OKTOOBER 9 (34) 2007

Võru Linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

AS-i Võru Soojus tunnustati
Eduka Eesti Ettevõtte
tunnistusega
Krediidiinfo AS andis oktoobri
alguses AS-ile Võru Soojus
tunnistuse „Edukas Eesti Ettevõte 2006“. Tunnistus omistati
ettevõttele väga heade majandus- ja finantstulemuste eest.
AS-i Võru Soojus juht Ilmar
Sild ütles, et arvestades ettevõtte planeeritud tulevasi arenguetappe, annab nimetatud tunnistus kindlasti parema võimaluse
valida häid koostööpartnereid.
„Võimalikud koostööpartnerid,
kes tunnevad huvi Võru Soojuse
vastu, saavad meile omistatud
tunnustuse põhjal olla kindlad,
et ettevõte on majanduslikult
stabiilne, arenemisvõimeline ja
jätkusuutlik,“ märkis Sild.
Eduka ettevõtte tunnistusi
väljastatakse ettevõtetele, kelle
majanduslik seisukord on Krediidiinfo reitingu järgi saanud
hinnangu “hea”, “väga hea” või
“suurepärane”. Reiting on igal
aastal kõigile aastaaruande esitanud ettevõtetele antav krediidihinnang, mis põhineb ettevõtte majandus- ja finantsolukorra
ning maksekommete analüüsil.
Tunnistus „Edukas Eesti Ettevõte” kinnitab ettevõtte
usaldusväärsust ning on suureks
tunnustuseks firma töötajatele,
klientidele ja äripartneritele.
AS-i Võru Soojus on Krediidiinfo reitingu järgi hinnatud
hindega „väga hea“.

11 miljonit krooni
lisaraha
2006. aastat võib Võru Soojuse juhi sõnul lugeda ettevõttele
üheks paremaks aastaks just
seetõttu, et ettevõttesse toodi üle
11 miljoni krooni lisaraha. Kui
võrrelda näiteks 2005. aastaga,
mil lisaraha suuruseks oli umbes
7 miljonit, siis läinud aastal saadud 11 miljonit andis ettevõttele
oluliselt suurema investeerimisvõimaluse.
„Juba 2006. aasta eelarve
planeerimisel nähti ette, et seoses
prognoositava tagastamatu lisaraha saamise võimalusega tuleb
ettevõttel keskenduda palju seni
edasi lükatud tööde tegemisele
ja realiseerida rahapuuduse tõttu lõpetamata projektid,“ rääkis
Ilmar Sild. Ta lisas, et lisaraha
saamine oli võimalik, et soojatootmiseks kasutati senisest roh-
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AS-i Võru Soojus juhataja Ilmar Sild on veendunud, et tunnistus
“Edukas Eesti Ettevõte” annab võimalikele koostööpartneritele kindlustunde ja näitab ettevõtte head taset. See on tunnustus kogu ettevõtte kollektiivile.

kem taastuvaid kütuseid. Lisaraha saadi vabade süsinikdioksiidi
kvootide müügist. Mida rohkem
soojust toodame taastuval kütusel- hakkepuidul- , seda rohkem
vabu kvoote saame ära müüa.
Kahtlemata on selles osas suur
panus ettevõtte töötajatel. Iga
pisemgi vale katelde reguleerimine, juhtimine ja mitteõigeaegselt tehtud remondid vähendavad võimalust lisaraha saada.
Ilmar Silla hinnangul ei suudaks Võru Soojus omavahendite
ja laenurahaga investeerimisvajadusi katta nii, et soojusenergia
müügihind ei tõuseks ülemäära.
„Tänu ettevõttesse toodud
lisarahale suudame aga hoida
müügihinna normaalsel tasemel.“ Silla sõnul on ettevõtte
arengu pant just lisaraha.

Eduka ettevõtte
tunnistus tõestab
Võru Soojuse
usaldusväärsust
Võru Soojuse tulevikuplaanides on peamiseks prioriteediks
elektri ja koostootmisjaama rajamine Võru linna. „Et hoida
soojuse müügihinda madalal,
on see praegusest vaatevinklist

lähtudes ainuke hea lahendus
linna soojamajanduse arenguks,“ märkis Sild. Tema hinnangul läheks koostootmisjaama
rajamine praeguste prognooside
kohaselt maksma kuni 200 miljonit krooni. „On selge, et sellist
raha pole Võru Soojusel ja Võru
linnal kusagilt võtta.“
Silla arvamuse kohaselt on
koostootmisjaama
ehitamise
üheks võimaluseks ühisettevõtte
loomine. „Kes ühisettevõttesse
kuuluda võiksid ja kellega koos
jaama ehitada, on praegu veel
vara öelda. Investorites huvi
tekitamiseks peab Võru Soojus
aga tõestama oma arenemisvõimet ja usaldusväärsust. Aasta
eduka ettevõtte tunnistus on seda
kahlemata,“ rääkis juhataja.
Koostootmisjaama projekti
realiseerimine võtab aega ehk
veel mõne aasta. Linnaelanike
huvisid silmas pidades on see
aga kasulik ja otstarbekas lahendus, sest kõnealuse projekti
realiseerimise käigus on tagatud
peamine – odav ja stabiilne soojusenergia hind tarbijale.

KEIU RUUS

Linnavalitsus esitas
Võrumaa aasta isa
kandidaadiks Andres
Nõmme
Võru Linnavalitsus esitas
Võru Maavalitsuse korraldatava „Võrumaa aasta isa
2007“ tiitli kandidaadiks Võrumaa Päästeosakonna juhataja Andres Nõmme.
Andres Nõmme on päästesüsteemis tegev alates 1992.
aastast ning 2006. aastast töötab ta Lõuna-Eesti Päästekeskuse Võrumaa Päästeosakonna
juhatajana. Ta on eesti rahvale
ja päästeteenistusele osutatud
teenete eest pälvinud 1998. aastal Päästeteenistuse Hõberisti.
Andres Nõmme on töö kõrvalt
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omandanud kõrghariduse: ta
lõpetas 2003. aastal Sisekaitseakadeemia pääste- ja tuletõrjeinseneri eriala.
Andres ja Anneli Nõmme
peres kasvab kolm last: pojad
Martti ja Hans Erik ning tütar
Kärt.
Tänavune aasta isa tiitlikandja kuulutatakse välja novembri
teisel pühapäeval korraldataval
isadepäeva kontsertaktusel kultuurimajas Kannel.
VLL

VÕRU LINNAVALITSUS
OTSIB JÕULUKUUSKE!
Võru Linnavalitsus soovib leida kuusepuu, mis
jõuluajal kaunistaks Vabaduse platsi.
Pakutav kuusk peab olema vähemalt 15 m kõrge,
kahar ja ühtlaselt tihe ning kasvama juurdepääsetavas
kohas.
Sobiva puu omanikel palume helistada telefonil
78 50 901 või 53 33 1142.
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Võru Linna Leht

Kreutzwaldi pargis
korrastatakse jalgteid
Tänavu sügisel uuendatakse
Kreutzwaldi pargis jalgteid,
mis kaetakse korrastustööde käigus graniitsõelmetega. Tööde maksumus on ligi
350 000 krooni, 110 000 krooniga rahastab projekti Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Töid teeb Kagumerk OÜ.
Lisaks amortiseerunud kõnniteede korrastamisele on parki
plaanis paigaldada ka raamatu-

Valminud on raamat „Vana Võru“

kujuline infostend, millel eksponeeritakse pargi planeeringut
koos dendroloogiaga, ajalugu
ja seotust Friedrih Reinhold
Kreutzwaldiga
Park on rajatud 1838. aastal,
Fr. R. Kreutzwaldi monument
(autor Amandus Adamson) paigaldati parki 1926. aastal.
Looduskaitsealaks tunnistati
Kreutzwaldi park 1959. aastal.
VLL

Võru I Põhikool tähistas
215. aastapäeva
Võru linna vanim õppeasutus,
– Võru I Põhikool, – tähistas
215. aastapäeva. Praegu töötab koolis 47 pedagoogi ja
õpib 473 last.
Võru I Põhikool sai alguse 1792. aastal Võrru asutatud
ühe õpetajaga alamrahvakoolist “Normal-Schule”. Kool oli
mõeldud nii poeg- kui ka tütarlastele. Õppetöö toimus saksa
keeles ja kooli esimene õpetaja
oli Johann Friedrich Brinkmann.
Kool asus 1804. aastast alates umbes poolsada aastat mitmete Võru linna eramajade üüriruumides. Hiljem muudeti kool
poeglaste kooliks. Koolis õpetati piiblilugu, lugemist, katekismust, laulmist, kirjutamist,
arvutamist ja joonistamist.

Aastal 1887 mindi üle venekeelsele õppele. Uue hoone
sai kool 1905. aastal, see ehitati
Karja tänavale. 20 aastat hiljem
liideti poeglaste algkool linna I
ja II segaalgkooliga. 1940. aastal õppis koolis 218 õpilast ja
töötas 7 õpetajat.
Võru I Põhikooli nime kannab õppeasutus aga 1991. aastast. 2004. aasta sügisel liideti
kooliga Võrusoo Põhikool, mille tulemusena sai Võru I Põhikoolist 724 õpilasega vabariigi
suurim põhikool.
Praegu tegutseb kool Võru
linna vanimas majas, endises
mõisahoones, mis on ehitatud
umbes 300 aastat tagasi.
VLL

Volikogu andis loa
pangamaja ostueesõiguse
teostamiseks
Võru Linnavolikogu andis linnavalitsusele loa teostadaVõrus Tartu tn 25 asuva kinnistu
ostueesõigus ning võttaselle
finantseerimiseks laenu summas 6 400 000 krooni.
Tallinna notar Tiit Sepp on
saatnud Võru linnale teate, mille kohaselt on sõlmitud kinnistu
võlaõiguslik müügileping, millega AS SEB Eesti Ühispank
võõrandab Võru linnas Tartu 25
asuva kinnistu. Kohalik omavalitsus on tulenevalt muinsuskaitseseadusest ostueesõigust
omav isik riigi järel. Vastavalt
võlaõigusseadusele võib asja

suhtes ostueesõigust omav isik
ostueesõigust teostada, kui müüja on sõlminud ostjaga müügilepingu. Ostueesõigust saab teostada kahe kuu jooksul pärast
teate saamist.
Arvestades pangahoone asukohta ja müügihinda ning vajadust kaaluda ostetava hoone
vabade ruumide ja maa võtmist
linnavalitsuse kasutusse, on
Võru Linnavalitsusel otstarbekas kasutada kinnistu ostueesõigust.
VLL

Võru jõululaat
14. – 15. detsember
Tänavune Võru jõululaat
toimub 14. – 15. detsembrini Vabaduse väljakul, linna
jõulukuuse ümber. Varasemate aastate kogemus näitab, et laat on populaarne
nii võrulaste kui ka kaugemalt tulijate seas.
Kauplejaid on varasematel
aastatel laadal olnud kõikjalt
Eestist, aga ka lätlased pole
paljuks pidanud tulla oma
kaupa pakkuma.
Laadale oodatakse oma
toodangut pakkuma käsitööli-
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si ja talupidajaid, samuti toitlustajaid.
Kauplejatelt
platsimaksu ei küsita, küll aga tuleb
end eelnevalt registreerida,
et oleks võimalik kauplejate
müügikohad ette valmistada.
NB! Jõululaadal ei kaubelda laialt levinud võõramaise
turukaubaga.
Oma
kauplemissoovist
palume teada anda telefonil 7850 914, 56 505 665
või
e-aadressil
sirje.
randver@vorulinn.ee.

Koostöös Võrumaa ja Kreutzwaldi muusemi ning Argo
kirjastusega on valminud
raamat „Vana Võru. Ehitised ja inimesed“. Raamatut
esitletakse 7. novembril kell
13.00 Võrumaa Muuseumis
Katariina tänav 11.
Albumilaadse raamatu on
koostanud Siiri Toomik ning
kasutatud piltpostkaartidel ja
fotodel on kujutatud Võru linna
koos elanikega nii, nagu see oli
19. sajandi lõpul ja 20. sajandil
enne Teist maailmasõda. Osal
piltidest on märgitud fotograafi

või väljaandja (äri) nimi, teiste
puhul jääb autorlus anonüümseks, osa pilte on umbkaudse
dateeringuga.
Saatetekstid ning pildiall-

kirjad on nii eesti, vene kui ka
inglise keeles.
Võru tekkelugu on omapärane. Linn on rajatud 1784. aastal peaaegu tühjale kohale ning
see on loomise hetkest saati
linna staatuses olnud. 1775.
aastal andis keisrinna Katariina II välja uue kubermangude
haldamise seaduse, mille järgi
loodi Vene riigis 205 uut linna.
Üks neist oligi Võru.

VLL

Nöörimaa Tugikodu pakub
võlanõustamisteenust
Nöörimaa Tugikodu pakub
alates 2007. aasta novembrikuust Võru linna elanikele
võlanõustamisteenust, mille
eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud
isiku või pere toimetulekuvõimet.
Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mis koosneb neljast
nõustamisalasest elemendist:
finants-juriidilisest, psühhosotsiaalsest, elulis-praktilisest
ja pedagoogilis-preventiivsest

nõustamisest.
Nõustaja poole on soovitav
pöörduda probleemidega, nagu
üürivõlg, telefonivõlg, laen
eraisikult või pangalt, liising,
järelmaks, maksuvõlg, trahvid,
viivised, elatisraha võlg, krediitkaardi võlg, eluasemelaen,
õppelaen ja käendus.
VÕLANÕUSTAMINE ON
ABIVAJAJALE TASUTA.
NÕUSTAV TEENUS EI
ANNA
MATERIAALSET
ABI.

Võlanõustaja võtab vastu
Võrus Nöörimaa Tugikodus
Räpina mnt 22 (eelregistreerimisega telefonidel 78 64 765,
53 007 637), kolmapäeviti kella 9.00 – 16.00.
Võlanõustaja on vastava
pädevuskoolituse läbinud Marve Kõiv.

Nöörimaa Tugikodu

2008. aasta 1. veebruarist kehtib
AS-is Võru Vesi uus hinnakiri
Alates 1. veebruarist 2008
kehtib AS-is Võru Vesi vee ja
reovee ärajuhtimise teenuste
uus hinnakiri.
Võrus on vee hind olnud
sama kõrge ligi poolteist aastat
ning seega on tariifid kiirele inflatsioonile jalgu jäänud. AS-il
Võru Vesi tuleb seoses tehtud
ja tehtavate investeeringutega
tuleval aastal arvestada 16%-

lise keskkonnatasude tõusu
ning ligi kaks korda suuremate
amortisatsioonikuludega.
Hinda on tarvis korrigeerida Emajõe-Võhandu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise
ja laiendamise projekti (ÜF)
kaasrahastamise
kohustuse
täitmiseks. Projekt on kallinenud 2,2 korda.

Uue veehinna kehtestamist
on toetanud volikogu majanduskomisjon.
Uue hinnakirjaga saab tutvuda AS-i Võru Vesi klienditeeninduses Vabaduse tn 1,
Semu kaubamaja I korrusel või
veebis www.voruvesi.ee.
VLL

Detsembrist jõustub raskeveokite
linnas liiklemist reguleeriv kord
Volikogu kehtestas veokite
Võru linna sissesõidu korra,
mis reguleerib üle 8-tonnise registrimassiga veokite liiklemist
Võru linna haldusterritooriumil.
Võru Linnavalitsuse loata
on Võru linnas üle 8-tonnise
registrimassiga veokite liiklemine keelatud.

Veokite sissesõidukord on
vajalik linna veokitega sissesõiduks loa taotlemise ja väljastamise korraldamiseks. Alates 1. jaanuarist 2009. aastal
lõpetatakse lubade väljastamine kaubaveoks üle 12- tonnise
registrimassiga veokitega.
Määrus jõustub 1. detsembril 2007.a.

Veokite Võru linna sissesõidukorraga saab tutvuda
Võru Linnavolikogu kantseleis
Jüri tn 11 või määruse jõustumisest Võru linna veebilehel
www.voru.ee (Kohalik võim,
Korrad).
VLL

Linna lisaeelarve - 9,37 miljoni krooni
Võru Linnavolikogu kinnitas
Võru linna 2007. aasta II lisaeelarve kogumahus 9 374 517
krooni.
Tulueelarve koosneb 2
miljoni krooni ulatuses täiendava tulumaksu laekumisest,
lisaks hallatavatele asutustele
laekunud täiendavatest tuludest,
üldvalitsemisasutuste
majandustegevusest ning seoses eelarvemahu kasvuga on
kasvanud ka sularaha jääk
arveldusarvel, millelt laekub
täiendavalt intressitulu. Eelarve teise lugemise käigus lisandus tuludesse 6,4 miljonit

krooni laenuvõtmise arvelt.
Kulueelarve suurenes 6,4
miljonit krooni seoses otsusega kasutada Tartu 25 ostueesõigust. Ligi 200 000 krooni
suurenes üldiste valitsemissektori teenuste eelarve, millest
umbkaudu130 000 krooni on
suunatud reservfondi. Tänavate hooldamise eelarve suureneb
232 000 võrra.
Täiendavad tulud on suunatud kulueelarvesse eelkõige hariduskulude täiendava
vajaduse katmiseks. Hariduse eelarves on üle 1,2 miljoni
krooni, millest tasutakse las-

teaiakohtade ja gümnaasiumikohtade eest teistele omavalitsustele, kaetakse täiendavad
investeeringukulud ja kompenseeritakse koolitoidu kallinemine. 1 miljon on planeeritud
SA Võru Spordikeskus tegevustoetuseks.
Lisaeelarvega saab tutvuda
Võru Linnavolikogu kantseleis
Jüri tn 11 või Võru linna veebilehel www.voru.ee (Kohalik
võim/ Eelarve).
VLL
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Võruvisioon - noored lauljad taas Võrus!

Laupäeval, 17 . novembril kell
13.00 astuvad Kandle lavalaudadel üles noored lauljad
ja laulude autorid Eestist ja
Lätist – toimub Võruvisioon
2007. Võrus korraldatav laulukonkurss on omanäoline
just seetõttu, et omavahel ei
võistle mitte ainult noored solistid, vaid ka laulude loojad.
Võruvisioon toimub tänavu
Kandles juba viiendat korda.
Eelmiste konkursside põhjal
võib öelda, et kiidetakse korraldajate head meeskonnatööd, mis
teeb Võruvisioonil osalemise
meeldivaks. Samuti hinnatak-

se kõrgel tasemel konkurentsi
laval, mis on vajalik lauljatele
kogemuste saamiseks ja teeb finaalkontserdi ka publikule nauditavaks.
Olulisemad põhjused, miks
siinsel konkursil jätkub Võru
noorte kõrvale ka teisi Eesti noori, on muusika ja lauluarmastus
ning soov end proovile panna.
On ju noorus kõige õigem aeg
endale väljakutseid esitada ja
kogemustest õppida.
Viie aasta jooksul on Võruvisioonil publikule tõelisi muusikaelamusi pakkunud vabariigis tuntud muusikakoolide või
stuudiote lauljad-autorid, aga ka
nn looduslapsed. Tuntumad Võruvisiooni võitjad on Rebecca
Kontus, Helena Virt ja Margus
Vaher.
Võruvisiooni finaalis konkureerib tänavu kokku 30 solisti
ja uusloominguliste laulude autorit. Osalejate vanus on 15-26
aastat. Konkurssi juhib Jaak

Võruvisioon 2006 žürii eripreemia “Päeva rosin” ja publiku lemmiklaulja tiitli pälvinud Viljar Rosin.

Madismäe ja osalejaid hindab
viieliikmeline žürii eesotsas
Kaari Sillamaaga.

„Muusikal džässis“
Traditsiooniliselt lõpetab Võruvisiooni tunnipikkune kontsert. Eesti Kontsert esitleb noort
lauljatari Kadri Vooranda ja
vanameister Tõnu Naissoo triot kavaga „Muusikal džässis“.
Kõlavad džässilikus võtmes
laulud sellistest tuntud muusikalidest nagu “Helisev muusika”,
“Oklahoma”, “West Side Story”
jpt. Samuti on kavas Gerschwin
ning A. L. Webber.
Kadri Voorand on Haljalast
pärit noor lauljatar. Ta on osa
võtnud mitmetest Eesti laulukonkurssidest ja pälvinud parima noore improviseerija tiitli.
Tõnu Naissoo trio koosseisu kuuluvad Tõnu Naissoo
– klaver, klahvpillid; Marko
Naissoo – löökpillid; Taavo
Remmel – kontrabass. Tõnu
Naissoo on pianist, kelle tähelend algas legendaarsel Tallinna Džässifestivalil ’67. Ta on
üks kompetentsemaid ja laiema
silmaringiga-džässimuusikuid
Eestis.
Taavo Remmel on töötanud
ERSO-s ja ansamblis Hortus
Musicus, ta osaleb väga erinevates džässansamblites ja –projektides, samuti on ta kirjutanud
laule ja instrumentaalmuusikat.
Marko Naissoo on õppinud kitarrimängu ja trumme, lisaks
mängib ta basskitarri, tema põhitöökoht on Politseiorkestri
löökpillimängija-kontsertmeister. Temagi on kirjutanud laule
ning instrumentaalpalu.
Võruvisiooni lõpukontsert
Kadri Vooranna ja vanameister
Tõnu Naissoo trioga „Muusikal
džässis“ algab kell 16.00.
Kohtumiseni Võruvisioonil
- toredal muusikapeol! Noored
lauljad ja laulude autorid ootavad teid saali toetust avaldama
ja kaasa elama! Žürii kiitus ja
preemia on austusväärne ning
meeldiv, aga parim tugi ja suurim elamus on publiku tugev
aplaus!
ÜLLE VOITKA,
Võruvisioon korraldaja

Leelo Tungal vastab Kreutzwaldi gümnaasiumi õpilaste küsimuste-

Kirjanik Leelo Tungal
kohtus Kreutzwaldi
gümnaasiumi lastega
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi aulas leidis oktoobri algul aset kohtumine meie kõigi
armastatud
lastekirjaniku,
laulukirjutaja, tõlkija ja ajakirja Hea Laps peatoimetaja
Leelo Tunglaga. Kohtumisel
viibis palju kirjandushuvilisi lapsi esimesest kuni viienda klassini. Sündmus langes
kokku Leelo nimepäevaga ja
sel puhul tervitati kirjanikku
meeleoluka kontserdiga.
Kohtumise juhatas sisse tore
laulurida „Ei saa tuju olla mõru,
kui su kodupaik on Võru”. Võruga sidus kirjanikku tema hea
sõber Edgar Valter, kellega
koostöös valmisid aabits ja mitmed teised raamatud.
Vaatamata hilisele ajale, valitses saalis mõnus vaikus ning
lapsed kuulasid huviga. Lahke
ning südamliku olemisega kirjanik sai lastega ruttu sõbraks.
Leelo Tungal rääkis kuulajatele
kirjanikuks saamise loost, oma
igapäevatööst ning armastusest
raamatute vastu. Muidugi ei jätnud kirjanik tähelepanuta ajakir-

ja Hea Laps, mille peatoimetaja
ametit on ta pidanud juba ligi 13
aastat. Tublimatele küsijatele ja
vastajatele jagas esineja lahkesti
kingituseks autogrammiga ajakirju ja raamatuid.
Kohtumise aeg lendas ruttu ning ühe koolitunni jooksul
ei jõudnudki kirjanik kõigest
rääkida. Tunni lõppedes lahkus
enamik lapsi ning kõik soovijad said küsida oma raamatusse
autogrammi. Kirjanik jätkas
väiksema seltskonna ees ja luges
mõned luuletused.
Kohtumine Leelo Tunglaga
oli igati meeldejääv ning soe.
Loodetavasti suutis ta süstida
lastesse rohkem lugemisindu.
Meeldiv oli näha, et paljudel
oli kaasas Leelo Tungla raamat,
millel on nüüd autogrammi tõttu
eriline tähendus.
Juubeliaasta on olnud Leelo
Tunglale väga töine aeg, mistõttu on tore, et ta leidis aega kaugele Võrumaale külla tulla.
MERIT PLESCH,
VKG raamatukoguhoidja

Noortekeskuses saab laenutada matkavarustust ja esitlustehnikat
Võru Noortekeskuse varaait on koht, mis omab avatud
noortekeskuse teenuste mitmekesistamiseks
vajalikke
vahendeid, nagu sportimis- ja
matkatarbed, muusika- ja
kunstitarbed, heli-, valgusja esitlustehnikat ning muid
vaba aja veetmise vahendid.
Varaait laenutab vahendeid
teistele noorsootöö tegijatele
ja noortele TASUTA ning kasutamiseks ainult mitteärilistel eesmärkidel.
2006. aasta kevadel kuulutas Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus esmakordselt välja
projektikonkursi „Avatud Noortekeskus (ANK) kui varaait”,
mille algatajateks oli haridusja teadusministeeriumi noorteosakond. Konkurssi toetasid

rahaga HTM-i noorteosakond
ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Projekt jätkus 2007. aastal,
kui Eesti ANK kuulutas välja
uue konkursi „Noortekeskus
kui varaait”, mille eelarveks oli
1 600 000 krooni.

125 000 krooni
väärtuses varustust
Võru Noortekeskus on saanud
toetust mõlemal korral. Eelmisel
aastal eraldati 81 200 krooni,
mille eest soetati matkavarustus
23 inimesele (telgid, seljakotid, magamiskotid, magamisalused), lisaks 4 raadiosaatjat ja
suur staabitelk.
Tänavu saime konkursilt
toetussumma 36 894 krooni,
lisaks 6600 krooni Võru Lin-

navalitsuselt, mille eest ostsime
esitlustehnika (sülearvuti ja kott,
videoprojektor, ekraan) ja pisut
matkavarustust veematkade korraldamiseks (2-kohaline kummipaat, päästevestid).
Lisainfo taotlemise tingimuste ja vahendite laenutamise/
kasutamise kohta on Võru Noortekeskuse koduleheküljel www.
vorunoortekeskus.ee.
Kutsun üles õpetajaid ja
noortega tegelejaid varaaida
teenuseid aktiivselt kasutama!
Info telefonidel 782 3003,
56 316 231; e-post: voru.
ank@mail.ee
ANNELI MEE,
Võru Noortekeskuse juhataja

Noored (vasakult Hans Aarne Liblik, Marius Mee) Tamulal varaaida
uut kummipaati katsetamas.
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Võru linn oli 20 aasta eest
vabadusvõitluse lipulaevaks

oktoober 2007.a

Võrulaste tahteväljenduspäev

21. oktoobril tähistas Võru linn võrulaste tahteväljenduspäeva,
et meenutada 20 aasta taguseid sündmusi, mis tegid Võrust mõneks ajaks Eesti vaba mõtte pealinna. Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves tunnustas tahteväljenduspäeval peetud kõnes Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr 1 aktiivsust ja võrulaste julgust,
mis andis tõuke Eesti taasiseseisvumisele.
Võrulaste tahteväljenduspäeval toimunud tõrvikurongkäigust
võttis osa umbes 500 inimest ning Kesklinna pargis oli tahteväljenduspäeva tähistamas ligi 2000 võrulast.
Võrus murti 1987. aasta 21. oktoobril okupatsiooni selgroog, kui tuhanded võrulased läksid grupi noorte kutsel kalmistule, et mälestada Eesti Vabadussõjas langenuid.
Tollaste sündmuste eestvedajaks olnud Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr
1 liige Ain Saar ütles, et kodanikualgatuslik tahteväljendus sai teoks
tänu võrulaste julgusele astuda vastu võõrvõimu tõsistele keeldudele ja ähvardustele. „Võrust algas sinimustvalge lipu võidukäik ja
Vabadussõja mälestusmärkide taastamine. Tänu järjepidevale tegevusele ja võrulaste üleüldisele toetusele sai Võrust vabadusvõitluse
lipulaev. Võib öelda, et Nõukogude Liidu lagunemine algas Võrust,“ ütles Saar.
Inimesed läksid kalmistule ja murdsid läbi miilitsaahelikust.
Järgnes spontaanne vabadusmarss kalmistult kesklinna. Tagasihoidlikult kavandatud leinamiitingust kasvas välja esimene Nõukogude
okupatsiooni vastane üldrahvalik meeleavaldus Eestis.
Võrulaste tahteväljenduspäev kuulutai Võru linna traditsiooniliseks tähtpäevaks.
VLL

21. oktoobri hommikul peeti EELK Võru Katariina kirikus võrulaste tahteväljenduspäeva jumalateenistus.

G

Ain Saar Võrumaa muuseumis Vaba-Sõltumatu Kolonni Nr 1 trüki- ja
fotomaterjalidest ning vähestest säilinud eksponaatidest koostatud
näituse avamisel. Näituse seadsid üles Maimu Telk ja Artur Ruusmaa.
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Jumalateenistus Katariina kirikus.

Võrulaste tahteväljenduspäeval tutvustas Vaba-Sõltumatu Kolonn
Nr 1 oma juubeliraamatut „Võru veri ei värise”. Kultuurimajas Kannel
esitletud rohke pildimaterjaliga illustreeritud raamat annab ülevaate
kolonni sünnist ja tegevusest ning tahteväljenduspäeva sünniloost.
Pildil: kolonni liikmed Ain Saar (paremalt), Kaja Tullus ja Aavo Savitsch.

Et piltlikult meelde tuletada tollaste võimude aktsioonivastast kampaaniat ja jõudemonstratsiooni, mille
vastu võrulased julgelt astusid, korraldas Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr 1 tahteväljenduspäeva eel Võrus
“EKP Võru Rajoonikomitee sügistuuri” – punaarmeelasteks, julgeolekutöötajateks ja militsionäärideks
kostümeeritud salk liikus Võrus ringi ja keelas inimesi mitte ühinema ekstremistide tõrvikurongkäiguga.

➤ 20 aasta eest saavutas propaganda vastupidise tulemuse – mälestusmiitingule kalmistul tuli mitu
tuhat võrulast.
Foto: Dmitri Kotjuh
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– 21. oktoober

1987. aasta 21. oktoobri mälestusmiitingu kutsus kokku rühm noori,
kes nimetasid end eriüksuseks ”Keissi”, millest kasvas hiljem välja Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr 1. Noored korrastasid Vabadussõjas
langenute kalmud, paljundasid kutset mälestusmiitingule kirjutusmasinal ning levitasid seda tuttavate hulgas. Ilmselt poleks kuigi paljud
inimesed miitingust kuulnudki, kui võimuorganid poleks sekkunud
jõulise vastupropagandaga – tänu sellele levis info kogu linnas kiiresti. 21. oktoobril oli Võru linn täis kõikvõimalikke mundrimehi lähedalt ja kaugelt… Pildil kostümeeritud Vaba-Sõltumatu Kolonni Nr 1
liikmed, kes tuletasid linlastele meelde 20 aastat tagasi aset leidnud
sündmusi.

Vabariigi President Toomase Hendrik
Ilvese kõne võrulaste
tahteväljenduspäeval 21. oktoobril
Hea Võru rahvas,
lugupeetav hr Ain Saar, head
Võru Sõltumatu Noortekolonni
Nr 1 liikmed,
austatav linnapea, austatav
vabadusvõitleja hr Enn Tarto.
Just täna ja just siin on põhjust rääkida julgusest.
Sest see oli ju julge – tõeliselt julge – samm, mille Võru
noored astusid 20 aastat tagasi.
Täna 20 aastat tagasi toodi esimest korda üle aastakümnete
avalikul massiüritusel välja Eesti sinimustvalge lipp.
Sügis 1987 ei olnud veel
laulva revolutsiooni sügis, veel
ei olnud võõrvõim oma jõhkruses kuhugi kadunud. Võõras
vägi oli veel Eestis. KGB ei
kartnud veel midagi ega kedagi,
nende arhiivid olid veel Eestis.
Aga Võru noored julgesid

korda teha Vabadussõjas langenute hauad, mida okupatsioonivõim oli püüdnud maatasa pühkida. Ja Võru noored julgesid
Vabadussõja kangelasi avalikult
mälestama tulla. Ja paljude nende emad-isad julgesid neid selles kõiges toetada.
Lõuna-Eestist kokku kogutud miilitsameeste ahelik, kes
pidi tõkestama tee õhtusele Võru
kalmistule, osutus liiga nõrgaks
noorte julguse ja uljuse ees. See
ahelik lagunes laiali nagu lagunes varsti ka impeerium, mis oli
Eesti Vabariigi ligi pool sajandit
varem okupeerinud.
Nii kujunes 21. oktoober
1987 jõuliseks ja mõjusaks tahteväljenduspäevaks.
Mida on Võru noorte tollasest südikusest nüüd õppida?
Esiteks, kui inimesed julge-

vad julged olla, siis hakkab impeerium murenema, kuni pudeneb tükkideks.
Teiseks, iga võõra võimu
või koduse diktaatori vastupanu
murdub lõpuks, kui allasurutud
rahvas viimaks tõesti ärkab.
Kolmandaks, tuleb endal julge olla. Tuleb julge olla ka siis,
kui see julgus näib paljudele
vaid arutu uljusena.
Ma tean, et täna on siin neidki, kes tulid Võru kalmistule ka
20 aastat tagasi. Ma tänan teid
selle julguse eest! Sest te tõestasite, et võõrvõim ei olegi nii
tugev, et võõrvõimu mundriahelikud ei suuda teid kinni pidada.
Te andsite lootust, et vabadus on
tulemas.
Veel kord – ma tänan teid!

Võru kalmistul Vabadussõja monumendi juures mälestati jumalateenistusega Vabadussõjas langenuid ning Vaba-Sõltumatu Kolonni Nr
1 igavikku lahkunud liikmeid. Pärast jumalateenistust kogunesid inimesed tõrvikurongkäiku, mis suundus kalmistult kesklinna – samal
marsruudil nagu 20 aastat tagasi.
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Tõrvikurongkäigust, millega liitus järjest enam inimesi, võttis osa üle
500 võrulase.

Võrulaste tahteväljenduspäeva avakõne pidanud Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves tunnustas
Vaba-Sõltumatu Kolonni Nr 1 liikmeid ning võrulasi julguse ja aktiivsuse eest, mis andis 20 aasta eest
tõuke Eesti Vabariigi taasiseseisvumisele. Pildil annab Ain Saar Vabariigi presidendile üle kolonni meene
ja raamatu „Võru veri ei värise“.

G

Tahteväljenduspäeva kogunes Kesklinna parki tähistama ligi 2000
inimest.
Fotod: Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr 1
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Võru Linnavalitsuse ja -volikogu istungite kokkuvõte
Võru Linnavolikogu istung
10. oktoobril
Tänavate munitsipaalomandisse taotlemine
Võru linna munitsipaalomandisse otsustati taotleda järgmised tänavad ja
nende teenindamiseks vajalikud maad:
Pikk tänav, pindalaga
77 720 m², maakasutuse
sihtotstarve
transpordimaa;
Luha tänav, I maatükk
pindalaga 6179 m² ja II

maatükk pindalaga 44 176
m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa;
Roopa tänav, pindalaga
29 011 m², maakasutuse
sihtotstarve
transpordimaa;
Jaama tänav, pindalaga
27 623 m², maakasutuse
sihtotstarve
transpordimaa.

Volikogu soovib ka edaspidi VOL-i eelarve kujundamise varasemat süsteemi
Võrumaa Omavalitsuste Liidu juhatus kiitis 21.
septembril 2007 heaks
liidu eelarve kujundamise
uue aluse. Võru Linnavolikogu otsustas teha Võru-

maa Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule ettepaneku
mitte muuta liikmemaksu
arvestamise ning maksmise senist korda.

Pärandvarana saadud korter arvati
tööandja eluruumiks
Tööandja eluruumide hulka arvati volikogu otsuse
kohaselt F.R. Kreutzwaldi
58B - 27, 1-toaline korter,
üldpinnaga 27,9 m².
Nimetatud korteri on
Võru Linnavalitsus saanud

pärandvarana ning seda ei
ole munitsipaaleluruumina välja üüritud. Korterit
saab kasutada nii noorte õpetajate kui ka teiste
spetsialistide eluruumina.

Võru Linnavalitsuse istungid
oktoobris
Ehitusload:
OÜ- le Jaotusvõrk Kanepi
20 kinnistu elektrivõrguga
liitumise ehitamiseks;
Aivar Maaskule kaupluse laiendamiseks Laane
tn 8;
OÜ-le Võru Kinnisvara korter-korruselamu rekonstrueerimiseks Kreutzwaldi tänav 53.

Detailplaneeringud

Algatati Räpina mnt 20
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine,
eesmärgiga jagada Räpina
mnt 20 kinnistu kolmeks
maaüksuseks ja määrata
tekkivatele kruntidele ehitusõigused, lahendada parkimine ja liikluskorraldus,
juurdepääs kruntidele ning
varustamine
tehnovõrkudega. Planeeritava ala
suurus on 24 160 m². KinKasutusload:
nitati
detailplaneeringu
OÜ Jaotusvõrk Jaama 18 lähteseisukohad ning määkinnistu
elektrivõrguga rati ehitusõigused.
liitumisele;
Algatati Kraavi 23
OÜ Jaotusvõrk Rookinnistu
detailplaneering
si 10/0,4 kV alajaamale
ja selle elektriühendusele lihtsustatud korras. Kinnistu omanik soovib jagada
Antsla mnt 2A;
Võru Tarbijate Ühistu kinnistu kaheks maaüksurekonstrueeritud kauplus- seks ning määrata tekkivaõppehoonele asukohaga le krundile ehitusõigused
elamu ehitamiseks.
F.R. Kreutzwaldi 34.

Suurenes spordikeskusele makstav üür
Volikogu otsustas muuta
Võru Linnavalitsuse ja SA
Võru Spordikeskuse vahel
sõlmitud lepingut, mille
kohaselt on pikendatud lepingu tähtaega 6 aasta võrra ehk aastani 2027 ning
linnavalitsus tasub spordikeskusele spordihalli ja
staadioni kasutamise eest

üüri kuni 7 miljonit krooni
aastas.
Äriruumi
üürileping
Sihtasutusega Võru Spordikeskus on sõlmitud
2004. aastal. Halli majanduskulud ja laenuintressid
on selle ajaga võrreldes
oluliselt kasvanud, mistõttu on SA Võru Spordikes-

kus taotlenud üürihinna
tõstmist. Täiendavalt lepitakse üürilepingus kokku
ka staadioni kasutamises,
mille ehitamiseks on projekt valmimisel ning reaalne ehitustöö võib asjaajamise laabudes alata juba
2008. aastal.

Võru linn astub MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit liikmeks
Volikogu otsuse kohasel astub Võru linn MTÜ
Eesti Muusikakoolide Liit
liikmeks.
Võru
Muusikakooli
jaoks on väga oluline kuu-

luda Eesti Muusikakoolide Liitu. Praeguseni on
liikmena osalenud Võru
Muusikakooli direktor Celia Roose eraisikuna. Võru
Muusikakool ei ole jurii-

diline isik, seetõttu peab
liikmeks olema Võru linn
ning linnavalitsus nimetab
liikmeõigust teostava isiku.

Pikendati saunahoone tasuta kasutamise lepingut
Lähtudes avalikest huvidest, anti füüsilisest isikust
ettevõtjale Koit Ossale tasuta kasutamiseks Paju 13
asuv saunahoone (lepingu
tähtajaga 5 aastat).
Varasem leping oli sõl-

mitud 10 aastaks ning leping lõpeb 1. detsembril
2007. a. Rentnik on senini
täitnud oma rendikohustusi hästi ja osutanud Võru
linna elanikele üldkasutatavat saunateenust.

Saunateenus on linna elanikele vajalik ning
seetõttu antakse saunahoone tasuta kasutada veel
viieks aastaks.

Alustati linna põhimääruse muutmist
Võru Linnavolikogu liikmed esitasid istungile
eelnõu, millega sooviti
muuta linna põhimäärust
ning täiendada volikogu

kokkukutsumist puuduta- esimese lugemise.
vat sätet, mis kohustaks
Linna põhimäärust saab
volikogu istungi kutse ko- volikogu muuta eelnõu
halikus ajalehes avaldama. kahe lugemisega.
Eelnõu läbis volikogus

Kehtestati Allika 1
kinnistu ja lähiala detailplaneering, mille koostamise eesmärgiks on ehitusaluse pinna suurendamine,
ehitusõiguse määramine,
tehnovõrkude ja rajatiste
asukoha määramine, heakorrastuse ja haljastuse
ning liikluskorralduse põhimõtete väljatöötamine.
Ala on ca 1700 m² suurune.

Kehtestati Vilja 28
krundi ja sellega piirneva
maa-ala detailplaneering,
mille eesmärgiks on krundi maakasutuse piiride,
sihtotstarvete, ehitusõiguste ja linnaehituslike nõuete
määramine.

Uued aadressid
Uued aadressid määrati
Võhandu aiandusühistu
kruntidele, millega korrastatakse Liitva tänava kruntide aadresse.
Määrati aadressid ja
maakasutuse sihtotstarbed
Võru linnas Vee 4 ja 6 ning
sellega külgnevatele maaaladele, mis on vajalik
maaüksuste munitsipaalomandisse taotlemiseks.

Võeti vastu ja kinnitati Kubja põik 5 detailplaneering, millega krundi
omanik soovib jagada kinnistu kaheks maaüksuseks
ning määrata ehitusõiguKehtestati Vilja 14B sed moodustuvale krundiKubja põik 5 krundi
kinnistu ja lähiala detail- le elamu ehitamiseks.
jagamine
planeering, mille eesmärgiks on kinnistu jagaLinnavalitsus
nõustus
mine, moodustatavatele Maa suuruse määra- Kubja põik 5 kaheks rekruntidele
ehitusõiguse mine ja ostueesõigu- aalosaks jagamisega ja
määramine korterelamu
kinnitas osade aadressid,
sega erastamine
ehitamiseks,
tehnovõrpindalad ja sihtotstarbed
kude ja rajatiste asukoha Nõustuti Kubja põik 6 maa järgnevalt:
määramine, haljastuse ja ostueesõigusega erastamiKubja põik 5, pindala
heakorrastuse ning liiklus- sega eraisikule ning mää- 803 m², 100% väikeelakorralduse
põhimõtete rati erastatava maa suuru- mumaa ning Veskioja tn
väljatöötamine. Ala on ca seks 487 m², sihtotstarve 1a, pindala 760 m², 100%
väikeelamumaa.
10 500 m² suurune.
väikeelamumaa.
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NOVEMBRIKUUS VÕRU NOORTEKESKUSES
K 7. november – SELLE
KUU KÜLALINE – Contra
kell 17.00 – 19.00

KULTUURISÜNDMUSED

N 22. november – filmiõhtu:
“Metsikud lained”
kell 17.00

Võru Kultuurimajas Kannel

Eesti 65609

K 14. november – “OTSI
OTTI” koolitus huvijuhtidele ja noorsootöötajatele
kell 10.00-16.00
Kursus koosneb järgmistest
teemadest: ellujäämisreeglid,
inimese füsioloogia, külmaohud, õpetamise meetodid,
lapse areng. Kursuse läbinud
saavad tunnistuse ja õiguse
õpetada kursusel “Otsi Otti”
teadmisi 4-12-aastastele lastele (lektor Argo Bachfeldt).
Projekti toetab Võru Maavalitsus.

R 23. november – Võru Noortekeskuse 4. sünnipäevapidu
kell 17.00
Peole on kutsutud kõik stiilsed
4-aastased! Mängud ja maiustused meie poolt.
R 30. november – meisterdamine – vitspunutised jõuludeks
kell 16.00
Projekti toetab Võru Maavalitsus.

ÜRITUSED ON TASUTA!!!
R 16. november – MOESHOW 2007
kell 18.00 Rannaklubis
Võru maakonna koolinoorte
fantaasiakostüümide esitlus
teemadel: eestlus, eesti rahvariided tulevikus, vaba teema.
Projekti toetab Võru Linnvalitsus.

Registreeri end üritusele Võru
Noortekeskuses (Liiva tn 21)
või tel 782 3003, e-post: voru.
ank@mail.ee.
Võru Noortekeskus on avatud
E – R kell 13.00 – 19.00; koolivaheajal 12.00- 18.00.

Võru Muusikakool kutsub kontserdile
neljapäeval, 22. novembril kell 18.00 muusikakooli
saalis, esinevad õpetajad solistidena ja ansamblites.

Muusikakooli eelkoolis on veel
mõned vabad kohad
Rühmaeelkool ootab juurde 5 - 7-aastaseid lapsi.
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas esmaspäeviti ja
neljapäeviti a 35 minutit. Tundides tegeletakse laulmise,
rütmitaju arendamise, liikumise, muusika kuulamise
ja pillide tundma õppimisega. Avalduste blanketid
on kooli kantseleis (ruum 103), info tel: 5106145

9. novembril kell 11.00 “Eesti kirjanikud
eesti raamatukogudes IV” – Karl
Martin Sinijärv, Sven Kivisildnik,
Indrek Hirv, Teet Kallas
Näitused:
A.O. Väisäneni fotonäitus “Pillimehed ja lauljad”
juubelinäitus „Eesti Kirjanduse Selts 100”
Epp Margna isiknäitus
Võrumaa Keskraamatukogu
Avatud E - R kell 11.00 -19.00 ja L 10.00 -16.00
Avalik internetipunkt avatud E - R kell 10.00 -18.00
Jüri 54, Võru 65604
Tel 782 0157
info@lib.werro.ee

Võru

P 4. november-Noorkuu ja Birgit Õigemeele
kontsert
kell 19.00 teatrisaalis, pilet 150.E 5. november- MTÜ R.A.A.A.M. lavastus
„Under”
kell 19.00 teatrisaalis Lavastaja Merle Karusoo, Raimo Pass. Kunstnik Jaagup Roomet.
Helilooja Urmas Lattikas. Peaosas Katrin Saukas, osades: Ago-Endrik Kerge, Raivo Trass,
Sten Zupping, Egon Nuter.
piletid 110.- / 90.K 7. november- Võru Teatriateljee ESIETENDUS „Võrumaa rituaalid”
kell 19.00 Võru Kultuurimaja Kannel teatrilava
black-box´is
Lavastaja Tarmo Tagamets, kunstnik Tuuli Tubin, lavameister Andres Jukk. Mängivad: Agu
Trolla, Maive Käos, Mart Parind, Tarmo Tagamets.
pilet 60.- / 40.N 8. november- ERSO kontsert „Napoleon
muusikas“
kell 18.00 kontsertsaalis
Dirigent Olari Elts. Aile Asszonyi (sopran),
Iris Oja (metsosopran), Mati Turi (tenor), Andris Gailis (bass, Läti). Eesti Filharmoonia
Kammerkoor, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester.
pilet 50.- / 75.09. - 11. november - X üleriigiline harrastusteatrite festival
osalevad: Tartu Üliõpilasteater, Salme teater
(Tallinn), Palamuse Amatöörteater, Teater Randlane (Haapsalu), Teater-stuudio “Veer @ Shpaga” (Maardu), Abja Kultuurimaja näitering, Nõo
Näitetrupp, Haljala Rahvamaja Näitering, Jõelähtme Lavagrupp, Rapla Teatritegemise Selts,
Suure-Jaani Kultuurimaja näitering, Tabivere
Harrastusteater.
Ühepäevapilet maksab 25.krooni
P 11. november- isadepäeva kontsert
kell 19.00 kontsertsaalis

3. november Nivea naiste ML võrkpall
Jumek Võru VK- Viimsi VK Milstrand/EBS
kell 15.00
17. november Võru maakonna 4-5.kl rahvastepalli võistlused
18. november Schenker liiga meeste võrkpall
Võru VK - Pärnu VK
23. november EKSL Dumle 4.-5.kl Võru, Põlva
rahvastepalli piirkonnavõistlus
24. november Eesti metsatööstusettevõtete turniir korvpallis
29. november Schenker liiga meeste võrkpall
Võru VK- Aeroc Rakvere
Kell 18.30. TV otseülekanne Kalev Meedia

Treener KATI HIRSNIK
Ringtreening 18.20 - 19.20
Mitmekülgne aeroobikatreening, muusika saatel sooritatakse erinevaid
harjutusi ringselt paiknevates harjutuspunktides. Treening on intensiivne
ning arendab mitmekülgselt kogu keha lihaseid. Sobiv kõigile harrastajaile igas vanuses ja füüsilises vormis.

VÕRU LINNA KARIKALE 2008
esimene etapp 7. novembril 2007
spordiklubis ProFit algusega kell 18.00
Vaata www.profit.ee või helista 7868066

dir. 7868670

faks: 78 68672

NOVEMBER

Aeroobikatreeningud:

SQUASHI-TURNIIR

Liiva 13

T 13. november Võru Teatriateljee etendus
„Võrumaa rituaalid”
kell 19.00, Kandle teatrilava black-box´is
K.14. november- Võru Teatriateljee etendus
„Võrumaa rituaalid“
kell 19.00 Kandle teatrilava black-box´is
L 17. november- noorte lauljate konkurss
„VÕRUVISIOON“
kell 13.00 teatrisaalis, järgneb kontsert ”Muusikal džässis” Kadri Voorand – noor lauljatar, erinevatel konkurssidel pälvinud parima vokaalsolisti ja noore improviseerija tiitli, edu saavutanud
noorte heliloojate konkursil. Tõnu Naissoo trio:
Tõnu Naissoo – klaver, klahvpillid, Marko Naissoo – löökpillid, Taavo Remmel – kontrabass
T. 20. november - Vana Baskini Teatri etendus
„Ometi kord“
kell 19.00 teatrisaalis Lavastaja: Ivo Eensalu.
Kunstnik: Mare Raidma. Osades: Anne Paluver,
Tõnu Kilgas, Indrek Apinis, Meelis Sarv, Marko
Mäesaar ja Marju Männik. Autor: Lawrence Roman / tlk. Jüri Karindi
pilet 120.- / 100.N 22. november- Eesti Interpreetide Liidu
kontsert „Akadeemiline kammermuusika“
kell 19.00 kontsertsaalis Vello Sakkos (klarnet),
Liina Zigurs (vioola), Nataly Sakkos (klaver)
– kavas W. A. Mozart, M. Bruch, R. Schumann,
E. Tubin.
pilet 60.- / 40.R 23. november- tantsuõhtu ansambliga
Projekt
kell 20.00 kontsertsaalis
pilet 100.P 25. november- klubi Hõbedane Juus pidu
kell 12.00 kontsertsaalis
pilet 20.-, klubiliikmetele 15.-

Easy-Dance E 19:30 - 20:30
Tantsuline
aeroobika.
Tunni
eesmärk
on
treenida vastupidavust ja koordinatsiooni. Ei sobi algajatele.

Lihastreening K 18.20 - 19.20 ja 19.30 - 20.30
Lihastreeningule suunatud tund, jõuharjutusi kasutades tugevdatakse tasakaalustatult kõiki lihasgruppe. Sobib nii algajatele kui edasijõudnutele.

Treener ESTER ALLAS
Step-aeroobika T ja N 18.30 - 19.30

Spetsiaalse step-pingi kasutamisel põhinev treeningtund. Treening sobib
neile, kes ei pea lugu jooksust ja hüpetest, kuid soovivad treenida suure
koormusega.

Tantsuline stepitund (teisipäev)
Tunnis kasutatakse pingil üles-alla astumisel enamasti tantsulisi liikumiskombinatsioone.

Bodystep (neljapäev)

Lihastreeningule suunatud stepaeroobika tund, kus efektiivsuse tõstmiseks kasutatakse sageli abivahendeid (kummilindid, kerged hantlid).

üksikpilet 55.8 x kaart 360.- (kehtivusega 2 kuud)
Võru Spordikeskus
Räpina mnt 3A
Võru 65606
Tel 782 8777
info@voruspordikeskus.ee
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Võru Linnavalitsus kuulutab välja konkursi
Võru linna stipendiumi omistamiseks.
Stipendium eraldatakse Võru linna aktuaalseid probleeme ja arengut käsitleva
diplomi-, bakalaureuse- või magistritöö eest. Stipendiumi maksimaalne suurus on
6000 krooni.
Taotlus peab sisaldama:
•
•
•
•

diplomi-, bakalaureuse- või magistritöö laiendatud kava koos instituudi või
õppetooli soovitusega;
CV-d;
ülevaadet erialasest tegevusest;
isiku arveldusarve numbrit.

Piletid (60.-/40.-) müügil k/m Kannel.

Tel 78 68 676

Taotlus on tarvis saata 15. novembriks 2007.a. Võru Linnavalitsusele Jüri
tn 11, 65620 Võru või e-kirjaga aadressile vlv@vorulinn.ee, märksõnaks
„Stipendiumikonkurss“.
Esitatud taotlused vaatab läbi Võru Linnavolikogu haridus- ja
kultuurikomisjon, tehes vastava ettepaneku linnavalitsusele 1. detsembriks.
Komisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel ettepanek tegemata jätta.

Võru Jalgpalliklubi kutsub 7-17-aastasi poisse

I korrus

jalgpallitreeningutele.

05. nov - 17. dets
Marika Naadel - “Mõista, mõista, mis see on?”

Info tel 518 5999

II korrus
05. - 24. nov
Undina Matteuse fotonäitus “Lapsed ja mets”
19. nov - 15. dets
Tartu Kõrgema Kunstikooli
tekstiiliosakonna õppejõudude näitus
26. nov - 15. dets
Noorte fotokonkursi “Kuidas
ma HIVi ei saa” fotod

Spordiklubis ProFit

Võru Linnagalerii
Võru Kultuurimaja Kannel
Liiva 13, Võru 65609
galerist: Katrin Ruus
infotelefon: +(372) 56 502 721
faks: +(372) 786 8672
e -post: katrin.ruus@vorukannel.ee

11.november 2007 kell 14.00-20.00

SPORTLIK ISADEPÄEV
Meestele ja poistele ning nendega kaasas olevatele pereliikmetele
spordiklubi külastamine – jõusaal, squash, aeroobika - tasuta!!!
Kell 14.00-16.00
Võistlus “ProFiti ergosprinter”
Kiirematele sõudeergomeetril 500 meetrit läbijatele auhinnad!
(eri vanuseklassid)
Kell 15.00
tutvustab oma tööd Eesti Politsei
(politsei kaitsevahendid, näitlik esitlus politsei tööst, mõned
enesekaitsevõtted, märulipolitsei ja selle varustuse esitlus)
Kell 17.00

KICK & BOX aeroobika, treener Anneli Musto

SA Võru Spordikeskus otsib tehnikaga
sina peal olevat spordisõpra, keda
huvitaks kergejõustikukohtuniku
töö FinishLynx fotofiniši süsteemiga.
Fotofinišit kasutatakse jooksuaja
mõõtmiseks tuhandiksekundi täpsusega.
Kui soovid osaleda rekordite
sünnil, võta ühendust!
SA Võru Spordikeskus
Räpina mnt 3A
Võru 65606
52 94 166
info@voruspordikeskus.ee

* jõusaal- alates 14.a
* treenijatele vesi ja puuviljad!!!!
Toetab Võru Maavalitsus.
Spordiklubi ProFit
Fr.R. Kreutzwaldi 59 Võru

Avatud E-R 12.00-22.00 P 14.00-20.00
Info: 7868066 www.profit.ee

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