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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Võru linnapilti rikastavad peagi Navitrolla pildid
Linnavalitsus pakkus jaanuarikuus linna Facebooki lehel
välja idee, et kõik majaomanikud ja korteriühistud, kes
on nõus oma maja soojustama või on seda juba teinud,
saavad võimaluse lasta maja
fassaadile Võru kunstniku
Navitrolla pilt teha.
Diskussioon, et paljudel
kortermajadel puudub ilus
väljanägemine, algas pärast
veetorni valgustamist ning
sealt see idee tekkis. Eesmärk
ongi ennekõike linnapilti mitmekesistada ja sellele
omapära lisada. Linn pakub
majadele Navitrolla pilte tasuta, ainukeseks tingimuseks
seatakse maja soojustamine,
et tehtud tööd hiljem mitte
ära rikkuda. Huvilised saavad ise valida, millist pilti
nad oma majale tahavad.
Kui jaanuarikuus olid
asjad veel idee tasandil, siis
nüüdseks on jõutud niikaugele, et kaks korteriühistut
on linnavalitsuses sooviavalduse vormistanud ning õige
pea läheb maalimiseks.
Linnaleht küsitles sel teemal linnapea Jüri Kaverit ja
Navitrollat.
Millised korteriühistud
on avaldanud soovi oma
maja Navitrolla pildiga ilmestada?
J. K.: Praeguseks on taotlused esitanud korteriühistud Vilja tn 20 ning Luha tn
13. Nad vastavad ka tingimustele, sest korterelamute
otsaseinad on soojustatud.
Lisaks neile kahele korteriühistule on mõned ühistud
veel huvi üles näidanud, ent
neil on maja veel soojustamata.
Miks just kunstnik Navitrolla teosed? Kas peale
Navitrolla kunstiteoste võib
ka mõne teise kunstniku
pildi valida?
J. K.: Ikka võib, see oli
lihtsalt üks algatus ja väljapakutud variant. Kui mõnel
ühistul või majaomanikul
on mõni teine või põnevam
idee, siis loomulikult on või-

Kas pildi valisid korteriühistud ise välja või tuli
sul endal nõu ja jõuga abiks
olla?
N.: Peamiselt valisid ikka
majaelanikud ise. Pildipangast vaadati, mis kõige rohkem meele järele on, ja selle
alusel improviseerime uue
teose.
Kaua maalimine aega
võtab?
N.: Kunst sünnib täpselt
nii kiiresti, kui ta suvatseb.
Iga selline suureformaadiline
teos oleneb mitmest muutujast – ilmast, tervisest, rahvusvahelisest olukorrast, tarnijate võimest piisavalt värvi
hankida jne... Loodetavasti
saab Sänk nädalate jooksul
hakkama. Ma ise toetan,
nagu oskan.

Linnapea Jüri Kaver ja kunstnik Navitolla Võrumaa toidukeskuse saalis, taustaks kunstniku looming.
malik läbi rääkida.
Kuidas need hiidmaalid leme ühes suunas. Kunsti
Nüüdseks on selgunud
seinale tehakse? Kirjelda tegemisel on koostöö väga kaks korteriühistut, kes
Kui palju ühe pildi sei- seda protsessi.
tähtis ning niisugune tööjao- pilti soovivad. Kumb maja
nale tegemine maksma läN.: Ega siin midagi kee- tus on loodetavasti viljakas esimesena ette võetakse?
heb?
rulist ole. Hakkad aga ser- meile mõlemale. Väljakutse N.: See on veel väike üllatus
J. K.: See maksab umbes vast peale ja saabki maalitud. on suur.
meile endilegi.
3000 eurot.
Loomulikult on vaja palju
kannatust ja kogemusi, kõiki
Navitrolla, kas see on üksikasju ära seletada läheks
kõige suurem n-ö lõuend, tõesti pikale.
millele sinu töö on maaliPilt tehakse enam-vähem
tud?
samamoodi nagu iga teinegi,
N.: Tervikpildi seisuko- ainult see on kole suur... Vaja
halt on see tõesti suurim pilt, kraana küljes rippuda ja värmida teeme. Aastaid tagasi vi kulub ka rohkem.
sai maalitud Tallinki laeva,
aga see oli pigem kujundusKes maalima hakkab?
ülesanne, seekord teeme lihtN.: Mina ise seda pilti
salt pildi.
ei maali, vaid annan nõu ja
Millal esimesed pintsli- hoian kätt, kui vaja. Kunstnik
tõmbed tehakse?
Sänk (Võru oma kunstnik
N.: Oi, seda täpselt veel ei Danil Taro – VLL) maalib.
teagi. Palju tehnilisi pisideKuidas ta täpselt seda
taile on veel vaja läbi mängi- teeb, tuleb tema enda käest
da ja siis otsustame. Looda- küsida. Mul on väga hea
me, et mais saab esimene pilt meel, et sain temaga tuttapüksid jalga.
vaks ja koostööd teeme.
Tundub, et paljuski mõt- Majade fassaadi kavandid. Kolm erinevat stiililahendust

Kas pole ohtu, et maal
püsib värskena vaid mõned
aastad ja hakkab seejärel
tuhmuma?
N.: Hirm on asjatu. Tänapäevased materjalid on nii
head, et enne laguneb maja
ära ja siis võib selle suure pildi kokku rullida ning mõnele
teisele majale kleepida.
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EAS toetab Võrru gümnaasiumi loomist

Jüripäev tõi eakatele tasuta bussisõidu

Võru sai Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt positiivse
rahastusotsuse
Seminari 1 koolihoone
rekonstrueerimise
projekti kohta. Selle kohaselt
alustab hoones 2015. aasta
sügisest tegevust nn puhas
gümnaasium.
Projekti kogumaksumus
on üle 5 miljoni. EAS toetab
projekteerimis- ja ehitustöid
ning sisustuse soetamist 4,3
miljoni euroga, 15protsendise omaosaluse katab haridus- ja teadusministeerium.
Rekonstrueerimisel läh-

Alates jüripäevast, 23. aprillist on Võru linna 70aastastel ja vanematel inimestel õigus bussiga tasuta
sõita.
Linnavalitsus on väljastanud ligi 1200 soovijale
kaardi, mille alusel saab linna läbivatel maakonnaliinidel nr 1, 11, 14 ja 16 tasuta
sõita.
Linnapea Jüri Kaver
avaldas heameelt, et viimaks
on linn suutnud võimaldada
eakatele väljateenitud tasuta
bussisõidu. „Linna eesmärk
on sel moel premeerida ea-

tutakse
nüüdisaegsetest
tehnilistest lahendustest ja
materjalidest ning energiatõhususe miinimumnõuetest,
tagada tuleb iseseisev funktsioneerimine ja efektiivne
ruumilahendus.
Ajakava kohaselt alustatakse ehitust 2014. aasta
suvel ning gümnasistid saavad uues gümnaasiumis õppetööd alustada 2015. aasta
septembris.
Toetust said üheksast
kandideerinud omavalitsusest viis: Võru kõrval veel
Tartu, Pärnu, Jõhvi ja Silla-

mäe.
Hindamiskomisjon tugines oma hinnangutes muu
hulgas haridus- ja teadusministeeriumi seisukohtadele,
ehituslikele ekspertiisidele
ning rahandusministeeriumi
analüüsile omavalitsuse finantssuutlikkuse kohta.
Gümnaasiumivõrgu korrastamist rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS) Euroopa regionaalarengu fondist.
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kaid nende panuse eest linna arengusse, tehtud elutöö
peab andma õiguse väärikalt vananeda. Loodan, et
tasuta bussisõit on eakatele
toeks ning lihtsustab nende
igapäevaseid toimetamisi,”
sõnas Kaver.
Sõidusoodustuse kiipkaart ei maksa selle taotlejatele midagi ning kehtib
tähtajatult. Ainukesed tingimused on, et taotleja on
70aastane või vanem ning
tal on sissekirjutus Võru linnas.
Taotluste vastuvõtt lin-

navalitsuses kestab. Taotluse
saab vormistada siis, kui 70.
eluaasta on täitunud.
Taotluse blankett on kättesaadav linnavalitsuse infosaalis Jüri 11 (Jüri tänava
poolne uks) ning selle saab
täita kohapeal ametniku
abiga. Oluline on, et kaasas
oleks isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass).
Sõidusoodustuse kiipkaardi
taotlemise blankett on kättesaadav ka Võru linna kodulehel www.voru.ee
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Teeme linna korda!
Võru linna iga-aastased
heakorrapäevad toimuvad
sel aastal nädal hiljem kui
varasematel aastatel – 29.
aprillist kuni 10. maini.
Kutsume heakorrapäevade jooksul oma allasutusi, ühiskondlikke organisatsioone, kõiki ettevõtteid,
kinnistuomanikke, garaažiühistuid ja linnaelanikke
üles koristama ümbrus kevadtalvisest prügist. Samuti
ootame kõiki võrulasi kaasa lööma linna objektide
korrastamisel. Koristamist
ootavad Kubija metsaalune,
kalmistu, Tamula matkarada, tänavaääred ja teised
linna haljasalad.
Kellel on soovi ja jõudu,
saab osaleda 4. mail üleeestilise kampaania „Teeme
ära!” raames toimuvatel
koristustalgutel
Tamula
rannas ning Võru linna kalmistul. Registreerida saab
end talgutele http://www.

teemeara.ee/. Kaasa võtke
kindad ja tööriistad (reha ja
pang)! Kogunemispaik on
Tartu tänava otsas rannas
kell 10 ja kalmistumaja juures samuti kell 10.
Tuletame meelde, et kodumajapidamises tekkinud
jäätmed saavad elanikud
viia Võru linna keskkonnajaama Lühike 1. Keskkonnajaamas saavad elanikud
tasuta üle anda vanapaberit, metalli, pakendeid,
elektroonikaromusid, autorehve, aia- ja haljastusjäätmeid ning ohtlikke
jäätmeid. Tasu eest võetakse vastu aknaklaasi, suurjäätmeid, ehitusjäätmeid ja
asbesti. Keskkonnajaam on
avatud T–L kella 8–16.
Lisainfot heakorrapäevade kohta saab linnamajanduse osakonna telefonil
785 0915 ja e-posti aadressil terje.moisto@voru.ee.
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4. mail on keskkonnajaam avatud kella
8–20. Koostöös Võru jäätmekeskusega
on eraisikutele loodud võimalus kevadkoristuse jäätmed Võru linna keskkonnajaamas tasuta ära anda.

Linnavalitsus ootab Võru linna
teenetemärgi kandidaate
Linnavalitsus ootab kõigilt
ettepanekuid Võru linna
teenetemärgi
andmiseks
2013. aastal.
Taotlused palume esitada kirjalikult Võru linnavalitsusele aadressil Jüri 11,
65620 Võru või e-posti aadressil vlv@voru.ee hiljemalt
15. maiks. Ettepanek peab
sisaldama
teenetemärgi
nominendi isikuandmeid,
tegevusala ja teenete või
muude põhjuste loetelu.
Võru linna põhimääruse ko
haselt antakse linna
teenetemärk füüsilisele isikule Võru linnale osutatud

teenete eest või linna erilise
austusavaldusena.
Linnavalitsus
esitab
nõuetekohaselt vormistatud teenete
märgi andmise
taotluse ja oma ettepanekud kandidaatide kohta linnavolikogule. Teenetemärgi
andmise üle otsustab linnavolikogu.
Võru linna teenetemärke antakse välja alates 1994.
aastast. Teenetemärgi omanike nimekirja leiab Võru
linna kodulehelt www.
voru.ee/ Üldinfo.
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Uudised hariduselus
Koolitee alustamisest
1. novembriks pidid kõik
vanemad esitama linnavalitsusele oma 2013. aasta septembrist kooliteed alustavate laste kohta elukohajärgse
kooli määramise avalduse.
Selles tuli märkida ära ka
esimene ja teine eelistus koolivalikus ning hea meel on
teatada, et sellel aastal saavad
kõik lapsed koha tema vanema esimese eelistusena märgitud koolis.
Meeldetuletuseks veel:
kõikidel neil vanematel tuleb
teha enne 31. maid taotlus
oma lapsele määratud koolis,
et ka seal koht kindlustada
(seoses Kreutzwaldi gümnaasiumi remondiga asub
kooli kantselei Kooli 7 Bkorpuses). Nimelt loetakse
vastavalt Võru linna koolide
vastuvõtu kordadele avalduse esitamata jätmisel nimeta-

Võru linnavalitsuse
palgajuhend
Võeti vastu Võru linnavalitsuse palgajuhend.
Palgajuhendis jääb suur
osa senini kehtinud linna
ametiasutuste teenistujate
töö tasustamise korra põhimõtteid samaks. Muudatused tulenevad eeskätt uuest
avaliku teenistuse seadusest
(ATS) ja sellest, et asutustes
töötavad edaspidi ametnikud
ATSi alusel ja töötajad töölepingu seaduse alusel.
Võru linna põhimääruse
muutmine
Muudeti Võru linna põhi-

määrust. Valdavalt on tegemist 1. aprillist jõustunud
avaliku teenistuse seadusest
tulenevate muudatustega.
Võru linnavolikogu ja
linnavalitsuse liikmete
teenistuslähetusse
saatmise kord
Võeti vastu Võru linnavolikogu ja linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord.
Uus avaliku teenistuse seadus (ATS) toob kaasa
muudatused kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (KOKS). Sellest tulenevalt muutub linnavolikogu
ja linnavalitsuse liikmete
teenistuslike küsimuste regulatsioon.
Vastuvõetud korras on
sätestatud linnavolikogu ja
linnavalitsuse liikmete lähetuse taotlemine ja vormistamine ning kulude hüvitamine ja päevaraha maksmine.

Võru linna suurima kooli
remondist
Kindlasti on kõik asjast huvitatud ja ka lihtsalt tähelepanelikud inimesed märganud,
et Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi koolihoone on juba
praeguseks oluliselt muutunud. Hea on teatada, et
ehitus on graafikus ja seega
peaksid juba jaanuarist 2014
kõik õpilased tagasi oma
koolimajja jõudma. Selleks
tuleb veel asenduspindadel
vastu pidada vaid käimasolev
veerand ning üks poolaasta.
Kindlasti on see loodavaid
tänapäevaseid õpitingimusi
arvestades väike pingutus.
Ootamise teeb veelgi lihtsamaks teadmine, et kuna
maja ehitushange läks plaanitust ligi 400 000 euro võrra
odavamaks, siis taotleti luba

kasutada ka vabad summad
sisustuse soetamiseks. Kui
varem terendas oht, et rekonstrueeritud majja tuleb
kaasa võtta needsamad vanad toolid ja lauad, siis tänu
sellele, et regionaalminister
on andnud taotlusele positiivse vastuse, vahetatakse
suur osa sisustusest välja.
Hariduskorraldusest
Viimastel kuudel on Võru
linnas palju räägitud ka hariduskorraldusest
seoses
planeeritava riigigümnaasiumi loomisega. Volikogu on
otsuse puhta gümnaasiumi
loomise ja riigile üleandmise
kohta juba teinud. Linnavalitsus moodustas jaanuaris
töörühma, kes sai ülesandeks
Võru linna haridusvõrgu
korraldamiseks ettepanekuid
teha. Usume, et töörühmal
õnnestub tänu laiapõhjalisu-

sele linna õpilaste ja nende
vanemate jaoks parim lahendus leida.
Kõikidele linnakodanikele ja Võru linna elust huvitatud inimestele on antud ka
võimalus hariduskorralduses
tehtavate muudatuste teemal
kaasa mõelda ning rääkida.
Algmaterjal selleks on pandud üles linna veebilehele
(www.voru.ee/haridus, kultuur ja sport/hariduskorraldus). Info seal uueneb ja
täieneb pidevalt, kuid juba
praegu saab ülevaate Võru
linna hariduse ajaloost, tänapäevast ja võimalikust tulevikust. Samuti on ära toodud
kontaktid, kust saab veel täpsemat infot ning kuhu oma
tähelepanekutest ja mõtetest
teada anda.
Kristi Aavakivi,
haridusspetsialist

Aasta õpetaja kandidaatide esitamine nüüd lihtsam
Võru pedagoogide töötulemuste tunnustamiseks on
juba viiel aastal välja antud
autiitlit „Võru linna aasta õpetaja”. Aprillikuu linnavolikogu
istungil tegime konkursi statuudis mõned muudatused,
mis teevad kandideerimise
sellele tiitlile lihtsamaks.
Aasta õpetaja tiitli väljaandmist reguleeriv linnavolikogu määrus võeti vastu
2007. aasta novembris eesmärgiga tõsta esile pedagoogide tegevust ning tunnustada õpetajaid, kes oma töö ja
isikliku eeskujuga on olulisel
määral kaasa aidanud meie
noorte
väljakujunemisele
tublideks kodanikeks.
Aasta õpetaja valimisel on
tähtsustatud ka seda, et tiitli
saaja on mõjutanud positiivselt nii haridusasutuste kui
ka Võru linna ja maakonna
arengut. Tunnustus antakse
igal aastal viiele üldhariduskooli, lasteaia või huvikooli
õpetajale kolmes kategoorias:
aasta õpetaja, aastate õpetaja
ja aasta noor õpetaja.
Nüüdseks juba viie aasta
pikkuse praktika käigus on

Linnavolikogu istungitel
Maade
munitsipaalomandisse
taotlemine
Anti luba taotleda munitsipaalomandisse linna tänavate Sinika tn T1, Tulbi tn T1
ja Luha tn T5 rajatiste alune
ning neid teenindav maa.

tud ajaks õpilaskoht vabaks.

Seni kehtinud põhimõtteid
ei muudetud.
Loa andmine
rendilepingu sõlmimiseks
Võru linnavalitsusele anti
luba sõlmida Riigimetsa
Majandamise
Keskusega
maa rendileping Kubija rolleriraja ja Kose tee vahelise
kergliiklustee rajamiseks ja
kasutamiseks tähtajaga kuni
10 aastat, rendihinnaga 70 €
aastas ja rendileandja õigusega muuta renti viie aasta järel
tarbijahinnaindeksi muutuse
alusel.
Võru linna ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise
eeskirjade kinnitamine
Volikogu võttis vastu Võru
linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise ning
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskirjad, millega määratakse kindlaks ühis-

ilmnenud mõned kitsaskohad, mis on takistanud konkursi sujuvat korraldamist ja
olnud kohati ahistavad.
Nõnda oli statuudi järgi
konkursile esitatavate kandidaatide arv sõltuvuses kooli
või lasteaia õpilaste arvust.
Kuni 300 õpilasega haridusasutus sai esitada ühe kandidaadi, 300–500 lapsega asutus kaks ja üle 500 õpilasega
asutus kolm kandidaati.
See tekitas olukorra, et
näiteks vähem kui 300 õpilasega kool või lasteaed sai
esitada konkursile vaid ühe
kandidaadi, samas kui kategooriaid on kolm. Nii tuli
hoolekogul esmalt otsustada,
millises kategoorias oma kandidaat üles seada, sest teised
kategooriad jäid nende ees
suletuks.
See tähendab, et mõni
tubli õpetaja ei pääsenud kandideerima ainuüksi põhjusel,
et väiksematel asutustel puudus võimalus tema kandidatuuri esitada.
Linnavalitsuse hinnangul
ei ole selline piirang põhjendatud ning volikogule teh-

ti ettepanek muuta statuuti
nõnda, et kõik haridusasutused, olenemata õpilaste arvust, saaksid esitada ühe kandidaadi igas kategoorias.
Teine muudatus konkursi statuudis on seotud tiitliga
„Aasta noor õpetaja”. Seni sai
sellele tiitlile kandideerida
pedagoog, kellel on tööstaaži
kuni viis aastat. Ent kui pedagoogi esimeste tööaastate
sisse jäi ka emakssaamine ja
kodus lapse kasvatamine, siis
muutis see aasta noore õpetaja tiitlile kandideerimise peaaegu võimatuks.
Sellepärast otsustasime, et
noore õpetaja tiitlile saavad
kandideerida
pedagoogid,
kellel on tööstaaži kuni kaheksa aastat.
Kolmas muudatus puudutas konkursil osalemiseks
täidetavat taotluse vormi, mis
seni koosnes kolmest plokist.
Seal tuli esiteks kirjeldada
kandidaadi tegevust haridusasutuse tasandil, teiseks
tema tegevust Võru linna ja
maakonna tasandil ning kolmandaks tegevust ja tuntust
üleriigilisel tasandil.

Niisugune jagamine oli
liiga bürokraatlik, mistõttu
nõutakse edaspidi esitajalt,
et kandidaadi tegevust iseloomustataks kahel tasandil:
oma asutuses ja väljaspool
seda.
Loodame, et muudatuste tulemusel suureneb aasta
õpetaja konkursile esitatavate kandidaatide arv ja sellest
sündiv positiivne konkurents
viib meie hariduselu edasi.
Ühtlasi tuletame meelde,
et taotlusi aasta õpetaja tiitli määramiseks saab asutuse
hoolekogule esitada kuni 15.
juunini. Märgake ja tunnustage!
Tarmo Piirmann,

veevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise ja nende kasutamise
põhimõtted Võru linnas.
Eeskirjad on viidud kooskõlla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ning veeseadusega.
Eeskirjadega saab tutvuda Võru linna veebilehel
www.voru.ee.
Määrused jõustuvad alates 1. maist 2013.

aastal. Eesmärk on tõsta esile
edukate pedagoogide tegevust ning tunnustada õpetajaid, kes oma töö ja isikliku
eeskujuga on oluliselt kaasa
aidanud noorte kujunemisele mitmekülgseteks isiksusteks ning kelle tegevus on
positiivselt mõjutanud haridusasutuste, Võru linna ja
piirkonna arengut. Tunnustus antakse viiele õpetajale
kolmes kategoorias, tunnustatakse nii kooli-, lasteaiakui ka huvikooliõpetajaid.

teks kinnitati Tõnu Anton,
Sairos Hõrak, Tõnu Jõgi, Roland Lust, Henni Nassar, Anneli Ott, Ilmar Sild ja Andu
Värton.

Kasutusloa väljastamise
kooskõlastamine
Volikogu kooskõlastas kasutuslubade väljastamise OÜle
K & K Partnerid Tamula rannas asuva rannabangalo ja
selle abihoone kohta tähtajaga viis aastat.
Võru linna aasta õpetaja
statuudi muutmine
Muudeti Võru linna aasta
õpetaja statuuti. Lihtsustati
kandidaatide esitamise korda ning igale linna haridusasutusele anti võimalus esitada kuni kolm kandidaati.
Võru linn on aasta õpetaja nimetust välja andnud viiel

abilinnapea

Huvide deklareerimine
Võeti vastu huvide deklareerimise määrus.
Määrus kehtestati seoses
uue korruptsioonivastase seaduse jõustumisega 1. aprillil
2013. Määrusega määratakse
kindlaks huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikud
ning sätestatakse huvide deklaratsioonide kontrollimise
komisjoni koosseis.

Võru linna ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni
arendamise kava
aastateks 2013–2025
Kinnitati „Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks
2013–2025”.
Arendamise kava on
aluseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisel ja väljaehitamisel
Võru linnas kavas piiritletud
alal. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt
rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud
ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni arendamise kava
alusel, mis koostatakse vähemalt 12 aastaks.

Majanduskomisjoni
liikmete kinnitamine
Majanduskomisjoni liikme-
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Võru teedest ja valimisturismist
Sõiduteede olukord kevadise sula ajal tekitab iga aasta
üksjagu nurinat. Löökaugud
tekivad neil nädalatel teedesse tundidega ja linnas, kus
liiklus on tihe ja teid palju,
on varakevadine vaade üsna
trööstitu.
Kahtlemata pakub sõiduteede olukord opositsioonile
mugava võimaluse linnavalitsust kritiseerida ja süüdistada. Poliittehnoloogiliselt
on see kindla peale minek
ja küllap on hiljuti ajalehes
kriitikaga üles astunud linnavolinik Toomas Paur oma
praeguselt tööandjalt neid
tehnikaid ka usinalt omandanud.
Kui linnavalitsuse pihta
suunatud süüdistustega oleks
võimalik löökauke siluda,
siis oleks viimase aja õelutsemisest mingit abi. Aga päriselus ei tee ükski leheartikkel
sõiduteid paremaks ega lendu paisatud süüdistus auku
olematuks. Vaja läheb raha,
et muretseda materjalid, palgata inimesed.
Raha pole Võru eelarves
kunagi olnud üleliia palju,
mistõttu on linnavalitsustel läbi aegade tulnud leida
kesktee vajaduste ja võimaluste, unistuste ja reaalsuse
vahel. Need pole valikud,
mis tooksid poliitikule kiire populaarsuse kasvu, vaid
nõuavad järjekindlat selgitamist, miks tehakse nii ja mitte teisiti.
Võrokesena tean oma
kodulinna tänavate olukorda suurepäraselt. Kaugema
kandi meestel ei ole vaja seda
üle rääkida, sest erinevalt
neist tallan mina neid teid

iga päev. Kahtlemata tahan
minagi, et sõiduteid kataks
laitmatult sile asfaltbetoon ja
kõik kõnniteed oleksid kaetud ühtlase kivikattega. Tahaksin palju muudki.
Aga ma ei saa olla nõus
süüdistusega, et linnavalitsus
on tegevusetult pealt vaadanud, kuidas tänavad lagunevad. Vastupidi, oleme ette
valmistanud projektid vee- ja
kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Kreutzwaldi, Jüri
ja Vee tänava lõikudel ning
tänavu jõuavad need realiseerimisjärku.
Kuna kasutame nendeks
töödeks Euroopa Liidu toetusraha, siis ei olene asjade
käik ja tempo alati ainult
meist.
Pärast tänavaaluse torustiku paigaldamist vahetatakse mõistagi välja ka tänavakate. Teisiti ei saagi see olla.
Muidugi oli Kreutzwaldi tänava kate halb juba eelmisel
aastal ja aasta enne seda, aga
ma kujutan ette neid pealkirju, kui linn oleks mullu
Kreutzwaldi tänava ära remontinud, et juba aasta hiljem see torutöödeks uuesti
avada.
Põhjus, miks meie teed
lagunevad kiiremini, kui
neid rekonstrueerida jaksame, ei ole poliitikute saamatuses, vaid rahapuuduses. Ja see ei ole ainult Võru
probleem. Näiteks Tallinna
linnavalitsus otsustas vabariigi valitsuse kohtusse kaevata, nõudes sellisel viisil
aru, miks eraldas riik tänavu
omavalitsustele kohalike teede hoiuks vaid 29 miljonit
eurot. Sellest 29 miljonist

laekub Võru linnale 210 096
eurot, mis ei ole kuigi toekas
summa.
Paneb mõnevõrra üllatuma, et keskerakondlased
süüdistavad Tallinna tänavaaukude tekkes keskvalitsust, kuid Võru aukude eest
peavad vastutavaks omavalitsust. Küllap õpetatakse
selliseid propagandanippe
populismi kiirkursustel, kuid
mingisugune järjepidevus
võiks kriitikas sellegipoolest
olla.
Niisiis ootan Keskerakonnalt positiivset tagasisidet, kuidas Võru tänavad
ennaktempos korda teha.
Aga see on opositsioonile
ilmselt ebamugav küsimus,
sest lahmida on ju tükk
maad lihtsam kui argumenteeritult arutleda, lahendusi
välja pakkuda. Lahendus ei
saa olla mingi umbmäärane
„linnavalitsus tehku”, vaid
volikogu liige peaks saama
aru, kuidas luuakse väärtusi
ja kuidas raha eelarvesse laekub.
Poliitikud ei tekita sõrmenipsuga raha juurde, vaid
jagavad
ümber
seda, mille kodanikud on suutnud
ühiste asjade ajamiseks kokku panna.
Poliitiku edukust
tuleb hinnata tema
oskuse põhjal piiratud
ressursiga
otstarbekalt ümber
käia, sest konjunktuurseid lubadusi
oskab meist igaüks
päris mitme leheartikli jagu loopida.
Vaadates ajas mõni kuu

ettepoole, siis võib oodata
teisigi lennukaid avaldusi
teemal, mida linnavalitsus
pole teinud või mida ta on
kellegi arvates valesti teinud.
Kahtlemata pole keegi eksimatu ja poliitika ei ole mitte
duell tõe ja vale vahel, vaid
erinevate valikute konkurents.
Panen headele kriitikutele südamele, et enne kui te
hakkate rääkima „võrulaste
nimel” ja võitlema „rahva
tahte” pärast, käige natuke
linnas ringi ja uurige, mida
see rahvas räägib ja tahab.
Minul on võrokesena
seda seni olnud lihtne teha,
sest ma elan siin. Aga ma
ei tea, kuidas on lood nende poliitikutega, kes tuleva
eemalt Võrut valitsema, mitte meie kodulinna teenima,
ning kes on nagu herilaseparv mesitaru kallal. Mina
olen neid poliitikuid nimetanud „valimisturistideks”,
keda kõige enam iseloomustabki see, et enne valimisi
kirjutatakse end Võru linna
kodanikuks ning kohe pärast
valimisi siit välja.

Jüri Kaver,
linnapea

Linnavalitsuse istungitel
Toetuste andmine
Sihtasutusele
Võrumaa
Arenguagentuur anti Võru
linna 3013. aasta eelarvest
Võru turismiinfokeskuse tegevuse toetuseks 2000 eurot.
SA Võrumaa Arenguagentuur sai tegevuse toetuseks
4960 eurot ja SA Lõuna-Eesti
Turism 1184 eurot.
Võru linna eelarvest eraldati mittetulundusühingule
Toetuskeskus Meiela 1435
eurot keraamikaahju ostmise
kaasfinantseerimiseks.
n

Detailplaneeringu
kehtestamine
Kehtestati Tallinna mnt
15, Mooni tn 5, Mooni tn 4 ja Tallinna maantee T1 kinnistu vahelise
maa-ala
detailplaneering.
Detailplaneeringuga on sellel alal moodustatud kümme ärimaakrunti ning kolm
transpordimaakrunti.
n

Detailplaneeringute
koostamise algatamine
Algatati Võrukivi tehnopargi maa-ala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga
kaaluda võimalusi kinnistute
ehitusõigusi ja piire muuta.
Planeeritava maa-ala suurus
on ligi 10 ha.
Algatati Kivi tn 12a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine eesmärgiga kaaluda võimalusi
n

kinnistu ehitusõigust muuta.
Planeeritava maa-ala suurus
on ligi 1,3 ha.
Detailplaneeringute
koostamise algatamise ja
keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda
Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonnas Jüri
11 tööpäevadel kella 9–12 ja
13–15.
Ehituslubade
väljastamine
Väljastati luba:
Petseri tn 2 // 2a, Jüri tn
39, 39a kaugküttetorustiku
ehituseks;
Liiva tn 11, 11a, 11b, 12b,
12c, 13, F. R. Kreutzwaldi tn
54a, 58b kaugküttetorustiku
ehituseks;
elektroonilise side võrgu
rajatise tarvis Liitva tn 4.
korterelamute Tartu tn
30, Koreli tn 28a, Petseri tn
7a, Luha tn 27, Kivi tn 16 ja
Pikk tn 14 rekonstrueerimiseks.
n

Kasutusloa
väljastamine
Väljastati kasutusluba elektrivõrgu rajatiste tarvis asukohtadega Kivi tn T1, Kivi tn
T2, Kivi tn T3, Kivi tn T4.
n

Riigihanke tulemuste
kinnitamine
Riigihanke „Tänavapuude
n

hooldus- ja kujunduslõikus”
edukaks pakkumuseks tunnistati OÜ Maastikuhooldus
pakkumine.
Riigihanke „Virtuaalserveri ning kettamassiivi ost”
edukaks pakkumuseks tunnistati ASi Kungla Dialoog
pakkumine.
Võru kunstikooli
põhimäärus
Kinnitati Võru kunstikooli
põhimäärus.
n

Maa ostueesõigusega
erastamine
Nõustuti Raudtee tn 33 maa
ostueesõigusega erastamisega ehitiste omanikule.
n

Võru linna
kriisikomisjoni koosseis
Kinnitati Võru linna kriisikomisjoni
koosseis.
Esimees on linnapea Jüri Kaver, aseesimees abilinnapea
Tarmo Piirmann, liikmed:
abilinnapea Kersti Kõosaar,
ASi Võru Soojus tootmisjuht
Valter Banhard, ASi Võru
Vesi juhatuse liige Sairos
Hõrak, Kaitseliidu Võrumaa
maleva pealik Urmas Vahter,
Päästeameti Lõuna päästekeskuse Võrumaa päästepiirkonna juhataja Kaino Zilmer,
Politsei- ja Piirivalveameti
Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo Võru politseijaoskonna juht Madis Soekarusk
n

ning Eesti kaitseväe Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem
Maidu Allikas.
Komisjoni
liikmetele
määrati ka asendusliikmed.
Hanke korraldamine
Korraldatakse
riigihange
„F. R. Kreutzwaldi tänava
valgustuse mastikannude ja
kaabli paigaldus”.
n

Müügikoha
hooajaliseks laienduseks
kooskõlastuse andmine
Osaühingule Floverend anti
nõusolek paigaldada müügikoha hooajaline laiendus Jüri
tn 26 hoone ette ajavahemikul 1. maist 31. oktoobrini
2013.
n

Müügikoha
hooajaliseks
laiendamiseks
kooskõlastuse andmine
Osaühingule Lilleoaas anti
nõusolek müügikoha hooajalise laienduse paigaldamiseks Jüri tn 13 hoone ette
ajavahemikul 1. mai – 31.
oktoober 2013.
n

Riigihanke tulemuste
kinnitamine
Riigihanke „Petseri tänava
pikenduse ehitamine, Kooli tn kuni Jüri tn” edukaks
pakkumuseks tunnistati ASi
Kagu Teed pakkumus.
VLL
n

Lugupeetud lemmikloomaomanikud!
Kevad on käes ja sulava
lume alt tulevad päevavalgele lemmikloomade
väljaheited, mis meie
kaasko danikud,
hoolimatud loomaomanikud, on
koristamata jätnud.
Meist keegi ei taha olla
see õnnetu, kelle jalanõu
tabab haisvat hunnikut
või kelle laps peab reostunud liivakastis mängima.
See pahandab kindlasti
nii korralikke ja hoolivaid
lemmikloomapidajaid, kes
oma looma järelt ilusasti
koristavad, kui ka kodanikke, kellel lemmiklooma
pole.
Muret tekitavad ka
omapäi ringi jalutavad
kiisud, kes jätavad endast
maha lõhnamärke majadele, teeäärsetele hekkidele, välisustele ja autodele.
Kindlasti on enamikul ringi jalutavatel kassidel kodu,
kuid siinkohal peab linnarahvale meelde tuletama, et
ka oma neljajalgseid nurrumootoreid tuleb hoida oma
territooriumil. Mõni põhjendab, et armastab oma
kiisut ega piira tema vabadust, kuid loom on loom
ja linnaruum on lemmikloomade jaoks ohtlik maailm – autod, teised loomad,
haigused, parasiidid, pahatahtlikud kaaskodanikud.
Paraku on ka paljud
jalutama lastud lemmikloomad steriliseerimata/
kastreerimata. Emane kiisu
poegib aastas kolm korda,
tuues selle aja jooksul ilmale keskmiselt 12 poega.
Kahe aasta jooksul paljunevad teie emaskassi järeltulijad 144pealiseks karjaks ja
kolme aasta jooksul on teie
steriliseerimata ja kontrollimatult poegiv emaskass
pannud alguse juba 1726
õnnetule tänavale jäetavale kassile, kes trotsivad
külma, parasiite, haigusi
jne. Me ju ei saa rääkida
loomale kohusetundlikust
pereplaneerimisest – seega
vastutame loomaomanikuna nii oma lemmiklooma
kui ka tema järglaste eest.
Tihti heidetakse loomade varjupaikadele ette,
et seal eutaneeritakse liiga palju loomi. Aga kelle
loomad need on? Kas varjupaiga või hoopis kaaskodanike hoolimatusest tänavale jäetud loomakesed?
Varjupaik puutub oma töös
kokku juba meie hoolimatute kaaskodanike tekitatud
probleemide tagajärgedega.
Hulkuvate loomadega
kaasnevad probleemid saavad alguse ikka inimeste
hoolimatusest ja mugavusest, mitte lemmikloomadest endist.
Kuigi meie seas on
kindlasti palju korralikke
ja hoolivaid loomapidajaid,
kelle üle on väga hea meel,
tuletame siinkohal meelde loomapidaja peamised
kohustused, mis tulenevad
kasside ja koerte pidamise
eeskirjast.
• Iga loomaomanik on
kohustatud kohe koristama

oma looma
tagant reostuse. Haljasaladele, tänavatele ja mänguväljakutele maha jääv
reostus pahandab seal jalutavaid ja mängivaid kaaskodanikke.
• Avalikes suplusrandades on koera ujutamine
keelatud.
• Looma, sh kassi, tuleb
pidada kinnisel piiritletud
territooriumil, nii et looma väljapääsemine oleks
välistatud.
Järelevalveta
kassi või koera peetakse
hulkuvaks ja ta tuleb kinni
püüda ning varjupaika toimetada. Looma püüdmise
ja varjupaigas pidamisega
tekkinud kulud kannab
loomaomanik. Kui loomaomanik jätab looma teadlikult varjupaika, on tegu
loomahülgamisega ja see
tegu on karistatav.
• Koerale kuuluval või
tema kasutuses oleval territooriumil peab olema tema
olemasolust teatav hoiatussilt ning territooriumile
peab olema tagatud ametiülesannet täitva isiku ohutu
sissepääs.
• Rihma kasutamine on
kohustuslik koeraga avalikus kohas viibides. Rihmata tohib koeral lasta joosta
tarastatud aias. Kui tegu on
kurja koeraga, on kohustus
kasutada avalikus kohas
viibimisel suukorvi. See,
kas koer on kuri või mitte,
oleneb koeraomaniku hinnangust, kuna tema on see
isik, kes koera tegude eest
vastutust kannab. Kui koer
patseerib lahtiselt, on tegu
omaniku seaduserikkumisega.
• Looma omanik on
kohustatud kaduma läinud
looma kohe otsima asuma.
Et kiirendada oma lemmiklooma leidmist, peaks iga
loomaomanik varustama
looma kaelarihmaga, millel
on omaniku nimi ja telefon
või veel parem, looma kiibistama, et omanikku oleks
kergem ja kiirem tuvastada. Veterinaararst paigaldab kiibi, mille saab tasuta
kanda registrisse portaalis
Eesti.ee. Kui olete kaotanud
looma, siis soovitame teatada varjupaika. Sealt saab
kindlasti ka nõuandeid,
mida saate ise ära teha, et
oma lemmikloom kiiremini üles leida. Üldiselt kehtib
tõde: mida rutem otsinguid
alustada, seda tõenäolisem
on loom leida.
Terje Moisto,
järelevalvespetsialist
Infot leitud loomade
kohta saate
Võru loomade varjupaigast
Lühike 3
http://voru.varjupaik.ee/
Tel 5340 4223
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IT-öö Võru noortekeskuses
Reede, 15. märtsi õhtul kogunesid Võru linna, Vastseliina, Lasva ja Meremäe
noored ning noortejuhid
Võru noortekeskusse, et
osaleda üle-eestilisel IT-ööl.
IT-öö mõte oli tõsta
noorte teadlikkust info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna võimalustest, näidata selle seoseid
teiste valdkondadega ning
lükata ümber IT-erialadel
õppimise kohta kehtivad
väärarvamused.
IT-öö toimus sel aastal
juba kolmandat korda, selle
käiku oli võimalik interneti
kaudu ka otsepildis jälgida.
Keila noorteraadios kestis

öö läbi eriprogramm.
Üritus
toimus
ITvaldkonna tudengite ja IKT
ettevõtete esindajate toel sel
aastal 14 noortekeskuses üle
Eesti, osalejateks 27 noortekeskuse noored vanuses
12–20 aastat. Noorte ülesandeks öö jooksul oli oma
võistkonnaga välja mõelda
ja valmis teha reklaam teemal „Miks IT-eriala on parim valik”. Rohkem infot ja
valminud tööd: www.startit.
ee. IT-öö elluviimist toetas
Euroopa regionaalarengu
fond.
Võru noortekeskuse
meeskond

Hetk ettevalmistuskooride kontserdilt.

Foto: Tõnis Anton

Kevadised naeratused
Võru muusikakoolis
Akna taga on kevad olnud
visa saabuma, aga Võru
muusikakoolis on ta juba
ammu jõuliselt kanda kinnitanud: aasta töid võetakse
kokku arvestuste, eksamite,
kontsertidega. Aga mitte ainult. Käivad ka ettevalmistused uute õpilaste vastuvõtuks kõikidele erialadele.
Aprillis külastasid meie
õpilased ja õpetajad seitsme
kontserdikavaga Võru linna
ja selle lähiümbruse koole
ja lasteaedu, et tutvustada
lastele pille. Direktor Neeme Punder juhtis kontserte meeleolukalt ja harivalt,
mõnda pilli lasi ka kuulajatel proovida. Ta viitas sellele, et tänavusest poistelaulu
konkursist võttis osa 51 Võrumaa poissi, mis näitab, et
musikaalsetest lastest siin
puudu ei ole.
Muusikakooli lahtiste uste päevadele 20.–22.
maini on oodatud kõik
lapsed, kes soovivad sügisel
muusikaõpinguid alustada.
Siis on võimalus lähemalt
vaadata, kuidas käib töö
muusikakoolis ja milliseid
pille saab õppida. Infot
vastuvõtu kohta saab kooli
kodulehelt www.muusikakool.voru.ee.
I klassi astuvaid muusikahuvilisi lapsi ootame
ka Võru Kesklinna gümnaasiumi, kus koostöös
muusikakooliga tegutseb
muusika
süvaõppeklass.
Muusikaklassis
õppivad
muusikakooli lapsed saavad solfedžo- ja muusikajaloo teadmised oma üldkooli õppekava raames, vaid
pillitundideks tulevad nad
muusikakooli. Ühise vankri
seadmisega tahame väärtustada laste aega.
Sel aastal julgustame vanemaid rohkem tooma oma
5–7aastasi lapsi laulma. Ettevalmistuskoorides saavad

poisid-tüdrukud eakohaste
muusikaliste tegevuste kaudu hea alguse edaspidisteks
pilliõpinguteks ja laulmiseks. Ettevalmistuskooride
kontserdil peegeldus laulurõõm nii laste säravates silmades, kõlavates häältes kui
ka õpitud laulude rohkuses.
Õppeaasta
viimasel,
suurel
kevadkontserdil
„Kevade naeratus” 24. aprillil kell 18 kultuurimajas
kannab põhiraskust muusikakooli keelpilliorkester.
Ettekandele tulevad Haydni klaveri- ja Vivaldi viiulikontsert, solistideks on
muusikakooli õpilased. Lisaks kuuleb Võru Kesklinna
gümnaasiumi ühendkoori
ja puhkpillisoliste. Nende seas astuvad lavale Uku
Konsap (saksofon) ja Kaspar-Oskar Kramp (tromboon), kes jõudsid üleriigilisel konkursil „Noor
muusik 2013” finaali ning
viimast premeeriti ka diplomiga. Poiste õpetaja Jaan
Randvere on kevadkontserdi kava kokku pannud ja juhatab ka keelpilliorkestrit.
Ootame kõiki!
Muusikakool võib rõõmu tunda oma tublide
õpilaste ja tõeliselt pühendunud õpetajate üle. Pillimängu õppimine nõuab
tõesti huvi, aega, töötahet ja
kannatlikkust, aga tulemuseks on oskus, mis rikastab
kogu elu.
Südamesse on jäänud
ühe väikese Rõuge koolipoisi anuvad silmad ja sõnad: „Ma tahaksin nii väga
muusikakooli
minna…”
Emad-isad, märgake oma
lapsi ja lubage neil astuda
muinasjutulisse muusikamaailma!
Marge Venkov,
Võru muusikakooli
õppealajuhataja

Ootame Võru linna õpilasi malevasse!
Võru õpilasmalev tuleb
ka sel aastal. 1.–26. juulini toimuv õpilasmalev
on sel aastal kahes vahetuses: Pikakannu ja
Jaani rühm 1.–12. juulini ja linnarühm 15.–26.
juulini.
Võru
noortekeskus ootab sel aastal
13–18aastaste õpilaste
avaldusi elektrooniliselt, registreerimisvormi leiab noortekeskuse kodulehelt. Teiseks
uuenduseks on tänavu
see, et üleriigilisele
kokkutulekule sõidavad mõõtu võtma kõik
kolm Võru malevarühma.
Malevasse
kandideerinud õpilastest
moodustatakse kolm
18liikmelist
rühma.
Eesmärk on luua soolise tasakaaluga rühmad, kus on nii
varem malevas osalenuid kui
ka nn rebaseid. Mida varem
registreeruda, seda suurem
võimalus on saada just sellesse rühma, kuhu soovitakse.
Samuti huvitab meid, miks
soovitakse malevas osaleda.

Vajadusel korraldame vestlused.
Malevlased töötavad neli
tundi päevas ning teenivad
vähemalt 1.90 eurot tunnis.
Varasemad kogemused näitavad aga, et tublidele töötajatele on tööandja nõus lisatasu maksma. Tööandjateks
on nii omavalitsused kui ka

eraettevõtjad. Tööandjatel on
võimalik end veel praegugi
koostööks välja pakkuda.
Õpilased sõidavad tööle
ja tagasi üldjuhul jalgratastega. Pärast tööd sisustatakse
aega mitmesuguste lõbusate,
harivate ning omaalgatuslike
tegevustega.
Maleva osalustasu on öö-

bimisega rühmades 37 eurot
ja ööbimiseta rühmas 25 eurot.
Võru õpilasmalev toimub
Võru linnavalitsuse, Võru vallavalitsuse ning ENTK toetusel.

pandi end proovile uutes olukordades ja tegevustes, lisaks
toimusid väljasõidud Suurele
Munamäele ja Tartusse. Osalejad panid iga päev tekkinud
mõtted kirja laagri töövihikusse, mis koju minnes jäi
heaks meenutuseks õpitust.
Laager toimus Võru ja
Vasteliina
noortekeskuse
koostöös, tegevust rahastati
Euroopa Liidu tõukefondide

ja riikliku struktuuritoetuse
summadest Eesti noorsootöö
keskuse eelarve kaudu „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuste seaduse” ja programmi „Noorsootöö kvaliteedi
arendamine” alusel.
Täname ja tervitame kõiki tublisid laagrilapsi, külalisi,
abistajaid ja toetajaid.

Einike Mõttus,
Võru noortekeskuse juhataja

Lastelaager „Hea sõber”
18.–22. märtsini toimus
Rogosi mõisas koolivaheaja laager „Hea sõber”, kus
osalesid Võru linna ja valla
ning Vastseliina 7–11aastased lapsed. Laagrist said osa
18 last, sealhulgas vähemate
võimalustega peredest pärit
lapsed.
Laager oli sisustatud
teemapäevadega
(sõprus,
viisakus ja valikud). Mängu-

liste meetodite kaudu õpiti
viisakat käitumist, arutleti
eeskujude ja igapäevaste valikute tegemise teemal, räägiti vaba aja sisustamisest,
elusituatsioonides
hakkamasaamisest, emotsioonide
juhtimisest; harjutati meeskonnatööd, koos elamist ja
tegutsemist.
Nädala jooksul kohtuti mitme põneva külalisega,

Noortekeskuse meeskond

Suusahooaeg lasteaias Sõleke
Viimaste aastate lumised talved on meelitanud üha rohkem inimesi suusaradadele.
Liikumine värskes õhus loob
hea enesetunde ja annab tugeva tervise. Lasteaed Sõleke
kuulub tervist edendavate
lasteaedade võrgustikku ja
kuue-seitsmeaastaste laste
liikumistegevuse prioriteediks talvel on suusatamise
algõpetus.
Suusatundidega alustas
Sõlekeses 2010. aasta talvel
tollane liikumisõpetaja, noor
suusaneiu Kertu Saarepuu.
Lasteaia direktori Tiina Kala
eestvedamisel leiti oma vahenditest võimalus 12 kvaliteetse suusakomplekti (Fischeri suusad, saapad, kepid)
ostmiseks, sest vähestel lastel
oli suusatamiseks vajalik varustus. Lapsed olid vaimustuses – nad omandasid suusatamise algtõed ja oskused
professionaalse suusataja juhendamisel. Harjutati Kubija
suusaradadel: õpiti tasakaalu
suuskadel ja kukkumisest
püstitõusmist, vahelduvtõukelist suusasammu ning paaristõukeid, mäkketõusu ja
laskumist. Suusatundidest ei
tahtnud ükski laps puududa.
Mis veel lastest rääkida, Kertu
meelitas isegi õpetajad suusarajale!
Ülemöödunud aasta talvest jätkab lastele suusatamise algtõdede tutvustamist

Võru lasteaia Sõleke väikesed suusatajad.
liikumisõpetaja Elo Meier
ja lapsed ootavad suure elevusega suusatunde. Laste
suusahuvi köidab ka vanemaid – nii mõnigi pere on
ostnud uued suusapaarid ja
hakanud koos lastega suusaradadel käima. Vanemad
on aidanud ka transpordiga
Kubijale ja Haanjasse, on toetanud igati laste huvi suusatamisoskuste omandamisel.
Sel aastal jagas lastele kasulikke nõuandeid võistlusteks
valmistumisel
Mammaste
tervisespordikeskuse klubi

Põlva Serviti laste ja noorte
laskesuusatamise treener Marek Parksepp. Aitäh!
Talvega omandatud suusatamisoskuse proovilepaneku kõrghetk on märtsi keskel,
kui Haanjas toimuvad „Suure
Munamäe mängud”. Mudilaste suusasõidust vaba sõidutehnikaga ühisstardist võtavad kuue-seitsmeaastased
lapsed osa juba kolmandat
aastat järjest. Igal aastal on ka
paljud emad-isad tulnud lapsi
ergutama ja neile kaasa elama.
Laste eneseusk ja eduela-

mus peegelduvad nende rahulolevatelt nägudelt finišis
– ühe väärt oskuse algtõed
on omandatud. Saadud diplom leiab auväärse koha pere
elamises ja šokolaadimedal
on nagu päris. Ka vanemate
pilgud on kõnekad – nad on
uhked ja õnnelikud laste saavutuste üle ning tänulikud
õpetajale.
Taas on üks suusahooaeg
lasteaias Sõleke lõpule jõudnud.
Maia Päevalill,
lasteaia Sõleke õpetaja
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Kevad algab rattanädalaga

1. mai on rattapäev!
Lisaks rattaga tööl, koolis
või miks mitte ka lasteaias
käimisele toimub rattanädala keskel, 1. mail kogu pere
üritus – rattapäev.
Rattapäeval pakutakse
mitmesuguseid tegevusi nii
väikestele kui ka suurtele
rattasõpradele.
Päev algab Kesklinna
pargis toimuva rattalaadaga (kell 10), kuhu ootame kauplema nii noori kui
vanu, nii uute kui ka kasutatud rataste või rattaosadega.
Lisaks on vanatehnikaklubi
Vänt ja Sänna kultuurimõis
vaatamiseks üles seadnud
näituse vanadest ja põnevatest ratastest.
Enne rattapäeva ametlikku avamist toimub rataste
rongkäik: kõik on oodatud
kell 10.30 ratastega Kesklinna parki, et üheskoos teha
üks lõbus sõit linnas ning
kuulutada rattapäev avatuks. Avaüritusel räägitakse,
milline ratas vastab ohutusnõuetele, kuidas õigesti
kiivrit kinnitada ning milliseid vigu ratturid liikluses tavaliselt teevad. Lisaks
näitavad oma osavust Võru
trikiratturid.
Kesklinna parki on üles
seatud ka telk mudilastele,
kus saab lugeda rattateemalisi raamatuid, vaadata
Jänku-Jussi multikaid ning
meisterdada midagi toredat.
Kell 12 joonistame üheskoos tänavale rattaid.
Päeva raames toimub
peredele ja seltskondadele
orienteerumismäng ratastel: 1–5liikmeline võistkond
peab viie tunni jooksul ot-

Jalgrattamatkad
Toimumisajad: 4.05. kevadine jalgrattamatk; 21.07.
suvine jalgrattamatk; 22.09. sügisene jalgrattamatk.
Lühikirjeldus: Eesmärk on populariseerida jalgrattasõitu kui
huvitavat ja tervislikku ajaveetmisviisi, pakkuda kõigile osalejatele võimalust matkata rattaga oma tempos ning tutvuda
looduse ja vaatamisväärtustega. Matkade pikkus on 30–40
km ning matkad kulgevad sellistel teedel ja radadel, mis on
võimalikult vähese liiklusega. Matka algus ja lõpp on samas
kohas. Liikumiskiirus valitakse selline, et see on kõigile jõukohane. Vajaduse korral tehakse puhkepause ja oodatakse
mahajääjaid järele. Poolel distantsil ja matka lõpus pakutakse
juua ja süüa. Lõpus loositakse kõigi osalejate vahel välja mõned auhinnad. Iga matkaline saab väikse meene.

Pikale veninud talv on lõpuks möödas ja kaua oodatud kevad on käes. Teed ja
tänavad on taas lumevabad
ning pargid haljendavad.
Et kevade tulekut rõõmuga tähistada, kutsub
Võru linnavalitsus koos
oma heade koostööpartneritega inimesi rattahooaega
avama.
Kallid võrulased, otsige
keldritest ja teistest hoiupaikadest oma rattad välja,
pühkige tolmust ning võtke
osa rattanädalast, mis algab
29. aprillil ja kestab kuni 4.
maini.
Alustame hooaega
lõbusalt ja
seltskondlikult!
Kutsume kõiki inimesi rattaga tööl või koolis käima
ning andma märku sellest,
et Võrus on kevad alanud.
Kollektiiv, sõprade grupp
või pere, kes käib ajavahemikus 29. aprillist 4. maini
rattaga tööl, koolis või matkal ning teeb oma lõbusast
ratastega seltskonnast toreda foto ja saadab hiljemalt 8.
maiks Võru linnavalitsusse
(marianne.mett@voru.ee),
osaleb
üllatusauhindade
loosimises. Fotod laetakse
üles rattanädala Facebooki
kodulehele. Enim meeldinud foto autorit tunnustatakse. Fotode üle saab hääletada kuni 19. maini. Võitjad
kuulutatakse välja maikuu
linnalehes ja rattanädala
Facebooki lehel.

Haanja rattaklubi üritused 2013

Haanja rattaklubi krossisari

Kõik on oodatud rattahooaega avama!			
sima üles mõned kohad
Võru linnas ning vastama
küsimustele. Õigesti vastanud võistkonnad osalevad
loosimises. Orienteerumismängus pole tähtis mitte

kiirus, vaid see, et saad koos
mõnusas seltskonnas linnas
rattaga liigelda ning vahvast
mängust osa võtta. Võistkond otsustab ise, mis ajal
ta selle mängu läbib, oluline

1. mai 2013
KAVA
10.00 Rattalaat Kesklinna pargis
Ratastel orienteerumismäng linnas
10.30 Kogunemine Kesklinna parki.
Rattarongkäik
11.00 Rattahooaja avamine
Trikiratturite esinemine
Suurimad vead, mida ratturid liikluses
teevad
Millistele ohutusnõuetele peab ratas
vastama
11.15 Võistlus „Võrumaa rattaäss 2013“
Vabaduse platsil
12.00 Rataste ühisjoonistamine
Vabaduse tänavale
Vigursõit Dino-Car’idega nii suurtele
kui väikestele
Tegevused Kesklinna pargis:
mudilaste telk – Jänku-Jussi multikad, lugemisnurk, joonistamisnurk
rataste näitus – vanatehnikaklubi Vänt, Sänna kultuurimõis
Maanteeameti telk – infomaterjalid
15.00 Orienteerumismängu lõpp
16.00 Autasustamine. Loosimine
Vaata linna facebooki lehte, kava täieneb.

Foto: MTÜ Eesti Rattarikkaks

on, et see toimuks ajavahemikus kella 10–15. Kõigile
orienteerujatele on Võru
tarbijate ühistu välja pannud karastusjoogi.
Rattapäeval
ootame
koolide 10–12aastaste laste
võistkondi osalema võistluses „Võrumaa rattaäss 2013”,
mis toimub Vabaduse väljaku parklas, kuhu on üles
seatud vigurrada (registreerumine tiina.hallimae@
voru.ee). Lisaks võistlusele
on peredel võimalik Vabaduse väljaku parklas DinoCar’idega sõita.
Rattanädal lõpeb 4. mail
Haanja rattaklubi korraldatava kevadise rattamatkaga,
mis pakub kõigile head võimalust matkata rattaga oma
tempos ja tutvuda looduse
ning vaatamisväärtustega.
Võistluste juhendid ja
ürituste täpsem info on kättesaadavad Võru rattanädala
Facebooki kodulehel. Teavet
saab ka e-posti tiina.hallimae@voru.ee ja telefoni 785
0922 teel.
Rattanädala
üritusi
kaasrahastavad Keskkonnainvesteeringute Keskus,
Maanteeamet, MTÜ Trafficprof, Võru linnavalitsus
ning toetavad Kubija hotellloodusspaa, Valio Eesti AS,
Võru tarbijate ühistu, Võru
politseijaoskond,
Hawaii
Express, MTÜ Haanja Rattaklubi, Võru Automaailm.

Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Toimumisajad ja -kohad: 8.05. Kubija; 15.05. Verijärve;
12.06. Vällamäe; 3.07. Rõuge / Võrumaa meistrivõistlused;
24.07. Hallimäe; 7.08. Antsumäe; 21.08. Veemäe; 11.09. Kubija.
Lühikirjeldus: Eesmärk on pakkuda kõigile rahvasportlastele võimalust võistelda ja panna ennast proovile erineva
raskusega radadel. Selgitada välja (hooaja 2013) parimad lõunapiirkonna mägirattasõitjad meeste, naiste ja noorte seas.
Selgitada välja Võrumaa meister mägirattakrossis 2013. Krossisari koosneb kaheksast etapist, mis toimuvad Võru maakonna piires. Etapid toimuvad järgmistele vanuseklassidele: M/
N14; M/N16; M/N18; M U23; M eliit; N eliit; M seenior. Iga
võistluse järel autasustamist ei toimu. Paremusjärjestus etapil
selgitatakse lõpuaegade põhjal. Üldvõitjad ja vanuseklasside
parimad selguvad pärast viimase etapi kokkuvõtete tegemist
ning autasustamine toimub Haanja rattaklubi hooaja lõpetamise üritusel. Sarja kokkuvõttes lähevad arvesse kuue etapi
parimad kohad.

Võru linna sünnipäevanädal
Jalgratta paarissprint
Toimumisaeg: 17.08. kell 19.
Lühikirjeldus: Jalgratta paarissprindil osaleva võistkonna
moodustavad kaks isikut, mõlemad läbivad vaheldumisi märgistatud distantsi, kasutades selleks üht ja sama ratast. Ratas
on n-ö teatepulgaks. Arvestust peetakse neljas kategoorias:
meespaarid, naispaarid ja segapaarid.

Võru VIII rattaralli
Toimumisaeg: 18.08. kell 12.
Lühikirjeldus: Sõit Võrumaa asfaltteedel, stardi ja finišipaik Võru spordikeskuse ees. Võistlus kuulub Eesti maanteekarikasarja, mille põhikorraldaja on OÜ Aerobike. Info ja
registreerimine www.aerobike.ee.
Võistlusdistantsid on ligi 90 ja 50 km. Lisaks saab pärast
põhisõidu starte umbes kell 12.20 osa võtta lastesõitudest.
Lastesõitude vanuseklassid on järgmised: 200 m – M/N-U5
(distantsi läbimine); 400 m – M/N-U7 (distantsi läbimine); 1
km – M/N-U9 (võistlus); 2 km – M/N-U11 (võistlus).
Igale distantsi läbinud lapsele on diplom ja pisike auhind.
Vanuseklassides M/N-U9 ja M/N-U11 on kiireimale tüdrukule ja kiireimale poisile eraldi auhind.
Rohkem infot: www.haanjarattaklubi.ee

kauplema,
ostma või
vahetama!
1. mail kella 10–17 toimub Kesklinna pargis
rattalaat, kuhu on oodatud jalgrataste ja nende
tarvikute müügiga tegelevad ettevõtjad ja
eraisikud.
Kaubelda saab antiigist tuttuute ratasteni, olgu
siis tegu ratta, rattarõivastuse või -osadega –
kõik on oodatud.
Kohamaksu ei küsita.
Tule kauplema, sest sulle ebaoluline rattajupp
võib kellelegi väga vajalik olla!
Registreerimine e-posti aadressil
marje.randver@voru.ee.
Lisainfo tel 785 0918.
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Tasuta nõu psühholoogilt, võlanõustajalt või tugiisikult
Üle Eesti käib projekt, mille
raames on võimalik saada
nõu psühholoogidelt, võlanõustajatelt, tugiisikutelt.
Nõustamist püütakse korraldada võimalikult inimese
elukoha lähedal: koduvallas
või lähedal asuvas suuremas
linnas. Nõu pakutakse inimestele, kellel mitmesuguste
takistuste tõttu puudub võimalus või valmisolek oma
igapäevaelu hästi korraldada,
sh kasutada aktiivselt tööturuteenuseid, minna tööle või
säilitada töö.
Tegu on Euroopa sotsiaalfondi
finantseeritava
projektiga
„Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine
juhtumipõhise võrgustiku-

töö piloteerimise kaudu”, mis
on üks osa riiklikust programmist „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed
2012–2013”. Eesmärgiks on
raskustes inimeste toimetulekuvõimet parandada ja
tööhõivet suurendada.
Projektiga tegelevad sotsiaalkindlustusameti
piirkondlikud koordinaatorid
koos valdade ja linnade sotsiaaltöötajatega. Nad kohtuvad omavalitsuses kohapeal
toimetulekuraskustes
inimestega ja suunavad neid
spetsialistide juurde nõustamisteenuseid saama.
Raskustesse
sattumise
põhjusi võib olla palju: kas
on inimene töötuks jäänud
või võlgades, tal on vaja

hooldada pereliiget või on
endal tervisemured, inimesel ei ole praegusaja tööturul
toimetulekuks oskusi või on
muud probleemid.
Teenused, mida inimesed
selle projekti kaudu tasuta
saavad, on psühholoogiline
nõustamine (individuaalne
ja perenõustamine), võlanõustamine ja tugiisikuteenus.
Psühholoogilise
nõustamise eesmärk on toetada
inimesi igapäevaelus probleemide lahendamisel ning
vajalike elumuutuste tegemiseks uute oskuste ja jõuvarude leidmisel. Psühholoogiline nõustamine annab
võimaluse vaadata oma elule
uue pilguga ning leida tek-

kinud ebamugavast ja vahel
lootusetuna tunduvast olukorrast väljapääs.
Perenõustamine on abiks
pereliikmetele ühise keele
leidmisel, konfliktide lahendamisel ning lähedussuhetes
raskuste ületamisel. Perenõustamisest on abi ka peres
toimunud muutustega toimetulekul ning vajalike elumuutuste tegemiseks ühiste
ressursside leidmisel.
Võlanõustamisest
võib
tuge olla inimestele, kellel on
juba tekkinud või tekkimas
probleemid võlgadega. Võlanõustaja abistab inimest näiteks võlakohustuste kaardistamisel, majapidamiseelarve
korrastamisel,
võlanõuete
õiguspärasuse hindamisel

ja võlausaldajatega läbirääkimisel, õpetab tulevikus
võlgnevusi vältima. Võlanõustamine ei muuda võlgasid olematuks, kuid aitab
kliendil olukorda paremini
hinnata.
Võlanõustamise
eesmärgiks on inimese abistamine majandusliku iseseisvuse säilitamiseks, rahaliste
kohustustega toimetulekuks
uute oskuste ja teadmiste andmine ning tulevikus
võlgnevuste ennetamine.
Tugiisikuteenuse sisuks
on inimese abistamine juhendamise ja uute jõuvarude otsimise ning kasutamise
kaudu, et aidata tal paremini
hakkama saada raske olukorraga igapäevaelus, asjaajamisel, kontaktide loomisel ja

ametiasutuste külastamisel,
oma kohustuste täitmisel või
õiguste teostamisel.
Kui teil on huvi nõustamise vastu või soovite projekti kohta lisainfot saada,
võtke ühendust sotsiaalkindlustusameti
piirkondliku
koordinaatori või oma valla/
linna sotsiaaltöötajaga.
SKA piirkondlik koordinaator Võru-, Valga- ja
Põlvamaal on Raina Kurg,
tel 5854 0570, e-post raina.
kurg@voru.ensib.ee.
Lisainfot leiab projekti
kohta ka sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.ensib.
ee/projektid.
Kärt Saarsen,
projektijuht

Korgipuud ja lipdub

Võrumaa keskraamatukogu
rahvusvahelise Grundtvigi
õpikoostööprojekti „Uurides
teid õppimiseni” uued kohtumised
välispartneritega
toimusid Portugalis Sintra ja
Evora linnas ning Mallorcal
Arta linnas. Portugali kohtumise pealkiri oli „Montado”,
mis tähendab maastikku, kus
domineerivad
korgipuud.
Meile tutvustati korgitehast
ja selle huvitava külaskäigu
jooksul nägime, kuidas korgitamme puidust on võimalik
valmistada mööblit, vihmavarje, käekotte, peakatteid ja
isegi ehteid.
UNESCO maailmapärandi nimistu linn Sintra oma
losside ja aedadega ning Evora linna ajaloolised hooned
ja nn kondikabel olid samuti
väga meeldejäävad. Portugali
projektikohtumise tipphetk
oli „Alma Lusitana” etendus,

kus osales kokku 60 inimest:
Portugali partnerorganisatsiooni Universidade Senior
de Evora seeniorid-õppijad
(vanim näitleja oli 93aastane)
ja Evora linna teatritrupi noored liikmed. Noorte ja vanade
koostöös oli sündinud põnev
ja kaasahaarav lavastus.
Märtsis toimus kohtumine Mallorcal, kus projektitöö
vaheldus samuti kultuuriliste
väljasõitudega. Külastasime
Arta koopaid, Valldemossa
küla, Petra veinikeldrit, imelist katedraali Palma linnas
ja Arta linna, kus toimunud
jalutuskäigul olid meie giidideks vastuvõtva asutuse
CEPA Arta õpilased.
Mallorca kohtumiseks oli
kõigil partnerasutustel tarvis
valmistada oma linna ja riiki
iseloomustavatest helidest ja
lauludest kokku pandud klipp
ning filmida oma osa partne-

Puhkepaus Palma de Mallorca vanimas kohvikus. Fotol
Võrumaa keskraamatukogu töötajad.
rite ühisest lipdub’ist. Lipdub hästi toimivast koostööst.
on muusikavideo, mille koos- Võrumaa keskraamatukogu
tisosad on kaasalaulmine või kodulehel http://lib.werro.ee/
suuliigutamine, näitlemine index.php/grundtvig.html
ning muusika. Lipdub’i viima- on kõigil huvilistel võimalik
ne osa filmiti Mallorcal kõigi libdub’i vaadata.
projektipartnerite osavõtul
Projekti viimane koosning sama päeva õhtul saime olek toimub maikuus Dublijuba seitsme partnerorgani- nis, kus tehakse kokkuvõtted
satsiooni filmitud ja seejärel kahe aasta jooksul tehtud
üheks videoks kokku pandud töödest.
lipdub’i vaadata. See oli väga
Merle Koik,
lõbus kogemus ja suurepäVõrumaa keskraamatukogu
rane näide rahvusvahelisest
arendusjuht

Võru linna uudiseid 1933. aasta aprillist
Wenelased on hädas eesti
ja saksa keelega
Wõru Tööstuskoolis õpib
praegu 4 wõi 5 wenelast, kes
on hädas eesti ja saksa keelega. Maawalitsus pööraski
sellepärast haridusministeeriumi poole instruktsioonide
saamiseks nende õppeainete
korraldamiseks wenelastele.
Ministeerium wastas, et saksa
keele õppimisest wõib neid
wabastada, kuna wabaksjäänud tunde wõib kasutada
riigikeele õpetamiseks. Lõputunnistusilt tuleks siis saksa
keel ära jätta ja eesti keel märkida riigikeelena.
Wõru Teataja nr 36,
1. aprillil 1933
P.S. Osati ka vanasti naljapäeval nalja teha.
Uues haiglas 26 haiget
Juba möödunud laupäewaks,
s.o 1. aprilliks, paigutati esimesed haiged Wõru linna
haigla uude päähoonesse.
Eile oli uues haiglas üldse 26
haiget. Nagu haigeilt kuuldub, meeldiwad uued ruumid
neile kõigiti. Praegu on haigla
peaaegu täielikult uude hoonesse kolinud. Kontor asub
nüüd ka sääl. Samuti on haigla uude päähoonesse kolinud
hra. Piir.
Esimene operatsioon uues
haiglas teostati teisipäewal.
Arsti-noa alla läks 12aastane
Erich Arras, kellel oli ägeda

Jaan Niiluse fotoateljee Jüri 22 Ühispanga väikeses
majas.
Esimese Eesti fotopaberi
loomuline pimesoole põletik.
Eile opereeriti pimesool tutwustamiseks on minu äri
Salme Sawil, kes pärit Antsla juures waatekast wälja pandud oma-walmistatud pabealewikust.
Wõru Teataja nr 38, ril kopeeritud mitmewärwi6. aprillil 1933 liste piltidega.
Lugupidamisega Foto J.
P.S. Doktor Piho juhatusel
ehitatud haiglahoone oli selles Niilus Wõrus, Jüri 22, Ühiskohas 1982. aastani (seega panga wäiksemas majas teipeagu pool sajandit), et siis sel korral.
Wõru Teataja nr 42,
alustada uut elu Kubija män20. aprillil 1933
dide all.
P.S. Lisan foto Jaan Niiluse ateljeest Jüri 22 Ühispanga
Uudis foto alal
Olen oma uues fototööstu- väikeses majas. Jaan Niilus oli
ses walmistama hakanud oma aja üks tuntumaid Võru
päewawalgel kopeerimiseks fotograafe, kes tegi kaastööd
mitmewärwilisi isetooniwaid ka ajalehele Wõrumaa Teafotopabereid, milline tööstus taja.
on ka esimene Eestis. Fotoharrastajaile soowitan alati Sportlik supelmaja Wõrru
wärskeid fotopabereid igas ehitatakse
suuruses ja arwul, kusjuu- tenniseplatsi juurde?
res paberi hind on 50 prots. Nagu kuuldub, kawatseb
Wõru Tenniseselts ehitada
odawam wäljamaa omast.

eelolewaks suweks Tamula
järwe, tenniseplatsi kohale
supelmaja. See oleks määratud waid sportlastele ja sisustatakse ka wastawalt – hüppetorniga, pöördelauaga jne.
Loomulikult oleks see segasupelmaja ning täidaks just päämiselt sportlikke ülesandeid.
Seni pole selts linnawalitsuse poole weel loasaamisega
pöördunud, mispärast ka
teada pole, kas kawatsus teostatakse. Sportliku supelmaja
ehitus läheks maksma paarisaja krooni ümber.
Kuidas linnasupelmajaga jääb, kas ta wanasse kohta
paigutatakse ja kas teda ajakohastatakse ka, pole samuti
weel teada. Loodetawasti selgub aga seegi peatselt, kuna
supelhooaeg enam kaugel
pole.
Wõru Teataja nr 45,
27. aprillil 1933
P.S. Kahjuks see hea
plaan vist ei teostunud, sest
ühtegi selleteemalist fotot ei
ole muuseumi saabunud ja
ka järgmistes lehtedes pole
sellest enam juttu. Kahju,
üks ilus asi oleks randa saanud. Kogudes on küll fotosid,
kus on veetavad supelmajad
ja üks asus ka purde ääres.
Wanu ajalehti sirwis
Wõrumaa muuseumi
pääwarahoidja
Arthur Ruusmaa.
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TÄHELEPANU!
Maikuus suletakse remondi
tõttu Võru linna saun. Teised
saunad ja pesemisvõimalused:

LUGEMISPROGRAMM RAAMATUGA SUVESSE
15. JAANUAR – 15. JUULI

Kubija
hotell-loodusspaa

Programm on pühendatud Fr. R. Kreutzwaldi 210. sünniaastapäevale ning tugineb kirjaniku sõnadele: „Just nagu pääsuke oma
poegi lendama õpetab, nõnda peab ka kirjamees oma lugejaid
seni harjutama, kuni nad tõesti lennata oskavad.”
• Loe läbi programmis osalev raamat.
• Valikus on 50 raamatut.
• Küsi raamatukoguhoidjalt või lae alla ja prindi välja
kahe küsimusega tagasisideleht ning anna täidetuna
raamatukoguhoidjale.
• Raamatukoguhoidjalt saad oma lugemispassi templi.
• Vähemalt 15 templiga lugemisprogrammi pass tagab
auhinna V Kesklinna pargi raamatukoguüritusel
1. augustil.
• Kord kuus loositakse kõikide osalejate vahel välja auhinnad.
• Paremad lugemissoovitused ja kommentaarid avaldatakse
Võrumaa keskraamatukogu kodulehel.

Spaa- ja saunakeskuse
hommikusaun iga päev
8–10, hind 3 €/in.
Hommikul avatud
üks leilisaun ning
kõik veesilmad.
Spaa- ja saunakeskus
E–R 14–17, tavapilet 6€/in,
sooduspilet 4€/in
E–N 17–22, tavapilet 7€/in,
sooduspilet 5€/in
R 14–22 ja L–P 10–22,
tavapilet 12€/in,
sooduspilet 8€/in
5x kaart kasutamisega
E–N 14–22 ja R 12–17, 25€
5x kaart kasutamisega
R 17–22 ja L–P 10–22, 30 €
Sooduspilet kehtib õpilastele kuni 16. eluaastani ja
pensionäridele
(soodustust tõendava
dokumendi esitamisel)

VANEMA JA VÄLISEESTI RAAMATU TUBA
Nagu nimigi ütleb, sisaldab kogu vanemaid Eestis ilmunud ja
väliseesti raamatuid, mida raamatukogu on saanud alates 1988.
aastast annetuste, näiteks aktsiooni „Pagulasraamat kodumaale”
kaudu. Esimest korda on lugejatel võimalus tutvuda Raimond Kolga raamatukogusse kuulunud raamatutega, mis on märgistatud
templi ja rohelise kleebisega.
Vanema ja väliseesti raamatu tuba on avatud teisipäeviti kella
11–15, aga raamatuid saab kätte kõikidel raamatukogu lahtiolekuaegadel. Andmebaas on kättesaadav RIKSWEBis raamatukogu
veebilehel http: //lib.werro.ee.

TASUTA RAAMATUTE KEVADLAAT
JÜRIPÄEVAST JAANIPÄEVANI

Väimela
tervisekeskus

Tooge raamatukokku puhtad ja korralikud raamatud ja ajakirjad,

mida te enam ei vaja, et need leiaksid raamatulaadal uue omaniku.

Puusaunad on köetud
laupäeval 16–21. Saunas on
vihtlemine lubatud.
Täiskasvanu 2.20 €/in,
lapsed (6–18a), 1.70 €/in
Peresaunad ettetellimisel
(tel 528 2526).
väike peresaun 5 €/h
(neljapäeviti 10–16)
suur peresaun 7 €/h
(neljapäeviti 10–16)

Näitused
Konverentsisaalis
Elurikkus
EENeti ja Tallinna Tehnikaülikooli geoloogiainstituudi arvutijoonistuste võistlustööde näitus.
III korruse teenindussaalis
Kultuuripärandiaasta 2013. Käsitööraamatute ja -esemete ekspositsioon Võrumaa muuseumi ja Võrumaa keskraamatukogu kogudest.

Üritused

8. mai
RAAMATUKOGUPÄEV „LOODUSE LEHEKÜLJED”

Nöörimaa tugikodu

Konverentsisaalis
11.00 Raamatu „Ei ole kunagi hilja” esitlus. Ilmar Vananurm
12.00 Botswana loodusreisi muljeid ja pilte. Helle Laanpere
16.00 Etendus „Kevad konnatiigis”. Võrukaela näitering
16.30 III jutuvõistluse parimate autasustamine
III korruse teenindussaalis
TEA kirjastuse suur raamatumüük
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

2013

Dušiteenus (30 min)
E–R kella 8 –16, 1.50 €

Karjäärinõustamine, müügikoolitus ja
praktika ning töö
Üleskutse lastevanematele ja teistele vastutustundlikele võrumaalastele, kes teavad
mõnda 16-24aastast noort, kes ei õpi ega
tööta. Rääkige noorele, et algab projekt, mis
pakub neile karjäärinõustamist, täienduskoolitust (müügikoolitus) ja tööpraktikat ning ka
tööd.
Müügikoolitus ja müügipraktika on heaks
hüppelauaks tööturule sisenemisel, andes CVle kaalu nii täiendkoolituse kui töökogemuse
mõttes. Müügikonsultandi töö ei nõua varasemat töökogemust ega eriharidust, kuid võib
olla esimene arvestatav töökogemus. Selleks
peab osalema kõigis tegevustes (poole pealt
liituda ei saa):
Karjäärinõustamisel koostatakse kolme
päeva jooksul karjääriplaan, analüüsitakse
tugevusi ja nõrkusi (tüüpilised tööintervjuul
esitatavad
küsimused),
õpetatakse
tööintervjuul käitumist ning enda esitlemist,
parandatakse ja täiustatakse CVd.
Pärast karjäärinõustamist on kümnepäevane tutvumispraktika tööandja OÜ
Kontaktikeskus juures. Tutvumispraktikal antakse ülevaade, mida müügikonsultandi töö
endast kujutab.
Müügikoolitusel (160 h, umbes neli nädalat)
tehakse ettevalmistus müügikonsultandi
tööks (telefonimüügiks vajalik hoiak, motivatsioon, erinevad müügitehnikad, kliendiga
suhtlemine, edukas ei-ga toimetulek). Koolitus kestab igal tööpäeval kaheksa tundi,
umbes kella 9–17 (oleneb kaugemalt tulijate
bussiaegadest). Kõik koolituse läbinud saavad
tunnistuse.
Praktika (kuni 2 kuud) toimub tööandja OÜ

Õnnitleme
aprillikuu
juubilare
90

Helga Udras
Jaan Nurks

85

Lembi Vassar
Emilia Eva Pant
Valve Juhanson
Helju Teder
Koit Vorp
Erika Reiljan
Maia Frey

80

Niina Vent
Milli Saks
Galina Kuchina
Paul Kasak
Vassili Lell
Kalju Vall
Griseldis-Mariette
Küppar
Hermine Hoop
Ingrid Hark
Lidia Uibo
Aavo Lind

75

Eha Männiste
Edgar Dobris
Vello Padosepp
Eha Männiste
Endla Keel
Are Laidvee
Leonid Tšernokozov
Raimo Tiks
Helve Kimask
Rein Kõrtsmann
Dagmar-Tamara Rõigas
Eldor Must
Aare Lang
Rosina Kärblane

70

Mare-Ly Pedaja
Karl Mägimets
Arvi Ploom
Avo Taalvelt
Viive Ruusmäe
Ilme London
Albert Ülenurm
Helbe Palgi
Vello Bakler
Peeter Pirn
Tamara Kumm
Riho Pilt

Kontaktikeskus Võru kontoris. Praktikal käimise kohta väljastatakse ka tunnistus. Praktikapäeva pikkus on kuni 8 h.
Uus töökoht ootab OÜs Kontaktikeskus. Tublimad saavad tööle juba 1. juulist.
Koolitusel ja praktikal osalemise ajal makstakse stipendiumi 3,84 eurot päevas (karjäärinõustamise ajal stipendiumi ei maksta).
Lisaks kompenseeritakse sõidukulud (10
senti/kilomeeter). Sõidukulusid arvestatakse
kodu ja projekti tegevuste toimumise koha
lühima vahemaa alusel (http://kaart.otsing.
delfi.ee/ abil). Bussipileteid ja kütusetšekke
esitama ei pea.
Karjäärinõustamine algab 29. aprillil kell
10 Võru noortekeskuses aadressil Liiva 21.
Täpsem info: 1) facebook.com/louna.eesti.
noored.toole või
2) daisi.sprenk@abikeskused.ee või
3) tel 5345 5161 tööpäevadel kella 9–17
(Daisi Sprenk).
Osalemiseks palume saata CV või avalduse
aadressill daisi.sprenk@abikeskused.ee.
Projekti „Lääne-Eesti töötute ettevalmistamine müügikonsultandi tööks“ rakendab MTÜ
Eesti Abikeskused ning 85% ulatuses rahastab
Euroopa sotsiaalfond.
Daisi Sprenk

Europe Directi teabekeskus – Võru
Toome Euroopa Liidu info sinuni!
Võru Maavalitsus
Jüri 12, III korrus
avatud E-N 8–16.30
telefon 786 8335
e-post: euroinfo@mv.werro.ee
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APRILL – MAI 2013
26. aprillil kell 19 kontsert:
TRIO BALKAN STRINGS (Serbia) teatrisaalis. Piletid hinnaga 8
€ ja 6 € eelmüügis Kandle kassas ja
Piletilevis.
27. aprillil kell 13 uute tantsude konkurss VÕRUMAA
TANTS 2013 teatrisaalis. Tasuta.
Võrumaa tantsuõpetajate omaloomingulised tantsud Võrumaa ja
Põlvamaa tantsurühmade esituses.
28. aprillil kell 19 Komöödiateatri etendus „HEAD ISU, NÄLJASED” teatrisaalis. Piletid hinnaga 12 € ja 10 € eelmüügis Kandle
kassas ja Piletilevis.
30. aprillil kell 19 Monoteatri
etendus „VANAISA” teatrisaalis.
6. mail kell 11 Viljandi laste- ja noorteteatri REKY etendus
„KUNKSMOOR JA KAPTEN
TRUMM” teatrisaalis. Piletid
hinnaga 5.50 € eelmüügis Kandle
kassas.
6. mail kell 13 Viljandi laste- ja noorteteatri REKY etendus
„SA MEELDID... MULLE!” teatrisaalis. Piletid hinnaga 5.50 € eelmüügis Kandle kassas.
6. mail kell 19 lisakontsert!
KAUNIMATE AASTATE VENNASKONNA
juubelietendus
„Kaunimad aastad Su elus on tagasi!” teatrisaalis. Piletid hinnaga
13 € ja 11 € on eelmüügis Kandle
kassas ja Piletilevis.
11. mail kell 17 VÕRU
TANTSUKOOLI kontsert „Seinast seina” teatrisaalis. Piletid hinnaga 3 € eelmüügis Kandle kassas.
12. mail kell 16 EMA-

DEPÄEVA
kontsertaktus
kontserdisaalis.
Tasuta.
Esinevad: - Võru meeskoor, koorijuhid Heino Pehk ja Andres Määr;
- Võru muusikakooli, Võru Kesklinna gümnaasiumi ja Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi poistekoorid, kontsertmeister Piret Rips,
koorijuhid Tiit Raud, Signe Rõõmus
ja Jane Reiljan.
15. mail kell 19 kontsert:
KADRI-ANN SUMERA (klaver)
„Prantsuse avamäng” kontserdisaalis.
16. mail kell 18 VÕRU
KESKLINNA GÜMNAASIUMI
KEVADKONTSERT kontserdisaalis.
18. mail kontsert-etendus:
HOPSER 25 ja KABUJALAKESED 35 teatrisaalis.
19. mail kell 13 klubi HÕBEDANE JUUS pidu kontserdisaalis.
23. mail kell 19 Võru kunstikooli tantsutrupi KATARIINA
kontsert-etendus „Tantsime muinasjuttu” teatrisaalis. Piletid hinnaga 3 € eelmüügis Kandle kassas.
24. mail kell 13 ja 19 Võru
kunstikooli tantsutrupi KATARIINA kontsert-etendus „Tantsime muinasjuttu” teatrisaalis. Piletid hinnaga 3 € (õhtune etendus)
ja 2 € (päevane etendus) eelmüügis
Kandle kassas.
28. mail Kanepi harrastusteatri etendus „HEAD ISU!” teatrisaalis.
31. mail kell 18 võimlemisklubi SIRUTUS kontsert-etendus
„SAAREPIIGAD” teatrisaalis.

VÕRU LINNA HEAKORRATELEFON

7 444 459

Võru Linnavalitsus annab teada:
Linna heakorra, tänavavalgustuse ja teede
hoolduse probleemidest on võimalik
teatada numbril 7 444 459.
Telefonile on võimalik helistada kõigil nädalapäevadel
ööpäevaringselt ning jätta automaatvastajale
teade probleemsetest kohtadest linnas.

