VÕRU LINNA LEHT
Veebruar 1 (87) 2014

Võru linn tunnustas oma parimaid

Eesti Vabariigi 96. aastapäevale
pühendatud
vastuvõtul-kontsertaktusel kultuurimajas Kannel
tunnustasid Võru linnapea Anti
Allas ja linnavolikogu esimees
Tõnu Jõgi linna silmapaistvamaid
inimesi ja asutusi. Jagati linnapea
vapimärke.
Rahvaküsitluse tulemusena
pälvis tiitli „Võro liina tego 2013”
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi
rekonstrueerimine. Peale selle
tunnustati veel kümmet linnavalitsuse valitud eri valdkonna esindajat.
Läinud aasta tegija on Kairi
von Wolff, aasta kultuuritegelane
Maire Udras, aasta sporditegelane
Hillar Irves, aasta tervishoiu- ja
sotsiaaltöötaja Eve Ilisson, aasta
kultuuri- ja haridusasutus Võru
kunstikool, aasta mittetulundusühing Haanja Rattaklubi, aasta
ettevõte Kagu Elekter, aasta sihikindel arendaja/ettevõtja Indrek
Klampe, aasta noor Sander Lebreht ja aasta toetaja Janno Prants.
Linnapea vapimärgi said tänavu Võrumaa muuseumi peavarahoidja Arthur Ruusmaa ja Võru
pensionäride päevakeskuse juhataja Astrid Hurt.
Ulis Guth

Männisalu tee paarismajad,
ning Võrukivi tehnopargi
tööstusrajatised, mis peaksid
aitama kitsal ja keerulisel ajal
Võrru uusi töökohti luua.
Keeruline ja raske on
ühtaegu töötada ja treenida,
see nõuab distsipliini ja tegevuse planeerimist, kuid Indrek tõestas, et kui millelegi
tõsiselt pühenduda, on kõik
võimalik.
Mullu osales ta maailmakuulsal triatlonil Hawaii
Ironman. Ainuüksi sinna
pääsemiseks kulus tal kolm
aastat, mille jooksul tuli läbida karm katsesõel ehk mitu
täispikka triatloni ning treeningutel kohati tippsportlase
koormust taluda.

„Võro liina tego 2013” – Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi rekonstrueerimine.

„Võro liina tego 2013“ – Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumi rekonstrueerimine
Oma praeguses asukohas juba 40 aastat seisnud
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi rekonstrueerimise vajadusest räägiti aastaid, enne kui paljude
unistus lõpuks täitus. Usutavasti annab tehtu kogu
koolielule uue hingamise.
Rõõmu võib tunda sellegi üle, et projektiga õnnestus koolile soetada rohkem sisustust kui algselt
planeeritud. Hetkel on sisustamine pooleli: osa
mööblist saadi eelmise aasta lõpus ja osa jõuab kooli
tänavu jaanipäevaks.
Rekonstrueerimine läks maksma ligi 3,17 miljonit eurot, millest EASi toetus on 2,56 miljonit
eurot. Projekt viidi ellu kohalike avalike teenuste
arendamise programmi raames, mida kaasrahastas Euroopa regionaalarengu fond.
Aasta tegija – Kairi von Wolff
Kairi von Wolffi eestvedamisel Võrru tulnud välisinvesteeringud on suurendanud Võru linna
tuntust ja parandanud linna mainet investeerimiskohana. Tema kaasabil loodi Võrru kõnekeskus,
mille kliendiks on Saksamaal asuv Stadtwerke
Hannover AG (enercity), mis varustab Hannoveri
ja selle ümbruse elanikke ja ettevõtteid elektri, gaasi, kaugkütte ning joogiveega.
Praegu annab peagi laienev kõnekeskus tööd
15 inimesele. Kairi algatuse tulemuslikkust tunnustasid hiljuti ka Võru linna väisanud Saksa energiafirma Danpower Gruppe juhid.

Aasta tegija – Kairi von Wolff.

Aasta kultuuritegelane – Maire Udras
Kogu Eestis tunnustatud Võru tantsujuht ja Eesti
rahvatantsupidude naisrahvatantsurühmade liigijuht, tantsude seadja ja autor, Võru folkloorifestivali toimkonna liige ja festivali tänavatantsu eestvõtja – need on vaid mõned teda iseloomustavad
tegevused.
Mullu lavastas ta Võru folkloorifestivali raames
Kandle tantsurühmadega kolmel muinasjutul põhineva tantsuetenduse „Ennemuistsed mängud”,
kus osales enam kui 100 Võru ja Võrumaa rahvatantsijat.
Etenduse eest sai ta koos stsenarist Silvi Jansonsiga Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Seltsi
aasta looja tiitli.
Aasta sporditegelane – Hillar Irves
Ta on seisnud kõrgel mägede otsas ja roomanud
koobastes sügaval maa all. Ta on vaadanud tähti öises taevas nii kõrbes, liivaluidete vahel kui ka
lumehangedes polaarjoone taga. Ta sõidab süstaga
kärestikes, ronib meeleldi kaljudel ja osaleb paljudel
spordiüritustel.
Spordiühingu Ekstreempark asutajana arendab
ta praegu peamiselt aerutamist ja mägironimist, jagades oma kogemusi ka lastele ning suunates nende esimesi samme seiklus- ja matkaspordi põneval
rajal.
Ent mis kõige olulisem – ta on igakevadise Võhandu maratoni peakorraldaja. Euroopa suurim aerutamismaraton, kus viimati osales 454 paatkonda
11 riigist, toimub tänavu juba üheksandat korda.
Aasta kultuuri- ja haridusasutus –
Võru kunstikool
Alates 2003. aastast tegutsev Võru kunstikool on
ainus kunstiharidust pakkuv huvikool Võru maakonnas, hõlmates kunsti kõrval ka tantsu. Kooli 20
õppegrupis on 230 noort ja 25 täiskasvanud huvilist, keda juhendavad ja suunavad üheksa õpetajat.
Vastavalt soovile ja vanusele saavad õpilased valida
nelja süsteemse õppekava ja eri astmete vahel.
Aastal 2013, oma 10 aasta juubeli puhul, toodi
lavalaudadele kaks lavastust: tantsuetendus „Tantsime muinasjuttu”, lavastajaks kooli tantsuõpetaja
Ly Berišvili, ja lugu kaunitest kunstidest „Valgus ja
vari”, lavastajaks Tarmo Tagamets. Välja anti raamat kooli 10 aasta tegevusest, koostajaks ja toime-

tajaks kooli direktor Liia Leppik. Kunstikooli laste
loominguga sai tutvuda kaheksal näitusel linna eri
koolides ja asutustes ning kunstikooli juubelinäitusel, kui noorte kunst vallutas kõik Võru linnagalerii saalid.
Olulised oskused, mille noored kunstikoolist
kaasa saavad, on vaadates näha ja enne tegutsemist
mõelda.
Aasta ettevõte – OÜ Kagu Elekter
2009. aastal loodud, elektritöid ja -teenuseid osutav OÜ Kagu Elekter on lühikese ajaga kasvatanud
oma käivet ja kollektiivi rohkem kui kümme korda, olles praegu tööandjaks 35 inimesele.
Teenindatakse nii ettevõtteid, riigiasutusi,
korteriühistuid kui ka eraisikud ning kliendid on
rahul. Soovi korral pakutakse elektri-täisteenust
projekteerimisest kuni võtmeteni.
Firma elektripersonal on tehniliselt pädev,
töötajad läbivad pidevalt täienduskoolitusi ning
kliendiga suheldes püütakse alati sobivaim lahendus leida.
Oma käed on külge pandud Cristella tootmishoone, Arke lihatööstuse uue tootmishoone, Võrumaa toidukeskuse, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi ja Katariina allee ehitusel.
Aasta sihikindel arendaja ettevõtluse
kategoorias– Indrek Klampe
Aastatuhande alguses Võrus tegevust alustanud
OÜ Selista Ehitus ja tema tarmukas juhataja Indrek
Klampe on oma tegemisi kavandanud ikka kaugele ette vaadates. Selle heaks tõestuseks on igapäevase ehitusteenuse osutamise kõrval pikaajalised
ettevõtmised Võru külje all Kosel, kuhu kerkivad

Aasta mittetulundusühing – MTÜ Haanja
Rattaklubi
Alates asutamisest 2005. aastal on MTÜ Haanja Rattaklubi iga aasta korraldanud
omanimelist krossisarja ning
olnud terve hulga teiste ürituste, sealhulgas üle-eestilise
heategevusliku teatejooksu
Võru etapi läbiviijaks.
Ent mis kõige tähtsam Võrule – juba aastaid on Haanja
rattaklubi linna sünnipäeva
raames korraldanud jalgratta paarissprinti, 1784 meetri
pikkust linnajooksu ja Võru
rattarallit. Traditsiooniks kujunenud ürituste korraldamisega tahetakse jätkata ka
tänavu.
Aasta sotsiaal- ja tervishoiutöötaja – Eve Ilisson
Võru linna ääres asub Nöörimaa tugikodu, mis pakub abi
eelkõige neile, kes elu hammasrataste vahele jäänud, kes
mingil põhjusel iseendaga
üksi toime ei tule või abi ja
suunamist vajavad. Hoolekandeasutust juhib Eve Ilisson – professionaalne ja suure empaatiavõimega naine,
kes oma tegevust planeerides
ei mõtle mitte ainult tugikodu, vaid kogu linna abivajajate peale.
Ta on mitmekülgne juht,
kes leiab igale probleemile inimliku lahenduse, olles
vajaduse korral ka autojuht,
avahooldustöötaja, koristaja
ja kokk.
(Järgneb 2. lk)

„Võro liina tego 2013” tulemused
ja loosiauhindade võitjad
„Võro liina tego 2013” valimisel osales tänavu 86 inimest ja hääled jagunesid
järgmiselt:
1. Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi rekonstrueerimine
40 häält
2. Uuendatud Katariina allee avamine
25 häält
3. Petseri tänava pikenduse ja silla ehitus
7 häält
Tasuta bussisõit eakatele
7 häält
Valimistel osalenute vahel loositi välja linnavalitsuse meened. Võitjad on
K. Kivi, L. Mäe, Inge, A.-L. Vaher ja I. Järvpõld.
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Esimesed sada päeva
Sada päeva uuele võimule piisav aeg, et vaadata tagasi
tehtule ja seada uusi sihte. Valimistejärgne pinevus on
asendumas töise ja tulevikku vaatava argipäevaga. Uue
koalitsiooni ühe eestvedajana võin kinnitada, et uue linnavõimu koostöö sujub hästi ja muutub päev-päevalt
kindlamaks. Meid seovad valijatele antud lubadused ja
ühine ettekujutus paremast Võrust.
Esimesed sada päeva on andnud kõigile koalitsiooni
osapooltele kinnituse, et teevalik on olnud õige. Ka mitu
linnavolikogu opositsiooni esindajat on eravestluses tõdenud, et tegelikult on tehtud muutused olnud vajalikud.
On olemas pinnas laiapõhjaliseks koostööks volikogus.
Võru vajab vastutustundlikku ja arukat diskussiooni ning
tulevikku suunatud otsuseid. Otsuste edukaks ellurakendamiseks on vaja tugevat ja töötahtelist meeskonda. Hea
meel on tõdeda, et oleme linnavalitsuses, selle allasutustes
ja teistes linnarahva heaks töötavates organisatsioonides
leidnud eest palju tublisid ja pühendunult töötavaid inimesi. Linnapea ja abilinnapeade ülesandeks on olla sellele
meeskonnale eeskujuks ja sihiseadjaks.
Avaliku sektori asutustes on inimeste töö õnnestumise mõõdupuuks klientide (kodanike, ettevõtjate ja organisatsioonide) rahulolu. Minu kindlaks sõnumiks kõigile
asjaosalistele on, et linnavõim ei tohi saada takistuseks
mis tahes positiivsetele arengutele linnas. Bürokraatlikud
toimingud tuleb teha nii kiiresti kui võimalik. Siinjuures kutsun opositsiooni ja kohalikku ajakirjandust üles
tõstma ettevõtlusega seotud teemad isiklikest huvidest ja
poliitilisest kemplemisest kõrgemale. Meie kõigi heaolu ja
võimalused olenevad siinse ettevõtluse käekäigust. Kõiki
ettevõtjaid kohtleb linnavõim ühesugustel alustel, olenemata sellest, kas ettevõtja perekonnanimi on Munski,
Klampe või midagi muud.
Esimesed sada päeva on võimaldanud saada esmase
ülevaate sellest, kus on linna kõige suuremad kitsaskohad,
väljakutsed ja võimalused. Käesolevas linnalehes pakume
kaasamõtlemiseks ülevaate linnale kuuluvatest ruumidest
ja hoonetest, mille võimalikult mõistlik ja heaperemehelik majandamine on üks linnavalitsuse ülesandeid. Olemasolevad võimalused tuleb optimaalsel moel ära kasutada, et linnakodanike vajadusi rahuldada.
Väljakutsetest Võru linnal puudu ei tule. Linnavalitsus
näeb nendes linna arengu mootorit ning on veendunud,
et parimad lahendused saavutame vaid ühise jõu ja nõuga. Seetõttu olgu lõpetuseks kinnitatud, et initsiatiivikate
linnakodanike ja organisatsioonide head ideed saavad
linnalt alati esmajärjekorras tuge.
Anti Allas,
linnapea

Võru linn tunnustas oma parimaid
(Algus 1. lk)
Aasta noor –
Sander Lebreht
Lauluisa kooli 11.d klassi õpilane Sander Lebreht
on mitmekülgne ja aktiivne õpilasesinduse liige,
kes suudab oma eeskujuga
motiveerida nii klassi- kui
koolikaaslasi. 2013. aastal
lõi ta koos kahe klassiõega
õpilasfirma Nutipead, mille tooteks on motiveerivate lausetega pakkepaberid
õpikutele. Mullu suvel Võru
Kandle
tantsurühmade
tantsulavastuses kehastas
ta Vägevat Vähki, kelle bravuurikas tango pani publiku
rõkkama. Kirgliku tantsijana ei ütle Sander ära ka koolipidudel eakaaslastele tant-

Muutused, mille on toonud uus linnavõim
esimese 100 päevaga
• Lasteaiakoha tasu vähendati 22,4 eurolt 17 eurole.
• Alates uuest õppeaastast tõusevad 10% lasteaedade ja huvikoolide töötajate
palgad.
• Langetati linnavalitsuse
liikmete, volikogu esimehe
ja aseesimehe töötasu. Kokkuhoid on ligi 14 000 eurot
aastas. Linnapea töötasu langes 2875 eurolt 2500 eurole,
st 375 euro võrra kuus.
• Linnavalitsuse töökorraldusreegleid on korrastatud ning muudetud mõistlikumaks ja läbipaistvamaks:
linnapea ja abilinnapead
ei saa enam nagu varem nädalavahetusel ja
riigipühadel tööl oldud tunni

Linnavalitsuse istungitel
Ehituslubade
väljastamine
Väljastati ehitusluba Kesklinna kooli peahoone (Vabaduse 12), lasteaia Okasroosike hoone (Jüri 40a), lasteaia
Punamütsike hoone (Vilja
10) ja lasteaia Päkapikk hoone (Vabaduse 15a ) tuletõkketsoonide moodustamiseks
ning Liiva 26a korterelamu
rekonstrueerimiseks ja Kalmuse 27 üksikelamu ehitamiseks.
Seoses Kivi 24 asuva OÜ
Kagu Elekter kontori-laohoone suurenemisega väljastas
Võru linnavalitsus uue ehitusloa, tunnistades varasema
ehitusloa kehtetuks.
Riigihangete võitjad
Kreutzwaldi tänava puude
hoolduseks välja kuulutatud
riigihanke võitis madalaima
hinna – 5880 euroga (sisaldab käibemaksu) OÜ Ökopesa.
Riigihanke „Jüri tn ja Vee
tn kvartali sademeveesüsteemide projekteerimise ja
ehitamise omanikujärelevalve teenus” võitis madalaima
hinna – 1848 euroga (sisaldab
käibemaksu) AS Taalri Varahaldus.
Riigihanke „Võru Linna
Lehe väljaandmine 2014”
võitis AS Võru Täht pakkumusega summas 1428 eurot

(sisaldab käibemaksu) ühe
ilmumiskorra kohta.
Tugiisikuteenuse
osutamiseks välja kuulutatud
riigihanke võitis MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste
Keskus pakkumusega summas 12 270 eurot (sisaldab
käibemaksu).
Riigihangete
korraldamine
Otsustati korraldada riigihange Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumi siltide valmistamiseks ja paigalduseks,
Tamula järve hea seisundi
säilitamiseks vajalikeks tegevusteks ning Võru linna valvekaamerate hoolduseks.
Riigihankeks „Võru liiklusõppeväljaku
vahendite
soetamine” planeeriti kulutusi kuni 8000 eurot (sisaldab
käibemaksu), kuid et laekus
vaid üks pakkumus summas
9945 eurot (käibemaksuga),
mis ületab linna eelarvelisi
võimalusi, tunnistati hankemenetlus lõppenuks ja otsustati välja kuulutada uus hange
vähendatud mahus.
Komisjonide
moodustamine ja sinna
liikmete nimetamine
Moodustati alatine Võru linnavalitsuse liikluskomisjon,
Võru linnavarade komisjon,
linnavara mahakandmise ja

Aasta toetaja Janno Prants lapsi juhendamas.
sumängude korraldamisest. ilmatasemel võistelnud ja
Eestile kuulsust toonud lasAasta toetaja –
kesuusataja Janno Prants on
Janno Prants
selle ehedaks näiteks.
Elu on korduvalt tõestanud,
2006. aastal alustas Janet head sportlased löövad no Võrus äritegevust ja läks
elus läbi ka pärast karjääri Mainori kõrgkooli ettevõtlõppu. Ligi tosin aastat maa- lust õppima. Sellest saadik

on Võru kesklinnas ka pood
nimega Hawaii Express, kust
saab üldjuhul head nõu ja
kaasa rõõmsa tuju. Janno juhitavas poes saavad lahenduse kõik rataste, ent ka suuskadega seonduvad probleemid.
Peale selle osaleb ta oma
väikese kollektiiviga kõikvõimalikel linna korraldatavatel
ratta- ja turvamessidel ning
lasteaedade ratta- ja perepäevadel. Nii võib Hawaii
Expressi Võru osakonnast
kohati jääda mulje kui hoopis sotsiaalettevõttest.
Koolid on aktiivsed Janno poole pöörduma. Tihtipeale toimuvad suuskade
või jalgratastega seonduvad
loengud otse poes, kus eri
olukorrad läbi mängitakse.

arvelevõtmise komisjon.
Hariduskorralduse paremaks planeerimiseks ja juhtimiseks loodud komisjoni
uueks esimeheks nimetati
Sixten Sild, kes asendab sellelt
kohalt tagasi kutsutud Tarmo
Piirmanni.
Lepingute sõlmimine ja
lõpetamine
Tänavavalgustusteenuse osutamiseks otsustati sõlmida
OÜga Taristuhaldus aastane
leping hinnaga 7536 eurot
(sisaldab käibemaksu) kuus.
Lõpetati Võru linnavalitsuse
ja OÜ Sepised vaheline äriruumi üürimise leping.
Toetuste jagamine
Võru linnavalitsus otsustas
eraldada linnaeelarvest SAle
Võrumaa Arenguagentuur
2014. aastaks Võru turismiinfokeskuse tegevuse toetuseks 2 500 eurot ja arenguagentuuri tegevuse toetuseks
4960 eurot. SA Lõuna-Eesti
Turism tegevuse toetuseks
eraldatakse 1185 eurot.
Jagati kultuuri-, spordija noorsootöötoetused 2014.
aastaks. MTÜle Võru Noortekeskus otsustati anda 2016
eurot toetust Võrumaa õppenõustamiskeskuse halduskulude finantseerimiseks 2014.
aastal.
Nöörimaa tugikodu vä-

või kahe eest võtta tervet vaba
päeva või vabade päevade
asemel lahkudes rahalist
kompensatsiooni. Praegused
linnavalitsuse
liikmed
leiavad, et esindustöö kuulub
palga sisse. Ametnikud peavad erinevalt varasemast pidama töövälisel ajal töötades
reaalset tunniarvestust.
• Lõpetatud on linnavõimust lähtuvate tegevustega
venitamine Võrukivi tööstuspargi arendamisel.
• Vajadusest tulenevalt
on muudetud Võru linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu.
• Linnale kuuluva osaühingu Taristuhaldus kontoriruumid on kolitud
listrepi remondiks eraldati
reservfondist 1000 eurot.
Osalemine
KIKi programmides
Linnavalitsus otsustas osaleda järgmistes SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus
(KIK) programmides (jaanuar 2014 – juuli 2015):
-keskkonnaprogrammis
jäätmekäitluse valdkonnas
projektiga „Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku rajamise II etapp”.
Projekti kogumaksumus on
kuni 171 568 eurot, Võru linna osalus kuni 17 268 eurot;
-keskkonnaprogrammis
jäätmekäitluse valdkonnas
projektiga „Võru elanikelt kogutud ohtlike jäätmete äravedu ja käitlemine”. Projekti kogumaksumus on kuni 12 157
eurot, Võru linna osalus kuni
2157 eurot;
-keskkonnaprogrammis
veemajanduse
valdkonnas
projektiga „Võru linnas Võlsi linnaosa ohustava liigvee
ärajuhtimine ning toimiva sademeveesüsteemi väljaarendamine”. Projekti kogumaksumus on kuni 109 558 eurot,
Võru linna osalus kuni 54 779
eurot;
-atmosfääriõhukaitse
programmi projektis „Alternatiivsete liikumisvahendite
propageerimine Võru linnas,
II etapp”. Projekti kogumaksumus on kuni 82 000 eurot,
Võru linna osalus kuni 10 700
eurot;

eraomandis äripinnalt linnavalitsusele kuuluvale äripinnale, tänu millele on rendikulu poole võrra vähenenud.
• Alustatud on aastaid tähelepanuta jäetud Kivi põik
2 ja Kivi põik 6 vahele jäävate varisemisohtlike garaažide
lammutustöid ning territooriumi korrastamist.
• Võru linnas on avaliku
korra kindlustamiseks tööle
pandud viis uut turvakaamerat.
• Eraldatud on raha abipolitseinike
kaasamiseks
avaliku korra kindlustamisse.
• Pensionäride päevakeskuse kasutuses olevat pinda
on suurendatud 80%, samuti

on suurendatud päevakeskuse tegevustoetust.
• Kandle aeda rajati valgustatud uisuväljak koos
uiskude tasuta laenutamise
võimalusega.
• Noorte ja nende juhendajatega on alustatud dialoogi noortekeskuse võimaluste
laiendamise ja uute ruumide
leidmise teemal.
• Koostöös MTÜga
Meiela on tehtud ettevalmistused, et pakkuda erivajadustega inimestele Võrus
kogukonnas elamise teenust.
Selleks on linn eraldanud
ruumid. MTÜ Meiela on
esitanud sotsiaalministeeriumile teenuse rahastamise
taotluse.

-keskkonnaprogrammis
veemajanduse
valdkonnas
projektiga „Võru linnas Jüri
tn sademeveesüsteemide väljaehitamine”. Projekti kogumaksumus on 334 839 eurot,
Võru linna osalus 167 420
eurot;
-keskkonnaprogrammis
looduskaitse valdkonnas projektiga „Koreli oja äärne matkatelg”. Projekti kogumaksumus on kuni 225 810 eurot,
Võru linna osalus kuni 24 840
eurot;
- regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmis projektiga „Võru
linna haridusasutuste tuletõkkeuste paigaldamine”. Projekti kestus on kuni 12 kuud,
kogumaksumus kuni 51 500
eurot, Võru linna osalus kuni
19 500 eurot;
-keskkonnaprogrammis
veemajanduse projektis „Koreli oja seisundi uuring”. Projekti kestus on kuni 12 kuud,
kogumaksumus kuni 3600
eurot, Võru linna osalus kuni
540 eurot;
-keskkonnaprogrammi
projektis „Looduskaitsealuse
Katariina allee infokandja”.
Projekti kestus on kuni kolm
kuud, kogumaksumus kuni
5000 eurot, Võru linna osalus
kuni 750 eurot.

jaoskonna nr 3 jaoskonnakomisjoni ja hääletamisruumi
asukohta: Võru lasteaia Punamütsike (Vilja 10) asemel
toimub hääletamine Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumis
(Kooli 7).

Valimisjaoskonna
asukoha muutus
Muudeti 25. mail toimuvate
Euroopa Parlamendi valimiste Võru linna valimis-

Peale selle…
… Võru linna esindajaks
Võru maakonna tervisenõukogusse määrati Sixten Sild.
… lubati muuta naaberkinnisasjade Jüri tn 23 ja Jüri
tn 23a piire ilma detailplaneeringut koostamata ning
määrati kinnisasjade piiride
muutmisel tekkinud katastriüksuste aadressid, pindalad ja
sihtotstarbed.
...
nõustuti
F.
R.
Kreutzwaldi tn 111 kinnistule
kõrvalhoone (garaaž) püstitamiseks ehitusprojekti koostamisega ilma detailplaneeringut koostamata ja kinnitati
projekteerimistingimused.
… kooskõlastati Võru
Kesklinna kooli, Võru I põhikooli ja Võru Järve kooli töötajate tasustamise alused ning
Võru täiskasvanute gümnaasiumi töötajate tasustamise
põhimõtted.
… kinnitati teede ja tänavate sulgemise loa taotluse
vorm,
korraldatud
jäätmeveost erandkorras vabastamise taotluse vorm, ühise jäätmemahuti kasutamise
taotluse vorm ja kinnituse
vorm korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolude
kohta.
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Võru linnavolikogu
istungitel
Selgus revisjonikomisjoni
tööplaan
Kinnitati Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni 2014.
aasta tööplaan. Selle järgi on kavas ASi Võru Vesi
2012.–2013. aasta majandustegevust ning endistele Võru
linnavalitsuse ja -volikogu
liikmetele töötasu maksmise
õiguslikke aluseid kontrollida, 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande
audiitorkontrolli protsessi
jälgida ja analüüsida ning
seisukoht võtta, samuti sihtasutust Võru Kultuurimaja
Kannel ja Võru Järve kooli
2014. aasta eelarve täitmist
kontrollida.
Kinnitati linnavolikogu
revisjonikomisjoni kontrollimise tulemused Punamütsikese lasteaias.

Linnapea Anti Allas Danpower Gruppe juhte tervitamas.

Danpoweri juhid kohtusid
linnavalitsusega
Võru linnavalitsuse ja Saksa energiafirma Danpower
Gruppe delegatsiooni kohtumisel jaanuaris tõdeti, et
Võrru paigutatud välisinvesteeringud on kasulikud
mõlemale poolele. Peamiseks jututeemaks olid edasised koostöövõimalused.
Sakslased tõstsid esile
siinse töö- ja ärikeskkonna sobivust ning kohaliku
kaadri
professionaalsust.
Võõrustajad nägid külaliste
peamist teenet uute töökohtade loomises Võrus ja
lääneliku ettevõtluskultuuri
juurutamises.
Mõned aastad tagasi Euroopa Liidus ringi vaadates
otsustas Danpower Gruppe laiendada oma tegevust
Baltikumi, täpsemalt Võrru
ning sellest saadik ei ole ta

pidanud oma otsust kahetsema. „Oleme seni tehtud
plaanidega rahul, siinsed
olud sobivad meile hästi,”
lausus delegatsiooni eestkõneleja, enamusosalusega
Stadtwerke Hannover AG
juhatuse esimees Michael G.
Feist.
Vaadanud üle neile kuuluva soojavarustusettevõtte ja kohtunud Danpower
Eesti ASi saksakeelse kõnekeskuse töötajatega, ei
varjanud külalistest omanikud rahulolu. „Kõnekeskus
üllatas väga hea saksa keele
oskusega, keegi ei otsinud
sõnu,” tõi Feist ilmeka näite.
Võru linnavolikogu saalis toimunud kohtumisel
rõhutas linnapea Anti Allas
vajadust teha omalt poolt
kõik, et investorid tunnek-

sid end siin oodatuna. „Linnavalitsuse ja linnakodanike
jaoks on piirkonda tehtavad
investeeringud väga tähtsad,
sellest sõltub meie kõigi käekäik,” lausus ta.
Mullu septembris avatud
Danpoweri Võru kõnekeskuses, mis teenindab kõrgetasemelise IT-lahenduse
abil Saksamaa kommunaalettevõtete kliente, töötab
praegu 15 peamiselt LõunaEestist pärit inimest. Kokku
on Danpower Eesti ASis 45
töötajat. Lühikese ajaga on
Võrru investeeritud ligi 2
miljonit eurot.
Linnapea
avasõnade
järel rääkisid abilinnapea
Sixten Sild ja linnavalitsuse
arendusnõunik Tiina Hallimäe Võru ajaloost ja linna
arenguvaldkondadest ning

tutvustasid värskeid ideid ja
eelseisvaid muutusi.
Tunamullu Võru Soojuse ostnud ja niimoodi linna soojavarustajaks saanud
Saksa poole järgmiseks eesmärgiks on kohapeal uusi
kliente leida. Siin on linn
hea koostööpartner. „Nemad on huvitatud uutest tulijatest ja infost, missugused
on energiavajadused. Linn
võiks olla info vahendajaks,”
pakkus Sixten Sild.
Kõlama jäi ka mõte, et
tulevikus võiks Võru linnast
saada Danpower Gruppe
Balti piirkonna keskus.
Kuna valdav osa Danpower Gruppe juhtidest
polnud Võru linnaga tuttavad, korraldati neile linnaekskursioon.
Ulis Guth

Võru pensionäride päevakeskuse uued
ruumid avardavad eakate võimalusi
Veebruaris avati Võru pensionäride
päevakeskuses
(Lembitu 2) uued ruumid,
mis loovad linna eakatele
inimestele paremad võimalused elukvaliteeti hoida ja
parandada.
Sel puhul toimus pensionäride päevakeskuse, Võrumaa puuetega inimeste koja
ja Võrumaa pensionäride
ühingu aktiivi kohtumine
linnavalitsuse
esindajate
ning europarlamendi saadiku Ivari Padariga. Vesteldi
peamiselt päevapoliitilistel,
ent ka ajalooteemadel.
Kui seni tegutses pensionäride päevakeskus Lembitu 2 II korrusel 235-ruutmeetrisel pinnal, siis nüüd
on eakate linnakodanike
kasutuses 424,02 m². Uued
ruumid üldpinnaga 188,7
m² paiknevad juba varem
kasutuses olnud ruumide
kõrval.
Vajadus suurema pinna
järele tekkis seoses keskuse

Päevakeskuse juhataja Astrid Hurt tänas linnavalitsust
ning ruumide iluravi, kohandamist ja korrastamist korraldanud Ivari Padarit.
klientide arvu suurenemise
ja tegevuste laienemisega.
Kavas on tihe koostöö Võrumaa puuetega inimeste
kojaga, see võimaldab üritusi senisest paremini organiseerida.
Päevakeskuse juhataja
Astrid Hurt tänas linnavalitsust, kes pensionäride
algatusega kaasa tuli. „Hea

meel on sellest, et saame jätkata ja et meil õnnestus pinda laiendada. On oluline, et
oleme saanud kaks organisatsiooni ühendada,” lausus
ta. Ruumide iluravi, kohandamist ja korrastamist toetas Ivari Padar.
Pensionäride
päevakeskuses tegutsevad võimlemisring,
käsitööring,

tantsuringid
Mõnusad
Memmed, Hõbõjuus, Memmed ja Meelespea, näitering
Päävakene, kapell P.A.A.T.,
meesteansambel, segakoor
Videvik, seltskonnalauluring, ansambel Elurõõm,
loovusring,
õmblusring
ning joogahuviliste ring.
Peale selle pakub keskus
võimalust suhelda eakaaslastega, lugeda ajalehti, vaadata televiisorit, kasutada
arvutit, printerit, paljundusaparaati ja videoprojektorit,
mõõta vererõhku, osaleda
huviringide töös, ning koolitustel, loengutel ja üritustel, rääkida oma muredestrõõmudest, saada juriidilist
nõu ning nõu lihtsamates
igapäevatoimingutes.
SA Võru Pensionäride
Päevakeskus asutasid 2005.
aastal Võru linn ja AS Lõuna-Eesti Haigla.
Ulis Guth

Kinnitati linnaeelarve
Kinnitati Võru linna 2014.
aasta eelarve, mille maht on
ilma riigieelarve toetusfondita ligi 10,1 miljonit eurot.
Linnapea Anti Allase sõnul
on tänavuses eelarves panustatud rohkem lastesse ja
neisse, kes lastele haridust
annavad.
Mullusega võrreldes 7%
kasvanud tulueelarve on
9 610 596 eurot, kulueelarve
9 003 850 eurot ning eelarve
põhitegevuse tulem 606 746
eurot. Maksutulude kasvuks
on planeeritud 9% ehk maksutulusid loodab linn sel aastal saada 6 243 000 eurot.
Eelarvesse ei ole planeeritud riigieelarve toetusfondist
eraldatavat toetust, millest
finantseeritakse hariduskulusid ja toimetulekutoetust
(~2,8 miljonit eurot).
Ühtlasi muudeti Võru
linna finantsjuhtimise korda
puudutavat määrust ja kohendati ning tühistati rida
paragrahve. Muudatustega
kaotati eelarve kassatagavara

nõue ning viidi pikaajaliste kohustuste võtmise kord
kooskõlla 1. jaanuaril 2013
jõustunud „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse” muudatusega.
Toetati ASi Lõuna-Eesti
Haigla aktsiate müüki
Tutvunud ASi Lõuna-Eesti
Haigla aktsiate müüki ja sellega seonduvaid tehinguid
puudutava infoga, otsustas
Võru linnavolikogu toetada
MTÜle Terve Võrumaa kuuluva ASi Lõuna-Eesti Haigla 51% aktsiate müüki SAle
Tartu Ülikooli Kliinikum.
Peale selle…
…otsustati lubada Võru
linnavalitsusel
kuulutada
välja riigihange Võru linna
valvekaamerate hoolduseks
ja sellega seoses võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 2014–2016 kuni 30
000 eurot. Eesmärk on leida
Võru linna üheteistkümne
valvekaamera hooldustööde
tegija.
…otsustati anda OÜ Taristuhaldus kasutusse Lembitu 2 III korrusel asuvad ruumid üldpindalaga 26,46 m²
(sh mõtteline osa 8,06 m²) ja
üürihinnaga 1,15 €/m² kuus.
…kehtestati
Võrukivi
tehnopargi maa-ala detailplaneering.
…otsustati registreerida Võru linnavolikogu Eesti
Keskerakonna kolmeliikmeline fraktsioon, kuhu kuuluvad Anneli Ott, Toomas Paur
ja Jüri Miks.
…valiti salajasel hääletusel korrakaitsekomisjoni uus
esimees ja aseesimees, kelleks on vastavalt Anti Paap ja
Tõnu Jõgi.
…kinnitatati uuendatud
ja täiendatud Võru linna
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026.

Võrumaa Spordiliit
tutvustas liikumisaasta
kalendrit
Võrumaa Spordiliit korraldas läinud kuu viimasel päeval liikumisaastat tutvustava
pressikonverentsi, kus anti
põhjalik ülevaade Võrumaa
ühtsest
spordikalendrist
ning arutleti võimaluste üle,
kuidas elanikkonna spordihuvi veelgi suurendada.
Võru abilinnapea Sixten
Sild, kes on ühtlasi Võrumaa
Spordiliidu juhatuse esimees,
ning Võrumaa Spordiliidu
tegevjuht Merike Õun rääkisid Võrumaa toidukeskusse
kogunenud
omavalitsusjuhtidele, ajakirjanikele ja
spordiaktivistidele liikumise
vajadusest ning seadsid uusi
eesmärke.
Silla sõnul on oluline, et
tänavune sõnum „Liikumisaasta iga võrumaalase koju
ehk spordijulgus massidesse!” ka reaalselt inimesi puudutaks. „Hea meel on märkida, et Võru on oma algatuste

ja lahendustega esirinnas.
Nüüd on vaid tarvis, et rahvas kaasa tuleks,” lausus ta.
Suurimad muutused on
kavas Eestis ainulaadses interaktiivses tervisespordisarjas „Võrumaa mängud”, mis
on kuus viimast aastat Võru
maakonna inimesi liikuma
meelitanud. Kinnituseks, et
see muutub veelgi ainulaadsemaks, esitles Merike Õun
uut mobiilirakendust – „Võrumaa nutimängud”.
Silla sõnul on tähtis, et
iga inimene leiaks endale sobiva spordiala. „Kuna praegu tegeleb üsna väike osa
elanikkonnast regulaarselt
spordiharrastusega, näeme
meelsasti neid, kes seni pole
regulaarselt sportinud,” innustas ta kõiki liikumisaastast osa saama.
Täpsem info www.vorumaaspordiliit.ee.
Ulis Guth
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Noppeid Wõru linnast 1934. aasta veebruaris
Rahwa isamaaline waimustus Wõru
wabastamispäewal
Terwe Wõru on Lauluisa tänawal.
Pilt mida pakkus Kreutzwaldi tänaw,
oli haaraw ja kauaks meeldejääw. Üle 700
tõrwiku loitmas ja taewast walgustamas, sadade laste näod sama roosakalt ja rõõmsalt
õhetamas, orkester, lipud – see kõik tolle
meeleolu ja pilt.
Wõru Teataja nr 13; 3.02.1934
PS. 1934. aasta 1. veebruaril tähistati
Võrru vabastamise 15. aastapäeva ja kavas
olid jumalateenistused, paraad, rongkäik
Kreutzwaldi tänaval, kindral Laidoneri vastuvõtt ja aktused – oli suur üldrahvalik pidupäev.
Kes on Wõrus samariitlased
Eesti Punase Risti Wõru komitee poolt
16.–26. jaanuarini korraldatud samariitlaste kursused lõpetasid ja omasid wastawa
diploomi 126 kursuslast. Kõik lõpetajad on
astunud samariitlaste koonduse liikmeks.
Lähemal ajal on koonduse pidulik kokkutulek. Isikute nimed, kes lõpetasid kursuse ja
omasid diploomi, toome ära meie lehe järgmises numbris.
Wõru Teataja nr 13; 3.02.1934
PS. Järgmises lehes olid tõesti nimed olemas ning olid kirjas ka samariitlaste kohustused ja nende osa meie elus: levitada rahva
seas tervishoiu põhimõtteid, olla suuremate
õnnetuste (taudid, tulekahjud jne) korral sanitarideks ning sõja ajal nii eesliinil kui tagalas.
Möödunud Wõru küünlalaat
Möödunud esmaspäewal (5.02.1934 – A.
R.) Wõrus peetud küünlalaat oli üks suuremaid niihästi rahwa kui ka kauba poolest. Kuna wiimasel ajal linahinnad märksa
tõusnud, siis oli ka wiimaste järele nõudmine suur. Linakaupmehed olid kümneid
kilomeetreid talumeeste teele wastu läinud.
Leesikust (vana Baltimaade raskusühik 20
naela ehk umbes 8 kg – A. R.) makseti 5 kuni
7,50 krooni.
Õige suur elewus walitses ka hobuseturul, kus ostutehinguid sooritati enam kui
eelmisel laadal. Päämiselt osteti just keskmisi tööhobuseid. Paremate tõuhobuste
ostjaid oli aga wäheselt. Paremad sõiduhobused maksid 150–200 krooni, tööhobused
aga 70–150 krooni ning kehwemad tööhobused koguni 30–70 krooni. Kariloomi oli
wäga wähe, samuti ka sigu. Suurematest
sigadest nõuti 25–40 krooni ja wähematest
põrsastest 7–10 krooni.
Wõru Teataja nr 15; 8.02.1934
PS. Siin võib lisada, et läbi aegade on toonud Võrumaale rikkust linade kasvatamine
ja müümine.
Laidoneri aktus Kandles
Pühapäewal, 11. skp. korraldab Wõru seltskondlikkude organisatsioonide waheline
toimkond Kandles Wabadussõjaaegade
Ülemjuhataja kindral Johan Laidoneri 50.
a sünnipäewa aktuse. Seda päewa pühitsetakse üleriiklikult, erilise pidulikkusega.
Sünnipäewa aktus Kandles algab pool 4 p.l.
Kawas on: kõned, orkestri ettekanded kplm
(kapellmeister, toona oli see hellitav aunimetus – A. R.) E. Tamme juhatusel ja soololaule kõigile wõrulasile armsaks saanud preili
Ada Suurupilt. Aktusele sissepääs kõigile
waba.
Wõru Teataja nr 16; 10.02.1934

Kindral Johan Laidoner Võru raudteejaamas soomusrongi nr. 2 meeskonna
ülevaatusel 4.02.1919. Foto: Jaan Niilus
Fotode konkurent
Esimese pealinna kiirfototööstuse asutaja
teatab, et on oma tööstuse üle wiinud Tartu t. 16-a / wastu kino Marssi (hiljem kino
Avangard, praegu ööklubi Chicago – A. R.).

Walmistan igasuguseid pilte wõistlemata
hindadega: 8 pilti kr. 0,50, 6 postkaarti kr.
1,35. Luba ja isiku-tunnistuse pildid teen 10
min. jooksul. Pildistamine soojas ruumis.
Tööde eest näitusel omatud kõrgemad auhinnad. Ühtlasi walmistan ja müün kiirfoto
aparaate. Õpetus maksuta.
Foto: J. A. Kepnik
Reklaamkuulutus ajalehest Wõru Teataja
nr 17; 13.02.1934
PS. Neil aastatel oli Võrus fotograafide seas
terav konkurents ja seetõttu olid ka reklaamid mõjuvad. Pilte tegid veel Jaan Niilus,
Gustav Zopp, J. Pajo jt. Võrumaa muuseumi
kogudes on palju Ida ja Aleksander Kepniku
fotosid ja ka viimase valmistatud kiirfotoaparaat.
Uue Ilmarise esikoosolek
Teispäewa õhtul (13. veebruaril – A. R.) pidas uus jalgpalliklubi Ilmarine oma esimese koosoleku, kus waliti klubi juhatusse A.
Mõlter, J. Koemets, K. Pütsep ja A. Krappe.
Otsustati korraldada weel käesolewal kuul
korjandusnädal klubi meeskonnale warustuse muretsemiseks. Klubi esimese meeskonna moodustawad endised s.s. Ilmarise
pallirüütlid W. Wentsel, D. Dobrus, P. Mikheim, F. Leiw, R. Adorf, E. Kade, E. Wimba,
J. Gutman, J. Helstein, A. Kõss, E. Onoper
j.t.
Wõru Teataja nr 18; 15.02.1934
PS. Kuna spordiselts Ilmarine likvideeris
oma jalgpalliosakonna, siis asutati uus jalgpalliklubi. Selle põhikiri kinnitati 8. veebruaril. Algus oli edukas: kahel järgmisel aastal
valitseti Lõuna-Eesti jalgpallimaastikku,
võideti Lõuna-Eesti meistritiitlid ja jõuti ka
kõrgemasse liigasse. Tüli Eesti Jalgpalli Liiduga 1935. aastal andis esimese tagasilöögi ja
edaspidi enam suurt edu ei saavutatud.

Võru linnavara
hulgas olevad
kasutamata pinnad

Jüri 11
Volikogu otsusega nr 31 12.09.2013 on kinnistu müügis alghinnaga 120 000 €.
Pinna suurus 1092 m2.
Eeldab otsust linnavalitsuse kolimise kohta aadressile Tartu 25.

Bliinid tantsuga Wõruhõimus
Naisselts Wõruhõimu korraldab üle hulga
aja homme, pühapäewal, kl. 5 p.l. omas ruumes bliini-õhtu. Seekordne kooswiibimine
on seda huwitawam selle poolest, et see on
pikema waheaja järele, ja tantsuwõimalused
on suuremad, kui warem. Ka ruumid on dekoreeritud.
Wõru Teataja nr 19; 17.02.1934
Aktus riigiwanema sünnipäewa puhul
Kandles
Riigiwanem K. Pätsu 60. a. sünnipäewa
puhul korraldawad Wõru seltskondlikud
organisatsioonid 24. skp. kell 4 p.l. Kandles aktuse. Awasõnad ütleb linnapää F. Suit.
Peokõne peab keegi riigitegelane wäljaspoolt, kelle nimi aga seni teadmata. Pääle
selle on kawas muusikalised ettekanded.
Sissepääs kõigile maksuta.
Wõru Teataja nr 21; 23.02.1934
PS. Selle saladusliku esineja nime ei õnnestunudki teada saada.

Tartu 25
Ostetud 2007. aasta detsembris. Ostusumma 470 000 €.
Hoone osteti pangalaenuga ning tasuda on veel 189 200 €, millele lisanduvad intressid.
Hoonet on üritatud kolmel korral enampakkumisel müüa.
Hoone pind 1220 m2, sellest on kolme lepinguga välja renditud kokku 475,9 m2. 61% pinnast on välja rentimata. Linnavalitsus pole ostu järel ise pinda kasutanud.
Eelmine linnavalitsus on teinud projekteerimishanke, mis võimaldaks linnavalitsusel sellesse hoonesse kolida.
2013. aasta kulud ületavad tulusid 181 813 € võrra (kulud sisaldavad muu hulgas küttesüsteemi erakorralist remonti – 64 347 €).

Riigivanem Konstantin Pätsi saabumine
Võrru 28.07.1931.
Wõru linna kultuuriline tegu
Kreutzwaldi maja Wõrru. See oleks asutus,
mis oleks ainult Wõrus, see oleks Wõru linna kultuuriline uhkus, rariteet ja eeskuju
teistele. Tehku siis Tallinn järele ja asutagu
Ed. Wilde maja ja teistest linnadest need jälle sellega, mis kusagil on. Aga Wõru andis
eeskuju. Selle idee tegelikuks läbiwiimine
oleks esimene mõjuw samm.
Wõru Teataja nr 22, 27.02.1934
PS. Kreutzwaldi muuseum avati 1941.
aastal, Eduard Vilde oma viis aastat hiljem.

Wanu Wõru Teatajaid sirvis
Wõrumaa muuseumi pääwarahoidja
Arthur Ruusmaa

F. R. Kreutzwaldi 109
Hoone on tühi. Volikogu otsusega müüginimekirjas, võimalik loomekeskus.
Suletud netopind 1083 m2, lisaks 100 m2 muud pinda.
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1 ARVAMUS
Mati Kitsik, linnapea nõunik
Ideaalne oleks, kui linnale kuuluksid lasteaiad, koolid, kultuurimaja ja nn raekoda ehk
linnavalitsuse hoone ning muu tegevuseks
vajalik pind oleks renditud.
Huviharidustegevused olenevad mitmest

tegurist ning vajadused muutuvad ajas päris
kiiresti.
Linnale kuuluvad ettevõtted rendivad
pinda ka erasektorilt. Tõsi on seegi, et linnale
kuuluv vaba rendipind pole just parima kvaliteediga.
Tohutu linnale kuuluv mittevajalik pind

Lembitu 2
Hoone üldpind 2993 m2, välja renditud 1674,7 m2. Müügi volikogu otsusega nr 70
14.12.2011.
Hoone täitumus on praegu 55,9 %. Rentnike seas on Võru pensionäride päevakeskus, Võru
kunstikool jt.
Korduvad enampakkumised on nurjunud.
2013. aasta tulud 9854 €.

Jüri 42
Kinnistu ainuke kasutaja on Võru täiskasvanute gümnaasium. Ilmselgelt pole tegu kõige
ökonoomsema ruumikasutusega. Kinnistu on asukoha poolest perspektiivikas, kuid mitte sellise hoonestusega.
Suletud netopind 1814 m2, lisaks mõned väiksemad pinnad.
Koolis neli klassikomplekti 116 õpilasega. Õppetöö toimub hommikuti nagu tavakoolis.
2013. aasta kulude ülekaal 37 493 €.

Tasub teadmiseks võtta!
Seoses selle aasta kohalike
omavalitsuste volikogu valimistega ei olnud võimalik
valijakaarti toimetada 78
linnakodanikule. Siseministeeriumile valijakaartide tagastamise üheks põhjuseks
on asjaolu, et kodanikud ei
ela rahvastikuregistris oleval
aadressil.
Registriandmete korrastamiseks palun eluruumide (korter, maja) omanikel
pöörduda linnavalitsuse registripidaja poole, kontrollimaks, kes on teie eluruumi
registreeritud. Kui selgub,
et teile kuuluvas eluruumis
on registri järgi isikuid, kes
seal tegelikult ei ela, on teil
õigus vormistada avaldus,
mille alusel saab eluruumi
mittekasutavad isikud välja kirjutada (registreerida)
ning nende elukohaks jääb

Võru linn.
Samuti on mõistlik pöörduda linnavalitsuse registripidaja poole kodanikel, kes
on muutnud elukohta Võru
linnas, aga on mingil põhjusel jätnud elukohaandmed
registris muutmata. Kui kodanikud on lahkunud mõne
teise omavalitsuse territooriumile, tuleb neil muudatused registris teha selles
omavalitsusüksuses, kus nad
elavad.
22 juhul oli valijakaardi
tagastamise põhjuseks märgitud postkasti puudumine. Eluruumi omanikel on
mõistlik kanda hoolt selle
eest, et postiljon saaks saadetise adressaadile kätte toimetada.
Info tel 785 0914.
Sirje Randver,
registripidaja

on eelarvele tõsiseks koormaks. Sellises mahus kinnisvarahaldamine eeldaks märksa tõhusamat panust sellesse valdkonda.
Mittevajaliku vara realiseerimine vabastaks rahalisi vahendeid ning võimaldaks vajalikku pinda parendada.
Mitme hoone puhul on sõna sekka öelda

muinsuskaitseametil. Linna kõiki varasid ei
halda linnavaraosakond.
Linnakodanikud peaksid ise märksa aktiivsemalt kaasa rääkima ning linnavalitsust
ja volikogu survestama. Poliitilise tahte elluviimine Võrus ei ole linnavara osas eriti õnnestunud.

Jüri 54
Ostetud 2013. aasta aprillis. Ostusumma 250 000 €.
Hoone põhikasutaja on Võrumaa keskraamatukogu.
Hoone suletud netopind 2670 m2 ning garaaž pinnaga 91 m2.
Raamatukogu kasutuses on 1490 m2, ruumidega ollakse väga rahul. Välja renditud 349 m2.
31% pinnast on kasutamata.

Liiva 21
Hoonet kasutab MTÜ Võru Noortekeskus.
Pinna suurus 280 m2. Arvestades noorte arvu linnas, on see pind liialt väike.
Kokkuleppe korral võiks noorte tegevus toimuda Jüri 54 II korrusel.
Liiva 21 tuleks seejärel panna enampakkumisele..

MEELDETULETUS ETTEVÕTJATELE
Ettevõtjad, kes tegutsevad majandustegevuse registrisse (edaspidi
MTR) kantud tegevusalal ja kohas,
peavad esitama hiljemalt 15.04.2014
linnavalitsusele registreeringu õigsuse kinnitamise taotluse.
Ettevõtjad, kes on muutnud
oma tegutsemiskoha aadressi, on
kohustatud esitama linnavalitsusele
eelmises tegevuskohas töö lõpetamise kohta registreeringu muutmise
taotluse, kuhu on märgitud tegevuse
lõpetamise kuupäev, ning vormistama uue taotluse vastavalt tegevusalale ja kohale. Uue tegutsemiskoha kande vormistamisega MTRi kaasneb ka
riigilõiv 19,17 eurot, mis tuleb kanda
Võru linnavalitsuse arvelduskontole
nr 10402007003009 ASis SEB Pank
või nr 221013390065 ASis Swedbank.
Registreeringuandmed ja kõik taotluste vormid leiate majandustegevu-

se registri veebilehelt: http://www.
mkm.ee/mtr.
Ettevõtjad, kes on lõpetanud
oma tegevuse Võru linnas, on kohustatud esitama linnavalitsusele registreeringu muutmise taotluse, kus
märgivad ära tegevuse lõpetamise
aja. Teie taotluse alusel arhiveeritakse
kanne MTRis.
Võru linnavalitsuses kantakse
MTRi kõik Võru linnas tegutsevad
ettevõtjad, kelle tegevusala puudutab
alljärgnevaid valdkondi:
jaekaubandus,
toitlustamine.
hulgikaubandus (siia kuuluvad
ka tootmisega tegelevad ettevõtted),
teenindus,
majutus.
Kui registreeringu õigsuse kinnitamise taotlust ei ole tähtajaks
esitatud, peatab keskregister teie

registreeringu kuni 1. novembrini,
mis tähendab, et teie ettevõte ei või
tegutseda. 1. novembril kustutab
keskregister MTRist ettevõtted, kelle registreeringu õigsus pole kinnitatud.
Kõigil ettevõtjatel, kelle tegevus
kuulub mõnda ülalmärgitud valdkonda ja kes pole veel vormistanud
oma tegevust Võru linnas MTRis,
palun teha seda nüüd.
Küsimustega võib pöörduda
registripidaja poole tel 785 0914,
e-posti aadressil sirje.randver@voru.
ee või tulla linnavalitsusse (kabinet 8)
ja vormistada taotlus kohapeal.
Ettevõtjal on ka ise võimalik xteel oma registreeringu õigsust kinnitada. Sellekohase juhendi leiate
ülalmärgitud veebilehelt.
Sirje Randver,
registripidaja
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Võru Kesklinna kooli
I taliolümpiamängud
12.03.-14.03.2014
Olümpiale, olümpiale… Jah,
tõepoolest tegu ei ole eksitusega. Esimest korda Võru
linna ajaloos toimuvad siin
taliolümpiamängud ja sellest
võtavad osa 20 riigi võistkonnad. Olgu täpsustuseks
siiski lisatud, et kahjuks ei
külasta meie linna väliskülalised, vaid need 20 võistkonda moodustavad Võru Kesklinna kooli õpilased.
Võru Kesklinna kool on
võtnud suurelt ette ja lülitanud ennast Sotšiga üheskoos
olümpialainele.
Olümpia ei tähenda vaid
üksteisega mõõduvõtmist,
selle kaudu laiendatakse ka
silmaringi, asetatakse prioriteete ritta, õpitakse üksteiselt
ning harjutatakse ka tolerantsust ja austust eri rahvuste, olümpiatavade ja ausa
mängu vastu. Taliolümpia
korraldamine nõuab rohkelt
ressurssi ning kaalutlemist,
ent pakub siiski palju lõbu ja
aktiivset tegevust. Hoolimata
ilmaoludest saab füüsiliselt
aktiivne olla ning sporti teha.
Jõulukuust saadik on
meie koolis toimunud kooliolümpiat ettevalmistavad
tegevused. Praeguseks oleme lõpusirgele jõudnud
logo ning maskoti konkursiga. Kooli tunnelis on leidnud koha ka õpilasi harivad
olümpimängudeteemalised
plakatid. Sealt saavad kõik,
nii külalised kui ka koolis iga
päev resideeruvad indiviidid,

lugeda uut informatsiooni.
Toimunud on ennustusvõistlus ning järge on ootamas
spordiviktoriin. Samuti ootame veebruaris oma majja
külla edukalt karjääri teinud
sportlasi ning spordimuuseumi esindajaid.
Loomulikult
kuulub
olümpiamängude
juurde
aus mäng. Dopinguteemad
on viimasel ajal üles kütnud
palju negatiivseid kirgi, ent
neist tuleb ja peab rääkima,
et säärasesse nõiaringi sattumist vältida.
Olümpiamängud algavad
12. märtsil tseremooniaga,
suure spordipeoga, millest
ootame osa saama ka kohalikku kogukonda. Kõik
toimub nagu pärisolümpial:
avatseremoonia, olümpiatule süütamine, hümn, kõned,
show, olümpiavande andmine. Kaks mõõduvõtmisi täis
päeva kulmineeruvad võitjatele medalite kaelariputamise ja olümpiamängude piduliku lõpetamisega.
Kes on meie tegemistest rohkem huvitatud, saab
jälgida
olümpiamängude
tarbeks loodud kodulehte: http://vkkkooliolympia.
weebly.com/
Ootame kõiki Võru Kesklinna kooli olümpiamängudest osa saama, kaasa elama,
toetama, pöialt hoidma!
Marju Kõva
VKK I olümpiamängude
komitee

Ootame Võru linna ja
valla õpilasi suvisesse
õpilasmalevasse!
Tänavu toimub Võru õpilasmalev kahes vahetuses: linnarühm (kodus ööbimisega)
13.–20. juunini ja Jaani rühm
(Jaani koolimajas ööbimisega) 26. juunist 13. juulini.
Ühte rühma võetakse vastu
20 õpilast vanuses 13–18 aastat (30 Võru linna ja 10 Võru
valla sissekirjutusega noort).
Rühmad osalevad üleriigilisel malevlaste kokkutulekul
augustis.
Malevlased
töötavad
tööpäeviti neli tundi päevas.
Töötasuks on vähemalt tunnitasu alammäär, s.o 2,13
eurot (bruto). Tööandja instrueerib malevlasi tööohutuse
teemal ja tutvustab vajaduse
korral spetsiifilisi töövõtteid
ning kvaliteedinõudeid.
Malevas osalemise tasu
on ööbimisega rühmas 40
ning ööbimiseta rühmas 20
eurot.
Registreerimine toimub
interneti teel 30. aprillini.

Seejärel toimuvad vajaduse
korral vestlused ning hiljemalt 7. mail avalikustatakse
õpilasmaleva
nimekirjad.
Nimekirja koostamisel lähtutakse nii registreerimisajast kui ka motivatsioonist
malevas osaleda. Registreerimisvormid koos vajaliku infoga on kättesaadavad alates
märtsist Võru noortekeskuse
kodulehel keskus.vorumaanoor.ee.
Mairi Raju,
Võru noortekeskuse
juhataja

VARIA
*8. veebruaril toimus Võru Kandles 2013. aasta teisel
poolel sündinud väikeste võrulaste lusikatseremoonia.
Vanemad, kes ei saanud vastuvõtul osaleda, saavad
lapse nimelise hõbelusika kätte Võru linnavalitsuse infosaalist.

Võru linnavalitsus kohtus
noorteesindustega
Kuu aja eest Võru linnavalitsuse initsiatiivil kokku
kutsutud Võru linna noorteesinduste ümarlaual Võrumaa keskraamatukogus
tõdeti, et Võru noortekeskus
vajab tegevuse elavdamiseks
suuremaid ruume, ent ka
sisulisi muutusi ja rohkem
võimalusi näost näkku infot
jagada.
Kohale tulnud ligi 30
inimese – linna- ja Võru
valla koolide huvijuhtide,
noorsootöötajate,
linna
noortekogu, õpilasesinduste esindajate ning aktiivsete noorte poole pöördudes
rõhutas linnapea Anti Allas
diskussiooni tähtsust: „Me
ei tulnud ruume jagama,
vaid saama olukorrast ülevaadet ja nutikaid lahendusi otsima, et linnavalitsus
saaks teha õiged otsused.
Tahame koostöös noortekeskusele uue pinna leida,
et osaleksite selle renoveerimisel, ehitamisel ja kujundamisel noorte kooskäimise
kohaks.”
Samal ajal kui Võru
noortekeskuse
praeguses
asukohas aadressil Liiva
21 ruumi napib, on linnal
palju jõude seisvat kinnisvara, mis võiks probleeme
leevendada. „Kui te midagi
tahate, siis me ka aitame.
On võimalused uute ruumide renoveerimiseks, selles
valdkonnas oleme valmis
projektide ja oma teadmistega kaasa aitama,” kinnitas
linnapea.
Võru noortekeskuse juhi
Mairi Raju sõnul peaks soosima omaalgatust: „Noor-

Võrumaa keskraamatukogu ruume üle vaatamas. Esiplaanil on Võru noortekeskuse
juht Mairi Raju.
sootöö on noorte jaoks ja
noortega. Oluline, et otsuseid teeksid noored – kui
neile pakub huvi, on mõtet
teha,” lausus ta.
Ruumidest vahest olulisemakski peeti huvigruppide kokkuviimist ja eri
tegevusteks puuduvate ressursside leidmist, olgu siis
tehnika-, kokandus- või
muusikahuvi arendamiseks.
„Poisse on noortekeskuses
vähe, huvipakkuvad ringid
puuduvad, ruume napib,”
loetles Raju probleeme. Ka
sooviksid noored rohkem
väljasõite, et teisi noortekeskusi külastada. Sellele seab
piirid bussi tellimise hind,
samuti on komplitseeritud
ruumide rentimine ürituste
korraldamiseks.
Praegu pakub noor-

tekeskus huvi peamiselt
põhikooliealistele
lastele,
kes koolis võib-olla välja ei
paista, kuid otsivad endale
sobivat ühistegevust. Sellest
lähtudes saab otsustavaks
noorte omavaheline suhtlus
ehk see, kuidas neid tänapäeva infomüra tingimustes
kokku viia. Ühe võimalusena nähakse koolides noortekeskuse tutvustamist, kuna
praegu ei teata selle tegevusest kuigi palju.
Abilinnapea Sixten Silla
sõnul ei ole noortekeskus
loodud huvikoolidega konkureerima, vaid tegevuste
spektrit laiendama. „Kuna
noortekeskus toimib projektipõhiselt ja tal ei ole
vajalikke ruume, ei saa ka
suuri projekte kirjutada,” tõi
ta välja veel ühe kitsaskoha.

Noortekeskuse ühe võimaliku uue kohana nähakse
praegu Võrumaa keskraamatukogu 1. ja 2. korrusel
asuvaid ruume, mis üheskoos ka üle vaadati. Noortekeskust raamatukoguga
ühe katuse all näeks hea
meelega ka Võrumaa keskraamatukogu arendusjuht
Merle Koik: „Noortekeskus
sobiks raamatukogu majja
väga hästi, kuna raamatukogus on ligi kaks ja pool tuhat
noort lugejat,” põhjendas ta.
Arutati ka noortekeskuse kolimist Kreutzwaldi
109 ja Lembitu 2 asuvatesse
ruumidesse ning noortekeskuse praeguses asukohas 2.
korruse väljaehitamist. Diskussioon parima lahenduse
leidmiseks jätkub.
Ulis Guth

Päkapiku lasteaias õpitakse (vana)vanemate tarkusi
Päkapiku lasteaia selle õppeaasta motoks on vanasõnad:
tarkus on inimesele nagu
päike loodusele (Kambja);
mis sis viga tuld tetä, kui
vana tungla alale omma
(Põlva).
Vanasõnade järgi sammudes on meile abiks kaks
projekti. Pärimuskultuuri
tutvustavate teemapäevade
korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital, Hargla
kihelkonna
rahvariideseelikute valmistamist aga
Vana Võrumaa kultuuriprogramm.
Pärimuskultuuri teemapäevi on toimunud nüüdseks neli. Mõniste muuseum
tutvustas Päkapiku lasteaia
õuealal kõigile Võru linna
lasteaedade koolieelikutele lammastega seotud töid:
nende pügamist, lambavilla
pesemist, kraasimist ja ketramist, lõngavärvimist jne.
Suurt põnevust pakkus lastele lambaperekonna jälgimine ja söötmine.
Teemanädalal „Kodused
asjad” toodi rühmadesse
vanu armsaid koduseid asju,
mis päritud vanavanematelt:
õmblusmasin, kohviveski,
vokk, juukselõikamisaparaat, triikraud jne. Räägiti
nende asjadega seotud lugusid, meisterdati, tehti koos

Kangakudujad.
kama.
Teemanädalal „Jutuvaka
jutud” said lapsed kuulata
ja ka ise välja mõelda muinasjutte ja lugusid. Jutuvaka
jututoas sai koos Kiisu-Miisuga teed juua ja ravimtaimi
tundma õppida. Külalisteks
olid Sõlekese lasteaia õpetajad Annika Ossip ja Kaidi
Järv. Lasteraamatukogu näitering õpetas oma looga lapsi helkurit kasutama. Tore
üllatus oli pensionäride päevakeskuse teater Pääväkene
etendusega „Jussikese seitse
sõpra”. Nende elurõõm ja tegutsemislust nakatasid!
Koos Parksepa, Punamütsikese, Sõlekese, Kääpa
lasteaia lastega peeti folklooripidu „Hiir hüppas ja
kass kargas”. Hiired olid sü-

gisandidega täidetud sahvris peo korraldanud ja sinna
külalised kutsunud. Koos
kuulati lõõtsamuusikat ja
kandlemängu, mängiti laulumänge, lauldi, tantsiti. Ega
see hiirte pidu kassilgi kuulmata jäänud, kuid õnneks
huvitasid kassigi rohkem
muusika, muinasjutt, tants
ja mäng kui hiirte tagaajamine. Peo lõpuks jõudis ka
karu kohale trummi lööma
ja külalised said pererahvalt
külakostigi kaasa.
Rahvariideseelikute valmistamine sai alguse juunikuus, kui panime projektijuht Kadri Mähari kodutalu
õuel aurama katlad ja võtsime ette suure lõngavärvimise. Kõige keerulisem oli
kanga ülesvedamine, kuid

juba septembris saime kudumist alustada. Kangastelgi kolksutasid Kadri Mähar,
Liivi Savi, Merike Kaver,
Anita Punamäe, Urve Tarv,
Terje Puniste. Ka lapsed said
kangakudumise
saladusi
uurida ja lõngapoolimist
harjutada. Aasta lõpuks valmis kuue Hargla kihelkonna
rahvariideseeliku jagu kangast. Nüüd võime öelda: ise
tehtud, hästi tehtud, kaua
tehtud kaunikene!
Meie
Päkapikugalerii
näitusedki on sellel aastal
seotud pärimusega. Esimene neist oli väljapanek „Kodused asjad”. Isadepäevaks
panime üles näituse „Käbid
ja kännud”. Praegu saab vaadata käpikute näitust, kus
enamik eksponaate emadevanaemade näputöö.
Täname kõiki, kes on
nõu ja jõuga abiks olnud,
lastele toredaid tegevusi ja
elamusi pakkunud, õpetanud ja juhendanud.
Soojad soovid alanud
aastaks kõikidele Päkapiku
lasteaia sõpradele, toetajatele, koostööpartneritele!

Anita Punamäe,
Päkapiku lasteaia
õppealajuhataja
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Pildid klaasidelt: Mihkel Timmo
jäädvustusi 1930. aastate Vastseliina
kandi inimestest
VEEBRUAR – MÄRTS 2014

Vana Võromaa kultuurikoja
galeriis on avatud huvitav fotonäitus. Tuntud filmimees ja
kodu-uurija Ago Ruus sattus
kodukandimehe, fotograaf
Mihkel Timmo elukäiku uurides ja allesjäänud ülesvõtteid
otsides tõeliselt haruldasele
leiule. Legend sellest, et Timmo klaasnegatiividega oli
klaasitud sõjajärgsel ajal Vastseliina aleviku Markna maja
klaasveranda, sai kinnitust.
Kuurisopis oli alles ämber
Timmo klaasnegatiividega.
Kuigi aja jooksul oli negatiive
kattev emulsioon kannatada
saanud, suutis filmimees Ago
Ruus siiski allesoleva päästa. Fotosuurendustelt näeb
killukest Vastseliina ajaloost.
Kohaliku fotograafina jäädvustas Timmo ju eelkõige
Vastseliina kandi inimeste
igapäevaelu, pidupäevi ja
tähtsündmusi.
Näitus jääb avatuks 9.
märtsini. Toredat elamust
kõigile ja ikka tasub tähelepanelikult üle vaadata kõik vanavanemate talletatu, et miski
väärtuslik kogemata kaduviku teed ei läheks.

Kagu-Eesti
mentorklubi
alustab 27. märtsil
Hea ettevõtja!
Kui soovid oma ettevõtte
arendamiseks uusi teadmisi
ja kogemusi saada, siis tule
ja osale Valga-, Võru- ja Põlvamaa ettevõtjate mentorklubis!
Mentorklubi pakub väikeettevõtjatele võimalust suhelda kogenud ettevõtjate,
koolitajate ja praktikutega,
saada uusi teadmisi, häid
nõuandeid ning jagada
vastastikku kogemusi. Mentorklubi on hea võimalus
tutvustada oma ettevõtet,
laiendada ning arendada
suhtevõrgustikku. Klubiga
on oodatud liituma 1–5aastased ettevõtted.
Klubilised kohtumised on
ühitatud ettevõtete külastustega ja toimuvad PõlvaVõru- ja Valgamaa ettevõtetes.
Kuueosalises ürituste sarjas
osalemine on tasuta.
Lisainfo:
Võrumaa Arenguagentuur,
Terje Moisto,
tel 786 8313, 5309 1180 või
www.vaa.ee.

26. veebruaril kell 19
EUROOPA FILMIKOHVIK
esitleb: „VÕÕRAS” (Saksamaa). Pärast filmi vestlusring Kandle kohvikus. Teatrisaalis. Tasuta.

Euroopa filmikohvikute sarja
teise filmina linastub kinos Kannel 2009. aastal Saksamaal vändatud film „Võõras”, mis käsitleb
paralleelselt kultuurikonfliktide
ja isikliku vabaduse küsimusi.
Film püüab lepitada tõsiuskliku
perekonna traditsioone ning nüüdisaegse ühiskonna vabameelseid
kombeid.
Film valiti 2010. aasta parimaks Saksa filmiks ning esitati
parima võõrkeelse filmi Oscari
kandidaadiks. Samuti pärjati
film 2010. aastal Euroopa Parlamendi auhinnaga PRIX LUX.
Pärast filmi on külastajatel võimalik nautida tasuta teed ja kohvi
ning vestlusringis filmis kajastatud teemadel arutleda. Filmiõhtu
on kõigile huvilistele tasuta!
Filmikohviku korraldajad on
Europe Directi Võru teabekeskus
ja SA Võru Kannel.
Filmikohvikute sarja toetavad
Euroopa Liit, riigikantselei, Võru
maavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp.

1. märtsil kell 19 VÄLJA
MÜÜDUD! Monoteatri etendus „MIKS MINA?”
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 16 € ja 13 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.

LUGEMISPROGRAMM
RAAMATUGA SUVESSE
10. JAANUAR – 10. JUULI 2014
Programm on pühendatud Võru linna 230.
sünniaastapäevale ning tugineb Arthur Adsoni sõnadele
„Linnake, nagu ta seal lamab” raamatust „Väikelinna
moosekant“.
• Loe läbi programmis osalev raamat.
• Valikus on 50 raamatut.
• Küsi raamatukoguhoidjalt või trüki aadressilt
http://lib.werro.ee välja kahe küsimusega
tagasisideleht ja anna täidetuna raamatukoguhoidjale.
• Raamatukoguhoidjalt saad oma lugemispassi templi.
• Vähemalt 15 templiga lugemisprogrammi pass tagab
auhinna Katariina allee raamatukoguüritusel
1. augustil.
• Kord kuus loositakse kõikide osalejate vahel välja
auhinnad.
• Paremad lugemissoovitused ja kommentaarid
avaldatakse Võrumaa keskraamatukogu kodulehel.

ÜRITUSED
25. märtsil kell 14 kella kahene kohtumine Contraga
vanema ja väliseesti raamatu toas

NÄITUSED
Konverentsisaalis
Paul-Valter Elken 105 – „Kõnnin Võru tänavatel...”.
Näitus Võrumaa muuseumi kogudest.
Pintsli ja sulega pühal maal. Reisipildid ja rännumõtted
Iisraelist.
III korruse teenindussaalis
Raamatunäitus „Ikka olla: William Shakespeare 450”.
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitus: Abel Lee „Lilled“ Võrumaa muuseumi
kogust.

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU LASTEOSAKOND
10. veebruar – 6. aprill
„Värvipüüdjad”: Võru kunstikooli eelõppe õpilaste tööde
näitus.
20. veebruar – 28. märts
„Pidupäev!”: rahvarõivais Salvo nukud Tea Kõrsi erakogust.
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Miks me ärkame igal hommikul, kuigi tahaksime veel magada?
Miks me läheme tööle, kuigi palk
on väike ja ülemus karjub? Miks
me ostame endale laenuga kodu
ja hiljem ägame iga kuu räigete
intresside all? Miks mina pidin
olema see kõige kiirem nende 500
miljoni spermatosoidi seas? Miks
just mina? Mis see on, kui inimene
teeb midagi vastu tahtmist hästi paljude ees? Kas keegi pakub?
Porno?
Mitte päris, aga soe, päris soe! Õige! See on sadomaso.
Algul valus, pärast mõnus.
Need on vaid mõned teravad
küsimused, millele otsib vastuseid
Jan Uuspõld oma uues teravas
stand-up-etenduses „Miks mina?”
Autorid: Rein Pakk, Jan
Uuspõld. Kunstnik: Mihkel Uba /
Ghostwalker. Produktsioon: Karl
Kermes / Monoteater

8. märtsil kell 19 Komöödiateatri etendus „HOSTELL” Teatrisaalis. Piletid
hinnaga 13 € ja 11 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.
„Hostell’’ on naljakas lugu
sellest, kuidas kaks meest üle aisa
löövad – ise teadmata, et nende
abikaasad on samas majas oma
armukesega, lihtsalt paarid on
sassi läinud. Ja kohalik administraator poeb nahast välja, et valed
inimesed valel ajal kokku ei satuks
ning tiivaripsutamine avalikuks ei
saaks.
Lavastaja Anne Paluver. Osades Henrik Normann, Eva Püssa,
Väino Laes, Terje Pennie, Tarvo
Krall. Kestus 2 tundi.

13. märtsil kell 11 ja 13
NUKU teatri lasteetendus
„JUSSIKESE SEITSE SÕPRA” Teatrisaalis. Piletid hinnaga 5 € eelmüügis Kandle
kassas ja Piletilevis.

Autorid Silvi Väljal, Anne
Türnpu. Lavastaja Anne Türnpu.
Kunstnik Rosita Raud. Helilooja
Tauno Aints. Mängivad Tarmo
Männard, Riho Rosberg, Tiina
Tõnis, Ave Kaing-Kaabel, Ja-

nek Saareli. Kestus 40 minutit.
Vanusele 3–6 eluaastat.

14. märtsil EMAKEELEPÄEVA KONTSERT. Kontserdisaalis. Esinevad Võru
Kandle koorid.
17. märtsil kell 19 projektiteatri Kell Kümme etendus
„RING”. Teatrisaalis. Piletid
hinnaga 15 € ja 12 € eelmüügis
Kandle kassas, Piletilevis ja Piletimaailmas.

Aastaid on seltskonnas liikunud legend, kuidas üks abielunaine
jättis armuhoos oma abikaasa ja
viieaastase poja ning põgenes mehe
parima sõbraga – jäädavalt.
Nüüd, 30 aastat hiljem, külastab see naine oma kunagist kodukohta ja teeb visiidi oma täisealisele pojale ja tema võluvale kaasale.
Juhuslikult on kohal ka poja isa,
kunagine hüljatu, aga mis veelgi
intrigeerivam – kutsutud on ka
poja hea sõber. Õhus on elektrit.
Kas tõesti on võimalus, et kunagine meeletus kordub?
Autor: W. S. Maugham
Lavastaja: Roman Baskin
Mängivad Kersti Kreismann,
Laura Peterson / Karin Rask, Epp
Eespäev, Tõnu Aav / Volli Käro,
Peeter Jakobi, Andres Raag, Ott
Aardam jt.

20. märtsil kell 19 Põlvamaa noorterühma KAGU
KABUJALAKÕSÕ tantsulavastus „1994”. Teatrisaalis.
Piletid hinnaga 3 € eelmüügis
Kandle kassas.

Punk-tantsulavastus „1994”
on uurimuslik-dokumentaalne tagasivaade Eesti elule ja inimestele
aastast 1994. Kuidas elati ja milliste mõtetega viidi täide oma unistusi ühes Lõuna-Eesti väikelinnas.
Kuidas ühe kogukonna liikmed ja
organisatsioonid reageerisid ühiskonda mõjutanud sündmustele
ning muutustele Eestis ja maailmas.
Täna, 20 aastat hiljem, saame
analüüsida ja selgitada oma riigi
ja inimeste lähiajalugu, kasutades
selleks erinevate kunstiliikide anarhistlikke vorme. Lavastuse kunstiliseks alusmaterjaliks on 1994. aastal Eesti meedias ilmunud artiklid
ja portreelood. Praegu võime öelda, et „olukord oli 1994. aastal sitt,
aga see oli meie tuleviku väetis”.
„1994” lavastaja ja muusikaline
kujundaja on vabakutseline näitleja ja lavastaja Tarmo Tagamets,
kellega Kagu Kabujalakõsõ tegi
esimest korda koostööd 2013. aasta
kevadel II Uma Pidol. Tagamets on
lavastusse välja valinud neli rühma
tantsijat: Ingrid Vanahunt, Mari
Rüütli, Henri Tamm ja Margus
Hoop. Lisaks tantsijatele on laval
üks näitleja – Martin Liira.

23. märtsil kell 18 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert „KAUNIMAD
KUUEKÜMNENDAD
SU
ELUS”. Teatrisaalis. Piletid
hinnaga 14 € ja 12 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.

Sellekevadine kontsertetendus viib meid kuuekümnendatesse. Nii nagu Kaunimate Aastate
Vennaskonna liikmed on nüüd
n-ö kuuekümnendaid käimas, on
ka nende endi esimesed muusikalised mälestused ja esimesed mälestused üldse kuuekümnendatest.
Kaunimate Aastate Vennaskonna
seades kõlavad kuuekümnendad
– nii rock`n`roll kui beat, halloo
kosmos – halloo maa ja valentina,
horoskoobis meenub korraks vaid
su silmade sära rohelistel niitudel
Väljaandja
Linnavalitsus
ja lõppenud
ongi Võru
päevad.
Stiilselt
kuldsetes
ja 11,
kaunimates
Jüri tn
65620 Võru kuuekümnendates.

Õnnitleme
veebruarikuu
sünnipäevalapsi!
101
ALFRED KELDER

95
SENTA ROOD

90
ALFONS PILLER

85
SALME JÕESALU
JEVGENIA DJUNINA
OLGA NIINE
MEETA PUURITS
MINNI OTSATALU
ASTA LINDMÄE
ASTRID SAIMRA

80
RUFINA LUHT
ANTONINA SAAR
TAMARA
NIKANDROVA
EHA TINA
ÕIE PEEDOSAAR
JEKATERINA
LAVRIK
SILVIA MÕISTUS

75
MALL SAAR
MALLE ABEL
RAISSA POLJAKOVA
AINA TREIAL
JEVGENI VANTSÕN
TÕNU MÄGI
VELLO VENNE

70
ILMI-MARGIT
MÜRK
EHA KALA
MAIE NÕLVAND
JOHANNES PUU
KALEV VIITKAR

VÕRU LINNA LEHT
Väljaandja Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth

Toimetajad: Arved Breidaks

Tel: 785 0948
E-post: ulis.guth@voru.ee

Tel: 785 0948
E-post: arved.breidaks@voru.ee

Teostaja: AS Võru Täht

VÕR

Välja
Jüri
Toim
Tel: 7
E-po

Teost

8 Võru Linna Leht

Veebruar 2014

Europe Directi Võru
teabekeskus,

Võru Maavalitsus, Jüri 12, III
korrus,
avatud E – N 8.00 – 16.30,
telefon 786 8335,
e-post: euroinfo@mv.werro.ee
Leia meid ka Facebookist:
https://www.facebook.com/
EuropeDirectVoru.
„Toome Euroopa Liidu info Sinuni!”

Võrumaa meeste
terviseloengud 2014

Tugi- ja liikumissüsteemi tervise
tagamine läbi
tasakaalustatud
lihastreeningu
ja õige
kehakasutusega
igapäevaelus
2. märtsil kell 11
Võru spordikeskuse
judosaalis
(Räpina mnt 3a,
Võru linn)

Korteriühistute kevadseminar Võrus
Terviklik kortermajade renoveerimine:
kogemused, tulemuslikkus ja erinevad võimalused
13.03.2014 kell 17.30
Vabaduse 14, Võru linn
PÄEVAKAVA
17.30 – 17.40 Tervituskohv ja avasõnad
Hr Margus Toom, EKÜL
17.40 – 18.20 Ehitusettevõtte kogemused kortermajade terviklikul
renoveerimisel
Hr Tambet Türk, Balti Vara Fassaadid OÜ, eelarvestaja
18.20 – 19.00 Kortermaja tervikprojektide vajalikkus
Hr Andrei Vassiljev, Eesti Soojustusprojekt OÜ,
projektijuht
19.00 – 19.40 Projektijuhi ja omanikujärelevalve roll ühistu
abimehena
Hr Henry Reinok, ProBuild Invest OÜ, juhataja
19.40 – 20.00 Seminari lõpetamine, diskussioon, auhinna loosimine
Hariv õhtupoolik koos kohvi ja suupistetega, mis on kõigile huvilistele tasuta.
Seminaril osalejate vahel loositakse kohapeal välja Eesti Soojustusprojekt OÜ
fassaadi põhiprojekt 50% soodustusega!
Osalemiseks vajalik eelnev registreerimine kuni 10.03.2014, tel: 5039187 või
e-post: margus.toom@neti.ee

Lektor Kaja Hermlin
Tartu Ülikooli
kehakultuuriteaduskonna
õppejõud
Ürituse eesmärgiks on
läbi teoreetiliste
teadmiste ja praktiliste harjutuste tagada
meeste tugi- ja liikumissüsteemi tervise
säilimine nii sportimisel kui igapäevaelu
toimingutes
Lisainfo ja
registreerimine
Eelregistreerimine kuni
27. veebruarini e-posti
aadressil mare.udras@
voru.maavalitsus.ee
Registreerimisel anna
teada, millega
igapäevaselt tegeled –
nii saab lektor paremini
ette valmistuda,
et rääkida teemast
konkreetsemalt.

Osalemine tasuta!
Seminari läbiviimist on
rahastatud
ESF programmist
„Tervislikke valikuid
toetavad meetmed
2013–2014”

