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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Võru linn tunnustas aktiivseid inimesi ja asutusi
Võru linnapea Jüri Kaveri
ja volikogu esimehe Erki
Saarmani Eesti Vabariigi 94.
aastapäeva tähistamise kontsertaktusel kuulutati välja
Võru linna möödunud aasta
silmapaistvaim tegu, tunnustati silma paistnud inimesi ja
ettevõtteid ning anti kätte esimesed linnapea vapimärgid.
LIINA TEGO 2011 –
Kubija rannaala
väljaarendamine
Linlaste seas Võru Linna Lehe
ja linnavalitsuse veebilehe
vahendusel tehtud küsitlus
näitas, et silmapaistvaimaks
teoks peetakse Kubija rannaala väljaarendamist.
Kubija järve ümbruse korrastamisele on lähiaastatel
suurt rõhku pandud: välja on
vahetatud väikevormid, on
raiutud võsa, niidetud veetaimestikku, toodud juurde liiva
ja ehitatud tualett.
2011. aastal sai suplushooaega alustada värske väljanägemisega rannaalal. Tehti
ära suur töö – täies ulatuses vahetati välja suplusakvatooriumi laudis.
Kubija järve rand on nüüd
terviklikult välja arendatud.
Projekt lõpeb sel kevadel.
Kal-daalale paigaldatakse veel
infostendid, mis tutvustavad
vee elukeskkonda, Kubija järve
kui Natura 2000 hoiuala. Rannaalale luuakse väike järve
teemapark, mille üheks osaks
on juba suplusakvatooriumi
laudisele freesitud järvede
kontuurid mõõtkavalises proportsioonis.
Projekt sai teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toel. Täname KIK-i Võrumaa
projektijuhti Reet Utsut!
KULTUURI- JA
HARIDUSASUTUS 2011
– Võru kultuurimaja
Kannel
8. novembril 2011 möödus
130 aastat Võru laulu- ja
mänguseltsi Kannel asutamisest.
Võru kultuurimaja Kannel on jätkanud Kandle seltsi
alustatud tegevust ja hoidnud
elavana Võru linna vaimseid
väärtusi. Kannel on pidevas
arengus. Kandle majas tegutsevad Võru linnateater, kino ja
linnagalerii.
Tähtsal kohal on harrastustegevus – linnakodanike
kaasatuse seisukohalt üks
olulisemaid valdkondi. Kandle kooride, tantsurühmade,
võimlemisklubi ja puhkpilliorkestri töös osaleb ligi 500
inimest, kes tänapäevaselt
väljendudes tegelevad selles
majas vabahariduse ja elukestva õppega.
Kandle seltsi juubeliaasta
tähtsündmusteks olid linnateatrite päevad, tantsulavastus „Suvehaljas tantsusamm”,
kontserdisari „Hilaro juubeldab”, Võru kultuuritegelasi tutvustav näitus ja suur juubelikontsert.

Esireas vasakult: Jüri Kaver, Tõnu Anton, Meelis Munski, Inge Ojala-Pihlaja, Maia Anderson, Peeter Laurson, Erki Saarman. Teises reas vasakult:
Heiki Kelp, Mati Ojandu, Aigar Pindmaa, Vahur Sikaste, Indrek Hirsnik, Raul Sõmer.
Foto: Jüri Kuusk
ETTEVÕTE 2011 –
Valio Võru juustutehas
Valio Eesti Võru juustutehas
annab tööd ligi 130 inimesele,
olles nii Võru linna üheks suuremaks tööandjaks. Ühe kuu
toodangumaht on keskmiselt
700 tonni. Populaarsemad
juustud on juba 30 aastat tootmises olnud Valio Atleet, kõva
laabijuust Valio Forte ja Pekingi olümpiamängudel pakutud
Eesti esimesed Gouda juustud.
Toodangust ligi 90% müüakse
Eestist väljapool. Sellega on
Võru juustutehas üks Eesti suuremaid juustu eksportijaid,
kelle tooteid leiab Itaaliast,
Venemaalt, Soomest, Lätist
ja Leedust ning alates 2011.
aastast ka Ameerikast.
Juustu hakati Võrus tootma juba 1968. aastal. Nii on
Võru juustutehas üks oma ala
väärikamaid Eestis, kuuludes
aastast 2000 õigustatult Euroopa Liidu tunnustatud juustutootjate hulka.
MITTETULUNDUSÜHING 2011 –
MTÜ Päästearmee Eestis
Võru korpus
2011. aasta aprillis tähistas
oma viiendat sünnipäeva
kristlik
heategevusasutus
– Päästearmee Võru korpus. Selle rahvusvahelise organisatsiooni peaeesmärgiks
on aidata inimesi. Võru
koguduse ruumides Lembitu tänavas leiab abivajaja
hingekosutust, saab sooja
toitu, tunnetab hoolitsust
ja tuge. Oluline on, et keegi ei jääks oma muredega

Sel aastal anti kätte ka esimesed linnapea vapimärgid.
Vapimärgi said:
Inge Parv – oma tööd suure pühendumusega teinud
staažikas õpetaja.
Enno Raag – aastakümneid Võru spordielu rikastanud
hinnatud judotreener.
Maia Anderson – Võru linnavalitsuse kõige staažikam
ja omavalitsuse arengusse suure panuse andnud ametnik.
Tõnu Anton – Võru linnavolikogu kõige staažikam liige,
kes on pidanud neli korda volikogu esimehe ametit.
Meelis Munski – Võru linnavolikogu liige ning tunnustatud ettevõtja.

üksi. Tähtis on ka lastega
suurperede toetamine, neile
viiakse toiduabi ja riideid.
Korraldatud on mitmesuguseid heategevuslikke üritusi.
Inimeste südametesse jõudis
„Inglipuu” projekt, mille
kaudu täitusid paljude laste
jõulusoovid.
UUS TULIJA 2011 –
OÜ Luha AV
Võrus Koreli tänavas aastaid
tühjana seisnud hoone äratati 2011. aastal taas ellu. Majas
seadis end sisse näpse ehk
nii-öelda ühe ampsu pitsasid,
pirukaid ja lihapalle tootev
ettevõte - osaühing Luha AV.
Eesti kapitalil põhinev ettevõte Luha AV toodab tervislikku kiirtoitu.
Tooted on valmistatud
kvaliteetsest toorainest, need
on madala soola-, rasva-, ja Eainete sisaldusega, jälgitud on
inimese päevast süsivesikute,
valkude ja rasvade vajadust.
Näpsi sortimendis on 20 toodet. Ettevõte pakub tööd 25
inimesele.

KULTUURITEGELANE
2011 – Peeter Laurson
Peeter Laurson juhtis Võrumaa kultuurielu üle 20 aasta.
Peeter on kultuuri valdkonna
arvamusliider, kelle seisukohad on kaalutletud ja väljaütlemised argumenteeritud.
Inimesena on ta abivalmis,
meeldiv suhtleja. Ta tunneb
Võrumaa kultuurimaastiku
kõiki künkaid ja tasandikke.
Peetri panuseks Võru linna
kultuuriellu on Võru folkloorifestivali idee algatamine ja elluviimine. Rahvatantsule keskendunud festival on saanud
kindla vormi ja asjaliku sisu.
Folkloorifestival on Võru kultuurisuve tähtsündmus, mis
toob linna neljaks juulipäevaks
liikumist, melu, tantsu, laulu ja
muusikat.
Peeter Laurson on olnud
kõigi senise 17 Võru folkloorifestivali peakorraldaja.
SPORDITEGELANE 2011
– Mati Ojandu
Mati Ojandu on spordimees
ja sportlik mees, kes on aas-

takümneid andnud panuse
Võru spordielu korraldamisse ja edendamisse. Ta on
Võru spordiseltsi Kalev esimees ning olnud pikka aega
seotud Võru spordikooliga.
Matil on suur kogemus
võistluste korraldamises. Ta on
ümber Tamula järve jooksu ja
Munamäe–Võru maastikujooksu peakorraldaja. Mati
on aidanud organiseerida
spordikooli võistlusi, ta on ka
mitme rahvusvahelise võistluse
organisaator.
Mati hoiab kohusetundlikult ja professionaalselt korras
mitut spordirajatist. Seisab hea
selle eest, et Kubija suusarajad
oleks parimas korras ning info
radade seisukorra kohta oleks
internetis alati kättesaadav.
TERVISHOIU- JA
SOTSIAALTÖÖTAJA 2011 –
Helje Trolla
Osaühingu Võru Arst meditsiiniõde Helje Trolla on juba üle
30 aasta hoolitsenud linnaelanike tervise ja heaolu eest.
Tihti võib Heljet kohata linna
ja maakonna terviseüritustel
vererõhku mõõtmas või esmaabi andmas. Protseduuride
toas oma igapäevast tööd tehes on Helje paljudele Võru
linna inimestele ka omamoodi usaldusisik, kellega saab
sõb-ralikult kõigist muredest
rääkida. Ta on inimene, kes
oskab ja tahab kuulata. Tema
tähelepanelikkus ei ole silma
jäänud ainult perearstikeskuse
klientidele. Helje on inimene,
kellelt ka kolleegid käivad nõu
ja abi saamas.

ETTEVÕTJA 2011 –
Raul Sõmer
Raul Sõmer on noor Võru
mees, kes lõi 2011. aastal puutetundlikke
tehnoloogiaid
arendava ettevõtte Surface
Labs International. Tartu teaduspargis kontorit pidava Võru
tehnoloogiafirma missioon on
panustada Eesti IT-sektori ning
teaduse arengusse. Möödunud
aastal esitles Raul avalikkusele
puutetundlikku baariletti, millel oleval ekraanil saab menüüd
lehitseda, menüüs pakutavast
pilte ja videoid vaadata ning
sealsamas sõrmepuudutusega
tellimuse esitada. Raul Sõmeri
loodud ettevõte on esimene
omalaadne Baltikumis.
AASTA NOOR 2011 –
Indrek Hirsnik
Võru linna noortekogu tulihingeline „vedur”, üks looja
ja arenguvisiooni kujundaja
Indrek Hirsnik on tegelnud
noortele oluliste küsimustega ja teinud nende hääle
kuuldavaks laiemalt. Indrek
leiab, et noortekogu on vaja
ennekõike noortele endile, et
osaleda aktiivse kodanikuna
ühiskondlikus elus. Arvamusliider Indrek on teotahteline
kutsehariduskeskuse tudeng,
seltsielu eestvedaja tantsurühmas Hopser, noortekogu ja
noortekeskuse koostöö tugevdaja ja aktiivne vabatahtlik,
kes on silma paistnud paljude
noorteürituste energilise organiseerijana
(Kesköökoss,
sõpruslinnade spordimängud,
ettevõtlusnädal, hobide päev).
Indrek osaleb ka Eesti Õpilasesinduste Liidu töös.
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Maamaksust vabastamine 2012. aastal
Linnavalitsus vabastas 2012. aastal maamaksust 384 pensionäri ja 17 õigusvastaselt represseeritud isikut.
Võru Linnavolikogu maamaksust vabastamise kord näeb ette vabastada maamaksust
riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tingimusel, et ta ei saa enda kasutuses olevalt elamumaalt maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Samuti on maamaksust Võru linnas vabastatud õigusvastaselt represseeritud isik ja okupatsioonirežiimide
represseeritud isiku seaduse mõistes represseerituga võrdsustatud isik tingimusel, et ta
ei saa enda kasutuses olevalt elamumaalt maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
Nimetatud isikud vabastatakse nende kasutuses oleva elamumaa maamaksust kogu ulatuses.
Pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja, kes ei kuulu ülal nimetatud isikute
ringi, vabastatakse maamaksust tema kasutuses olevalt elamumaalt 1000 m2 ulatuses maksustamisaastas.
2012. aastal on maamaksust vabastamise summa 5 093 eurot, mis on 2011. a võrreldes
652 euro võrra suurem.
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Võru linn läbis investorteeninduse programmi
28. veebruaril andis majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts Võru linnale üle tunnistuse, mis kinnitab, et Võru linn on edukalt läbinud investorteeninduse
võimekuse tõstmise programmi (ICP).
Eesti 226st omavalitsusest liitus ICP-programmiga 115 omavalitsust. Neist pooled läbisid programmi nõuetekohaselt ning neid tänuüritusel ka tunnustati.
Standardiga vastavust kinnitava kvaliteedimärgi saamiseks tuli omavalitsustel teha test,
millele eelnesid koolitused ja iseseisev töö nii kohalikes omavalitsustes kui ka maakonna
tasandil. Võru maakonna koordinaatoriks oli Võrumaa Arenguagentuur. Programmi käigus kogutud informatsioon on EAS-ile üheks olulisemaks alusmaterjaliks Eesti kui investeeringute sihtriigi turundamisel.
Lähemalt saab programmi kohta lugeda: http://www.investinestonia.com/icp
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Võru I Põhikool sai EAS-ilt toetust
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab regionaalsete
investeeringutoetuste andmise
programmist Võru Linnavalitsuse esitatud projekti „Võru I
Põhikooli akende vahetuse II
etapp” 31 956 euroga.
Projekti kogumaksumus
on 43 384 eurot.
Projektiga soovitakse laste
arengu-, kasvu- ja õpikeskkonda parandada. Eesmärgiks on vahetada välja hoone amortiseerunud aknad ja paigaldada tuletõkkeuksed. Välja vahetatakse 53 akent ja aknalauda ning paigaldatakse 8 komplekti
tuletõkkeuksi.
Projekt kestab 1.02.2012–30.12.2012.
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Linnavalitsuse istungitel
Nöörimaa tugikodu
direktoriks valiti Eve Ilisson
Nöörimaa tugikodu uueks direktoriks kinnitati Eve Ilisson. Ta valiti
välja 18 kandidaadi seast. Ilisson
on omandanud Tallinna Ülikoolis
magistrikraadi sotsiaaltöö valdkonnas. Alates 2005. aastast töötas ta
SA Taheva Sanatoorium juhina.
I

Esindaja määramine
tervisenõukogusse
Võru linna esindajaks Võru maakonna tervisenõukogusse määrati
abilinnapea Tarmo Piirmann.
I

Projekteerimistingimuste
väljastamisest keeldumine
Keelduti projekteerimistingimuste
väljastamisest Põllu tn 7 ja Pikk tn
8 maaüksusele elektri ja soojuse
koostootmisjaamade püstitamiseks,
kuna selleks puudub õiguslik alus.
I

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule
suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikustamisele Roo tn 5 kinnistu ja lähiala
detailplaneering. Detailplaneeringu
lahendus näeb ette maaküttetorustiku paigaldamise Kubija järve ja
selle ehituskeeluvööndisse Roo tn 5
elamu kütmiseks.
I

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba Kubija hotelli juurdeehituse kohta asukohaga
Männiku tn 43a ning teenindus- ja
I

büroohoone kohta asukohaga Jüri
tn 19a.
Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepumpla ehitamiseks Kivi tänavas;
elamu ja abihoone rekonstrueerimiseks Kalevi põik 9; vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitamiseks
Kose tee T1, Jaama tänavas.
I

Riigihangete korraldamine
Anti luba korraldada riigihanked
Võru Linna Lehe väljaandmiseks,
tänavapuude hooldus- ja kujunduslõikuseks (hange hõlmab umbes
725 Võru linna tänavapuud) ning
hooldus- ja remonditöödeks kaitsealuses Kreutzwaldi pargis.
I

Volituste andmine riigihanke
korraldamiseks
Aktsiaseltsile Võru Vesi anti volitus
korraldada riigihange „Võru Fr. R.
Kreutzwaldi tänava sademeveetorustike ehitus”.
I

Riigihanke tulemuste
kinnitamine
Riigihanke „Võru Linna Lehe väljaandmine” edukaks pakkumuseks
tunnistati AS-i Võru Täht pakkumine.
I

Hankeplaani kinnitamine
Kinnitati Võru linna hankeplaan.
Hankeplaanis on kajastatud kõik
teadaolevad linnavalitsuse pädevuses olevad riigihanked.
I

Majaomanikel tuleb kinnistud
lumest ja jääst puhastada!
Tuletame majaomanikele meelde, et nad vastutavad oma krundiga piirnevate kõnniteede
korrashoiu eest. Kõnniteed tuleb hoida lumest
puhtana ja vajaduse korral peab kasutama
libeduse tõrjeks liiva või graniidisõelmeid.
Samuti tuleb katustelt eemaldada liigne lumi, et vältida ülekoormusest tingitud
kahjustusi, lumemassiivide langemist tänavatele ja kõnniteedele ning jääpurikate teket.
Kõnniteede puhtuse ja liigse lume tõrjumise
eest tuleb hea seista ka tühjana seisva maja
omanikel. Kortermajades on kõnniteede koristamine ühistute korraldada.
Linnas libedat tänavalõiku või ähvardavat hiigelpurikat nähes tuleks sellest kindlasti
teada anda Võru linna heakorratelefonil 744
4459.
Kõnniteede hooldamine
• Kõnniteede puhastamise ja libedusetõrje eest vastutab teega piirneva maja või kinnistu omanik.
• Lume koristamise ja libedusetõrje kõnniteedel peab tagama ka tühja ehitise või
krundi omanik.
• Kõnniteed peavad olema koristatud
kella seitsmeks hommikul ning vajaduse korral peab lume- ja libedusetõrjet tegema ka
päeval.
• Libeduse tõrjumiseks võib kasutada liiva või graniidisõelmeid (müügil ehituskauplustes). Keelatud on kasutada tuhka.
• Lund ja jääd ei tohi lükata sõidu- ega

Lastekodulapsed said kingitusi
Detsembrikuus toimunud linna jõululaadal
toimus heategevuslik oksjon, mille tulu oli
mõeldud kingipakkide tegemiseks Võru linna
lastele, kes elavad lastekodus. Oksjonil koguti
kokku 234,79 eurot. Tänu headele toetajatele
ja abistajatele said kingitused kuus lastekodus
elavat Võru linna last.
Laste kingikotti rändasid MP3-mängija,
mänguasjad, kommid ning ilus tervitus Võru
linnapealt Jüri Kaverilt. Kingikotid toimetasid

Koolieelse lasteasutuse ja
huvikooli õpetaja töötasu
alammäära kinnitamine
Palgaläbirääkimistel lasteasutuste
ja huvikoolide õpetajate esindajatega allkirjastati protokoll, millega
Võru Linnavalitsus kohustub alates
1. oktoobrist 2012 tõstma koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide
õpetajate palga alammäärasid 5%.
Alates oktoobrist on Võru linna
koolieelse munitsipaallasteasutuse
ja munitsipaalhuvikooli kõrgharidusega õpetajale ühes kuus makstava töötasu alammäär järgmine:
noorempedagoog 507 eurot; pedagoog 541 eurot; vanempedagoog
615 eurot; pedagoog-metoodik 748
eurot.
Pedagoogi
kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega õpetaja ühe kuu töötasu
alammäär võib olla kuni 15% madalam kõrgharidusega õpetaja
töötasu alammäärast.
Pedagoogi
kvalifikatsiooninõuetele mittevastavale õpetajale
ühes kuus makstava töötasu alammäärana rakendatakse Eesti Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu
alammäära.
I

Õppekulu kehtestamine
koolieelsetes lasteasutustes
Võru linna koolieelsetes lasteasutustes muude kulude vanemate
kaetava osa suuruseks kehtestati
alates 1. septembrist 20,30 eurot kuus.
Võru linna koolieelsetes lasteasutustes on õppekulu suurus 7% vabariigi valitsuse kehtestatud palga
I

kõnniteedele nii, et jalakäijatele jääb alla 1 m
käiguruumi.
• Teata hooldamata kõnniteest Võru linna
heakorratelefonil 744 4459!
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lastele abilinnapea Tarmo Piirmann ja lastekaitsespetsialist Katrin Jõesaar.
Laste rõõm kingituste üle oli suur. Seda
tõestas tasuks saadud siiras ja tugev kallistus.
Täname kõiki inimesi ja toetajaid, tänu
kellele said lapsed kingiks ühe toreda ja
rõõmsa päeva. Kallistuse edastame südames
ka kõigile toetajatele. Aitäh!
Katrin Jõesaar,
lastekaitsespetsialist

alammäärast. Alates 1. jaanuarist
2012 on vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäär 290 eurot.
Linnavalitsuse tänukirja
ning linnapea vapimärgi,
tunnustuskirja ja kiituskirja
statuut
Võeti vastu määrus, millega kehtestatakse linnavalitsuse tänukirja
ning linnapea vapimärgi, tunnustuskirja ja kiituskirja andmise
alused ja kord.
Varasema korraga võrreldes on
lisandunud tunnustusavaldusena
linnapea vapimärk. Vapimärgi annab linnapea füüsilistele isikutele
väljapaistva või järjepideva tegevuse eest. Vapimärgiga kaasneb
tunnistus. Kalendriaastas antakse
välja kuni seitse vapimärki.
I

Toetuste eraldamine
Võrumaa abiturientide balli korraldamiseks eraldati sihtasutusele
Fr. R. Kreutzwaldi nim Võru I Keskkooli Fond toetust 200 eurot;
MTÜ-le G.M.Racing Spordiklubi eraldati 5. Võrumaa talveralli
korraldamiseks toetust 800 eurot;
MTÜ-le
Võrumaa
Vetelpäästeühing eraldati jäävalve ja
ujumisõppe korraldamiseks toetust
700 eurot;
MTÜ-le Võru Noortekeskus
eraldati toetust 3 626 eurot Võrumaa Õppenõustamiskeskuse halduskulude finantseerimiseks.
Korraldustega kinnitati linna
2012. aasta eelarvest kultuuri-,
spordi- ja noorsootööks toetuste
andmine ning sotsiaaltöö tegevus-

toetuste ja puuetega inimeste organisatsioonidele toetuse andmine.
Haridusasutuste
osutatavate teenuste hinnad
Kehtestati linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste osutatavate
teenuste uued hinnad. Tõstetud on
ruumide ja transpordi rendihindu,
seda seoses kütte jm kulutuste suurenemisega.
I

Võrumaa Keskraamatukogu
osutatavate eriteenuste hinnad
Kehtestati Võrumaa Keskraamatukogu osutatavate eriteenuste hinnad. Hinnad on viidud vastavusse
teenuste osutamisel tekkivate reaalsete kuludega. Vajaduse hinnakirja
muuta tingis ka uute teenuste lisandumine.
I

I

Liikmeõigusi teostava isiku
nimetamine
MTÜ-s Eesti Tervislike Linnade
Võrgustik Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks nimetati abilinnapea Tarmo Piirmann.
I

Enampakkumise tulemuste
kinnitamine
Kinnistute Lembitu tn 2, Jaanimäe
Spordibaas ja F. R. Kreutzwaldi tn
109 võõrandamiseks väljakuulutatud avalik kirjalik enampakkumine tunnistati osalejate puudumise tõttu nurjunuks.
I

VLL

Võru Linna Leht 3

Märts 2012

Võru linna 2012. aasta eelarvest
Linnavolikogu võttis 8.
veebruaril vastu Võru linna
2012. aasta eelarve, mille
maht on 17 502 712 eurot.
Tulueelarve on 11 730
975 eurot, kulueelarve 11 581
208 eurot ning finantseerimistehingute eelarve 734 155
eurot. Eelarvesse on planeeritud investeeringuid summas 5 010 445 eurot.
Linnapea Jüri Kaveri
sõnul on 2012. aasta eelarves
panustatud ennekõike inimvarasse. Märksõnaks on „palgatõus”. See puudutab kõikide
huvikoolide ja las-teaedade
töötajaid ning üldhariduskoolide linna eelarvest palka
saavaid töötajaid. Eelarvesse
on planeeritud ka puudega
laste hooldajatele ette nähtud
toetuse kasv.
Kulueelarve
väheneb
võrreldes 2011. aastaga 4%.
Eelarve vähenemist mõjutab
riigi haridustoetuse vähenemine, mis on põhjustatud

Tulud 2012

õpilaste arvu vähenemisest
Võru linna koolides. Tegevuskuludest läheb suurim
summa haridusele, seda on
55 protsenti eelarvekulude
kogumahust. Kulud kultuurile ja spordile moodustavad 14, linnamajandusele
11, sotsiaalhoolekandele 7
protsenti.
Eelarvesse on planeeritud laenumaksed vastavalt
graafikutele, laenupuhkust
eelarvesse kavandatud ei
ole.
Finantseerimistehingutesse on planeeritud laenude tagasimaksed summas 734 155 eurot. Linna
laenukohustuseks jääb pärast
eelarveaasta lõppu 4 074 722
eurot, mis on eelarvetuludest
(koos kogu tasandusfondiga)
35 protsenti.
Suurimateks investeeringuprojektideks on sel aastal
Kreutzwaldi gümnaasiumi
koolihoone, Katariina allee
ja Kreutzwaldi tänava re-

konstrueerimine.

Vastab linnapea
Jüri Kaver.

VLL:
Eelarve
kahe
lugemise vahel tegi linnavolikogu liige, Keskerakonda kuuluv Anneli Viitkin
eelarve kohta ka ühe muudatusettepaneku, mis puudutas
üle 65-aastastele linlastele
bussisõidu
kompenseerimist (vt ettepanekut kõrvalt
– VLL). Linnavalitsus ja -volikogu muudatusettepanekut
ei toetanud. Miks ettepanek
toetust ei leidnud?

Kulud 2012

J.K: Praeguses eelarves
oleme taastanud laenu-
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maksed, suurendanud olulisel määral puuetega laste
hooldajatele ette nähtud
toetust ning tõstnud kõikide
üldhariduskoolide,
huvikoolide ja lasteaedade õpetajate palku (tõusid viimati
aastal 2008 –VLL).
Võtame samm sammu
haaval, kuna kõike korraga
me endale lubada ei saa.
Oleme teadlikud, et linna
eakatele on põhilisteks murekohtadeks bussisõit ja linna
avalik saun. Sauna kohapealt
niipalju, et oleme esitanud
rahataotluse regionaalsete
investeeringute programmi
ja loodame, et selle kohta tehakse positiivne otsus.
Eakate bussisõidu dotee-

rimise plaan pole samuti
kuhugi kadunud. Tol korral,
kui tasuta bussisõit Võrus lõpetati, juhtis seda valdkonda
Keskerakonda kuuluv abilinnapea. Usun, et lõpetamiseks
olid siis mõjuvad põhjused,
kuid on juba kord nii, et kui
ükskord on midagi kaotatud,
siis on raske seda taastada.
Töö selleks aga käib. Oleme
pidanud bussifirmaga sel
teemal läbirääkimisi. Esimesel võimalusel loodame
pakkuda tasuta sõitu bussides, mis sõidavad haigla
suunas ning suveperioodil
Kose aiandisse.

28. Eesti linnade talimängud võitis võõrustaja Võru
3. ja 4. märtsil kogunesid Võrru Eesti linnade esindused,
et üksteisega mõõtu võtta
seitsmel spordialal. Eestimaa
Spordiliidu Jõud, Võrumaa
Spordiliidu ja linnavalitsuse
koostöös toimusid Võrus
suurte traditsioonidega, järjekorras juba 28. Eesti linnade talimängud.
Võistlustel osales 16 linna
ligi nelja ja poolesaja osavõtjaga. Võisteldi seitsmel alal:

meeste korvpallis, naiste
korvpallis,
lauatennises,
males, kabes, mäesuusatamises,
murdmaasuusatamises ja juhtide võistluses.
Talimängude kokkuvõttes
selgitati välja parimad linnad
kahes grupis: väikesed linnad (kuni 10 000 elanikku)
ja suured linnad (üle 10 000
elaniku). Suurte linnade
arvestuses võitis Võru linn
ning väikeste linnade arves-

tuses Kärdla.
Võit jäeti koju ka juhtide
võistlusel: kolmeteistkümne
linnajuhi mõõduvõtus saavutas esikoha Võru linna esindanud abilinnapea Kristjan
Võrno.
Talimängude tulemusi ja
fotosid saab vaadata: www.
joud.ee
VLL

Hetk 28. Eesti linnade
talimängude avamiselt.
Vasakult Võrumaa Spordiliidu tegevjuht Merike
Õun, Eestimaa Spordiliidu
Jõud peasekretär Tarmo
Volt, linnapea Jüri Kaver,
spordiliidu Jõud nõunik
Ants Saar ning põllumajandusminister ja spordiliidu
Jõud president Helir-Valdor Seeder.

Linnavalitsus ootab Võru linna
teenetemärgi kandidaate

Võru Linnavolikogu istung 8. veebruaril
Võrumaa munitsipaalkoolide
arengustrateegia 2011-2019
Linnavolikogu kooskõlastas „Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegia 2011–2019” eelnõu.
Strateegia eesmärk on toetada
Võrumaa kohalikke omavalitsusi
munitsipaalkoolide arengu ja investeeringute kasutamise kavandamisel.
Võru linnal on uus põhimäärus
Linnavolikogu võttis vastu linna
uue põhimääruse.
Põhimääruse
uuendamise
vajaduse tingisid mitmel korral
muutunud kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ning selle

igapäevases rakendamises ilmnenud kitsaskohad.
Eelmine põhimäärus võeti vastu
2008. aasta oktoobris.
Võru linna ﬁnantsjuhmise kord
Võeti vastu Võru linna finantsjuhtimise kord, mis reguleerib linna eelarve ülesehitust, koostamist,
vastuvõtmist, Võru linna ja tema
üksuste eelarvestrateegia koostamist, kohustuste võtmist ning aruandlust.
Linnavolikogu revisjonikomisjoni
kontrollitulemuse kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni 24. jaanuari 2012.
a akt Võru Linnavalitsuse sõlmitud

lepingute kontrollimise kohta.
Volituste andmine ruumiandmete
seaduses sätestatud ülesannete
täitmiseks
Volikogu volitas linnavalitsust kehtestama
ruumiandmekogumite
ja -teenuste jagamise tingimusi
ja korda, geodeetiliste tööde korraldamise korda ning määrama
koha-aadressi.
Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 8. detsembri 2004. a määrus
nr 52 „Kohanimede määramise
kord”.
VLL

Linnavalitsus
ootab
ettepanekuid Võru linna teenetemärgi andmiseks 2012.
aastal. Ettepanekuid võivad esitada kõik isikud.
Taotlused palume esitada kirjalikult Võru Linnavalitsusele (Jüri
tn 11, 65620 Võru) või e-posti
aadressil vlv@voru.ee hiljemalt
15. maiks 2012. Ettepanek peab
sisaldama teenetemärgi nominendi isikuandmeid, tegevusala
ja teenete või muude põhjuste
loetelu.
Võru linna põhimääruse kohaselt antakse Võru linna teene-

temärk füüsilisele isikule Võru
linnale osutatud teenete eest või
linna erilise austusavaldusena.
Linnavalitsus esitab nõuetekohaselt vormistatud teenetemärgi taotlused ja oma ettepanekud kandidaatide kohta
linnavolikogule.
Teenetemärgi
andmise otsustab linnavolikogu.
Võru linna teenetemärki antakse välja alates 1994. aastast.
Teenetemärgi omanike nimekirja
leiab Võru linna kodulehelt www.
voru.ee / Üldinfo.
VLL
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Linn premeeris noorteolümpial
edukalt esinenud Rene Zahknat

Märtsi kahel viimasel nädalavahetusel toimuvad Võru
ronimisseinal tasuta kursused täiskasvanutele.

Kaljuronimine Võrus
Võru spordikeskuses on juba
teist aastat kaljuronimissein,
kus paaril korral nädalas saavad kokku ronimishuvilised.
Nende hulgas on nii lapsi kui
ka täiskasvanuid. Teisipäeva
ja neljapäeva õhtuti toimuvatel ronimistel on juhendajateks kogenud instruktorid.
Nende näpunäidete toel saavad turvaliselt ronida kõik
soovijad. Vaja läheb vaid veidike julgust ja soovi ennast
proovile panna.
Väär on mõelda, et kõrgust kartvad inimesed ei
saa kaljuronimisega tegelda.
Selle spordialaga tegelemine
ei tähenda tingimata kõrgustesse ronimist. Ronida
saab nii vertikaalselt kui ka
horisontaalselt, st ronida võib
mõne sentimeetri kõrgusel
maapinnast. Eesmärk on
püsida seina küljes, kõrgusel
ei ole siin tähtsust. Seega saavad ronida igas eas ja füüsilises vormis huvilised.
Algajale sobivad ronimiseks seinamars-ruudid,
kuhu on paigaldatud kivid,
millest on hea kinni haarata
ja millele saab jalgadega toetuda. Kui osavus kasvab, on
ronijal võimalik valida juba
keerulisemaid radu, kus ennast proovile panna. Võru
kaljuronimissein
koosneb
kümnest eri raskusastmega
trassist. Ronimiseks kasutatavad kivid on seinale kinnitatud poltidega ning on lihtsasti teisaldatavad. See annab
võimaluse radu kiirelt kergemaks või raskemaks muuta.
Ronijate turvalisus on
tagatud spetsiaalse turvavarustusega. Sellesse kuuluvad
ronimisvööd, karabiinid ja
julgestusköied, mis on riputatud seina kõrgeimasse
punkti. Üks köieots kinni-

tatakse karabiini abil ronija
külge, teine jääb instruktori
julgestusvööle.
Instruktor
kontrollib ja juhendab ronijat kogu soorituse vältel.
Ronimine arendab reaktsiooni, vastupidavust ning
julgust. Kaljuronimine on
atraktiivne spordiala ning
kaasahaarav ka pealtvaatajatele. 2012. aasta Londoni
olümpiamängudel on kaljuronimine näidisalana kavas.
Eestis korraldatakse sisekaljuronimisvõistlusi mitmes
linnas. Tulevikus on plaanis
Võruski selliseid võistlusi
korraldada, kuna tingimused
selleks on igati sobilikud.
Suure tõenäosusega saab
Võru juba sellel aastal õiguse
korraldada Eesti kaljuronimise karikasarja ühte etappi.
Sügisest käima lükatud
kaljuronimistrenn
lastele
on saavutanud suure populaarsuse. Õhtuti koguneb
spordikeskusse 15-20 eri vanuses last, kes kõik ootavad
kannatlikult või kannatamatult järjekorras, et instruktori
juhendusel seinal ronida.
Koos lastega on arenenud
ronimishuvi ka täiskasvanute seas. Et huvi veelgi
kasvaks, toimuvad märtsi
kahel viimasel nädalavahetusel tasuta ronimiskursused
täiskasvanutele. Täpsemat
infot selle kohta saab Võru
spordikeskuse
infoletist
ja Ekstreempargi kodulehelt www.ekstreempark.ee.
Ronimisseina ja ronimist
puudutavat infot leiab Võru
spordikeskuse
kodulehelt
www. voruspordikeskus.ee.
Hillar Irves,
kaljuronimisinstruktor

Võru noor laskesuusataja Rene Zahkna naasis Austrias Innsbruckis
toimunud
noorteolümpialt kahe hõbemedaliga.
Võru Linnavalitsus premeeris laskesuusalootust
väga heade tulemuste eest
500 euro suuruse toetusrahaga.
Kangelase tervitamiseks
ja preemiatšeki üleandmiseks korraldati linnapea
Jüri Kaveri ja linnavolikogu
esimehe Erki Saarmani pidulik vastuvõtt.
Üritusel võtsid lisaks
võõrustajatele sõna Võru
spordikooli direktor Mare
Lüüs, Võru maavalitsuse
haridus- ja sotsiaalosakonna
juhataja Pille Liblik, Sixten
Sild ja Merike Õun Võrumaa Spordiliidust, laskesuusaliidu president Aivar
Nigol ning legendaarne
laskesuusatamise
treener
Ants Joonas.
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 10. klassis õppiv
17-aastane Rene Zahkna
võitis hõbemedali laskesuusatamise 7,5 km sprindis ja
10 km tagaajamisvõistluses.
Võru spordikooli direktori
Mare Lüüsi kõne vastuvõtul:
Sport on Eestis populaarne. Eestlased elavad
kaasa oma spordisangaritele suusaradadel, kergejõustikustaadionidel ja pallimänguväljakutel. Kuidas
aga korraldada spordielu nii,
et andekamatest sirguksid
võitjad ja sportimisrõõmu
jaguks kõigile lastele.
Spordikoolist on aastate
jooksul välja kasvanud hulga
andekaid sportlasi. Meil on
oma tipud – Andres Raja,
Anti Saarepuu, Kaija Vahtra,
Timo ja Lauri Sild. Nüüd
lisandub ka Rene Zahkna,
kes esimestel noorte taliolümpiamängudel saavutas
kaks hõbemedalit.
Võru spordikooli laskesuusatamise algus oli 1969.
aastal. 30 aastat oli treeneriks
Ants Joonas. Ta kasvatas
kümneid noortemeistreid ja
tema andekamateks õpilas-

Rene Zahkna koos treeneri ja vanematega. Vasakult: Asko Saarepuu, Hillar Zahkna,
Rene Zahkna ja Piia Sikk.
teks olid olümpialased Aino
Udras, Hillar Zahkna, Janno
Prants.
Tema töö jätkajaks
oli Tarmo Piirmann ning
praegu töötavad treeneriteõpetajatena Terje Piirmann
ja Priit Narusk.
Rene alustas, nagu
paljud väiksed poisid Võrus,
judoga. See andis talle kindlasti edaspidiseks julgust ja
tahtmist proovida ka teisi
spordialasid. Laskesuusatrenni tuli Rene esimest korda 11-aastaselt, treeneriks
Tarmo Piirmann. Sama
aasta lõpus läks Rene motivatsiooni puudumise tõttu
uurima teisi spordialasid
– võrkpalli, kergejõustikku,
jalgpalli.
Laskesuusatamise avastas Rene uuesti 13-aastaselt,
sellest sai tema põhiala.
Spordikooli õpilane sai temast taas 2008. aastal murdmaasuusatamise osakonnas,
treeneriks Asko Saarepuu.
Laskmist harjutab ta isa
Hillar Zahkna käe all ja
lumelaagrites legendaarse
laskesuusatamise treeneri
Tõnu Pääsukese juures.
Esimestele väiksematele
võitudele Eesti noorte meistrivõistlustel järgnesid juba
suuremad võidud. Kindlasti
võib edukaks pidada hooaega 2010/2011.

Balti Biathlon Cupil 3
x kuld, X Euroopa noorte
olümpiafestivalil 31. koht,
EOK Piletilevi sarjas üldesikoht, EMV-l 5 x kuld.
Tänu heale suusatamisoskusele kuulub Rene ka
spordikooli murdmaasuusatamise koondisesse ja Eesti
noorte meistrivõistlustelt
on tal ette näidata 3. koht
teatesuusatamises ja individuaalne 4. koht.
Suusatalv on lühike ja
põhiline vastupidavuse arendamine toimub suvel. Siis on
Rene lemmikuks jalgpall. Ta
mängib Eesti 4. liigas, Võru
JK II meeskonnas ja maakonna meistrivõistlustel FC
Spordibaasi ridades. Samuti
on tal ette näidata häid kohti
kergejõustikus jooksudelt.
Et suurde sporti siirduda
ja edu saavutada, selleks
peab olema tahtejõudu ja
järjekindlust. Tihti juhtub,
et kui läheb raskeks, jäetakse
treeningud katki.
Arvan, et Renel on need
omadused olemas, et saavutada veelgi kirkamaid
võite ja rõõmustada meid ka
edaspidi.
Sportlaskarjääri alustaja
teejuht on treener, kes täidab psühholoogi, õpetaja
ja kohati ka lapsevanema
rolli. Öeldakse, et treeneri
esmane ülesanne on sport-

25. veebruaril anti Võrus start kahepäevasele Võrumaa talverallile. Osalema re-gistreerus 79 meeskonda ja esindatud olid seitsme riigi sportlased. Kokku oli üheksa
kiiruskatset kogupikkusega 112 kilomeetrit. Võrumaa teedel sõidetud Võru linna
katsel sõitis VIP-autos kaasa linnapea Jüri Kaver.
Foto: Urmas Peegel

lases pühendumust kasvatada. Kui see on olemas, siis
on treeningprotsess lihtne.
Renel on praegu väga head
treenerid – Asko Saarepuu,
Hillar Zahkna, Tõnu Pääsukene. Nende mõtestatud ja
eesmärgipärane töö on viinud noore sportlase juba
heade tulemusteni.
Renel on väga head ja
toredad vanemad – Hillar ja
Piia. Lapsi on võimalik kasvatamise käigus suunata, et
neil tekiks sportlik auahnus
ja läbilöögitahe ükskõik mis
vallas. Raskete treeningute
ja võistluste järel on kõige
paremad innustajad tihti
lapsevanemad.
Spordis ei saada tulemust raha eest ega kelleltki
päranduseks. Seal kingitusi
ei tehta, kõik tuleb ainult
enda kehalise tööga. Sporditegemine annab kogemuse, et kui tahta tulemust, tuleb maksimaalselt
pingutada. Sportlased pole
hingelt allaandjad ja nad oskavad ka kaotada.
Meie olümpiavõitja Erki
Nool on öelnud: „Ärge
oodake imet ega otsige imelapsi, tehke pööraselt tööd,
seejärel võite saada teada,
mida suudate.”
VLL
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Uurides teid õppimise juurde

Võru Kesklinna Gümnaasiumis saavad õpilased peagi alustada kooliteed muusikamatemaatikaklassis.

Võru Kesklinna Gümnaasiumi 1. klassi
õpilastele avatakse uuel õppeaastal
muusika-matemaatikaklass
Uut õppesuunda tutvustab
Võru Kesklinna Gümnaasiumi direktor Kaare Martinfeld:
Võru Kesklinna Gümnaasium lõpetab 2013. aastal
gümnaasiumiastme õpilaste
õpetamise, olles gümnaasiumiharidust andnud 17 aastat,
ning alustab taas tööd põhikoolina. Viimase aasta oleme
otsinud variante ja võimalusi, mis oleksid õpilastele huvitavad ja arendavad.
Siiani pole meie põhikooliosas välja kujunenud kindla
suunaga klasse. Oleme küll
alates 4. klassist valikainena
pakkunud
majandusõpet,
kuid teinud seda kõikides
paralleelides. Seoses kooli
reorganiseerimisega soovime teha muudatusi ka õppetöö korralduses ning välja
töötada uued suunad, mis
pakuvad õpilastele senisest
enam arengut toetavat, individuaalsust arvestavat ja
loovat õpetust.
Esimesel
kohtumisel
lastevanematega, kelle lapsed
alustavad sügisel kooliteed,
korraldasime küsitluse, et
saada tagasisidet vanemate
ootuste ja laste huvide kohta. Valida oli erinevate õppesuundade vahel. Lapsevanemate eelistus langes
võrdselt muusika-matemaatika ja inglise keele klassi
kasuks.
Muusikakooli juhtkonna
ettepanekul arutasime võimalust luua koolis muusikakallakuga klass, alustades sellega kohe esimesest
klassist. Sellisel juhul saaks
lõimida
üldhariduskooli
muusikaõpetuse ainekava ja
muusikakooli ainekava nii,
et õpilane saab hea muusikahariduse,
vähendades
tema koormust. Kuna muusika ja matemaatika õpetamine on omavahel tihedalt
seotud, siis võtsime plaani
avada muusika-matemaatikaklassi. Õpilased valitakse sellesse klassi katsete
alusel nii, nagu seda tehakse
muusikakoolis. Lisaks muusika- ja solfedžotundidele
on õpilastel võimalus laulda
mudilaskooris ning teha seda
kõike oma koolis vastavalt

tunniplaanile.
Muusikaklassi õpilane on automaatselt ka muusikakooli õpilaste
nimekirjas ja saab soovi korral alustada pilliõpet, mis
toimub muusikakooli ruumides. Muusikatunde annavad selles klassis oma ala
spetsialistid muusikakoolist.
Teise valikuna pakume
võimalust alustada inglise
keele õppimist 2. klassist.
Kuna järgmisel õppeaastal
alustab meie koolis kolm
esimest klassi, siis üks klass
jääks tegutsema ka n-ö tavaklassina, kus õppetöö
toimub nii, nagu siiani on
olnud. Mis puutub võõrkeele
tundidesse tavaklassis, siis ka
seal korraldatakse võimalusel rühmaõpet (olenevalt
õpilaste arvust klassis), nii
et õpihimulistel lastel on ka
selles klassis võimalik omandada hea keeleoskus. Valik
keeleklassi toimub 1. klassi
lõpus. Kui edaspidi on kaks
paralleelklassi, siis toimuvad
katsed vaid muusikaklassi
saamiseks, keeleklassis jagatakse keelerühmad taseme
järgi. Lapsevanematel, kelle
laps ei pääse soovitud klassi,
soovitan mitte muretseda:
kõikides klassides saavad
lapsed hea hariduse ning seda
toetab tunniväline tegevus.
Miks valida Kesklinna
gümnaasium? Põhjusi on
mitu:
• Õpilaste igapäevast õppetööd toetavad koolisisesed
ja rahvusvahelised projektid,
huvitegevus nii koolis kui ka
väljaspool kooli ning muud
õppetööga seotud tegevused.
• Meil on optimaalne
õpilaste arv: kõik tunnevad
kõiki, anonüümsus puudub.
• Põhikooli õpetamise
tase on hea: lõpueksamite
tulemused on maakonna
parimate hulgas ning soovijad on saanud sisse Tartu
prestiižikamatesse gümnaasiumidesse ja naabergümnaasiumi.
• Rahuloluküsitluste tulemustele tuginedes saab öelda, et meie koolis on sõbralik
ja toetav õpikeskkond.
Võru Kesklinna Gümnaasiumi ja Võru Muusika-

kooli koostööst räägib
muusikakooli õppealajuhataja Piret Rips-Laul:
Võru Muusikakool on
huvitatud sellest, et laste
koolipäev ei oleks liiga pikk
ja väsitav ning lapsed ei
peaks õppima sama ainet eri
koolides.
Kui laps hakkab õppima
Võru Kesklinna Gümnaasiumi muusikaklassis, siis ei
pea ta solfedžot eraldi ainena muusikakoolis õppima.
Tal väheneb nädala tundide
koormus kahe õppetunni
võrra ning ta päevakavasse ei
teki tühimikke, mida on koolikoridorides raske kvaliteetselt sisustada. Lapsevanemale
tähendab see ka kokkuhoidu,
sest muusikakooli õppetasu
on esimestel aastatel solfedžo
tundide võrra väiksem. Muusikakoolis õppiv laps tuleb
pärast Kesklinna gümnaasiumi tunde kaks korda nädalas
muusikakooli ainult pillitundidesse. Võru Muusikakoolis
õppimine ei ole muusikaklassi õpilasele kohustuslik, vaid
on soovitatav. Muusikaklassi
õpilastest luuakse eraldi koor
ning neil on palju esinemisvõimalusi. Eesmärk on võtta
osa konkurssidest ja festivalidest, esindada nii Kesklinna
gümnaasiumi kui ka Võru
Muusikakooli erinevatel üritustel.
Laps ei pea musikaalsuse
testi kahes koolis tegema:
kui ta on teinud katsed Võru
Kesklinna
Gümnaasiumi
muusikaklassi ja sinna sisse
saanud, siis muusikakooli
sisseastumiseks ta enam katseid tegema ei pea. Lapsel ja
ta vanematel jääb üle vaid
valida pill, mida laps õppida
tahab, ning tulla muusikakooli küsima, kas seda pilli
järgmisel õppeaastal õppida
saab. Mõned pillid on meil
erakordselt populaarsed ja
neid kõik soovijad kahjuks
õppida ei saa. Püüame leida
igale lapsele parima lahenduse.
Praegusel ajal on koolidel
oluline parima tulemuse
nimel koostööd teha.
Loodan, et Võru Kesklinna Gümnaasiumi ja Võru
Muusikakooli koostöö kan-

Võrumaa
Keskraamatukogu on alates 2011. aastast
partner Grundtvigi kaheaastases õpikoostööprojektis „Exploring routes
to learning” ehk „Uurides
teid õppimiseni”. Projektis
osalevad partnerorganisatsioonid seitsmest riigist:
Eestist, Soomest, Iirimaalt,
Šotimaalt,
Portugalist,
Hispaaniast ja Austriast.
Õpikoostöös on oluline roll
partnerasutuste esindajate
kohtumistel ja täiskasvanud
õppijate aktiivsel projektis
osalemisel.
Esimene
kohtumine
toimus Šotimaal Stirlingi
linnas 26.–29. septembrini 2011. Külastasime
Šoti partnerorganisatsiooni
Adult Learning Team Stirling Council. Seal said kõik
võimaluse tutvustada oma
asutust ja selle tegevust.
Minul oli ette valmistatud põhjalik esitlus
Võru raamatukogu töö ja
siin toimuvate üritustenäituste-koolituste kohta.
Lepiti kokku järgmiste

töökoosolekute toimumise
ajad, arutati, millist suhtlusplatvormi kasutada ja muid
projektitööga seotud teemasid. Osalesime vabatahtlike õpperühma tunnis, mis
oli kogu meie grupi jaoks
pisut keeruline, sest koolitaja rääkis šoti murrakus ja
sellel ei tundunud inglise
keelega mingit seost olevat.
Detsembri
alguses
toimus teine töökoosolek
ehk operatsioon „Nutcracker” Austrias Viinis, vastuvõtjateks partnerid firmast
Murad&Murad.
Austria
partnerid olid oma meediatudengitel palunud ette valmistada projekti logo esitlused. Esitleti kolme logot,
mille hulgast valisime oma
projekti jaoks välja kõige
sobivama.
Toimusid tulised arutelud Facebooki kasutamise
üle, mõned partnerid ei
pidanud seda usaldusväärseks
suhtlusplatvormiks. Õhtul külastasime
Viini loodusmuuseumi ja
saime võimaluse nautida

muuseumi katuselt vaadet
jõuluehetes Viinile.
Teisel tööpäeval arutlesime märtsis Soomes toimuva kohtumise ehk operatsiooni „Löylynlyömat”
teemadel.
Lõpetuseks saime ennast proovile panna kahveltõstukiga sõites. See on
üks paljudest praktilistest
töödest, mida Austria partnerorganisatsioon oma täiskasvanud õppijatele õpetab.
Kogemus oli väga huvitav.
6.–10. juunini toimub
projektikoosolek
Võrus
eesmärgiga parandada raamatukoguhoidjate inglise
keele oskust. Organiseerisime raamatukogus inglise
keele koolituse. Kaks kuud
kestval koolitusel osaleb
kümme inimest. Keeletunnid on ühtlasi võimalus
arutada projektiteemasid ja
valmistada ette partnerite
vastuvõttu.
Merle Koik,
Võrumaa Keskraamatukogu
arendusjuht

Raamatukoguhoidjad õpivad inglise keelt.

Esimene projektikohtumine Šotimaal.

VÕRU LINNATUND
Raadio Martas
kuu teisel ja neljandal neljapäeval
kell 11.15 (kordus kell 17.10).
Juubilare alates 70. eluaastast õnnitletakse igapäevases
õnnesoovisaates kell 9.15.
Kuula Võru linnatundi, õnnitlusi, linna uudiseid ja kultuuriteateid
sagedusel 100,7 MHz või Raadio Marta kodulehel www.martafm.ee
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Kaido Jakobi fotod Võru linna lipu õnnistamisest ja
heiskamisest linnavalitsuse hoonele.

Võru linna lipust
Kollase-rohelise-kollasetriibuline Võru linna lipp valmis
1937. aastaks. Lippu kinnitada ei jõutudki, sest presidendi
ettepanek linnade lippude ja vappide kinnitamise kohta
pidi allkirjastatama 1940. aasta juunis, kuid president ei
jõudnud seda enam teha. Nii jäid linnade lipud ja vapid
Riigi Teatajas ilmumata. Uue võimu tulekuga (1940. a)
võeti Võru linnavalitsuselt maha Eesti Vabariigi ja linna
lipp ning seda ligi pooleks sajandiks.
20. detsembril 1990. aastal Eesti Vabariigi ülemnõukogu presiidiumi istungil otsustati anda Võru linnale
omavalitsuse staatus. 22. veebruaril 1991. aastal õnnistas
Võru Katariina kirikus Andres Mäevere Võru linna lipu
ning linnapea Neeme Haugile andis omavalitsuse staatust kinnitava üriku üle Eesti Vabariigi ülemnõukogu liige
Rein Veidemann. Linnavalitsuse paraadukse kõrvale heisati taas Eesti Vabariigi ja Võru linna lipp ning taas lehvis
kaks lippu.
Arthur Ruusmaa

Roo tn 5 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu
avalik väljapanek
Võru Linnavalitsuse 1. veebruari 2012. a korraldusega nr
47 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Roo tn 5
kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeritava ala suurus on 4000 m2.
Linnavalitsus korraldab detailplaneeringu avaliku väljapaneku 5.–19. märtsini Võru Linnavalitsuse infosaalis
(Jüri 11, Võru).
Detailplaneering näeb ette maaküttetorustiku
paigaldamise Kubija järve ja selle ehituskeeluvööndisse
Roo tn 5 elamu kütmiseks. Maaküttekollektor koostatakse
ühe 400 m pikkuse kontuurina, mis paigaldatakse järve,
ning torustik ahkurdatakse iga 1 kuni 2 meetri tagant spetsiaalse raskusega ning asetatakse järve ühekorraga. Planeeringulahendus on kooskõlas kehtiva Võru linna üldplaneeringuga.
Igal isikul on õigus esitada avaliku väljapaneku ajal detailplaneeringu kohta Võru Linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.
Vaata lisainfot detailplaneeringu kohta Võru linna
kodulehelt www.voru.ee (ehitus ja planeerimine / detailplaneeringute teated).
VLL
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70 aasta taguseid uudiseid
Wõru linnast

Võru Linnateatris
etendub lavastus
kõige pisematele „Ümmargune null”

Uusi õppejõude
gümnaasiumis

28. märtsil esietendub Võru
Kandles lastelavastus „Ümmargune null”, mis on
mõeldud kõige pisematele
teatrisõpradele. Võru Linnateatrile on see esimene kord
luua lavastus, mis on mõeldud
spetsiaalselt eel-kooliealistele
lastele ehk seda sobib vaadata ka sülelastel. „Ümmargune
null” otsib ja annab lihtsaid ja mängulisi vastuseid
küsimustele, miks asjad on
ümmargused ja miks null ei
ole number. Miks asjad keerlevad, pöörlevad ja veerevad, mitte ei lullita, kunnita
ega punnita? Lavastaja AlexSander Kasak tutvustab lugu
järgmiselt: „Maailmas (minu
peas, sellel maakeral) on
palju ümmargusi ja ümaraid
asju. Need on pall, lõngakera,
number null, kokkukeritud
siil, pannkook jne. Nende
ümmarguste asjade sees on
veel rohkem ümmargusi
asju; palli sees on väike pall,
lõngakera sees on tolmupall,
number nulli sees on väike
näpp ning minu nina peal
on moositäpp. Kokkukeritud
siili sees on naerupall ja selle
naerupalli sees on hoopis
teine naljamees. See naljamees on Gloobus! Ta oskab
nullitades rääkida!”
Lavastuses
mängivad
Tarmo Tagamets ja Maive
Käos, muusikaline kujundaja
on Garrett Kuut.
„Ümmargune null”
etendub Võru kultuurimaja Kannel väikeses saalis:
28. märtsil kell 11
29. märtsil kell 11
3. aprillil kell 11
4. aprillil kell 11
4. aprillil kell 13

Võru Gümnaasiumi õpetajaskond on täienenud
mitme uue õpetaja ja tunniandja võrra, kes asendavad bolševike küüditamise
ohvriks langenud ja muil
põhjusil õppetööst kõrvale
jäänud õpetajaid.
Kolmanda saksa keele
õpetajana töötab käesoleval
õppeaastal prl. Hilda Siider
Tõrvast; loodusteadusõpetajaks on hr. Jaan Lapp Paidest; uue tütarlaste käsitööõpetajana näeme pr. Friida
Piibet, end. naiskutsekooli
õpetajat. Teiseks lauluõpetajaks on Võrus hästituntud organist ja koorijuht hr.
Paul Elken. Muusikaõpetaja
kohale, mis oli juba möödunud õppeaastal vakantne,
määrati end. Räpina Aianduskeskkooli muusika- ja
lauluõpetaja hr. Eik Toivi.
Endistest
õpetajaist,
kes punasel aastal koolist
eemale olid jäänud, töötavad uuesti koolipõllul hr-d
Jaan Kraav ja Friedrich Altpere.
Võrumaa Teataja, nr 15,
7.02.1942

Tulemusrikas
raamatute kogumise
aktsioon Võrus
Nagu vastavast kokkuvõttest nähtub, on ERÜ Võrumaa komitee korraldusel
teostatud aktsioon „Linn
kingib maale vaimuvara”
andnud häid tulemusi, eriti
7.-9.veebr. k.a. koolides
toimunud järelkorjanduse
näol. Annetuste esirinnas
seisab Võru Gümnaasium
270 raamatuga, järgnevad
linna II algkool 158, I alg-

kool 80, tööstuskool 46 ja
naiskutsekool 45 raamatuga. Ühes varemalt korjatud
368 raamatuga ulatub kogutud raamatute kogusumma
967 peale, mis praegu kahekordselt ületab Võru linna
aktsiooni läbiviimisel ettenähtud normi. ERÜ (Eesti
Riiklik Ühisabi – A.R) Võrumaa komitee tänab kõiki
koolinoori, kes mainitud
aktsiooni läbiviimisel kaasabi on osutanud, ja loodab,
et noorsugu ka edaspidi ei
keeldu ERÜ aktsioonidel
täiel määral kaasaaitamast.
Võrumaa Teataja nr 18,
14.02.1942
P.S. Siia võib lisada, et
tänasel päeval täidab seda
missiooni Võrumaa Keskraamatukogu, kes vahendab maale välisvõrulastelt
saadud kirjavara. Sellest
jagub üle ka Võrumaa
koolidele ja ka muuseumile.

likult. See oli vajalik, et kütteprobleeme lahendada.

Vabaduspäeva
pidustuste kava Võrus
24. veebruaril 1942. a
Kell 14 – kohalike organisatsioonide, linna elanike
ja koolide rongkäik ning
pärjapanek Vabadussõjas
langenute kalmudele. (Kogunemine Kreutzwaldi tn.1
Korrakaitse staabi õuel.)
Kell 16.30 – päevakohased
jumalateenistused
kirikutes.
Kell 19.30 – tasuta kontsert-aktus Kandle teatris.
Kavas: avasõna, muusikalisi ettekandeid Võru
nais- ja meeskoorilt ning
Korrakaitse orkestrilt. Aktusekõne.
Võru Teataja nr 21,
23.02.1942

Teadaanne
Linnavalitsus
Pühapäeva
hommikul
väljusid küüthobustel metsatöödele Erastvere metskonda linnavalitsuse „metsamehed” eesotsas linnapea
härra Mölteriga. Töögrupp
koosnes 18 inimesest, neist
kolm naist, kelle õlgadel
lasub töömeeste toitlustamine. Metsa jäädakse
nädalapäevadeks. Selle järel
alustab samas tööga linnavalitsuse teine meeskond
abilinnapea hr. Henningu
ja linnasekretär hr. Kõivu
juhtimisel.
Võru Teataja nr 19,
17.02.1942
P.S. Samal ajal olid metsatöödel ka Võru tuletõrjujad, maavalitsuse ja Võru
valla Navi küla maaomanikud. Tööd tehti vabataht-

Neid linnakodanikke, kes
soovivad eeloleval kevadel
saada aiamaad köögivilja
kasvatamiseks, palutakse
registreeruda Võrus Linnavalitsuse arveosakonnas
kuni 5. märtsini 1942.
Võru Linnavalitsus
Võru Teataja nr 22,
28.02.1942
P.S. Mind hämmastas,
et hoolimata karmist sõjaajast käis elu endist rada ja
oli oma inimlike murede ja
tegevustega. Eks neist nupukestest ole ka tänapäeva
inimesel midagi kõrva taha
panna.
Vanu ajalehti sirvis
Võrumaa muuseumi
peavarahoidja
Arthur Ruusmaa

Kubija suusarada on kõigile avatud!

Võru Linnateater
www.vorulinnateater.com

Rada on valgustatud esmaspäevast reedeni kuni
kella 21ni. Kubija suusaradu hooldatakse varahommikul. Täpsemat infot raja olukorra kohta saab telefonil 503 3447 ja internetist aadressil sport.err.ee
(lumeinfo).

Ees seisab hooajalise müügi tippaeg
Talv on lõppemas ja suvigi
pole enam mägede taga.
Koos suvega algab ka hooajalise müügi tippaeg, mil
kauplejad soovivad kaubelda
linnale kuuluval maa-alal
või selle osal, väljaspool
oma tavapärast müügikohta.
Seetõttu on õige aeg meelde
tuletada ka Võru linna hooajalise müügi korra tähtsamad punktid.
Hooajalise müügi korraldamiseks peab müüja taotlema Võru Linnavalitsuselt
loa. Selleks peab kaupleja
esitama dokumendid:
1) müügikoha asukoha

plaan koos mõõtmetega
(pikkus x laius);
2) värvifoto formaadis
A4 või eskiisjoonis müügikohast ning seal kasutatavast
müügikoha inventarist koos
mõõtudega (pikkus x laius x
kõrgus) ning kasutatavatest
materjalidest ja värvitoonide
kirjeldusest;
3) tehnovõrkude omanike nõusolek, kui iga päev
mitteteisaldatav
laiendus
paigaldatakse tehnovõrkude
kaitsevööndisse;
4) tehnovõrkude omaniku nõusolek elektri, vee
ja kanalisatsiooni jne ka-

sutamise kohta;
5) kirjalik kooskõlastus
Keskkonnaametilt, kui hooajaline müügikoht asub Fr.
R. Kreutzwaldi pargis ja/või
Katariina alleel.
Peale nende dokumentide on Võru Linnavalitsusel õigus vajaduse korral
lisadokumente nõuda ning
müügikohale lisatingimusi
kehtestada.
Kui kaupleja on vajalikud dokumendid esitanud,
menetleb Võru Linnavalitsus
neid laekumise järjekorras.
Otsuse loa väljastamise või
selle väljastamisest keeldu-

mise kohta teeb linnavalitsus
korraldusega 21 päeva jooksul, arvates loa taotlemiseks
viimase vajaliku dokumendi
saamisest.
Täpsemat informatsiooni
hooajalise müügi korraldamise kohta saab Võru Linnavalitsuse hooajalise müügi
korraldamine korrast, mille
leiab Võru linna koduleheküljelt. See on olemas ka
linna infosaalis.
Lisainfo tel 785 0918,
e-posti
aadressil
anu.
kikas@voru.ee
Anu Kikas,
arendusspetsialist
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Päring avaliku sektori asutuse
tarbeks üüripinna pakkumuste
saamiseks Võru linnas
A. PAKKUMUSTE ESITAMISE ÜLDNÕUDED
1. Võru Linnavalitsus teeb ettepaneku
esitada
pakkumused Võrumaa Keskraamatukogu tarbeks
üüripindade valimi koostamiseks. Päring esitatakse
eesmärgiga kaardistada võimalikud sobivad asukohad ja teha esialgne alternatiivide analüüs. Pärast
võimalikest üüripindadest ülevaate saamist korraldatakse üüripinna leidmiseks avalik konkurss.
2. Päringu tingimused leiad aadressilt: www.voru.ee
3. Lisainformatsioon: linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi, telefon: 785 0946, e-post: eve.
saaremagi@voru.ee
Pakkumuste esitamise tähtaeg on kell 11 27. märtsil
2012. a.
B: ÜLDNÕUDED ÜÜRIPINNALE
1. Üüripinna asukoht: Võru linn.
2. Üüripinna eeldatav kasutusse võtmise aeg: hiljemalt jaanuar 2013.
3. Ruumide kandevõime peab olema vähemalt 700
kg/m².
4. Ruumide suurus peab olema kokku vähemalt 1200
m².
5. Üüritavatesse ruumidesse peab olema paigaldatud nii valvesignalisatsioonisüsteem kui ka automaatne tulekahjusignalisatsioon, paanikanupud
laenutussaalidesse ja lugemissaalidesse.
6. Peab olema lift või võimalus paigaldada lift (lift on
raamatukogul olemas), kui ruumid ei asu esimesel
korrusel.
7. Ventilatsioon.
8. Hoones peab olema tagavaraväljapääs.
9. Kaldtee.
10. Parkimisvõimalus raamatukogu külastajatele.
11. Muud nõuded: olemasolev renoveeritud või uus
ehitatav hoone.

Kontsert „Mozart. London.
1764” Võru Kandles
Kontsert „Mozart. London.
1764” on järg mullu hilissügisel toimunud kontserdile „Mozart.Pariis.1764”“,
kus kõlasid Mozarti Pariisis valminud klaveriviiuli sonaadid. Sedapuhku
tulevad
ettekandmisele
W.A.Mozarti mõned kuud
hiljem, suure Euroopaturnee järgmises peatuspaigas Londonis komponeeritud kuus sonaati.
Tänu valitseva Georg III
ning tema naise Charlotte
Sophia saksa päritolule
olid tolleaegses Londoni
õukonnas teretulnud saksa
muusikud ning loomulikult
kandus see mood edasi
tervesse tolleaegsesse Londoni kogukonda. Õukonna
muusikameistriks oli suure
J.S.Bachi poeg - „Londoni
Bach” Johann Christian.
Londoni kontserdilavadel
kõlas Händeli ning teiste
saksa heliloojate looming.
Toimus hästi organiseeritud
avalik kontserdielu. Seega
sattusid Mozartid Londonis
väga soodsasse keskkonda
ning juba mõned päevad
pärast saareriiki saabumist
esineti kuninglikule perekonnale. Järgnesid menukad avalikud esinemised.
Kontserdil
„Mozart.
London.1764”
kõlavad
kuus sonaati üllatavad oma
kiire stiilimuutusega võr-

reldes eelnenud nelja Pariisi-sonaadiga. Kui viimased on üles ehitatud,
toetudes üksikutele särtsakatele motiividele, siis
Londoni-sonaatides on rohkem pikemaid muusikalisi
liine ning häältevahelist dialoogi. Viiulipartii on tõusnud saatepilli seisundist
võrdväärseks kolmandaks
hääleks. Huvipakkuv on
asjaolu, et duo-sonaadi
partituuri on kirjutatud ka
tšellopartii, mis valdavalt
dubleerib klaveri vasakut kätt. Erialakirjandusest ei leia selle kohta ühest
põhjendust. Võimalik, et
selleks on barokiajastu kohustuslik continuo-koosseis, mis eeldas alati bassi ja
harmooniapilli olemasolu.
See võis olla tingitud tolleaegsete klahvpillide nõrgast kõlajõust, mille juurde
vajati tšello toetust ning
alumise hääle dubleerimist.
Kuna tšellopartii on neis
teostes siiski soovituslik
ning kontserdid kõlavad
seekord tänapäeva klaveritel, siis esitab Duo Fuggitivo
seda suurepärast muusikat
kahekesi.
Kontsert toimub Võru
kultuurimajas Kannel 21.
märtsil algusega kell 19.
Andri Annus

Usuteadlane Rudolf Kiviranna 100
„Lahkun Eestist, et siia kindlasti tagasi tulla!”
Üdini rahvuslik pastor, suurepärane jutlustaja, lahtise
sulega kirjamees Rudolf
Kiviranna sündis 22. märtsil 1912. aastal Võrus kaupmees Aleksander Steinmani
peres. Lõpetanud Võrus
gümnaasiumi, Tartu Ülikooli usuteaduskonna (mag
theol), viibinud teadusliku
stipendiaadina
Ungaris,
töötanud Tallinna Jaani
koguduse vikaarina ja E.
Lenderi tütarlastegümnaasiumis usuõpetajana, lahkus
ta kodumaalt enne Tallinna
langemist 1944. Ta põgenes
koos naise Erna, laste Jaani ja
Anne-Liisi ning ema Amaliega Rootsi, rännates 1948
USAsse, kus temast sai New
Yorgi eesti koguduse õpetaja
ja Chicago 6000-liikmelise
praostkonna praost.

Valutades südant oma
rahva saatuse pärast, jälgis
ta paljude aastate jooksul
kaugel kodumaal toimuvaid sündmusi. 1950ndail
pühendas ta oma jõu 10 000
eestlase abistamiseks, aidates neil sõjahaavades Euroopast Ameerikasse asuda.

Ühes 1943. aasta jutluses
on ta öelnud: „Aja ja elu
tormide ja raskuste keskel
kogevad üksikud inimesed
ja ka terved rahvad, milles
peituvad tõelised kandvad
väärtused.”
Viibides tihti Stockholmis, Helsingis ja Münchenis,
uuris ta innukalt vanemaid
eestikeelseid käsikirju. Andeka sulemehena avaldas ta
oma töid Tulimullas. Tema
mahukaid jutlustekogusid
avaldasid Toronto, Uppsala
ja New Yorgi kirjastused.
Tema kaunis sõnaseadmisoskus avaldub eriti ta jutlustekogus „Rändurid tolmu ja
tähtede vahel”. Ta oli ajakirjade Laste Sõber ja Eesti
Kirik üks toimetajaid.
1993. aasta augustis
külastas eakas praost koos

abikaasaga sünnilinna ja
Kanepit. Ta jutlustas taas
Tallinna Jaani ja Tartu
Maarja koguduses oma rahvale. 1994. aasta juunis pidas
ta jutluse Võru kirikus. See
oli hüvastijätt. 1994. aasta 9.
oktoobril New Yorgis lõi ta
süda viimased tuksed. 1995.
aasta 26. juulil sängitati
Võru kalmistu kodumulda
kuulsa, oma sünnimaale
ustava vaimuliku põrm. Ta
oli oma lubaduse täitnud ja
tagasi tulnud.
Rudolf Kiviranna on
kinkinud Võrumaa Keskraamatukogule jutlustekogud (vt e-kataloog: http://
lib.werro.ee).

jooksul karika võitnud klubide ja võistkondade esindajad.
Laupäev on nn retropäev, kus võistlevad veteranrattad ja veteransõitjad.
Samas on ajaloolise tehnika
näitus.
Pühapäev on nn noorte
päev, kus oma võimeid
võrdlevad
krossisõitjad

alates 5. eluaastast.
Korraldajal motoklubil Sinilind on palve: kellel
on Suure Munamäe Torni
karikavõistluse ajalooga
seotud materjale, võtku
ühendust Ülo Raudsepaga
telefonil 504 7560.

Maie Elstein,
Võrumaa Keskraamatukogu
bibliograaf

Motokrossi juubeliaasta
Sel aastal möödub 50 aastat
esimesest Suure Munamäe
Torni rändkarikale peetud
võistlusest.
Tippajal tõi võistlus
Meegomäe raja äärde kümneid tuhandeid pealtvaatajaid.
Juubelit on kavas tähistada 17.–19. augustini. Juubel langeb kokku ka lin-

napäevadega.
Enne juubelipidustusi
on kavas avaldada meedias
artikleid võistluse ajaloost.
Kuu varem avame Võrus
näituse, kus on väljas legendaarne karikas, ajakohane
tsikkel ja infostendid.
Avamise loodame korraldada reede õhtul Võru
linnas. Osalevad 50 aasta

Ülo Raudsepp,
motoklubi Sinilind juht

Õnnitleme
jaanuarikuu
juubilare!
85
Tatjana Judina
Anna Saarnit
Olav Pidim
Hilda Jalajas
Ella Kübar
Harry Seene
Laine Horn
Mihkel Pent
Endla Vagul

80
Helju-Helentine Tammistu
Liidia Pärend
Vello Hõrrak
Valter Sepp
Asta Jõgi
Timofei Mehik
Varju Kume
Alma Liiv

75
Elmo Suiste
Talvi Lumi
Enno Kenk
Maret Aruvee
Georgi Tjapkin
Asta Ojakäär
Laine Paulus
Maia Rumvolt

70
Maria Kalk
Valeri Kosarev
Jevgeni Breidaks
Hilja Eks
Imbi Listmann
Enn Malm
Antonina Kirillova
Tiiu Mema
Viiu Kalma
Aleksandra Platonenko
Galina Ernits
Evald Udras
Maret Eskla
Hele Kälviäinen
Tiiu Siinmaa
Silvi Eksin
Marju Klade
Siiri Eiche

Õnnitleme
veebruarikuu
juubilare!
95
Olga Ševskaja

90
Silvia Pelovas
Vilma Toode
Aino Raag
Miralda Koovik

85
Endla Atspool
Valve Kirss
Aliide Klopets
Helgi Pent
Jevgenia Lepneva
Olga Uljanova
Maria Grishun
Hirlanda Eiche
Linda-Alice Siimann
Armilde Valge

80
Aino Leetus
Olivia Kenk
Elfriide Kaits
Heldi Vohnje
Maria Konks
Milvi Tuvik
Elgi Anniko
Silvia Lillemets

75
Jaan Ottender
Viira Tulnola
Kalju Otsaru
Agnia Timmo
Liidia Kukk
Galina Kirilova
Eha Tillmann
Erri Mitt

Ilme Meier
Heino Vungi
Rudolf Verro
Galina Sukhinina
Aleksandr Kivimeister
Rein Morel

70
Helvi Lennuk
Vilja Teearu
Malle Jänes
Enno Pugast
Tulju Hõrak
Märt Kupp
Galina Dmitrijeva
Mati Laats
Malle Meeling
Hele Vaask

Õnnitleme märtsikuu
juubilare!
90
Leo Killar

85
Leida Hendrikson
Rudolf Atspool
Berta Rinne
Voldemar Meos
Paul Sõrmus
Vilhelmine Mitkevitš
Endla Kuldmets

80
Helgi Lüüs
Anton Tolmov
Hillar Kalda
Laine Talfeldt
Helgi Schmidt
Aino Tigane
Olga Vilo
Villu Hirsnik
Aliide Parv
Evi Untera
Harri Joonas
Nikolai Lahnovski
Lehte Linnas
Aino-Hilli Pedras

75
Helgi Kits
Helju Jänes
Robert Mägi
Linda Ottender
Valli Kallaste
Hilja Suurkõiv
Lehte Vezanen
Marvi Tuisk
Linda Kikas
Kalju Kikas
Helgi Rist
Leo Aste

70
Tõnu Kaldoja
Leonid Andrejev
Erika-Rosalie Põder
Hilja Kuklane
Õie Rand
Ene Tiks
Vaike Kupp
Anu Padosepp
Eo Mürk
Rosalia Rätsep
Ellen Eller
Kristina-Janina Tasso
Tiiu-Mare Kenk
Maie Padar
Atso Heliste
Ats Musto
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Märts 2012
Võrumaa
Reumahaigete Ühing
korraldab 16. märtsil
algusega kell 12
Jüri tn 19a O-korrusel

loengu „Osteoporoos”

12. aprill kell 19:00

VÕRU KANNEL

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU
ON 102AASTANE!
IGA PÄEV SAAB 102. KÜLASTAJA
RAAMATUKOGULT KINGIKS RAAMATU.
TOETAJAD:
EESTI HOIURAAMATUKOGU
EESTI ARHIIV ÜHENDRIIKIDES
Lugejamäng „Eestimaa looduse vägi“
• 2012. aastal tutvustatakse lugemissaalis raamatuväljapanekute kaudu Eestimaa loodust. Iga kuu on võimalus osa
võtta lugejamängust, vastates kolmele küsimusele.
Õigesti vastanute vahel loositakse välja raamatuid.
• Võrumaa Keskraamatukogu veebilehel http://lib.werro.ee
trükiste rubriigis saab tutvuda väljaannetega:
„Võru Maavalitsuse Bernard Kangro kirjanduspreemia laureaadid”
„Võrumaa Keskraamatukogu 100”
„Raamatukogud Võrumaal”

Näitused
Konverentsisaalis
Eesti Muinsuskaitse Seltsi näitus „Jaan Poska ja Tartu rahu“
III korruse teenindusaalis
Eesti mehed eri armeedes. Dokumendid ja esemed Võrumaa
Muuseumi kogudest
Tähesaalis
Rändnäitus „Minu Eesti: EENET 2008. a arvutijoonistuste võistluse
parimad tööd”
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Lektor – reumatoloog
dr. Jekaterina Saar
Tartust.
Kella 13 – 16
luutiheduse mõõtmine
ja dr. Saare konsultatsioon.
Registreerimine kuni
14. märtsini tel
5399 8080,
voru. koda@mail.ee
Üritust toetab
Eesti Haigekassa
osteoporoosi
ennetusprojekti kaudu.
Üritus on tasuta.

MÄRTS - APRILL 2012
17. märtsil kell 16 VÕRU
RAHVATEATER 50 (endiste näitlejate ja teatriga
seotud inimeste kokkutulek)
Teatri proovisaalis.
Võru Rahvateatri endistele
näitlejatele ja kõigile selle
teatriga seotud inimestele!
17. märtsil kell 16 meenutame Rudolf Adelmanni
1952. aastal loodud draamaringi, mis 1962 sai Võru Rahvateatri nimetuse. Kohtume
Võru Kandles III korrusel
teatri prooviruumis!
18. märtsil kell 16
võrukeelne koorikontsert „IMÄKEELEPÄÄVA
KONTSÕRT”
Kontserdisaalis. Tasuta.
Ette kantakse valik 2011.
aastal teisele võrukeelsete
koorilaulude konkursile tulnud töödest.
21. märtsil kell 19 DUO
FUGGITIVO kontsert:
„Mozart.London.1764”
- Andri Annus (viiul) ja
Reinis Kampe (klaver)
Kontserdisaalis.
Piletid
hinnaga 4 ja 2 € eelmüügis
Kandle kassas.
23. märtsil kell 19
juubelikontsert
KAIT TAMRA 50 –
„Otsides õiglust ja õnne”
Teatrisaalis. Piletid hinnaga
13 ja 12 € eelmüügis Kandle
kassas ja Piletilevis.
24. märtsil kell 19 Komöödiateatri etendus „TOUR
DE FARCE ehk ABIELU
ON IGAVENE”
Teatrisaalis. Piletid hinnaga
12 ja 10 € eelmüügis Kandle
kassas.
KADRI ADAMSON ja
HENRIK NORMANN
2 näitlejat, 10 rolli, 84 kostüümivahetust.
25. märtsil kell 13 klubi
„HÕBEDANE JUUS”
pidu
Kontserdisaalis. Piletid
hinnaga 3 ja 2 € müügil
tund enne algust kohapeal.
28. märtsil kell 11
ESIETENDUS: Võru
Linnateatri lastelavastus
„ÜMMARGUNE NULL”
Väikeses saalis. Piletid
hinnaga 3.50 € eelmüügis

Kandle kassas ja Piletilevis.
Grupile alates kümnest inimesest pilet 3 €.
Lastelavastus kõige väiksematele (0-6.a)
29. märtsil kell 11 Võru
Linnateatri lastelavastus
„ÜMMARGUNE NULL”
Väikeses saalis. Piletid
hinnaga 3.50 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.
Grupile alates kümnest inimesest pilet 3 €.
30. märtsil kell 13
Põlva MEIE STUUDIO
kevadkontsert
Teatrisaalis.
3. aprillil kell 11 Võru
Linnateatri lastelavastus
„ÜMMARGUNE NULL”
Väikeses saalis. Piletid
hinnaga 3.50 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis. Grupile alates kümnest
inimesest pilet 3 €.
4. aprillil kell 11 ja 13
Võru Linnateatri lastelavastus „ÜMMARGUNE
NULL”
Väikeses saalis. Piletid
hinnaga 3.50 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.
Grupile alates kümnest inimesest pilet 3 €.
4. aprillil kell 19
Kuressaare Linnateatri
etendus „PETMINE”
Teatrisaalis. Piletid hinnaga
10 ja 8 € eelmüügis Kandle
kassas.
11. aprillil kell 10 ja 12
PETERBURI TSIRKUS
Teatrisaalis. Piletid hinnaga
2 € eelmüügis Kandle kassas.
12. aprillil kell 19
kontsert: Valgevene
Vabariigi teenelise
kollektiivi Mihhail
Oginski nim Maladzetšna
kõrgema muusikakooli
sümfooniaorkester
Piletid hinnaga 6 ja 4 €
eelmüügis Kandle kassas ja
Piletilevis.
14. aprillil kell 17
MTÜ Kungla muusikal
„ARUKAS BLONDIIN”
Teatrisaalis. Piletid hinnaga
4 € müügil tund enne etendust kohapeal.

Hea Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi, Võru Õhtukooli,
Võru Kaugõppekooli, Võru Töölisnoorte Keskkooli
vilistlane ja endine õpetaja!
Ootame Sind meie kooli

80. sünnipäeva koosviibimisele
16. märtsil
Võru kultuurimajas Kannel (Liiva 13).
Aktus algab kell 18, sellele järgneb peoõhtu
ansambliga Mix Mitte.
Osavõtutasu (kuni 10.03. – 10 eurot, alates 11.03. – 15
eurot) saab tuua kas koolimajja (Jüri 42, Võru) või
kanda Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi arvelduskontole 10220012357016 SEBis. Selgitusse märkida
„Kokkutulek”, osaleja kooli lõpetamise aasta ning
tollane nimi.
Lisainfo kooli kodulehel www.vtg.edu.ee ja
telefonidel 728 0906, 744 4461, 782 1426.
Tule kindlasti ja teata sõbrale ka!
Rõõmsa taaskohtumiseni!

MÄRTS 2011

