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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

LINNA LEHES:
Valmimas on Võru linna üldplaneeringu
eskiislahendus

Katariina allee
uuendamisega
saab Võru 222
aastat tagasi
kavandatud
linnasüdame
Ain Saar: Mälestuste kogumine näitab, et
võrulased peavad oma ajalugu kalliks
Võru andis kolmele noorele välisõppe
stipendiumi
Kooli tänava avasid piduliku lindi läbilõikamise tseremooniaga ASi KPK Teedeehitus Tartu osakonna
hinnaspetsialist Esta Tobreluts (vasakul) ja Võru linnapea Kersi Kõosaar. Tagaplaanil Võru linnas tänavaehituse valdkonda juhtiv abilinnapea Mäidu Helistvee.

Võru Folkloorifestivali kava lk 4

Võrus said valmis linnale olulised tänavad
12. juunil võeti pidulikus õhkkonnas vastu Võrule kaks
väga olulist objekti - Kooli
tänav koos Punamütsikese
lasteaia juurdesõiduteega ja
Jüri tänava kõnniteed. Objekte võib lugeda oluliseks sammuks Võru linna infrastruktuuri arendamise lõppematul
teel. Ühes Võru Spordihalliga
2005. aastal ehitatud Kooli
tänava umblõiguga jõuti jätkutänavaga välja Vabaduse
tänavale ning seega on Räpina maantee ja Vabaduse tänava vahel avatud liikluseks
uus tänav, mida tuleb ette ehk
kord kümne aasta jooksul.
Jüri tänava uute valgustatud
kõnniteede
kasutuselevõtuga
lahendati jalakäijate ohutu liiklemise probleem Maksimarketist Kreutzwaldi tänavani, sest
aastaid olid inimesed sunnitud
liikuma mööda sõidutee serva.
Nimetatud sõiduteega paralleelselt kulgeva kõnnitee on omaks
võtnud ka jalgratturid, kuigi neile on märgistatud eraldi sõiduriba Kreutzwaldi tänava lõigul.
Jüri tänava Luha ja Piiri tänava
vahelises lõigus valminud kõnniteedega paranesid liiklusolud
ja -korraldus ka Võru turu juures
– tänava laiendamise arvelt saadi
juurde parkimiskohti, uuendati
bussipeatus, jalakäijate ülekäigurada ja ruumi jäi üle ka eraldi
sõidurea tekitamiseks pöördel
Jüri tänavalt Piiri tänavale.
Eelnimetatud
teeobjekte
ehitades tuli lahendada lugematul hulgal ehitustehnilisi ja
-korralduslikke probleeme, mis
tulenesid Võru linna erilisest
asukohast soises orundis, aga
samuti olemas olevate ja ehitatavate ehitiste naabrusest. Tänu

viljakale koostööle lepingupartneritega ning peatöövõtja
ASi Koger ja Partnerid ja selle
õigusjärglase ASi KPK Teedeehitus spetsialistide mõistvale
suhtumisele
komplitseeritud
ehitusprobleemide lahendamise
vajadusse ületati need raskused
ning praeguseks on tulemus linnaelanikele ja külalistele oma
silmaga näha. Liiklejad, sealhulgas arendajad-ehitajad võtsid
teed kohe nii-öelda kasutusele.

Kooli tänava ehitus
oli aluseks
piirkonna arengule
Kooli tänava kõnniteede väljaehitamine on end praeguseks
juba õigustanud. Turvalisemaks
on muutunud laste koolitee, ka
on Vilja tänava liikluskoormus
jaotunud osaliselt Kooli tänavale. Piirkonda kerkivad lisaks
spordiehitistele uued kaubandus-, äri- ja konverentsikeskused. Kohe- kohe on käivitumas
uue rahvusvahelistele nõuetele
vastava staadioni projekteerimine Võru Spordihalli kõrval
olevale vabale ehituskrundile.
Seoses Koreli oja ja selle võsastunud ümbruse korrastamise
ning Kooli tänava valmimisega
on Võru linn juurde saanud uue
heakorrastatud keskuse, mida on
positiivselt esile toonud ka uue
üldplaneeringu koostajad.
Kooli tänavale paigaldati sajuveekanalisatsioon koos liivaõlipüüduriga, veevarustustorustik, drenaaž, tänavavalgustus,
rajati 35- kohaline sõiduautode
parkla Kreutzwaldi gümnaasiumi teenindamiseks, istutati
ligi 50 puud ja külvati muru.

Kooli tänava ehitus maksis kõigi kommunikatsioonidega on
8,5 miljonit krooni. Sellele lisandub Vilja tn 10 (Punamütsikese
lasteaia) juurdepääsutee ning
kahe parkla (üks neist parandab
pikaajaliselt probleemiks olnud
kõrval oleva elamu ja kaupluse
liiklus- ja parkimistingimusi) ja
tänavavalgustuse ehitus maksumusega ühtekokku 2,6 miljonit
krooni.
Rajatud Kooli tänava lõigu pikkus on ligi 0,5 km, koos
ASi Merko Tartu varem ehitatud
spordihallipoolse Kooli tänava osaga kujunes Kooli tänava
pikkuseks 880 m. Eraldi tuleb
märkida, et Kooli tänavaga samal ajal rajati ASi Võru Soojus
initsiatiivil, Võru Linnavalitsuse
koordineerimisel ja ASi Koger
ja Partnerid kui lepingupartneriga koostöös soojatrassilõik Võru
Spordihallist Vabaduse tänavani, mille ehitamist finantseerisid kokkuleppe alusel põhiliselt
võrguvaldaja ja Maxima Eesti
OÜ. Sihtfinantseerimise toel
paigaldati Kooli tänava alla veel
eri Võru linna asutusi ühendava
sidevalguskaabli (fiiberkaabli)
torustik. Kokku ehitati Kooli
tänavat kõigi vajalike võrkude
rajamisega 2006. aasta juulist
2007. aasta juunini.

vahelisel lõigul 268 m ning Luha
ja Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul 454 m, paigaldati rest
kaeve, ehitati sademeveetorustikke, kaevati sademeveekraave
ning rekonstrueeriti tänavavalgustust. Leping hõlmas ka Luha
tänavale tänavavalgustuse paigaldamist Jüri ja Koreli tänava
vahelisel lõigul ning Piiri tänava
alajaama rekonstrueerimist täna-

vavalgustust puudutavas osas.
2008. aastal on planeeritud
jätkata Jüri tänava kõnniteede
ehitamist.
MÄRT MANDEL,
Võru Linnavalitsuse ehitus- ja
planeerimisosakonna juhataja

Jüri tn kõnniteede
ehitamine jätkub
tuleval aastal
Jüri tänava kõnniteed ehitati
kaks kuud, töid teostas AS KPK
Teedeehitus ja lepingu maksumus on 4,4 miljonit krooni.
Tööde käigus ehitati Jüri tänavale kõnniteid Piiri ja Luha tänava

Jüri tänavale ehitati Piiri ja Kreutzwaldi tänava vahelisel lõigul kokku
722 m uusi kõnniteid koos tänavavalgustusega.
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Valmimas on Võru
linna üldplaneeringu eskiislahendus
Võru linna üldplaneeringu
koostamist alustati 2005. aastal lähteandmete kogumise
ning vajalike uuringute ja
küsitlustega linnaruumi edaspidise parema funktsioneerimise tagamiseks. Olemasoleva
olukorra ning tehtud uuringute ja analüüsi tulemusena
selgusid teemavaldkonnad ja
aspektid, mis võeti edaspidises
planeerimisprotsessis peamise
tähelepanu alla.
Tuginedes kogutud alusandmestikule, peeti 2006. aastal ja
2007. aasta kevadel teemarühmade tööseminare ja korraldati
avalikke arutelusid, tehti välitöid, analüüsiti kaarti ning hinnati strateegiliselt kavandatavate alternatiivsete tegevustega
kaasneda võivaid keskkonnamõjusid.

Linna keskus
atraktiivseks
Planeerimisprotsessi peamisteks teemadeks kujunesid tööprotsessi käigus eelkõige linna
keskuse arendamine atraktiivseks, mitmekesiseks ja hästi
ligipääsetavaks ruumiks ning
nii linnaelanikele kui turistidele meeldivaks ja ligitõmbavaks
ajaveetmiskohaks. Selleks planeeritakse üldplaneeringuga Tamula järve ranna-ala terviklikku
väljaarendamist spordi, vaba aja
ja mitmekülgse teenustesektoriga keskuseks, samuti ranna-ala
ja linna majandusliku ning administratiivse keskuse sidumist,
paremat ühendamist auto- ja
kergliikluse ning rohekoridoride
reserveerimise abil. Linna edasise arengu seisukohalt kujunes
oluliseks teemaks planeeringus
ka uute elamu- ja tootmismaade
reserveerimise kaudu võimaluste loomine uute töökohtade tekkeks.
Võru kui „rohelise linna”
kontseptsiooni järgides on planeeritud hulganisti rohealasid
ja parke, mis on maksimaalselt
ühendatud rohekoridoride ehk

haljasribadega. Need on planeeritud ümber linna keskusala
ja Tamula järve äärde, olles nii
erinevate asumite ühendajaks
puhkealade ning jalakäigu-,
joosku- ja jalgrattateedena kui
ka erineva funktsiooniga maade
eraldajaks puhveralana.

Avalik arvamus on
planeerimisprotsessis oluline
Planeerimisprotsessi jooksul on
olnud kõigil huvilistel võimalus
anda oma panus ja teha ettepanekuid linnaruumi paremaks
muutmiseks.
Planeeringuseminaridel osalemine on olnud
aktiivne: osalejaid oli enamasti kaks- kuni kolmekümmend.
Aktiivselt olid esindatud kodulinna käekäigust huvitatud linnakodanikud, linnaametnikud
ja maavalitsuse esindajad. Tehti
mitmeid ettepanekuid ja arutleti
erinevate ruumiliste arenguvajaduste ja kitsaskohtade üle, pakuti
välja võimalikke arenguvariante
ning hinnati nende võimalikke
mõjusid nii sotsiaal-kultuurilisele, majanduslikule kui ka
looduskeskkonnale. Valiti välja
enim positiivset mõju omavad
maakasutuse põhimõtted ja erinevate funktsioonidega maade
paiknemine.
Avalikkuse, linnaametnike,
maavalitsuse ja konsultantide
koostöö tulemusena on valmimas planeeringu eskiislahendus,
mida kavatsetakse sel suvel tutvustada kõigile, kes tunnevad
kõnealuse teema vastu huvi.
Ootame võrulasi planeeringu eskiislahendust tutvustaval
avalikul arutelul arvamust avaldama ja ettepanekuid tegema,
kuna peame linnakodanike seisukohti tähtsaks. Avaliku arutelu aja ja koha teavitab Võru
Linnavalitsus.
PEEP LEPPIK,
Hendrikson & Ko planeerimisja arenguspetsialist

Võru andis kolmele noorele
välisõppe stipendiumi
Võru linn annab tänavu kolmele
gümnaasiumiealisele
noorele välisriigis õppimiseks
stipendiumi. Linnavalitsuse
otsuse kohaselt saab iga noor
25 000 krooni õppetoetust. Välisõppe stipendiumi makstakse
Võrus tänavu esmakordselt.
Stipendiumitaotluste
esitamise tähtajaks laekus kokku
kolm avaldust ning komisjon
tegi linnavalitsusele ettepaneku
määrata stipendium kõigile taotlejatele maksimaalses suuruses
ehk
25 000 krooni.
Välisõppe stipendiumi taotlejatest kaks noort, Mari-Liis
ja Kristjan, õpivad praegu Võru
Kreutzwaldi
Gümnaasiumis,
neist esimene soovib õppima
asuda Ecuadori, teine Saksamaale. Võru Kesklinna Gümnaasiumis õppiv Maiki soovib
aga hariduse omandamist jätkata Tais.

Õpilasele välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise
korra kehtestas Võru Linnavalitsus tänavu aprilli alguses.
Seda saavad aastas korra taotleda nii üldhariduskoolides kui
ka kutseõppes õppivad 15-18aastased noored, kes on leidnud
õppimisvõimalused erinevates
välisriikides nii Euroopa Liidu
piires kui ka väljaspool. Taotleja
peab omama taotluse esitamise
ajaks rahvastikuregistris Võru
linnas elukoha aadressi vähemalt 12 kuud.
Võru Linnavalitsuse hinnangul on stipendiumi võimaldamine Võru linna ettevõtlikele
noortele heaks stiimuliks välisriiki õppima asumiseks ning
loob selleks ka paremad võimalused.
VLL

juuli 2007.a

Katariina allee uuendamisega saab Võru
222 aastat tagasi kavandatud linnasüdame
Võru Linnavolikogu viimasel
istungil andsid Seminari väljaku ja Katariina allee ümberkujundamisest ülevaate projekteerimisfirma Artes Terrae
OÜ maastikuarhitektid. Katariina allee rekonstrueerimisprojekti koostanud Artes Terrae spetsialistide hinnangul
on Katariina allee ja Seminari
väljaku piirkond ajalooliselt
linnale üks olulisemaid kohti,
mille eksponeerimiseks tuleks
ala uuendada.
Spetsialistide sõnul pole Tamula järve ja Seminari väljaku
pool esialgset alleed enam olemas, keskmine osa on rahuldavas seisukorras. Siiski tuleks
suures ulatuses istutada kiiresti
uusi puid, kuna 10% allee praegustest puudest on haiged. Teisi
annaks lisavahenditega elus hoida ehk veel 10-20 aastat. Hinnanguliselt ei pruugi puud tänavaruumi väljaehitamisele vastu
pidada ja need tuleks ikkagi paari aasta pärast välja vahetada.

Tõsiseks probleemiks on sademeveekanalisatsiooni puudumine Katariina tänaval, mistõttu pole seal suurema vihmaga peaaegu võimalik jalgsi liikuda.

eerimine sõiduteede, sademeveeprobleemide lahendamise,
kõnniteede, haljastuse, elektri
ja tänavavalgustuse rajamisega
maksma minna umbes 17 miljonit krooni.

Projekti hinnanguline
maksumus 17 miljonit

Allee korrastamist
alustatakse Tamula
järve poot

Maastikuarhitektuuri mõistes ei
saaks aga Katariina alleed praeguses seisukorras üldse alleeks
nimetada, kuna puud ei paikne
korrapäraselt ühel sirgjoonel,
samuti pole need ühest liigist.
Eelnevast tulenevalt on
maastikuarhitektide ettepanek
välja vahetada korraga kõik
puud, et saavutada allee ühtne ja
terviklik haljastus. Ettepaneku
kohaselt võiks puude väljavahetamisega alustada Tamula järve
poolt.
Probleemidena tõid projekteerijad välja veel sademeveekanalisatsiooni täieliku puudumise
ning tänavavalgustuse amortiseerumise. Hinnanguliselt võib
kogu Katariina allee rekonstru-

Abilinnapea Mäidu Helistvee
sõnul on valminud Katariina allee projekt Võru Linnavalitsuse
ja projekteerijate nägemus tänava rekonstrueerimisest. „Praegu
kooskõlastatakse projekti vastavate ametkondadega, sealhulgas keskkonnateenistusega ning
tehakse vastavalt kokkulepetele
vajadusel muudatused ja parandused,“ rääkis Helistvee volikogule. Ta lisas, et nii linnavalitsus
kui ka keskkonnateenistus jäid
viimasel koosolekul ühisele
seisukohale, et Katariina alleed
ei rekonstrueerita korraga täies
ulatuses, vaid alustatakse Tamula järve poolt Kreutzwaldi pargist kuni Kreutzwaldi tänavani,
kuna see on kõige halvemas

seisukorras. „Allee alumise osa
uuendamisega seoses linnavalitsusel ja keskkonnateenistusel
eriarvamusi ei ole,“ ütles Helistvee.
Linna peaarhitekt Ülevi
Eljand rääkis, et Katariina allee
rekonstrueerimisega ei looda
midagi uut, vaid astutakse vanades jälgedes, sest 1785. aastal
kinnitatud linnaplaan nägi ette,
et korrapärase tänavavõrguga
linna keskmeks on keskväljak,
praegune Seminari park. „Tollase arvamuse kohaselt pidi kesklinnast nägema vett, Tamula
järve ning teiselt poolt oli allee
suunatud linna keskväljakul
asuvale mõisahoonele,“ selgitas
Eljand. Tema sõnul ongi praegu
plaanis taastada tolleaegse planeerija ja linnakodanike ideed.
Valminud Katariina allee
projekt on väga korrektselt lahendatud ja saanud väga kõrge
hinnangu nii linnavalitsuse kui
ka keskkonnateenistuse spetsialistidelt.
VLL

Mälestuste kogumine näitab, et võrulased
peavad oma ajalugu kalliks
Aprillis kuulutas Võru Linnavalitsus Vaba-Sõltumatu Kolonniga Nr 1 välja konkursi,
et koguda mälestusi 21. oktoobril 1987 toimunud sündmuste kohta. 31. maiks jõudis
Võru Linnavalitsusse 47 Võru
Kesklinna Gümnaasiumi õpilase tööd.
Vaba-Sõltumatu
Kolonni
Nr 1 žürii lähtus hindamisel
järgmistest kriteeriumidest: töö
ladusus ja huvitav esitusviis,
materjali uudsus ja algupärasus,
mälestuste edasiandmise põhjalikkus ja terviklikkus, täpsus
faktide esitamisel, vormistus
ning meeleolu ja tunnete edasiandmine.
On rõõmustav, et konkursile laekus palju kirjatöid. Neid
kõiki oli väga huvitav lugeda.
Usume, et töid oli ka noortel
endal põnev kirjutada ning need
muutsid kodulinna ajaloo noorema põlvkonna esindajate jaoks
omasemaks ja lähedasemaks.
Mitu inimest, keda koolinoored
mälestuste kogumiseks küsitlesid, tundsid rõõmu, et meenuta-

takse möödunud aegu ja et nende mõtete ja mälestuste vastu
tuntakse huvi.
Võidutööde väljaselgitamine
ei olnud lihtne. Põhjalikke töid
oli palju, kõik olid omamoodi
põnevad. Iga töö kandis endas
kellegi väga väärtuslikke mälestusi. Finaali jõudis üle kümne
töö, mis olnuks väärt peaauhinda.
Paraku pidime valima ja
nii otsustasime, et teeme valiku nende tööde seast, mis kajastasid põnevalt mälestusi 21.
oktoobrist 1987 ja Vabast-Sõltumatust Noorte Kolonnist Nr1
nendelt inimestelt, kes polnud
tollaste ühiskondlike liikumistega seotud. Nii jäi kõrvale mitu
esiviisikusse jõudnud tööd. Hindamine on alati pisut subjektiivne ja iga kord polegi võimalik
öelda, miks võidab mõni töö
eriti hindajate südame.
Vaba-Sõltumatu
Kolonn
Nr 1 tänab kõiki Võru Kesklinna Gümnaasiumi õpilasi, kes
osalesid mälestuste kogumises
1987. aasta 21. oktoobri sünd-

muste jäädvustamiseks. Kõik
töö koostajad olid väga tublid ja
nad saavad tänutäheks kolonni
ametliku kutse võrulaste tahteväljenduspäeva kontsert-aktusele tänavu 21. oktoobril.
Konkursi võitja ja finaali
pääsejad avalikustatakse 1. septembril auhindade kätteandmisel.
Võidutöö avaldame täies
mahus kolonni juubeliraamatus
”Võru veri ei värise.” Raamatus toome ära ka väljavõtteid
teiste autorite kirjatöödest, mis
annavad edasi inimeste mõtteid
ja arvamusi tollaste sündmuste
kohta.
Vaba-Sõltumatu
Kolonn
Nr 1 tänab Võru Kesklinna
Gümnaasiumi ajalooõpetajaid,
kes aitasid meenutuste kogumise konkurssi korraldada. Samuti
avaldame tänu Võru Linnavalitsusele, kelle kanda oli konkursi
korralduslik pool.
AIN SAAR,
Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr1
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JUULI
Maksim Mjodovi, Denis Eloshvili ja
Julia Nesterovitsi fotonäitus
“«Ticking away the moments»
Pink Floyd”
8. augustini
Ruth Treimuti keraamikanäitus
“Vormimängud ummamuudu”
18. juulini
Ilmar Vananurme fotonäitus
“Mu Setomaa inimesi”
17. juulini
Mari Jänese fotonäitus
“Maasikavaht ja pipratera”
18. juuni - 7. august
Lola Liivati maalid
19. juuli - 8. august

13. juuli Taani Hvidesande võimlejate ja
võimlemisklubi Sirutus kontsert
Kell 17.00 Kandle aias. Pilet 25 krooni.

14. juuli X üleriigilise keelpilliõpilaste
suvekursuse lõppkontsert
Kell 12.00 kontsertsaalis. Tasuta! Esinevad solistid erinevatest
muusikakoolidest, ansamblid ja kolm erineva tasemega keelpilliorkestrit.
Kursustele on registreerunud ligi 90 õpilast ja 20 õpetajat üle vabariigi.
Repertuaar õpitakse kursustel kohapeal selgeks ning esitatakse kuni
kahetunnisel kontserdil.

14. juuli Summerfest - üles astuvad Paradise
Crew, The Tuberkuloited, Terminaator
Kell 20.00 Kandle aias. Pilet 100 krooni.

19. - 22. juuli VÕRU FOLKLOORIFESTIVAL
www.werro.ee/folkloor

26. juuli Röövlimuusikal „Puujala ja Ükssilma sõda“

SA Võru Pensionäride
Päevakeskus
annab teada,
et keskus on juulis suletud.
Kohtume augustis.
Soovime oma külastajatele
kaunist suve.

Kell 20.00 Kandle aias. Etendus sisaldab hulganisti laule, lisaks ka tantse,
kaklust, kõikvõimalikel tasanditel hulle unenägusid ja inimsuhteid, mida
ei muuda aeg. Peaosades Eesti ooperistaar Pirjo Levandi ning pianist ja
telestaar Antti Kammiste. Kaasa teevad mitmed muusikaliartistid, muusikud,
näitlejad ja suur hulk muid esinejaid Noorte Muusikateatrist.
Piletid hinnaga 100 ja 200 krooni jõuavad peagi eelmüüki.

VÕRU LINNAVALITSUS TEATAB:
PUHKUSTE PERIOODIL MUUTUVAD
VÕRU LINNAVALITSUSE
INFOSAALI LAHTIOLEKUAJAD.
2. – 7. JUULINI ON
INFOSAAL AVATUD
ESMASPÄEVAST REEDENI
KELL 9.00 – 12.00,
KOLMAPÄEVAL 13.00 – 16.00.
INFO TELEFONIL 785 0901
VABANDUST VÕIMALIKE
EBAMUGAVUSTE PÄRAST!

HEINAKUU LAAT
14. juulil 2007
kell 9.00 - 16.00
Võrus Rannatare esisel platsil
erinevat kaupa igale maitsele
firmadelt üle Eesti
Info 58050167

Sõlekese lasteaia perespordipäeval said lustida nii suured kui väikesed

Sõlekese lasteaia „Putukate
kevadmängud“
Võru Sõlekese lasteaias toimus
perespordipäev ,,Putukate kevadmängud”.
Spordipäeva juhatasid sisse
kostümeeritud lasteaiaõpetajad
Juta Boitsov - konn, Piia Narvik,
Merle Kõivumägi ja Eve Kirs liblikad, Ülle Sepp - sajajalgne,
Svetlana Orlova - ämblik, Annika Ossip - rohutirts, Kaja Harak
- lepatriinu, Sire Kala – sipelgas
ja Liia Laanekivi - mesilane, kes
tutvustasid spordialasid, mille
juhendajaks nad olid.
Enne
sportimist
tehti

üheskoos lustakaid soojendusharjutusi. Et tuju veel reipamaks
muuta, esinesid etteastetega
5 – 7 aasta vanuste tüdrukute
ja poiste tantsutrupid. Samuti
esitas Sõlekese õpetajate liikumisrühm tantsu vihmavarjudega. Nii võiski sportimine alata.
Osalejad said kaardi, millele oli
osaleja jaoks märgitud numbrid
teekonna jaoks. “Putukatest”
kohtunikud olid varmad spordipäevalisi igas kontrollpunktis
juhendama.
Lapsed, emad-isad, õed-

vennad ja vanavanemad võtsid
igast spordialast väga aktiivselt
osa. Toredaid elamusi jätkus nii
suurtele kui ka väikestele. Päeva
lõpus pakkus Cheetose panter
lastele Laima komme, mis saadeti lasteaeda heategevuslikul
eesmärgil.
Oleme tänulikud kõigile, kes
spordipäeval osalesid. Rõõmsa
järgmise kohtumisteni!

KAJA HARAK
Sõlekese lasteaiaõpetaja
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KOLMAPÄEV, 18.juuli
20.30

LAUPÄEV, 21. Juuli

KIRIKUKONTSERT SUVEVÄRVID Omanäolised ja
kordumatud seaded erinevate rahvaste folkloorist,
aga ka kaunis klassika. Esitajateks Merle Kollom,
Lembit Saarsalu, Volker Frischling

EELK Katariina kirik
(Jüri tn.9)

NELJAPÄEV, 19. juuli
16.00

21.30

Võrumaa Muuseum
Katariina 11
Kreutzwaldi-Tartu-JüriLiiva tänav
Kannel aed (Liiva tn.13)
EELK Katariina kirik
(Jüri tn.9)
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Maavalitsuse siseõu

22.00
23.00

SIMMAN ansamblitega „Projekt“ ja “Mees”
ÖÖPIDU tulevalgel lõõtsa ja tantsuga

Kannel aed
Loosu küla, Teppo talu

18.00
20.30
20.30

REEDE, 20. juuli
11.00
11.00
11.0015.00
12.00 –
16.00
12.00
13.00

13.00
13.0019.00
13.00
15.00
17.00
17.00
19.00
19.00
21.00
22.00
22.00
24.00

10.00
10.0015.00
11.00
12.00

Avatakse Eesti Rahva Muuseumi näitus
“MAARAHVAS BALTISAKSA KUNSTIS”.
FOLKLOORIFESTIVALIL OSALEVATE RÜHMADE
RONGKÄIK Kandle aeda.
XIII VÕRU OLKLOORIFESTIVALI AVAKONTSERT
KIRIKUKONTSERT
Rahvamuusikaansambel ARROTAJAD
JUTUTUBA muuseumis –võru keeles jutte vestab
Silvi Jansons
RAHVALIK ÕHTU

17.00

juuli 2007.a

KUNSTI- JA KÄSITÖÖ LAADA AVAMINE
PILLE ja PILLILUGUSID TUTVUSTAVAD
KÜLALISMUUSIKUD
MEISTRITE ÕU
Mitmesugused meisterdamise võimalused
PILLIÕPE /Algus igal täistunnil/
LASTE PÄIKESEPIDU, MÄNGUÕUE avamine

Liiva tänav
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Järve kooli siseõu
Liiva 12b
Muusikakool
Vabaduse 5
Kannel aed Liiva tn.13

LASTE MÄNGUÕU - lapsed saavad lustida koos erinevate tegelastega, meisterdada põnevatest materjalidest ja tutvuda vanal ajal tehtavate käsitöödega.
RAHVUSLÕUNA

Lasteaed
Okasroosike
sissepääs Kandle aiast
Maavalitsuse siseõu

KONTSERDID pealaval vaheldumisi
TANTSUpoolTUNDidega
VÕRO KEELE OPPUS
Oppas Jüvä Sullõv
MUINASJUTUTUND LASTELE Muinasjutte vestab
Piret Päär.
VÕRU MUUSIKAKOOLI ÕPILASTE KONTSERT

Kannel aed

TANTSE õpetab Chris Davis
TANTSUKLUBI Tartu Tantsuklubi kutsub tantsima
tuntuid ja vähemtuntuid eesti tantse
KONTSERT folkpunkrokiliku stiiliga folgirahvast
rõõmustavalt ansamblilt ZETOD
ÕHTUJUTUD täiskasvanutele.
Vestab Piret Päär.
RAHVALIKUD ÜHISLAULUD
eestlauljad Heino Tartes ja Sõbrad
SIMMAN ansambliga “Nukker Kukeke”
ÖÖKINO

Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Maavalitsuse siseõu
Maavalitsuse siseõu
(Jüri tn. 12)
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Maavalitsuse siseõu
Kannel aed
Maavalitsuse siseõu

11.0012.0016.00
13.00
13.00
14.00
15.00
15.3019.00
16.30
17.00

Alustab KUNSTI- JA ÄSITÖÖLAAT
MEISTRITE ÕU

Liiva tänav
Järve kooli siseõu

Pillimeister August Teppole pühendatud
LÕÕTSPILLIMÄNGIJATE VÕISTUMÄNGIMINE
Vastseliina Noorte Näitetrupi ETENDUS (A.
Kitzbeg) “Libahunt”
LASTE MÄNGUÕU

K/m Kannel aed

PILLIÕPE
Algus igal täistunnil.
VÕRO KEELE OPPUS
Oppas Jüvä Sullõv
RAHVUSLÕUNA
RAHVAMUUSIKUD VÕRUST JA VÕÕRSILT!
Võistumängimise võitjate autasustamine.
KONTSERT “UMA “

Muusikakool
Vabaduse 5
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Maavalitsuse siseõu
Kannel aed

Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Lasteaed Okasroosike

Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Kannel aed

17.30

KONTSERDID pealaval vaheldumisi
TANTSUpoolTUNDidega
LÕÕTSALOOD A. Teppo kodukohas
ANSAMBLI “ETHNO ON THE ROAD 07 “ KONTSERT
- noored rahvamuusikud erinevatest riikidest
mängivad oma maa lugusid .
LÕÕTSPILLIMÄNGIJATE KONTSERT

17.00

TANTSE õpetab Chris Davis

Maavalitsuse siseõu

18.00
20.30
21.00

KONTSERT välisrühmadelt
TÄNAVATANTS – Targa rehealune
ÕHTULAULUD Tamula kaldal.
Festivalirühmad laulavad päikeseloojangule.
SIMMAN Tantsuks mängivad külalisrühmade
muusikud ja ansambel “Hoia ja keela”
ÖÖKINO

Kultuurimaja Kannel
Võru kesklinn
Võru linnapark

22.00
24.00

Loosu küla, Teppo talu
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Parksepa vabaõhulava

Kannel aed
Maavalitsuse siseõu

PÜHAPÄEV, 22. Juuli
10.00
10.0013.00
11.0014.00

18.00

Alustab KUNSTI- JA KÄSITÖÖLAAT
MEISTRITE ÕU Mitmesugused meisterdamise
võimalused
KULINAARIUM – Festivalil esinevad grupid pakuvad
degusteerimiseks oma maa toite. Rikkalik valik eesti
rahvustoite
LASTE MÄNGUÕU
KONTSERDID pealaval vaheldumisi
TANTSUpoolTUNDidega
ÕPITUBA - erinevate maade muusika, õpetab
ETHNO THE ROAD
JUTUTUBA muuseumis– võru keeles jutte vestab
Silvi Jansons
KONTSERT- Viljandi pärimusmuusikaansambel
“PAABEL” – 2007.a. Põlva Folkfesti võitja
XIII VÕRU FOLKLOORIFESTIVALI LÕPPKONTSERT

Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Fr.R.Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseum
Kannel aed (Liiva tn.13)

22.00

SIMMAN ansambliga “TUULELÕÕTSUTAJAD”

Kannel aed

11.00
13.0016.00
13.00
14.00
16.00

Liiva tänav
Järve kooli siseõu
Kultuurimaja Kannel
(Liiva tn.13)
Lasteaed Okasroosike
Kannel aed

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi. Üritustele saab pileteid osta enne algust kohapeal. Päevapilet 30.- ; lapsed kuni 12.a. 20.-; Õuepilet 30.- ; lapsed kuni 12.a. 20.Ava-ja lõppkontsertdi pilet 50.-; lapsed kuni 12.a. 20.- Kõikidel ürituste on sülelapsed tasuta, v.a rahvuslõuna. Rahvuslõuna piletid müügil festivali keskuses, Kultuurimajas Kannel, tel 7821 700

TULE LOITSI HÄID MÕTTEID!

SIMMANITEST!

Aastal 2007 tantsime 21. juulil kell 20.30 ühiselt tänavatantsu

Uue bändi Mees eesotsas on Meie Mehest tuttav trummar Törlep ehk Toomas Pae, kes lubab tsirkust ja leiba, ning
kui hästi läheb , siis ka noori pasunapoisse. Bändi Mehe manager Emil Oja sõnul tuleb üllatusi. Show tuleb vägev.
Täislaks. Laval ei ole Uus Mees, ei ole Kõva Mees. Lihtsalt Mees. Las rahvas arvab, mis mehega tegu!
Enne kui rahva ette lubatakse bänd nimega Mees on laval Võru omad mehed . Festivali simmanite avalöögi au
kuulub ansamblile Projekt koosseisus Andres Visnapuu-laul,kitarr, Heiki Kelp- basskitarr ja Andres Määr-süntesaator. Tegutsenud on nad koos 1996. aastast. Repertuaar on põhiliselt eesti keelne ja - meelne. Nende jaoks on
põhiline vahetu kontakt publikuga.

Targa rehealune, millele järgneb Kaera Jaan
Registreerimine
Registreerimine avatakse Vabaduse väljaku kõrval kell 14.00. Selleks,
et tantsida ühises tänavatantsus, tuleb end kirja panna. Korraldajad
teatavad Teile sektori, kuhu enne tantsu koguneda. Registreerimine
lõpetatakse 10 minutit enne tantsu algust.
Rivistumine
Rivistutakse Vabaduse ja Lembitu tänavale viirgudesse. Igal tänaval on
kaks viirgu. Käed on ühendatud nii, et vasak käsi ühendatakse eesseisja
parema käega. Iga sektori juures on rivikorraldajad, kes on abiks osavõtjatele. Rivistumine algab kell 20.10.
Kuidas tantsime meie?
Muhumaalt pärit ringtants Targa rehealune kujutab mänguliselt–imiteerivalt rehepeksmist. Ta on aeglase iseloomuga. Tantsijad liiguvad kahe
vahetussammuga edasi. Seejärel tehakse järgneva kahe vahetussammu
ajal kummardusi. Selle tantsuga liigutakse Vabaduse väljakule.
Kaera Jaani on tantsitud kõikjal Eestis ja erinevaid variante on vägagi
palju. A-osas on käärhüpped (kaks aeglast ja kolm kiiret või kaks aeglast ja neli kiiret). Kes hüpata ei jõua, see kiigub lihtsalt üles-alla. B-osas
tehakse viis plaksu ja kõnnitakse (kolm kõnnisammu ja lõppsamm)
vasakule ja peale plaksude sooritamist paremale tagasi.

Ansambel Nukker Kukeke tuli kokku 2002. aasta algul. Muusikastiiliks on peamiselt muusika,mille järele saab
tantsida. Repertuaarist võib leida rock`n`rolli, latiinot, ballaade, folki ja loomulikult energiast pakatavat rokki. Tihti
reklaamivad ansamblid, et nad sobivad kõikidele pidudele pulmadest matusteni. Nukker Kukeke jätab selle inimeste endi otsustada, kuhu nende muusika sobib.” Koosseis:Risto Lehiste - Soolokireja, rütmikitarrist; Kristo Matson
-basskitarrist ja laulja; Laur Joamets – Kitarr ja Kristjan Matson –löökriistamängija.
Aasta-aastalt muutub järjest populaarsemaks festivali külaliste ja Võru pillimeeste ühismäng. Ka sel aastal musitseerivad koos festivalist osavõtvate riikide lauljad ja pillimehed ning Võru ansambel Hoia ja Keela . Hoia ja Keela sai
kokku 1996 aastal. Nende stiiliks on nö. rahvalik country. Pillideks viiul, kitarr, akordion, kontrabass, trummid. Repertuaaris on nii rahvalikke lugusid kui omaloomingut. Nende muusika sobib hästi nii juubelile, pulma, asutuse peole
kui ka simmanile. Ansambli motoks on, et oleks lõbus nii publikul kui ka endal. Koosseis: Kuldar Jõgeva - kitarr, laul ;
Enno Vaher - akustiline bass, laul; Ain Sermat – viiul; Erja Arop - akordion, laul; Andrus Loos - löökriistad, laul.
Festivali lõputunnid kuuluvad anasmblile Tuulelõõtsutajad , mis sündis 2000. aasta suvel , kui esmakordselt
astuti üles Viljandi pärimusmuusika festivalil. Sealt alates on nad Eestimaa risti rästi läbi käinud.Esinetud on küll
suurematel festivalidel ja kontserditel , kui ka sisustatud lugematul hulgal tantsuõhtuid.eestipäraseks kohandatud
välismaise päritoluga pillilood ja laulud moodustavad tänaseks poole ansambli repertuaarist.Aja jooksul on mängitud Kukerpillide,Untasakate ja VLÜ kavas olevaid lugusid.Pearõhk on olnud just lõõtspillidel. Lõõtsad moodustavad
helikeele põhja, mida ülejäänud pillid täiendavad ja toetavad. Koosseisus: Enrik Visla-viiul,laul; Mait Alanurm-kitarr, mandoliin; Priit Rikker- basskitarr, Juhan Uppin-lõõts, karmoska, laul, iiri vile, Siim Rikker-lõõts,karmoska,laul.

www.werro.ee/folkloor

Festivali keskus 7821 700

Võru maavalitsus

Toetajad: Võru Tarbijate Ühistu; Enerel OÜ; Barrus AS; ABZ Reisid OÜ; Ritico OÜ; Võrumaa Kutsehariduskeskus; Ala-Rõuge Külalistemaja; Teva Kaabel; Marta fm; LõunaLeht; Valge Karu reklaamibüroo; Võru Foto AS
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LINNAVOLIKOGU VEERG
Võru Linnavolikogu istung 20. juunil
Võru linna ja Võru valla vahelise piiri korrigeerimine
Linnavolikogu otsuse kohaselt tehti Võru Vallavolikogule
ettepanek korrigeerida maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustest tingituna Võru linna
ja Võru valla vahelist piiri.
Võru linna administratiivpiiri kirjeldus on kinnitatud Eesti

NSV Ülemnõukogu Presiidiumi
1968. a 27. detsembri seadlusega nr 36.
Maakorraldus- ja planeerimisvajadustest lähtuvalt on otstarbekas korrigeerida Võru linna
ja Võru valla haldusüksuse piire
kolmes lõigus. Käesoleva ette-

paneku kohaselt suureneks Võru
linna territoorium kokku 83,99
ha võrra.
Piirikirjelduste ja asendiplaanidega saab tutvuda Võru veebilehel www.voru.ee või Võru
Linnvolikogu kantseleis.

Võru linna 2007. aasta eelarve muutmine ja lisaeelarve vastuvõtmine
Volikogu otsuse kohaselt võeti vastu Võru linna 2007. aasta
tulude lisaeelarve kogumahus
1 841 610 krooni, kulude lisaeelarve kogumahus 1 741 410

krooni ning finantseerimistehingute lisaeelarve kogumahus 100 200 krooni.
Võru linna 2007. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatustega

saab tutvuda alates 25. juunist
2007 Võru linna veebilehel
www.voru.ee (Kohalik võim/
Eelarve) või Võru Linnvolikogu
kantseleis Jüri tn 11.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikustamine
Avalikustamiseks võeti vastu
üldplaneeringut muutev detailplaneering, mille moodustavad
Vabaduse väljak, Vabaduse 5, 7,
7A, Jüri 15, 15A, 17, 17A krundid, lisaks piirnevad tänavaalad

ja juurdepääsuteed.
Detailplaneeringu eesmärgiks on võimaluste analüüsimine, selgitamaks välja sobilikku
ehitusõigust ja lubatavaid tegevusi planeeritaval alal.

Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu toimus
24. novembril 2006 Võru Linnavalitsuses.

Maa-alade munitsipaalomandisse taotlemine
Volikogu otsuse kohaselt taotletakse Võru linna omandisse
järgmised kohaliku omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks
ja arenguks vajalikud maad:
Roosi 26A, pindala 1100 m²,
maakasutuse sihtotstarve väikeelamumaa;
F. R. Kreutzwaldi 1B, pindala 8600 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa;
Tamula 2, pindala 2750 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa;
F. R. Kreutzwaldi 1T, pindala 9300m², maakasutuse sihtots-

tarve transpordimaa.
Maa munitsipaalomandisse andmise otsustab nimetatud
maade osas vabariigi valitsus.
Võru linna omandisse taotletakse volikogu otsuse kohaselt
järgmised sotsiaalmaad:
F. R. Kreutzwaldi 1C, pindala 720 m², maakasutuse sihtotstarve üldmaa;
Roosi 28, pindala 15000 m²,
maakasutuse sihtotstarve üldmaa;
Tamula 4, pindala 118100
m², maakasutuse sihtotstarve
üldmaa;

pädevusse antud taksoteenuse
osutamist reguleerivaid õigustloovaid akte.
Määruse kehtestamise vajadus tuleneb „Ühistranspordiseadusest“ ning majandus- ja
kommunikatsiooniministri mää-

rusest, mis ütleb, et taksoveoloa
andmise korra oma haldusterritooriumil kehtestab valla- või
linnavolikogu või tema volitusel
valla- või linnavalitsus.

Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalastele
üritustele toetuse andmise kord
Kehtestati kord, mis reguleerib
toetuste taotlemist kultuuri-,
spordi- ja noorsootööalastele
üritustele Võru linna eelarvest,
avalduse läbivaatamist ning
toetuse andmist ja toetuse kasutamise üle järelevalve pidamist.
Ürituste korraldamiseks on õigus toetust taotleda juriidilistel
ja füüsilistel isikutel tingimusel,

et nende korraldatav üritus toimub Võrus või on muul viisil
Võruga seotudl.
Toetuse andmise eesmärgiks
on kaasa aidata Võrus või Võruga seotud ürituste korraldamisele.
04. aprillil 2003 on Võru
Linnavolikogu määrusega nr 14
kehtestatud kultuuri-, spordi- ja

noorsootööalaste ürituste toetuse andmise kord Võru linna
eelarvest. Kuna aastate jooksul
on korra kasutamise käigus tekkinud vajadus seda täiendada,
siis muudatuste hulga tõttu ning
õigusselguse huvides on otstarbekas kehtestada nimetatud
määrus terviktekstina.

Õpilaste sõidusoodustuse määruse muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu 08.09.2004.a määrust nr 43
„Õpilaste sõidusoodustus riigisisestel liinidel“.
Võru Linnavolikogu määruse muutmise vajaduse tingib
Võru Linnavolikogus vastu
võetud „Võru linna haridusasutuste võrgu arenguprogramm

2007-2011“, mille alusel ei avata käesoleva aasta sügisest Võru
Vene Gümnaasiumis 10. klassi.
Väljaspool Võru maakonda haridust omandavatest õpilastest saavad sõidusoodustust
Audentese Spordikoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis, Tartu
Kunstigümnaasiumis, Tallinna

Kooskõlastati Võru valla üldplaneering, arvestades Võru
Linnavolikogu
ettepanekuid
Võru Vallavolikogule linna ja
valla haldusüksuste piirimuudatuste kohta:
linna territooriumi koosseisu taotletakse 81,77 ha suurune
maa-ala Võrusoo tööstuspiirkonnas (21 katastriüksust);
linna territooriumi koosseisu taotletakse 0,98 ha suurune
maa-ala osa Võru metskonna

maatükist 97;
linna territooriumi koosseisu taotletakse 1,24 ha suurune maa-ala Võru metskonna
maatükk 94, Männiku tn 22 ja
Ülo maaüksus.
Käesoleva otsusega teeb
Võru Linnavolikogu Võru Vallavolikogule ettepaneku üldplaneeringu kooskõlastamisel
arvestada piirimuudatuste ettepanekutega.

Võru linna 2006. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine
Volikogu kinnitas Võru linna
2006. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruande, millega saab tutvuda alates 1. juulist

2007 Võru Linnavolikogu kantseleis Jüri tn 11 või Võru linna
veebilehel www.voru.ee

Linnavara võõrandamine otsustuskorras
Volikogu otsuse kohaselt võõrandatakse otsustuskorras Võru
linnale kuuluv aktsiaseltsi Võru
Vesi valduses olev paagiruum
aadressil Lembitu tn 6. Vara
müügihinnaks määrati 100 000
krooni.
ASi Võru Vesi valduses on

2003. aastal sõlmitud üürilepingu alusel Lembitu tn 6 asuv
paagiruum ning otstarbekas on
müüa linna veevarustussüsteemiga seotud veepaak koos selle
juurde kuuluva ruumiga otsustuskorras ASile Võru Vesi.

Raamatukogu põhimääruse muutmine
F. R. Kreutzwaldi 1A, pindala 6900m², maakasutuse sihtotstarve üldmaa.
Maa munitsipaalomandisse andmise otsustab nimetatud
maa osas munitsipaalomandisse
taotletava maa asukoha järgne
maavanem.
Võru linna omandisse otsustati taotleda Räpina mnt 3B,
pindala 4122 m², maakasutuse
sihtotstarve transpordimaa.
Nimetatud maa osas on maa
munitsipaalomandisse andmise
otsustajaks keskkonnaminister.

Volituse andmine taksoteenuse osutamist reguleerivate õigustloovate
aktide kehtestamiseks
Volikogu kehtestas määruse, mille kohaselt volitatakse
Võru Linnavalitsust kehtestama
„Ühistranspordiseaduses“
ja
selle alusel kehtestatud õigusaktides omavalitsusorgani, omavalitsusüksuse ja linnavolikogu

Võru valla üldplaneeringu kooskõlastamine

Kunstigümnaasiumis, H. Elleri
nimelises Tartu Muusikakoolis
ja Eesti Vabariigi vene õppekeelega gümnaasiumides õppivad
õpilased.
Samuti suurendati hüvitise
suurust 150 kroonilt 400 kroonile.

Muudeti Võru Linnavolikogu
08.03.2006.a otsuse nr 40 „Võrumaa Keskraamatukogu põhimääruse kinnitamine“ lisaga
kinnitatud Võrumaa Keskraamatukogu põhikirja.
Põhimääruse
muutmise
vajaduse tingib 1. mail 2007
jõustunud „Rahvaraamatukogu
seaduse muutmise seadusega“
muudetud „Rahvaraamatukogu

seadus“.
Muudatustega
korrigeeriti põhimääruse sõnastust ning
kohandati see loogilisemaks ja
arusaadavamaks, kasutatud on
uusi mõisteid. Täiendatud määruse kohaselt sõlmib linnapea
raamatukogu direktoriga pärast
avaliku konkursi toimumist töölepingu.

Raamatukogu kasutamise eeskirja
muutmine
Võru Linnavolikogu 11. mai
2005 määruse nr 67 „Võrumaa Keskraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“
muutmise vajaduse on tinginud
1. mail 2007 jõustunud „Rahvaraamatukogu seaduse muutmise
seadusega“ muudetud „Rahvaraamatukogu seadus“ ning Võ-

rumaa Keskraamatukogu ettepanekud.
Kasutusele on võetud uued
mõisted (raamatukogu kaart,
laenutustähtaeg, auvised ), ühe
aasta võrra on pikendatud lasteosakonnas teenindavate laste
vanust ning määratletud viivise
maksimummäär.

Raamatukogule mittevajalike teavikute
tasuta võõrandamise ja müügi kord
Kehtestati Võrumaa Keskraamatukogule mittevajalike teavikute
tasuta võõrandamise ja müügi
kord, mis reguleerib Võrumaa
Keskraamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamist ja müüki.
Käesoleva korra kehtestamise vajaduse tingivad 1. mail 2007
jõustunud „Rahvaraamatukogu
seaduse muutmise seadusega“
muudetud „Rahvaraamatukogu

seadus“ ning 14. mail jõustunud
„Rahvaraamatukogu
töökorralduse juhend“.
Aegunud, lagunenud ja liigses eksemplaarsuses teavikute
müügi kord oli seni kehtestatud
kultuuriministri
määrusega.
Vastavalt „Rahvaraamatukogu
seadusele“ tuleb see kord kehtestada linna- või vallavolikogul.

Alatise korrakaitsekomisjoni liikmete
kinnitamine
Volikogu kinnitas alatise korrakaitsekomisjoni liikmed:
Meelis Saarepuu
Ain Teppo
Andres Nõmme

Kalev Ader
Andu Värton
Marko Tiisler
Kersti Kõosaar

Volikogu esimehe puhkusele lubamine
Volikogu lubas palgalisele puhkusele kestusega 28 kalendripäeva volikogu esimehe Tõnu An-

toni alates 02.07.2007. Ühtlasi
otsustati maksta puhkusetoetust
ühe kuupalga ulatuses.
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www.teatriateljee.com

Võru Spordikeskus teatab:
Ajavahemikus 1. - 15. juuli on
Võru Spordikeskus suvepuhkusel
ning treeninguteks suletud.
16. juulist kuni 2. septembrini
töötab spordikeskus suvise graafiku
alusel ning on avatud
esmaspäevast laupäevani kell
9 – 21 (pühapäeviti suletud).

Lavastaja Taago Tubin
Kunstnikud Mihkel Ehala ja Liisa Soolepp
Valgus Karel Kansvein
Mustkunsti konsultant Erich Udras

Lisaks tavapärastele areenikasutusja jõusaalivõimalustele saab
mängida sisetingimustes sulgpalli ja
lauatennist.
Täpsem info aadressil www.voruspordikeskus.ee

Mängivad Tarmo Tagamets, Ott Sepp, Leino Rei, Agu Trolla,
Maive Käos, Meinhard Uiga, Heli Teidla, Peeter Pai,
Mart Parind, Eleri Jürisaar, Glen Kelp ja Kait Kall
Toetavad Võru linn, EV Kultuuriministeerium, Kultuurkapital, Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp, Võrumaa Teataja, Kaitseliidu Võrumaa malev

Ainult 5 etendust!
Võru linna sünnipäevanädalal, kultuurimaja Kannel teatrisaalis:
T. 14., K. 15., N. 16., R. 17. ja L. 18. augustil kell 21:00
Piletid (120.-/100.-) eelmüügis Võru kultuurimaja Kannel kassas alates 1. juulist.
Tel. 78 68676 www.vorukannel.ee

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

