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Päevad näitavad üha enam
sügisemärke. Laste kooliaasta on alanud
ja linnapildis on tänavad, kõnniteed
ja haljasalad ilusa ja korrastatud
ilme saanud. Kui minna aga edasi
meie väikese linna liikluse heade
ja probleemsete asjade juurde, siis
kindlasti neid jagub, mille üle arutleda
tuleks…
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Eesti soojamajanduse arengu võti on Euroopa Liidult (EL) saadav abiraha. Selle
toel on teinud investeeringuid ka AS Võru Soojus. Praegugi ootavad vastust rahataotlused, et alustada suuremahulist
torustiku väljavahetamist Vilja ja Kreutzwaldi tänaval…
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Võru Linnavalitsusele saab esitada 2009.
aasta 1. oktoobriks taotlusi järgmise aasta tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks…

Mida sa eile õppisid?
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Kuidas, ei midagi? Mäletad, naabrinaine
rääkis sulle, kuidas uutmoodi
õunamoosi keeta, laps õpetas täitsa
mitu uut ingliskeelset sõna... Tähendab
õppisid küll! Tõsi on, et õppimine leiab
üha rohkem kõlapinda. Nii toimub
sellelgi aastal 2.-9. oktoobrini XII
täiskasvanud õppija nädal…
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Toimusid Võru
Spordikooli 50.
karikavõistlused võrkpallis

18.30 Võru
Puhkpilliorkester
Kreutzwaldi pargi lehtlas.
19.00 AVAMINE, esinevad
tantsurühmad ja Võrust
pärit muusik Kait Tamra.
Ilutulestik.
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Kreutzwaldi park, mis on oma nime
saanud Fr. R. Kreutzwaldi monumendi
järgi (A. Adamson, 1926. a) on läbi aegade olnud Võru linna esinduspargiks.
Augustikuu lõpust ilmestab parki originaallahendusega infokandja - raamat, mille “lehtedel” on tutvustav info
Fr. R. Kreutzwaldist ja pargist kui looduskaitsealusest objektist. Tekst on nii
eesti kui inglise keeles.
Infokandja põhifinantseerijaks oli
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK).
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28.-30. augustini toimunud Võru Spordikooli 50. karikavõistlustel võrkpallis said
kõik viis võõrustajate võistkonda medali…
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Maagiline Võru 225 –
Võru linnapäevad piltides

Tamula
rannapromenaa
di
avamine
6. okt
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Võru aitab korraldada sõjaväelaste maailmameistrivõistlusi
15.–19. septembrini toimuvad
Võrus, Haanjas ja Vastseliina
vallas sõjaväelaste maailmameistrivõistlused orienteerumises. Võistlused tõid Võrumaale
30 riigi orienteerujad, sh ka
mitmed maailmakuulsused.
Võistluste orgkomitee esimees Heino Märks sõnas, et sellise suure mastaabiga võistlused saavad Võrus teoks tänu maailmatasemel Kuperjanovi jalaväepataljoni ja orienteerumisklubi Võru olemasolule. “Kuperjanovi jalaväepataljoni
pakutavad võimalused on maailmatasemel, se-

da nii majutuse kui võistluse tehnilise lahenduse poolest, samuti on tipptasemel Orienteerumisklubi Võru,“ lausus Märks.
42. sõjaväelaste orienteerumise maailmameistrivõistlused korraldab Ülemaailmse Sõjaväespordi Nõukogu (CISM). Võistluste ettevalmistused on kestnud kaks aastat.
Võistlused tõid Võrumaale 350 osalejat 30st riigist. Lisaks meie naabritele on esindatud ka
sellised riigid nagu näiteks Türgi, Ühinenud
Araabia Emiraadid, Serbia, Iraan jpt.
Registreerunud sportlaste hulgas on meesorienteerujate absoluutne tipp. Kohal on maailma jooksva edetabeli neli paremat meest – Daniel Hubmann (Šveits), Thierry Gueorgiou

(Prantsusmaa), Andrey Khramov (Venemaa) ja
Matthias Merz (Šveits).
Eestlaste au kaitsevad kolme aasta eest MMil 5. koha välja jooksnud Olle Kärner ning noorema põlvkonna lootustandev esindaja ja mullune üliõpilaste maailmameister Sander Vaher.
Naistest on kohal Merike Vanjuk ja Annika Rihma.
Maailmameistrivõistluste lõputseremoonia
toimub laupäeval, 19. septembril kell 18.00 Võru Spordikeskuse staadionil.
Võistluse ametlik koduleht: www.okvoru.ee/
cism2009
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Linnavõim ja
maavanem
Mäidu
Helistvee
abilinnapea

Nelja-aastane valimistsükkel on läbi saamas, uus algamas. Kõik need neli aastat on olnud minu jaoks väga töised. Olen õnnelik, et
juhtusin töötama ajal, mil
linnapildis toimusid väga
suured muutused.
Tunnen siirast rõõmu kolleegidest, kes
on oma ala professionaalid ja teevad
tööd südamega. Linnavalitsuse seltskond
on sõbralik ja abivalmis. Julgen seda öelda, kuna olen töötanud väga paljudes
kollektiivides. Töötatakse ühise meeskonnana, mitte ainult tänase päeva
jaoks, vaid kõike tehakse omakasupüüdmatult, perspektiivi silmas pidades. Ainult nii on võimalik lahendada kõiki linnaelu küsimusi. Olgu selleks korraldatud
jäätmeveo organiseerimine, raha taotlemine mitmesugustest Euroopa fondidest
koolimajade korrastamiseks, parkide rajamiseks, tänavate ehituseks ja veel paljuks muuks.
Linnavalitsuse struktuur on küllaltki
optimaalne, et täita kõiki riigi poolt linnale pandud ülesanded, tagada haldussuutlikkus ja elanike kvaliteetne teenindamine. Praeguse maavanema Ülo Tuliku
jutt, et linna juhitakse kihi- ja grupihuvidest lähtuvalt on puhas valimiseelne ärplemine. Pole näinud maavanemat üle
ühe korra linnavolikogu istungitel, et ta
saaks teha järeldusi, nagu linna juhiks
käputäis saamatuid linnaametnikke ja
volikogu oleks justkui linnavalitsuse oheliku otsas lambakari. Koos töötavad põhimõtteliselt vastandlikud parteid, reform ja keskerakond ning juba seetõttu
ei ole võimalik mingisugunegi vusserdamine ilma tõsiste probleemideta. Praegune valitsus on parasjagu sellises tasakaalus, et kõik toimib suurepäraselt.
Maavanema väide, et abilinnapead peaksid olema spetsialistid, siis tahaks kohe
küsida, mis valdkonna spetsialistid nad
peaksid olema, kas maakorraldajad, arhitektid, lasteaiaõpetajad, rohelise energia spetsialistid või veel miskit muud?
Nagu eelpool sai öeldud, töötavad
linnavalitsuses konkursi korras tööle võetud spetsialistid, kes valmistavad ette
kõik materjalid, mis esitatakse valitsusele. See tagab, et kõik korraldused ja
vastuvõetud otsused on kvaliteetsed. Kui
kunagi oli maavanema mäletamist mööda linnavalitsuses tööl ainult kaks abilinnapead, siis mina mäletan aegu, kui oli
ainult üks abilinnapea. Härra Tulik ei ole
teinud midagi, et riik ei paneks omavalitsustele juurde täiendavaid kohustusi,
milliste täitmiseks tuleb jätkuvalt tööle
võtta uusi spetsialiste. Minu isiklik sügav
veendumus on, et maavalitsus koos oma

töötajaskonnaga rohkem segavad kui aitavad kohalikku elu edendada. Halb läbisaamine linna ja teiste omavalitsuste
vahel on suuresti meie maavanema tegemata jäetud töö. Maavanema säästuelamise plaani tagajärjeks oleks olnud tegemata Koreli ja Petseri tänav, Tallinna
ning Pikk tänav, tolmuvaba katteta oleksid jäänud Soo piirkonna tänavad jne,
jne. Linn on nelja aasta jooksul saanud
ligi 5 kilomeetrit tolmuvabu teid, rekonstrueeritud on 10 kilomeetrit kõnniteid, välja on ehitatud rollerirada Kubijal,
linnas vahetatakse välja kõik tänavavalgustid säästvamate vastu. Enamus töid
on tehtud ja tehakse ka edaspidi Euroopa tõukefondide rahaga. Kui linn siin ei
panusta, nagu seda soovib meie lugupeetud maavanem, siis elaksime endistes aegades edasi. Rääkides panustamisest linna haridusse, on maavanem ära unustanud, et just suuresti tema ükskõikse ja
negatiivse suhtumise tõttu jäi tegemata
maakonna suurima gümnaasiumi juurdeehitus, mis oleks oluliselt parandanud
hariduse kvaliteeti linnas.
Ettevõtluse toetamiseks on linn algatanud koos Võru valla ja kutsehariduskeskusega tööstusalade arendamise Võrusool ja Väimelas. Koos ettevõtjatega
arendati välja Luha ja Jüri tänava piirkonna infrastruktuur, koostöös ettevõtjaga käib ettevalmistav koostöö Võrukivi
piirkonna väljaarendamiseks. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi rahaga tehakse korda Pikk tänav.
Kavas oli sellega liita ka Jaama tänav,
kuid kuuldavasti maavanema negatiivse
suhtumise tõttu jäi see ära.
Võru linn sai endale uue üldplaneeringu, kehtestamist ootab juba valminud
kalmistu planeering, mis kokku läksid
maksma üle miljoni krooni. Lisaks sellele on nelja aasta jooksul algatatud üle 70
detailplaneeringu. Rannatare piirkonna
arendamiseks viisime läbi rahvusvahelise konkursi, milles osalesid arhitektuuribürood kogu maailmast. Uue näo sai
Koreli oja ümbrus, kohe-kohe valmib
rannapromenaad. Neid töid ei saa teha
ainult mõne inimesega, siin on vaja rohkem kui ühte või kahte abilinnapead
ning julgust ja tahet midagi suurt linna
jaoks korda saata. Kokkuhoid inimeste
palga arvelt, kes toovad linna miljoneid
kroone ja aitavad seda ühiseks väärtuseks vormida, oleks pahatahtlik.
Tuleb mõelda meie linna tulevikule
ja ennekõike noortele, kes hakkavad
võib-olla ainult linna arengut nähes siia
oma kodu rajama, ning ärimeestele, kes
on valmis paigutama raha meie linna
arengusse, kui kohalik võim teeb selleks
veel rohkem kui me täna oleme suutnud
teha. Praegusel valitsusel seda julgust ja
koostöötahet on jagunud. See on esmakordne juhus, kui linna valitsetakse üksmeeles kõik neli aastat järjestikku. Maavanem, kes võtab endale julguse valimiskampaania käigus otseselt valetada,
püüab linnarahvast petta ka linnapeaks
kandideerides. Seda ei luba seadus, mis
keelab olla kolm aastat linnapea, kui eelnevalt on tehtud järelevalvet linna tegevuse üle. Kui nüüd väita, et järelevalvet
pole regulaarselt või alaliselt tehtud, siis
milleks üldse on oldud maavanema ametis.

Informatsioon eluruumide
omanikele
Võru linna elanikkonna aadressiandmete korrastamiseks Eesti
rahvastikuregistris on vajalik eluruumide omanike abi.
Lugupeetud eluruumide (korter, maja) omanikud, palun pöörduda vajadusel
linnavalitsuse registripidaja poole, kontrollimaks, kes on Teie eluruumi registreeritud. Kui Teie aadressil olev isik on välja kolinud ja asunud elama mujale,
on Teil võimalus vormistada avaldus, mille alusel on võimalik eluruumi mittekasutavad isikud Teile kuuluvast eluruumist välja kirjutada (registreerida).

Info: Sirje Randver, registripidaja, tel 785 0914
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Aastaid tagasi nimetati
1. oktoober rahvusvaheliseks eakate päevaks.
Alates 1999. aastast tähistatakse ülemaailmset eakate päeva ka Eestis.
Sel päeval kutsutakse eakaid üles
järgima tervislikke eluviise: matkama, ekskursioonides osalema, loodust nautima, tervislikult toituma.
Eakatel on põhjust tunda rõõmu
elust ja elamisest, sest aastatega kogunevat tarkust annab ainult elukool.
Oluline on mitmesuguste võimaluste loomine aktiivseks eluks. Viimasel ajal on nii riik kui omavalitsused toetanud eakate töötamist, õppimist, huvialadega tegelemist ning
kultuuri- ja ühiskonnaelus osalemist.
Võru linna eelarves on aasta-aastalt
suurenenud eakate huvitegevuseks,
sotsiaaltoetusteks ja -teenusteks
eraldatav summa. Sellega pikendatakse kvaliteetset eluiga ning toetatakse eakate inimeste iseseisvat toimetulekut.
Täna seostub sõnaga “eakas” eelkõige aktiivne ühiskonnaliige. Nende toimekus ja teotahe on tähtsad
olukorras, kus vanemate inimeste
osakaal rahvastikus suureneb märgatavalt.
Tänases Eestis ei tähenda pensionile jäämine koju nelja seina vahele sulgumist, pigem aktiivset osalemist ühiskonnaelus läbi tugevnevate peresidemete, erinevate harrastuste, ringide ja klubide, aga soovi
korral ka jõukohast tööd. Paljud ea-

kad on võtnud südameasjaks oma
elu jooksul kogutud teadmiste edastamist noorematele põlvkondadele.
Mul on siiralt hea meel, et Võru
linna eakad on igapäevases elus väga ettevõtlikud ja aktiivsed. Tihedamini leitakse tee Pensionäride Päevakeskusesse, kohtuma vanade ja
uute sõpradega, tegelema harrastustega ning oma silmaringi laiendama.
Võru linna eakatel on võimalus koos
käia 2005. aastal Võru Linnavalitsuse ja Lõuna-Eesti Haigla poolt asutatud Võru Pensionäride Päevakeskuses.
Päevakeskuse tegevustes lööb
kaasa enam kui 200 eakat, kes on
omavahel moodustanud isetegevuskollektiivid nagu: eakate klubi Hõbedane Juus, eakate õpetajate ühendus Astra, käsitööring, segakoor Videvik, seltskonnalaulu ring, meesansambel, võimlejad, seeniortantsijad,
memmede rahvatantsuring, segarahvatantsurühm Meelespea, kokanduse ehk tervisliku toitumise ring jne.
Päevakeskuses toimuvad ka infopäevad ja seminarid.
Koos peetakse sünnipäevi ning
suuremateks ühisüritusteks kujunevad jõulupeod. Klubi Hõbedane Juus
korraldab kultuurimaja ruumides
iga kuu koos külalisesinejatega peo,
millest võivad osa võtta teisedki päevakeskuse liikmed.
Suviseid suurüritusi, millest eakad saavad osa võtta on mitmeid:
kauniks traditsiooniks kujunenud
seeniortantsu päev, Lõuna-Eesti
memme-taadi päevad ning Võru
folkloorifestival. Tants näib olevat
Võru vanemate inimeste hulgas eriti populaarne. Seda kinnitab iga aastaga suurenev osavõtjate arv seeniortantsu päeval, memme-taadi
peol kui ka klubi Hõbedane Juus
koosviibimistel.
Huvitava ettevõtmisena tuleb ära
märkida ka klubi Hõbedane Juus aktiivi poolt korraldatud vana aja tööde tutvustamine Võru linna lasteaedades ja Võru folkloorifestivalil. Lastele näidatakse lõnga ketramist ja
kerimist, kangastelgedel kanga ku-

dumist jne. Huvitava tegevusega
viiakse kokku erinevad põlvkonnad,
erinevad elustiilid ja erinevad ajastud.
Rahvusvahelisel eakate päeval,
1. oktoobril kutsume kokku kõiki auväärses eas inimesi ning pakume
neile tasuta tervisekontrolli ja meelelahutust.
Alates kella 10st on Kandle fuajees võimalik mõõta erinevaid tervisenäitajaid (vererõhk, veresuhkur,
kolesterool, rasvaprotsent). Eakad,
kes soovivad mõõta veresuhkrut ja
kolesterooli, peaksid meeles pidama,
et 2 tundi enne vastavate tervisenäitajate mõõtmist süüa ei tohiks.
Soovijatel on võimalus kontrollida oma nägemist optikabussis. Silmade kontroll on igati hea võimalus
testida tasuta ja järjekorrata oma nägemist. Lisaks on TEA kirjastus lubanud tulla tutvustama oma teoseid,
mida kõigil huvilistel ka endale on
võimalik soetada. Ürituselt ei puudu
ka erinevad ettevõtted, mis pakuvad
huvilistele mitmesuguseid tervislikke tooteid.
Esmakordselt eakate päeva raames on võimalus oma muredega
pöörduda tasuta nõu saamiseks ka
juristi ja laenunõustaja poole. Sotsiaalkindlustuse süsteemist on lubanud tulla rääkima sotsiaalministeeriumi perepoliitika ja sotsiaalala asekantsler Riho Rahuoja. Riigikogu
tööd tutvustab sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõiv.
Päeva pidulik osa algab kell
12.00 kultuurimaja kontserdisaalis,
kus üles astub laulja Toomas Anni
ning oma tegevust tutvustavad Võru Pensionäride Päevakeskuse isetegevuslased. Lisaks on päeva jooksul
oodata üllatuskülalisi.
Eakate päev on täis võimalusi
saada rohkem teavet tervisest, lahutada meelt ning saada vastused oma
küsimustele spetsialistidelt. Siinkohal kutsun teid üles, armsad eakad,
olema jätkuvalt aktiivsed ja teotahtelised! Soovin teile tugevat tervist
ja toredaid ettevõtmisi! Kohtumiseni 1. oktoobril kultuurimajas Kannel!

Eesti Punase Risti Võrumaa Seltsi laager Võrus
Juba mitu aastat on Eesti Punase
Risti Võrumaa Selts teinud tihedat
koostööd Võru Linnavalitsuse lastekaitsespetsialistidega.
Koostöös on koolivaheaegadel
toimunud mitmed huvitavad ettevõtmised Võru linna vähekindlustatud perede lastele. On käidud Ote-

pääl seiklusrajal, lustitud ühisüritustel jne. Suvevaheaja lõpu puhul korraldas Punase Risti Võrumaa Selts
koos Võru Linnavalitsusega Võru linna vähekindlustatud perede lastele
traditsioonilise laagri enne kooli algust. Laager toimus 27. ja 28. augustil. Mõlemal päeval said lapsed soo-

ja toitu ja käia saunas pesemas. Kõik
laagris osalenud lapsed said pesemisvahendite ja koolitarvete pakid.
Loodame edaspidigi teha koostööd
ja toetada abivajajaid.

Katrin Pihlap
lastekaitsespetsialist
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Soojamajanduse arengu võti
on euroliidu abiraha
Eesti soojamajanduse arengu võti on Euroopa Liidult
(EL) saadav abiraha. Selle
toel on teinud investeeringuid ka AS Võru Soojus.
Praegugi ootavad vastust rahataotlused, et alustada suuremahulist torustiku väljavahetamist Vilja ja Kreutzwaldi tänaval.
Viimasel aastakümnel, 2001 - 2008, on
Võru Soojus saanud ELi tugifondidest
miljoneid kroone tagastamatut lisaraha. Kogusumma ulatub suurusjärku 20
miljonit krooni. Selle raha eest on ehitatud biokatlamaja, projekteeritud torustikke ning likvideeritud vanu ja ehitatud uusi vedelkütuse mahuteid.
2005. aastal valmis euroabi toel
uute torustike ehituse projekt, mis hõlmab linna peatänavaid: Kreutzwaldi,
Petseri, Vilja, Vabaduse ja Mäe tänavat
ning Seminari väljakut.
Hädaabitööna on selle projekti alusel mõnel tänavalõigul torud juba välja vahetatud. Kogu torustiku uuendamiseks on aga mõistlik kasutada ELi
abiraha.

Uued plaanid
Järgmise suure tööna ongi kavas
uute torustike ehitus Vilja ja Kreutzwaldi tänaval, kus need on praegu kõige halvemas seisus. Vilja tänava torustik on rajatud 1970–1980ndatel aastatel ja Kreutzwaldi tänava torustik veidi hiljem – 80ndate alguses.
Mõlemal tänaval tehakse töid
kompleksselt – kõigepealt vahetatakse
välja amortiseerunud torud ning seejärel ehitatakse välja kogu tänav.
Nii suurt investeeringut ei suuda
AS Võru Soojus üksi teha. Vaevalt leiab
ka Võru linn kunagi maa alla panekuks
nii suuri summasid. Samas on linna
soojustorustiku uuendamine juba praegu hädavajalik, mõnel pool vältimatugi, sest see on oma aja ära elanud.
Seepärast tulebki kasutada ELi tugifondidest saadavat toetust, kuni see
on veel võimalik. Aastal 2013 keeratakse ELi abirahakraanid ju kinni.
Kui pangalaenu toel ehitada, siis
mõjutavad tagasimaksed kõvasti ka

Järjest rohkem lisandub Võru objektidele silte, mis näitavad, et
ehituseks on õla alla pannud Euroopa Liit. Ilma toetuseta oleksid
paljud objektid ehitamata.
müüdava soojusenergia hinda. Niisiis
on ELi toetuse kasutamine oluline ka
soojusenergia tarbija seisukohalt.
Kuna ASil Võru Soojus on senini
asjaajamisel ELi tugifondidega head
kogemused ja ettevõtte toetustaotlusi
on tõrgeteta rahastatud, siis loodame
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
positiivset vastust ka Vilja ja Kreutzwaldi tänava suurprojekti kohta. Hõisata ei saa aga enne, kui otsus on käes.
Ootame seda aasta lõpuks.
Positiivse rahastusotsuse korral
alustame torustiku ehitust järgmisel
aastal Vilja tänaval. Tööd Kreutzwaldi
tänaval on kavandatud ülejärgmisse
aastasse.
Vilja tänava torustiku vahetus mak-

sab ligikaudu 16 miljonit krooni. Uue
torustiku kestuseks hinnatakse aga 30
- 40 aastat.
AS Võru Soojus teeb kõik endast
oleneva, et kaugkütte kasutus oleks
Võrus kõigile linnaelanikele ja ettevõtjatele majanduslikult otstarbekas. Seejuures on Võru Soojus püüelnud kogu
aeg ka loodussäästlikkuse poole. Praegu on keskkonnahoidliku biokütuse hakkpuidu - osakaal ettevõttes soojuse tootmiseks kasutatavatest kütustest
88 protsenti.

Head kütteperioodi algust soovides
Ilmar Sild
ASi Võru Soojus juhataja

Lõuna-Eesti Päästekeskus tuletab meelde

Viimane aeg pühkida korstnad!

Kütteperiood on algamas ning viimane aeg pühkida korstnad ja korrastada kütteseadmed.
Oluline on kogu küttesüsteem kriitilise pilguga üle vaadata – ega kuskilt
suitsu sisse ei aja, et lõõrides, pliitides,
soemüürides, ahjudes ega korstnates
poleks pragusid. Samuti tuleb kontrollida, ega korsten pole pigitunud,
kas tahmaluugid on kindlalt kinni.
Aastaringse puiduga kütmise korral

tuleb kütteseadet ja lõõre puhastada
kaks korda, hooajaliselt kasutatavaid
üks kord enne kütteperioodi algust ja
gaasikütteseadmeid üks kord aastas.
Pühkimata korstnalõõrides süttinud tahm kuumutab korstna üles,
leegid tungivad pragudest välja ning
tuleõnnetus on möödapääsematu. Et

Linnapea
kohvitund
Võru linnapea Kersti Kõosaar ootab linnakodanikke Kalevite Kodu kommipoes-kohvikus kohvitunnile iga kuu 3. neljapäeval kell 15. Kohvitunnile on oodatud kõik, kes soovivad oma
ideid ja arvamusi jagada ning Võru linnaga seotud teemadel vestelda.
VLL

tulekahju ära hoida peab ahju ja
korstnat järjepidevalt hooldama.
Ohutusnõuanded leiate ka päästeteenistuse kodulehelt www.rescue.
ee. Päästeala infotelefonilt 1524 saab
infot korstnapühkijate kohta.

Lõuna-Eesti Päästekeskus

Võrus algab
puulehtede vedu
26. ja 27. oktoobril toimub selle sügise esimene puulehtede vedu. Teine vedu tuleb 9. ja 10. novembril.
Lisainfo ja leheveole registreerimine telefonidel 785 0915 või
785 0901.
Kõik lehekotid peavad olema
terved ja kinniseotult tõstetud nähtavale kohale värava juurde. Kottidesse võib panna ainult lehti. Kotte, kuhu on kogutud oksi, kive, olmejäätmeid vms, ära ei veeta.
Puulehti võetakse kottidega vastu ka Võru linna keskkonnajaamas
aadressil Lühike tn 1. Keskkonnajaam on avatud T-L 8-16.

VLL

TÄHELEPANU, FIEd
Äriseadustiku muudatustest
tulenevalt peavad kõik füüsilisest isikust ettevõtjad
2009. aasta jooksul esitama
kandeavalduse enda ümberregistreerimiseks äriregistrisse.
· Äriregistrisse kantakse Teid
mitte elukoha, vaid teie ettevõtte
asukoha järgi.
· Kui Teil on mitu ettevõtet,
siis kantakse Teid äriregistrisse mitu korda (näiteks kasutades ärinimesid Juku Juurika Mäeotsa turismitalu, Juku Juurika “Oruveere”
vabaõhukohvik jne).
· Äriregistrisse kantud FIE ärinimi peab sisaldama Teie ees- ja
perekonnanime ja võib sisaldada
ka muid täiendeid (näiteks kaupluse vms ettevõtte nime).
Äriregistrisse kande tegemiseks esitatud avaldus peab olema
notariaalselt kinnitatud allkirjadega või esitatud digitaalallkirjasta-

tult
võrgulehe
https://
ettevotjaportaal.rik.ee/ kaudu.
NB! Ettevõtja, kes pole käesoleva aasta jooksul äriregistrisse
ümberregistreerimist vormistanud,
kustutatakse seisuga 01.01.2010
keskregistri poolt ka majandustegevuse registrist.
Kui kanne on äriregistris vormistatud, palun kindlasti teavitada sellest linnavalitsuse ettevõtlusspetsialisti tel 785 0914 või tulla
kohale, et oleks võimalik majandustegevuse registris vormistada
muudatus ja Teie isikukood asendada äriregistrikoodiga. Äriregister kohalikele omavalitsustele teavet ei edasta ja kui Te ise hoolas ei
ole, jäävadki majandustegevuse
registris andmed muutmata ja Teid
kustutatakse 01.01.2010 majandustegevuse registrist.

Info: Sirje Randver
tel 785 0914

Võru linna
liiklusest
Andu
Värton
Liiklusregistri
Võru büroo
juhataja

Päevad näitavad üha enam sügisemärke. Laste kooliaasta on alanud ja
linnapildis on tänavad, kõnniteed ja
haljasalad ilusa ja korrastatud ilme
saanud. Kui minna aga edasi meie väikese linna liikluse heade ja probleemsete asjade juurde, siis kindlasti neid
jagub, mille üle arutleda tuleks.
Hea on liigelda ja olla liikluses
osaleja, kui sõidetaval tänavaosal on
hea kate, selge ja arusaadav liikluskorraldus ning märgatav teekattemärgistus. Kui linnas ringi sõita, võib sellist ideaalolukorda ka kohata päris
paljudel korrastatud tänavatel.
Sel aastal saadi tänavate pindamistöödega hakkama vaatamata sellele, et see eeldab kuivi ja päikesepaistelisi päevi. Lisaks on teostatud ka
teekattemärgistus, mis annab tänavale ja liikluskorraldusele kohe teise ilme.

Kreutzwaldi ja Kooli tänav
Kreutzwaldi tänava liikluskorralduse muutusest on varsti möödas peaaegu aasta. Olles selle linna elanik
1972. aastast ja nagu teada, on harjumusel suur jõud, esines ka minul
peale liikluse ümberkorraldust mõne
pöörde eel tegevuse algfaasis vana
harjumuslik käitumine, kuid reegli
vastu patustamist siiski mitte. Olen
optimist ja arvan, et päris paljud sõidukijuhid on leidnud läbi Kreutzwaldi tänava paindliku liikluse endale
uued marsruudid nii tööle kui õhtul
teatrisse sõiduks. Mõnedel ristmikel
esineb tipptundidel natuke järjekordi,
kuid viimase kümne aasta jooksul on
liiklusse tulnud ka peaaegu 1000 sõidukit juurde.
Võru linn on saanud seoses kaubanduse arengu ja Võru Spordikeskuse väljaehitusega uue tänava võrra
rikkamaks ja seda Kooli tänava näol.
Liigeldes sellel tajume, et kasutuse
poolest on see väga aktiivne ja vajalik, ühendades kesklinna minejaid/tulijaid Räpina maantee ja Vabaduse tänavaga. Samuti asub tänava keskel
meie linna suurim kool.

Ringristmik
Linna momendil ainuke ringristmik Kreutzwaldi ja Paju tänaval on ra-

jamise algfaasist peale andnud kõneainet nii sõitjatele kui liikluse asjatundjatele. Kuigi ringristmik oma loomult on kõige parem lahend liiklusvoogude eraldamiseks, siis oma asümmeetrilise paiknevuse tõttu tekkis
probleem, kuidas mõista, kuhu liikleja suundub. Sellisel juhul tuleb aga juhinduda reeglist ringristmikul sõitmisel: ringist väljumisel näitame suunda ja suundume parempoolsesse sõiduritta.
Mööda Kreutzwaldi tänavat ringristmikule lähenev ja otse sõita kavatsev sõiduk peab suunda näitama, tehes seda pärast Tamula järve poolt
suubuvat tänavat. Tihti aga näitavad
sõidukijuhid suunda vasakule ringile
suundudes.

Noored juhid
Suvises liikluses on näha väga palju mopeede. Puuduvad andmed mopeedide arvukuse kohta, kuna neid ei
kanta veel liiklusregistrisse, kuid probleemi tekitajad on nad just sõidumaneeri ja kiiruse valiku tõttu erinevatesse liiklusoludesse sattudes. Statistika nende osas, kes on taotlenud või
taotlemas mopeedijuhiluba, on kurb.
Liikluseeeskirja 14-16aastased noored
ei tunne, kuna läbisaamisprotsent on
45%. Sõidueksamitega on asi mõnevõrra parem. Tuletame meelde, et
varsti jõustuva liiklusseaduse kohaselt
peab mopeedijuht omama juhiluba ja
registreerima mopeedi.
Võrru tulnud külaline, kellel on
juhtida kahe- või neljarattaline sõiduk, satub vaatamata millisest suunast ta saabus, kahjuks täielikku teadmatusse. Meil puuduvad transiitliiklejale vajalikud suunaviidad ja lisateavet andvad teenumbrid. Linna liikluskomisjonis on olnud selleteemalisi
arutelusid, kuid paraku on asi ikka lahendamata.

Valgusfoor
Tulenevalt liikluskorraldusest ja
liikluskoormusi jälgides oleks Võru
linna vaja välja ehitada valgusfooriga
ristmikud, mis on jalakäijatele kesklinna piirkonnas väga vajalik.
Kuhu tuleks foorid panna, on juba
liiklusloenduse küsimus. Rahaliste vahendite nappuse tõttu on see jäänud
eelnevatel aastatel seisma. Nüüd oleme sellises olukorras, et ilma ei tule
enam toime. Jüri – Vabaduse, Jüri –
Luha, Räpina mnt – Vilja, Kreutzwaldi – Tartu tänava ristmikud näiteks on
teatud momentidel väga raskesti ületatavad.

Edukat liiklemist!
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Tegevustoetuste taotlemine
Võru linna eelarvest
Võru Linnavalitsusele
saab esitada 2009. aasta
1. oktoobriks taotlusi
järgmise aasta tegevustoetuseks ja ürituste
korraldamiseks. Toetust
on võimalik taotleda Võru Linnavolikogus vastu
võetud kolme erineva
korra alusel.
Toetus huvitegevusele
VKR majandusosakonna juhataja Merle Koik koos artikli autoriga
lehitsemas uut kirjandusteost.

Masu toob raamatu
rahvale lähemale
Eestis ja kogu maailmas
inimeste heaolu ja hakkamasaamist mõjutav majandussurutis ehk Masu
on mõnele eluvaldkonnale paradoksaalsel kombel
aidanud hoopis väärtust
lisada.
Kui tavaarusaama järgi tähendab surutis üldiselt inimeste materiaalsete
väärtuste vähenemist, siis mittemateriaalsete väärtuste osas võib toimuda
hoopiski vastupidine efekt. Kuidas
muidu tõlgendada fakti, et selle aasta I poolaastal on Võrumaa Keskraamatukogu (VKR) külastuste arv võrreldes eelmise aasta I poolaastaga
suurenenud 4546 ning laenutuste arv
4596 võrra.
See võib näidata inimeste vähenenud võimalusi raamatuid laenutamise
asemel osta, kuid ma usun, et see näitab ka kindlasti seda, et inimestel on
tekkinud aega enda jaoks. Ja kui seda
lisandunud aega kasutatakse lugemiseks, ükskõik kas siis tegu on ajaviite-

romaanidega või teadmisi suurendavate raamatutega, on see hea viis stressi
maandamiseks ning enese sisse piilumiseks.
Võrumaa Keskraamatukogul täitus
tänavu 100 aastat, olles üks vanimaid
asutusi Võru linnas. Mul on hea meel,
et sellisel soliidses eas asutusel läheb
ka täna hästi. Kuigi eelarvekärped pole ka raamatukogu puutumata jätnud,
on siiski põhjust rahul olla, kas või juba eespool mainitud lugejate arvu suurenemise tõttu. Eks raamatukogude
olemasolu põhjuseks ongi olla olemas
lugejate jaoks. Lisame siia veel korralikud ruumid nii täiskasvanutele kui lastele ning väga tööka ja asjatundliku
personali ja saamegi suurepärase koha,
mis pakub sellel raskel ajal võimalust
tuju tõstmiseks ning teadmiste ammutamiseks.
Soovin kõigile linlastele aega ja
tahtmist külastada Võrumaa Keskraamatukogu, võib-olla leiate just sealt selle, millest praegu puudust tunnete.

Innar Mäesalu
Võrumaa Keskraamatukogu nõukogu
esimees, abilinnapea

MIDA SA EILE ÕPPISID?
Kuidas, ei midagi? Mäletad,
naabrinaine rääkis sulle, kuidas
uutmoodi õunamoosi keeta, laps
õpetas täitsa mitu uut ingliskeelset sõna... Tähendab õppisid
küll!
Tõsi on, et õppimine leiab üha rohkem kõlapinda. Nii toimub sellelgi aastal 2.-9. oktoobrini XII täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mil inimeste õpijulgust taas tunnustatakse.
Traditsiooniks saanud avaüritusel,
sedapuhku 2. oktoobril Põltsamaal, astuvad lavalaudadele Eesti aasta õppija, koolitaja, koolitussõbralikum organisatsioon ja omavalitsus.
On hea tõdeda, et esile tõstmist
leiab ka miski, mida meetriga mõõta ja
kullakottides kaaluda ei saa – elukestev õpe ja õppimissõbralikkus.
Ehk on just Euroopa Liidu loovuse
ja innovatsiooni aasta sobilik oma ellu muutuste ja uuenduste toomiseks?
Laenates Viljandimaa aasta õppija kandidaadi, Raul Järve sõnu: “Minu arvates täiskasvanuõppega on sama lugu,
mis paljuräägitud innovatsiooniga. Tihti mõeldakse, et see peab olema midagi suurt, keerulist ja teaduslikku. Võib,
aga ei pea. Eelkõige on tähtis, et oskust
ja teadmisi kasutatakse ja need aitavad
meil midagi kiiremini, paremini ja odavamalt teha või saavutada.”
Loo algusse naastes on selge, et sa
oled õppimisega alustanud. Järgmine
samm on teha seda teadlikult. Enesearendamise teel ei pea saavutusi tingimata harjumuspäraste edu parameet-

ritega mõõtma. Kui õppimisele tänu
pole kohe tulnud palgakõrgendust või
kõrgemat ametikohta, ei tohiks käega
lüüa. Tegelik kordaminek on see, et
julged otsustada ja muuta oma elu, küllap tuleb siis kõik muu nagunii. Investeering iseendasse on jääv.
Õppimine avab ukse võimalustele.
Alusta juba täna ja usu, homme vaatad
maailma uute silmadega!

Võru linna eelarvest kultuuri-,
spordi- ja noorsootööalasele huvitegevusele antav toetus on mõeldud Võru linnas registreeritud ja tegutsevatele erahuvialakoolidele ning mittetulundusühingutele. Toetust võivad
taotleda ka väljaspool Võru linna haldusterritooriumi registreeritud ja tegutsevad organisatsioonid, kui üle
poole huvitegevuse ringides osalevatest lastest või noortest (vanuses kuni 19 aastat kaasa arvatud) on rahvastikuregistri andmetel Võru linna sisse
kirjutatud.
Toetuse andmise eesmärgiks on
kultuurilise, sportliku või muu vaba
aja tegevuse arendamine ja selleks paremate võimaluste ning tingimuste
loomine Võru linnas.
Toetuse avaldusele
lisatakse
• põhikiri esmakordsel taotlemisel või muudatuste korral;
• treenerite/juhendajate nimekiri
ja õpilaste nimekiri;
• koopiad huvitegevuseks kasutatavate ruumide/ehitiste omandiõigust
tõendavatest dokumentidest või üürilepingust;
• planeeritav aastaeelarve;
• huvitegevuse läbiviimise kohtade ja aegade plaan;
• korraldatavate ürituste loetelu;
• lõppenud hooajal tiitlivõistlustel saavutatud tulemused (auhinnalised kohad maailma- ja Euroopa meist-

rivõistlustel ning Eesti meistrivõistlustel).
Toetust antakse sihtotstarbeliselt
üheks kalendriaastaks kindla summana ühe lapse kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa kuud kaks
korda nädalas. Nendele taotlejatele,
kes on tegutsenud taotluse esitamise
hetkeks vähem kui üks aasta, antakse
toetust esimesel aastal koefitsiendiga
0,5.
2009. aastaks anti nimetatud toetust kogusummas 1 409 200 krooni
13 taotlejale, kes pakuvad huvitegevust kokku 560 lapsele.

Toetus ürituste korraldamiseks
Võru linna eelarvest antakse toetust juriidilistele ja füüsilistele isikutele kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste korraldamiseks tingimusel, et nende korraldatav üritus
toimub Võrus või on Võruga seotud
muul viisil.
Toetuse andmisel
eeslitatakse
• Võru linnas toimuvaid üritusi,
arvestades ürituse olulisust linna kultuuri-, spordi- ja noorsootööalase tegevuse edendamisel ja mitmekesistamisel;
• üritusi, mis ei toimu Võru linnas, kuid toovad piirkonda palju külalisi ning on piirkondlikult olulised;
• avaldusi, milles on näidatud
konkreetne omafinantseeringute suurus, kaasfinantseerijad ning kaasfinantseerimise suurus;
• meedias kajastatavaid üritusi,
mis aitavad kujundada Võru linna positiivset mainet.
Toetust ei anta sõitude jaoks.
Erandiks võivad olla sõidud, kus ollakse määratud esindama Võru linna
või Eesti riiki. Samuti ei toetata juba
toimunud üritusi.

Tegevustoetus
Võru linna eelarvest kultuuri-,

spordi-, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise
kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused,
kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele.
Toetuse andmise eesmärk on kultuurilise, sportliku, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse
toetamine ning erinevate vajadustega
elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.
Toetuse avaldusele
lisatakse
• planeeritav tegevusaasta eelarve;
• tegevuse läbiviimise kohtade ja
aegade plaan;
• korraldatavate ürituste loetelu;
• tegevuses osalejate nimekiri.
Toetus antakse üheks kalendriaastaks avalduses esitatud eesmärkide
täitmiseks.

Üldine info
Palun toetuse taotlejatel pöörata
erilist tähelepanu ka sellele, et vastavalt Võru Linnavolikogu määrustele
on kõik toetuse saajad kohustatud esitama Võru Linnavalitsusele toetuse
kasutamise kohta aruande, mille esitamise kuupäevad on kirjas eelnimetatud kordades.
Toetuste andmise korrad ning
avalduste ja aruannete blanketid leiate Võru linna veebilehelt www.voru.
ee (Haridus, kultuur ja sport/ Kultuuri- ja sporditoetused või Kohalik võim/
Korrad ja Kohalik võim/ Blanketid).
Toetuse taotlemiseks tuleb avaldused koos kõikide nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2009. a Võru Linnavalitsuse
aadressil Jüri 11, 65620 Võru või Võru Linnavalitsuse infolauda või e-postiga vlv@voru.ee.

Inge Tolga
kultuurispetsialist

Pannkoogipidu
Võru linnas on juba traditsiooniks kujunenud 1. septembril Võru Naisteklubi poolt korraldatud pannkoogipidu.
Käesoleval aastal toimus üritus kümnendat korda. Üritus
on suunatud eelkõige 1. klassi minejatele, et lisada nii tähtsale päevale pidulikkust. Tegu on heatahtliku üritusega,
kus osalevad erinevad MTÜd ja klubid, kes valmistavad
kõigile lastele tasuta pannkooke. Peol esines Võru Kesklinna Gümnaasiumi võimlemisrühm “Misandra” ning avatud
olid tegevusnurgad.

Külliki Steinberg,
ETKA Andras

Pannkoogipeol pakkusid meisterdamisrõõmu
Timo keraamika ja Võru Näpustuudio.

INFORMATSIOONI ÕPPIMISVÕIMALUSTE KOHTA LEIAB:
1) haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt www.hm.ee rubriigist “Õppijale”;
2) kutseõppeasutuse või kõrgkooli täiskasvanute koolituse osakonnas on võimalik osaleda erinevatel kursustel, info õppeasutuse koduleheküljelt ja www.hm.ee/
tasutakursused;
3) vabahariduslikus koolituskeskuses (rahvaülikool, rahvakool, huvialakool) on samuti võimalik osaleda erinevatel kursustel. Info: www.
vabaharidusliit.ee ja koolituskeskuste kodulehekülgedelt.

Õpibuss on Võrus 10. oktoobril kella 8–12 Võru turul.

Liiklusohutust õpetasid lastele Võrumaa Autokooli, Võru politsei, Lõuna Teedekeskuse ja Hawaii Ekspressi esindajad.

Osula Külaseltsi naised pannkooke küpsetamas. Lisaks neile küpsetasid kooke Võru Naisteklubi, Naiskodukaitse ja Lions klubi liikmed.
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Toimusid Võru Spordikooli
50. karikavõistlused võrkpallis
28.-30. augustini toimunud
Võru Spordikooli 50. karikavõistlustel võrkpallis
said kõik viis võõrustajate
võistkonda medali.
Kõige edukamalt läks U-16 vanuseklassi poistel, kes võtsid seitsme võistkonna
konkurentsis lausa kaksikvõidu. Pingelises finaalis said mõnevõrra üllatuslikult
esikoha Võru Spordikooli 1996. aastal
sündinud poiste võistkond, kes finaalis
alistasid 2:1 (24:26; 27:25; 19:17) aasta vanemate trennikaaslaste esinduse.
Nii U-18 Võru poisid ja tüdrukud ning
U-16 tüdrukud kaotasid finaalis ning pidid leppima 2. kohaga.
Mängud toimusid Võru Spordikooli
võimlas, pargi mänguväljakutel, Võru
Kesklinna Gümnaasiumis ning Võru
Spordikeskuses. Osa võtsid U-16 (1995
ja hiljem sündinud) ja U-18 (1993 ja hiljem sündinud) vanuseklassi tütarlaste
ning poeglaste võistkonnad Võrust, Tallinnast, Tartust, Pärnust, Viljandist, Rakverest, Valgast, Põltsamaalt, Oravalt. Lisaks külalisvõistkonnad Soomest (TUL)
ja Poolast (Starogard Gdanski).
Võistluse läbiviimist toetasid Võrumaa Spordiliit, Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupp ja Võru Maavalitsus.
Võru võistkondade parimateks mängijateks tunnistati Robert Täht (U18),
Henri Provotorov, Bobby Pokker (mõlemad U16), Emeri Abel (U18) ja Anett
Hollas (U16).
Võru Spordikool

Üle-eestiline ajalooõpetajate konverents
“Elav ajalugu”
Toimumiskoht: Katariina 11, Võrumaa muuseum, Võru linn
Aeg: 17. oktoober 2009 kella 13.00–16.30
Konverents on pühendatud Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1 ajaloole ning käsitletakse Kolonni tööd Eesti iseseisvuse eest. Konverents on mõeldud eelkõige
ajalooõpetajatele, kuid teretulnud on kõik ajaloohuvilised.

Fotol Võru Spordikooli U-16 vanuseklassi poisid.
Poisid. U18 1. Saaremaa Spordikool, 2. Võru Spordikool (Maiker Kronberg,
Kevin Kaaristo, Robert Täht, Allar Täht, Martti Tulev, Rain Kooser, Freddy
Maripuu, Henri Paesüld, Jarek Jänes, Mirko Lennuk, Karl Kokka, treener
Aksel Saal), 3. TUL I (Soome). U16 1. Võru Spordikool/1996 (Henri
Provotorov, Timo Kuus, Kent Mäesalu, Raido Puusepp, Jürgen Kirspuu, Martin Lukka, Karl Henry Mauer, treener Marko Mett), 2. Võru Spordikool/1995
(Bobby Pokker, Martin Kammer, Markus Külaviir, Virgo Lepp, Joonas
Popman, Otto Abel, Mirko Kaunis, treener Marko Mett), 3. Põltsamaa
Sport.
Tüdrukud. U18 1. Viljandi Spordikool, 2. Võru Spordikool (Eliise Hollas,
Kaisa Bahmatsev, Merlin Hurt, Keit Viitkin, Emeri Abel, Kerli Ojakivi, Karina Tomson, Eva-Kristiina Kivioja, treener Raivo Jeenas), 3. Starogard Gdanski (Poola). U16 1. Tartu SS Kalev, 2. Võru Spordikool (Anett Hollas, Liisa
Koreinik, Haide Haring, Kreeta Kallion, Brita Saare, Heleene Hollas, AnnaLiisa Koort, Iris Ivan, Mariann Toots, treener Raivo Jeenas), 3. Viljandi Spordikool.

Konverentsil esinevad:
•
Tervitussõnad Võru linnavolikogu esimehelt Tõnu Antonilt.
•
Kolonni asutaja ja esimene juht Ain Saar (Kolonni ellukutsumine ja põhjus).
•
Koduloolane ja endine poliitvang Valdur Raudvassar (Kolonn kaasvõitleja pilgu läbi).
•
Võrumaa muuseumi teadur Artur Ruusmaa (Kolonn ja Võrumaa).
•
Okupatsioonide muuseumi juhataja Heiki Ahonen (analüüs Võru sündmustele).
•
TRÜ ajalooteaduskonnas Kolonni teemalise lõputöö kaitsnud Merle
Ermel (tutvustab oma lõputööd).
•
Noorsootöötaja ja munitsipaalpolitsei vaneminspektor Harri Henn (toonaste ja tänapäeva noorte isamaaline kasvatus).
•
Kolonni asutajaliikme Peeter Reemanni tütar Marleen Reemann teeb
uurimuse Kolonnist.
•
Lõpusõnad Võru linnapea Kersti Kõosaarelt
Konverentsi toimumise ajal on avatud Võrumaa Muuseumis Kolonni töid ja
tegemisi tutvustav väljapanek. Peale konverentsi korraldame osalejatele ühissõidu Võru kalmistule, kus toimub Vabadussõjas langenute vennaskalmistul
mälestustseremoonia.

Mälestustseremoonia
Toimumise koht: Võru kalmistu, Vabadussõjas langenute vennaskalmudel.
Aeg: 17. oktoober 2009 kella 18.00–18.30
Mälestustseremooniale on palutud ja oodatud kõik Kolonni sõbrad ning toetajad, samuti iseseisvuslased ja Eesti patrioodid, kellele on püha mälestus Eesti sõduri eneseohverdusest. Süütame üheskoos küünlad ja asetame pärjad.
Esinema on kutsutud Võrumaa Sõjameeste Ühenduse meeskoor.

Tõrvikurongkäik
Marsruut: Võru kalmistu – Kreutzwaldi – Jüri – Kesklinna park Võrus.
Aeg: 17. oktoober kella 18.30–19.00.

Järve Kooli seitsmes aasta
Comeniuse projektides
Võru Järve Kool on osalenud Comeniuse
projektides alates 2003. aastast. 2006.
aastal
liitusime
õppekasvatustööarendusprojektiga “The
Rainbow” ja 2009. aastast jätkame koolide koostööprogrammis “The European
Food Passport Project”. Partnerkoolide
ring on laienenud – teeme koostööd
hariduslike erivajadustega (edaspidi
HEV) õpilaste koolidega Inglismaalt,
Portugalist, Ungarist, Poolast, Rumeeniast, Lätist ja Türgist.
Käesolev kodaniku- ja tervisehariduslik projekt on mõeldud kõikidele
õpilastele sõltumata nende võimetest.
Projekti koordineeritakse inglise keeles,
tõlgitakse rahvuskeeltesse ja toetatakse
märkide-sümbolitega. Euroopa toidu
projekt jälgib toidu tootmist ja selle
jõudmist meie toidulauale. Meie HEV
õpilased saavad teada toitudest, mida
süüakse teistes maades, nende sarnasustest või erinevustest. Projekti käigus
luuakse praktilised võimalused kasva-

Võrulaste Tahteväljenduspäev
17. oktoobril

tada toiduaineid, valmistada, maitsta ja
serveerida erinevaid toite. Aktiivse õppeprotsessi kaudu saavad õpilased paremini aru õiglasest kaubandusest, mahepõllunduse ja tervisliku toitumise
tähtsusest.
Õpilased jagavad retsepte partneritega. Projekti lõpuks valmib kokaraamat, milles on iga partnerriigi traditsioonilisi toite ja on toetatud DVD-ga
sõnas ja pildis ning audio CD-ga nägemiskahjustusega õpilastele.
See projekt on teekond metsadest,
põldudelt, mägedelt ja meredelt üle kogu Euroopa meie taldrikutele. Projektitegevused viiakse läbi pedagoogide juhendamisel, nendega koos ja ainekavad
on seotud projektiga.
Käesolev õppeaasta on koolile seitsmes aasta projektitööd. Õpilased on
saanud uusi teadmisi ja kogemusi, paranenud on nende sotsiaalsed oskused,
suurenenud õpimotivatsioon ja enesekindlus. Õpetajad on ära märkinud oma

keeleoskuse, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning pedagoogiliste oskuste paranemise, lisaks on suurenenud
teadmised partnerriikide ja nende kultuuride kohta.
Augusti lõpus Tabasalu Ühisgümnaasiumis Comenius koolide koostööprojektide avaseminaril toimunud loengul rahvuskultuuride eripära arvestamisest rahvusvahelises koostöös, rõhutati
avatuse, eelteadmiste, positiivse suhtumise ja tähelepanu rolli ning seda, et
suhtlejad omandavad üksteise kultuuri
elemente. Euroopa elukestva õppe
programm Comenius on muutnud meid
rõõmsameelsemaks, vabamaks, sest
inglise keeles suhtlemine ei ole enam
probleem. Ilma projektita ei kujuta oma
tööd enam ette. Ees ootavad huvitavad
erikoolid ja keskused erinevates Euroopa riikides.

Selle marsiga meenutatakse 22 aastat tagasi Võrus aset leidnud sündmusi,
mis said aluseks meie riigi taasvabanemise protsessile. 21. oktoobril 1987 kogunes erinevatel andmetel umbes 3000-5000 inimest Võru kalmistu ette, et
järgida Vaba-Sõltumatu Noorte Kolonn Nr. 1 üleskutset mälestada Vabadussõjas langenuid. Sellest kujunes vastasseis, kus ühel pool olid KGB-lased, miilitsad ja rahvamalevlased ning teisel pool Võru rahvas. EKP Võru Rajoonikomitee keelust rahvast kamistule mitte lasta kujunes pahameeletorm ning vihane rahvas murdis läbi piiramisrõnga kalmistule. Esmakordselt tõsteti okupeeritud Eestis suure rahvahulga peade kohale keelustatud sinimustvalge lipp,
mida võimurid ei söandanud maha rebida. Sel päeval näitasid võrulased selgelt oma tahet, vaprust ja kindlameelsust. Kolonn jagab osalejatele tasuta tõrvikuid. Kellel on võimalik, palume kaasa võtta lipud.

Kõnekoosolek “Vox populi-rahva hääl”
Toimumise koht: Kesklinna park, Võrus
Aeg: 17. oktoober 2009, kella 19.00–20.00
Tahame luua kõnekoosoleku, mis sarnaneks formaadilt kaheksakümnendate lõpus toimunud rahvakogunemistele. Kuna järgmisel päeval toimuvad kohalikud valimised, siis on arvatavasti võrulastel soov välja öelda linnajuhtidele ja poliitikutele see, mis pikka aega südamel on kripeldanud. Kõigil esineda
soovijail palume eelnevalt registreeruda. Samuti on sõnavõtu aeg piiratud kolmele minutile.
Informatsioon telefonil 5599 9743 või saata e-kiri: aavo.savic@gmail.com

Võrulaste Tahteväljenduspäeva peakorraldaja
Aavo Savitsch

Epp Roon
Võru Järve Kooli eripedagoog

Wõru linna ajaloost 85 aastat tagasi septembris
Wõru teated:
Linnawolikogu
koosolekult
Wõetakse wastu linnawalitsuse ettepanek tulewast õppeaastast peale
Wõrusoost ja mujalt õpilasi linna algkoolidesse mitte enam wastu wõtta,
sest et maakonna poolt maksetaw tasusumma linna kulusid sel alal kaugeltki ei kata.
Wõrus asutamisel olewale Murutõnise mängijate seltsile otsustatakse
mänguplatsiks lubada maatükki, mis
asub Karja tänawal, linna puiestiku otsas, E. Jaasoni krundi wastu, 3 a. peale, rendiga 1000 marka aastas.
Täiendawalt wõeti päewakorda:

1)linna algkoolide õpetajate maaga
warustamise küsimus, milles otsustatakse praegu Th. Rõbakowi käes kasutada olew krunt, asuw Wõru mõisa
hoonete ligidal suur 17,46 tiinu, paluda põllutööministeeriumilt rendile linna omawalitsusele pikema aja peale.
(Praegu on nende maade peal korterelamud Tartu tänaval – A. R.)
Wõru Teataja nr 95; 4. september
1924. a.

katseks wälja saata. Millal posti
peawalitsuse katseaparaat Wõrru
jõuab, see oleneb
kohalisest
ettewalmistustöödest, milledel, nagu
kuulda, mõned tehnilised takistused olla, nagu antenni ülesseadmine jne.
Ehk awanewad ka meilegi warsti
Pariisi ja Londoni teatrite uksed.
Wõru Teataja nr 96; 6. september
1924. a.

Raadio Wõrru

Annetus linna
wanadekodu heaks

Nagu ustawalt poolt kuuleme, on
Wõrumaa telegraafi-telefoni wõrgu
ülem posti peawalitsuselt Wõrus raadio-wastuwõtuaparaadi ülesseadmiseks luba saanud; ühes sellega on lubatud peawalitsusest üht raadioaparaati

Proua L. Tamm ja E. Uder on 7.
jalawäe rügemendi naisringi nimel
maksnud Wõru linnakassa annetusena
linna wanadekodu (waestemaja) ülalpidamise summade suurendamiseks
5964 marka.

Wõru Teataja nr 103; 24. september 1924. a.

raamatukogule 3000 ja 8 raamatukogule 2000-3500 marka.

Toetus Wõru
linna awalikule
raamtukogule.

Samast lehest ka üks kuulutus:

Haridusministeerium on määranud
linna raamatukogule 10000 marka toetust eestikeelsete raamatute ostmiseks.
Toetuse äratarwitamise kohta nõuab
ministeerium wastawat aruannet.
Wõru Teataja nr 105; 28. september 1924. a.
P.S. Siia võib juurde lisada maakonna 66 raamatukogule määrati samal
ajal 249000 marka, millest siis 52 raamatukogule määrati igale 4000; 11

Kompwekitööstus
Wõrusool,
Waksalitee soowitab oma ladust igat
sorti kompwekke tuntud headuses
wõistlemata hindadega. Müük suuremal ja wäiksemal arwul.
Aust. J. Päia
P.S. Wõru võis omal ajal nimetada
kommipealinnaks – praegusel Kreutzwaldi tänaval on korraga töötanud 3-4
kommitööstust.

Vanu Võru ajalehti sirvis
Arthur Ruusmaa
Võrumaa muuseumist
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Võru Linnavolikogu istung 16. septembril
Võru linna arengukava aastani 2027 täitmise aruanne
Volikogu kinnitas Võru linna arengukava aastani 2027 täitmise aruande.
Vastavalt linna põhimäärusele peab
linnavolikogu iga aasta 1. oktoobriks
vaatama läbi linna arengukava ja võtma vajadusel vastu otsuse selle täitmise ja vajadusel muutmise kohta.
Võru linna arengukava aastani 2027 muutmine
(1. lugemine)
Võru linna arengukava aastani
2027 muutmise eelnõu läbis volikogus
esimese lugemise.
Arengukava uue redaktsiooniga
saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis ja Võru linna veebilehel www.
voru.ee. Muudatusettepanekuid saab
esitada Võru Linnavalitsusele 8. oktoobrini.
Riigivara tasuta Võru linna
omandisse taotlemine

Volikogu otsustas taotleda riigile
kuuluvate ning volitatud asutuse Riigimetsa Majandamise Keskuse Võru
metskonna halduses olevate järgmiste
maatükkide tasuta võõrandamist Võru
linna omandisse:
• 223,9 ha suurune maatükk, tegemist on Tamula järve aluse maaga;
• 9893 m² suurune maatükk lähiaadressiga Männiku tn 36a, Kubija järve supluskoha rannaala teenindusmaa
Maa munitsipaalomandisse
taotlemine (Mäe tn 13 parkla )
Volikogu otsustas taotleda Võru linna omandisse Mäe tn 13 asuva parkla
teenindamiseks vajaliku maa, pindalaga 602 m², maakasutuse sihtotstarve
transpordimaa.
Maa munitsipaalomandisse
taotlemine (Tallinna mnt 15)
Volikogu otsustas taotleda Võru linna omandisse Tallinna mnt 15, pindalaga 563 867 m², maakasutuse sihtots-

Valimisjaoskonnad Võru linnas
Kohalike omavalitsuste valimised toimuvad 18. oktoobril 2009.
a.
Võru linnas on 5 alalist valimisjaoskonda alljärgnevate piiride ja hääletamisruumide asukohtadega:
Valimisjaoskond nr 1
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru I Põhikool, Seminari tn 1.
Valimisjaoskonda kuuluvad järgmised tänavad: Tallinna mnt, Eterniidi, F.
R. Kreutzwaldi paaritud numbrid 1-13a
ja paarisnumbrid 2-16, Heina, Heina
põik, Humala, Jõe, Jüri paaritud numbrid 1-9 ja paarisnumbrid 2-14, Kaare,
Kalevipoja, Kanepi, Karja, Karja põik,
Kase, Katariina allee, Kivi, Kruusa, L.
Koidula, Lembitu, Liitva, Lina, Lubja,
Mulla, Mäe, Mäe põik, Niine, Orase,
Pae, Punga, Pärna, Ringtee, Roosi, Roosi põik, Savi, Seminari, Silikaadi, Tamula, Tartu, Telliskivi, Tulbi, Vabaduse
paarisnumbrid 4-6, Väike ja Ülase.
Valimisjaoskond nr 2
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru kultuurimaja
Kannel, Liiva tn 13.
Valimisjaoskonda kuuluvad järgmised tänavad: F. R. Kreutzwaldi paaritud
numbrid 15-53 ja paarisnumbrid 1866, Jüri paaritud numbrid 11-43f ja
paarisnumbrid 16-48, Liiva paaritud
numbrid 3-27 ja paarisnumbrid 6-26a,
Paju, Petseri paaritud numbrid 1,3-35
ja paarisnumbrid 4-26, Räpina mnt 1
ja 1a, Vabaduse paaritud numbrid 5-23
ja paarisnumbrid 8-22, Vabriku ja Vee.
Valimisjaoskond nr 3
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru Kreutzwaldi
Gümnaasium, Kooli tn 7.
Valimisjaoskonda kuuluvad järgmised tänavad: Allika, Herne, Kesa, Kesk,
Kirsi, Kooli, Liiva paaritud numbrid 1,
1a ja paarisnumbrid 2, 4, 4a, Oja,
Petseri 1b ja 2/2a, Räpina mnt paari-

Võru Linnavalitsus
korraldab 22. septembril
algusega kell 10
Tartu tn 25 (SEB maja)
4. korruse konverentsisaalis

INFOPÄEVA
Võru linna töötutele

• Töötukassa annab ülevaate hetkeseisust, pakutavatest võimalustest (koolitused, toetused)
• MTÜ Partnerlus tutvustab veebiportaali tugi.ee
• Võru Linnavalitsus tutvustab olemasolevaid toetusi ja teenuseid

Infopäev on tasuta.

tud numbrid 3-19 ja paarisnumbrid 824, Tiigi, Toome, Tööstuse, Uus, Vabaduse paaritud numbrid 1-3a ja paarisnumbrid 2, 2a, Veski, Viki, Vilja ja Võrumõisa tee.
Valimisjaoskond nr 4
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru lasteaed Sõleke, Olevi tn 29.
Valimisjaoskonda kuuluvad järgmised tänavad: Jüri paaritud numbrid 4581 ja paarisnumbrid 54-80, Kaevu,
Koreli, F. R. Kreutzwaldi paaritud
numbrid 55-69, Lepa, Lille, Linda, Loo,
Luha, Lühike, Niidu, Olevi, Piiri, Pikk
paaritud numbrid 1-19 ja paarisnumbrid 2-8, Põllu, Räpina mnt paarisnumbrid 4-6b, Salme ja Sulevi.
Valimisjaoskond nr 5
Jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi asukoht on Võru kultuurimaja
Kannel, Liiva tn 13.
Valimisjaoskonda kuuluvad järgmised tänavad: Aasa, Aida, Jaama,
Jalaka, Jõhvika, Järve, Järve põik,
Jüri paaritud numbrid 83-85, Kadaka, Kalda, Kalevi, Kalevi põik, Kalmuse, Kanarbiku, Kevade, Kose tee,
Kraavi, F. R. Kreutzwaldi paarisnumbrid 68-120 ja paaritud numbrid 71119a, Kubja põik, Kubja tee, Kuuse,
Käbi, Laane, Lauluväljaku, Leesika,
Linnu, Madara, Metsa, Muraka, Männiku, Mündi, Nõgese, Nõmme, Okka,
Oksa, Pikk paaritud numbrid 19a-23
ja paarisnumbrid 10-42, Raba, Raudtee, Roo, Roo põik, Roopa, Sinika,
Soo, Sügise, Taara, Tamme, Tulika,
Turba, Veskioja, Veskijärve, Vindi,
Võlsi põik, Võlsi tee ja Võru-Kaubajaama tee.
Valijad, kelle elukoha andmed Võru linnas on kantud rahvastikuregistrisse linna täpsusega ning valijad, kes lähevad valima väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2, hääletusruumi
asukohaga Liiva tn 13.

tarve on üldkasutatav maa 95% ja veekogude maa 5%.
Maade munitsipaalomandisse taotlemine (tänavad)
Volikogu otsustas taotleda Võru linna omandisse järgmiste tänavate alused ja nende teenindamiseks vajalikud
maad:
Männiku tänav T1 pindalaga 13 570
m², sihtotstarve transpordimaa (L);
Männiku tänav T2 pindalaga
25 343 m², sihtotstarve transpordimaa
(L);
Laane tänav T1 pindalaga 24 995
m², sihtotstarve transpordimaa (L);
Okka tänav T1 pindalaga 1624 m²,
sihtotstarve transpordimaa (L);
Vindi tänav T1 pindalaga 3557 m²,
sihtotstarve transpordimaa (L);
Aasa tänav T1 pindalaga 669 m²,
sihtotstarve transpordimaa (L);
Nõmme tänav T1 pindalaga 3386
m², sihtotstarve transpordimaa (L);
Oksa tänav T1 pindalaga 2751 m²,
sihtotstarve transpordimaa (L);

Käbi tänav T1 pindalaga 2395 m²,
sihtotstarve transpordimaa (L);
Roo tänav T1 pindalaga 2288 m²,
sihtotstarve transpordimaa (L);
Roo põik T1 pindalaga 969 m², sihtotstarve transpordimaa (L);
Linnu tänav T1 pindalaga 1142 m²,
sihtotstarve transpordimaa (L);
Kanarbiku tänav T1 pindalaga 1669
m², sihtotstarve transpordimaa (L);
Lauluväljaku tänav T2 pindalaga 5565
m², sihtotstarve transpordimaa (L).
Võru linna jaoskonnakomisjonide moodustamine
Volikogu nimetas 18. oktoobril
2009. a toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Võru linna jaoskonnakomisjonid on 9-liikmelised.
Pooled jaoskonnakomisjoni liikmetest nimetab volikogu linnasekretäri ettepanekul ning ülejäänud liikmed valimistel osalevate erakondade esitatud
isikute seast.

Varjupaigast
looma võtmine
Lemmiklooma võtmine varjupaigast on suur samm ja tähtis otsus, mis mõjutab nii Sind, Sinu
peret kui ka välja valitud looma.
Meie püüame Sind igati aidata
õige valiku tegemisel.
Varjupaikade MTÜ varjupaikadest
looma võtmise tingimused:
Looma väljastamisel uuele omanikule peab omanik tasuma looma loovutustasu vastavalt hinnakirjale. Looma mingil põhjusel varjupaika tagastamise korral loovutustasu ei tagastata.
Varjupaikade MTÜ-l on õigus teha tasudes muudatusi ette teatamata.
Varjupaikade MTÜ jätab endale õiguse keelduda looma väljastamast ükskõik kellele ükskõik mis põhjusel.
Varjupaikade MTÜ varjupaikade
eesmärgiks on tagada igale varjupaigast lahkunud loomale kindel ja armastav kodu. Selleks sõlmime iga loomaomanikuga loovutuslepingu.

Kass – 200 krooni
Loovutustasu sisaldab kassi arstlikku läbivaatust, vaktsineerimist marutaudi- ja kompleksvaktsiiniga, sise- ja
välisparasiitide tõrjet, lemmikloomapassi, võimalust alati varjupaigast nõu
küsida. Lisaks sellele – tingimusteta armastus ja truudus teie uue kaaslase
poolt, mis on hindamatu.

Koer – 500 krooni
Loovutustasu sisaldab koera arstlikku läbivaatust, vaktsineerimist marutaudi- ja kompleksvaktsiiniga, sise- ja
välisparasiitide tõrjet, lemmikloomapassi, mikrokiipi, võimalust alati varjupaigast nõu küsida. Lisaks sellele – tingimusteta armastus ja truudus teie uue
kaaslase poolt, mis on hindamatu.
Loomade steriliseerimist ja kastreerimist saame teha annetuste eest ja seega ei ole kõik varjupaiga loomad opereeritud.

Võru linna 2009. aasta eelarve muutmine ja neljanda lisaeelarve vastuvõtmine
Võeti vastu Võru linna 2009. aasta
neljas lisaeelarve kogumahus -509 790
krooni.
Eelarve koostamise põhjuseks on
tulumaksu laekumise vähenemine
2009. a teisel poolaastal ning täiendavate toetuste laekumine.
Tulumaksu eelarve väheneb 3,2
mln kr ning tulumaksu laekumise eelarveks jääb 85,9 mln kr, mis on 7%
väiksem kui 2008. aasta tulumaksu laekumine. Tulumaksu alalaekumise katteks on reservfond 1,6 mln krooni.
Tulude eelarvesse on lisatud sihtotstarbelisi vahendeid ja majandustegevuse tulusid kokku 2,7 mln kr, millest Võru Linnavalitsuse projektide toetuseks on eraldatud 1,1 milj kr.
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Võru linnapäevad
Fotod Toomas Hütt ja Marianne Mett
Pilte Võru linnapäevadest vaata: www.toomashytt.fie.ee

Tulemas on teine võrukeelne laulupidu Uma
Pido! Seekord siis Põlvas Intsikurmus 29. mail
2010. Et naiste ja meeste
laulu kenasti kuulda
oleks, oodatakse naisi ja
mehi, kes igapäevaselt
kuskil laulmas ei käi, võrukeelseid laule õppima!

Võru Linnavalitsus tänab kõiki kaaskorraldajaid ja toetajaid!

Pildil kunstipäeva üks põnevamaid töötubasid,
kus Eesti Mustkunstnike Liidu eestvedamisel sai
õppida erinevaid mustkunstitrikke.

Kunstipäeva tipphetkeks kujunes kindlasti rahvusvahelisel tasemel tegutseva kunstniku ja disaineri Inna Grincheli uudsetest ja üllatavatest
materjalidest tehtud kleitide esitlus. Riiete valmistamiseks kasutati näiteks kuivatatud kala,
juurvilju, lipse münte jpm.

Eelteade: kutsume naisi ja
mehi Umale Pidole laulma!

Võru linna 225. sünnipäev oli pühendatud maagiale ja mustkunstile – sellega taheti meenutada
Võru linnas tegutsenud ja Euroopas kuulsust nautinud mustkunstnikku San Martino de Kastrozzat.
Temast inspiratsiooni saanud etendus tõi Võrru
Eesti mustkunsti tipptegijad, kes toetudes San
Martino de Kastrozza elule ja trikkidele panid linnapäevade kulminatsiooniks kokku meeleoluka
show. Etenduses astusid publiku ette viis andekat
mustkunstnikku - Eesti Mustkunstnike Liidu üks
asutajatest Meelis Kubo (paremal), selle aasta parimaks mustkunstnikuks tunnistatud Charlekas
(vasakul), hetkel üks Soome andekamaid trikitajaid Miika Pelkonen ning kaks noort Eesti mustkunsti tulevast superstaari Kevin-Chris ja Taimar
Müller.

Oodatakse lauluhäälega naisi ja mehi nurmelt, metsast, külast ja linnast,
neid, kes tütarlapse/poisikesena või
tudengina või ka hiljem on kooris
laulnud, kuid praegu ei laula; samuti segakooride ja -ansamblite naisi ja
mehi. Nii pannakse kokku projektkoorid “Naasõ’ nurmõlt” ja “Mehe’
mõtsast” Umal Pidol laulmiseks.
Oodatakse kõiki, kel lauluhäält, noodi järgi laulmise oskus ei ole oluline!
Laule hakatakse harjutama eraldi
Põlva ja Võru maakonnas. Põlvas tegeleb uute lauluhimuliste naistega
Põlva naiskoori Mai dirigent Saidi
Tammeorg ja Võrus naiskoori Kannel
dirigent Helga Ilves. Meestega tegeleb mõlemas maakonnas Võru meeskoori ja Põlvamaa meeskoori dirigent
Andres Määr. Õpitakse selgeks naisja meeskooride laulud ja naiste/meeste osad ühendkooride lauludes Umal
Peol laulmiseks. Selle ettevõtmise
eesmärk ei ole kokku kutsuda uusi

alalisi koore, vaid panna naiste ja
meeste hääled peol kõlama. Kokku
saadakse viis-kuus korda enne pidu,
nii, kuidas vaja.
Esimesel kogunemisel tehakse
hääleproovi, et määrata lauljate häälerühm ja proovida kooslaulmist.
Edaspidi võivad mõned proovid toimuda koos dirigentide juhitavate
kooridega, kuid see ei tekita uutele
lauljatele kohustust osaleda kooride
muus töös, mis ei ole Uma Pidoga
seotud.
Kogunetakse juba käesoleva aasta sügisel. Täpsem info edaspidi Saidi Tammeorult (tel 509 7391), Helga
Ilveselt (tel 528 3549), Andres
Määrilt (528 4859) ja Uma Pido kodulehelt www.umapido.ee.
Tule ise ja kutsu sõber või tuttav
ka kaasa! Kui arvad, et Su kodukeel
on ilus ja kui oled uhke oma kodukoha üle, siis tule ja aita seda tervele
maailmale näidata!
Laul hoit naasõ ilosa ja mehe
kimmä! Näemi laulman!

Triinu Ojar
II Uma Pido
korraldustoimkonna liige
Tel 5332 2153
P.S. No muidoki oodõtas
laulma ka kõiki kuurõ,
a seo teedüs oll just noilõ,
kiä muido pidolõ laulma ei saa.

Võru Kesklinna
Gümnaasium

(endine Võru III 8-kl Kool,
Võru III 9-kl Kool, Võru III Põhikool, Võru Kesklinna Kool)

Mustkunstnikud trikitasid ka tänavail. Pildil de- Sünnipäeval pakuti traditsiooni kohaselt ka sünnipäevatorti, mida aitasid jagada
monstreerib Soome hetkel üks andekamaid triki- linnavolikogu esimees Tõnu Anton, aseesimees Erki Saarman ja linnapea Kersti
Kõosaar. Tort oli 9 meetrit pikk.
tajaid Miika Pelkonen oma osavust.

kutsub kõiki vilistlasi ja
endisi töötajaid kooli
35. sünnipäeva puhul
toimuvale
vilistlaste kokkutulekule
24. oktoobril.
• Kell 12 õpetajate, õpilaste, vilistlaste ja kooli hoolekogu vahelised võistlused Võru Spordikeskuses
• Kell 18 kontsertaktus kooli aulas Vabaduse 12, millele järgneb
seltskondlik koosviibimine koolimajas.
Registreerimine algab kell 17.00.

Juba kolmandat aastat järjest korraldas Vanatehnikaklubi Vänt
linna sünnipäeval vanasõidukite paraadi, kus oli esindatud 76
uunikumi Võrust, Tallinnast, Pärnust jt linnadest.

Traditsioonilisel sünnipäevakontserdil esinesid tänavu Eesti Kaitseväe Orkester kolonelleitnant Peeter Saani dirigeerimisel ja Kait
Tamra koos segakooriga Hilaro. Solistidena astusid üles (vasakult)
Margit Saulep, Koit Toome, Jaan Willem Sibul ja Alar Haak.

1784 m linnajooksu viimased vahetused teatepulka üle võtmas.
Kõigi osalenud perede vahel loositi välja Meresuu SPA & Hotelli
kinkekaart väärtusega 3000 krooni.

Laste maagilisest rongkäigust võtsid osa Võru linna kõikide lasteaedade ja loovuskooli lapsed. Rongkäigulusti nautis koos kasvatajatega ligikaudu sada last.

Osavõtutasu 125 krooni kanda
kooli
arvelduskontole
10402005887007 märksõnaga
“Kokkutulek“ või tasuda kohapeal
sularahas. Selgitusse märkida osaleja nimi kooli lõpetamisel ja lõpetamise aasta.
Täpsem info kooli koduleheküljel
www.tamula.edu.ee või telefonil
782 3636.
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