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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Võrumaa Ettevõtlusnädal 2012
Ettevõtlikkus ei küsi vanust – võta ette!
1. oktoober, esmaspäev

13 – 16 Hingelt noor ja tegevustes aktiivne
Korraldaja: Europe Directi Võru teabekeskus
Toimumiskoht: Võru kultuurimaja Kannel
Info: 786 8335, gady@mv.werro.ee

18 – Võrumaa ettevõtlusnädala avamine.

Külalisesineja Aivar Tuulberg (ehitusfirma Rand ja
Tuulberg AS nõukogu esimees)
Korraldaja: Võrumaa Arenguagentuur
Toimumiskoht: Pankuri pubi, Tartu 25
Info: 786 8367, vaa@vaa.ee, www.vaa.ee

2. oktoober, teisipäev

9 – 17 – Võrumaa ettevõtluspäev Väimelas
Toimumiskoht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja

aatrium, Väimela, Võru vald
Korraldaja: Võrumaa Arenguagentuur
Info: 786 8367, vaa@vaa.ee, www.vaa.ee

3. oktoober, kolmapäev

9 – 17 Ettevõtjate külastuspäev
Toimumiskoht: Võrumaa
Korraldaja: Võrumaa Äriklubi

4. oktoober, neljapäev

15 – 19 Ettevõtlikud noored

Toimumiskoht: Rõuge Noortekeskus
Korraldaja: Võru Noortekeskus
Info: 5344 0622, info@vorunoortekeskus.ee

11 – 15 Lenda oma võimalustest läbi, mitte mööda

Toimumiskoht: Võrumaa Õppenõustamiskeskus, Liiva 21,
Võru
Korraldaja: Töötukassa Võru osakond
Info: 5344 0622, info@vorunoortekeskus.ee

9.30 – 15.30 Puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskuse infopäev

Toimumiskoht: Võrumaa Kutsehariduskeskus tehnomaja,
Väimela, Võru vald
Korraldaja: VKHK puidutöötlemise ja mööblitootmise
kompetentsikeskus
Info: 5780 8899, kompetentsikeskus@vkhk.ee

5. oktoober, reede

10 – 15 Infopäev FIEst OÜks

Toimumiskoht: Võru Maavalitsuse II korruse saal (sissepääs
Koidula tänavalt), Jüri 12, Võru linn
Korraldaja: Võrumaa Arenguagentuur
Info: 786 8367, vaa@vaa.ee, www.vaa.ee

16 – 19 Ettevõtjate spordipäev „Vedurite võiduvõtt”
Toimumiskoht: Võru Spordikeskus, Räpina mnt 3a, Võru linn
Korraldaja: Võru Linnavalitsus
Info: 785 0918, anu.kikas@voru.ee
Lisainfo ning registreerimine veebilehel www.eas.ee/
ettevotlusnadal ja www.vaa.ee.

Jüri Kaver: tasuta bussisõit
eakatele tuleb kevadel!
Võru Linna Leht küsitles linnapea Jüri Kaverit mitmel
aktuaalsel teemal.

Linn on liitunud tänavavalgustuse uuendamise
programmiga. Mis see projekt endast kujutab?
Nii on. Nagu ma ka varem rääkisin, et niikaua, kuniks linna rahaasjad korda
pole tehtud, jäävad paljud
asjad unistuseks. Nüüd, kui
eelarve on korda tehtud, saime veel viimasel hetkel liituda programmiga, kus tänu
Austriaga sõlmitud kvooditehingule saavad seitse Eesti
linna energiasäästliku tänavavalgustuse
terviklahenduse. Projekti lõppedes saab
Võru linnast moodsa tänavavalgustusega näidislinn.
Linnas vahetatakse välja
kogu aegunud valgustussüsteem, nii valgustid, postid,
kaablid kui kilbid, ja linn
saab keskse valgustuse juhtimise süsteemi.
Kaasaegne välisvalgustuslahendus võimaldab meil
säästa olulises mahus energiat ja ka raha. Energiatarve
väheneb selle tehtava programmi tulemusel peaaegu
70%.
Projekti maksumus on
2,3 miljonit eurot ja linna
omaosalus sellest on 10%.
Lubasite aasta alguses,
et oktoobris tõusevad õpetajate, kasvatajate, abipersonali palgad. Kas lubadus
on ikka jõus?
Loomulikult on jõus.
Viieprotsendine palgatõus
ligi 650-le linnavalitsuse palgal olevale töötajale on eelarves ette nähtud ning palgad
tõusevad oktoobrist. Ka järgmisel aastal on palgatõus ette
nähtud. Kui saame igal aastal
samm-sammult palku tõsta,
on minu süda rahul. Palgaküsimused haridusasutustes
on suur prioriteet.
Kas ka sel aastal pimendatakse linna, et eelarveraha kokku hoida?
Oleme eelarve korda saanud ja sel aastal me tänavavalgustust öiseks ajaks välja
ei lülita.

Linnapea Jüri Kaver võib tunda rahulolu, kuna viimase aasta jooksul on käiku läinud
mitmed kauaoodatud projektid. Alustatud on ka toiminguid, et tuleva aasta jüripäevast
võimaldada eakatele tasuta bussisõitu.
Eelmisel aastal räägiti,
et Kreutzwaldi tänav läheb
sel aastal remonti. Praeguseni pole tänaval töid alustatud. Mis põhjusel? Millal
tänav korda saab?
Kreutzwaldi tänava ehitus jääb tõesti uude aastasse,
kuigi tänav oli plaanis uuendada juba tänavu. Põhjuseks,
miks remont on viibinud, on
prognoositust kallimaks kujunenud hind. Seetõttu tuligi
muuta riigihanke ülesehitust
ning uutel tingimustel uued
hanked välja kuulutada.
Kreutzwaldi tänava ehitus on väga suur projekt ning
sellega on seotud mitu osapoolt: Võru Vesi, Võru Soojus, linnavalitsus ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Praeguseks on uue riigihanke pakkumiste aeg lõppenud ning nüüd käib võitja
väljaselgitamine. See projekt
lõpeb 2013. aastaga, st selleks ajaks peab tänav korda
saama.

Kuidas edeneb Katariina allee uuendamine? Vahepeal tundus, justkui oleksid tööd seiskunud.
Tavapärane praktika ehituses on näidanud, et alguses ei saa vedama, pärast ei
saa pidama. Aga alleel tööd
käivad hoogsalt ja ehitaja on
kinnitanud, et tähtaegadest
peetakse kinni.
Oled rääkinud ka pensionäridele tasuta bussisõidu võimaldamisest. Kaugele sellega on jõutud?
Tasuta bussisõidu võimaldamine on üks viis tänada eakaid linlasi tehtud töö
eest. Oleme sel teemal pidanud maha arvukalt keerulisi
läbirääkimisi. Nüüd oleme
jõudnud niikaugele, et võin
julgelt öelda: tasuta bussisõit
üle 70aastastele pensionäridele tuleb kevadel, 23. aprillil
2013.
Jõudsime läbirääkimiste käigus selgusele, et kõige
otstarbekam on rakendada

plastkaardi süsteemi. See
tähendab, et iga Võru linna
sisse kirjutatud pensionär
saab avalduse alusel personaalse plastkaardi, millega
registreerib oma sõidu bussi
paigaldatud tehnoloogilise
lahenduse abil. Edasine arveldamine toimub juba Sebe
ja linnavalitsuse vahel.
Kui ettevalmistused selleks on tehtud, kuulutame
välja kampaania. Kindlasti anname siis linnalehe ja
muude infokanalite vahendusel täpsemaid juhiseid. Alguses toimub kõik katsena,
siis on näha, kuidas selline
süsteem toimib.
Kui kaugele on jõutud
Kreutzwaldi kooli rekonstrueerimise hankega?
Kooli rekonstrueerimise hange kuulutati eelmisel
nädalal välja. Loodame, et
jõuame takistusteta hankelepingu sõlmida. Kolimiseks
läheb jõuluvaheajal.
VLL

Kindlasti on linlased juba märganud, et linnapilti rikastavad uued rattahoidlad. Kokku on neid üle linna 12. Kolm varjualusega rattahoidlat (nagu pildil) asuvad linnavalitsuse sisehoovis, spordikeskuse juures ja Vabaduse tänava parklas. Varjualuseta hoidlad on Jüri 11, raamatukogu ja taluturu juures, Tamula rannas (Tartu ja Vee tn), Kubija rannas, kultuurimaja juures,
Katariina kiriku esises parklas ja skate-pargis. Rattahoidlate paigaldamise kohad valiti avalikku linnaruumi silmas
pidades.
Tegemist on Keskonnainvesteeringute Keskuse rahastatava projektiga „Keskkonnasäästlike liikumisvahendite propageerimine Võru linnas”.
Eesmärgiks on linnas rattaga liiklemist soodustada ja propageerida. Kevadel on plaanis korraldada autovaba päev ja
anda välja alternatiivseid liikumisvõimalusi tutvustav Võru Linna Lehe lisa (jalgrattaga liiklemise eelised ja võimalused, ohutus, tervislikkus jne).
Projekt maksab 24 728 eurot, linna osa selles on 2600 eurot (10,51%).
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Toiduabi saab Võrus järjekorra
ja tunglemiseta

Linnapildis võib tihti kohata lemmikloomi, kes jalutavad ilma omaniku järelevalveta.

Hea lemmiklooma
omanik!
Viimasel ajal on sagenenud
kaebused linnas hulkuvate
ja kaaskodanikke segavate lemmikloomade kohta.
Hulkuva looma omaniku
arvates ei tee loom ringi
jalutades midagi kurja. Tegelikult põhjustab nii peetav loom kaaskodanikele
palju ebamugavust. Loomad käivad ümbruskonna
hoovides, kus kraabivad
ja urineerivad peenardele,
ilupõõsastele ja teistele objektidele. Kui on lahti ununenud välisuks, ei ole välistatud seegi, et võid võõra
looma oma toast leida.
Tuletame meelde, et
iga loomaomanik vastutab
oma looma eest ning lemmiku pidamine ei tohi häirida teisi linnakodanikke.
Seega ei tohiks loom järelevalveta liikuda ega liigset
lärmi teha.
Täies mahus loomade
pidamise eeskirja leiate linna kodulehelt www.voru.
ee, siinkohal aga mõned
punktid sellest dokumendist:
• Koera või kassi on
lubatud pidada elamus ja
kinnisel
territooriumil,
kusjuures
territoorium
peab olema piiratud nii, et
loom sealt omal tahtel välja
ei pääse.
• Omanik peab tagama, et koer või kass ei häiri

ega ohusta kaaskodanikke.
Omanik kannab täielikku
vastutust kõigi koera või
kassi tegudest tulenevate
tagajärgede eest.
• Koera või kassiga avalikus kohas viibimine on
lubatud ainult tingimusel,
et omanik tagab järelevalve
koera või kassi üle ja koera
või kassi reostuse koristamise.
• Koera tohib viia avalikku kohta rihma või keti
otsas ja vajaduse korral
suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade
ohutuse.
Kuna hulkuvad loomad
põhjustavad pidevalt probleeme, tuletame meelde,
et linnal on õigus trahvida
hulkuvate ja kaaselanikke
häirivate loomade omanikke või lasta hulkuv loom
loomapüüdjal kinni püüda
ning varjupaika toimetada.
Varjupaigast looma kättesaamiseks peab omanik
maksma kopsaka summa,
mis sisaldab püüdmiskulusid, sõidukulusid ja 14
päeva varjupaigas hoidmise
kulusid.
Palun hoidke oma kassid toas ja koerad aias, et
nad omapäi ringi ei hulguks ja kaaskodanikke ei
häiriks!
Terje Moisto,
järelevalvespetsialist

Mitmes Eesti omavalitsuses
on viimasel ajal tekitanud
kõneainet toiduabi jagamine, õigemini sellega seotud
segadused: osa soovijaid on
jäänud abist ilma ja keegi on
saanud vahest rohkem kui
viisakas. Võru linnas oleme
toiduabi jagamisel suutnud
tunglemist ja järjekordi vältida.
Kui toiduabi jagamisel
tuleb kohale paarsada või
rohkemgi inimest, nagu Tartus juhtus, siis on üsna tõenäoline, et osa abi lootnud
inimesi jääb toidupakkidest
ilma. Samas pole kindel, et
kõik need, kes abi said, olid
ikka need, kes kõige enam
toetust vajasid.
Kui sel viisil toiduabi jagada, pääsevad löögile ennekõike pensionärid, kellel
on võimalus päevasel ajal
järjekorras seista. Seevastu
lastega pered ja üksikvanemad võivad abist sootuks
ilma jääda, sest neil ei ole
võimalik töö kõrvalt või väikeste lastega järjekorda tulla. Väita, et miinimumpalga
eest tööl käiv üksikvanem
ei peakski tuge saama, pole
õige.
Et segadust ei sünniks,
polegi Võru linnavalitsuse

sotsiaaltööosakond jaganud
põhimõttel, et korraga ja
peaaegu kõigile, ehk siis „kes
ees, see mees”.
Katsume toiduabi jagada
võimalikult individuaalselt.
See muudab abi kohaletoimetamise küll aeganõudvamaks, ent see-eest peaks seda
jätkuma kõigile, kes tõesti
tuge vajavad, ja abistatavate
ringi satub vähem neid, kes
tõenäoliselt suudavad ka toetuseta hakkama saada.
Üldjuhul ei saa sel põhjusel Võrus toiduabi pensionärid, sest valdavalt saavad nad
äramajandamisega paremini
hakkama kui näiteks paljud
lastega pered.
See aga ei tähenda, et raskustesse sattunud pensionäri
ees tõmmatakse uks kinni.
Üksi elavad eakad saavad
taotleda toiduabi juhul, kui
pärast
kommunaalkulude
mahaarvamist jääb neile
kätte vähem raha, kui on
kehtiv toimetulekupiir. Lastega perede puhul arvestame
1,5kordset toimetulekupiiri.
Riigieelarve seaduse järgi on toimetulekupiir 2012.
aastal 76,70 eurot kuus üksi
elava inimese või perekonna
esimese liikme puhul ning
61,36 eurot pere teise ja iga

vanemate rõõmudest ja jagas
õpetussõnu noortele.
Pereüritus jätkus värvikirevate sügislillekimpude ja
rõõmsate kinkekarpide valmistamisega. Pakuti memmede maitsvaid kooke.
Üritust aitasid korraldada Võru linnavalitsus, Võru
vallavalitsus, SA Võru Kannel, AS Lapi Metall, Nopri
talumeierei, Naiskodukaitse,
Lõunaleht, Võrumaa Teataja, Võrumaa Pensionäride
Ühing, Hõbedane Juus, hasartmängumaksu nõukogu.
Tänu toetajatele!
Astrid Hurt
Võru pensionäride
päevakeskuse juhataja

Linnavolikogu septembrikuu istungil

eelarveaastateks 2013–2016
Võru linnas asuva Petseri tänava pikenduse ehitamiseks
summas kuni 800 000 eurot.
Linnavalitsus
soovib
välja ehitada Petseri tänava
pikenduse lõigul Jüri tänav
kuni Kooli tänav, sealhulgas
ehitada Kooli tänava ringristmik. Ehitustööde käigus
rajatakse tänav, ehitatakse
sild, paigaldatakse tänavavalgustus, rajatakse vee-,
kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik,
asendatakse
osalt amortiseerunud kaugküttetorustik ning tõstetakse
ümber side- ja elektrikaablid.
Linnavalitsus kuulutab
välja riigihanked „Petseri tänava pikenduse ehitamine”
ja „Petseri tänava pikenduse
ehitamise omanikujärelevalve”. Riigihanked planeeritakse korraldada 2012. aastal

Võru linna
arengukava aastani
2027 muutmine

Muudeti Võru linna arengukava
aastani
2027.
Arengukavas muudeti tegevuskava. See on viidud kooskõlla toimunud muutustega
ning lisatud on uued planeeritavad tegevused. Arengukava finantseerimise peatükk
asendati eelarvestrateegiaga aastateks 2013–2016.
Arengukavaga saab tutvuda
Võru linnavolikogu kantseleis ja Võru linna veebilehel
www.voru.ee.

Keskkonnakomisjoni esimehe valimine

n

Võru linnavolikogu kesk-

konnakomisjoni esimeheks
valiti Kristjan Võrno.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

n

Võru linna omandisse taotletakse Tartu ja Vabaduse
tänava vaheline ning Koreli
ojaga piirnev 28 640m2 sotsiaalmaa sihtotstarbega haljasala.

Linnavara
võõrandamine

n

Linnavalitsusele anti luba
esitada keskkonnaministrile taotlus Jüri tn 11 kinnistu
(linnavalitsuse hoone) võõrandamiseks ja positiivse otsuse korral korraldada avalik

siaaltööosakond kord paari
kuu tagant nädala jooksul
abivajajatele Rimi kaubandusketis müüdavaid valitud
toiduaineid. Tegemist on
toidukaubaga, mille realiseerimistähtaeg on kohe kätte
jõudmas, sestap tuleb tegutseda väga operatiivselt. Üldjuhul tuleb toidukraam inimeste kätte toimetada samal
õhtul, mil kaup poest kätte
saadi, et ei eksitaks „parim
enne” nõuete vastu.
Kuigi abi võiks alati rohkem olla, usun, et juba praegu on toiduabi vajavatel inimestel võimalik igapäevaste
kulude katmisel tõhusat toetust saada. Loodetavasti leidub veelgi tublisid firmasid
ja organisatsioone, kellega
selles vallas koostööd teha.

Tarmo Piirmann

Tähistasime vanavanemate päeva
Rõõm oli näha vanavanemate päeva peol Kandles nii
rohkel arvul peresid. Tervitustega esinesid abilinnapea
Tarmo Piirmann ja Võru vallavanem Georg Ruuda. Nad
tänasid ka neid vanaemasid,
kes kasvatavad oma lapselapsi üksi. Meeleoluka tänukontserdiga esinesid lasteaedade Sõleke, Okasroosike ja
Siilike lapsed. Elevust pakkusid tantsutrupi Katariina
hoogsad tantsud. Südamlik
oli Võru valla lasteaia Siilike töötajate laul „Lapsena
lustisin luhal”, mida laulsid
kaasa ka peolised. Peole oli
tulnud Kristjan Lible (Kadi
Kronberg), kes rääkis vana-

n

järgmise liikme kohta.
Lähtume põhimõttest, et
toiduabi peavad saama need,
kellel napib raha toidu ostmiseks. Õnneks saavad paljud eakad Võrus hästi hakkama.
Korraga ja kõigile toiduabi jagamisel valitseb veel
üks risk, mida me toidupakkide jupiti jagamisega väldime. Pole saladus, et osa abina välja jagatud toidupakke
rändab hiljem n-ö mustale
turule, kus need poehinnast
odavamalt edasi müüakse.
Eeskätt on see probleemiks
alkohoolikute seas, kes n-ö
vahetavad saadud jahupakid
viinapudeli vastu. Halvemal
juhul on kannatajaks pere ja
lapsed, kes niimoodi abist
ilma jäävad.
Võru linn ei vahenda
üksnes Euroopa Liidu toiduabi, vaid oleme osalised
laiemas võrgustikus, kuhu
kuuluvad kohalikud ettevõtted. Tõstan esile osaühingut
Cristella VT (endine Võru
leivakombinaat), kust saame
esmaspäeviti leiba ja saia,
mida abisoovijad saavad
meie juurde otsima tulla.
Koostöös Eesti Punase
Risti Võrumaa seltsiga vahendab linnavalitsuse sot-

kirjalik
enampakkumine.
Enampakkumise alghinnaks
kehtestati 120 000 eurot.
Juhul kui Jüri tn 11 hoonele leidub ostja, kolib linnavalitsus Tartu tn 25 hoone teisele korrusele. Teise
korruse ruumid vabanevad,
kuna SEB Pank on otsustanud kolida esimesele korrusele, vabastada kogu teise
korruse ja üürida lisaks olemasolevatele ka praegused
vabad ruumid esimesel korrusel.

Loa andmine
kohustuste võtmiseks
ja riigihangete
väljakuulutamiseks

n

Volikogu andis linnavalitsusele loa võtta kohustusi

Vanavanemate päeval olid Kandle kontserdisaal ja rõdu
puupüsti rahvast täis. Foto: Avo Veske

ning hankelepingud sõlmida
2013. aasta jaanuaris.

Muudeti linnavalitsuse teenistujate
palgaastmestikku ja
-määrasid

n

Alates 1. oktoobrist 2012
muudetakse linnavalitsuse
teenistujate palgaastmestikku ja palgamäärasid. Juurde
lisatakse viies palgaaste miinimumpalgamääraga ning
linnavalitsuse
teenistujate
palgafond tõuseb 5%.
Palgamäärad on püsinud
muutumatuna alates 2008.
aastast.
Lisaks linnavalitsuse teenistujatele saavad 1. oktoobrist 5protsendise palgatõusu
ligi 600 Võru linna palgal
olevat töötajat.

Linnavara otsustuskorras võõrandamine

n

Volikogu andis loa võõrandada linnavalitsuse arvel
olevad Niidu, Järve põigu ja
Kreutzwaldi tänava vee- ja
kanalisatsioonitorustikud
aktsiaseltsile Võru Vesi bilansilise jääkväärtusega 28
683,41 eurot.

Võru linna
2012. aasta lisaeelarve

n

Võeti vastu linna 2012. aasta
lisaeelarve. Eelarvesse lisati
hallatavate asutuste sihtotstarbelised summad projektide tarvis ning linnale laekunud Võru Soojuse aktsiate
müügilepingu
tagatisraha
60 000 eurot, millega kaasfinantseeritakse tänavate ehitust.
VLL
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Linnavalitsuse istungitel
Taksoteenuse korraldamise kord
Võeti vastu uus Võru linna taksoveoteenuse
korraldamise kord. Kord reguleerib andmete
loetelu taksojuhi teenindajakaardil, teenindajakaardi kasutust, määrab kindlaks taksoteenuse hinnakirja ning nõuded selle vormile ja
asukohale ning taksojuhi kontrollimise. Lisana
kinnitati taksoveo teenindajakaardi näidisvorm.
Korraga saab tutvuda Võru linna veebilehel
www.voru.ee (kohalik võim / korrad).
Enampakkumiste korraldamine
Korraldati avalik kirjalik enampakkumine Võru maakonnas Haanja vallas Jaanimäe
külas asuva Jaanimäe spordibaasi kinnistu
võõrandamiseks alghinnaga 23 000 eurot.
Korraldatakse ka avalik kirjalik enampakkumine, et võõrandada Tartu 15 korter nr
1 (üldpind 37,6 m²) alghinnaga 2500 eurot ja F. R. Kreutzwaldi 25a korter nr 7
(üldpind 36,7 m²) alghinnaga 2000 eurot.
Osavõtutasu suuruseks kinnitati 50 eurot ja tagatisraha suuruseks 10% objekti alghinnast.
Korralduse „Detailplaneeringu
algatamine” kehtetuks tunnistamine
Lõpetati Roosi tn 9, Roosi tn 11 ja Jüri tn 1 kinnistu ja nendega piirnevate alade detailplaneeringu menetlus.
Väljastati luba:
sidekanalisatsiooni ehitamiseks Ringtee 8,
Kivi tn 12a, 12d, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26,
27; elamu ehitamiseks Tulika tn 7; abihoone
ehitamiseks Katariina allee 12; elamu rekonstrueerimiseks Käbi tn 10; tööstushoone liitmiseks elektrivõrguga Luha tn T4, Luha tn 51 ja
Luha tn 55; maakaabelliini ehitamiseks Tööstuse, Toome, Vilja, Kirsi, Veski ja Kesk tänavas;
GPON-võrgu ehitamiseks Okka ja Laane tänavas; korterelamu rekonstrueerimiseks Tartu tn
28a; varjualuse ehitamiseks Pikk tn 4;
Taara piirkonna vee-, reovee- ja survekanalisatsioonitorustiku kasutuseks asukohaga Taara
tn T1, Nõgese tn T1, Kalmuse tn T1, Mündi tn
T1, Tulika tn T1, Leesika tn T1 ja Madara tn T1;
Kose tee piirkonna vee-, reovee- ja survekana-

lisatsioonitorustiku kasutuseks asukohaga Kose
tee T1 ja Jaama tn; Räpina mnt vee-, reovee- ja
survekanalisatsioonitorustiku kasutuseks asukohaga Räpina mnt lõigus Pikk tn kuni Räpina
mnt 26; SA KredEx elektriauto laadimispunkti
välisvõrgu kasutuseks Lauluväljaku tn T2; Võru
Kesklinna Gümnaasiumi rekonstrueeritud osa
kasutuseks.
Ürituste kooskõlastamine ja
tänavate sulgemine
FIEle Silvi Pärnale anti nõusolek korraldada
sügiskuulaat 5. oktoobril kella 9–16. Liikluseks
suletakse Vabaduse väljak kella 7–18.
Leifi Rahvusvahelise Meelelahutuse osaühingule anti nõusolek korraldada avalik üritus
„Reptiilide näitus” 25. ja 26. septembril kella
15–20 Võru linnas Vee 6a asuvas parklas. Vee
6a asuv parkla suletakse liikluseks 24. septembri kella 3st kuni 27. septembri kella 3ni. Saksamaalt pärit Euroopa suurimas liikuvas reptiilide
loomaaias on väljas eksootilised loomad: hiidkilpkonnad, alligaatorid, püütonid, leeguanid,
tarantlid, gekod jne.
Anti luba korraldada Euroopa koostöö päev
21. septembril kella 13–15 Kesklinna pargis ja
üldhariduskoolide lähedal asuvatel ülekäiguradadel.
Koolieelsete lasteasutuste õppekulu
vanemate kaetava osa maksmisest
vabastamine
Kinnitati laste nimekirjad, kelle vanemad vabastatakse koolieelsete lasteasutuste õppekulu
vanemate kaetava osa maksmisest. Maksust vabastati 133 last.
Nõukogu liikme innitamine
Võrumaa keskraamatukogu nõukogu liikmeks
kinnitati alates 1. oktoobrist 2012 Kersti Kõosaar.
Riigihangete korraldamine
Anti luba korraldada riigihanked: „Spordivõistluste läbiviimiseks korraldusvahendite ost”,
„Jääkreostuse likvideerimine Võrukivi tööstusalal”.				
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Kanalisatsiooni ja veetorustiku ehitus kinnistul.

Võru Taara linnaosa sai
linnaveevärgi osaks
29. augustil 2012. aastal
väljastas omanikujärelevalvet tegev AS Infragate Eesti
Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi projekti „Võru
linna veemajandusprojekt”
raames projekteerimis- ja
ehitustööde tegijale ASile
Nordecon vastuvõtuakti.
See tähendab, et töövõtja AS Nordecon on Taara
piirkonna, Kose tee ja Räpina mnt lepingujärgsed tööd
edukalt lõpetanud ning
ASile Võru Vesi projekteeritud ja ehitatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemid üle
andnud.
Tööde maksumus oli
kokku 1,3 miljonit eurot,
sellest pidi Võru Vesi katma 0,2 miljonit eurot. Projekteerimis- ja ehitustööd
kestsid kokku aasta ning
tööd lõpetati enne tähtaega.
Kokku ehitati 4,5 km veetorustikku, 4 km isevoolulist
kanalisatsioonitorustikku,
0,7 km survekanalisatsioonitorustikku ja kaks reoveepumplat.

Projekti
tulemusena
vähenevad joogiveelekked
torustikust ning seega kasutatakse põhjaveevaru säästlikumalt. Samuti väheneb
infiltratsioon reoveetorustikesse, mistõttu pumplatesse
ja puhastisse juhitav reoveekogus on oluliselt väiksem.
Torustik tagab elanike varustamise kvaliteetse joogiveega ning reovee keskkonnaohutu kogumise ja
juhtimise reoveepuhastisse.
Kokku rajati umbes 100
uut liitumispunkti kinnistutele ning uuendati ligi 20
liitumispunkti.
Ehitatud
süsteemide kohta väljastab
kohalik omavalitsus kasutusloa.
AS Võru Vesi pakub
uutele liitujatele võimalust
liituda Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga aasta aega pärast kasutusloa väljastamist ehk
siis tasuta liitumine kehtib
nendes piirkondades kuni
14.09.2013.
Liitumiseks
peab soovija esitama vee-

ettevõtjale taotluse. Seda on
võimalik teha ASi Võru Vesi
klienditeeninduses ja ka ettevõtte kodulehel.
Lõpetatud projekt on
üks osa „Võru linna veemajandusprojektist”, millega
AS Võru Vesi tegi algust
juba 2009. aastal, kui esitas
Keskkonnainvesteeringute
Keskusele projekti rahastamise taotluse. Nüüdseks
on projekti raames peale
eespool loetletu veel survepesuauto soetatud ning
praegu on käsil Vee tänava
reoveepumpla rekonstrueerimistööd. Korraldatud on
kesklinna piirkonna hange,
millest suurem osa puudutab Kreutzwaldi tänava
torustikke. Kuna esitatud
pakkumused ületasid eeldatavat maksumust, siis tuleb
projekti täies mahus elluviimiseks taotleda lisaraha.
Projekt lõpeb 2013. aasta
detsembris.
AS Võru Vesi

Võru spordikeskuse juhiks valiti Maidu Laht

Europe Direct’i Võru teabekeskus
koostöös SA Võru Pensionäride Päevakeskuse ja
Võrumaa Pensionäride Ühinguga korraldavad Võrumaa
pensionäridele ja eakatele suunatud ürituse „Hingelt noor ja
tegevustes aktiivne“. Euroopa aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aasta mõte on suurendada teadlikkust sellest,
missugune on vanemate inimeste panus ühiskonnaellu. Külalisesineja Maire Aunaste toob vestlusringis esile põhjused, miks ja kuidas
peaks kõrget iga ühiskonnas väärtustama. Maavanem tunnustab Võrumaa aktiivseid ja eeskujulikke eakaid kodanikke. Esineb Eesti üks
armastatumaid lauljaid Voldemar Kuslap. Üritus on kõigile tasuta.

SA Võru Spordikeskus juhatuse liikmena on asunud
tööle 34aastane Maidu
Laht.
Sihtasutuse nõukogu esimehe ja konkursikomisjoni
liikme Siiri Toomiku sõnul
laekus konkursile 19 taotlust. „Avaldusi kaaludes ja
kandidaatide konkursi tingimustele vastavust analüüsides kutsus nõukogu teise
vooru viis kandidaati. Hääletamise tulemusena osutus

juhatuse liikmeks valituks
Maidu Laht,” kommenteeris
Toomik.
„Maidu Lahel on juhtimiskogemus ja kunagise
eduka kergejõustiklasena
on ta kursis spordimaastikul toimuvaga. Mait on
korraldanud avalikke üritusi, tal on projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus,”
iseloomustas Toomik spordikeskuse vastset juhti.
Maidu Laht on lõpe-

tanud Tartu Ülikooli kehakultuuri
teaduskonna
füsioteraapia erialal. Ta on
töötanud õpitud erialal ning
pidanud müügijuhi ametit;
tema eelmiseks töökohaks
oli Misso vallavalitsus, kus
ta oli ametis majandusspetsialisti ja arendusnõunikuna.
Leping kirjutati alla 3.
septembril.
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Võrus toimuvad sõjaväelaste poksivõistlused
25.–29. septembrini toimuvad Võrus sõjaväelaste
ülemaailmse tähtsusega
Euroopa lahtised meistrivõistlused poksis.
Võrru on oodata umbes 100 poksijat 15 riigist,
nende hulgas näiteks sellistest riikidest nagu Brasiilia,

Süüria, Tuneesia, Iraak jt.
Võistlused toimuvad Võru
spordikeskuses ning kõigil
on võimalus poksimatšidele kaasa elada. Sissepääs on
tasuta.
Võistlused avatakse 25.
septembril kell 17, järgnevad esimesed poksimatšid.

Võrus on sõjaväelaste rahvusvahelisi võistlusi
peetud ka varasematel aastatel. 2009. aastal võõrustati
Võrus orienteerujaid ning
kaks aastat varem murdmaa- ja laskesuusatajaid.
VLL
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21. septembril toimub Võrus
Euroopa koostöö päev
Euroopa koostöö päeva tähistatakse 21. septembril
kogu Euroopas ja naaberriikides. Eesmärk on tähistada
Euroopa territoriaalset koostööd ning jagada kohalikele
kogukondadele ja üksikisikutele teavet koostööst tuleneva kasu kohta.
Ka Võru linn on partner

kahes rahvusvahelises projektis: ühes keskendutakse turismi arendamisele ja
see kannab nime „Turismi
arenguks vajaliku keskkonna loomine Võrus (EST),
Siguldas (LV), St Peterburis
(RU)” (lühend: SVS ACTIVETOUR) ning teine projekt
„Liiklussüsteemi võimekuse

suurendamine EE-LV-RU
rahvusvahelise tähtsusega
transpordikoridorides” (lühend: ESTLATRUS TRAFFIC) on mõeldud liiklusohutuse tõstmiseks. Mõlemaid
projekte kaasrahastab Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi „Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö
programm 2007–2013”.
Tähistamaks
Euroopa
päeva Võrus ning ajendatuna projektist „ESTLATRUS TRAFFIC”, korraldab
Võru linn koostöös Võru
politseijaoskonna, maanteeameti, Võru noortekeskuse,
ASiga G4S Eesti, Võrumaa
autokooli, Eesti Punase Risti, Hawaii Expressi, Ader
Kinnisvaraga liiklusohutuse
päeva „Ohutult on ohutu!”.
Üritus toimub 21. septembril kella 13–15 Kesklinna pargis.
Ürituse raames antakse
ülevaade projektidest ning
Lõvi Leo, Sebra, Siili ja Hundi juhendusel selgitatakse,
kuidas ohutult liigelda nii
jalakäijana kui ka rattaga.
Üritus on mõeldud peredele,
eelkõige noortele jalgratturitele! See tähendab, et kõik,
kellel on jalgratas, saavad
kontrollida, kas kõik ohutuks liiklemiseks vajalikud
vahendid on õigesti paigaldatud. Kui juhtubki, et mõni
kodarahelkur on puudu, siis
maanteeamet on välja pan-

nud hea koguse helkureid,
millega saab rataste varustust
täiendada.
Lisaks maalivad 6. klasside õpilased koolide läheduses asuvatele kõnniteedele
ettevaatlikkusele kutsuvaid
hüüdlauseid ning Kesklinna
parki on üles seatud mitmesugused keskused. G4S
juhendab jalgrattureid, kuidas turvaliselt rattaid hoidlasse, puu või posti külge
kinnitada; Hawaii Expressi
ja politseinike juhendusel
kontrollitakse, kas ratastel
on kõik ohutuks liiklemiseks
vajalikud helkurid olemas ja
õigesti paigaldatud, räägitakse, kuidas õigesti kiivrit pähe
panna. Võrumaa autokool
juhendab, kuidas õigesti turvavööd kinnitada ja peatuge
sättida, ning Eesti Punane
Rist räägib esmaabist õnnetuste puhul.
Noored jalgratturid, tulge 21. septembril kell 13 oma
ratastega Kesklinna parki!
Ärge unustage, et iga alla
16aastane jalgrattur peab
kandma kiivrit! Lapsed, kes
jalgrattaga tulla ei saa, tulgu
niisama üritusest osa saama,
sest põnevad keskused pakuvad tegevust kõigile.
Lisaks Euroopa päevale
toimub projekti „ESTLATRUS TRAFFIC” raames sel
sügisel mitu liiklusohutusteemalist
rahvusvahelist
kampaaniat. „Enne puhka,

siis sõida!” kampaania raames tuletatakse autojuhtidele
meelde, et väsinuna on ohtlik
sõita; „Tunne liikluseeskirju
teisel pool piiri” keskendub
Eesti, Läti ja Venemaa liikluseeskirja
tutvustamisele; kampaania „Isa, ema ja
mina – kaitstud perekond”
raames jagatakse koolilastele

helkureid ning selgitatakse
nende kandmise vajalikkust.
Lisaks on kavas 2013. aasta mais-juunis korraldada
kampaania „Armasta elu!”
– see leiab aset Võrus ning
on mõeldud liiklusohutuse
suurendamiseks.
Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Projektipartnerid seitsmest riigist kohtusid Võrus
Võrumaa Keskraamatukogu korraldas Võrus 6.–10.
juunini Grundtvigi rahvusvahelise projekti „Exploring
routes to learning” raames
töökohtumise välispartneritega. Kohtumise ettevalmistamise ja külaliste vastuvõtmisega oli seotud enamik
meie raamatukoguhoidjatest, kes selle projekti mõistes on täiskasvanud õppijad. Raamatukogus tegutsev
kunnakuur laulis külalistele
võrukeelse laulu, tantsisime
kõik koos kaerajaani, partnerid said võimaluse mängida
kannelt ja voltida origami
tehnikas luike, külas käisid
isegi Katariina II ja George
Browne.
Kohtumise kõige olulisem osa oli „Elava raamatukogu” korraldamine. „Elav
raamatukogu” on teiste kultuuride õppimise ja isiksusliku arengu soodustamise
meetod, millega antakse võimalus seista vastakuti oma
eelarvamustega. „Elavas raamatukogus” on nagu päris
raamatukoguski nii „raamatud” kui ka „lugejad”. Ainult
et paberkandjal või digitaalsete trükiste asemel saab
teatud ajaks laenata rääkiva
raamatu, inimese – elava
raamatu. „Elava raamatukogu” raamatud on tõelised ja
siirad – iga n-ö elav raamat
räägib etteantud pealkirja all

lugejaile oma isiklikust kogemusest.
Meil olid lugejate rollis
raamatukoguhoidjad,
kes
laenasid raamatuid ehk projektipartnereid ja „lugesid”
neid. Laenata sai raamatuid
„Minu Šotimaa”, „Minu Iirimaa”, „Minu Austria”, „Minu
Portugal”, „Minu Mallorca”
ja „Minu Soome”. Raamatukoguhoidjad said võimaluse
rääkida inglise keeles, suhelda partneritega eri riikidest
ja tutvuda erinevate kultuuridega. Tulemus oli suurepärane. Google Docs-i abil
täideti pärast hindamisvorm
ja hinnang „Elava raamatukogu” kohta oli väga hea.
Partnerid saavad seda
ideed oma asutustes kasutada ning meie töötajate enesehinnang tõusis märgatavalt,
sest nad suutsid ennast inglise keeles suheldes edukalt
väljendada.
Salvestasime
„Elava raamatukogu” ürituse
DVD-le, mis antakse kõigile partneritele kui dialoogi
arendamise õppevahend.
Mitmesse töisesse päeva
mahtusid veel eelmise projektikohtumise analüüs, sõnaraamatu esitlus, projekti
2013. aasta plaanide ja infolehe arutelu, projekti veebilehe kavandi esitlus, kohtumine abilinnapea Kersti
Kõosaarega, Eesti ja Võru
linna kultuuri ja ajaloo tut-

Elav raamatukogu, „Minu Mallorca”.
vustamine ning palju muud.
Partnerid tutvusid raamatukoguga ja uurisid veebikataloogi RIKSWEB. Esitlesime
raamatukogu külastajatele
mõeldud RIKSWEBi juhen-

dit, mis sai projekti käigus
trükitud. Partnerid said sellest ideid, kuidas oma asutuse tööd paremini reklaamida.
Kohtumise olulisuse võib
kokku võtta Austria partne-

reid tsiteerides: „Ilma sellise
projektita ei oleks me kunagi sattunud nii ilusasse linna
nagu Võru, saanud teada nii
palju Eesti ajaloost ja kultuurist ega kohtunud nii imeto-

redate inimestega, kes teevad
kõike kogu südamest.”
Merle Koik,
Võrumaa Keskraamatukogu
arendusjuht
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Tegevustoetuste taotlemine
Võru linna eelarvest
Linnavalitsusele saab esitada selle aasta 1. oktoobriks
avaldusi, taotlemaks 2013.
aastaks tegevustoetust ja
ürituste korraldamise toetust. Toetust on võimalik
taotleda linnavolikogus vastu võetud kordade alusel.
Noorsootöö ja
huvitegevuse toetus
Noorsootöö ja huvitegevuse toetuse andmise kord,
mis hakkas kehtima 1. mail
2012, sätestab Võru linnas
tegutsevatele erahuvikoolidele, mittetulundusühingutele jne toetuse taotlemise,
taotluse läbivaatamise ning
toetuse andmise ja toetuse
kasutamise üle järelevalve
korraldamise. Toetus on
mõeldud rahvastikuregistris Võru linnas elukohaaadressi omavatele lastele
ja noortele vanuses kuni 19
aastat (kaasa arvatud), kes
maksavad osalus- või õppetasu.
Taotlusele lisatakse:
treenerite/juhendajate ja
õpilaste nimekiri;
huvitegevuseks
kasutatavate ruumide/ehitiste
omandiõigust tõendavate
dokumentide või üürilepingute koopiad;
planeeritav aastaeelarve;
huvitegevuse toimumise
kohtade ja aegade plaan;
korraldatavate ürituste
loetelu;
lõppenud hooajal tiitlivõistlustel saavutatud tulemused;
kinnitus õppekavade registreeringu kohta Eesti hariduse infosüsteemis.
Toetus antakse sihtotstarbeliselt üheks eelarveaastaks kindla summana ühe
lapse kohta, kes osaleb huvitegevuses vähemalt üheksa
kuud kaks korda nädalas.
2012. aastaks anti toetust
kogusummas 71 377 eurot
11 mittetulundusühingule,
kes pakuvad huvitegevust
kokku 435 lapsele.
Ürituste korraldamise
toetus
Linna eelarvest antakse
toetust juriidilistele ja füüsilistele isikutele kultuuri-,
spordi- ja noorteürituste
korraldamiseks tingimusel,
et korraldatav üritus toimub

Võrus või on linnaga muul
viisil seotud.
Toetuse andmisel eelistatakse:
Võru linnas toimuvaid
üritusi, arvestades ürituse
olulisust linna kultuuri-,
spordi- ja noortetegevuse
edendamisel ning 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
kaasfinantseeringu suurus;
meedias kajastatavaid
üritusi, mis aitavad kujundada Võru linna positiivset
mainet.
Juhime tähelepanu sellele, et toetust ei anta sõitude jaoks. Erandiks võivad
olla sõidud, kui esindatakse
Võru linna või Eesti riiki.
Tegevustoetus
Linna eelarvest kultuuri-,
spordi- ja noorsootöö ning
haridus- ja sotsiaaltööalase tegevustoetuse andmise
kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused,
kui tegevus, mille tarvis toetust taotletakse, või sellest
tulenev kasu on mõeldud
Võru linna elanike heaks.
Eesmärk on kultuuri-,
spordi- ning noorsootöö,
samuti haridus- ja sotsiaaltööalase tegevuse toetamine
ning erinevate vajadustega
elanike gruppide vaba aja
sisustamine.
Taotlusele lisatakse:
planeeritav tegevusaasta
eelarve;
tegevuse
toimumise
kohtade ja aegade plaan;
korraldatavate ürituste
loetelu;
tegevuses osalejate nimekiri.
Toetus antakse üheks
kalendriaastaks avalduses
esitatud eesmärkide täitmiseks.
Puuetega inimeste organisatsioonidele
toetuse andmise korra järgi on
eesmärgiks organisatsiooni
liikmete ühistegevuse toetamise kaudu puudega ini-

meste aktiviseerimine, rehabiliteerimine ja iseseisva
toimetuleku suurendamine,
puuetega inimeste vajaduste
ja prioriteetide määratlemine, puuetega inimeste elu
puudutavate teenuste osutamine ja hindamine.
Toetust makstakse vastavalt
rahvastikuregistri
andmetel Võru linnas registreeritud puuetega inimeste arvule organisatsioonis.
Taotlusele lisatakse:
taotleja organisatsiooni
esindamiseks õigust omava
isiku allkirjastatud liikmete
nimekiri;
organisatsiooni arenguvõi tegevuskava järgmiseks
aastaks.
Selleks aastaks laekus
ürituste korraldamise toetuse taotlusi 50, tegevustoetuse taotlusi 36, puuetega
inimeste organisatsioonide
taotlusi 19. Kultuuritegevust toetati 2012. aastal 18
196 euroga, sporditegevust
29 728 euroga, noorsootööd
28 116 euroga, sotsiaaltööalast tegevust 23 911 euroga ning puuetega inimeste
organisatsioone 12 994 euroga.
Üldine info
Kõik toetuse saajad on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise
kohta aruande, esitamise
kuupäevad on kirjas eelnimetatud kordades.
Toetuste andmise korrad ning avalduste ja aruannete blanketid leiate linna veebilehelt www.voru.ee
(kohalik võim / korrad ja
kohalik võim / blanketid või
haridus, kultuur ja sport /
kultuuri- ja sporditoetused)
ja linnavalitsuse infosaalist.
Toetuse taotlus koos
kõikide nõutud lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 1. oktoobriks 2012
(kaasa arvatud) e-postiga
vlv@voru.ee või linnavalitsuse aadressil Jüri 11, 65620
Võru või tuua linnavalitsuse
infosaali.
Inge Tolga,
kultuurispetsialist

Projektis osalenud Võru tüdrukud.

Taaskasutus käsitöös
13.–19. augustini osalesid
MTÜ Aila Näpustuudio
noored projektis „Käsitöö
kui innovaatiline taaskasutus” Poolas Zakopanes. Projekt sai teoks tänu Euroopa
Liidu noorte kodanikuharidusprogrammile Euroopa
Noored. Võru noori võttis
vastu Poolas tegutsev noorteorganisatsioon
Zwiazek
Mlodziezy Wiejksiej. Kokku
osales projektis 26 noort vanuses 13–26 eluaastat.
Eesmärgiks oli arendada
noortes vastutust ümbritseva
keskkonna eest ja jahutada
üha suurenevat tarbimisbuumi. Mõte oli näidata erine-

vaid võimalusi, kuidas saab
materjale taaskasutada nii, et
tekib uus kvaliteet.
Noored osalesid töötubades, seal valmis hulk põnevaid esemeid. Kasutati
vanu CD-toorikuid, ajalehti,
pudelikorke, saepuruplaadi
jääke jne.
Projektis osalemine andis noortele head teadmised
erinevate materjalide taaskasutusest käsitöös, võimaldas arendada loovust ning
rakendada esemete valmistamisel fantaasiat. Näpustuudio noored said võimaluse tutvuda Poola noortega,
arendada oma keeleoskust

– suhtlemine toimus ju peamiselt inglise keeles, aegajalt ka käsi ja miimikat appi
võttes. Programm võimaldas
tutvuda Tatra mägede imekauni looduse ja kohaliku
mägise eluga.
Oleme tänulikud kõigile,
kelle kaasabil saime sellises
suurepärases projektis osaleda. Eriti suur tänu Tiina
Hallimäele, kelle abi oli selle suve ühe meeldejäävama
sündmuse toimumisel määrav.
Aila Kikas
MTÜst Aila Näpustuudio

Loovuse arendamise laager tõi suve keskel kokku
grupi Järve kooli õpilasi ja
selle lõpetanud noori. Laager toimus koostöös MTÜ
Toetuskeskus Meiela rehabilitatsioonimeekonnaga.
Eesmärgiks oli luua võimalus
koos eakaaslastega tegutseda
ja vaba aega veeta.
Loovuslaager õpetas looduses toimuvat märkama,
näiteks luubiga putukaid
vaatlema, ka nähtut paberil
jäädvustama. Pika suvepuhkuse jooksul kipuvad omandatud oskused ununema,
laager on hea võimalus neid värskendada ja ka vanematele suvepuhkust võimaldada.
Tänavuse laagri teema oli „Loomad metsas”. Nöörnukke valmistati erinevas raskusastmes,
et kõik tunneksid eduelamust.		
Reet Kangro, Võru Järve Kooli direktor

Eve Breidaks,
sotsiaaltööosakonna
juhataja

Kui koolitee algab 2013. aastal
Võru Linnavalitsuse 9. veebruari 2011 määrusega nr 5
kehtestati „Elukohajärgse
munitsipaalkooli
määramise tingimused ja kord”.
Vastavalt korrale peab 2013.
aasta 1. septembril esimeses
klassis õppima asuva lapse
seaduslik esindaja esitama Võru Linnavalitsusele
1. novembriks 2012 elukohajärgse kooli määramise
taotluse. Selle vorm on kättesaadav Võru linna veebilehel (www.voru.ee - Kohalik
võim/Blanketid) ning täitmise käigus peab muu hulgas nimetama ka eelistatud

koolid.
Võru linnas on võimalik valida kolme üldhariduskooli vahel: Võru 1.
Põhikool, Võru Kesklinna Gümnaasium ja Võru
Kreutzwaldi Gümnaasium.
Neist on taotluse esitamisel
vaja valida kaks – esimene
ja teine eelistus. Eelistuste
märkimine on oluline isegi
juhul, kui ollakse oma esimeses valikus täiesti kindel,
sest kui teine eelistus puudub, peab vajaduse korral
valiku tegema komisjon ja
sellisel juhul võib elukohajärgseks kooliks saada kõige

vähem sobiv kool. Elukohajärgse munitsipaalkooli
määramise avalduse peavad
esitama ka need Eesti rahvastikuregistris Võru linnas
elukohta omavad vanemad,
kes soovivad valida kooli
väljaspool Võru linna, ning
märkima oma eelistuse
taotlusse.
Küsimustega võib pöörduda telefonil 785 0911 või
e-posti aadressil kristi.aavakivi@voru.ee.
Kristi Aavakivi,
haridusspetsialist

Omaalgatuslik heategu Järve koolile. Alari Uibo tehtud eksperimentaalratas on igati uuenduslik. Sellega sõites on ühendatud füüsiline koormus ja mõttetöö. Kehalise aktiivsuse arendamine nii õppetegevuses kui ka õppekavavälisel ajal on üks Järve kooli prioriteete.
Gaida Vassin, Võru Järve Kooli kehalise kasvatuse õpetaja
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19. oktoobril toimub
teine Võrumaa meeste
tervisefoorum
Projekti „Mehed liikuma!” eestvõtjate ja Võru maavalitsuse koostöös toimub 19. oktoobril teine Võrumaa
meeste tervisefoorum, kus keskendutakse maakonnas
elavate ja töötavate meeste tervise- ning liikumisteadlikkuse tõstmisele.
Foorum toimub Võrumaa kutsehariduskeskuses.
Päeva teises pooles toimub Väimela tervisekeskuses foorumil osalejate vesiaeroobika rühmatreening.
Võrumaa meeste tervisefoorumit rahastatakse hasartmängumaksu nõukogu toetusest. Lisaks toetavad
foorumit MediTA kliinik, A. Le Coq, Astra Zeneca Eesti
ja GlaxoSmithKline Eesti.
Foorumi päevakava (alates 1. oktoobrist) koos registreerimisvõimalusega on aadressil http://www.mehedliikuma.ee/foorumid/vorumaa-1910.html

Võru Täiskasvanute Gümnaasium võtab endiselt vastu
uusi õpilasi põhikooli- (vanus vähemalt 17 a) ja gümnaasiumiklassidesse. Dokumentide vastuvõtt E–R
kella 9–15 koolis Jüri 42.
Kaasa võtta põhikooli lõputunnistus, klassitunnistus, väljavõte õpilasraamatust, passi või ID-kaardi koopia, kaks dokumendifotot.
Info tel 782 1426, 744 4461 või 523 1454.
Kõik, kellel on õpingud pooleli jäänud 12. klassis,
tulge õppima ja lõpetage gümnaasium veel sellel õppeaastal! 2013/14. õppeaastast kehtivad kooli lõpetamisel juba uued tingimused.

Foto: Võrumaa Spordiliit

„Võru rolleri” võit läks ülinapilt Norrasse
15. septembril toimus Võrus
juba 11. korda rahvusvaheline rullsuusavõistlus „Võru
roller”. Aastase vaheaja järel
oli võrukeste ees taas Eesti
ja Venemaa suusakoondise
koorekiht, neile pakkusid
konkurentsi Norra ja Läti
suusatajad.
Grupp Norra treeneri Björn Kristianseni käe
all treenivaid sprintereid
harjutab Eestis koos sama
treeneri eestlastest kasvandikega ning koos tulid nad
ka oma hetkevormi kontrollima. Läti suusatajad tulid
Võrru seoses Võru, Sigulda
ja Peterburi ühisprojektiga
„EST-LAT-RUS”, mis kätkeb
endas kolme partnerlinna
turismitaristu arendamist
ning muu hulgas mitme
ühise spordiürituse korraldamist kahe aasta jooksul.
Piiterlased olid Võrus esindatud „Võru rolleri” eelmänguna hommikupoolikul toimunud Võru Spordikooli
noorsuusatajate võistlusel.
Tänavune „Võru roller”
sarnanes 2010. aasta võistlusega, kui kvalifikatsioonisõidud sõideti samuti Kubija
rollerirajal ning finaalsõidud linna spordihalli juures.
Kvalifikatsiooni tulemused
tõotasid vähemalt meeste
seas põnevaid finaale, sest
kuue parema sisse mahtusid
kolm venelast, kaks eestlast
ja võitjana 21aastane norralane Simen Lanes. Venelastest olid oodatult parimad
olümpiavõitja ja -hõbe Ni-

kita Krjukov ja Aleksandr
Panžinski, eestlastest olümpiamängude kuues Peeter
Kümmel ja võrukeste rõõmuks kuuendana Anti Saarepuu.
Naiste seas tegi tugevate venelannade vastu südi
kvalifikatsioonisõidu Triin
Ojaste, kaotades vaid idanaabrite koondise liidrile
ja 2010. aasta „Võru rolleri“
võitjale Natalja Korosteljovale. Piret Pormeister pääses
veerandfinaali kümnenda
ajaga.
Võru spordikeskus võttis
pärastlõunal võistlejaid ja
pealtvaatajaid vastu päikesepaistes. Võistluse käigus
läks taevas aga lauspilve
ning poolfinaalide ajal valas
juba tihedat vihma. Meeste A-finaaliks naeratas aga
taevas vikerkaar, mis andis
võistlusele ilusa lõppakordi.
Eestlaste tee veerand- ja
poolfinaalide kaudu A-finaali osutus nii raskeks, et
lõpuks kvalifitseerus A-finaali vaid meie oma mees
Anti Saarepuu. B-finaaliga
pidid leppima Peeter Kümmel, Kein Einaste, Triin
Ojaste ja Piret Pormeister.
Samal ajal liikusid võidult
võidule kvalifikatsioonisõitude parimad – Korosteljova
ja Lanes.
Naiste B-finaali starti
tuli eestlannadest vaid Triin
Ojaste. Ta võitles visalt ja
pidi alla vanduma vaid 2009.
aastal MK-etapi võitnud Irina Hazovale. Kokkuvõttes

tähendas see Triinule „Võru
rolleril” seitsmendat kohta.
Naiste A-finaalis kaitses nelja koondisekaaslase ees oodatult tiitlit 2010. aasta võitja Natalja Korosteljova, kelle
üleolekus ei tekkinud sõidu
käigus kordagi kahtlust.
Hoopis teist masti olid
meeste A- ja B-finaal. Kõigepealt ründasid B-finaali
jõudnud Kümmel, Einaste
ja Simonlatser agressiivselt
oma välismaiseid konkurente ning teenisid selles sõidus
vastavalt esimese, kolmanda ja neljanda koha. Nende
vahele suutis ennast kiiluda
vaid teisena lõpetanud venelane Anton Gafarov.
Meeste A-finaali ootasid võrukestest pealtvaatajad eriti suure huviga, sest
just Võru mees Saarepuu oli
ainsana jäänud välismaistele külalistele konkurentsi
pakkuma. Sõitu vedasid ja
kontrollisid Vene staarid
Krjukov ja Panžinski ning
kvalifikatsiooni võitja norralane Lanes. Lõpujoonele
lähenesid kõrvuti Krjukov
ja Lanes ning nende paremusjärjestus selgus alles
fotofiniši põhjalikul uurimisel. Selle järgi võttis mõnesentimeetrise eduga võidu
norralane. Anti Saarepuu
pidi seekord leppima finaali
viimase kohaga, kuid teenis
parimale võrukesele Kubija
hotelli väljapandud eriauhinna – aastase pääsme Kubija hotelli spaasse.
XI „Võru rolleri” korral-

damise põhiraskus oli Võrumaa Spordiliidu liikmetest
Võru suusaklubil ja orienteerumisklubil, kaugemalt
Raul Ollel ja Eesti Suusaliidul. Oma õla panid lisaks
Võru linnale ja eespool
mainitud ELi programmile
alla paljud teisedki toetajad,
keda korraldusmeeskond
siinkohal südamest tänab:
Silja Sport, Pro Ski, ERR,
Vsport.ee, Võrumaa Teataja,
Delfi, Tipikas TV, Jaagumäe
toidukeskus, AS Eesti Pagar,
AS Tere, AS Saku, Kubija
Loodusspaa, Ramirent, OÜ
Nelson Timing, Leeri Lilleäri, Ader, Tommirent, Eesti
Kultuurkapital, Võru Spordikeskus, Haanjamatkad,
Haanja Suusaklubi.
Võistluse täielikud tulemused on huvilistele kättesaadavad Võrumaa Spordiliidu kodulehel www.werro.
ee/sport tulemuste lingil ja
pildid samas spordiliidu kodulehe toredas Võrumaa
spordi pildigaleriis http://
lkylli.zenfolio.com/
XII „Võru roller” on juba
järgmisel aastal. Toredaid
sportlikke elamusi terveks
aastaks!
Sixten Sild

Uudiseid Võru linnast 1942. aasta septembris
Käepigistus Võru
Maavalitsuselt
Vabatahtlikult
ühiskonna teenistusse rakendunud
Võru tuletõrje pere on oma
75aastase tegevusperioodi
vältel võitluses punase kukega saavutanud tõhusaid
tulemusi mitte ainult Võru
linnas, vaid ka maakonnas.
Tervitades juubilari käesoleval suurel tähtpäeval soovime talle sajandi viimaseks
veerandiks sama edurikast
ja saavutusrohket teekonda
nagu seni.
Võru Maavalitsus
Võrumaa Teataja nr 97;
5.09.1942
P.S. Juurde võib lisada, et
3., 5. ja 8. septembri ajaleht
olid pühendatud Võru tuletõrje 75. aastapäeva üritus-

tele ja ajaloole. Järgmine veerandsada oli sama edukas ja
veel ligi 40 aastat jätkus hea
areng, nüüd on nii ja naa.
Võru jalgpalli instruktoriks
Võru spordibüroo juures on
määratud Võru Ilmarise jalgpallur, Eesti rahvusmeeskonnas
esinenud A. Kõss.
Võru kergejõustiku instruktorina tegutseb edaspidi
linna üks tuntumaid kergejõustiklasi Heldur Vaask.
Võrumaa Teataja nr 98;
8.09.1942
P.S. Heldur Vaaskilt on
Võrumaa muuseumi kogudes
materjale Võrumaa spordielu
ja Võru linna haljastuse kohta.

Võru erakaubandus
elustub
Hiljuti täienes Võru erakaubanduse võrk jälle ühe kaupluse võrra. Nimelt avas Võru
ärimees Joh. Salveste oma
majas Jüri 24 riidekaupluse,
kus müük toimub peamiselt
ostupunktide, samuti ostulubade põhjal. Riiulitele on
välja pandud igasuguseid
riidesorte, alates särgiriidest,
lõpetades villase ülikonna ja
siidise kleidiriidega.
Ostupunkte on võimalik
saada igal põllupidajal, kes
täidavad kohustusliku linamüüginormi ja müüvad üle
normi lina.
Lähemal ajal on oodata
spetsiaalse saapaäri avamist
Võrus.
Võrumaa Teataja, nr 103;
19.09.1942

P.S. Ühe meetri meeste
ülikonnariiet sai 16 ostupunkti, ühe meetri kunstsiidist kleidiriiet nelja ostupunkti, ühe meetri voodririiet nelja
ostupunkti eest.
Linakasvatajad, kes täitsid normi, said iga üle normi
1 riigimarga eest müüdud
lina ja taku eest kolm ostupunkti.
Teadaanne
Käesolevaga teeme Võru
saunaskäijatele teatavaks, et
saunas vihtade müüki ei ole
vihtade puuduse tõttu.
Võru saunapidajad
Võrumaa Teataja nr 103;
19.09.1942
Vanu lehti sirvis Võrumaa
muuseumi peavarahoidja
Arthur Ruusmaa.
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Tartu Ülikooli sümfooniaorkestri
kontsert Võru Kandles

Hetk etendusest „Tuhkatriinu“.

Rakvere teater toob
Võrru romantikat
Seekord on külakostiks
kaasas muinasjutt lastele
„Tuhkatriinu” ning romantiline komöödia „Kui Harry kohtas Sallyt”. Etendusi
mängitakse kolmapäeval,
10. oktoobril kell 13 ja 19
Võru Kandles.
Muinasjutt „Tuhkatriinu” on Võrus teist korda.
Lavastaja Toomas Suuman
usub, et muinasjutud pole
iidsed väljamõeldised, vaid
need võivad juhtuda meie
kõigiga just siin ja praegu.
Nii vaatab ta ka vanale tuntud Tuhkatriinu loole pisut
oma nurga alt. Sedapuhku toimuvad sündmused
ühes väikeses mereäärses
linnakeses, kus üks tüdruk
kaotab oma ema. Siin on
ka võõrasema, kes usub,
et inimene saavutab kõike,
mida vaid tahab, ning tema
päristütred tahavadki kõike
saada. Siin on ka haldjas,
kes tuleb appi siis, kui on
tõesti nõnda raske, et enam
ei jaksa. Ja on muidugi õnn,
kes kogu selle mäsu keskel
vaikselt ootab ja loodab,
et ta lõpuks ära tuntakse.
Tuhkatriinut kehastab Natali Lohk, teistes osades Sil-

ja Miks, Marin Mägi, Liisa
Aibel, Helgi Annast, Margus Grosnõi, Indrek Apinis
ja Maarika Mesipuu.
„Kui Harry kohtas Sallyt” keskendub ühele olulisele teemale inimkonna
ajaloos – armastuse leidmisele ja äratundmisele. Koos
peategelastega lahendavad
sõpruse ja armastusega
seotud küsimusi ka kümmekond eestlastest paari,
kes ilmuvad lavale video
vahendusel. Mis puudutab
armastust, siis on elu Eestis
ja New Yorgis üsna sarnane:
inimesed kohtuvad, armuvad, tülitsevad ja lepivad
ning naljakaid olukordi on
selles kõiges rohkem, kui
arvata oskame. Võrus toimub lavastuse 73. ja ühtlasi
eelviimane etendus. Näidendi on kirjutanud Nora
Ephron ja Marcy Kahan,
lavastanud Jaanika Juhanson. Nimiosades on Tarvo
Sõmer ja Ülle Lichtfeldt,
teistes osades Anneli Rahkema, Erni Kask, Rauno
Kaibiainen ja Eili Neuhaus.
www.rakvereteater.ee
Rakvere teater

23. oktoobril kell 19 annab
Tartu Ülikooli sümfooniaorkester kontserdi Võru
Kandles. Kontserdi esimeses
pooles kõlavad rahvusromantilistes toonides sümfoonilised
väikevormid.
Heliloojaid ühendab nende
soome-ugri taust – Sibelius,
Tubin, Bartok. Need on kosmopoliidid, kes viisid maailmakaardile soome sugu rahvaste loodusest ja ilmavaatest
mõjutatud intonatsioone.
Esitusele tuleb kaks kontsertvalssi kahelt suurmehelt:
Sibeliuse „Valse Triste” tsüklist „Surm” ning meie Tubina „Kurb valss” – seega kaks
kurba valssi. Esimene neist,
loodud Arvid Järnefeldi
draamalavastuse muusikaks,
on Sibeliuse maailmas üks
enim esitatud orkestriteoseid. Teist, mis pärit Tubina
sulest, on harva esitatud. See
väga põneva helikeelega teos
on kirjutatud enne helilooja
emigreerumist, tema Vanemuises peadirigendiks oleku
ajal. Bartoki loomingust tulevad ettekandele Rumeenia
tantsud, olustikupildid, ilusad oma lihtsuses ja südamlikkuses.
Kontserdi teine pool viib
kuulaja filmimaailma. Kõlavad pärlid menufilmidest
nagu „Gladiaator”, „Kariibi
mere piraadid”, „Sõrmuste
isand” ja „Titanic”. Samasse
kategooriasse on tahtmatult
sattunud ka kontserdi esimeses pooles kõlav Sibeliuse
„Finlandia”, mida kasutas legendaarsele kassahitile „Die

Hard” jätkuosa vändanud
soomlasest režissöör Renny
Harlin. Paraku jäigi filmis
kõlav soomlaste „teine rahvushümn” paljude filmikriitikute arvates märulifilmi
ainsaks väärtuslikuks osaks.
Tartu Ülikooli sümfooniaorkestrit juhatab Lauri
Sirp, alustades sel sügisel
TÜSO kunstilise juhina oma
neljandat hooaega.
TÜSO on 2009. aastal
TÜ toonase rektori Alar Karise initsiatiivil tegevust taasalustanud harrastusorkester,

mis seob Tartu Ülikoolis
õppivaid klassikalise muusika haridusega tudengeid ja
vilistlasi. Orkester on ainus
omataoline Eestis ning kuulub Euroopa ülikoolide orkestrite ühendusse (ENUO).
TÜSO kodusaaliks on Tartu
Ülikooli aula, kus toimuvad
traditsioonilised advendi- ja
kevadkontserdid ning iganädalased orkestriproovid.
TÜSO

Õnnitleme
septembrikuu
juubilare!
90
Eo Kelder
Selma Skatškova
Hildegard Miljaste

85
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja OÜ uhatuse Kompetentsikeskus koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga kutsuvad alustavate mittetulundusühenduste juhte ja asutajaid
ning tegutsevate ühenduste uusi juhatuse liikmeid

MITTETULUNDUSÜHENDUSTE BAASKOOLITUSELE
Koolitust läbivaks põhiküsimuseks on: kuidas sisse seada
elujõuline, jõukas ja jätkusuutlik organisatsioon?
Koolitus koosneb kolmest päevast:
1) elujõulise ühenduse kavandamine,
2) ühenduse tegevuste käivitamine,
3) ühenduse majandamine ja rahaasjad.
Koolitust juhivad kogenud praktikud Kaidi Holm ja Siiri Einaste
Koolitus toimub: 11. – 12. ja 19. oktoobril kella 10–17.15
MTÜ Võluvõru ruumides aadressil Vilja 14, Võru, II korrus.
Koolitus on tasuta ning osalejate valik tehakse täidetud
motivatsiooniankeetide põhjal.
Täpsem info koolituse kohta koos motivatsiooniankeediga www.arenduskeskused.ee/baaskoolitus.
Motivatsiooniankeete saab täita kuni 2. oktoobrini.
Lisainfo: Margit Lukka, Võrumaa Arenguagentuur;
tel 786 8367; e-post margit@vaa.ee

Regina Õispuu
Endla Meinson
Lilja Novopašina
Aare-Vello
Mikkelsaar
Arnold Lepp
Aleksander London
Laine Paalberg

80
Iija Nilk
Kalju Hein
Vaike Lätt
Helga Lauk
Kalju Vaikmets

75
Heino Tiks
Heino Tepp
Genadi Popman
Silvi Viirsalu
Arkadiy Panichin
Urve Lind
Liivi Veeroja
Kaie Kall
Madis Lepp
Asta Kungla
Olga Partsioja
Elvira Maslejeva
Tõnu Kibena
Raimu Jahu

70
Lehte Ploom
Linda Tiitus
Helgi Tamming
Väino Voitka
Svetlana Ševskaja
Olga Rüsak
Ljubov Rahu
Romena Sibul
Maria Mikenina
Viktor Saar
Arija Rimbeniece

8 Võru Linna Leht

September 2012

TOETAJAD:
EESTI HOIURAAMATUKOGU
EESTI ARHIIV ÜHENDRIIKIDES

VÕRUMAA
KESKRAAMATUKOGU
ON 103AASTANE!
IGA PÄEV SAAB
102. KÜLASTAJA
RAAMATUKOGULT KINGIKS
RAAMATU.
Lugejamäng „Eestimaa looduse vägi“
• 2012. aastal tutvustatakse lugemissaalis raamatuväljapanekute kaudu
Eestimaa loodust. Iga kuu on võimalik
osa võtta lugejamängust, vastates
kolmele küsimusele. Õigesti vastanute
vahel loositakse välja raamatuid.
10. oktoobril kell 12 „Eesti film 100“
Külas on filmioperaator Ago Ruus.
Täiskasvanud õppija nädal
• 16. ja 18. oktoobril kella 10–11
RIKSWEBi kasutaja koolitus
• 17. oktoobril kella 10–15 lihtsamate
raamatuparandusvõtete õpituba
Raamatukogupäevad
• 20.–30. oktoobrini on raamatute
tagastamine viivisevaba.
Tasuta raamatute sügislaat mihklipäevast
kadripäevani

Näitused
Konverentsisaalis
Tartu Oskar Lutsu nimelise linnaraamatukogu näitus „Eesti filmiplakat
1960test kuni 2000teni“
Tatjana Kutsjuba näitus „Pillid“
III korruse teenindusaalis
Raamatunäitus „Minagi kõndisin
Arkaadia teel...“– Karl Ristikivi 100
Lasteosakonnas
Võitlus ja harmoonia. Võrumaa koolide
2012. aasta kunstiolümpiaadi tööde
näitus
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54,
65604 Võru, http://lib.werro.ee,
tel 782 0157

VÕRU
LINNATUND
Raadio Martas kuu teisel ja viimasel neljapäeval
kell 11.15 (kordus kell 17.10).
Juubilare alates 70. eluaastast
õnnitletakse igapäevases õnnesoovisaates kell 9.15.

SEPTEMBER – OKTOOBER 2012
27. septembril kell 19
Ugala teatri etendus
„MEESTE KODU”
teatrisaalis. Piletid hinnaga
12.50 ja 10 € eelmüügis
Kandle kassas.
Romantiline komöödia
kahes vaatuses.
4. oktoobril kell 18
linnavolikogu esimehe ja
linnapea vastuvõtt Võru
linna pedagoogidele
teatrisaalis. Kutsetega.
5. oktoobril kell 12
pidulik õpetajate päeva
tähistamine eakatele õpetajatele kontserdisaalis.
Kontsert.
10. oktoobril kell 13 Rakvere teatri lasteetendus
„TUHKATRIINU”
teatrisaalis. Piletid hinnaga
5 € eelmüügis Võru Kandle kassas.
10. oktoobril kell 19
Rakvere teatri etendus

„KUI HARRY KOHTAS
SALLYT”
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 10 ja 8 € eelmüügis
Võru Kandle kassas.
18. oktoobril Võrumaa
noorte KARJÄÄRIVALIKUPÄEV „Elläv kiräkotus”
Võru Kandles. Tasuta.
22. oktoobril kell 19 Kuressaare linnateatri etendus „O.T.M.A. – Nikolai
II tütred” teatrisaalis.
23. oktoobril kell 19
TARTU ÜLIKOOLI
SÜMFOONIAORKESTRI
kontsert.
Piletid hinnaga 6 ja 4 €
eelmüügis Võru Kandle
kassas ja Piletilevis.
24. oktoobril kell 19
Komöödiateatri etendus
„Tour de Farce ehk Abielu
on igavene” teatrisaalis.

Kuula Võru linnatundi, õnnitlusi, linna uudiseid ja
kultuuriteateid sagedusel 100,7 MHz või Raadio Marta
kodulehel www.martafm.ee!

