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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Jüri Kaver: sellel aastal külvatud vilju maitseme tuleval aastal
Linnapea Jüri Kaver räägib
eelseisvatest ehitustest, muudatustest liikluskorralduses ja
paljust muust.
Aasta lõpp on käes. Kuidas võtad kokku aasta 2012?
Aasta on olnud väga töine. Positiivne on, et oleme allkirjastanud suure hulga riigihankeid. Kui ametisse astusin,
lubasin, et teen eelarve korda.
Eelarve on korda tehtud ning
tänu sellele suutsime päästa
euroraha, mis oli linna käest
ära libisemas. Pean eelkõige
silmas Kreutzwaldi kooli renoveerimist, Kreutzwaldi tänava ehitust ja Katariina allee
rekonstrueerimist. Nüüdseks
on kõigi kolme objekti ehituslepingud allkirjastatud.
Selle aasta märksõnaks
ongi „ettevalmistused”, tänavu külvatud vilju saame
maitsta tuleval aastal On aga
suur üllatus, et ühe ja teise ettevõtmise kohta nii palju kriitikat väljendatakse. .
Mida sa selle all silmas
pead?
Näiteks seda, et paljud
inimesed on Katariina allee
suhtes ebaõiglaselt kriitilised.
Kritiseerida oskame kõik,
aga see peab olema konstruktiivne. Niisama ajaleheveergudel ja anonüümsetes
kommentaarides lahmida ja
ettevõtmisi lagastada, ilmutades samas teadmatust, ei
ole mõtet. Olles ise mitme
projekti juures, tean, kui palju inimesi tegelikult nende
kallal töötab. See on paljude
inimeste, alustades arhitektidest ja lõpetades kohaliku
töömehega, töö ja vaev ning
ühislooming. See, et linnapea
ütleb, et hakkame üht või teist

Linnapea Jüri Kaver kolmanda advendi õhtul oma kodus, intervjuu ajal oli toeks kass
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Konkurss
„Võro liina tego 2012”
Võru linnavalitsus kuulutab taas välja konkursi, et selgitada
välja lõppeva aasta kõige silmapaistvam tegu ja tublimad
tegijad. Selleks ootame sinu ettepanekuid ja arvamusi.
Täida kõrvalolev kupong ja postita see hiljemalt 1.
veebruaril (postimaks on tasutud ning marke kupongile
lisama ei pea). Kupongile kirjuta enda arvates kõige silmapaistvam tegu Võrus aastal 2012. Hääletada saab ka Võru
linna kodulehel www.voru.ee.
Samuti ootame ettepanekuid, kes võiksid olla kandidaadid tiitlitele: kultuuri- ja haridusasutus 2012, ettevõte
2012, ettevõtja 2012, mittetulundusühing 2012, uus tulija
2012, kultuuritegelane 2012, sporditegelane 2012, tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja 2012, aasta noor 2012 ja heategija
2012.
Ettepanekud koos põhjendusega palume saata e-posti
aadressil marianne.mett@voru.ee.
Kindlasti pane kirja oma nimi ja kontaktandmed, sest
kõigi kupongisaatjate vahel loositakse välja linnavalitsuse
meened.
„Võro liina tego 2012” kuulutatakse välja 22. veebruaril,
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel kultuurimajas Kannel.
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lega harjunud. Arvan, et Jüri
tänavaga juhtub samuti nii.
Eks kohalikel inimestel ole
oma rajad kujunenud, mida
mööda on harjutud kulgema.
Linna külalise jaoks muutub
aga liikluskorraldus lihtsamaks. Praegu on Tallinna
maanteelt linna sisenejatel
ees keelumärk, mis annab
sõnumi: „Ära tule!”, „Pööra
paremale!”, „Pööra vasakule!”.
Jääb mulje, justkui me ei ootaks oma linna külalisi ning
suunaksime nad linnast välja.
Meie eesmärk on muuta linn
loogilise ja lihtsa liiklusega
kohaks.
Loomulikult oleme ette
näinud valgusfoore, uut asfaltkatet, kõnniteed, parkimiskohti.
Miks linn ei võta midagi
ette lagunenud hoonetega?
See on igas linnas paratamatu, et on lagunenud
hooneid, millele on raske
omanikku leida. Ajalooliste
hoonetega kaasnevad omad
nõuded ning paljud neist majadest on erakätes. Näiteks
endise Tamula söökla hoone,
mis on juba aastaid müügis
olnud. Maja on lagunenud,
ent selle kordategemisel tuleb
säilitada ja taastada olemasolevad konstruktsioonid. Selliste hoonete puhul on muinsuskaitseametil suur õigus
öelda, kas hoone võib maha
lammutada ja vanal kujul
taastada. Hea näide koostööst
muinsuskaitsega ning uuenduslikust lähenemisest on
Narva kolledž, kus uue hoone
fassaad säilitab börsihoone
ajalugu.
Loodan, et kui allee on
korras, saab ka endise Tamula
söökla hoone uue hingamise.

Koht on minu arust atraktiivne.
Kuidas selle Seminari
väljaku raekoja platsiks nimetamisega on?
See on tõesti kahetsusväärne arusaamatus, mis on
pahandanud paljusid kodanikke.
Linnapeana võin kinnitada, et Seminari väljaku nimetamist raekoja platsiks ei ole
isegi arutatud. Ilmselt on valesti tõlgendatud kujundlikku
väljendit, mida olen vestlustes kasutanud, kirjeldamaks
platsi olemust (ajalooliste
hoonetega ümbritsetud linna
keskväljak, mille ühes hoones
asub ka raad).
Meie soov on tulevikus
esiisade rajatud ajalooline
plats taastada ning kindlasti ei ole meie eesmärk linna
väärikat ajalugu muuta. Minu
mõte on, et ühel korralikul linnal peab olema oma
esindusväljak. Olen sügavalt
veendunud et omal ajal istutati parki puud ideoloogilistel
põhjustel, st eesmärk oli varjata ajaloolist pangahoonet,
mõisahoonet.
Lõpetuseks, millised on
sinu jõulusoovid linna elanikele?
Eelkõige rahulikku jõuluaega ja teguderohket uut aastat! Minu mõte on, et negatiivset on liiga palju ja pigem
otsime meie ühiseid jooni,
mitte erinevusi. Erinevad oleme niikuinii ja see pigem rikastab. Otsime just seda ühisosa ja ajame koos Võru asja,
see aitab linnas elu edasi viia.
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Noorsootöö kvaliteedi
hindamine on lõpusirgel
Tänavu septembris alanud
noorsootöö kvaliteedi hindamise projekt Võru linnas
lõpeb detsembris. Noorsootöö kvaliteedi hindamise
mudel on kohaliku omavalitsuse töövahend, et kaardistada noorsootöö tugevusi
ja arendamist vajavaid valdkondi ning planeerida tulemuste põhjal edasist arengut
ja jälgida edusamme. Hindamismudeli on välja töötanud Eesti noorsootöö keskus koos noortevaldkonna
partneritega ning koostöös
ASiga Ernst & Young Baltic.
Projekti toetati Euroopa sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava
programmi
„Noorsootöö
kvaliteedi arendamine 2008–
2013” summadest.
Noorsootöö kvaliteedi
hindamise Võru linna meeskond (Kesklinna gümnaasiumi huvijuht Anu Koop, linna
noortekogu esimees Aira
Udras, linnavalitsuse kultuurispetsialist Inge Tolga, spordikooli direktor Mare Lüüs,
noortekeskuse juhataja Einike Mõttus, noorsootöötaja
Stiina Kütt) osales septembris enesehindamise koolitustel, mille järel koostati hindamisplaan.
Septembris-oktoobris
toimusid tagasiside- ja rahulolu-uuringud linna noorsootöötajate, noorteühenduste
juhtide ja 7–26aastaste noorte hulgas.
Oktoobris
noortekeskuses toimunud enesehindamise konsensusseminaril
analüüsiti tulemusindikaatoreid, arutati läbi erinevate
hindajate antud hinded ja
põhjendused ning vormistati igale küsimusele konsensuslik hinnang. Seminaril
täidetud hindamisvorm oli
sisendinfoks välishindajate
(Elva huviala- ja kultuurikeskuse direktor Leelo Suidt,
Tartu Anne noortekeskuse
noortejuht Ako Laugamets,

Tallinna haridusameti peaspetsialist Signe Hohensee,
Eesti noorsootöö keskuse
peaekspert Liis Proos) tööle.
Olles analüüsinud enesehindamise tulemusi, külastasid välishindajad Võru
linna, et osaleda enese- ja
välishindamise meeskondade koosolekutel ning tutvuda noortetööga eri asutustes
(noortekeskus, spordikeskus, muusikakool, Kesklinna gümnaasium). Külastus
lõppes tagasisideseminariga, kus välishindajad andsid
ülevaate meeskonna hindamistulemustest. Vaatlejatena osalesid Tartu ülikooli
Viljandi kolledži tudengid
Ingrid Sinilaht ja Aleksandra
Griffel.
Noorsootöö kvaliteedi
hindamise
katseprojektis
osalenud
omavalitsustele
toimus novembri lõpus eesmärgistamise koolitus, mille
raames analüüsiti enese- ja
välishindamise
tulemusi
ning kavandati parendustegevused 2013. aastaks.
Enese- ja välishinnangu
põhjal said kõrgemad hinded järgmised alaeesmärgid:
noortele on loodud mitmekülgsed võimalused noorsootöös osaleda, tunnustatakse
ja arvestatakse õpikogemust
ja -tulemusi, soodustatakse
noorte osaluskogemuse saamist, soodustatakse noorte
kodanikualgatust, olemas on
professionaalsed ja motiveeritud noorsootöötajad, noorsootööd pakkuvad asutused
on noortele kättesaadavad
ja hästi varustatud, noorsootöös toimub nüüdisaegsete
ja uuenduslike meetodite ja
keskkondade rakendamine.
Kogu info noorsootöö
kvaliteedi hindamise tulemuste kohta on avaldatud
linna veebilehel www.voru.
ee.
Inge Tolga,
kultuurispetsialist

Võru linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise korras Võru linnas Jüri tn 11 asuva kinnistu (registriosa
nr 2554541, katastritunnus 91901:003:0021, pindala
754 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa).
Alghind 120 000 eurot
Lepingu tingimused:
kinnistu võõrandamisel sõlmitakse Jüri tn 11 hoone
üürileping Võru linnavalitsusega Võru linnavolikogu
kehtestatud üüripiirmääraga (1091,9 m2) kuni kaheteistkümneks kuuks;
müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.
Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „LINNAVAR MÜÜK” hiljemalt 10.01.2013
kell 11 Võru linnavalitsuse infosaali Jüri 11, 65620 Võru.
Pakkumiste avamine 10. jaanuaril kell 11.15 Võru linnavolikogu saalis.
Osalustasu objekti kohta 100 eurot ja 10% objekti alghinnast peab olema tasutud Võru linnavalitsuse arvelduskontole SEBis 10402007003009 või Swedbankis
221013390065 enne pakkumise esitamist.
Täpsem info www.voru.ee, www.kv.ee või
tel 785 0946, 5691 6888.

Linnavalitsuse istungitel
Ehituslubade väljastamine
Väljastati Jaama tn 69 hoone laiendamise, Räpina mnt 13a
kuuri ehitamise ja Kesa tn 9 elamu rekonstrueerimise ehitusluba.
Kasutuslubade väljastamine
Väljastati Mündi tn 14 üksikelamu ja Karja tn 22 hoone rekonstrueerimise kasutusluba.
Riigihangete korraldamine
Korraldatakse riigihange „Liiklusinfosüsteemide ost ja paigaldus”. Hanke raames soetatakse ja paigaldatakse E263/
Tallinna maanteele kiirusemõõtja ja teisaldatav liiklusloendur, LCD-ekraan Võru Kesklinna parki ning viis pöördmehhanismiga valvekaamerat Võru linna viiele ristmikule.
Riigihangete tulemuste kinnitamine
Riigihanke „Lasteaed Päkapikk mänguväljak” edukaks
pakkumuseks tunnistati OÜ Fixman Eesti, OÜ RESTEH
ja Lappset Group OY ühispakkumus maksumusega 10
2807,47 eurot.
Riigihanke „Kreutzwaldi gümnaasiumi rekonstrueerimise omanikujärelevalve” edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ P. P. Ehitusjärelevalve pakkumus maksumusega 10
569,60 eurot.

Võru linna logo ja tunnuslause kasutamise kord

Võeti vastu kord, mis annab juhised, kuidas kasutada Võru
linna logo ja tunnuslauset. Määrusesse on koondatud varem
kahe õigusaktiga kinnitatud logo ja tunnuslause kasutamisega seonduv info.
Võru linna tunnuslause on „Üts ummamuudu liin”. See
kannab endas positiivset ja südamlikku hõngu, väärtustab
Võrus elavaid sõbralikke ja avatud inimesi ning väljendab
Võrule omast elamise ja olemise viisi, piirkonnas kasutatavat murdekeelt, omanäolist puitarhitektuuri, kaunist
loodust, rahva positiivset suhtumist umasse ja häässe ning
omakultuuri tervikuna.
Linna logol on kujutatud Võru linn ümbritseva looduskeskkonnaga: mägine maa, sügavad järved ja parasjagu päikest.
Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogu liikme
tagasikutsumine
Sihtasutuse Võru Spordikeskus nõukogust kutsuti tagasi
Kristjan Võrno, kes esitas nõukogust lahkumise avalduse.

Liikluspiirangu kehtestamine

Võeti vastu määrus, millega kehtestatakse liikluspiirangualad üle 12tonnise registrimassiga liiklevatele sõidukitele
Võru linna avalikult kasutatavatel teedel, piirangualasse
sissesõidu loa taotlemise, menetlemise ja väljastamise kord.
Eesmärk on Võru linna teede ja teerajatiste kahjustamist
vältida.

Huvikoolide hoolekogud

Kinnitati linna huvikoolide hoolekogude koosseisud.

Liikluspiirangualasse sissesõidu loa taotluse vormi
ja loa vormi kinnitamine ning vastutava isiku
määramine

Kinnitati liikluspiirangualasse sissesõidu loa taotluse vorm
ja liikluspiirangualasse sissesõidu loa vorm. Lubade väljastamise eest vastutavaks isikuks määrati Egon Taal ning tema
asendajaks Risto Aim.

Taksoveoloa väljastamine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Juss Raudsepale väljastati taksoveoluba tähtajaga kaks aastat.
Võru linnakalmistu kasutamise eeskirja
rakendamiseks vajalike vormide kinnitamine
Juunis kehtestas volikogu Võru linnakalmistu kasutamise eeskirja. Suuremaks muudatuseks oli, et uue hauaplatsi
saamiseks tuleb alates 1. jaanuarist 2013 esitada taotlus, kus
märgitakse ära platsi hooldaja. Ka olemasolevate hauaplatside senised hooldajad on kohustatud esitama kalmistu haldajale vormikohase hauaplatsi kasutusloa taotluse. Edaspidi
on välistatud olukord, et kalmul puudub n-ö peremees ja
plats on hooldamata.
Linnavalitsus kinnitas korraldusega linnakalmistu kasutamise eeskirja rakendamiseks vajalikud vormid ja dokumentide koostamise eest vastutavad isikud.
Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule suunamine
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Liiva tn 3 // 5
// Uus tn 6 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeritav
ala paikneb Võru vanalinna muinsuskaitseala vööndis ning
ala suurus on ligi 1920 m2.
Kinnistul asub kolm elamut, detailplaneeringuga on tehtud ettepanek moodustada eraldi krundid. Liiva tn 3 ja Liiva tn 5 krundil jääb maakasutuse sihtotstarve elamumaaks,
Uus tn 6 krundi maakasutuse sihtotstarve muudetakse
ärimaaks ning ette on nähtud ka lisaehitusmaht, et hoonet
laiendada.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule L. Koidula
tn 5 // Seminari tn 1a kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Planeeritav ala asub Võru vanalinna muinsuskaitsealal ning
selle suurus on 4160 m2.
Kinnistul asuvad endise Võru tööstustehnikumi õppehoone ja ühiselamu. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek jagada kinnistu kaheks krundiks ja muuta sihtotstarve
ühiskondlike ehitiste maast elamumaaks. Olemasolevad
hooned on plaanis rekonstrueerida.
Kinnisasjade piiride muutmine
Anti luba muuta Pikk tn 21b ja Raami tn 6 naaberkinnisasja
piire ilma detailplaneeringut koostamata.
Reservfondi kasutamine
Reservfondist eraldati 2900 eurot Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi kolimisteenuse finantseerimiseks.
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Kevadest Võrru
linna eakatel
inimestel tasuta
bussisõit
Alates 23. aprillist saavad kõik
Võru linna 70aastased ja vanemad inimesed bussiga tasuta
sõita (liinidel nr 1, 11, 14 ja 16).
Selleks annab Võru linnavalitsus
avalduse alusel välja personaalsed kiipkaardid, millega eakad
peavad registreerima iga bussisõidu vastavas seadmes. Avaldusi
hakkab Võru linnavalitsus tasuta
bussisõidu kiipkaardi soovijatelt
vastu võtma veebruaris-märtsis.
Täpsemad kuupäevad, info ja
selgitused sõidusoodustuse kiipkaardi ja selle taotlemise kohta
avaldatakse uuel aastal nii linnalehes kui ka teistes kohalikes
väljaannetes.
Sõidusoodustuse kiipkaart ei
maksa selle taotlejatele midagi
ning kehtib tähtajatult. Ainukesed nõuded on, et kaardi taotleja
on 70aastane või vanem ning tal
on sissekirjutus Võru linnas.
Tasuta bussisõit eakatele on
tänutäheks nende aastatepikkuse
panuse eest Võru linna arendamisel.
VLL

Plaan valgustada Võrus veetorn on lõpuks realiseerunud. Kolm päeva paigaldustöid kõrgustes ning veetorn on kaugele paista. Torni valgustamiseks kasutati
220 meetrit LED-tuledega valgusvoolikut.
Valgustus süttib iga päev koos tänavavalgustusega ning põleb esialgse plaani
kohaselt aasta ringi.
Projekt sai teoks linnavalitsuse ja ASi Võru Vesi koostöös. Tuled paigaldas AS
Empower.
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Võrus paraneb inimeste toimetulek
Uuest aastast kallinev elekter
suurendab kõigi väljaminekuid, kuid kahtlemata mõjutab hinnatõus tugevamalt
nende inimeste olmet, kes
vajavad majanduslikuks toimetulekuks ühiskonna abi.
Võru linnas saab riiklikku toimetulekutoetust olenevalt aastaajast 240–300
leibkonda – suvel vähem,
talvekuudel rohkem. Sel aastal on riik toimetulekutoetuse maksmiseks eraldanud
Võrule 350 000 eurot ja me
oleme selle summaga välja
tulnud.
Tuleval aastal elektri hinna tõusu tõttu toimetuleku-

toetuseks kuluvad summad
kasvavad. Raha läheb rohkem neile peredele, kes juba
kasutavad toimetulekuabi.
Prognoosime aga, et hinnatõusu mõjul tuleb toetust
vajavaid leibkondi ka juurde.
Selles olukorras tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku suurendada Võru
linnas toimetulekutoetuse
arvestamise aluseks olevaid
piirmäärasid, et kompenseerida hinnatõusude mõju abisaajatele.
Kui palju tuleval aastal
toimetulekutoetusteks
raha enam kulub, on raske
prognoosida, kuid et tegu

on riigieelarvest eraldatavate summadega, ei sõltu abi
saamine kohalikest majandusoludest. Eelarve koostab
rahandusministeerium ja kui
aasta jooksul selgub, et riigi
eraldatud toetusrahast aasta
lõpuni ei jätku, on omavalitsusel õigus riigilt lisaraha
taotleda.
Mis siis muutub tulevast
aastast? Linnavolikogus 12.
detsembril heakskiidu saanud määruse kohaselt tõstetakse tarbitud elektrienergia
piirmäära alates 1. jaanuarist
viiendiku võrra. Üheliikmelise pere kehtiv piirmäär
tõuseb seniselt 16,62 eurolt

20 euroni kuus. Iga järgmise pereliikme piirmäär tõuseb 9,59 eurolt 11,50 euroni
kuus.
Seega võib näiteks neljaliikmeline toimetulekutoetust vajav pere arvestada, et
elektriarve tasumisel aitab
linn teda uuest aastast 54,5
euroga kuus. Elektri mõõduka tarbimise korral peaks
sellest piisama.
Kuna AS Võru Soojus
tõstis alates 1. novembrist
soojusenergia müügihinda,
pidas linnavalitsus vajalikuks
ka sellele hinnatõusule reageerida, et väiksema sissetulekuga pered ei satuks kütte

hinna tõusu tõttu võlgadesse.
Volikogu määruse kohaselt suureneb kaugkütte
ja sooja veega varustamise
piirmäär seniselt 3,20 eurolt
kuue euroni ühe ruutmeetri
elamispinna kohta. Elektriküttega eluruumi kütte maksumuse kompenseerimisel
kehtestatakse piirmääraks
1,50 eurot ruutmeetri kohta
kuus.
Ühtlasi otsustas volikogu
linnavalitsuse ettepanekul
suurendada vee- ja kanalisatsiooniteenuse piirmäära
üheliikmelisele perele või
perekonna esimesele liikmele, tõstes selle kolmelt kuup-

meetrilt neljale.
Usun, et tehtud muudatused aitavad juba toimunud
ja ka ees seisvate hinnatõusudega toime tulla.

Tarmo Piirmann,
abilinnapea

Linnavolikogu detsembrikuu istungil
Võru linna 2012. aasta lisaeelarve

Muudeti maamaksust vabastamise korda ja
kehtestati maamaksumäär

Muudeti sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda

Muudeti maamaksust vabastamise korda, kuna kehtiv määrus ei ole kooskõlas 2013. aastast
jõustuva maamaksuseaduse redaktsiooniga.
Järgmise aasta jaanuarist kehtima hakkav maamaksuseaduse muudatus vabastab Võru
linnas koduomaniku maamaksu tasumisest tema omandis olevalt elamumaalt kuni 1500 m2.
Kodualune maa on isiku omandis olev elamumaa, kui sellel maal asuvas hoones on vastavalt
rahvastikuregistri andmetele isiku elukoht.
Näiteks kui ühel isikul on kaks kinnistut pindalaga 700 m2 ja 600 m2, siis maamaksuvabastus antakse ainult selle kinnistu puhul, kus on isiku elukoht.
Kui kinnistu ületab 1500 m2, siis tuleb ülejäänud maa eest tasuda maamaksu.
Näiteks kui 1500 m2 suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub
võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja vaid ühe kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis on maamaksu tasumisest vabastatud vaid hoones oma elukoha registreerinud
kaasomanik 750 m2 ulatuses.
Maamaksuvabastust saab juhul, kui isik on kinnistu omanik ja sellel maal asuv hoone on
rahvastikuregistrisse kantud tema elukohana enne 1.01.2013.
Kodualuse maamaksusoodustuse saamiseks ei pea esitama avaldust.
Samuti vabastas volikogu maamaksust represseeritud isikud nende kasutuses oleva elamumaa osas. Kui taotlus on esitatud eelnevatel aastatel, siis lisataotlust esitama ei pea. Maksuvabastuse taotlejad saavad linnavalitsusele taotlus esitada kuni 10. jaanuarini 2013.
2013. aasta maamaksumääraks kehtestati 1,4 protsenti maa maksustamise hinnast aastas.
Määr on sama alates 2005. aastast.

Muudeti Võru linna 2012. aasta eelarvet. Eelarvesse lisati laekunud tulud ning tehti ümberpaigutused eelarvesummades.
Tõsteti puudega isiku hooldamise korraldamise toetust sügava puudega isiku puhul 25,56 eurolt 30 eurole ning raske puudega isiku puhul 15,34 eurolt 20 eurole.

Puudega lapsele osutatud sotsiaalteenuste hüvitamise kord

Kehtestati
puudega
lapsele
osutatavate
ning
tema
rehabilitatsiooniplaanis märgitud sotsiaalteenuste maksumuse hüvitamise tingimused ja kord.
Hüvitise mõte on toetada puudega lapse vanemate või seadusliku esindaja toimetulekut, parandada raske ja sügava puudega lapse arenguvõimalusi ja igapäevaste, eluks vajalike oskuste
omandamist.

Koduteenuste osutamise kord

Kehtestati linnavalitsuse hallatava Nöörimaa tugikodu osutatava koduteenuse tingimused ja
kord.
Määruses on võrreldes praegu kehtiva korraga täpsustatud koduteenuse taotlemiseks õigustatud isikute ringi, teenuse taotlemise ja määramise tingimusi ning lepingute sõlmimise
aluseid. Lisatud on ka teenusejärelevalve paragrahv.

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Võeti vastu määrus, millega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel Võru linnas. Loe Tarmo Piirmanni selgitavat kirjutist „Võrus paraneb
inimeste toimetulek”!

Ümberkorraldused Võru linna koolivõrgus
Alates 1. augustist 2015 korraldatakse ümber Võru linna koolivõrk.
Otsuse kohaselt lõpetatakse Võru Kreutzwaldi gümnaasiumis õppetöö põhikooli tasemel ja kooli edasiseks tegutsemise vormiks jääb gümnaasium. Gümnaasiumi asukohaks saab
praegune Võru I põhikooli hoone Seminari 1. See jääb linna ainukeseks gümnaasiumiks, kus
toimub statsionaarne õpe. Praeguses Kreutzwaldi gümnaasiumi koolihoones hakkab otsuse
kohaselt tegutsema põhikool.
Regionaalministri määruse „Meetme „Gümnaasiumivõrgu korrastamine” tingimused”
kohaselt on riigi 14 omavalitsusel, nende hulgas Võru linnal, võimalik taotleda toetust nn
puhta gümnaasiumi loomiseks. Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 6 miljonit eurot,
omafinantseering 15%.
Koolivõrgu korraldamine tähendab eelkõige kõigile õpilastele vajalikul kooliastmel kvaliteetse õppimisvõimaluse tagamist. Põhikooli ja gümnaasiumi õppekavad on eraldatud, et
rõhutada põhikooli ja gümnaasiumi kui kahte selgelt eristatavat haridusastet, millel on omad
eesmärgid ning lõpptulemus.
Olulisemad kvaliteedikriteeriumid gümnaasiumile on nüüdisaegne õpikeskkond, kvalifitseeritud pedagoogide olemasolu ning õpilaste võimalused valida süvendatud õpet ja õppesuundi. Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi tegevuse vormi ümberkorraldamine võimaldab tulevikus koolis rakendada
klassideta gümnaasiumi.
See annab võimaluse
kõigi õpilaste huvide ja
võimetega paremini arvestada ning kindlasti ka
pakutava hariduse kvaliteeti parandada.
Põhikooli
lahutamisel
gümnaasiumist
keskendutakse rohkem
kvaliteetse põhihariduse
andmisele. Suurem kool
võimaldab
pakkuda
suuremas valikus tugisüsteeme, valikaineid ja
mitmekesisemat huviteTulevikus asub Võru linna vanimas ja väärikaimas hoones nn
gevust.
puhas gümnaasium. Plaanide kohaselt hoone rekonstrueeritakse ning gümnasistidele luuakse tänapäevased õpitingimused.

Linnavara otsustuskorras võõrandamine

Võõrandati otsustuskorras Tartu tn 15 asuv korter nr 1 (üldpind 37,6 m2) hinnaga 1800 eurot
Vellu Rattile.

Sõidusoodustused Võru linna läbivatel maakonna bussiliinidel

Võeti vastu määrus, mis sätestab sõidusoodustusi saavad isikud, kellel on õigus taotleda Võru
linna läbivatel maakonna bussiliinidel nr 1, 11, 14 ja 16 sõidusoodustust, määrab sõidusoodustuse määrad ja reguleerib sõidusoodustuse taotlemise korraldust.
Olulisemaks muudatuseks on, et alates 23. aprillist 2013 võimaldatakse 70aastastele ja vanematele Võru linna eakatele inimestele tasuta bussisõit. Loe selgitust artiklist „Kevadest Võru
linna eakatel inimestel tasuta bussisõit”!
Teine suurem muudatus on üliõpilastele ja õpilastele sõidusoodustuse võimaldamine aasta
ringi, varem kehtis sooduspilet septembrist juunini.

Võru linna põhimääruse muutmine

Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna põhimäärus. Tulenevalt seadusega kehtestatud
uutest nõuetest on vaja muuta Võru linna põhimääruse ülesehitust, et viia see kooskõlla hea
õigusloome ja normitehnika eeskirjaga.

Muudeti Võru linna finantsjuhtimise korda

Tehti muudatus, mis täpsustab auditikomitee tegevuse ulatust ning sätestab Võru linna siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise vormi. Samuti muudeti strukturaalset ülesehitust.

Liiklusseaduses sätestatud ülesannete täitmise delegeerimine

Linnavolikogu volitas linnavalitsust välja andma liikumispuudega või pimedat isikut teenindava sõiduki parkimiskaarte.

Võru linna 2013. aasta eelarve
(esimene lugemine)
Linnavolikogus läbis esimese lugemise Võru linna 2013. aasta eelarve eelnõu, mille maht on
12,4 miljonit eurot. Eelarvesse pole veel arvestatud riigi toetusfondi, mis on umbes 2 miljonit
eurot.
Linnapea Jüri Kaver ütles, et ametisse astudes oli tema eesmärk teha korda eelarve ning
seeläbi päästa kolm projekti, mille puhul euroraha kippus käest minema. Need on Katariina
allee, Kreutzwaldi kool ja Kreutzwaldi tänav. Kõigi kolme objekti ehituslepingud on allkirjastatud. 2013. aasta eelarvet iseloomustabki Kaveri sõnul suur investeeringute maht taristusse ja
haridusse ning panustamine inimvarasse.
Muudatusettepanekuid saab esitada 28. detsembrini 2013.
VLL
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Tee karjääri vabatahtlikuna!
Ajal, mil Eestis langesid
maha esimesed lumehelbed, võtsid kümme noort
ning kaks juhendajat Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumist suuna Inglismaa poole. Eesmärk oli osaleda
programmi Euroopa Noored rahvusvahelises noortevahetusprojektis
pealkirjaga „Make career, be a
volunteer!” („Tee karjääri
vabatahtlikuna!”). Projekt
toimus Shepley-nimelises
Inglismaa linnakeses 26.
oktoobrist 2. novembrini.
Kokku osales projektis
28 noort koos juhendajatega Eestist, Inglismaalt ning
Islandilt. Eestit esindanud
noored kuuluvad gruppi
Noortegeneraator. Seda juhendavad Ruth Talmet ja
Maive Salakka ning selle
liikmed on ka enne sellistes
projektides osalenud.
Vastuvõtt Manchesteri
lennujaamas oli soe – meeldivaks tegid selle nii kliima
kui ka meile vastu tulnud
inglaste juhendaja Narendra Patel. Põnev bussisõit
mööda kivist Inglismaad
viis meid vanasse mõisasse
nimega Cliffe House, kus
me järgneva nädala jooksul
elasime ning toimetasimegi.
Kogu nädala keskendusime
erinevatele tegevustele vabatahtlikkuse teemal. Arendasime oma teadmisi töötubades, ühiste ettevõtmiste,
loengute, esitluste ning väljasõitude kaudu. Näiteks
korrastasime Oakwell Halli
parki, kohtusime linnapeaga ning kuulasime vabatahtlike organisatsioonide
esindajate esitlusi.
Et nädal mööduks lõbusalt ning meeldejäävalt, oli
ka meelelahutuslikke tegevusi. Projektis osalejate liit-

Eesti ja Inglismaa noored Huddersfieldi linnapea ametirüüd proovimas.
miseks korraldasime mänge. Tasapisi kukutasid need
barjääri eri rahvuste vahel.
Suure osa ajast veetsime kohalikus noortekeskuses, kus
viibis peale meie ka hulk
kohalikke noori. Oli tore
näha, et noortekeskused on
Inglismaal populaarsed. Lisaks külastasime seiklusparki Fun Camp ning kohalikku spordikeskust, veetsime
mõnusa õhtu lõkke ümber,
tutvusime suure kaubanduskeskusega ning veetsime
päeva nii Huddersfieldis kui
ka Yorkis. Viimases avanes
meil võimalus näha vanalinna ja külastada muuseume ning seeläbi tutvuda ka
Inglismaa ajalooga.
Tänu meeldivale ja aktiivsele seltskonnale ning
noorte innukusele möödus
nädal edukalt. Tutvusime
vabatahtlikkuse vormidega
maailma eri paikades ning
võimalustega tegelda vabatahtliku tööga. Saime uusi
ja põnevaid tutvusi, arenda-

sime oma keeleoskust ning
kindlasti tärkas mõnel noorel südames tahe teha head
ning tegutseda vabatahtlikuna.
Inglismaal
toimunud
projekt oli jätk 2011. aasta
märtsis Islandilt alguse saanud ning 2011. aasta augustis Rogosi mõisas jätkunud
Euroopa Noorte noortevahetuse sarjale. Nende kolme
projekti käigus on meid sidunud ühine teema: noorte
tööhõive ning sellega kaasnevad võimalused ja probleemid.
Noortegeneraatori liikmed on tänulikud oma juhendajatele Ruth Talmetile
ja Maive Salakkale saadud
võimaluse eest osaleda
nendes projektides, samuti
meeldiva ja mõistva suhtumise eest.
Maris Tasso,
Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumi abiturient

Katrin Martinfeld Eesti kaarti Salerno linnapeale üle andmas.

Tamula rannalt Vahemere äärde
Novembri esimesel nädalal
osalesid Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumi (VKG) kaks
õpilast ja neli õpetajat Comeniuse koolide koostööprojektis Salernos Itaalias.
Lisaks Eestile ja Itaaliale
osalesid veel Prantsusmaa,
Hollandi, Saksamaa, Rootsi,
Soome, Portugali ja Taani
üldharidus- ja kutsekoolide
esindajad.
Oleme pärit Euroopa
eri piirkondadest, aga meid
ühendavaks lüliks on vesi.
Nimelt asuvad kõikide riikide koolid veekogude läheduses ja sellest seosest kasvas
välja ka meie kaheaastase
projekti teema – „Elu veekogude läheduses”. Koostööprojekt on saanud toetust SA
Archimedes elukestva õppe
programmist ja selle eesmärk on uurida erinevate ainevaldkondade põhiselt, mis
meid riigiti seob ja eristab,
samuti arendada võõrkeeleoskust. Õpetajatele on see
loomulikult ka suurepärane
võimalus vahetada õpetajatöö kogemusi.
Enne Itaaliasse sõitu pidid kõik partnerkoolid ette
valmistama kolm esitlust:
oma kooli ja linna tutvustuse, faktide kogumiku maakonna veekogude kohta ning
linna veekogudest leitud
prügist loodud kunstiteose.
Kuna VKG-s on kümnendate klasside õpilastel juba
teist aastat võimalik osaleda

valikainena projektiõppes,
siis saidki meie kooli selles
tunnis osalevad õpilased
ülesande tutvuda olukorraga
Tamula rannas ja Koreli oja
ääres, korjata nende ümbrusest prahti (mida polnud
üldse palju) ning valmistada
prügist kunstiteoseid – nii
skulptuure kui ka maale.
Meie esitlus pani nii mõnegi riigi esindajad imestama,
kui korras on meie rannad
ja kui loovad võivad õpilased
prügist kunsti loomisel olla.
Mainisime ära ka Eestis algatatud ning nüüdseks maailmaski kuulsust kogunud
kampaania „Teeme ära!”.
Lõuna-Itaalia
Salerno
linna jõudes ootasid meid
juba vastuvõtvad perekonnad, tulles lausa avasüli tervitama. Ikka Vahemere maade
kombe kohaselt – musi ühele
põsele ja teisele! Pered elasid
üle terve Salerno maakonna
ja nii mõnedki õpilased sattusid koolist päris kaugele,
nii et kooli jõudmiseks võis
kuluda ligi poolteist tundi.
Samas oli see ainulaadne võimalus kogeda tavalise itaalia
pere igapäevaelu.
Lisaks igapäevastele töötubadele ja koolitundidele oli
meil kogu projekti vältel võimalus silmaringi avardada.
Tutvusime Itaalia koolisüsteemi ja Salerno vaatamisväärsustega ning loomulikult ei jäänud nägemata ka
Vahemeri. Kõige paremini

jäid meelde Salerno traditsioonilised jõulutuled, mis
linna tänavaid kaunistavad.
Meeldejäävad olid veel ajaloolised linnad nagu Pompei
ja Paestum ning külastamata
ei jäänud mozzarellavabrik.
Lisaks kõigele sellele võõrustas meid Salerno linnapea,
kellel oli väga hea meel näha
nii erinevaid partnerkoole.
Viisime omalt poolt kingituseks Eesti kaardi.
Gruppidesse
jaotatud
õpilastel oli nädala jooksul ülesanne jäädvustada
fotodel ja videos projektitegevusi ja üleüldse itaalia kultuuri. Viimasel päeval esitleti seda kõikidele
osalejatele. Kuidagi väga
loomulikult olid esitlustes
ülekaalukalt esindatud Itaalia toit ja võõrustavad perekonnad. Päris palju leidis kajastust ka Vesuuvi hävitatud
Pompei linn.
Lahkusime päikesepaistelisest Itaaliast, kui temperatuur oli üle 20 soojakraadi.
Järgmine projektis osalejate
võõrustaja on Lappenranta
gümnaasium Soomes ning
nende esindajad külastavad
VKG-d veel selle aasta detsembris, et ühiselt mais toimuvat koostööprojekti planeerida.
Ruth Talmet,
Maive Salakka
Võru Kreutzwaldi
gümnaasium

Sangaste kirikus toimus Võru Kesklinna
gümnaasiumi muusikaklassi kontsert
Võru Kesklinna gümnaasiumi tüdrukute võistkond saavutas Viljandis toimunud 4.–5.
klasside Dumle rahvastepalli finaalvõistlusel tubli kuuenda koha.
Pääsme finaalvõistlustele tagas esmalt võit Võru maakonna koolide seas ning seejärel
teine koht Lõuna-piirkonna arvestuses.
Võistlust alustas üle 150 võistkonna kogu Eestist.
Võistkonda kuulusid parima mängija tiitli saanud Heliis Põder, Kerli Kubi, Mirjam
Kivimäe, Anete Oja, Sippie Guth, Marleen Mälton, Hanna Ahelik ja Karmen Lennuk.
Õpetajad: Liia Kiirop, Terje Piirmann ja Margus Soome.

1. detsembril toimus Tartumaal Ülenurmes XI üleriigiline noorte lauljate konkurss „Jõulutäht 2012”, kus Võru Kesklinna gümnaasiumi õpilane
Kristina Bianca Rantala saavutas 13–15aastaste vanusegrupis 3. koha.
Tema lauluõpetaja Räpina muusikakoolis on Margot Suur ning kontsertmeister Riivo Jõgi. Õnnitleme Kristina Biancat väärika esinemise puhul!

Jõuluootus algab paljudes
kirikutes üle Eesti väikese
kontserdiga, kus süüdatakse kuusel esimene küünal
ja lauldakse jõululaule. Seekord otsustas Sangaste vald
Valgamaal külla kutsuda
noored muusikud Võrust, et
seda pühapäeva meeleolukamaks muuta. Sügisel loodud
Võru Kesklinna gümnaasiumi muusikaklassi tüdrukutekoorile oli see esimene kontsert väljaspool oma kooli
ning nii lapsed kui ka nende
vanemad asusid külma ja
tuisku trotsides Valgamaale
teele.
Kontsert koosnes vo-

kaalsest ja instrumentaalsest osast. Saksofoniõpilane
Uku Konsap Võru muusikakoolist ja tema õpetaja Jaan
Randvere andsid endast parima, et kuuekraadises kirikus pillist kaunid helid välja
võluda ning näpud jooksma
saada.
Muusikaklassi tüdrukud
laulsid kirikus viibinud inimeste hingekeeled värelema
ning publiku seast kostis
kontserdi lõpus imestust,
kuidas on võimalik lapsed
kolme kuuga on nii hästi
laulma saada. Uku Konsapile
ütles kirikuõpetaja: „Sinust
võib tulevikus suur muusik

saada – harjuta ainult saksofoni iga päev!”
Päkapikud olid otsustanud esimese kommikoti
Sangastesse tuua ja kutsusid
lapsi suve hakul tagasi – siis
on kirikus ka mõni kraad
rohkem sooja. Lapsed olid
jõululaule lauldes rõõmsad
ning vanematel oli põhjust
tunda uhkust noorte muusikute väärika esinemise üle
Valgamaal Sangastes.
Piret Rips Laul,
Võru Kesklinna
gümnaasiumi
muusikaklassi õpetaja ja
klaverisaatja
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Töölesaamise toetamise
rehabilitatsiooniprogramm

Pisemad laadalised said mängides lustida.

Jõululaadal koguti rekordsumma
heategevuslikku oksjonitulu
Detsembri teisel laupäeval
toimus Võrus traditsiooniline jõululaat, millest võttis sel
aastal osa ligi 90 kauplejat.
Võrru tuldi Eesti eri paikadest
ning ka Lätist. Valdavalt oli
laadal müügiks käsitöökaup,
alustades jõulupärgadest ja
lõpetades puitskulptuuridega. Loomulikult ei puudunud
laadalt omavalmistatud toidukauba müüjad. Kindlasti
olid ühed müüdavamad produktid verivorst ning suitsusink.
Jõulukuuse ümber pakkusid väiksematele ja suurematele laadalistele tegevust ja
rõõmu heategevuslased, kes
olid laada tarvis ette valmistanud spetsiaalse programmi.
Mitmekülgses
kultuuriprogrammis
lõid
kaasa Võru huviühendused:
tantsunaudingut
pakkusid
lasteaia Sõleke mudilased Eve
Kirsi ja Merle Parksepa juhtimisel, Maie Pau rahvatantsu-

rühmad, Marianne Jaansoni
rahvatantsurühm, Hõbedase
Juukse rahvatantsurühm Ere
Kungla eestvõttel ning tantsutrupp Ly Berišvili juhtimisel.
Kultuuriprogrammis oli koht
ka lauludel – selle eest hoolitsesid lasteaia Sõleke mudilased – ja puhkpillimuusikal
orkestri Kungla esituses.
Võru jõululaadal kuulutas
linnapea Jüri Kaver välja jõulurahu ning ka sel aastal toimus heategevuslik jõuluoksjon, mille tulu läheb Võru
linna vähekindlustatud perede lastele. Kogu laadapäeva
juhtis ja oksjonit korraldas
Tea Kõrs. Väärib märkimist,
et Võru linn peab panustamist lastesse ning neile parema elukeskkonna loomist
väga oluliseks. Seda tõestab
ka UNICEFi sel aastal Võru
linnale antud laste- ja noortesõbraliku linna tiitel.
Heategevuslik oksjon kujunes väga pingeliseks, sest

Võrumaa ettevõtted olid välja
pannud väärilised kaubad.
Laada käigus koguti vähekindlustatud perede laste tarvis 324 eurot, mis on eelmiste
jõuluoksjonite tuludega võrreldes rekordsumma.
Võru linnavalitsus tänab
kõiki ettevõtteid, kes andsid
oma panuse heategevuslikule jõuluoksjonile: Leoki
kalapood, Valio Eesti, Timo
Keraamika, Eesti Pagar, Metsakohvik, Ritico, Taarapõllu
talu, Kubija hotell-loodusspaa, Võru Tarbijate Ühistu,
Võru spordikeskus, KV Kaubandus, Vana-Torokse talu,
Madise Mesi ja linnavolikogu
liige Toomas Paur.
Suur
tänu
kõigile
laadalistele ja külastajatele
ning
kohtumiseni
juba
järgmisel aastal!
Anu Kikas,
arendusspetsialist

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus
alustas septembris psüühiliste erivajaduste ja puuetega inimeste töölesaamise
toetamist rehabilitatsiooniprogrammi kaudu.
Programm kestab neli
kuud ning sellega on liitunud kümme inimest. Osalejate eesmärgiks on saada
tööle, kasutada tööturuteenuseid või vähemalt jääda
kontakti programmi pakkuva asutusega, et edaspidig tööharjumust ja oskusi
arendada.
Hindasime iga osaleja
valmisolekut rehabilitatsiooniprogrammis
töötada. Kaalusime kõikide
motivatsiooni, eneseteadlikkust, keskkonnateadlikkust ja muid aspekte, et selgitada välja, kes on valmis
tööharjutusi
sooritama.
Hindamisel
tuginesime
Bostoni ülikooli väljatöötatud
psühhosotsiaalse
rehabilitatsiooni metoodikale. Programmis osalejad
harjutasid tegevusi meie
töökeskuse
töötubades,
kus õpetati puidutööd,
õmblemist, ruumide koristamist ja paberitoodete
valmistamist.
Tööharjumuse kujundamine on programmi
oluline osa. Inimesi on
vaja toetada ja juhendada, et nad õpiksid kokkulepetest ja kellaaegadest
kinni pidama, oma osku-

si ja teadmisi hindama,
töölesaamiseks vajalikke
dokumente koostama ja
kaasinimestega aktiivselt
suhtlema. Spetsialistidest
teevad osalejate toetamiseks tööd psühholoog,
sotsiaaltöötaja, tegevusterapeut ning koostöös
Eesti Töötukassa Võru osakonnaga juhtumikorraldaja ja karjäärinõustaja.
Programmi tegevused
on kavandatud nii, et need
toetavad osaleja vaimset,
füüsilist ja psühhosotsiaalset toimetulekut. Loodame
väga, et programmipõhise
rehabilitatsiooni abil suurenevad psüühilise erivajadusega ja puuetega inimeste võimalused jõuda
avatud tööturule ja saada
võimetekohast tööd.
Kahjuks on ettevõtete
ring, kus meie sihtgrupi

inimesed võiksid tööd saada, väga piiratud. Siinkohal täname valmisoleku ja
mõistmise eest ettevõtteid,
kes on kaalunud puuetega
inimestele sobiva töökoha
kohandamist või leidmist:
OÜ Seeder, OÜ Piso-Puit,
AS Lõuna-Eesti Haigla ja
ettevõtja Taimar Timmi.
Oleme valmis edaspidigi ettevõtjatega aktiivset
koostööd tegema, et edendada psüühiliste erivajaduste ja puuetega inimeste
valmisolekut võimetekohast tööd teha. Kutsume
üles meiega ühendust võtma! Kontaktid on kodulehel www.ehtk.ee.
Kaja Solom,
MTÜ Lõuna-Eesti
Erihooldusteenuste
Keskus juhataja

Töökeskustes valminud tooted.

Päkapiku lasteaia tegemistest
Ei üksi saa keegi hakkama –
meil sõpru jagub kuhjaga.
On naabrid siin ja
naabrid sääl,
häid sõpru suure ilma pääl!
Need read on pärit Päkapiku lasteaia laulust. Sõbrad
on tõesti suur väärtus, koos
sõpradega saavad väikestest
allikatest suured jõed!
Päkapiku lasteaia päkapikud on koos sõpradega laadatoimetusi teinud ja linna
jõululaadal hoogsasti kaubelnud. Suur tänu kõigile,
kes aitasid kaasa heategevusliku jõulumüügi korraldamisel! Saadud tulu läheb lasteaia saalipeeglite ostmiseks.
Kuid ega päkapikud veel
puhata saa – jõuluvana on
vaja laulude ja tantsudega
vastu võtta! Jõuluvanale on
meil palju muudki huvitavat
ette kanda. Jõulutaat peaks
meie tegemistega küll rahul
olema.
Enne veel, kui uus õppeaasta ametlikult algas, jõudsid usinad päkapikud oma
kätega valmis meisterdada
kümme väikekannelt. Väike-

kandle valmistamise laager
sai teoks tänu muusikaõpetaja Kadri Mäharile, pillimeister Mihkel Soonele, vana Võrumaa kultuuriprogrammile
ja loomulikult laagris osalejate jõupingutustele. Nüüdseks on päkapikud ka mõned
pillilood selgeks õppinud, et
jõuluvanale ette kanda.
Õppeaasta algas samuti
pillimeisterdusega. Seekord
juhendas Aivar Rumvolt
meie savitööd, valmisid vahvad vilepillid.
Päkapiku lasteaia lapsed
uudistasid ka pokude maailma. Septembris peeti kõige
vanema poku sünnipäeva.
Koos peredega meisterdati
rühmapokud ja otsiti pokusid loodusest, külastati
Pokumaad, tutvuti Väimela
lasteaia pokudega. Kõige vanemale pokule anti lubadus
õppida loodust tundma ja
hoidma.
Muinasjutunädalal kuulasid lapsed jutte Võru Kesklinna gümnaasiumi 8.b klassi
õpilaste ja Lauluisa muuseumi
muinasjutumemmede
esituses. Kõige vanemad las-

teaialapsed kandsid aga oma
lasteaia mudilastele, vanematele ning külalistele Okasroosikese ja Punamütsikese
lasteaiast ette oma muinasjutuetenduse koos laulude ja
tantsudega. Hampeli rühm
pidas
muinasjutunädalal
perepäeva, kus Liisbet koos
emaga jutustas lastele võrukeelse loo ja koos isadega
meisterdati tuulekella.
Päkapiku galeriis tutvustavad oma kunstitöid meie
head tuttavad ja sõbrad.
Esimese näituse korraldas
lasteaia endine kasvandik
Piret Jõgi. Teine näitus oli
meie lapsevanema Narcissa Sammi töödest ja praegu
võib vaadata galeriis Laura
Vähi raamatuillustratsioone.
Erinevad tehnikad ja tööd
on andnud lastelegi inspiratsiooni ning koos näituse autoritega on põnev oma mõtteid ja ideid teostada.
Lasteaias on olnud veel
palju häid mõtteid ja tegusid,
rõõmsaid ja kurbigi hetki,
mida peagi mööduvast aastast meenutada ja lasteaia
kroonikasse kirjutada.

Kandlelaagri viimasel päeval – kandled on just valmis saanud.
Jõulukuu on Päkapiku
lasteaias heade soovide kuu.
Andsime päkapikkude head
soovid kaasa ka oma sõpradele Tartu Poku lasteaiast,
kes sellel kuul meid külastasid. Päkapikud korraldasid
neile töötoad ja päkapikueksami ning jagasid oma kogemusi.
Lasteaia lapsed riputasid

oma soovid soojade soovide
puule. Lapsed on soovinud:
et keegi magaks minu kõrval, kes tööl käib; et kõik peseksid hambaid; et ema mind
lasteaeda tooks; et nohupoisid ei tuleks; et emme ja issi
minuga mängiksid; et inimesed oleksid sõbralikud; et
küünlad oleksid kuusepuul;
et issi koju tuleks; et oleks

vaikust, rahu ja armastust.
Meie, päkapikud, soovime, et kõik laste soovid täituksid. Kõigile päkapikkude
sõpradele ja koostööpartneritele soovime rahulikku jõuluaega ning palju häid mõtteid ja tegusid uuel aastal!
Anita Punamäe
Võru lasteaed Päkapikk
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Põnevusega uuele aastale vastu!

Aastalõpu mõtisklusi
Nöörimaa tugikodust
Aastanumbri
vahetumine toob ikka kaasa korraks
peatumise ja tagasivaatamise. Nöörimaa tugikodule on
aasta olnud töine ja asjalik.
Veidi vürtsi lisas asjaolu, et
tööpere ja kliendid pidid kohanema uute töötajatega päris aasta alguses.
Nüüdseks on tööpere
kohanemise valud ja võlud
ning uute töötajate õpipoisiaeg mööda saanud ning
tavapärane töörütm ammugi
käes. Nagu eelmistel aastatel,
osutame nüüdki linnarahvale mitmesuguseid hoolekandeteenuseid: abistame eakaid
ja puudega inimesi koduhooldusega, pakume ajutist
varjupaika kodu kaotanud
inimestele, majandame sotsiaalelamispinnal
elavate
klientidega ja tegeleme isikliku abistamise teenusega.
Praegu läheneb klientide arv
Nöörimaa tugikodus 90 inimesele.
Kui sooja ilmaga leidus
meil ikka hädalistele mõni
vaba koht, siis nüüdseks töötab maja täistuuridel ja tekkinud on esimesed raskused
öömaja vajajate majutamisega.
Nöörimaa
tugikodu
kliendid on ühel või teisel
põhjusel abi vajavad inimesed ja nagu töös inimestega
ikka, on Nöörimaa tugikoduski omad kehvemad, head
ja väga head päevad.
Heade ja väga heade päevade eest oleme tänu võlgu
sõpradele, kes ei ole pidanud
paljuks meie kliente aidata,
mõistmata neid sealjuures
hukka ja juurdlemata põh-

juste üle, miks on inimesed
sellisesse olukorda sattunud.
Täname oma maja sõpru:
OÜ Cristella VT
Kubija hotell-loodusspaa
Haanjamehe talu
Kuperjanovi jalaväepataljon
Pagariait
Eesti Punane Risti Võrumaa selts
AS Lõuna-Eesti Haigla
Rõuge hooldekodu
palju toredaid eraisikuid,
kelle nimesid me alati ei teagi
Meeldiv ja toetav on
olnud koostöö kolleegidega Võru linnavalitsuse sotsiaalosakonnast ja abilinnapea Tarmo Piirmanniga,
Marianne Hermanniga omavalitsuste liidust, töötukassa
Võrumaa osakonnaga, Tartu
vangla kriminaalhooldusosakonna Võru talitusega,
päästeameti Lõuna päästekeskusega, Lõuna prefektuuri Võru politseijaoskonnaga,
kodakondsus- ja migratsioonibüroo Võru teenindusega
ning Lõuna pensioniameti
Võru klienditeenindusega.
Jõulud saabuvad Nöörimaa tugikodus ühise jõululõuna ja kõige sinna juurde
kuuluvaga. Eakate kodudesse
viivad koduhooldustöötajad
jõuluhõngu Cristella abiga
ja meie töötajate valmistatud
piparkoogiga.
Tervitame algavate pühade puhul kõiki koostööpartnereid ja kliente ning
soovime mõistmist ja südamesoojust ka algaval aastal!
Nöörimaa tugikodu nimel
Eve Ilisson

Leitud asjad ootavad omanikke
Lõuna
politseiprefektuuri
Võru politseijaoskond on
Võru linnavalitsusele üle
andnud leitud esemed, mille omanikud on teadmata.
Esemed on politseinikud
leidnud Võru linna eri piirkondadest.
Seaduse järgi on politseil
kohustus anda leiud üle kohalikule omavalitsusele, kui
ta omanikku ei leia.
Leidude hulgas on mo-

biiltelefonid, lugemisprillid,
televiisor, jalgratas, rahakott,
võtmekimp, automagnetofonid, kampsun. Kui kellelgi
on mõni nimetatud asi kadunud või on see temalt varastatud, siis palume täpsema
info saamiseks pöörduda
Võru linnavalitsuse majandusspetsialisti poole (Jüri 11)
või telefonil 785 0933.
VLL

Lugupeetud Võru linna eakad inimesed!
17.–21. detsembrini on võimalik kasutada Nöörimaa tugikodus tasuta dušiteenust.
Palume oma soovist teenust kasutada teatada ette
järgmistel telefonidel 520 9783 või 521 8725 ja 786 4796
või 786 4765.
Lugupidamisega
Nöörimaa tugikodu

Noortekeskuses on kätte
jõudnud kokkuvõtete tegemise aeg, et astuda uude
aastasse. Aasta jooksul on
toimunud palju põnevat.
Oleme huvilistega tegutsenud, ringi sõitnud, arutlenud, mänginud, joonistanud ja meisterdanud – koos
noortega said suvel isegi
lauad ja toolid lihvitud, lakitud ja parandatud ning
noortekeskusse suured istumispadjad
õmmeldud.
Novembris toimunud noorsootöö nädalaks kujundasime koos noortega seintele
praeguste noorsootöötajate
pildid ja arutlesime selle üle,
millised on meie tööülesanded ning milline peaks
olema üks ideaalne noorsootöötaja – noorte arvates
lõbus, sõbralik ja karm.
Toimunud on mitu väljasõitu ja üritusi nii linnas,
maakonnas kui ka kaugemal. Nii käidi kevadel Tartus Ahhaa keskuses teadlaseametiga tutvumas, sügisel
külastati maanteemuuseumi. Maikuus võisteldi linnaorienteerumises Läänemere
linnade liidu rahastatud
projekti „Sport on lahe”
raames.
Kevadel keskenduti tööelu tutvustavatele tegevustele. Külastati mitmeid Võrumaa ettevõtteid. Oma ametit
käisid noortekeskuses tutvustamas erinevate elualade
esindajad. Suvel said paljud
Võru linna ja valla noored
töökogemuse Võrumaa õpilasmalevas.
Märtsis
külastasime
koos kollektiiviga noortekeskusi Eestis, kus teiste
noortejuhtidega kogemusi
jagades tööks uusi mõtteid
kogusime. Noorsootöötaja
Stiina osales maikuus inimõigusteteemalisel laagriliidrite koolitusel Venemaal ja
juulis rahvusvahelisel partnerlusseminaril Poolas ning

Augustis õmblesid noored noortekeskusesse istumispadjad.
novembris tutvus noorsootööga Gruusias. Nendel sõitudel sai ta palju kogemusi,
kontakte ja ideid, mida ka
Võru linna noorsootöös
rakendada. Kindlasti said
need ajendiks alustada Maailmaklubi sündmuste sarja.
Maailmaklubi raames
on kõigil noortel ja vanadel
maailmahuvilistel võimalus
kohtuda põnevate rahvusvaheliste külalistega ning arutleda erinevate võimaluste
üle maailmas. Kohtumiste
teemadeks olid rahvusvahelised noortevahetused ja
välismaal vahetusõpilaseks
olemine. Oma koduriiki
käisid tutvustamas külalised Belgiast, Saksamaalt ja
Portugalist. Eesti Pagulasabi
vabatahtlike foorumteatrigrupp esines etendusega,
kus kajastati pagulaste elu
praeguses Eestis. Detsembrikuu Maailmaklubi toimus
inimõiguste päeval, vaadati
teemakohast filmi. Maailmaklubi sündmused jätkuvad ka tuleval aastal.
Endiselt on käsil noortekeskuse aktiivgrupi kok-

kupanek. Ootame sinna ettevõtlikke ja asjalikke noori,
kellel on endal huvi midagi
korraldada ja noortekeskuse
tegemiste juures abiks olla.
Esimese sammuna osalesime koos noortega juba koolitusel „Ideest projektini”,
mille tulemusena on kavas
korraldada rahvusvaheline
noortevahetusprojekt. Septembris saatis noortekeskus
Rumeeniasse muusikateemalisele noortevahetusele
Võru muusikakooli esindajad. Saadud kogemused olid
positiivsed ja ka novembris
toimunud osaluskogus tõid
noored välja, et ootavad
rohkem võimalusi osaleda
rahvusvahelistes projektides.
Oluline on selles aastas
olnud veel nii kodulehekülje arendamine kui ka ESFi
hanke teostamine. Noortekeskuses toimus veel meediaring ning noortekeskus
ise jagas noortele omaalgatuslike projektide jaoks
raha. Noorte omaalgatusena
toimusid filmilaager, ballettitrennid, paar väljasõi-

tu ning Põlva- ja Võrumaa
noortekeskuste moeshow.
Avatud noortekeskuste fondist saadud raha kasutasime
sel aastal eelkõige inventari
värskendamiseks ning vahendite soetamiseks. See
oli noorte endi ettepanek.
Käelised tegevused on noortekeskuses üha populaarsemad ning noored tahtsid, et
vahendid oleksid kättesaadavad kogu aeg.
Noortekeskuse töötajad
osalesid aktiivselt ka noorsootöö kvaliteedi hindamisel, tänu sellele on päris palju sisendeid uueks aastaks.
Soovime suurendada noorte enda panust ja kaasatust
igapäevastesse tegevustesse
ning arvestada nende ettepanekutega. Noortekeskuses on noortel võimalus
saada uusi kogemusi ja ennast teostada. Täname noori, lapsevanemaid ja oma
toetajaid usalduse eest ning
ootame põnevusega uusi
kohtumisi!
Võru noortekeskus

Uudiseid Võru linnast 1942. aasta detsembris
ERÜ laste jõulupuu
21. detsembril
Eesti Rahva Ühisabi (ERÜ)
korraldab 21. skp Kandle
ruumes traditsioonilise laste jõulupuu, kus puudust
kannatavaile lastele jõulurõõmu valmistamiseks välja
jagatakse maiustuspakikesi.
Jumalateenistuse jõulupuul
peab õp Hinno, kuna õhtukohase sõnavõtuga esineb
linnapea asetäitja E. Henning. Jõuluõhtu meeleolulist
osa kaunistavad algkoolide
ja lasteaia mudilasperede
ettekanded ja Omakaitse orkestri pühademeeleolulised
muusikapalad. Muidugi ei
puudu jõulupuul laste poolt
ammu oodatud jõuluvana.
Võrumaa Teataja nr 136;
8.12.1942
Õppefilmid koolides
Nüüdisaja pedagoogikas on
õppefilm kõikjal tunnustatud heaks ja vägagi soovitatavaks õppevahendiks
raamatu kõrval. Õppefilmide demonstreerimist Eesti
koolides hakkab korralda-

ma Ida-ala riigikomissari
korraldusel tänavu suvel
loodud Eesti keskfilmiamet,
millele allub 12 piirkonna
(maakonna)
filmiametit.
Praegu on Võru piirkonna
filmiametil, mis asub Võru
maavalitsuse juures, lõpetamisel Võrumaa koolides
leiduvate igasuguste valguspiltide demonstreerimiseks
sobivate seadmete registreerimine.
Õppefilmide
demonstreerimisega alustatakse kohe vastavate seadmete saabumisel. Võru piirkonna filmiameti juhatajaks
on Feliks Toode, kes juhib
ka õppefilmialast koolitust
Võrumaa koolides.
Võrumaa Teataja nr 138;
12.12.1942
P.S. Võrus alustati peagi
filmide näitamist, kuna vastav aparatuur jõudis kohale.
Selle liikumisega ühines ka
kinoteater Mars, sest juba
järgmisel päeval, s.o 13. detsembril kell 12 kutsuti Võru
õpilasi neile mõeldud filmiprogrammi vaatama. Ühte

selleaegset filminäitamisaparaati võis näha ka hiljutisel
filmiaasta näitusel Võrumaa
muuseumis. See lugu on
meeldiv lõppakord Eesti filmi
100. sünniaastapäevale.
Elanikele antakse jõuluks
„magusat”
Jõulupühade puhul antakse
elanikele lisanormina „magusat”. Nii saavad marmelaadi kuni 17aastased 250
grammi ja üle 17aastased
225 grammi. Siirupit antakse kuni viieaastasele 600
grammi ja 6–17aastastele
500 grammi. Kompvekke
saavad kuni 17aastased 200
grammi ning 18aastased ja
vanemad 100 grammi. Kartulijahu saavad kuni 17aastased 100 grammi.
Võrumaa Teataja nr 138;
15.12.1942
Võrus anti emadekaarte
Esmaspäeval (21.12.1942
– A.R.) toimus ERÜ Võru
ringkonnaametis
esmakordne emadekaartide väljaandmine lasterohketele ja

väikelaste emadele. Pidulikul emadekaartide üleandmisel kõnelesid ERÜ Võru
ringkonnaameti juht hr Vee
ja pr Raedur.
Neile emadele, kes pidulikust sündmusest osa võtta
ei saanud, antakse kaardid
üle hiljem. Esimesteks tublideks Võru emadeks, kes
said emadekaardid, olid Ella
Maask, Aliide Mõttus, Emilie Vahi, Marie Peitel, Anna
Vagul, Liide Kirs, Lonni
Kaasiku ja Ida Vee.
Võrumaa Teataja nr 142;
22.12.1942
P.S. Minu arvates hooliti
toona inimesest rohkem kui
praegu.
Soovin kõikidele lugejatele ja linnaelanikele toredat ja
meeleolukat jõuluaega, hoolimist ja muidugi kohtumist
ammu oodatud jõuluvanaga.
Vanu ajalehti sirvis
Võrumaa muuseumi
peavarahoidja
Arthur Ruusmaa
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Tarbijakaitseameti vastuvõtt
toimub nüüd linnavalitsuse hoones
Detsembris muutus Võrus
tarbijakaitseameti esinduse vastuvõtu aadress. Amet
hakkab tarbijaid vastu võtma
linnavalitsuse ruumides aadressil Jüri 11 (sissepääs infosaalist, kabinet 9). Jaanuaris
ootab amet tarbijaid vastuvõtule kahel esmaspäeval, 7.
ja 21. jaanuaril kella 10–16.
Lisaks vastuvõttudele saavad tarbijad ametilt abi küsida telefoni teel – see on

kõige kiirem võimalus oma
probleemile lahendus leida. Nõuandetelefonil 1330
(pikk number 620 1707)
saab helistada igal tööpäeval
kella 8–16.30. Samuti vastab amet tarbijate kirjalikele
pöördumistele.
Kirjutada
saab ametile e-posti aadressil
info@tarbijakaitseamet.ee,
postiaadressil Rahukohtu 2,
10130 Tallinn või Facebooki
vahendusel.

Õnnitleme
detsembrikuu
juubilare
90

Ida Vaha
Erika Miller
Velta Izmajel

DETSEMBER 2012 – JAANUAR 2013
27. detsembril kell 19
kontsert: MARI KALKUN
ja RIHO SIBUL – „Pühademuusika”. Piletid hinnaga 13 € ja 12 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.

29. detsembril kell
19 Võru koori TEMPERA
10.
tegevusaasta
juubelikontsert
teatrisaalis.
18. jaanuaril kell 19
Taarka
Pärimusteatri
etendus „KUIDAS MÜÜA
SETOT?” black-boxis. Piletid hinnaga 4 € ja 3 € eelmüügis Kandle kassas.
23. jaanuaril kell 19
Võru Linnateatri etendus „ÜÜRNIKUD” blackboxis. Piletid hinnaga 10
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€ ja 8 € eelmüügis Kandle
kassas ja Piletilevis.

Kristjan Vaask
Anna Bogdanova
Jevgenia Schvan
Kalju Zirk
Taimi Toover
Linda Meister
Miralda Samarin
Helmi Laar

24. jaanuaril kell 19
Võru Linnateatri etendus „ÜÜRNIKUD” blackboxis. Piletid hinnaga 10
€ ja 8 € eelmüügis Kandle
kassas ja Piletilevis.
29. jaanuaril kell 13
Pärnu Endla teatri lasteetendus „TIIGER, TIIGER!” teatrisaalis. Piletid
hinnaga 6 € eelmüügis
Kandle kassas.
29. jaanuaril kell 19
Pärnu Endla teatri etendus „EESTI MEES JA
TEMA POEG” teatrisaalis.
Piletid hinnaga 10 € ja 8 €
eelmüügis Kandle kassas.
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Endla teater tuleb koos tiigrite ja eesti mehega
29. jaanuaril toob Pärnu
Endla teater külakosti nii
väikestele kui ka suurtele võrulastele.
Päeval kell 13 mängitakse Kandles uhiuut lastelugu
„Tiiger, tiiger!”, mille on Donald Bisseti lugude ainetel
kirjutanud ja lavale toonud
Andres Noormets. Fantaasiarikkas loos mängivad tiigripreilit-härrat Ireen Kennik
ja Indrek Taalmaa, lehmapaari Karin Tammaru ja Ago
Anderson, elevanti Triin Lepik ning hiirena tuleb lavale
Lauri Kink. Vahvad kostüümid ja lavakujunduse mõtlesid välja Maarja Noormets
ja Kristina Lõuk, liikuvad
pildid Taavi Varm. Kandlemängu ning laulud õpetas
näitlejatele selgeks muusikaline kujundaja Feliks Kütt.
Õhtul kell 19 on aga laval
humoorikas, kuid mõtlemapanev lugu – tuntud
karikaturisti ja stsenaristi

Peep Pedmansoni monokomöödia „Eesti mees ja tema
poeg”, mis on kirjutatud nimelt Sepo Seemanile. Iga
mees on poeg ja tavaliselt ka
isa. See on imelihtne ja imeselge. Sellest Sepo sel ühemeheõhtul räägibki. Inimeselt
inimesele. Äratundmisrõõmu ja üllatavaid järeldusi pakub see lugu nii naistele kui
ka meestele.
„Vaadake seda last, kes
te kunagi olite! Seda väikest
poissi… või tüdrukut! Kui
puhas oli tema hing ja kui siirad tema soovid, ja kuidas ta
uskus, et ka maailm on tema
vastu sama hea ja aus. Kui te
üldse kellelegi siin elus midagi
võlgnete, siis on see tema – see
teie pisikene mina sealt lapsepõlvest! Austa teda kas või
nii palju, et täida kas või üks
tema unistus! Kui sa ei jaksa
enam hakata kosmonaudiks
või maadeavastajaks, siis
jäälõhkuja kapteniks võiksid

ju veel üritada? Või vähemalt lähed ja sõidad kelguga
sellest kuradi pumbamaja
järsemast servast alla, kust
teised julgesid, aga sina, see
väike poiss, ei julgenud. Või
lähed ja saadad siiski selle
armastuskirja nüüd ära, mille sa 1. klassis kirjutasid, aga
sahtlipõhja peitsid? Või mine
anna vastu hambaid sellele
tõprale, kes kuivati juures su
isa kohta halvasti ütles. Ja kui
sa ise oledki juba kas või 75,
siis see mölakas on ju juba
80. Nüüd oled sina temast
tugevam. Nii et kui sa vähegi
oled mees…. või naine, siis tee
teoks kas või üks tema unistus. Ja kui sa tervet unistust ei
jaksa teoks teha, tee siis pool!
Aga tee!”
Katkend Peep Pedmansoni näidendist „Eesti mees ja
tema poeg”
Kohtumiseni etendustel!
Endla teater

Tee Inglipuu abil laste jõulud rõõmsaks!
Taas on käivitunud heategevusprojekt Inglipuu. Võrus
on Inglipuu üleval Maxima
kaupluses ning kuusepuul
olevad kingisoovid on pärit
Võru perede lastelt.
Inglipuu projekti raames saab kuni 1. jaanuarini
Maxima kaupluses teha jõulukingitusi Võru puudust
kannatavate perede lastele.
Poekülastajad saavad võtta
kuuselt ingleid, kuhu on kirjutatud lapse nimi ja kingisoov. Võrus ootab kingitust
40 last.
Maxima Eesti esindaja Ty
Lehtmäe sõnul toimub Inglipuu heategevusprojekt juba

Inglipuu.
neljandat korda ning para-

ku pole toetuse vajajate hulk
aastatega vähenenud. „Oleme
juba kolm aastat omavalitsuste abiga Inglipuu heategevusprojekti korraldanud ning
paljudes peredes on Inglipuult saadud jõulupakk lastele ainsaks pühadekingiks.
Soovime, et kõik Eestimaa
pered saaksid heade annetajate abiga jõulupühadest rõõmu
tunda ja lapsed toreda kingituse,” lisas Ty Lehtmäe.
Eelmisel aastal koguti
projekti käigus 1300 kingitust, sel aastal ootab kingitust
1100 last Eesti eri paigus.
VLL

Helene Liiv
Alli Varik
Tatjana Kenk
Lia Kanarik
Eha Kroon
Valve Hein
Senta Maasik
Linda Rebane
Heino Soome
Õie-Lilian Rattas
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Vaike Kääparin
Aili Ermel
Ülo Kõiv
Väino Kõiv
Väino Kivi
Eha Plakso
Raja Kaarna
Rein Männiste
Eevi Kask
Aili Kronberg
Heli Sultson
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Valentin Kirillov
Aino Edula
Helju Liiv
Malle Joonas
Undina Matteus
Mart Kajaste
Ilvi Rõustik
Virve Ots
Ludmilla Daniel
Mati Hurt
Jüri Assor
Koidula Krigul

8 Võru Linna Leht

Detsember 2012

Täname
häid lugejaid,
toetajaid, annetajaid,
koostööpartnereid
ja sõpru ilusa
raamatukoguaasta 2012
eest!
Soovime
kultuuripärandi aasta
üritusi – Marie Underi
130. sünniaastapäev,
Euroopa päev,
V Kesklinna pargi
raamatukogu,
raamatulaadad,
täiskasvanud
õppija nädal,
raamatukogupäevad jne
– korraldada koos teiega.
Häid lugemiselamusi!
EMK Võru Elupuu
koguduses (Uus 21)
P, 23.12. kell 11 neljanda
advendi jumalateenistus,
jutlustab Livia Telles.
E, 24.12. kell 16 jõululaupäeva jumalateenistus,
jutlustab Kaupo Kant, muusikaga teenib Tiina Lõhmus.
T, 25.12. kell 12 jõulu
esimese püha jumalateenistus ja koguduse jõulupuu
koos jõululauaga.

Näitused
Konverentsisaalis

Tatjana Kutsjuba digigraafika
näitus „Pillide müsteerium“

III korruse teenindusaalis
„Teeme hingele pai”: MTÜ
Ingella inglite näitus

Lasteosakonnas
Näitused
29. november – 15. jaanuar
Võru loovuskooli näitus
„Sügisehted jõulupuul”.
12. detsember – 15. jaanuar
näitus „Poiste mängud”:
Rõuge, Krabi ja Parksepa kooli
tehnoloogiaõpetuse tundides
valminud mänguasjad.
Üritused
22. detsembril kell 11
raamatukogu näiteringi
Võrukael jõuluetendus
„Sabad sõlmes”.
17.–29. detsembrini Päkapiku
töötuba: jõulumeisterdamine
ja muinasjutud.
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54,
65604 Võru, http://lib.werro.ee,
tel 782 0157

