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Võru sai uue reoveepuhasti
Võru linna veevärgis
on viimastel aastatel
tehtud Euroopa Liidu
toel suuremahulisi
arendustöid. Kuu alguses jõuti taas ühe
ehitusega lõpuni, kui
avati piduliku lindilõikamisega uus ning
kaasajastatud reoveepuhasti.
AS-i Võru Vesi juhi Sairos Hõraku
sõnul võimaldavad puhasti uued
seadmed Võru linna ja ka ümbruskonna vajadusi täita vähemalt
paarkümmend aastat. Ühe ööpäeva reovee kogus, mis puhastist läbi käib, on keskmiselt 3000 kuupmeetrit. Suurte sademete ja kevadiste lumesulamisvete korral võib
see tõusta aga koguni 12 000
kuupmeetrini.
Uus puhasti on keskkonnasõbralik, kuna nõuetele vastav reovee
puhastamine säästab oluliselt reoainete jõudmist loodusesse.
Puhasti rekonstrueerimise käigus uuendati eelpuhastushoones
asuvad seadmed koos mudatöötlussüsteemidega, ehitati juurde
automaatne purgimisseade, kaks
uut SBR mahutit ning ringikujuline avariimahuti.
Uus reoveepuhasti on annuspuhasti (SBR), kust ei ole pidevat
puhastatud heitvee väljajooksu,
nagu seda oli vanas puhasis. Puhastusprotsess toimub kahes mahutis tsüklite kaupa. Keskmine puhastustsükkel on 8 tundi pikk. Pu-

hasti töö on automatiseeritud ja
võimalik juhtida ka läbi kaugjuhtimissüsteemi väljaspool puhastit.
Reoveepuhasti läks kokku
maksma 2 241 303 eurot, puhasti projekteeris OÜ Agua Consult
Baltic ja selle ehitasid valmis AS
Koger ja Partneri alltöövõtja AS
Skanska EMV.

Uued arengud
Ehkki ühe etapiga jõuti lõpusirgele, ootavad Võru veevärki ees
uued arengud. Käesolevaks hetkeks on sõlmitud AS-iga Infragate
Eesti omanikujärelevalve ja Inseneri teenuse leping, soetatud uus
survepesuauto ja sõlmitud leping
Taara linnaosa, Räpina mnt ja Kose tee vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks ja rekonstrueerimiseks AS-iga Nordecon. Hetkel
on käsil torustike projekteerimine,
oktoobrist algavad tööd Räpina
maanteel ning hiljem teistes piirkondades.
Tööde valmimisega vähenevad joogivee lekked torustikust,
ning seega kasutatakse põhjavee
varu säästlikumalt. Samuti väheneb infiltratsioon reoveetorustikesse, mistõttu pumplatesse ja puhastisse juhitav reovee kogus on
oluliselt väiksem. Torustike väljaehitamine tagab elanike varustamise kvaliteetse joogiveega ja reovee keskkonnaohutu kogumise ja
juhtimise reoveepuhastisse.

2012. aasta sügiseks lõpetatakse neis piirkondades tööd.

Ülevaade tänavate
remonditöödest
Erinevates linna piirkondades on käimas teede ja
tänavate remont. Töid teostab AS Põlva Teed, maksumus on kokku 102 452 eurot. Linnavalitsus on
tellinud järgnevad tööd:
•
Asfalteeritakse Lepa tänaval 113 m pikkune lõik Paju ja Lille tänavate vahelises lõigus.
•
Ehitatakse välja juurdepääsutee Jüri tänavalt kuni
Lille 13 korterelamuni.
•
Räpina maanteele ehitatakse möödasõidutasku Kooli tänava ristmikule.
•
Olevi tänavale ehitatakse betoonkivikattega kõnnitee lõigus Luha tn kuni Piiri tn.
•
Mustkatte saavad Heina, Heina põik, Kaare, Roosi
(lõigus Tallinna mnt kuni Kaare tn), Tiigi ja Telliskivi tänavad.

Lindi lõikasid läbi linnapea Jüri Kaver, AS-i Võru Vesi
juht Sairos Hõrak ning AS-i Võru Vesi nõukogu esimees
Henni Nassar.

Uuenenud ja kaasaegne reoveepuhasti.

AS Võru Vesi on saanud Võru
linna veevärgi parendamiseks toetust Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 2007–2013 meetmest. Projekti Võru linna veemajandusprojekt kogumaksumuseks on planeeritud kokku 3 399 504 eurot, millest ÜF toetus on 2 625 467 eurot.
Veel sel aastal on plaanis sõl-

mida lepingud Vee tn reoveepumpla rekonstrueerimiseks ja
Kreutzwaldi tn vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks, mile raames tehakse veel
toruehitustöid osaliselt Vabaduse,
Liiva, Vee ja Jüri tänaval. Ehitustööd peaksid valmima 2013. aasta sügiseks.
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Noored kutsusid abilinnapead kohvile

Võrus on parim karjäärikeskus

Võru noortekeskus koostöös
Võru noortekoguga kutsus
9. septembril osaluskohvikusse
teiste hulgas ka abilinnapead
Kersti Kõosaare ja Kristjan
Võrno. Osaluskohviku eesmärgiks oli vaadata tulevikku, et
teaksime, kuhu peaks edasi liikuma noorsootöö Võrus.

Juunikuus andis SA Innove karjääriteenuste arenduskeskus üle tunnustusauhinnad 2010. aasta tublimatele karjäärispetsialistidele ning kuulutas välja
parima noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuse. Parima karjäärikeskuse
tiitli pälvis Võrumaa karjäärikeskus.
Keskuse karjäärinõustaja Heli Hillep
vastas Linnalehe küsimustele.

Osaluskohviku meetodi kasutatakse
erinevate poolte kokkuviimiseks – antud juhul noored ja kutsutud täiskasvanud, kes on otseselt või kaudselt
seotud noortevaldkonnaga Võrus.
Arutletakse ette antud teemadel ning
peale kokkulepitud aja möödumist vahetatakse laudu. Hiljem tehakse kokkuvõtted ning osadel juhtudel ka vormistatakse tulemus kirjalikult mille
allkirjastavad kõik osapooled. Võru
Noortekeskuses sel korral millelegi alla ei kirjutatud, kuid mõtteid lähitulevikuks saime.
Arutlesime teemade üle nagu näiteks: milline on aktiivne noor 10 aasta pärast? Arvamusi oli erinevaid,
kuid kõlama jäi põhiliselt, et varaküpsuse tagajärjel võiksid noored juba varasemas eas oma arvamust avaldada
ning noortevolikogu nõuandva organina volikogu töös osaleda. Kuna haridussüsteem soosib varasemat spetsialiseerumist, siis see toob kaasa ka
sarnase mõttelaadiga inimeste grupeerumise.
Mõeldi noorte tagasitulemisele
peale õpinguid või töötamist välismaal. Juba tänasel päeval peaks hakkama noortekeskus tegelema ettevõtjate ja noorte kokkuviimisega, et noortel oleks parem ülevaade oma võimalustest. Noortel tuleb lasta minna, et
nad tagasi tahaksid tulla. Kindlasti on
oluline ka see, et nii kodu, kool kui
noortega töötavad inimesed jagaksid
vastavasisulisi väärtushinnanguid.
Tänavusel vabatahtliku tegevuse
aastal räägitakse palju vabatahtlikust
tegevusest ning erinevate inimeste
kaasamisest. Sama meelt olid ka vest-

lusringis olevad inimesed, kes jagasid
soovitusi maailmas nähtud praktikate
kohta. Meil võiks toimida samuti 3kuuste tsüklitena antud valdkonnast
huvitatud noortele huviringid. Huviliste ring ei peaks olema suur, aga läbiviijaks võiks olla hoopis vabatahtlikud, kes on oma ala spetsialistid. Näiteks, kui meil oleks 4 reklaamindusest
huvitatud noort, siis võiks kutsuda
mõne disaineri, kes võiks viia läbi intensiivse koolituse antud valdkonnas.
Ringi juhendamine võiks olla tasuta,
kuid vahendite olemasolu ning võimalusel ka väljundi eest vastutaks
noortekeskus.
Aastaks 2020 soovivad nii noored
kui ka linnajuhid näha turvalist ja
energiasäästlikku elukeskkonda – valgustatud tänavad ning väikesed arved. Kui jutuks tuli antud tärmin, siis
jutt läks eelkõige haridusküsimustele. Praegused keskkoolinoored näevad, et kutseharidus on taas au sees
ning häid spetsialiste on vaja, ainult
erinevate erialade õppimise võimalus
võiks lähemal olla. Oodatakse keskhariduse kvaliteedi tõusu ning suuremat seotust kõigi ametkondade vahel,
et õppimine koolis saaks muutuda
põhjalikumaks ning võiks tekkida eri
õppesuundi juba nooremas eas õpilastele.
Juba tänasel päeval näeme noortekeskuses, et noored ei karda erineda teistest. Nad ootavad, et pakutaks
just neile midagi ning meie tööks jääbki rohkem tegevusi ning väiksemale
ringile organiseerida, et kõik saaksid
oma parimat omadust arendada. Kui
kellelgi tekkis mõte, et võiks vabatahtlikuna midagi noortele õpetada või jagada, võtke meiega julgesti ühendust.
Täname kõiki, kes tulid oma mõtteid
avaldama meie esimesse osaluskohvikusse. Iga mõte on väärtus – on see
siis täna või homme!

SA Innove tunnustas Võrumaa karjäärikeskust sel suvel kui parimat
karjääriteenuste osutajat. Mille
poolest teie arvates Võrumaa keskus hindajatele silma jäi?

Koreli oja kaldaalalt
eemaldati kuivanud
kased
Suuremahuline Koreli oja kaldaalade kujundusprojekt teostati 2006.
aastal. Lisaks keskkonnaalastele tegevustele heakorrastati lõik Räpina
mnt - Tartu tn.
Rajati järvekesed ja likvideeriti
võsa. Paar aastat tagasi tekkisid
ühes osas kaskedel kuivamise märgid – eeldatavaks põhjuseks niiskusja toiterežiimi muutus, mis nüüd
aastad hiljem saatuslikult mõjuma
hakkas. Eelmisel aastal, kui olukord
ei olnud veel nii drastiline, konsulteeriti ka metsaspetsialistiga. Kask
on hell puu ja hetkeolukorras midagi väga teha enam ei olnudki.
Koreli oja ja selle ümbrus annab
linnapildis palju juurde. Hetkel on
see küll üks suur roheväli, linnal on
aga arendusmõtted olemas – projekt
kergliiklusteede, kõrghaljastuse,
puhke- ja mängualade lahendustega.
Linnavalitsus korraldas puude
raietöödeks enampakkumuse.

Einike Mõttus
MTÜ Võru Noortekeskus
Juhataja

Anne Vahtla
Haljastuse ja linnakujunduse
spetsialist

Tegevustoetuste taotlemine Võru linna eelarvest
Võru Linnavalitsusele saab esitada
käesoleva aasta 1. oktoobriks taotlusi
2012. aasta tegevustoetuseks ja ürituste korraldamiseks. Toetust on võimalik taotleda Võru linnavolikogus vastu
võetud kolme erineva korra alusel.

TOETUS HUVITEGEVUSELE
Võru linna eelarvest kultuuri-,
spordi- ja noorsootööalasele huvitegevusele antav toetus on mõeldud Võru
linnas registreeritud ja tegutsevatele
erahuvikoolidele 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.
Taotleja esitab avalduses nõutud
andmed organisatsiooni, koolitusloa
ja eelarve kohta ning kirjeldab toetuse kasutamise otstarvet.

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.
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.
2011. aastaks anti nimetatud toetust kogusummas 73 498 eurot 13
MTÜ-le, kes pakuvad huvitegevust
kokku 455 lapsele.

Toetuse andmise eesmärk on kultuurilise, sportliku, noorsootöö-, haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks
paremate tingimuste loomine.

TOETUS ÜRITUSTE
KORRALDAMISEKS

ve;

Võru linna eelarvest antakse toetust juriidilistele ja füüsilistele isikutele kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste korraldamiseks tingimusel,
et korraldatav üritus toimub Võrus või
on Võruga seotud muul viisil.

Toetuse andmisel eelistatakse:
• 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.

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 avaldusele lisatakse:
• planeeritav tegevusaasta eelar• tegevuse läbiviimise kohtade ja
aegade plaan;
• korraldatavate ürituste loetelu;
• tegevuses osalejate nimekiri.
Toetus antakse üheks kalendriaastaks avalduses esitatud eesmärkide
täitmiseks.
Käesolevaks aastaks laekus ürituste korraldamise toetuse avaldusi 77,
tegevustoetuse avaldusi 36. Linna eelarves on 2011. aastaks planeeritud
kultuuritegevuse toetamiseks 22 369
eurot ja sporditegevuse toetamiseks
41 543 eurot.

ÜLDINE INFO
Juhin toetuse taotlejate tähelepanu 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) ja Võru linnavalitsuse infosaalist.
Toetuse taotlemiseks tuleb avaldused koos kõikide nõutud lisadokumentidega esitada hiljemalt 1. oktoobriks
2011. a Võru Linnavalitsuse aadressil
Jüri 11, 65620 Võru või Võru linnavalitsuse infosaali või e-postiga
vlv@voru.ee.

Inge Tolga
kultuurispetsialist

Valiku tegemise oluline kriteerium
oli noorte rahulolu saadud teenustega,
nende kättesaadavus sihtgrupile ja
meediakajastuste hulk. Kuna Võrumaa
karjäärikeskus pakub karjääriinfoloenguid ja grupinõustamisi lisaks lõpuklassidele ka 8-ndatele ja 11-ndatele
klassidele, siis on meie klientide hulk
hästi suur ja teenuse kättesaadavus
hea. Innove poolt korraldatud rahulolu-uuringute tulemuste põhjal on
maakonna noored Võrumaa karjäärikeskusest saadavate teenustega rahul
ning hea meelega pöörduvad vajadusel uuesti oma probleemide ja küsimustega keskuse poole.
Palun kirjeldage millist teenust Võrumaa karjäärikeskus osutab?

Karjäärikeskus pakub infot, nõuandeid ja abi: õpilastele, noortele (vanuses 7–26 eluaastat), lapsevanematele,
õpetajatele, noorteühendustele ja kõigile teistele laste ning noortega tegelevatele inimestele. Prioriteetsed sihtrühmad on üldhariduskoolide 9-ndate ja
12-ndate klasside õpilased ning kutseõppeasutuste lõpukursuste noored.
Karjäärikeskus abistab õpilasi kutsevalikul, jagab teavet ja informatsiooni noori puudutavates küsimustes.
Viiakse läbi individuaal- ja grupinõustamisi nii keskuses kui ka koolides.
Keskus korraldab erinevaid koolitusi,
loenguid, info- ja teabepäevi ning abistab koole karjääripäevade korraldamisel. Võrumaa Karjäärikeskuses on põhjalik andmebaas edasiõppimisvõimaluste ja kutsealade kohta.
Karjäärikeskuse eesmärk on luua
eeldused, et inimestel on teadmised
karjääriplaneerimisest, õpivõimalustest, tööturu olukorrast ja elukutsetest.
Läbi keskuse teenuste on klientidel parem oskus otsida infot, hinnata leitud
info relevantsust, suurem valmidus kasutada leitud infot karjääriplaneerimisel, valikuvõimaluste parem mõistmine ja parem arusaamine karjääriteenustest üldiselt.
Kui palju Võrumaa karjäärikeskuse
poole pöördutakse? Teete te statistikat?

Keskus pakub oma teenuseid Võru
maakonna koolides ja Võru linnas asuvas nõustamiskeskuse ruumides. Grupinõustamised toimuvad valdavalt koolides, individuaalnõustamistest toimub
koolides pisut üle poolte. Infopäringutest enamus tehakse interneti vahendusel. Just äsja tegime poolaasta tööst

Võrumaa karjäärikeskuse karjäärinõustaja Heli Hillep.
Foto: Karjääriteenuste Arenduskeskus

kokkuvõtteid ning selle tulemusena
selgus, et 2011. a esimesel poolel on
grupinõustamisi saanud 972 noort (58
gruppi/klassi), individuaalnõustamisi
on saanud 154 noort. Infopäringuid
on teinud ning vahetut infoteenindust
kasutanud 130 noort. Karjääriinfoloengutel on sel aastal osalenud 572 õpilast, keskuse poolt korraldatud karjääripäevadel ja muudel üritustel on osalenud 476 noort.
Milliste küsimustega tavaliselt karjäärikeskuse poole pöördutakse?

Põhilised küsimused on seotud edasiõppimisvõimaluste, karjääriplaneerimise ja tööturu olukorraga.
Kõige kiirem nõustamisperiood on
detsembris-jaanuaris riigieksamite valikute tegemise eel, juunis, kui lõpetatakse põhikool, gümnaasium või kutsekool ja augustis, kui otsitakse veel
viimaseid olemasolevaid võimalusi
õpingute jätkamiseks. Enamasti soovitakse teada, kelleks võiks tulevikus saada, milline eriala võiks sobida ja kus
seda õppida saab. Koos nõustajaga tehakse soovi korral teste, vesteldakse
huvidest ja hobidest, räägitakse, kust
leida olulist ja usaldusväärset infot erinevate õppeasutuste ning õpivõimaluste kohta ja üheskoos selgitatakse välja
sobivaim lahendus.
Karjäärikeskus aitab ka neid, kellel
teatud põhjustel on jäänud kool pooleli. Koos arutatakse läbi kõik valikud, et
leida võimalustest parim. Lahenduse
saavad ka küsimused, mis on seotud
tööle kandideerimisega. Soovi korral
abistatakse ja juhendatakse noort CV
ja kaaskirja kirjutamisel ning räägitakse, kuidas valmistuda töövestluseks ja
seal edukalt toime tulla.
Kui inimesel on huvi karjäärialase
nõustamise vastu, siis kuhu võiks
pöörduda?

Kõik küsimused on oodatud e-mailile infoboks@hot.ee või telefonidele:
5304 0751, 513 4630. Võrumaa Karjäärikeksus asub Liiva 21, Võru.

VLL

Eakate päev tulemas
„Me teame, mis on hellus, mis on hool,
meid saatnud armastus on igal pool…“ nii ütlevad laulusõnad.
Hellus, hool ja armastus ongi see, mida on jaganud meie igapäevategemistesse meie vanaemad, vanaisad, vanatädid, vanaonud või lihtsalt juba aastates tuttavad. On ju eakate inimeste
südameasjaks ikka olnud elu jooksul
kogutud teadmiste ja kogemuste pärandamine noorematele põlvkondadele, et oleks tugev eluside ja kultuur
ning traditsioonid jääksid kestma üle
aegade.
Eakate päev on päev, mil me tunnustavalt räägime, kui oluline on vanemaealiste inimeste panus meie ühiskonna elus. See kajastub tugevnevates
peresidemetes, kogemuste-mälestuste
jagamises, ringide-klubide töös, aga ka
jõukohase töö tegemisel.
On tore, et Võru linnas on pensionäride keskus avarate ruumidega, kus
on võimalik omavahel suhelda, ajaleh-

ti lugeda, arvutit kasutada, laulda,
tantsida, käsitööd teha, võimelda ja
erinevaid üritusi korraldada. See kõik
liidab, muudab meele rõõmsaks ja toetab elus väärikat edasiminekut. Meil
on suurepärased tegevuste juhendajad
– Jelena Nurk, Ere Käis, Tiiu Matsin,
Pauline Rammul, Vaike Pajupuu, Leila
Meesaak, Kaja Guk, Helgi Rimm ja Heino Pehk.
1. oktoobril kell 13 oodatakse kõiki eakaid oma päevakeskusesse, kus
toimub pidu koos külaliste, esinemiste, kooslaulmisega ja kus ei puudu ka
päevakook.
Toogu 1. oktoober päikest iga eaka südamesse ja õue! Teeme üheskoos
rõõmsaks selle päeva!

Astrid Hurt
Võru Pensionäride Päevakeskus
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Võru linnavolikogu
istung 14. septembril
“Võru linna arengukava aastani 2027” muutmine
Võru linna arengukava aastani 2027
muutmise eelnõu läbis volikogus esimese lugemise.
Arengukavas muudeti tegevuskava,
mis on viidud kooskõlla toimunud muutustega ning lisatud on uued planeeritavad tegevused.
Arengukava uue redaktsiooniga saab
tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis
ja Võru linna veebilehel www.voru.ee.
Muudatusettepanekuid saab esitada 7.
oktoobrini 2011.
Linnavara võõrandamine
Linnavolikogu andis linnavalitsusele
loa võõrandada Tartu tn 31 korteriomand
(üldpindalaga 72,2 m²). Enampakkumise alghinnaks kehtestati 48 000 eurot.
Võru linna 2011. a sihtotstarbeliste tulude lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2011. a sihtotstarbeliste tulude lisaeelarve.
Võru linnale ja linna hallatavatele
asutustele on täiendavalt eraldatud sihtotstarbelisi vahendeid erinevate projektide läbiviimiseks kokku summas 52 092
eurot.
Võru linna 2011. a eelarve
muutmine ja lisaeelarve (1. lugemine)
Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna 2011. aasta eelarve muutmise
eelnõu. Lisaeelarve maht on 77 707 eurot, millest 63 482 eurot on riigieelarvest eraldatud toimetulekutoetus. Lisaeelarvega tehti ümberpaigutused Võru
linna põhikooli õpilaste tasuta koolitoidu kindlustamiseks teisel poolaastal.
Muudatusettepanekuid saab esitada
28. septembrini 2011.
Loa andmine kohustuste võtmiseks
Volikogu andis linnavalitsusele loa
võtta kohustusi 2011.–2014. aastaks kahe multifunktsionaalse digimasina kasutusrendi lepingu sõlmimiseks kokku
summas kuni 30 000 eurot.
Võru linnavolikogu 10. novembri 2010. a määruse nr 18
“Õpilaste sõidusoodustus riigisisestel liinidel” muutmine
Muudeti Võru linnavolikogu 10. novembri 2010. a määrust nr 18 “Õpilaste sõidusoodustus riigisisestel liinidel”
selliselt, et oleks võimalik kompenseerida lapsevanemale isikliku sõiduautoga
lapse transpordiks kooli ja koju sõiduks
tehtud kulutusi, kuid mitte enam kui 26
eurot kuus.
Luha maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Luha maaüksuse detailplaneering, KBT Ehitusprojekt OÜ töö.
Detailplaneeringu lahendus näeb ette
Luha kinnistu jagamise viieks krundiks:
üks transpordimaa krunt ja neli tootmismaa krunti, millest kahel paiknevad
puurkaevud. Kahele krundile on kavandatud veetöötlus.
Võru linnavolikogu 21. aprilli
2010. a otsuse nr 56 “Võru linnavolikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine” muutmine
Korrakaitsekomisjoni liikmeteks kinnitati Jüri Kaver ja Madis Soekarusk.
Ajutise komisjoni moodustamine
Võru linna munitsipaalõppeasutuste volitatud esindajatega alustatakse läbirääkimisi töötajate töötasu alammäära osas 2012. eelarveaastaks. Moodustati ajutine komisjon koosseisus: komisjoni esimees Tõnu Anton, aseesimees
Pille Pikker, Kersti Kõosaar, Ülle Müürsepp, Kerstin Tammjärv, Peep Poltimäe.
Istungil lõpus teatas Võru linnavolikogu pikaaegne liige Tõnu Kulla oma tagasiastumisest. Oma kõnes ütles Kulla,
et annab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nooremale liikmele võimaluse saada
volikogu töö kogemusi ja praktikat. Kulla tänas volikogu liikmeid ja linnavalitsuse ametnikke hea koostöö eest.
Tõnu Kulla on volikogu töös osalenud alates 1999. aastast.
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Koolitee alustamine 2012. aastal
Võru linnavalitsuse 9. veebruari 2011
määrusega nr 5 kehtestati “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”. Vastavalt korrale
peab 2012. aasta 1. septembril esimesse klassi õppima asuva lapse seaduslik
esindaja esitama Võru Linnavalitsusele
1. novembriks 2011 taotluse elukohajärgse kooli määramiseks. Taotluse
vorm on kättesaadav Võru linna veebilehel (www.voru.ee - Kohalik võim/
Blanketid) ning selle täitmise käigus
peab muuhulgas ära määrama ka eelistatud koolid.
Võru linnas on võimalik valida kolme üldhariduskooli vahel – Võru I Põhikool, Võru Kesklinna Gümnaasium ja
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium – ning
neist on taotluse esitamisel vaja valida

kaks – esimene ja teine eelistus. Avalduse elukoha järgse munitsipaalkooli
määramiseks peavad esitama ka need
Eesti rahvastikuregistris Võru linnas
elukohta omavad vanemad, kes soovivad valida kooli väljaspool Võru linna
ning märkima oma eelistuse taotlusse.
Selleks, et vanemad saaksid uuenenud korrast parema ülevaate on Võru
linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna ametnikel plaanis osaleda septembrikuu jooksul Võru linna koolieelsete lasteasutuste vanemate koosolekutel. Samuti võib kõikide küsimustega
pöörduda telefonil 785 0911 või e-posti aadressil kristi.aavakivi@voru.ee.

Kristi Aavakivi
haridusspetsialist

Linnapea Jüri Kaver.

Talvel tagavad sooja toa kontrollitud
ja puhastatud kütteseadmed
Paraku pole päästjate jaoks sügistalvisel perioodil haruldased tahmapõlengutest või kütteseadmete riketest põhjustatud tulekahjud. Tahmapõleng süttib
puhastamata korstnas ning see omakorda lõhub kütteseadet. Päästetöötajad
juhivad tähelepanu, et enne kütteperioodi algust on viimane aeg kütteseadmed üle vaadata ning puhastada.
Eramu korstnat võib majaomanik
tavaliselt ise puhastada. Eelmise aasta
1. septembrist kehtima hakanud „Tuleohutuse seadus“ sätestab, et igal viiendal aastal peab korstna puhastama ja
kütteseadme ohutust kontrollima kutseline korstnapühkija. Väljaõppinud
spetsialist tagab töö kvaliteedi ning annab kütteseadme puhastamise ja kontrolli kohta akti.

Võru Linnavalitsus
annab üürile
Tartu tn 25 III korrusel
äripinna (131,6m²)
hinnaga 1,92eurot/m².
Ruumist avaneb
suurepärane vaade!

TULE TUTVUMA!

Teisi üüripakkumisi vaata:
www.voru.ee

Aastaringse puiduga kütmise korral
tuleb kütteseadet ja lõõre puhastada
ning kütteseadme korrasolekut kontrollida kaks korda aastas. Hooajaliselt, sügisest kevadeni kasutatavaid seadmeid,
aga üks kord aastas. Seda on soovitatav
teha kütteperioodide vahelisel ajal.
Gaasikütteseadmeid peab puhastama
kord aastas.
Olenevalt küttematerjalist või kütteseadme eripäradest võib tekkida vajadus tihedamaks hoolduseks. Näiteks
regulaarselt kasutatava saunaahju lõõre tuleks puhastada vähemalt kaks korda aastas.

Marek Kiik
Lõuna-Eesti Päästekeskus
avalike suhete büroo juhtivspetsialist

Jüri Kaver: Parem euro
taskus pimedas linnas,
kui tühjad taskud säravas
linnas
Linnapea Jüri Kaver räägib intervjuus Võru Linna Lehele hetkel aktuaalsetel teemadel.
Võru Soojuse enampakkumine nurjus. Mis on saanud ettevõtte müügiplaanidest? Kas soojaettevõte on
jätkuvalt müügis?
Võru Soojus on jätkuvalt müügis ning oktoobrikuu volikogusse
esitan uue enampakkumise eelnõu. Eelnõust on välja võetud tingimus, kus uuele omanikule pandi kohustus jätta Võru linnale ettevõtte juhatuses ja nõukogus
koht. See on ka tegelikult üsna
mõistlik, kuna me ei saa nõuda
suurfirmadelt, mille peakontorid
asuvad näiteks kusagil Skandinaavias, et nad meile tegevjuhtkonda
ameteid jagaksid.
Sel aastal jõustunud Kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ütleb selgelt, et tulevikus pole Võru linnal soojaäris asja, see rakendub aastal 2012.
Kreutzwaldi gümnaasiumi
rekonstrueerimisest on juba pikemat aega räägitud.
Miks ei ole veel ehituseni
jõutud?
Ehitust ei saa alustada, kuna
linna laenukoormus on lubatust
suurem. Oleme pidanud läbirääkimisi nii rahandusministeeriumi
kui ka Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusega (EAS) ning oleme
kokkuleppele jõudnud, et kooli
ehituseks eraldatud raha meilt ära
ei võeta, ega anta mõnele teisele
objektile mõnes teises kohalikus
omavalitsuses. Kõige hiljemalt
jõuame ehituseni järgmise aasta
suveks.
Kas eelarve kärped tähendavad seda, et muu areng
linnas jääb seisma?
Ei, kindlasti mitte. Öeldakse
küll, et vara on kaagutada, kui
muna veel munemata, aga linnal
on käsil mitmete raha saanud projektide teostamiseks riigihangete
ettevalmistamine.
Näiteks Katariina allee. Oleme
jõudnud keskkonnaametiga olulisele kompromissile, et alleelt kõiki suuri puid maha ei võeta. Need
puud, mis maha võetakse, nende
asemele istutatakse 4 meetri kõrgused pärnad.
Kubija järve ääres Männiku tänava asfalttee remondiprojekt on
saanud positiivse rahastusotsuse
ning järgmisel aastal on lootust, et
läheb ehituseks.
Uuel aastal alustab Võru Vesi
mahukate töödega. Suur osa linnast kaevatakse üles, et ehitada
välja vee- ja kanalisatsioonitrassid. Üks tänav, mis saab renoveerimise käigu uue ja värske ilme,

on näiteks Kreutzwaldi. Linn on
saanud Keskkonna Investeeringute Keskuselt toetuse ning töid teostatakse paralleelselt Võru Veega.
Välja vahetatakse asfalt, tänavavalgustus, kõnniteed. Lisaks vahetatakse välja kanalisatsioonitrassid Jüri, Vabaduse, Vee ja Liiva tänaval.
Oled maininud, et linn laseb korda teha avaliku sauna. Kui kaugele selle asjaga on jõutud?
Tõesti, linnaelanikel on olnud
suur huvi avaliku sauna kohta.
Praegu otsime Euroopa Liidu erinevatest fondidest toetust, et Võru linna inimeste soovidele vastu
tulla.
Kas üldse ja millal taastatakse pensionäridele tasuta bussisõit?
Üleüldist tasuta bussisõitu ei
suuda linn kahjuks ka kõige parema tahtmise juures lubada. Küll
aga oleme pidanud bussifirmaga
läbirääkimisi hinna ja teostuse
osas, et eakad saaksid tasuta sõita näiteks liinidel, mis sõidavad
haigla suunas ning suveperioodil
Kose aiandite suunas. Selle lubaduse loodame täita esimesel võimalusel.
Mis on saanud linna jäätmemajandusega? Kas korraldatud jäätmeveo uus
hange sai edukalt läbi viidud?
Hange sai edukalt läbi viidud,
praegu ootame vaidlustusperioodi
lõppu. Parima pakkumuse tegi
Veolia Keskkonnateenused AS.
Prügihind jäi üldjoontes samadesse piiridesse, mis olid enne RagnSellsi poolset hinnatõusu.
Linna jäätmekeskus on samuti töös ning uus vedaja on teinud
ettepaneku, et seal hakata prügi
pressima.
Mida linna asjade juures
on sulle kõige rohkem ette
heidetud?
No palju kirgi on kütnud tänavavalgustuse põlemisaja piiramine öisel ajal. See on ennekõike valikute küsimus. Mina olen olnud
selle poolt, et pigem hoida kokku
tänavavalgustuse pealt, kui hakata inimesi koondama ning seeläbi
nad sootuks tööta jätta. Linnalt
saavad töötasu 650 inimest. Ei
oleks mõistlik koondada näiteks
lasteaedadest ja koolidest õpetajaid, kokatädisid, söögitädisid,
palju linnale vajalikke ametnikke
jne, kuna nii jätame oma linnakodanikud tööta.
Mõtlen, et parem euro taskus
pimedas linnas, kui tühjad taskud
säravas linnas.
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Kolme riigi noored karjääriredelil

Võru Muusikakooli ansambel.

Muusikast tulvil maja –
Võru Muusikakool
Võru linnas on juba 55
aastat tegutsenud muusikakool. Õpetajad ja õpilased on aja jooksul mitmeid kordi vahetunud, ka
koolimaja on asukohta
vahetanud, kuid rõõm
muusikast on jäänud samaks.
Iga muusikaline anne nõuab püsivust,
töötahet ja head õpetajat ning iga kooli tugevuse määravad andekad õpilased
ja nende õpetajad. Meie kooli lõpetajatest on saanud professionaalsed muusikud ning muusikat armastavad inimesed. Paljud vilistlased on juba varem lõpetanud või jätkavad praegu õppimist
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.
Ka pillide valik on meie koolis suur:
õppida on võimalik väikekannelt, kromaatilist kannelt, vilepilli, kitarri, lõõtsa, akordioni, klaverit, viiulit, tšellot,
saksofoni, klarnetit, flööti, plokkflööti,
trompetit, tuubat, oboed, metsasarve,
ja trombooni. Õpetajateks on oma ala
tõelised asjatundjad, kes mängivad professionaalsetes orkestrites ja pärimusmuusikaansamblites.
Oma kooli ootame ka sel aastal
juurde eelkooliealisi lapsi, kes aasta
jooksul tutvuvad pillidega, õpivad kuulama muusikat ning saavad algteadmised laulmisest ja nooditundmisest. Lisaks pillide õppimisele on võimalik
laulda poistekooris ja uueks suunaks
sel õppeaastal on tüdrukutele mõeldud

koor. Selles kooris on veel vabu kohti
ning iga laps on teretulnud!
Sel aastal on ka õpetajaskonnas toimunud mõned muutused – kooli juhatab direktor Neeme Punder, kes on tuntud flötist, plokkflöödimängija, kammermuusik, pedagoog, kontserdikorraldaja suurimas klassikalisi kontserte
korraldavas riigietendusasutuses Eesti
Kontsert ning üks aktiivsemaid varajase muusikaga tegelejaid Eestis.
Õppealajuhatajaks on helilooja ja
muusikateoreetiliste ainete õppejõud
Piret Rips-Laul, paljudele muusikahuvilistele tuttav Kait Tamra asus tööle
viiulipedagoogina, Taisto Uuslail õpetab vilepille, lõõtsavirtuoos Toomas
Ojasaar õpetab lastele lõõtsa ning ansamblist “Vägilased” tuntud solist Meelika Hainsoo õpetab meie koolis pärimusmuusikat.
Kui lisada veel kõik need pedagoogid, kes muusikakoolis juba aastaid tänuväärset tööd on teinud ja ka sel aastal seda tööd jätkavad, siis on meie
koolis kokku 34 pedagoogi, õpilasi umbes 10 korda enam.
Usun, et meie kool on jätkusuutlik
ja uuendusmeelne ning läheb uuele õppeaastale vastu juubelimõtete ning huvitavate kontsertidega.
Meie kooli kohta leiab rohkem informatsiooni kodulehelt www.muusikakool.voru.ee.

Kohtumisteni Võru Muusikakoolis!
Õppealajuhataja
Piret Rips-Laul

Kõik on uus septembrikuus
Võru Noortekeskuses on toimumas
muutused. Ootame noori argipäevadel
kella 13–21 ning kaks korda kuus laupäeviti kella 14–18 või vastavalt ürituste infole. Meie tööka kollektiiviga on
liitunud kaks uut noorsootöötajat Stiina
ja Kristina. Kodulehekülg on uuenemas
ning samuti on välja valitud logo. Uut
õppeaastat alustasime sünnipäevaga
ning hanke teostamisega, mille üheks
osaks on meediaring ning Noorte Omaalgatusfondi loomine.
Noorsootöötajad Stiina ja Kristina
on omandanud oma hariduse vastavalt
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias huvijuht-loovtegevuse õpetaja erialal ning Tartu Kutsehariduskeskuses
rekreatsioonikorralduse erialal. Stiina
on täiendanud end aasta jooksul Taanis. Mõlemad peavad tähtsaks loovaid
tegevusi ning on valmis noori toetama
nii õpingutes, igapäevase vaba aja sisustamisel kui ka noori nõustades ja
suunates.
Noortekeskuse logo ja veebilehe kujundused on teinud Võrumaalt pärit
Ever Haabmets. Kodulehekülje arendamisele on kaasa aidanud tänaseks päevaks Ameerikasse õppima asunud Glen
Kelp, kellega koostöö jätkub üle interneti. Lisaks noortekeskuse leheküljele
on nüüd eraldi leitav Võrumaa Õppenõustamiskeskuse veebileht ning väljatöötamisel Võrumaa Noorteinfo lehekülg, aadressil http://vorumaanoor.ee,
kuhu koondame informatsiooni ning
uudiseid, mis on suunatud noortele.

Kodulehekülje arendamiseks oleme
saanud toetuse Võru maavalitsuselt.
Euroopa Sotsiaalfondi, Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) ja Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse (EANK) toel
ellu viidava hanke tegevuste kohta anname jooksvalt informatsiooni, kuid
meediaringi tegevuse oleme käivitanud
juba kuu algusest. Tööelu ja erialasid
tutvustavad tegevused algavad oktoobrist ning selle raames on planeeritud nii
AHHAA Keskuse külastamine Tartus
ning läbi aasta ootame külla erinevate
elukutsete esindajad oma keskusesse.
Hanke abil on meil võimalus toetada
vähemalt nelja noorte omaalgatusprojekti. Samuti on meil plaan välja koolitada mobiilse noorsootöö spetsialist,
kes töötaks nii internetis, tänavatel kui
ka mujal.
Sel sügisel on plaanis läbi viia ka
kolm erinevat matka, et noortele pakkuda võimalusi looduses viibida ning
anda näpunäiteid tulevaseks eluks.
Koostöö erinevate organisatsioonide ja
ametiasutustega jätkub, et leida lahendusi noorte töötuse küsimustele. Informatsiooni palume jälgida aadressil
www.vorunoortekeskus.ee. Noortekeskuse parimaks toimimiseks ootame tagasisidet ja ettepanekuid meiliaadressil info@vorunoortekeskus.ee. Julgustan vanemaid küsimuste korral meiega
ühendust võtma.

Einike Mõttus
MTÜ Võru Noortekeskus juhataja

14.–20. augustini toimus Võrumaal
Rogosi mõisas Euroopa Ühenduse
Programmi Euroopa Noored raames
rahastatud rahvusvaheline noorteprojekt „First Steps on the Career Ladder“
(„Esimesed sammud karjääriredelil“),
milles osales 39 noort koos juhendajatega Islandilt Fludirist, Inglismaalt
Huddersfieldist ja Eestist. Eesti-poolne võõrustaja oli noortegrupp “Noortegeneraator”, mis koosnes Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpilastest,
keda juhendasid ja toetasid Ruth
Talmet ja Maive Salakka.
Nädala jooksul korraldasime iga
osaleva grupi poolt juhendatud töötubasid, milles uuriti ja arutati, mida
on vaja teada, enne kui noor inimene
saab alustada oma karjääriga. Eesti
töötoas arutasime, millised on noorte
ootused ja vahest ka stereotüüpsed
arvamused erinevate ametite kohta
ning leidsime erinevusi meie ja partnerite ootuste vahel. Kui Eesti noored
plaanivad pigem kõrgkooli minemist,
siis nii Inglismaa kui Islandi noorte
seas on hoopis tavalisem elukutse
omandamine kutseõppeasutuses. Inglismaa töötoas tutvustati protsessi,
kuidas selles riigis noored tööd leiavad ning mida on vaja töö saamiseks
osata ning teada, ja keskenduti vabatahtlikuks olemise võimalustele. Samuti paluti igal noortegrupil teha oma
riigi nõuetele vastav CV ja see tegevus
andis suurepärase võimaluse erinevuste leidmiseks riigiti. Islandi grupi
liikmed esitasid oma töötoas erinevate inimeste kirjeldusi ning meie ülesanne oli pakkuda, mis töökohale see
inimene kandideerida võiks. Kindlasti panid töötoad mõtlema tulevikule,
oma oskustele ja võimetele.
Lisaks kohapeal toimunud töötubadele ja rollimängudele, kus saime

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi grupp “Noortegeneraator”.
ennast panna erinevate ametimeeste
olukorda, käisime ka Võru Karjäärija Noortekeskuses, kus meile tutvustati noortekeskuse tegemisi ja Võrumaa abiturientide seas läbiviidud küsitlust nende tuleviku pürgimuste
kohta.
Peale noortekeskuses veedetud aega tutvustasime oma projektipartneritele Võru linna. Toimus aarete jaht,
ehk kiirorienteerumine linnas, kus
gruppidel tuli liikuda ühest kontrollpunktist teise ning täita mõned lõbusad ülesanded. Kindlasti märkas nii
mõnigi kaaslinlane sel päeval liikumas suurte punaste õhupallidega noori või siis kutsuti neid ühispildile või
müüma/vahetame midagi 5 eurosendi eest.
Kogu projekt ei olnud siiski ainult
töötubade ja arutelude jada, leidsime
aega ka meelelahutuseks. Käisime
Otepää seikluspargis, mille radade läbimine oli nii mõnelegi esmakordne

kogemus ning nõudis eneseületust.
Siinkohal kuulub meie suur imetlus
Islandi noorte liidrile, kelle raja läbimist me südamevärinaga jälgisime.
Hoolimata oma nägemispuudest, läbis ta kõik seiklusrajad ning see tegu
hämmastas tervet seltskonda ja ka
seikluspargi instruktoreid, kelle sõnul
pole ükski pime inimene varem sellise teoga hakkama saanud.
Tore oli suvel vanade tuttavatega
taas kohtuda, uusi sõpru leida ning
keeleoskust arendada. Me kõik loodame uuesti kohtuda järgmise aasta
kevadel, mil projekt peaks toimuma
Inglismaal.

Noortegeneraator

Tantsulavastus “Suvehaljas tantsusamm”
Võru Kandle juubeliks
Suvine kuumus. Heinakaare joovastav lõhn. Eestlaste tegemised ja olemised. Nooruslik energia. Armsama
käepuudutus. Hiline päikseloojang ...
Alles see kõik oli ...
Pööripäev toob peagi mõtlemisse
karguse ja akende taha karmi pimeduse. Võru Kultuurimaja Kannel tantsijad püüavad helget aega pikendada.
Valmistume ju Kandle seltsi 130. aastapäevaks, sest Võru kultuurimaja
Kannel on seltsi traditsioonide jätkaja. Üritustesarja Kannel 130 raames
etendub tantsulavastus “Suvehaljas
tantsusamm”, mis aitab kõigi meeled
täita suve soojuse ja valgusega. See
on ühtaegu nii teraapiline tagasivaade möödunusse kui pilguheit uude suvesse.

Foto: Enid Udras.
Tantsulavastuses esinevad Võru
Kandle rahvatantsurühmad Kannel,
Tsõõr, Kabujalakesed, Hopser ja Viire.
Nooruslikkust lisavad võimlemisklubi
Sirutus ja Võru tantsukooli praegused
ja endised kasvandikud.
Muusikaliselt on etendusega tihedalt seotud Mari Kalkun koos oma
saateansambliga. Valguskujundust sätib paika Emil Kallas. Video- ja lavakuTantsulavastuse peaosas on Alar
jundus on Kadri Karu pärusmaa. Tantsulavastust ilmestavate videomaterja- Lehemets ja Teele Toots.
lide välisvõtetel abistas Kadrit operaatoritöös Tauno Uibo. Need noored on
val sünergeetilise esteetilise tulemuse
kõik Viljandi Kultuuriakadeemia taus16. oktoobril kell 17. Olete oodatud
taga. Aga võtteplatsiks usaldas oma
kõigest ise osa saama.
talumaa Aivar Rosenberg. Sulbi kandi
suvehaljus, tantsijate armastus ja juuLavastaja-tantsujuht
beli pidulikkus loovad Kandle teatrilaMaire Udras

Ullo Toomi nimelise stipendiumi laureaat on Maie Pau
Tänavuse Ullo Toomi nimelise
stipendiumi saab Võrumaa rahvatantsujuht Maie Pau. Stipendium antakse üle Ullo Toomi
sünniaastapäeval 14. septembril kell 15 Tallinna Raekojas.
Rahvatantsijate kõige olulisem stipendium antakse igal aastal tantsupidude
algataja Ullo Toomi sünniaastapäeval.
Sel korral otsustas Ullo Toomi halduskogu anda stipendiumi Maie Paule.
Maie Pau alustas oma rahvatantsujuhi tööd juba 1972. aastal juhendades laste ja mudilasrühmi. 1983. a
tööle asudes Võru kultuurimajja Kannel juhendas ta tantsuringe nii kultuurimajas kui ka koolides. Lapsepõlves Kai Leete balletiringis tantsupisiku saanud, hiljem kõrgkoolis tantsualase hariduse omandanud tantsujuht
asutas oma rahvatantsurühmad.
1983. a loodud segarahvatantsurühm
Kannel ja 1985. a alustanud naisrühm
Tsõõr tegutsevad järjepidevalt tänase
päevani. Maie Pau juhendab neid oma
põhitöö kõrvalt. Hindamatu on Maie
Pau töö aga Võrumaa rahvatantsupi-

dude üldjuht-lavastajana aastast 1987
ja Võru Folkloorifestivali kunstilise juhina aastast 1995 kuni tänaseni. Maie
Pau on koostanud ja väljaandnud Kai
Leete tantsuraamatu „Tantsus on
rõõm“. Korduvalt on Maie Pau olnud
üld- ning noortetantsupidude üldjuhi
assistent. Alates 2005. a on ta Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi
rahvatantsumentorina oma kogemusi jaganud nii Võrumaa kui ka teiste
Võrumaa rahvatantsujuht Maie
maakondade tantsuõpetajatele.
Ullo Toomi halduskogu leidis, et Pau.
Maie Pau rahvatantsu traditsioonide
hoidjana ja edasikandjana on oma
Helju Mikkel ja teised armastatud rahaastatepikkuse tööga Võrus ja Võruvatantsujuhid. Stipendiumi kätteandmaal väärtustanud ja edasi arendamist korraldavad Eesti Laulu- ja Tantnud Ullo Toomi põhimõtteid.
supeo Sihtasutus ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.
1987. a loodud Ullo Toomi Fondi
eesmärk on jäädvustada mälestust
Stipendiumi pidulik üleandmine
tantsutaadist ning väärtustada rahva14. septembril Tallinna Raekojas Ullo
tantsualast tegevust. Fondi rahast anToomi sünniaastapäeval on kujunetakse välja Ullo Toomi nimelist tantnud traditsiooniks ning on ühtlasi
sustipendiumi eesti rahvatantsul ja
rahvatantsuvaldkonna aasta tippsündautoritantsul põhineva silmapaistva
museks.
tegevuse eest. Toomi stipendiumi saaIlma Adamson
jate seas on olnud Henn Tiivel, Mait
Ullo Toomi Fondi
Agu, Ilma Adamson, Ilmar Moss,
haldusnõukogu esinaine
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Energiasäästmine tähendab
pere eelarve säästmist

Energiat tuleb osata säästa! Meie
ümber on ohtralt näiteid, kus sisekliima arvelt on energiat kokku hoitud, mis
tähendab tervise pealt kokkuhoidu. Objektide renoveerimist tuleb vaadata
kompleksselt ja läbimõeldult ning oluline on kaasata kompetentseid konsultante. Energia säästmine on oma pere
eelarve säästmine. Kortermaja remont,
mis viiakse läbi energiasäästu tagades,
on võimalik muuta korteriomanike
jaoks mitte ainult kuluks, vaid ka võimaluseks vähendada kodukulusid.

Küttesüsteemid
Küttesüsteemi järjepidev hooldamine ja kontroll tagab selle aastatepikkuse toimimise. Millisel kombel ning mahus planeerida tänapäevaste lahenduste rakendust, oleneb suuresti maja üldisest ehituslikust olukorrast. Rekonstrueeritud küttetorustikud ning uued
süsteemid võivad soojustamata majas
tekitada kulude jaotumise arvestuste
puhul suuremat ebavõrdsust, kui oli see
enne.
Hoonet tuleb vaadata alati kui energeetiliselt terviklikku lahendust, mis tähendab elektri ja kütte osa terviklikku
läbimõeldust.
Anname edasi kogemusi Võru korteriühistute poolt tehtud töödest ning
ka kaugemalt.

si. Lisatud tabelis on näha viimase ligi
kümne aasta energiahinna kujunemise
graafik. Mõlemad hinnad on tõusnud
selle aja vältel pea kahekordseks. Raske on prognoosida situatsiooni 10 või
20 aastat ette, on see otseses seoses
korteriühistute renoveerimise planeerimisega, kus oluliseks aspektiks saab
laenudega seoses tasuvusaeg.
On täiesti reaalne, et Võru Soojuse
poolt pakutav soojahind võib veel sel
aastal tõusta, kuna saepuruhindade
tõus oli teada juba kevadest. Küttematerjalide hindade tõus tuleneb aga ilmselgelt selle nõudlusest, mida praegu
mõjutab Eestis toodetavate küttematerjalide eksport.

Alternatiivsed energiatootmise
võimalused
Soodsate tingimuste olemasolul on
korterühistutel otstarbekas kaaluda ka
alternatiivsete energiaallikate kasutamist. Artiklitesarjas toome teieni näiteid
juba tehtust ning jagame infot kontaktidest.
Ootame lugejate ettepanekuid ning
küsimusi e-posti aadressile kristjan.
vorno@voru.ee.

Kristjan Võrno,
Võru Linnavalitsus
Martin Kikas,
Tartu Regiooni Energiaagentuur
Margus Toom,
Eesti Korteriühistute Liidu Võru kontor

Millised toetused
Kui eramajade omanikud peavad
hakkama saama oma rahakotiga otsast
otsani, siis riik on pannud õla alla kortermajade arendamisele läbi KredEX-i,
andes välja toetusi ja käendusi.
Hetkel välja antavad toetused on
suunatud kortermajade energiasäästu
parandamisele ning ekspertiiside,
energiauditite ja ehitusprojektide toetamisele.
CO2 kvootide müügist saadud vahendid võivad lõppeda pärast 2012. a,
mis tähendab seda, et need, kes praegu
ei mõtle võimalikele toetustele läbi projektide, peavad seda tegema ilma toetuseta tulevikus.

Energia hind ja poliitika
Kortermajade tarbitav energia on
peamiselt kahel kujul: elekter ja soe ve-

Energia hinnad 2002-2011
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Energiasäästu vajadus

Enamus kortermaju on energiatarbelt ebaefektiivsed, tarbides aastas
keskmiselt sooja 220-250 kWh/m2 eest,
samas meiega sarnases kliimavöötmes
olevate riikide kortermajad (Soome ja
Rootsi) tarbivad alla 150 kWh/m2. Sellest tulenevalt on ka arusaadav nende
riikide kodanike suurem ostujõud ja
sotsiaalne kindlustatus.
Eestis kehtiva vabariigi valitsuse
määruse “Energiatõhusese miinimumnõuded” järgi ei tohi uute ehitatavate
korterelamute energiatõhususarv olla
üle 180 kWh/m2 aastas ja renoveeritavate korterelamute puhul 200 kWh/m2
aastas.

20

Eesti inimeste koduks on peamiselt korterelamud. Nende valmimise aeg, mil
oluliseks oli ehitatavate hoonete maht
ja mitte kvaliteet, on praegu mängimas
märkimisväärset rolli elanike energia
tarbimises. Enamik korteriomanikke
seisab praegu silmitsi probleemiga, kus
energiahinna pidevast tõusust on kulud
elamisele muutumas proportsionaalselt
veelgi suuremaks, kui meie lähinaabritel soomlastel ja rootslastel. Selles valguses on muutumas aina olulisemaks
küsimus: kuidas tarbida energiat mõistlikult ning samas tagada normaalne
elukvaliteet? Kust leida häid näiteid
ning kelle vigadest õppida?
Käesolev energiasäästmisega seotud
artiklitesari on valmimas koostöös Võru Linnavalitsuse, Tartu Regiooni Energiaagentuuri ning Eesti Korteriühistute
Liidu Võru kontori eestvedajatega.
Ajendi selleks ettevõtmiseks andis asjaolu, et mitmed korteriühistud Võrus on
mõtlemas renoveerimisvõimalustele, et
sellega ka vähendada energiatarbimist.
Oluline on osata vahet teha soojapidavuse suurendamise ning hoone püsimajäämiseks vajalike investeeringute tegemist, sest 30 aastat ja rohkem vanad
hooned vajavad füüsilisest amortiseerimisest tingitult korrastamist. Artiklid
lähtuvad ennekõike korterelamute
probleemidest, kuid on kindlasti sobilikud rakendamiseks ka individuaalmajapidamiste puhul.
Järgmises viies artiklis läheme süvitsi alljärgnevate teemadega ning otsime lugeja jaoks häid praktilisi näiteid
ennekõike Võrust kui ka kaugemalt.
Soovitame infomaterjale ning kontakte, kellega oma korteriühistu renoveerimisega seotud mõtteid arutada või
nõu küsida.

elekter küte
(MW) (MW)

elekter küte
(MW) (MW)

2002
2003
2004
2005
2006

45,7
55
55
57,6
62

28,79
28,79
28,79
30,94
32,95

2007
2008
2009
2010
2011

65,2
67
71,2
69,5
70,4

46,53
55,35
53,00
53,00
53,00

Väljavõte Okasroosikese lossi kroonikast, lk 953:
Täna, 15. augustil 2011. a on 5-liikmeline lossinõukogu kokku tulnud erakorralise sündmuse pärast: kõige auväärsem õukonnaliige, endine lossiülem,
Okasroosikese kuningriigi kõrgeima autasu, Kuldse Roosi ordeni kavaler Aina
Kongo, on avaldanud soovi sooritada
puhkaja eksam. Eksaminant on nõukogu ette kutsutud ja ootab saali kogunenud rahva uudishimulike pilkude all eksami algust. Minister teeb teatavaks eksami teemad. Teadmisi hinnatakse kolmes valdkonnas: muinasjutt, raha ja
kunst. Saalis valitsevas vaikuses võib
peaaegu kuulda lossivaimu samme. Eksam võib alata. Kuna tulevasel puhkajal jääb edaspidi palju vaba aega lastelastele muinasjutte jutustada, peab tal
olema ülihea jutustamisoskus. Esimeseks ülesandeks on ümber jutustada
Okasroosikese muinasjutt ja seda vaid
ühe minuti jooksul! Kui Aina Kongo
rääkimise lõpetab, näitab liivakell ajaks
alla ühe minuti! Esimene eksamipunkt
on läbitud hiilgavalt. Teise ülesandena
peab eksami tegija kompimise teel arvutama kokku kotikeses oleva raha
hulga. Eks puhkaja peab ju edaspidi
olema raha kulutamisel õige hoolikas
ja kokkuhoidlik. Tööd puhkaja küll
enam tegema ei pea, kuid pole tööd,
pole ka töötasu. Ka rahalugemisülesandega saab endine lossiülem suurepäraselt hakkama, eksides vaid ühe sendiga. Kolmanda katsega pannakse proovile tema joonistamisoskus. Kuninganna juhtnööride järgi peab eksami läbija joonistama roosi. Maalimise tulemu-

Algaja puhkaja Aina
Kongo.

Noortevahetuses osalenud noored.

Ettevõtlik olla polegi nii raske ...
16.–22. augustini 2011 toimus
Võrus rahvusvaheline noortevahetuse projekt “ReFRESH
YOUROPE”, millest võtsid osa
Võru (Eesti), Bergamo (Itaalia)
ja Võru sõpruslinnade Bad
Segebergi (Saksamaa) ja
Chambray-lès-Toursi (Prantsusmaa) noored. Kokku osales
noortevahetuses 33 kunsti- ja
muusikahuvilist noort vanuses
14–24 ja 5 grupijuhti.
Projekti eesmärgiks oli suurendada noorte ettevõtlikkust ning kaasatust kohaliku elukeskkonna parandamisel. Kuue päeva jooksul arutletigi teemade üle, kuidas muuta Võru linn noortesõbralikumaks ning
mida noored ise saaksid selleks teha.
Ettevalmistava tegevusena valmistas iga grupp oma linna tutvustuse. Noortevahetuse alguses näitasid grupid pilte ja videot oma linnast, tutvustasid kohti, mis on noorte seas väga populaarsed ning rääkisid, mis on hästi või halvasti nende
linnades, ning mida noored senini
on ise teinud või algatanud.
Noortevahetuse käigus viidi läbi
erinevaid tegevusi, näiteks orienteerumismäng, mille raames õppisid
külalised tundma Võru linna ja siinseid tähtsamaid paiku; fotojaht, mille eesmärk oli leida linnast alad või
objektid, mis võiks olla kujundatud
noortepärasemaks või arendatud ja
kasutusele võetud noortele mõeldes;
töötoad, mille käigus noored tegid
kavandeid, kuidas üht või teist ala
kujundada, ning analüüsisid, kuidas
noored ise saaks sellele kaasa aidata. Skatepark osutus kõige märgatavamaks objektiks, mida noored fotojahis tähele panid. Põnevaid lahendusi tehti ka klubi MadHouse ja Tamula hotelli vahelisele alale (koht
kontsertide jaoks), muusikakooli
kõrval olevale haljasalale (talvine
hubane koosistumiskoht), bussijaama kõrval olevale alale (multifunktsionaalne keskus), Võru I Põhikooli
kõrval olevale tühjana seisvale hoonele (noorte hostel).
Ka linnarahval oli võimalus noortevahetusest osa saada, sest üks päev
keskendus avalikele töötubadele.
Seal õpetasid noored teistele noortele kujunduselementide tegemist,
näiteks õpetati, kuidas tühjadest purkidest teha klaaslaternaid; paberist
erinevaid kujunduselemente; okstest, vanast lõngast ja kangast haldjaid; kuidas muuta kivid lõbusaks ja
pilkupüüdvateks. Lisaks viisid muusikahuvilised noored läbi lahedalt
lärmaka töötoa, millest said osa ka
kõik huvilised. Tegu oli vahva ette-

võtmisega, kus vahendeid ei valitud,
st musitseerimiseks sobis kõik – tokid, kannud, panged, kausid, luuad,
kühvlid, tünnid jne ning milles kaasalööjaid oli põnnidest kuni vanaemade ja -isadeni välja.
Noortevahetus kulmineerus
skatepargi kordategemisega – värviti piirdeid, tehti graffitit, korrastati rambid ja koristati ala. Noortevahetuse ajal mõeldi ka kõige pisematele – lasteaia Päkapikk mängupaviljoni Vabaduse tänava poolsele seinale maaliti temaatiline pilt ning Tamula hotelli taha promenaadile joonistati kolm keksumängu kasti. Noored tõdesid, et ettevõtlik olla polegi
nii raske, ka n-ö väikesed teod võivad muuta linnapilti toredamaks. Nii
saigi läbi noorte ettevõtlikkuse noorte seas populaarseks saanud
skatepark laheda väljanägemise ning
suurenes ka pargi ohutus, paranes
tänavapilt Päkapiku lasteaia juures
ning promenaadile loodi uusi mängimisvõimalusi. Ja loomulikult said
noortevahetuses osalenud noored
juurde palju toredaid sõpru, kellega
juba teadaolevalt uusi ettevõtmisi
planeeritakse.
Noortevahetuses osalenud noored leidsid, et selliseid algatusi võiks
ja peaks olema veelgi, kuna taolised
ettevõtmised ja Euroopa Noored
programm võimaldavad kokku tuua
ühiste huvidega noori teistest Euroopa riikidest. Lisaks tõdesid noored,
et sellised üritused aitavad kaasa
mitteformaalsele õppimisele – paranevad sotsiaalsed oskused ja teadmised teistest kultuuridest, sest ligi nädal oled ja toimetad koos erinevatest
kultuuridest pärit noortega, st pead
leidma sobiva viisi eneseväljendamiseks ja märkad kultuuride vahelisi
erinevusi ja sarnasusi. Noored leidsid, et taolised ettevõtmised on suurepärane viis keelepraktikaks ning
ka isiklikuks arenguks, sest ettevalmistavate tegevuste käigus ning ka
noortevahetuse ajal oli vajadus leida
erinevatele olukordadele lahendusi
ning põhjendada oma seisukohti ka
teistele.
Suur tänu rahastajale Euroopa
Noored Eesti büroole, kes antud rahvusvahelist noortevahetust läbi Euroopa Noored programmi toetas, Võru linna ettevõtjatele ja Sadolin Värvikeskusele, kes kiirelt olid nõus ürituse õnnestumisele kaasa aitama.

Tiina Hallimäe
noortevahetuses eestipoolne grupijuht, arendusnõunik

Algaja lossiülem Kaidi Maask ootamas
lossinõukogu otsust.

sena valmib abstraktne kunstiteos, mida tulevikus saavad kunstigaleriis imetleda väikesed ja suured lossikodanikud.
Peagi teeb komisjon oma otsuse teatavaks: eksam loetakse hiilgavalt sooritatuks ja Aina Kongole antakse üle Algaja Puhkaja Tunnistus. Koos tunnistusega on ekslossiülemal nüüd õigus puhata 24 tundi ööpäevas ja istuda puhkaja
toolile. Õukonna poolt saab rahulolev
algaja puhkaja kingituseks pehme padja, puhkaja sussid ja puhkaja särgi. Kõik
muidugi roosat värvi ja roosidega.
Lossinõukogu töö pole aga veel lõppenud – täna tuleb võtta vastu veel teinegi eksam. Nimelt on uus lossiülem
Kaidi Maask avaldanud soovi läbida lossiülema katsed. Etteruttavalt olgu siinkohal mainitud, et katsed sooritatakse
suurepäraselt. Kaidil tuleb ettemängitud katkendite põhjal arvata ära muinasjutu pealkiri ja nähtu ümber jutus-

tada. Lisaks peab ta nimetama kroonlehtede arvu kuninganna lemmikroosisordi õiel. Edukalt tehtud katsete põhjal antakse Kaidi Maaskile Algaja Lossiülema Tunnistus. Õuenarr veeretab lõbusalt saali lossiülema (nn töörügaja)
tooli, millele istumise õiguse ta auga
välja on teeninud. Naeratusega ulatab
kuningas Okas I uuele lossiülemale roosinuppudega kaunistatud tassi. Samasugune on ka endisel lossiülemal. Nüüd
on neil võimalus koos kohvi (või teed)
juua ja lossiasju arutada.
Äkki ilmub saali lossivaimu materiaalne kehastus. Koos asutakse kroonikaraamatut sirvima. Sealt võib leida nii
mõndagi põnevat. Endistele lossidaamidele ja teistele auväärt külalistele, kelle seas on ka abilinnapea Kersti Kõosaar
ja Võru Linnavolikogu liige Tõnu Anton, antakse võimalus algajat puhkajat
tervitada. Pealinnast on saabunud ka

“maailmakuulus lavastaja”, kelle geniaalsel juhendamisel mängitakse
stseenike “Okasroosikese” muinasjutust.
Etendusse kaasatakse hoogsalt kõik saalisviibijad. Osatäitjad määratakse lavastuse käigus. Emand konna osa usaldatakse proua abilinnapeale, kelle rolliesitus on lausa Oscarit väärt. Parima
meesosatäitja auhinna võiks aga anda
härra Tõnu Antonile, kelle mängitud
kuningas on igati väärikas. Kui kohale
saabub aga endise muusikaõpetaja Andres Määri “vanaema”, ei suuda küll
enam keegi tõsiseks jääda. Kõik kohalviibijad lahkuvad lõbusas tujus. Endine
lossiülem Aina Kongo võib rõõmsalt
tööst puhata.
Ja kui ta vahepeal tööle pole läinud,
siis puhkab ta edasi ...

Lossi kroonikaraamatut uuris minister
Maret Melts

TEADE
Võru Pensionäride Päevakeskuses toimub ringitöö
alates 1. oktoobrist alljärgneva
ajakava järgi:
• Võimlemine – E ja K, kell 10
• Käsitöö – E, kell 12
• Tantsuring Mõnusad Memmed I –
T ja N, kell 9
• Tantsuring Mõnusad Memmed II –
T ja N, kell 11
• Tantsuring Memmed – T ja N, kell
13.30
• Tantsuring Meelespea – K, kell 19
• Seltskonnalauluring – R, kell 10
• Lauluansambel Elurõõm – R, kell
11.30
• Meesteansambel – K, kell 13
• Segakoor Videvik – K, kell 14
• Kangakudumine registreerimise
alusel
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Lasteaedade
sünnipäevasoovid
Võru linnale
Vetevana andis linnapeale üle ühe
salapärase pudeli. Pudelisse oli
peidetud paber, kus oli kirjas …

September 2011

Võru linnapäevad
Linnavalitsus tänab kõiki linnapäevade kaaskorraldajaid ja toetajaid.
Fotosid Võru linna 227. sünnipäeva pidustustest vaata: http://www.toomashytt.fie.ee

Soovime, et Võru linnal läheks
hästi ja kõigil oleks siin hea elada
ning juurde tuleks palju linnakodanikke. Et igal lapsel ja loomal
oleks koht toredasti aega veeta ja
mängida!
Võru lasteaed Okasroosike
Las olla sünnipäev
üks tore trill ja trall.
Kui tuleb argipäev –
siis elu poleks hull.

Avastart 1784 m linnajooksul.

Inna Grincheli ehete demonstratsioon koostöös võimlemisklubiga
Sirutus.

Konkursi “Lilleline Võru” parimad koos linnapea Jüri Kaveri ja
volikogu esimehe Erki Saarmaniga. Sel aastal said tunnustuse osaliseks Sulevi 2, Uus 17b, Tartu 34 ning Kubija hotell-loodusspaa.

Linna lasteaedade lapsed jalutasid uhkes rongkäigus rannapromenaadile, kus linnarahvale lõbus kontsert anti. Fotol Punamütsikese lasteaia esinemine.

Et oleks korras teed
ja puhtad kõigi aknad.
Et ujuda saaks vees
ja elu oleks vahva!
Me linnal õnne soovime
Ja palju rõõmsaid lapsi!
Head olla ise proovime –
Veel julged, targad, krapsad.
Võru lasteaed Päkapikk
Osake võidelda, võita ja ihata,
tõde otsida, pettust vihata
muinasmaad leida ja imet tabada,
õnne hoida ja teistega jagada!
Võru lasteaed Punamütsike

Kunstipäev oli täis vaatemängulisi etteasteid. Taasiseseisvumispäevale pühendatud kontser- Linn tellis tänavu kaks sünnipäevatorPildil Võru Kunstikooli tantsutrupp dil astusid üles Eesti Kaitseväe Orkester. Solis- ti, millest üks viidi Nöörimaa TugikoKatariina.
tid: Janne Ševtšenko ja Peeter Kaljumäe.
dusse ja teine Lõuna-Eesti Haiglasse.

Uus töökoht – kas korraline või erakorraline lepingu ülesütlemine?

Võrule värve ja
Võrule viise.
Võrule vahvaid võrukaid.
Võrule mõtteid
ja uuendusi
ning linnaisasid,
kes iial ei väsi!
Võru lasteaed Sõleke

Inimese üks vaieldamatu põhiõigus on
vabalt valida, millisel ametikohal töötada või millise tegevusalaga ta tegeleda soovib. Kas uuele ametikohale asumise korral on tegemist töösuhte korralise või erakorralise ülesütlemisega?
Sagedased on juhtumid, kus töötaja esitab tööandjale lakoonilise ülesütlemisavalduse, kus nähtub vaid tahe lepingut üles öelda. Töötaja ei täpsusta
oma soovi ka suuliselt ja ilmselt ei oska
kirjaliku avalduse vastuvõtja seda küsidagi. Korralist ülesütlemist ei pea töötaja põhjendama, kuid tal tuleb ette teatada 30 kalendripäeva. Kuna TLSi § 85
lõige 3 sätestab, et kui töötaja ei tõenda, et ülesütlemine on erakorraline, eeldatakse, et see on korraline. Tööandja

ootus, et töötaja töötab pärast sellesisulise avalduse esitamist veel 30 kalendripäeva jooksul, on õigustatud.
Mõjuvad põhjused, mis annavad
aluse öelda tööleping erakorraliselt
üles töötaja isikust tulenevalt, on reguleeritud TLS §-s 91 lõikes 3. Need on
eelkõige olukorrad, kus töö tegemist takistab töötaja halb terviseseisund; töö
jätkamine on võimatu perekondliku kohustuse täitmise tõttu (näiteks laste
kasvatamine või vanemate hooldamine) ning tööandja ei võimalda töötajale sobivat tööd. Nimetatud loetelu ei
ole ammendav. Töölepingu võib üles
öelda ka muul mõjuval põhjusel, kuid
seda peab töötaja põhjendama.
Seadus ei sätesta töötajale töölepin-

gu erakorralisest ülesütlemisest etteteatamise tähtaega, kuid eeldatakse, et
töötaja teatab ette mõistliku aja. Sama
mõistlikkuse printsiibi alusel ei pea töötaja erakorralisest ülesütlemisest ette
teatama, kui see pole kõiki asjaolusid
ja mõlemapoolset huvi arvestades
mõistlik. Tähtaja mõistlikkust hindab
töötaja ise, lähtudes lojaalsuspõhimõttest töösuhetes ja töölepingu kui kestvuslepingu heausksest täitmisest.
Töötajate arvates on töökoha vahetuse puhul tegemist olulise mõjuva
põhjusega ja nad ei pea sellest 30 kalendripäeva ette teatama. Sama arvatakse ka elukoha vahetuse korral. Tööandja on aga vastupidisel arvamusel ja
leiab, et tegemist ei ole erakorralise

ülesütlemisega ning nõuab, et töötaja
töötaks korralise etteteatamise tähtaja
lõpuni. Töötajat kinni hoida siiski ei
saa ja leping lõpeb ülesütlemisavalduses toodud kuupäeval.
Samas kui töötaja teatab ülesütlemisest ette hiljem kui seaduses sätestatud, on tööandjal õigus saada hüvitist
ulatuses, kui etteteatamise tähtaega
oleks järgitud, kuid ei ole välistatud ka
muu kahju nõue.
Hinnangu, kas uuele töökohale asumine on korraline või erakorraline lepingu lõpetamine, annab töövaidlusi
lahendav organ.

Marika Liiv
tööinspektor-jurist, www.ti.ee

Uudiseid Võru linnast 1941. aasta septembrist
Sümboolne sõprusmäng
Esimese suurema spordisündmusena peale Võru vabastamist peeti pühapäeval (31. august 1941 – A.R) linna
spordiväljakul jalgpallivõistlus Saksa
sõjaväe koondusmeeskonna ja Võru
koondusmeeskonna vahel.
Vahekohtunik Rittile, kes mängu
juhtis täiesti tublilt, rivistusid meeskonnad järgmises koosseisus: veltveebel
Geigneri poolt koostatud sõjaväemeeskond: Jacobson, Kuhlmann, Evers,
Koks, Patalos, Ziemann, Opel, Pfitzner,
Müller (hiljem mängis ka Eesti esivõistlusel Võru Ilmarise eest – A.R),
Nensewitz ja Hümmer. Võru meeskond:
Kessler I , Toode, Elstein, Kessler
2,Vimba, Pelju, Elrimo, Kohv, Gutman

(hilisem tuntud võrkpallur A. R) Riisik,
Kõss. (mõlemad on mänginud Eesti
esindusmeeskonnas – A. R)
Algvilest peale selgus sakslaste paremus, nii et poolajaks mindi tulemusega 4:3 sakslaste kasuks.
Teisel poolajal, eriti lõpupoole muutus mäng võrdlemisi elavaks. Lõppvileks jäi tulemus saksa kasuks 7:4, mis
vastab peaaegu mängule.
Võistlust jälgis sooja kaasaelamisega saksa ja eesti pealtvaatajate hulk.
“Võrumaa Teataja” nr 22; 2. september 1941
Esimene öökülm
Ööl vastu kesknädalat (03.09.1941
– A. R) oli Võrus esimene öökülm, mis

eriti uuslinnaosas kahjustas tugevasti
aedvilja. Temperatuur langes kohati
kuni mitu kraadi alla nulli.
“Võrumaa Teataja” nr 23; 4. september 1941
Õhtune Reaalkool tegevusse?
Eelmiste aastate eeskujul kavatsetakse eeloleval koolihooajal Võru keskkoolide kõrval ellu kutsuda Õhtust
Reaalkooli, mis oleks mõeldud peamiselt päeval ametikohustega seotud vanematele isikutele hariduse täiendamiseks. Kuna avamine sõltub õppetööst
osa võtta soovijate arvust, on asjasthuvitatutel oma huvides soovitav võimalikult peatselt registreerida end Võru
Gümnaasiumi kantseleis, Jüri tän. 42

“Võrumaa Teataja” nr 32; 25. september 1941

“Võrumaa Teataja” nr 33; 27. september 1941

Koolides algab töö 1. novembril
Võrumaa koolielu juhtivaist ringkonnist saadud teateil algab koolides
õppetöö 1. novembril 1941. a. Järeleksamid algavad 28. oktoobril k.a.
Käesolevaks kooliaastaks lähemate
korralduste väljatöötamine on kuuldavasti Haridusdirektooriumis praegu
veel käsil ja lõpetamata.
Siinpuhul tuleb tähelepanu juhtida
sellele, et õpilased, kes käesoleval õppeaastal soovivad koolis õppida, peavad end kõik vastavalt registreerima,
ka need, kes möödunud aastal koolis
õppisid.

Uudis margikorjajatele
Võru Postkontor on saanud müügiks
vene
postmarke
1,2,3,4,5,10,15,20,30 ja 50 kop. pealetrükiga Pernau 8.VII 1941 ja endisi eesti postmarke 1,2,3 krooni ning pitseeritud ümbrikkudes postmarke paki ja
rahakaartidelt à 100 gr. neto, ümbriku
hind 50 rubla. Vene postmarke müüakse ainult seeriate viisi.
“Võrumaa Teataja” nr 34; 30. september

Vanu ajalehti sirvis Võrumaa muuseumi peavarahoidja Arthur Ruusmaa

Võru Linna Leht 7

September 2011
Parksepa SK korvpallurid laagerdasid Kurgjärvel. Ligi 70 Parksepa
spordiklubi noort korvpallurit osales 4.–12. augustini Kurgjärvel toimunud korvpallilaagris. Treener Kalev Palo
sõnul on sellised laagrid traditsioonilised, tänavu valmistuti aga erilise hoolega septembri
lõpus toimuvaks Parksepa 20. rahvusvaheliseks korvpalliturniiFoto: Toomas Hütt
riks.

Võru Ratastooliklubi liikmed osalesid Soome Invaliidiliidu kutsel
27.–28. augustini liikumispuudega inimeste kultuuripäevadel Turus. Üle 1000 liikumispuudega inimese kohtusid neil päevil kahe
rahva kultuuri tähe all. Aset leidsid mitmed sportlikud tegevused,
üheks huvitavaks tegevuseks oli näiteks Soome-Eesti maavõistlus
mölkkyis (Soomes väga populaarne täpsus viskemäng).
Käsitöömeistrid said esitleda oma näputööd ning kõikidel käsitööhuvilistel oli võimalus endale ka meelisese soetada. Päevi rikastasid meelelahutusega lavatantsud, unustamatu tuleshow ja
õhuakrobaadid Aura jõe ääres. Eestlased näiteks võtsid ette ja õpetasid selgeks rivitantsu.
Toimus ekskursiooni, mille käigus tutvuti kauni Turu linnaga.
Eriti positiivse mulje jättis arenenud invatransport – kõik linnaliini bussid on madalapõhjalised.
Eesti ja Soome kultuuripäevad toimuvad iga viie aasta tagant,
esimene ühine üritus toimus 2006. aastal Tallinnas.

kadettide (kuni 17aastaste) Euroopa karikasarja etappidel Venemaal, Saksamaal ja Poolas
ning ka Maltal toimunud EMil,
kus tal küll kahjuks juba avaringi järel võistlusest välja langes. Kuidas läks tal juuli lõpus
Türgis toimunud noorte olümpiapäevadel ning augusti alguses omaealiste MMil Ukrainas,
polnud artikli kirjutamise ajal
veel teada.
Kaugemal on edukalt võistelnud teisedki Rei judokad:
Jaan Angerjärv tuli raskekaalus
Leedu U23 vanuseklassi meistriks, Eesti B-klassi meistrid Rene Sulg ja Tarvo Jõgeva on hästi maadelnud turniiridel Valgevenes ja Poolas.
Kahjuks on spordis tunda
veel masuaja külma hingust
ning probleeme on ka judokatel. „Loodan, et järgmine aasta
on selles osas juba rõõmsam,”
ütles Enno Raag.
Raskuste kiuste on judokad
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Fotol vasakult: Võru Ratastooliklubi esimees ja invasportlane
Väino Marjak, käsitöömeister Karmen Luiga, invasportlane Priidu
Trei, käsitöömeister Heli Kürsa-Marjak, ratastooliklubi juhatuse liige ja invasportlane Matti Russ, invasportlased Ülle Hillep, Ivar
Hillep, Paul Kirchberg. Pildilt puudub Elle Pohlak.

“Rahvaloenduse läbiviimiseks plaanime järk-järgult palgata üle 2400 inimese ja Eesti
oludes on tegemist väga suuremahulise värbamisega. Selleks,
et igasse kodusse jõuaksid parimad rahvaloendajad, asusid
augusti alguses üle Eesti tööle
ka 25 personalitöötajat,” rääkis
2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) personalijuht Palmi Lindjärv.
Esimene konkurss algas 16.

septembril, kui hakati otsima
132 piirkonnajuhti. Piirkonnajuhi ülesanne on juhtida 15-17
rahvaloendajat ja tagada, et
tööplaan saaks täidetud. Piirkonnajuhid värvatakse ajavahemikuks
05.12.2011–
23.04.2012.
23. septembril avatakse
konkurss 90 andmetöötluse
operaatori värbamiseks, kes
asuvad tööle Tallinnasse ning
kelle tööülesanne on korrastada ja töödelda loendusel kogutud andmeid. Operaatorid värvatakse
ajavahemikuks
15.12.2011–04.04.2012.
Kõige suurem töökonkurss
2200 rahvaloendaja leidmiseks
kuulutatakse välja 3. oktoobril.
Rahvaloendaja töö algab 6.

Pärja Tammjärv
Helgi Aniott
Helmine Rätsepp
Meeta Lõhmus
Koidula Plado
Vambola Sulg

Siberi eestlaste elud ja
lood / Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahvaluule Arhiiv; koostanud ja toimetanud Anu Korb
Tartu: Eesti Kirjandusmuuseumi teaduskirjastus, 2010 358 lk.

Võru Rei judotreener Riho Lehiste (ees) ja Karl-Erik
Org (poodiumi kõrgemal astmel) Eesti juunioride
meistrivõistluste autasustamisel.
Foto: Võru judoklubi Rei
hakkama saanud nii võistlustel
käimise kui ka koduse “Võru
kevade” turniiri korraldamisega. See, tänavu juba 16. korda
toimunud võistlus, tõi märtsis
Võrru neljas vanuseklassis kokku rekordarvu ehk 552 noort
judokat kaheksast riigist.

veebruaril koolitusega ja kodudesse inimesi küsitlema minnakse alates 16. veebruarist.
Rahvaloendaja töö lõpeb 2. aprillil 2012.
Kõikidelt kandideerijatelt
oodatakse head eesti (olenevalt piirkonnast ka vene) keele
oskust kõnes ja kirjas, head
suhtlemisoskust, arvutikasutusoskust, ausust ja usaldusväärsust. Kandideerimise täpsemad
tingimused leiab www.
REL2011.ee rubriigist “Vabad
töökohad”.
Eestis toimub rahvaloendus
tänavu 31. detsembrist järgmise aasta 31. märtsini. Esimese
kuu jooksul (31.12.2011–
31.01.2012) toimub elektrooniline rahvaloendus ehk e-loen-
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Vaike Pedras
Elvi Rätt
Vera Novikova
Leida Zuts
Alvi Kukk
Elvi Taro
Udo Neilinn
Rein Kruuda
Sulev Taaler

70

Tiia Palo
Hele Olli
Aili Prants
Maie Sander
Hele Hallop
Silvia Väre
Liina Valper
Zianon Pisarchyk
Ilmar Taal

RAAMATUTUTVUSTUS

Judoklubi treeningud toimuvad Võru spordikeskuses.
Treeningute kohta saab infot
klubi koduleheküljelt http://
www.rei.ee ning telefonidel
5341 3237 ja 5341 0241.

VSport.ee

Algab 2400 rahvaloendustöötaja värbamine
Septembris ja oktoobris
kuulutab Statistikaamet
välja värbamiskonkursid
üle 2400 inimese leidmiseks aasta lõpus algava
rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks.
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Maimu Teidla
Eha Juurikas
Leida Kallas
Fjodor Kuuse

Helga Ploom
Ellen Utsal
Erna Leis
Klaire Naissaar
Zinaida Vaher
Tatiana Krachkovskaya
Vambola Udras

Judoklubi Rei hoiab lippu kõrgel
Võru judoklubi Rei medalisaak
Eesti meistrivõistlustel jäi tänavu küll veidi väiksemaks kui
mõnel varasemal aastal, kuid
on siiski muljetavaldav: kõigi
vanuseklasside peale kokku viis
kulda, kolm hõbedat ja kümme
pronksi.
Võru judoelu hing Enno
Raag klubi noortest kasvandikest kedagi eraldi esile tõsta ei
soovi. „Hindan kõiki lapsi, kes
Eesti meistrivõistlustel medali
said,” sõnas ta.
Teeneka treeneri pilk on juba järgmises aastas ja suuremad lootused seotud klubi
2000. aastal sündinud poistega, kes peaksid hakkama ilma
tegema C-vanuseklassis.
Tänavu on võrulastest kõige kõrgemas mängus kaasa
löönud kehakaalus kuni 55 kg
nii Eesti juunioride kui ka A-vanuseklassi meistriks tulnud
Karl-Erik Org. Lisaks kodustele
jõuproovidele on ta võistelnud

Õnnitleme
septembrikuu juubilare!

dus, kus Eesti alalised elanikud
saavad vastata küsimustikule
internetis. Neid, kes e-loendusel ei osale, külastavad perioodil 16. veebruar – 31. märts
2012 rahvaloendajad.
2011. aastal toimub rahvaloendus Eesti alal üheteistkümnendat korda. Varasemad loendused on toimunud 1881.,
1897., 1922., 1934., 1941.,
1959., 1970., 1979., 1989. ja
2000. aastal. Aastatel 2010 ja
2011 toimuvad rahva ja eluruumide loendused enamikus
maailma riikides.

Võru Linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras kinnistu:
Võru maakonnas, Haanja vallas, Jaanimäe külas asuv Jaanimäe Spordibaas (kinnistu registriosa nr 2609741).
Enampakkumise alghind 53 500 (viiskümmend kolm tuhat viissada) eurot.
Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga “Linnavara müük - Jaanimäe” hiljemalt
25. oktoobriks kell 10 Võru Linnavalitsuse infosaali, Jüri 11, Võru 65620. Pakkumiste avamine 25.10.2011
kell 10.15 Võru Linnavolikogu saalis. Osalustasu 50 € ja tagatisraha 10% objekti alghinnast peab olema tasutud
Võru Linnavalitsuse arveldusarvele SEB pangas 1042007003009 või Swedbank´is 221013390065 enne pakkumise esitamist. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.
Täpsem info objekti ja enampakkumise tingimuste kohta www.voru.ee, www.kv.ee või tel 785 0946,
5691 6888.

2010. aasta alguses oli kõigil huvilistel võimalus Võrumaa
Keskraamatukogus tutvuda Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia näitusega “Siberi
eestlased”, mida tutvustas raamatu koostaja
Anu Korb.
Sama aasta lõpus ilmus Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteaduri koostatud “Siberi
eestlaste elud ja lood”
sarjas “Eesti asundused”. Raamatusse on
koondatud 15 Siberi eestlaste
mälestust. Jutustajateks on Eestimaale naasnud siberlased ning
keskendutakse elu- ja külalugudele. Ühtpidi on tegu isiku- ja
perelugudega, sest räägitakse
konkreetse inimese või pere
elust keerulistel aegadel, teisalt
luuakse aga emotsionaalne pilt
Venemaa eesti külade saatusest.
Väga köitvad ning südamlikud
jutud on illustreeritud fotodega.
Mõnede jutustajate vanavanemad on pärit Võrumaalt.

VÕRUMAA NAISTE
VARJUPAIK
Ööpäevaringne
valvetelefon: 528 3615
e-post:
vorunaistevarjupaik@
gmail.com
koduleht:
www.naisteliin.ee

Mu kodu on Eestis: Eestimaa rahvaste elulood /
koostanud Volita Paklar;
[toimetanud Rutt Hinrikus;
kujundanud Tõnu Kaalep.
Eesti Kirjandusmuuseum ja
Ühendus Eesti Elulood. Tallinn:
Tänapäev, 2009 – 390 lk.
2009. aastal nii eesti kui vene keeles ilmunud mälestusteraamatus “Mu kodu on Eestis”
avaneb pilt vene kogukonnast Eestis.
Elulugudes jutustatakse kohanemisest/
kohanematusest, suhtlemisest ja suhtumisest Eestisse, armastusest Eesti
vastu.
Raamatus on
mitmeid Võrust
rääkivaid elulugusid: Jevgenia
Sazonova lugu
“Raske teekond esivanemate kodumaale”, Lev Judeikini “Mälestused meie suguvõsast ja minu
perekonnast”, Undina Matteuse
“Elu, töö, harrastused” ja Ljudmila Puuseppa “Inimesed minu
eluteel”. Paljude elusaatus on
seotud Petserimaaaga.

Südamlikke
lugemiselamusi kodulooliste
mälestusraamatute seltsis!
Inga Kuljus
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www.vorulinnagalerii.ee

NEIUD 1997-.98.a. sündinud
Parksepa Spordiklubi / Võru
BC Kalev/Cramo (Tallinn)
Tartu Kalev
Paide KK 7
Aluksne SK (Läti)
POISID 1993-95.a. sündinud
Parksepa Spordiklubi / Võru
Turba Gümn./Harju Kalev
Tartu Kalev
SK Vesse (Kuressaare Saaremaa)
Aluksne SK (Läti)

SK Budokai ja
huvikool Budokeskus
ootavad asjalikke õpilasi

KARATE
treeningrühmadesse

Võru Täiskasvanute
Gümnaasiumis, Jüri 42
eriti oodatud on
2-5 klasside lapsed
TULE TRENNI,
TRENN ON LAHE!
Info ja registreerimine
tel. 56 629 638 www.budokai.ee
t re e n i n g t ö ö k o g e m u s a a s t a s t 1 9 9 1

