werro.ee
http://lib.werro.ee/

13. mai Võrumaa aasta Ema 2007 tiitli üleandmine. Kontsert-etendus “Naised on nii imelised ehk
20 aastat Viirega“
Kell 16.00, teatrisaalis Tasuta.
20. mai Klubi Hõbedane Juus pidu.
Kell 12.00, kontsertsaalis Pääse 20 krooni, klubiliikmetele 15 krooni.
21. mai Vana Baskini Teatri etendus „Väljaspool
hooaega“
Kell 19.00, teatrisaalis. Autor Elinor Jones komöödia .
Lavastaja Anne Paluver. Osades Helgi Sallo, Ines Aru,
Katrin Karisma, Terje Pennie, Ülle Kaljuste või Anne
Paluver. Pilet 110, 90 krooni eelmüügis kultuurimaja
Kannel kassas.
22. mai Võru Draamastuudio pseudomuusikal
„See maa, see linn, need inimesed“
Kell 19.00, teatri proovisaalis III korrusel . Piletid 25.eelmüügis kultuurimaja Kannel kassas.
23. mai Võru Draamastuudio pseudomuusikal
„See maa, see linn, need inimesed“
Kell 19.00, teatri proovisaalis III korrusel . Piletid 25.eelmüügis kultuurimaja Kannel kassas.
24. mai Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina
kontsert-etendus „Õhtumaa muinaslugu“
Kell 19.00, teatrisaalis Pilet 35,10 krooni müügil üks
tund enne kontserdi algust.

11. mai Metsanädala raames: Metsamuinasjutt
lastele koos Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi peanõia
Uhtiga
Kell 10.00.

25. mai Võru Kunstikooli tantsutrupp Katariina
kontsert-etendus „Õhtumaa muinaslugu“
Kell 13.00 ja kell 19.00 teatrisaalis. Pilet 35,10 krooni
müügil üks tund enne kontserdi algust.

11. mai Metsanädala raames: Võrumaa laste metsateemalise joonistusvõistluse tööde näituse avamine ja joonistusvõistluse võitjate autasustamine
Kell 15.30

27. mai Võrumaa Perespordipäev
Kell 11.00, Kannel aias. Tasuta.

11. mai Metsanädala raames: Tartu Metsatöötajate Meeskoor Forestalia kontsert
Kell 17.00, Kannel aias. Tasuta
11. mai Metsanädala raames: Jahimeeste tervitus
Kell 18.00, Kannel aias. Esinevad jahisarvepuhujad,
jahijuttude vestjad, pakutakse grillitud metssiga rukkileiva ja kaljaga. Tasuta

30. mai Võru Loovuskooli „Titetrall“
Kell 17.30, Kannel aias. Tasuta
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.

MAIKUU VÕRU NOORTEKESKUSES
Kevadpäike meelitab üha rohkem toaseinte vahelt välja. Vanasõna ütleb, et kevadel on suve silmad, aga talve hambad. Soojad
päevad vahelduvad kargete ja tuulistega. Kevadist vaheldusrikkust oleme arvestanud ka Noortekeskuse töö planeerimisel.
Millega on noortel võimalik tegeleda maikuus?

Info tel: 782 1224, http://muusikakool.voru.ee

VÕRUMAA MUUSEUM

12. mai Võrumaa seenioritantsupäev
Kell 13.00, Kannel aias. Tasuta

I korrus
07. - 23. mai
Ester Faimani ja Argo
Männiku näitus “ARM II”
Võru metsanädala raames
29. juuni - 8. august
Maksim Mjodovi, Denis
Eloshvili ja Julia
Nesterovitsi fotonäitus
“«Ticking away the
moments» (с) Pink Floyd”
II korrus
Kuni 23. mai
Maarit Murka maalinäitus “HULLUMAJA”
27. juuni - 18. juuli
Ruth Treimuti
keraamikanäitus
I ja II korrusel
28. mai - 25. juuni
Võru Kunstikooli
lõpetajate tööde näitus
Lisainfo:

Võru Linnagalerii
Võru, Liiva 13
Galerist Katrin Ruus
Tel: +372 56 502721
E-post: katrin.ruus@vorukannel.ee
www.vorukannel.ee

9. mail toimub etiketikoolitus, kus räägitakse üldetiketist,
lauakommetest, riietumisest jms. Lektoriks on Piret Tegova Tartu Rahvaülikoolist. Koolitus kestab 17.00-20.15. Osalejatele on
koolitus tasuta. Projekti toetab Võru Maavalitsus.
11. mail valmistame emadele ja vanaemadele pärlitest käe
– ning kaelakette. Noori juhendab Fanny Sureau, prantslanna,
kes töötab vabatahtlikuna Võru Noortekeskuses. Meisterdada on
võimalik kella 17.00 – 19.00
23. mail kell 15.00 -17.00 toimub Võru linna ja valla 6-ndatele klassidele seiklusmäng. Noortele antakse kätte Võru linna
kaardid ja mängujuhend (legend), mille järgi tuleb orienteeruda
linnas ning täita ettenähtud ülesanded. Võistlejaid oodatakse
Võru Noortekeskuse juurde 14.30.
29. mail toimub militaarspordialane infopäev. Räägitakse
Paintballist (mängureeglitest, varustusest, mängu läbiviimise
paikadest jne.) Instruktor on Raul Sõmer. Projekti toetab Võru
Maavalitsus.
Noortekeskuses jätkub nii tubaseid toimetamisi, kui värskes
õhus viibimisi. Kõigil noortel on võimalus leida endale sobiv tegevus ja kaasa lüüa. Üritused on osalejatele tasuta, vajalik on
vaid eelnevalt registreerida.
Kätlin Kits
Võru Noortekeskuse noorsootöötaja
Registreeri end üritusele
Võru Noortekeskuses (Liiva tn 21) või
tel: 7823003/ 53737899;
e-post: voru.ank@mail.ee
Võru Noortekeskus on avatud E – R kell 13.00 – 19.00

Võru Linna Leht
VÕRU
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7. mai

kell 12.00 Metsapealinna tiitli omistamine Võru linnale
11. mai
ja XV Metsanädala avamine Võrus Kreutzwaldi pargis
07. – 20. mai Metsaraamatute näitus Võrumaa Keskraamatukogus
7. mai
kell 12.00 Metsapealinna tiitli omistamine Võru linnale
11. mai
08. – 09. mai Loodusfilmide päevad Kandle kinos
11. mai
ja XV Metsanädala avamine Võrus Kreutzwaldi pargis
08. – 09. mai Sagadi metsabuss Võru koolides ja lasteaedades
07. – 20. mai Metsaraamatute näitus Võrumaa Keskraamatukogus
09. mai
kell 14.00 Metsapäev ja piknik Koreli oja ääres
08.
– 09. mai Loodusfilmide
päevad Kandle
kinos
11.
7. mai
kell 12.00
Metsapealinna
tiitli omistamine
linnale
11. mai
10.
mai
Pähni
loodusekeskuse
külastus
Võru linna Võru
koolidele
12.
mai
08. – 09. mai Sagadi
metsabuss Võru
koolides
lasteaedades
ja XV
Metsanädala
avamine
Võrusja Kreutzwaldi
11. mai
kell
10.00
Metsamuinasjutt
lastele
kultuurimajaspargis
Kannel
09.
mai
kell
14.00
Metsapäev
ja
piknik
Koreli
oja
ääres
07. – 20. mai Metsaraamatute näitus Võrumaa Keskraamatukogus
10.
loodusekeskuse Kandle
külastuskinos
Võru linna koolidele
12.
08. mai
– 09. viibib
mai Pähni
Loodusfilmide
11. mai
mai
11.
mail
Võrus Eestipäevad
Vabariigi president
Toomas Hendrik Ilves,
11. –
mai
kell 10.00
Metsamuinasjutt
lastele
08.
09. mai
metsabuss
Võru koolides
ja kultuurimajas
lasteaedades Kannel
kes
võtab
osaSagadi
metsanädala
üritustest
09. mai
kell 14.00 Metsapäev ja piknik Koreli oja ääres
11. mai
mail viibibPähni
Võrus
Eesti Vabariigi
president
10.
loodusekeskuse
külastus
Võru linnaToomas
koolidele Hendrik Ilves,
12. mai
kes
võtab osakell
metsanädala
üritustest
11. mai
10.00 Metsamuinasjutt
lastele kultuurimajas Kannel

kell 16.00 Võrumaa laste metsateemalise joonistusvõistluse tööde näituse avamine ja joonistusvõistluse
võitjate autasustamine.
kell 16.00 Võrumaa laste metsateemalise joonistuskell 17.00 Tartu Metsatöötajate Meeskoor Forestalia
võistluse tööde näituse avamine ja joonistusvõistluse
kontsert Võru kultuurimaja Kannel aias
võitjate autasustamine.
kell 18.00 Jahimeeste tervitus kultuurimaja Kannel aias
kell
Tartu Metsatöötajate
MeeskoorjoonistusForestalia
kell 17.00
16.00matk
Võrumaa
metsateemalise
Esimene
Võlsi laste
metsarajal
kontsert Võru
Kannel
aias
võistluse
töödekultuurimaja
näituse avamine
ja joonistusvõistluse
kell
18.00
Jahimeeste
tervitus
kultuurimaja
Kannel aias
võitjate autasustamine.
Esimene
metsarajal Meeskoor Forestalia
kell 17.00matk
TartuVõlsi
Metsatöötajate
Info tel: 785 0901
kontsert Võru kultuurimaja Kannel aias www.voru.ee
kell 18.00 Jahimeeste tervitus kultuurimaja Kannel aias
Info tel: 785 0901
Esimene matk Võlsi metsarajal
www.voru.ee

11. mail viibib Võrus Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves,
kes võtab osa metsanädala üritustest

Info tel: 785 0901
www.voru.ee

Võru Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
õpilastele 2007/2008 õppeaastal

Rahvusvahelised Võru Sõpruslinnade
Noorte Spordimängud 2007
10.
10. 12.
12. mail
mail Võru
Võru Spordikeskuses
Spordikeskuses
Spordimängud avatakse rongkäiguga
10. mail kell 18.00 Võrus, Vabaduse platsil.
Võistluste lõpetamine ja sportlaste autasustamine
12. mail kell 13.00 Võru Spordikeskuses
Võisteldakse judos, võrkpallis ja kergejõustikus

Saksamaa

Soome

Rootsi

Poola

Läti

Võistlused on pealtvaatajatele tasuta!

maksmiseks.

Stipendium on mõeldud välisriigis õppimiseks
minimaalse õppeajaga 1 õppeaasta.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• vanus 15-18 aastat;
• omab rahvastikuregistris elukoha aadressi
Võru linnas viimase 12 kuu jooksul.
Kandideerimiseks vajalik taotluse vorm koos esitamiseks
vajalike dokumentide loeteluga on kättesaadav Võru linna
veebilehel aadressiga www.voru.ee (kohalik võim/blanketid)
Taotlus esitada Võru Linnavalitsuse infosaali või
saata postiga aadressil Võru Linnavalitsus, Jüri 11,
Võru 65620 hiljemalt 15.maiks 2007.aastal.

Spordimängudel on esindatud 7 riiki:

Prantsusmaa

välisõppe stipendiumi

Eesti

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

