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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

SISUKORD
Tänavate
rekonstrueerimisest
2007. aastal hindas AS Teede
Tehnokeskus Võru linna tänavate seisukorda ja märkis ära, et
Pikk tänav on üks vähestest tänavatest, mis on avatud ka
raskeliiklusele. Tänav läbib tööstusrajooni, elamuid on tänava
ääres ainult üksikuid. Tee katendit hinnates leidsid spetsialistid,
et teekattel esines kõiki katte
defekte …
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Jõululaat 2009
Aeg lendab ja mõtted liiguvad
juba jõulupühade ja aastavahetuse suunas. Sel aastal korraldab Võru Linnavalitsus jõululaata juba viiendat korda. Nagu
alati, ootame käsitöölisi-kauplejaid linnarahva hulgast ja kaugemalt ...

Hea Võru linna elanik!
Järjekordsed valimised
koos tavapäraste erakondade ja kandidaatide enesekiitmisega on selleks
ajaks lõppenud. Õige pea
unustatakse need nii asjaosaliste kui ka valijate
poolt, kuid kindlasti ei
saa ja ei tohi lubadusi
unustada tänased volikogu ja linnavalitsuse liikmed.
Uue kohalikku võimu teostava liidu
moodustanud Isamaa ja Res Publica
Liit, Sotsiaaldemokraatlik Erakond,
Eesti Keskerakond ja Eestimaa Rahvaliit, kinnitas valimisprogrammides
väljendatud
lubadusi
koalitsioo-
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nileppega, mis määrab järgnevaks
neljaks aastaks meie ühised jõupingutused Võru linna juhtimisedukuses,
arenguis ning linnaelanike elu väärtustamisel.
Keeruline majandusseis,
mis on ennekõike teinud
kärpeid linnaelaniku rahakotis, kahandab samas ka linnaeelarve
tuludepoolt ning
sunnib linnavalitsust hoolikalt ja
vastutustundlikult raha lugema.Linna
finantsseis on kriitilisel piiril ning
seega tuleb
eelarve tasakaalus
hoidmiseks kärpida
kulusid

määral, mis eeldab suuremate investeeringuprojektide edasilükkamist.
Ometi ei saa elu seisma jääda, vaatamata omafinantseeringu võimaluste
piiratusele näeb linnavalitsus
tõsist tööpõldu lisaressursside taotlemisel EL toetusprojektide kaudu.

Võru linnapeana pean oluliseks
koostööd kõigi osalistega – linnakodanikega, volikoguga, linna asutuste ja
ettevõtete ning kogu maakonnaga. Rasketest aegadest on võimalik vaid ühisel jõul ja koos tegutsedes üle saada.
Olen veendunud, et ei ole võimalik tõmmata eraldusjooni maakonna
omavalitsuste vahel, Võru linn kui
maakonnakeskus tuleb arendada
terviklikesse suhetesse kõigi maakonna omavalitsustega. Ainult läbi
ühiste huvide lähtuva partnerluse on
võimalik sepistada tugev ettevõtluskeskkond. Esmane eeldus sellel teel
on Võrumaa Omavalitsuste Liiduga
sidemete taastamine.
Loodan siiralt, et koostöö kõigi
volikogus osalejatega hakkab laabuma ning ühise eesmärgi nimel
oleme valmis kõiki küsimusi parima lahendi leidmiseks läbi arutama.

Alates 1. jaanuarist
2010 hakkab Võru
linnas jäätmeid
vedama Ragn-Sells AS
Võru Linnavalitsus korraldas
vastavalt seadusele Võru linnas
avaliku konkursi jäätmevedaja
leidmiseks. Konkursil osalenud
ettevõtetest tegi soodsaima hinnaga pakkumise Ragn-Sells AS,
kellele anti jäätmeveo ainuõigus
kolmeks aastaks …

Tunnistan, et linnapea amet
on minule suur väljakutse ning
vastutus oma valijate ja kogu
Võru linna rahva ees. Tänan
südamest kõiki valijaid ja
poolehoidjaid usalduse ja
toetuse eest! Annan endast
parima, et linna juhtimine
oleks avatud, säästlik ja kõigi huve arvesse võttev.

LK 3
Tulevikulinna
mäng Võrus
27. ja 28. oktoobril toimus Võrus
Tulevikulinna mäng, mis sai
teoks Võru Noortekeskuse
korraldamisel koostöös Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse (EANK) ja Briti Nõukoguga…

Eelarve tulude suurendamine eeldab eelkõige tihedat koostööd linna ettevõtjatega, sest nende aktiivsusest ja
innovaatilisusest sõltub töökohtade
taasloomine linnas ning maakonnas
tervikuna.

Anneli Viitkin
Võru linnapea

Toimus lauluvõistlus Võruvisioon 2009
Peale aastast pausi toimus juba
seitsmendat korda Võru kultuurimajas Kannel solistide ja uusloominguliste laulude konkurss
Võruvisioon 2009. Konkurss tõi
lavalaudadele kokku 45 noort
lauljat ja muusikut.
Noorema vanusegrupi (15–19-aastased) võitis Valga neiu Karmen Rõivassepp Ülenurme Muusikakooli laulustuudiost, juhendaja Ursel Oja. Teise
koha saavutas Miina Rikka Põlvamaalt stuudiost Musaklubi, juhendaja

Kati Siht ning kolmanda koha Põlvast
pärit Piibe Paide, juhendaja Margot
Suur.
Ka vanema vanusegrupi (20–26aastased) võitis Valga neiu Anete
Zalite stuudiost Joy, juhendaja Marina Jerjomina, teise koha saavutas Kärt
Vahtramäe Tartust Heino Elleri nimelisest Tartu Muusikakoolist, juhendaja
Ursel Oja ning kolmandaks jäi Tartust
pärit Kristel Sapas Heino Elleri nimelisest Tartu Muusikakoolist, juhendaja Evald Raidma.

Uusloominguliste laulude kategoorias tunnistati parimaks Võru tüdruku Hele-Maria Taimla lugu
“Unemaa”. Hele-Maria Taimla on
15aastane, ta õpib Võru Muusikakoolis. Hele-Maria juhendaja on Jane
Reiljan.
Juhendajate preemiaga märgiti ära
Ursel Oja, Marina Jerjomina ja
Jane Reiljan.
Eripreemiate vääriliseks tunnistati
Kati Ott, Ann Maser, Kadi Poll,
Liis Reisner ja Gerda Peda.

Selleaastane grand prix läks Ida-Virumaa noormehele Dmitri Kurilovile,
kes hetkel õpib laulmist Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemias.
Osalejaid hindas tuntud muusikutest koosnev žürii, kuhu kuulusid Urmas Lattikas, Kait Tamra, Tajo Kadajas,
Celia Roose, Peeter Saan ja Varje
Lepp.

VLL
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OTT, HUNT ja
JÄNENENE ehk
lastelaulud
uues kuues!
Lastelaulud on erinevatel aegadel eripalgelisi tõlgendusvorme leidnud mitmete artistide
esituses. Seekord on järg metsloomade käes. Ansambel Ott,
Hunt ja Jänenene keskendub
vanadele tuntud lastelauludele,
esitades neid uues muhedas
kuues …
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Fotol solistide noorema astme ja vanema astme esikolmikud ning
eripreemiatega auhinnatud solistid ja juhendajad. Uusloominguliste laulude konkursi võitis Võru tüdruk Hele-Maria Taimla (esireas
vasakult teine). Võru lauljatest tunnistati eripreemia vääriliseks
Kati Ott (esireas vasakult kolmas) ja juhendajatest Jane Reiljan
(tagareas paremalt kolmas).
Fotod: Jüri Kuusk

Grand prix-i võitis Ida-Virumaa noormees Dmitri Kurilov.

Uusloominguliste laulude kategoorias parimaks tunnustatud
laulu “Unemaa” autor Võru
tüdruk Hele-Maria Taimla.
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Võru
Linnavalitsus
Linnapea Anneli Viitkin on sündinud 2. mail 1976. a Tartus,
alates teisest eluaastast elanud
Võru linnas. Anneli on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna, lisaerialaks pedagoogika. Lisakursustena on läbinud Tallinna Tehnikaülikooli
haldusjuhtimise kursuse ning
praegu osaleb ta TTÜ majandusarengu juhi koolitusel. Anneli
on töötanud Võru Huvikojas
treenerina, viimased kolm aastat MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhataja ja tegevjuhina, enne
seda aasta Lasva vallas abivallavanemana.
Anneli Viitkin on abielus, peres
kasvab 8-aastane tütar ja 5-aastane poeg.
Abilinnapea Inge Järvpõld on
sündinud 10. augustil 1963. a
Varstu vallas, kus ta ka üles kasvas. Kooliteed alustas Inge Varstu Keskkoolis, keskhariduse
omandas Keila-Joa Sanatoorses
Metsakoolis. 1988. aastal lõpetas ta Tallinna E. Vilde nim. Pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja lastepsühholoogia erialal. Esimeseks töökohaks oli Lepistu Põhikool, kus
Inge pidas nii koka, internaadikasvataja, kütja kui ka koristaja
ametit. Vahepeal töötas Inge
mitmes erinevas lasteasutuses.
Enne teenistusse asumist abilinnapea kohale, töötas ta Võru
lasteaias Sõleke juhataja asetäitjana õppe- ja kasvatustöö
alal.
Inge Järvpõld on abielus, peres
on kaheksa last, neist viis on
oma lapsed ning kolmele lapsele pakub Inge asenduspere.
Praegusel hetkel kasvab peres
neli alaealist last.
Inge juhib hariduse, kultuuri
ning sotsiaalvaldkonda.
Abilinnapea Kristjan Võrno on
sündinud 16. aprillil 1981. aastal Lääne-Virumaal, viimased
kaks aastat elanud Võru linnas.
Kristjan on omandanud kutsehariduse majanduses, õppinud
Tartu Ülikoolis õigusteadust
ning käesoleval hetkel õpib Tartu Ülikooli majandusteaduskonna kaugõppes. Töötanud on mitmetel erialal: kaubandus, turundus, arendus, kinnisvara, projektijuhtimine ja televõrgud. Viimaseks töökohaks oli Urvaste
abivallavanema koht.
Kristjan Võrno on vabaabielus
ning ta on kahe tütre isa.
Kristjan juhib keskkonna ja linnavara valdkonda.
Abilinnapea Mäidu Helistvee on
sündinud 13. septembril 1951.
aastal Võrus. Pärast kaheksanda
klassi lõppu läks Mäidu õppima
Tallinna Polütehnikumi, sealt
edasi Õisu Toiduainetetööstuse
Tehnikumi, keskhariduse omandas ta ikkagi Võrus. Õppimine ja
töö hakkasid käima käsikäes.
Töö kõrvalt õppis Mäidu Tartu
Riiklikus Ülikoolis neli aastat
ajalugu. Ta on töötanud põllutöölisena, puusepana, keevitajana, raamatupidajana, soojusettevõttes meistri ja osakonnajuhatajana, instruktorina, direktorina, abilinnapea ja linnapeana
eelmise riigikorra ajal. Alates
2004. aastast töötab linnavalitsuses abilinnapeana. Mäidu
Helistvee on abielus, poeg õpib
Tartu Ülikoolis ettevõtlust ja projektijuhtimist. Töövaldkondadeks on vee- ja soojamajandus
ning ehitus ja planeerimine.
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Hea linnakodanik!
Valimised on läbi ja me
kõik tegime oma otsuse.
Nii need, kes valimas
käisid kui ka need, kes
jätsid oma arvamuse
vaid enda teada. Valimistest osavõtt näitas selgesti, et linnakodanik on
huvitatud linna probleemide lahendamisest ja
valmis nii nõu kui jõuga
toeks olema.
Selleks, et suunata linnajuhtimist senisest enam inimesekesksemaks ja toiminguid läbipaistvamaks, on haaratud linnajuhtimisse võimalikult palju
erinevaid erakondi. Nii moodustuski
uus koalitsioon Isamaa ja Res Publica
Liidu, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Keskerakonna ja Eestimaa Rahvaliidu valituks osutunud volinikest, kellede ühine eesmärk on
meie linna kodaniku heaolu ja maksimaalselt kättesaadav avalik teenus.
Me näeme ja tunnetame kõik, et
riigi majandus on veelgi madalseisus
ja töötus kasvab. See on omad jäljed
jätnud kogu Võru maakonna kui ka
meie linna tegemistesse. Sellest hoolimata on linna areng olnud märkimisväärselt hea. Võru linna on ehitatud spordihall, staadion, kesklinna
park, korda on tehtud Koreli oja ja selle ümbrus, rannapromenaad, vaatamisväärsuseks on muutunud Ekaterina
kirik.

Paljudele Eesti linnadele oleme
oma ehitustegevusega saanud kadestamisväärseks eeskujuks. Rasketel aegadel on aga mõistlik pöörata senisest
rohkem tähelepanu just linnakodanikule. Tema võimekusele toime tulla ja
leida uusi võimalusi, just sotsiaalsete
lahendite kaasamiseks linnakodaniku
elu toetamiseks. Pole mõtet silmi sulgeda meie probleemide ees. Võrumaal
on kõige suurem töötus, noored kipuvad lahkuma nii linnast kui maalt.
Kuidas tuua usk ja lootus tagasi,
et Võrumaal on ja saab olema parem
elada kui Tallinnas, Tartust rääkimata. Meie noored on andekad sportlased, nad on toonud meile au ja kuulsust, Võrumaalt on sirgunud ridamisi
tugevaid ja teotahtelisi poliitikuid,

kelledeta oleks nii mõnigi hea algatus
tegemata jäänud.
Samas peame tõdema, et tänasest
suuremat tähelepanu hakkame pöörama linnavalitsemise kulude kokkuhoiule, koostööle erasektoriga, et leida lahendusi tööhõivele, kaasata meie
noori. Leida võimalusi koostööks ärimeestega, kuidas tekitada uusi töökohti. Samas hakkab ka see küllaltki
raske ja vähe lahendusi pakkunud
aasta lõpupoole veerema. Meie teeme
omaltpoolt kõik, et aidata Teid tekkida võivate probleemide lahendamisel ja olla koos Teiega Teie õnnestumiste korral.

Toomas Paur
Võru Linnavolikogu esimees

Tänavate
rekonstrueerimisest
Pika tänava
rekonstrueerimine
2007. aastal hindas AS Teede Tehnokeskus Võru linna tänavate seisukorda ja märkis ära, et Pikk tänav on
üks vähestest tänavatest, mis on avatud ka raskeliiklusele. Tänav läbib
tööstusrajooni, elamuid on tänava
ääres ainult üksikuid. Tee katendit
hinnates leidsid spetsialistid, et teekattel esines kõiki katte defekte: põik- ja
pikipragusid, võrkpragunemist, murenemist, auke ja serva defekte. Tee
aluskihtide kandevõimet hinnati siiski suhteliselt heaks. Tihe liiklus 2,1 kilomeetri pikkusel lagunenud teel, korralike kõnniteede ja valgustuse puudumine tekitasid pingeid ja liiklusohtu nii autojuhtides kui jalakäijates.
Probleemne situatsioon ettevõtetele
juurdepääsemiseks mööda Pikka tänavat oli pinnuks silmas kõigile piirkonnas asuvatele ettevõtetele, nii olemasolevatele kui ka uutele tulijatele.
Olukord lahenes tänu Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele, kes rahuldas Võru linna taotluse Pika tänava
rekonstrueerimise toetamiseks. Projekteerimistööd tänava rekonstrueerimiseks teostas suurte kogemustega
projekteerimisfirma AS K&H. Käesoleva aasta aprillis-mais läbi viidud ehitustööde riigihanke võitis AS TREF.
Tööde omanikujärelvalvet teostab objektil OÜ Tarvaprojekt.
Töödega alustati juulis ja kavandatav tööde lõpptähtaeg oli 30. september 2009. Kuna tööde käigus tekkis vajadus teostada tehnovõrkude
osas täiendavaid projekteerimistöid ja
projekti täpsustusi, tekkis töövõtjal
tööde graafikust mahajäämus. Kuigi
kõik trasside ehitusega seotud tööd ja
teekatendi ehitustööd on praeguseks
lõpetatud, jäävad tulenevalt ilmaoludest haljastusega seotud tööd ja kogu
objekti lõplik üleandmine tellijale siiski 2010. aasta maikuusse.

Peatöövõtja jaoks oli tegemist keerulise objektiga, sest lühikese aja jooksul tuli teostada suures mahus trasside ja tänavaehituslikke töid ning sealjuures valdavalt avatud liikluse tingimustes.
Tänu liiklejate mõistvale suhtumisele ja ettevaatlikkusele siiski ühtegi
liiklusõnnetust seoses tänavaehitusega ei juhtunud.

Pikal tänaval
tehtud tööd
Enne asfalteerimistöid ehitati välja 1,5 kilomeetrit veevarustuse välistrasse koos kinnistute ühendustorustikega ja 680 meetrit sademevee kanalisatsiooni trasse. Sademeveed juhitakse äärekividega piiritletud tänavaaladelt piki- ja põikkalletega projekteeritud sademevee kanalisatsiooni.
AS TREF ehitas tänavale uue kahekihilise asfaltkatte koos vajalike mahasõitudega.
Veoautojuhid on nurisenud kitsamaks jäänud mahasõitude üle. Kohtades, kus toimub veoautode sissesõit
kinnistutele, on projekteerija valdavalt ette näinud 8 meetri laiused mahasõidud, mis vastavad projekteerimisnormile ja võimaldavad ka kõige
pikematel autorongidel teelt maha
pöörata, tagades samal ajal ka kergliiklejate turvalisuse.
Kogu tänava pikkuses paigaldati
tänavavalgustus, varasema 15 valgustusmasti asemel püstitati kokku 81
uut tänavalgustuse masti, nendest 50
kahepoolse konsooliga, millel asub
kaks laternat. Tänavavalgustus on
projekteeritud selliselt, et öötundidel
on võimalik jätta tööle ainult iga kolmas valgusti ja säästa sellega elektrienergiat tänava vähekasutataval
ajal.
Ehitati välja kergliiklustee ja kõnniteed. Bussipeatustesse paigaldati
neli valgustatud bussiootekoda. Tee-

ületus jalakäijatele muudeti ülekäiguradade kohalt võimalikult ohutuks ja
mugavaks, kasutades madaldatud
äärekive ja hästinähtava plastikvärviga mahajoonitud ülekäiguradasid. Pimedal ajal valgustavad KEK-i maja läheduses olevat ülekäigurada spetsiaalsed ülekäiguraja valgustid, mida
varem Võru linnas ei ole kasutatud.
Pikal tänaval teostatavate tööde
kogumaksumus ulatub üle 13 miljonit krooni.

Kubja ja Kose tee
AS TREF on alustanud juba uute
tänavate rekonstrueerimise ettevalmistustöödega Kubja ja Kose teel.
Nende tööde tellijaks on Maanteeamet, linn rahastab antud projektis
tänavavalgustuse ja bussiootepaviljonide paigaldusega seotud töid linna
piires. Valga suunal rekonstrueeritakse tee-projektiga 1,5 kilomeetrit teed
ja Luhamaa suunal 3,3 kilomeetrit
teed. Likvideeritakse võsa ja puid, rajatakse uut kõrghaljastust, puhastatakse olemasolevaid kraave ja rajatakse uusi, ehitatakse truupe ja sademevee kanalisatsiooni torustikke. Rekonstrueeritakse elektri- ja sideliine.
Ehitatakse välja kergliiklus- ja kõnniteed, bussipeatuste taskud, mahasõidud, ohutussaared, parkimisalad. Sõidutee on projekteeritud katta kahekihilise asfaltbetooniga, sõiduradade
laius on 3,5 meetrit (analoogselt Pika
tänavaga). F. R. Kreutzwaldi, Kubja
tee ja Kose tee ristmiku liiklust hakkab reguleerima valgusfoor. Tee ehitusprojekti on koostanud OÜ TonerProjekt 2008. aastal.
Kokku lähevad Euroopa Liidu abirahade toel ehitatavad teed maksma
64 miljonit krooni.

Ülar Kõrge
ehitus- ja planeerimisosakonna
juhataja
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Alates 1. jaanuarist 2010
hakkab Võru linnas jäätmeid
vedama Ragn-Sells AS
Vastavalt jäätmeseaduse
§ 66-le on omavalitsustel
kohustus oma haldusterritooriumil korraldada
olmejäätmete kogumine
ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.
Võru Linnavalitsus korraldas vastavalt seadusele Võru linnas avaliku
konkursi jäätmevedaja
leidmiseks.
Konkursil osalenud ettevõtetest tegi
soodsaima hinnaga pakkumise RagnSells AS, kellele anti jäätmeveo ainuõigus kolmeks aastaks. See tähendab,
et ainuõiguse kehtivuse perioodil
(01.01.2010–31.12.2012) veab segaolmejäätmeid Võru linnas asuvatelt
füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt
üksnes Ragn-Sells AS ning alates 1.
jaanuarist 2010 puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud
piirkonnast korraldatud jäätmeveoga
hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.

Milliseid muudatusi
toob kaasa korraldatud
jäätmevedu?
Korraldatud veole üleminemisega
leiavad aset mitmed olulised muudatused klientide igapäevaelus. Palume
siinkohal juba ette mõistvat suhtumist ülemineku perioodil tekkida võivate segaduste pärast.
Ilmselt kõige tülikam muudatus
on see, et alates 1. jaanuarist 2010
lõppevad automaatselt seni kehtivad
jäätmeveo lepingud, sest kõikidel teistel jäätmevedajatel puudub jäätmeluba korraldatud olmejäätmete veoteenuse osutamiseks Võru linnas. Uute
lisanduvate aadresside tõttu on vedajal vajalik korrigeerida jäätmeveoki
teekonda ning seetõttu võivad mõnevõrra muutuda senised väljakujunenud ja harjumuspärased veopäevad
ja -sagedused.
Meeldivam muudatus on see, et
jäätmevedu seab kõik jäätmetekitajad
võrdsetesse tingimustesse, st kõik
kinnisasja omanikud liidetakse automaatselt jäätmeveoga ning sellest tulenevalt muutuvad jäätmeveo teenuse hinnad senisest soodsamaks. Soodsama hinnaga teenuse osutamine saavutatakse eelkõige jäätmeveo ringide
optimeerimise tulemusel ja just seetõttu tuleb arvestada prügiauto graafikuga ka eraldi lisaveo tellimisel.

Lepingud
Teenuse osutamise täpsustamiseks sõlmib Ragn-Sells AS kõikide
jäätmetekitajatega veolepingud ja graafikud. Kõikidele Võru linna jäätmeregistris olevatele jäätmevaldajatele saadab Ragn-Sells AS postiga eeltäidetud lepingud, mis sisaldavad hetkel teadaolevaid andmeid (kinnistu
omanik, objekti- ja postiaadress jm).
Eeltäidetud lepingus pakub RagnSells AS jäätmevaldajale miinimumpaketti – 120 liitrine konteiner tühjendusega vähemalt kord 28 päeva

NÖÖRIMAA TUGIKODU
ANNAB TEADA

Armas linnakodanik!
Läbi ajaloo on olnud nii raskemaid, kui kergemaid aegu. Vaatamata sellele on alati leidunud isikuid, kes ulatavad oma abikäe
nendele, kes seda vajavad. Vabatahtliku abi
andmist ei peeta just eestlaslikuks. Arvatakse, et eestlane tunneb rõõmu sellest, kui
kaaskodanikul läheb halvasti. Paar viimast
aastat on näidanud, et see arvamus võib olla ekslik. Raskel ajal on ka eestlased üksteisele toeks olnud ja nõrgematele (abivajajatele) abikäe ulatanud.
Alates oktoobrikuust pakub Nöörimaa
Tugikodu Võru linna toel toiduabi sooja
valmistoidu näol. Nöörimaa Tugikodu tublid töötajad teevad toidu valmis vabatahtlikult ja seda pakutakse koostöös Võrumaa
Päästearmeega iga nädal kolmapäeviti (esialgu kevadeni) Võrumaa Päästearmee ruumides Vabaduse tn 4, kell 12.
Kuna käes on sügis ja enam kaugel pole ka talv ja pakane, pöördub Nöörimaa Tugikodu üleskutsega kõigi elanike poole, kes
on valmis vabatahtlikkuse alusel kuduma
või heegeldama sooje sokke, kindaid, salle
jm, et neid siis abivajajateni toimetada.

Ragn-Sells AS-ile anti jäätmeveo ainuõigus Võru linnas kolmeks aastaks. Alates 1. jaanuarist
2010 puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus Võru linnas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.
tagant. Kellele miinimumpakett sobib, sel tuleb üks lepingu eksemplar
allkirjastada ja Ragn-Sells AS-ile tagasi saata.
Kes aga soovib pakutust erinevaid
tingimusi, nendel tuleks pöörduda
Ragn-Sells AS-i kontorisse. Ragn-Sells
AS-iga juba lepingut omavate klientide teenindamine jätkub vastavalt korraldatud jäätmeveo tingimustele.
Kui kõik andmed saadetud lepingus on õiged ja sobivad, siis lisada lepingusse veel teie kontaktandmed ja
isikukood, samuti ka e-posti aadress
(kui on) ning üks lepingu eksemplar
Ragn-Sells AS-ile allkirjastatult tagastada aadressile Sepa 26, Tartu 51013.
Leping täita edaspidiste vigade vältimiseks loetavalt, soovitavalt trükitähtedega.

Palun võtke
Ragn-Sells AS-iga
kindlasti ühendust, kui:
•
teil puudub konteiner ja Te
soovite seda laenutada või osta;
•
teie jäätmemahuti erineb lisatud veograafikus ja lepingus toodud
mahuti suurusest;
•
te soovite konteinerit lasta
tühjendada sagedamini kui lisatud lepingus ja veograafikus kirjas;
•
teil on vana tüüpi metallist
ratasteta 750-liitrine konteiner.
Kõik jäätmevaldajad on liidetud
jäätmeveoga automaatselt – kirjaliku
lepingu mitteomamine või sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi korraldatud olmejäätmete veost. Ragn-Sells
AS alustab jäätmete vedu kõikidelt
jäätmevaldajatelt omavalitsuse poolt
vedajale üle antud jäätmevaldajate
registri alusel, olenemata sellest, kas
jäätmevaldajaga on sõlmitud kirjalik
leping või mitte.

Kinnistute omanikel on võimalik
ka mitme peale kasutada ühist jäätmekogumismahutit, esitades vastavasisulise avalduse Võru Linnavalitsusele.

Palun võtke Võru
Linnavalitsusega
ühendust, kui:
antud aadressil puudub eluvõi äritegevus ja te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;
soovite kasutada ühiskonteinerit mitme eramu/elamu peale.
Juhul, kui jäätmevaldaja ei ela või
ei tegutse korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ja seetõttu ei
teki ka sellel kinnistul jäätmeid, saab
jäätmevaldaja taotleda korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise
otsust Võru Linnavalitsuselt.

Kus ja millal saab
sõlmida korraldatud
olmejäätmeveo
lepinguid?
Lepinguid on võimalik sõlmida internetis (www.ragnsells.ee) ja posti
teel, samuti Ragn-Sells AS kontoris
Pikk 4 (II korrus) Võru linnas või Sepa 26, Tartu. Võru linnas on kontor
avatud alates 1. detsembrist 2009 kuni veebruari lõpuni 2010. a.

Mida tuleks silmas
pidada?
Jäätmekäitlusteenuse osutamisel
lähtub Ragn-Sells AS jäätmeseadusest, Võru linna jäätmehoolduseeskirjast, Võru linnas korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumise kutsedokumentidest ja Ragn-Sells AS jäätmekäitlusteenuse osutamise tüüptingimustest.

Olulisemad punktid,
mida jäätmevaldaja
peab arvestama
•
Olmejäätmete mahutisse ei
tohi panna tule- ja plahvatusohtlikke
jäätmeid, vedelaid jäätmeid, ohtlikke
jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, käimlajäätmeid, kogumiskaevude setteid, aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäitlejat
või teisi isikuid, ehitusjäätmeid;
•
segaolmejäätmed ning muud
kergesti riknevad ja haisvad jäätmed
tuleb panna mahutisse pakendatult
ning need ei tohi levitada haisu, põhjustada ohtu inimestele ega määrida
mahutit.
•
Jäätmemahuti tehnilise korrasoleku, mahuti desinfitseerimise ja
mahuti ümbruse korrashoiu tagab
mahuti kasutaja;
•
Kuni 800-liitrine käsitsi teisaldatav ratastel väikemahuti tuleb
paigutada seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatuskohast kaugemal kui 10 meetrit. Soovitame tuua konteiner tühjenduspäevaks värava taha tee äärde või tellida
vastav lisateenus Ragn-Sells AS-ilt;
•
Jäätmete kogumiseks on sobivaimad konteinerid mahuga alates
140 liitrist kuni 4500 liitrini.
•
Mahutite või värava lukustamise korral peab klient kindlustama
nende avamise tühjenduspäevaks või
tellima vastava lisateenuse Ragn-Sells
AS-ilt. Juhul kui jäätmevaldaja ei võimalda vedajale juurdepääsu jäätmemahutile, siis on vedajal õigus rakendada teenustasu tühisõidu eest.

Hegri Narusk
linnahoolduse ja keskkonna
osakonna juhataja

Nöörimaa Tugikodus on 7.–11. detsembrini lahtiste uste päev. Sellel ajal on
võimalus kasutada tasuta dušiteenust (eelregistreerimisega). Kolmapäeval, 9. detsembril kell 10 toimub Nöörimaa Tugikodu
päevakeskuses kõigile soovijatele põhjalikum ülevaate andmine osutatavatest teenustest. Nädala jooksul jagatakse võimaluste piires ka riideabi.
Eelregistreerimine ja
täpsem info:
786 4796 - sotsiaaltöötaja
5300 7637 - sotsiaaltöötaja
521 8725 - direktor

JÕULULAAT 2009
Aeg lendab ja mõtted liiguvad juba jõulupühade ja aastavahetuse suunas. Sel aastal
korraldab Võru Linnavalitsus jõululaata juba viiendat korda. Nagu alati, ootame käsitöölisi-kauplejaid linnarahva hulgast ja
kaugemalt.
Jõululaat toimub linna jõulukuuse juures laupäeval, 12. detsembril
kella 9–18.
Nagu varematelgi aastatel, ootame laadale ikka käsitöölisi ja talupidajaid oma
näputööde ja aiasaadustega. Oodatud on
suitsuliha ja -vorstimüüjad, samuti hapukapsas ja verivorst. Olgu öeldud, et viimati nimetatud kaupadest on meil alati väheks
jäänud, nõudlus on suurem kui pakkumine. Tahaks näha mett ja muid aiasaadusi,
moose, kõikvõimalikke teisi hoidiseid,
maiustusi (väga teretulnud oleksid piparkoogid). Ootame ka toitlustajaid, kes pakuksid laadalistele kuuma sööki ja jooki.
NB! Endiselt me ei kauple jõululaadal laialt
levinud võõramaise turukaubaga. Platsimaksu ei küsita, aga kõigil kauplejatel palume tulla oma müügilaua, -telgi, -rõugu
vms-ga. Huvitavamad ja kaunimad oma
müügikoha kujundajad saavad ka linnavalitsuse poolt tunnustatud. Et laat sujuvalt
laabuks palun ikka endast teada anda, kes
mida müüb ja palju kauplemispinda vajab.
Kauplejatel palun anda oma soovidest
teada hiljemalt 4. detsembrini telefonil
785 0914, 785 0901 (infosaal) või e-posti
aadressil sirje.randver@voru.ee.

Sirje Randver
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Motopoiste tubli hooaeg
Motokrossi 2009. aasta hooaeg on läbi saanud. Motoklubi Sinilind noored
olid väga tublid ja võitsid Eesti Motokrossi meistrivõistlustel kokku 5 medalit.
Gerret Johanson sai 50cc klassis
hõbemedali.
Talvised karikavõistlused võitis
85cc klassis Karel Kutsar.
Veel olid tublid Jan Jakobson, Janno Schmidt, Andero Lusbo, Steven
Luuk, Henri Möll, Kert Laksberg, Carl
Ülejõe, Sander Runtal, Revo Pihu,
Reiko Kikas, Reio Timmi.
Tänulikud oleme Avo Leokile kes
on treeninud suuremat osa nimetatud
poistest.
Siiski oleme mures järelkasvu pärast, just 5–8 aasta vanused. Sellepärast pakub motoklubi huvilistele poistele (koos isaga) võimalust võtta prooviks krossiratast. Võib-olla on just sinu
spordiala motosport?

Gerret Johanson.

Ülo Raudsepp
MTÜ motoklubi SINILIND juhataja

Võidumeeskond (vasakult) Ainar Põldsalu, Karlis Õispuu, Maikel Ivanov ja Janis Ummelk.

Tulevikulinna mäng Võrus
Lasteaia Sõleke kollektiiv.

Lasteaed Sõlekese õpetajaid
liidavad ühised tegemised
On vana tõde, et ühtsuses peitub
jõud. Ühised tegemised liidavad
meiegi kollektiivi – olgu see siis rahvakalendri tähtpäeva, õppematka või
ekskursiooni näol.
Kuna oleme tervistedendav lasteaed, tähistasime õpetajate päeva
sportlikult. Selle ürituse raames korraldasime jalgsimatka Kubija terviserajal. Liikumine ja aktiivne puhkus
pakkus võimalust lõõgastumiseks
ning uue energia ammutamist alanud õppeaastaks. Sõlekese pere koges üheskoos, et looduses on kõige

tervislikum ja kättesaadavam harjutuspaik, kus liikudes saab lahti närvipingest ja leiad endas sisemise rahu.
Meie tore ühisüritus lõppes piknikulauaga, kus vahetati matkarajalt
saadud emotsioone. Suur tänu korraldajatele ja kõikidele matkast osavõtjatele. Jääme ootama uusi ühiseid
tegemisi.

Eve Kirs
Võru lasteaia Sõleke
liikumisõpetaja

27. ja 28. oktoobril toimus Võrus Tulevikulinna
mäng, mis sai teoks Võru
Noortekeskuse korraldamisel koostöös Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse (EANK) ja Briti Nõukoguga.

red leidsid, et Võru linnas aastal 2034.
võiks olla kohaliku kultuuri ja keele
kallakuga ülikool, legolinnak, noortekohvik, lennuväli, motopark, paadiliiklus mööda Võhandu jõge ja Koreli oja,
elukogenute linnaosa, võrukeelne teemapark Kirumpää linnuses, loomapark
ja safari, kakskeelsed sildid (kirjakeel
ja võru keel) jne. Ideede esitlusel osales ka paarkümmend pealtvaatajat.

27. oktoobri hommikul kogunesid noored ja ametnikud Võru Linnavalitsuse
konverentsisaali, et leida ühiselt ideid
Võru linna arendamiseks. 5-liikmelisi
võistkondi juhendasid mängujuht Piret
Eit EANK-st ja Ursula Roosmaa Briti
Nõukogust. Esimesel päeval suunasid
võistkonnad mõtted Võrule aastal
2034, mil ideed peaksid olema teosviimased kolm aastat tunud. Mängu
katsetamise staadiumis hääletati tiimisiseselt parima idee poolt ja esitleti seda teistele võistkondadele.

Salajase hääletuse tulemusena osutus võiduideeks Sinise võistkonna pakutud “Elukogenute linnaosa”. Võistkonda kuulusid Võru I Põhikooli 8. ja
9. klassi noormehed Ainar Põldsalu, Janis Ummelk, Karlis Õispuu. Neid juhendas Võru Linnavalitsuse haridusspetsialist Kristi Aavakivi. Enim hääli saanud
idee võitis kompaktsuse poolest. Võiduvõistkonnale oli EANK välja pannud
5000 krooni, millega alustada oma idee
teostamist.

28. oktoobril suundusid noored tänavale, et idee kohta linnaelanike arvamust küsida. Päeva teiseks pooleks
olid ideed esitlemiseks valminud. Noo-

Järgnevalt teiste võistkondade koosseis ja ideed:
Punane tiim ideega “Võru Nokia”
(Gertu Teidla, Kristiina Vijard, Helen
Laidma, Henry Aste);

Oranž tiim “Turismi edendamine”
(Magnus Kraak, Kaupo Rätte, Hans
Aarne Liblik, Marius Mee);
Roheline tiim “Uued liikumis- ja vaba aja veetmise võimalused
Võrus”(Kadri Raag, Kristjan Urm, Andres Pilt, Sven Kivioja);
Kollane võistkond ideega “Võru
Linn aastal 2034” (Mari Metsma, Indrek Hirsnik, Jürgen Rünk, Mart
Parind)
Tulevikulinna mängus osalesid järgmised koolid: Puiga Põhikool, Võru I
Põhikool, Võrumaa Kutsehariduskeskus, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium ja
Võru Kesklinna Gümnaasium.
Lisaks olid noori suunamas Võru
vallavalitsuse haridus- ja kultuuri peaspetsialist Siiri Konksi, Võru Linnavalitsuse linnavarade vanemspetsialist
Eve Saaremägi, järelevalve inspektorkeskkonna spetsialist Terje Moisto ning
Võru maavalitsuse spordi- ja noorsootöö peaspetsialist Peep Lill.

Erle Pärgmäe
MTÜ Võru Noortekeskus
noorsootöötaja

Wõru linna ajaloost 80 aastat tagasi
Spordiplatsi
korraldamine algab
käesolewal sügisel
Spordiplatsi korraldamise küsimus
on juba mõnda aega kõne all olnud,
kuid seni pole kawatsuste teostamiseni weel jõutud. Seda kõike on ohjeldanud rahapuudus. Nüüd on loota, et
spordiplatsi korraldamine juba peatselt
teoks saab.
Selleks otstarbeks on linnawalitsusel
kasutada umbes 270-280 tuhat senti,
mis kokku saadud toetustest, laenudest
ja omast rahast. Linnawalitsus ise on
oma eelarwest selleks otstarbeks määranud wäikese osa, umbes 20 tuhat
senti.
Tänawu sügisel tahetakse plangu
ehitamisele asuda, et spordiplatsi eraldada. Kui palju see maksma läheb, pole weel teada. Samuti tahetakse tänawu
sügisel istepinke ehitada.
Pääle selle, kui raha jätkub, asutakse ka spordiplatsi enese korraldamisele, kuiwatamisele, torustamisele jne.
Wõru Teataja nr 130; 14. novembril 1929. a.
P.S. Siia võib lisada, et spordiplats
Roosi tänavale rajati 1926. aastal kohaliku sõjaväe garnisoni poolt oma sõjaväelaste sportlikuks tegevuseks ja tingimuseks oli, et kokkuleppel sõjaväega

saavad siin ka linnakodanikud harjutada ja võistelda. Kolme aasta jooksul pidi sõjavägi seda ülal pidama ja korras
hoidma, siis lubas ka linnavalitsus appi tulla ja hiljem pidigi spordiplats linna käsutusse minema – seega kolm aastat sai täis ja nüüd tuli linnavalitsusel
oma kohustust täitma hakata. Juurde
võib lisada, et see tunduvalt elavdas
Võru spordielu ja nüüd said ka naised
spordi juurde tulla, sest linnapuiestikus
(linnapargis) asunud radadel oli neil
sportimine keelatud / kohalike naisprominentide poolt!/ ja peagi andis ka
staadion oma tulemused, sest 1930ndatel aastatel kujunes Võrust arvestatav
jalgpallilinn Lõuna –Eestis. Juurde võib
lisada, et tegelikud korrastustööd algasidki paari nädala pärast ja selleks saadi kokku 300 tuhat senti. /A.R./

muusika, mida elektri häälekõvendaja
kaudu edasi anti. Tänawale, Taali äri
ette, kogus muusikat kuulama õige rohkesti rahwast.

Eilne laat

Suwise päewatöö lõpuga on alanud
sügisene tööotsimine. Linnawalitsuse
tööbörsis on registreeritud üle 250 töötu naise ja üle 50 tööta mehe. Töötatööliste registreerimine kestub ja uusi
töötahtjad tuleb järjest juurde.
Mis määral linnawalitsus töötatöölistele wastu saab tulla, pole esialgu
weel kuigi kindlalt teada. Ministeeriumilt pole weel wastust linnawalitsusele
tulnud, kui palju krediiti saadakse anda. Igatahes küsiti poolteist miljonit.
Ministeeriumiga on küll suusõnalisi läbirääkimisi olnud, nende põhjal pole aga midagi erilist hääd oodata. Kui

Eile Wõrus peetud laat oli
wõrdlemisi rahwarikas. Laadale oli tulnud isegi kaugematest nurkadest põllumehi. Iseäranis suur oli hobuste turg,
mis seletataw põllutööde lõpule jõudmisega. Keskmisest tööhobusest makseti 8-14 tuhande sendini. Mõnest üksikust hobusest küsiti kuni 45 tuhat
senti. Kariloomi oli wõrdlemisi wähe.
Lüpsilehmade eest makseti 8-14 tuhande sendini.
Laadal sünnitas teatud elewust Taali äri poolt korraldatud grammofoni

Wõru Teataja nr 129; 12. november
1929. a.
P.S. August Taali äri asus Võrus,
Tartu tn 15 (asus praeguse Võru Kunstikooli ja SEB panga hoone kvartalis turuplatsi ääres) ja müüs raadioaparaate, grammofone, grammofoni jõukõvendajaid (kohased seltsidele tantsumuusika kõvendamiseks), raadio osasid iseehitajatele, fotoaparaate, fototarbeid ja prille. /A.R./

Wõrus üle 300
töötatöölise

Wõru krediiti saab, siis kindlasti suuremalt jaolt saab selle maawalitsus, et
meestöölistega Wõhandu süwendustöid
läbi wiia. Lootusi on, et naistööde jaoks
krediidist ilma ei jääda.
Kuuldawasti on ministeerium
Wõhandu süwendustööde läbiwiimiseks
krediiti ette näinud 4 miljoni sendi ulatuses. Kas wabariigi walitsus, kus küsimus lähemal ajal kõne alla ja otsustamisele tuleb, seda kinnitab wõi mitte,
pole teada.
Igatahes lootust töötutele töö saamiseks ei puudu, mis määral neid aga
rahuldada suudetakse, on eri küsimus.

Wõrus 3420 walijat
Wõru linnawolikogu walijate nimekiri on walminud
ja Wõru
linnawalitsuse kantseleisse üldiseks
tutwumiseks wälja pandud. Nimekirjas on üldse 3420 walijat.

Rahwaülikoolis
pühapäewal
loeng Wõhandu
süwendamisest
Pühapäewal kell 5 pl. on algkooli
ruumes järjekordne rahwaülikooli
loeng, kus kõnelewad linnapää Fr.
Suit majandusteaduslikust küsimusest

ja hra. Mägi Wõhandu süwendamisest.
Wõru Teataja nr 130; 16. november
1929. a.

Põllumajanduslised
loengud sõduritele

Wõru karnisoni sõduritele on maaagronoom J. Kraawi poolt korraldatud
süstemaatilised loengud põllumajandusest, kus agr. Muuga käsitab
karjakaswatust ning maaagronoom
Kraaw majapidamise organiseerimise
küsimusi.
Loengud peetakse kord nädalas
sõjawäe ruumides.
Wõru Teataja, nr 133; 21. november 1929. a.

Keda elusaatus
huwitab,

palun külastada kuulsat hiromanti
Wõrus, Kreutzwaldi tän. 56, tuba 7 teisel korrusel.
Kuulutus Wõru Teatajast nr 136;
29. november 1929. a.

Vanu ajalehti sirvis
Võrumaa muuseumi
peavarahoidja
ARTHUR RUUSMAA
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Õppimine Ameerika
Ühendriikides
James Land, USA saatkonna pressi-ja kultuuriatašee: “Viimaste aastate
jooksul oleme USA saatkonnas märganud eesti
üliõpilaste üha kasvavat
huvi Ameerika Ühendriikides õppimise vastu,
seda kas siis ametlike vahetusprogrammide toetusel või omal käel ülikoolidesse astudes.
Me tervitame sellist huvi soojalt ning
julgustame noori uurima Ameerika
Ühendriikides õppimise võimalusi, kasutades selleks ka meie Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskusi Tallinnas
ning Tartus. Ameerika Ühendriikidel
on palju pakkuda; erakordne valik
kolledžeid ning ülikoole, teaduskondi
ning uurimisasutusi, professoreid ning
kaasüliõpilasi, kes kõik tervitavad soojalt rahvusvaheliste üliõpilaste lisandumist akadeemilisse perre.“

Ameerika Ühendriikide
kõrgharidussüsteemist
Ameerika Ühendriigid on maailma
populaarseim riik välistudengite hulgas. Eelmisel aastal õppis seal üle
623 000 välistudengi, kellest 245 olid
eestlased. Põhjuseid, miks Ameerika
Ühendriikides õppida, võib loetleda
mitmeid, kuid eelkõige on eeliseks
Ameerika kõrgharidussüsteemi laialdased valikuvõimalused, kvaliteet
ning paindlikkus. Lisaks pakub välismaal õppimine kogemusi ning avaldab silmaringi ja naastes Eestisse on
noor inimene enesekindlam, leidlikum ja tolerantsem.
Ameerika Ühendriikide kõrgharidussüsteem jaguneb kolmeks:
undergraduate, graduate ja postgraduate. Undergraduate tase koosneb 2- ja 4-aastastest kolledžidest või
ülikoolidest, graduate tase lõpeb magistri- või doktorikraadiga ja postgraduate või post-doctorate on järeldoktor.
Kõrghariduslikke institutsioone nimetatakse Ameerika Ühendriikides
kahte moodi - kolledžid (college) ja
ülikoolid (university). Kolledžid jagunevad kaheks: kaheaastased (rakenduslik kõrgharidus) ja neljaaastased
(bakalaureuse kraad). Kaheaastase
kolledži lõpetanud võivad jätkata
õpinguid neljaaastases kolledžis või
ülikoolis. Reeglina on kolledžid väiksemad ning pakuvad üksnes diplomiõppe - Associate Degree - ja bakalaureuseõppe - Bachelors Degree - programme. Ülikoolides on olemas programmid nii bakalaureuse-, magistrikui ka doktoriõppeks. Lisaks toimub

Vastuvõtt
2009. aastal
sündinud laste
vanematele
Võru linnapea Anneli Viitkini ja linnavolikogu esimehe Toomas Pauri vastuvõtt aasta jooksul sündinud laste vanematele toimub sel aastal 10. detsembril algusega kell 10 Võru kultuurimajas
Kannel. Vastuvõtule on hetkeseisuga
palutud 113 lapse vanemad.
Tänavu kingib Võru Linnavalitsus
2009. aastal sündinud laste vanematele raamatu „Eesti muinasjuttude kuldraamat“.
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ülikoolide juures teadus- ning arendustegevus.

Ülikooli valimine ja üldised sisseastumistingimused
Ülikooli valik on üks olulisemaid
otsuseid ja samas ka raskemaid valikuid, mis tulevane üliõpilane tegema
peab. Ameerikas on üle 4000 kõrgharidust pakkuva institutsiooni. USA-s
on tuhandeid kolledžeid ja ülikoole,
paljud neist on tuntud ja väga kõrge
akadeemilise tasemega, aga on ka selliseid, mille tase on küsitav. Samas on
USA-s sadu ülikoole, mille nimi on
täiesti tundmatu, kuid mis on oma õppe- või teadustöö taseme poolest maailmas väga hinnatud.
Ülikooli valikul peaks arvesse võtma akrediteeringut, õpingute eesmärki, ülikooli tüüpi, eriala, geograafilist
asukohta, finantsabi, ülikooli suurust
ja välistudengite arvu.
Igal koolil on erinevad sisseastumistingimused, kuid üldjoontes nõutakse tulevastelt tudengitelt järgmisi
dokumente: sisseastumisavaldus, senist haridusteed tõendavad dokumendid, sisseastumis- ja keeletestid, kinnitus finantside olemasolu kohta, soovituskirjad, sisseastumisessee, muud
isiklikud saavutused ja sisseastumistasu.

Erinevused Eestiga
Kuigi Eesti ja Ameerika haridussüsteemides on palju sarnasusi, esineb
ka mitmeid erinevusi. Erinevalt Eestist, omandatakse Ameerika Ühendriikides bakalaureusekraad nelja aastaga. Samuti on bakalaureuse tasemel
olulisel kohtal liberal arts süsteemil,
mille eesmärgiks on arendada tudengite üldisemaid intellektuaalseid, verbaalseid ja analüütilisi võimeid ning
laiendada nende silmaringi. Liberal
Arts College’ide puhul astub keskkoolilõpetaja eelkõige sisse ülikooli, mitte konkreetsele erialale. Erialavalik
langetatakse teise õppeaasta lõpuks.
Tudengitel on üsna suured võimalused koostada endale meelepärane õppekava, et omandada laiapõhjalisem
haridus.
Hindamine toimub Ameerika
Ühendriikides 4-palli süsteemis. Sisseastumisel mängib olulist rolli keskmine hinne (GPA), mis saab maksimaalselt olla 4.0. Tavaliselt bakalaureuseõppesse sissesaamiseks võib
keskmine hinne minimaalselt olla 2.5
ja magistriõppesse 3.0.
Sarnaselt Eestile koosneb üks kursus loengutest, seminaridest ning iseseisvast tööst. Erinevalt Eestist on kõikides loengutes ja seminarides käimine kohustuslik. Puududa võib ainult
mõjuval põhjusel ning tavaliselt mit-

Täname 6. oktoobril Tamula
rannapromenaadi avamisel
esinenud tantsurühmi:
• Mõniste Rahvamaja
naisrahvatantsurühm Hipp
(juhendaja Liilia Veber)
• Õpetajate naisrahvatantsurühm
Kabujalakesed
(juhendaja Anne Tolk)
• Tantsuselts Pärliine nais- ja võimlemisrühm (juhendaja Leili Väisa)
• Naisrahvatantsurühm Tsõõr
(juhendaja Maie Pau)
• Lasva naisrahvatantsurühm Vurr
(juhendaja Ulvi Toomik)
• Naisrahvatantsurühm Viire
(juhendaja Maire Udras)
• Tantsutrupp Variatsioonid
(juhendaja Maire Udras)

te rohkem kui kolmel korral. Lisaks
kohalolekule, moodustab osa hindest
ka aktiivne osalemine ehk grupitöödest ja vestlusringidest osa võtmine
ning oma arvamuse avaldamine. Samuti on iseseisva töö maht kordades
suurem võrreldes Eestiga. Iseseisev
töö koosneb kohustuslikust kirjandusest, esseedest, kursusetööst ja/või vahe- ning lõpueksamist. Seega saavad
välistudengid Ameerika Ühendriikide
ülikoolidest lisaks kvaliteetsele haridusele ka oskuse, kuidas intensiivselt
töötada ning efektiivselt oma aega
planeerida.
Erinevalt Eestist on üldiselt Ameerika Ühendriikide ülikoolides kandideerimistähtajad välistudengitele talvel (jaanuar-veebruar), samuti saab
teste teha vaid mõned korrad aastas,
seega algab efektiivne ajaplaneerimine välistudengile juba enne sisseastumist. Aeganõudev sisseastumisprotsess kestab umbes aasta kuni poolteist.

Õpingute rahastamine
Haridus on Ameerikas väga kallis.
Ühe õppeaasta maksumus USA kõrgkoolis võib olla neljast-viiest tuhandest kuni neljakümne tuhande dollarini. Õppeaastaks loetakse üldiselt 9
kuud, seega tuleb arvestada lisakuludega suvevaheajal. Tavaliselt moodustab õppemaks aasta maksumusest
suurema osa, kuid ka elamiskulud võivad mõnes piirkonnas olla väga kõrged.
Umbes 20% rahvusvahelistest üliõpilastest saab toetust õppeasutustelt.
Stipendiumid ja muu finantsabi võib
ulatuda mõnest tuhandest dollarist
täisstipendiumideni, viimasega kaetakse nii õppemaks kui ka elamiskulud.
Lisaks on Ameerika Ühendriikides
üheks huvitavamaks finantsabi võimaluseks bakalaureuseõppes spordistipendiumid. Õppurid, kes vajavad stipendiume, peaksid koolide valikul
seadma esikohale ka toetuste olemasolu ja tingimused välistudengitele, seda eriti bakalaureuseõppesse kandideerijad.

Põhja-Ameerika
ülikoolide teabekeskused
Sisseastumisprotsessi lihtsustamiseks võib pöörduda Põhja-Ameerika
ülikoolide teabekeskuste poole, mis
asuvad Tallinna Tehnikaülikoolis ja
Tartu Ülikooli Raamatukogus, mis tegelevad täpse ja usaldusväärse teabe
jagamisega õppimisvõimalusest Ameerika kõrgkoolides.

Liisi Lembinen
Põhja-Ameerika Ülikoolide
teabekeskus

Julie Raudsepp

Võru linna elanik
saab 100-aastaseks
Võru linnas elab väärikas vanaproua
Julie Raudsepp, kes saab 23. novembril 100-aastaseks. Kuna vana kalendri
järgi on Julie passis sünnikuupäevaks
märgitud 10. november, käisid sel päeval juubilari õnnitlemas Võru linnapea
Anneli Viitkin ja abilinnapea Inge Järvpõld. Traditsiooniliselt saab iga sajaaastane ja vanem linnakodanik Võru
linnavalitsuselt kingituseks 1000 krooni.
Auväärses eas Julie on pärit 12 lapsega perest, endal tal lapsi pole. Küll
aga on Julie oma hoolt ja armastust jaganud paljudele sugulaste lastele. Pi-

ka elutee jooksul on vanaproua kaotanud kaks meest.
Vaatamata eluvintsutustele on vanaproua elurõõmus ja hea tervise juures. Ainus, mis muret teeb, on kõrge
vererõhk, mis pead pööritama ajab. Ta
on väga kannatlik ja rahulik, temas on
lõputult heatahtlikkust kõige ja kõigi
suhtes.
Julie hoiab end tänapäeva eluga
kursis, loeb ajalehti ja vaatab vahel telerit, ka tänavustest valimistest sai osa
võetud. Läbi aegade on Juliet köitnud
aiandus ja käsitöö.
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Talvised kohustused!
Õige talveaeg on alles tulemas, ühes
sellega lumi, jää ja libedus teedel. Eeltooduga peavad eriti arvestama korteriühistud, krundivaldajad ja tühja
või mitte kasutuses oleva ehitise või
krundi omanikud, kelle kohustuseks
on tagada jalakäijatele talvistes tingimustes turvaline liiklemine.
Vastavalt Võru linna heakorraeeskirjale tuleb kinnistuomanikel oma krundiga piirnevad kõnniteed lumest puhastada ja libedus tõrjuda kella seitsmeks hommikul, pühapäeva hommikul kella üheksaks. Vajadusel tuleb
puhastusala korrastada ka päeva jooksul.
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Võru Linnavalitsuse
istungid oktoobris
Ehituslubade väljastamine
Väljastati alljärgnevad ehitusload:
• Paju tn 14 elamu lammutamiseks;
• Kivi tänava ja tehnovõrkude rajamiseks;
• Tulika tänav 11 elamu püstitamiseks.
Koolikohustuskomisjon
Moodustati Võru Linnavalitsuse alatine koolikohustuskomisjon Võru linna
õpilaste koolikohustuse täitmise kontrollimiseks.
Kinnitati koolikohustuskomisjoni põhimäärus ning aruandluse ja taotluse
vormid.
Hanke korraldamine
Viiakse läbi riigihange “Uuringute
koostamine Võru piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks”.
Kasutuslubade
väljastamine
Väljastati alljärgnevad kasutusload:
• Liiva tn 10 kinnistu elektrivõrgu
liitumise kohta;
• Tallinna mnt 46 kinnistu elektrivõrguga liitumise kohta;
• Põllu tn 9 Võrusoo veetöötlusjaamale;

Võru
Linnavolikogu
koosseis

• Kalmuse tn 16 elamule;
• Madara tn 4 elamule.

ruumidega üürile andmiseks alghinnaga 30 kr/m².

Võru Linnavalitsuse
1. oktoobri 2008. a
korralduse nr 510
“Tasuliste ringide õppetasu
kehtestamine” muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 1. oktoobri 2008. a korraldust nr 510 “Tasuliste ringide õppetasu kehtestamine”.

Võru Järve Kooli
hoolekogu
moodustamine ja
liikmete kinnitamine
Moodustati alaliselt tegutsev Võru
Järve Kooli hoolekogu. Hoolekogusse
kuuluvad linnavolikogu esindaja, viis
lastevanemate ja toetavate organisatsioonide esindajat ning õpetajate esindaja.

Võru lasteaias Päkapikk moodustatud
tasuliste ringide hulka lisati võimlemisring.
Võru Linnavalitsuse
18. veebruari 2009. a
korralduse nr 93
“Haridusasutuste poolt
osutatavate teenuste
hindade kehtestamine”
muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 18. veebruari 2009. a korraldust nr 93 “Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine”, kuhu lisati Võru I Põhikooli aula kasutamine.
Enampakkumise
korraldamine
Anti luba korraldada kirjalik enampakkumine Tartu tn 25 III korrusel
asuva büroopinna (12,4 m²) koos abi-

Võru linna koolieelsete
lasteasutuste hoolekogude
koosseisude kinnitamine
Kinnitati Võru linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisud.
Taksoveoloa väljastamine
Väljastati füüsilisest isikust ettevõtjale taksoveoluba taksoteenuse osutamiseks tähtajaga viis aastat.
Võru linna omandis
olevale kinnistule isikliku
kasutusõiguse seadmine
Anti nõusolek Vee tn kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks Eesti
Energia Jaostusvõrk OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.
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Võru Linnavolikogu
uue koosseisu istungid
29. oktoobril
Uue koosseisu avaistungil valiti linnavolikogu esimeheks Toomas Paur
(Eesti Keskerakond) ja aseesimeheks
Kalli Uibokand (Eestimaa Rahvaliit).
Toomas Paur valiti volikogu esimeheks 14 poolt- ja 7 vastuhäälega, Kalli Uibokandi toetas hääletusel 20 linnavolikogu liiget.
Istungil kuulati ära ka linnavalitsuse
lahkumispalve.
4. novembril
Võru linnapeaks valiti Anneli Viitkin
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Viitkini kandidatuuri toetas 13 saadikut ja 8 saadikut jäi erapooletuks.
Ametisse kinnitati linnavalitsus, kuhu
kuulub peale linnapea kolm abilinnapead. Abilinnapeadeks valiti Kristjan
Võrno (Isamaa ja Res Publica Liit),
Mäidu Helistvee (Eesti Keskerakond)
ja Inge Järvpõld (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
Linnapea palgaks määras volikogu
29 200 krooni kuus, abilinnapeade
palgaks 24 800 krooni kuus.
11. novembril
Enne päevakorrapunktide juurde asumist luges volikogu esimees Toomas
Paur ette muudatused Võru Linnavolikogu koosseisus. Uuteks volikogu
liikmeteks määrati Martin Kikas, Helga Ilves ja Tarmo Piirmann.
Ülevaade Võru linna
2009. a eelarve
10 kuu täitmisest
Rahandusosakonna juhataja Kerstin
Tammjärv andis ülevaate Võru linna
2009. aasta eelarve 10 kuu täitmisest.
Tulude eelarve on täidetud 63%. Alatäitmise põhjuseks on eurotoetuste
laekumise viibimine. Kulude eelarve
on täidetud 58%.

Võru Linnavolikogu
fraktsioonide
registreerimine
Registreeriti Võru Linnavolikogu fraktsioonid. Reformierakonna fraktsioon
on 8-liikmeline, esimees Innar Mäesalu ja aseesimees Erki Saarman. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon on
5-liikmeline, esimees Andres Kõiv ja
aseesimees Henni Nassar. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on
4-liikmeline, esimees Martin Kikas,
aseesimees Enn Tupp. Keskerakonna
fraktsioon on 3-liikmeline, esimees
Helga Ilves, aseesimees Toomas
Paur.
Võru Linnavolikogu
komisjonide
moodustamine
Moodustati 8 Võru Linnavolikogu alatist komisjoni: rahanduskomisjon, hariduskomisjon, sotsiaalkomisjon, kultuurikomisjon, majanduskomisjon,
keskkonnakomisjon, korrakaitsekomisjon ja revisjonikomisjon.
Võru Linnavolikogu
revisjonikomisjon
Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks valiti Ilmar Sild, aseesimeheks Enn Tupp ja liikmeks Henni
Nassar.
Võru Linnavolikogu
komisjonide esimehed
ja aseesimehed
Valiti Võru Linnavolikogu alatiste
komisjonide esimehed ja aseesimehed:
rahanduskomisjon – esimees Tõnu
Kulla, aseesimees Andres Kõiv;
hariduskomisjon – esimees Halliki
Karba, aseesimees Helga Ilves;
sotsiaalkomisjon – esimees Helga Ilves, aseesimees Sairos Hõrak;
kultuurikomisjon – esimees Tarmo
Piirmann, aseesimees Halliki Karba;
majanduskomisjon – esimees Hasso
Ploomipuu, aseesimees Martin Kikas;

keskkonnakomisjon – esimees Andres
Kõiv, aseesimees Henni Nassar;
korrakaitsekomisjon – esimees
Toomas Paur, aseesimees Kalli
Uibokand.
Esindajate nimetamine
Eesti Linnade Liidu
juhtorganitesse
Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule Võru linna esindajateks nimetati:
Toomas Paur, asendajaks Kalli
Uibokand;
Hasso Ploomipuu, asendajaks Andres
Kõiv;
Anneli Viitkin, asendajaks Martin Kikas;
Kristjan Võrno, asendajaks Inge Järvpõld.
Eesti Linnade Liidu
volikogusse Võru linna
esindajateks nimetati:
Toomas Paur, asendajaks Kalli
Uibokand;
Anneli Viitkin, asendajaks Kristjan
Võrno.
Esindaja nimetamine
mittetulundusühingu
Terve Võrumaa
üldkoosolekule
MTÜ Terve Võrumaa üldkoosolekule
Võru linna esindajaks valiti Tõnu Kulla.
Volikogu esimehele
töötasu määramine
Võru Linnavolikogu esimehe töötasuks määrati 0,5 Võru linnapea töötasust kuus.
Volikogu aseesimehele
hüvituse määramine
Võru Linnavolikogu aseesimehe hüvituseks määrati 0,25 Võru linnapea
töötasust kuus.
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Koalitsioon:
Isamaa ja Res Publica Liit:
Tarmo Piirmann
Andres Kõiv
Henni Nassar
Hasso Ploomipuu
Sairos Hõrak
Sotsiaaldemokraatlik Erakond:
Martin Kikas
Enn Tupp
Tõnu Kulla
Halliki Karba
Eesti Keskerakond:
Helga Ilves
Toomas Paur (Volikogu esimees)
Tõnu Anton
Eestimaa Rahvaliit:
Kalli Uibokand (Volikogu aseesimees)
Opositsioon:
Reformierakond:
Innar Mäesalu
Erki Saarman
Roland Lust
Kersti Kõosaar
Ilmar Sild
Marko Tiisler
Jüri Kaver
Meelis Munski

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

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 eesja perekonnanime ja võib sisaldada ka muid täiendeid
(näiteks kaupluse vms ettevõtte nime).
Äriregistrisse kande tegemiseks esitatud avaldus peab
olema notariaalselt kinnitatud allkirjadega või esitatud
digitaalallkirjastatult 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
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Uuslavastus Võru Linnateatris!
Alates novembrist käivad kultuurimaja Kannel blackboxis Võru Linnateatri proovid. 21. novembril esietendub kassettlavastus “anonüümne MEES/ anonüümne
NAINE”.

Helgur Rosental, Maive Käos ja lavastaja Marianne Kütt.

Lavastaja Tarmo Tagamets.

4. detsembril algusega kell 13 kultuurimajas Kannel

rahvusvaheline puuetega inimeste päev
Päevakava.
1. Päeva avamine ja autasustamine.
2. Isetegevus. Esinevad kohalikud ja külaliskollektiivid.
Esineb Smiltene Invaliidide Ühingu tantsurühm “PILÄDZITIS”
3. Ühised tantsud ja laulud.
Väljapandud käsitöönäitus ja invasportlaste saavutused.

Ootame kõiki Võrumaa puuetega inimesi.

ON
PIDU

TA!
U
S
A
T

Päeva korraldaja – Võrumaa Puuetega Inimeste Koda
Üritust toetab MTÜ Euregio Pskov-Livonia.

OTT, HUNT ja JÄNENENE
ehk lastelaulud uues kuues!
Lastelaulud on erinevatel aegadel eripalgelisi tõlgendusvorme leidnud mitmete artistide esituses. Seekord on järg metsloomade käes. Ansambel „Ott,
hunt ja jänenene“ keskendub vanadele tuntud lastelauludele, esitades neid
uues muhedas kuues.
Metsloomade nime all astuvad lavale Kati Ott, Glen Kelp (Analysis), Garrett
Kuut (Apex11, 5inches) ning Joel Põhja (Apex11, 5inches), kes kõik on varem muusikaga aastaid tegelenud. “Mõte tuli huvist, kuidas tuntud lastelaulud võiksid kõlada, kui neid omamoodi esitada. See, et lood võiksid olla erinevates stiilides, oli tingimuseks juba algusest peale. Eks ta selline väljakutse ja eneseületamine ole”, tutvustab kontserti rütmiosakonna juht ehk trummar Joel Põhja. Esitamisele tulevad vanad tuttavad lood nagu “Kaks otti”,
“Jorupill Jonn”, “Põdra maja” ja paljud teised tuntud meloodiad. “Eks igasse
seadesse proovime lisada mõne krutski, kuna eesmärgiks on pakkuda publikule üht humoorikat õhtupoolikut toredate laulude seltsis”, sõnas peenkeelpillimees ehk kitarrist Garrett Kuut. “Kontserdile ootame kuulama kõiki. Eriti on oodatud need, keda huvitavad uued ja värsked ideed ja loomulikult vanad head lastelaulud”, lisab Põhja. “Usun, et kontsert tuleb üllatusterohke ja
igaüks peaks leidma sealt hetki, mis ka nädalaid hiljem naeratuse näole toovad”, lubab Põhja.

Ott, hunt ja jänenene esinevad Võrus
kultuurimajas Kannel 19. detsembril kell 16.
Kuula: www.myspace.com/otthunt

Kätlin Hoop,
Võru kultuurimaja Kannel

Eleri Jürisaar ja Agu Trolla.

INFO LÕUNA-EESTI ERIHOOLDUSTEENUSTE KESKUSELT
Klubi “Mosaiik” tegutseb MTÜ Lõuna- Eesti Erihooldusteenuste Keskuse allosana. Klubi on mõeldud puuetega inimestele vaba aja veetmise võimalusena. Eelkõige oleme oma tegevustes orienteeritud psüühiliste erivajadustega
inimestele. Klubi eesmärk on pakkuda erivajadustega inimestele erinevaid tugiteenuseid ja enesearendust ringide näol. Aitame leida võimetekohast
tööd.
KLUBIS PAKUTAVAD TEENUSED:
• Rehabilitatsiooniteenus
• Toetatud elamise teenus
• Toetatud töötamise teenus
• Igapäevaelu toetamise teenus
• Tugiisiku teenus

• Sotsiaalnõustamine
• Töönõustamine
• Võlanõustamine
• Psühholooginõustamine
• Omastenõustamine
• Tegevusteraapia

TOIMUVAD HUVIRINGID:
Võimlemine, karaoke, õmblustööring, kunstiring, luulering, kokandusring,
puidutööring, arvutiõpe, käsitööring; siidimaal, pärlitehnika, kaartide valmistamine.
Tähistatakse tähtpäevi ja korraldatakse väljasõite. Kutsutakse kohtuma huvitavaid inimesi.
Klubis saab kasutada internetti ja koopiamasinat. Võimalus lugeda ajalehti ja
ajakirju.
Oleme avatud: E-R kella 8-16
Aadress: Jüri tn. 19A(endise polikliiniku I korrus paremat kätt)
Telefon: 782 0828, 530 51067
E-post: ehtk@ehtk.ee
UUDIS!
Alates septembrikuust on MTÜ Lõuna–Eesti Erihooldusteenuste Keskuses avatud uus eakate psüühikahäirega klientide hooldusosakond. Uue teenusena pakutakse dementsete ja psüühikahäirega eakate päevahoiuteenust. Läbi töötukassa on võimalus perekondadel taotleda raha pakutava teenuse jaoks. Eesmärgiks toetada pereliikme töölkäimist või koolitustel osalemist.

Info teenuste kohta: www.ehtk.ee

TASUTA ÕIGUABI
Tasuta õigusabi majanduslikult raskustesse sattunud isikutele.
Nõustamine toimub Võru Linnavalitsuse ruumides
(Lembitu tn 2 kolmandal korrusel) igal kolmapäeval kella 9–12 ja
igal neljapäeval kella 13–16. Nõustab Kaja Kiilo.

Fotod: Garrett Kuut

Päästeamet toetab
mittetulundusühingute
ohutusteemalisi projekte
300 000 krooniga
Taotluste esitamise tähtaeg on
14. detsember.
Projektikonkursi “Õnnetuste ennetamine 2010” kaudu rahastatakse ideid, mis
aitavad kaasa õnnetuste ja nende tagajärgede ärahoidmisele. Iga-aastase projektikonkursi eesmärk on ärgitada kodanikeühendusi leidma lahendusi ohutusalastele kitsaskohtadele, peamine
eesmärk on vähendada tulesurmasid ja
veeõnnetusi. Eelistatud on kogukonda
kaasavad tegevused.
Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus ühes eksemplaris esitada
paberkandjal või elektrooniliselt 14.
detsembril 2009. a kell 17 Päästeametisse aadressil Raua 2, Tallinn 10124
või e-postil rescue@rescue.ee
Projektikonkursi infopäev toimub 13. novembril kell 10 Lõuna-Eesti Päästekeskuse koolituskeskuses (Papli 4, Tõrvandi, Ülenurme vald, Tartumaa). Infopäeval tutvustatakse konkursil osalemise tingimusi
ning räägitakse projektitaotluste koostamisest.
Täiendavat infot projektikonkursi kohta saab lugeda http://www.rescue.ee/
projektikonkurss/
Eelregistreerimine ja info:
Erki Remmelkoor,
tel 733 7315, 5345 6248,
e-post: erki.remmelkoor@rescue.ee
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Võru Linna Leht

November 2009

1. advent

kontsert
VÕRU KUNSTIKOOLI
õpilastööde näitus
Võru Linnagaleriis (Liiva 13)

saksofonikvartett

www.vorukannel.ee

29.11.2009

ROSINAD
PLOMBIIRIS
23. november - 18. detsember 2009

kell 16 Vabaduse väljakul Linna jõulupuu tulede süütamine.

kell 18 kontsert Võru Kultuurimajas Kannel

Galerii on avatud E - R 12.00 - 18.30

Sissepääs prii

tasuta

kontsert-etendus
kogu perele

PÄIKE
JÕULUVANAL
KÜLAS
Ja nagu kokkulepitult on see igal aastal nii, kui Jõulutaat sirutab oma käe taeva poole,
tuleb sealt tõtates Päike alla, ulatab talle vastuseks oma käe ja nüüd ajavad nad kahekesi juttu...

Tantsivad ja mängivad võimlemisklubi SIRUTUS õpilased ja SÕBRAD

Võru Kultuurimaja Kannel teatrisaalis
6. detsember kell 15
8. ja 9. detsember kell 10 ja 13
Pilet 40.Eelmüük kultuurimaja Kannel kassas. Kassa avatud kella 12-16; 18-21
Tel 78 68676

www.vorukannel.ee

