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Võrus avatakse 2015. aastal kaks uut kooli
Võru linnavolikogu tegi 30.
aprillil toimunud istungil
julge, ent vajaliku otsuse sulgeda kaks kooli ja luua nende
asemel uued koolid. Volikogu enamuse hinnangul aitab
see samm kartustest hoolimata Võrus pakutava hariduse taset tõsta ning piirata
andekate noorte lahkumist
kodulinnast.
Koolivõrgu ümberkorraldamiseks muudeti Võru
linnavolikogu
12.12.2012
otsust nr 46, mille kohaselt
oleks säilinud Võru I põhikool, sellega oleks liidetud
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi (VKG) põhikooliosa
ning VKG gümnaasiumiosa
oleks ümber kujundatud riigigümnaasiumiks.
Uue otsusega lõpetakse 1.
juulist 2015 Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi ja Võru I
põhikooli tegevus ning 1.
septembril 2015 algab õppetöö kahes uues koolis:
riigigümnaasiumis aadressil Seminari 1 ja põhikoolis
aadressil Kooli 7.
Töörahu
tagamiseks
uutes koolides järgitakse
praeguse personali suhtes
võrdse kohtlemise printsiipi
ehk kõik loodavate koolide
ametikohad komplekteeritakse konkursi korras. Pärast
2014/2015. õppeaasta lõppu öeldakse üles kõik Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi
ja Võru I põhikooli töötajate
töölepingud ning lahkujaile
makstakse hüvitist töötaja
ühe kuu keskmise töötasu
ulatuses.
Uute õppeasutuste käivitamiseks vajalikud toimingud
(koostada tuleb uued koolide
põhimäärused, õppekavad,
vastuvõtukorrad jt kooli tegevust reguleerivad õigusaktid) jäävad konkursi korras
valitavate koolijuhtide ülesandeks (nendega sõlmitakse
töölepingud alates 1. jaanuarist 2015). Gümnaasiumiõpilased alustavad 1. septembrist

Võru I põhikooli pisipere lahkub peagi oma praegusest koolimajast, et aastate pärast naasta – siis juba riigigümnaasiumisse.
2015 õpinguid uuel aadressil,
õpetajaskond muutub, ent
klasside koosseisus jääb kõik
endiseks. VKG põhikooliosa
ja Võru I põhikooli õpilased
koondatakse ühte hoonesse (Kooli 7), õpetajaskonnas
toimuvad mõned muutused,
väljakujunenud klassikomplekte püütakse muuta või-

malikult vähe. 2014/2015.
õppeaastal, kui toimuvad
riigigümnaasiumi hoone ehitustööd, tegutseb Võru I põhikooli pere mitmes hoones:
Kesklinna koolis, endises Jussikese lasteaias Paju tänaval ja
täiskasvanute gümnaasiumis.
Õppimisvõimalus tagatakse kõigile Võru Kreutzwal-

di gümnaasiumi ja Võru I
põhikooli õpilastele. Koolide
tegevuse lõpetamine ja koolide valduses oleva vara, alaliste, pikaajaliste ja lühiajaliste
dokumentide ning arhivaalide üleandmine korraldatakse
hiljemalt 1. augustiks 2015.
Tänavu veebruaris sõlmisid Võru linnavalitsus, hari-

dus- ja teadusministeerium
ning Riigi Kinnisvara AS kolmepoolse käsunduslepingu,
mille kohaselt on Seminari 1
hoone rekonstrueerimis- ja
ehitustööde projekteerimise,
ehitustööde järelevalve ning
hoone sisustamiseks vajalike riigihangete korraldajaks
Riigi Kinnisvara AS. Projekti

.
Värsked uudised ja info Võru linna kodulehel www.voru.ee

kogumaksumus on 5 040 000
eurot, linna omaosaluse 15%
katab vastavalt 28.02.2013
kokkuleppele haridus- ja teadusministeerium.
Ulis Guth
Loe ka lk 2 „Hariduskorraldusest ausalt ja vastutustundega”
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Hariduskorraldusest
ausalt ja vastutustundega
30. aprillil langetas Võru linnavolikogu valitsuskoalitsiooni poolt- ja opositsiooni vastuhäältega otsuse, mille
kohaselt lõpetavad 2015. aastal tegevuse Võru I põhikool
ja Kreutzwaldi gümnaasium. Nende asemele luuakse
kaks uut kooli – üks nn puhas gümnaasium aadressil
Seminari 1 rajatavas uues hoones, mis seejärel riigile üle
antakse ja millest seega saab riigigümnaasium, ning üks
uus põhikool, mis alustab tegevust praeguses Kreutzwaldi gümnaasiumi hoones.
Pärast volikogu istungit on seda teemat käsitletud
kohalikes ajakirjandusväljaannetes ning muu hulgas levitatud opositsiooni esindaja Jüri Kaveri poolt istungil
väljaöeldud väärinfot. Soovin siinkohal selgitada linnavalitsuse seisukohta ja väärinfo kummutada.
Kõigepealt esitan olulisemad argumendid, mis minu
hinnangul räägivad tehtud otsuse poolt ja mille kohta
Võrumaa Teataja kokkuvõtvalt ja detailidesse laskumata
kirjutas „Abilinnapeal häid argumente koolide kaotamise põhjendamiseks ei olnud”.
Esiteks soovib linnavalitsus nagu linna õpetajate enamus, et kahe tegevust lõpetava kooli õpetajaid koheldaks
võrdselt, st kõigi töölepingud lõpetatakse ning kõik saavad võrdse võimaluse kandideerida uuele töökohale loodavates koolides. Me ei soovi uude põhikooli aastateks
vinduma jäävat pinget erineva taustaga „meie kooli” ja
„võõraste” õpetajate vahel. Selliste pingete hävitavat mõju
koolile oleme näinud varasemate koolide liitmiste puhul
Võrus ja mujalgi.
Teiseks oli sellise otsuse poolt eelmise linnavalitsuse
ajal just selle küsimuse lahendamiseks loodud hariduskorralduse töörühm, kuhu kuulusid kõigi Võru linna
koolide õpetajate ja hoolekogude ning linnavalitsuste
esindajad. Selle töörühma tegevuse raames käisid linnavalitsuse esindajad koolide ümberkorraldamist arutamas
mõlema kooli õpetajate ja lastevanematega. Arutelud
kujunesid väga konstruktiivseks ning just seal kõlanud
argumentide valguses tegid hariduskorralduse töörühma liikmed oma otsuse. Siinkohal rõhutan veel kord,
et kõnealune töörühm loodi 2013. aasta veebruaris just
selle mõttega, et selgitada välja parim võimalik lahendus
koolide tegevuse ümberkorraldamiseks, sest volikogus
12.12.2012 kiirustades tehtud otsus oli tekitanud õpetajaskonnas suure rahuolematuse. Arusaamatuks jääb
praeguse volikogu opositsiooni püüd eirata omaenda
loodud hariduskorralduse töörühma ettepanekut.
Kolmandaks on ümberkorralduse eesmärgiks saavutada Võru koolides pakutava hariduse võimalikult kõrge
kvaliteet. Kui praegu pakutava hariduse kvaliteet on hea
(nagu opositsioon vastuväiteid saamata korduvalt kinnitas), siis ei tähenda see veel, et ei ole võimalik saavutada
paremat. Praeguse tasemega oleme jõudnud olukorda, et
igal aastal kaotab Võru linn teistele Eesti koolidele poole klassi jagu gümnaasiumisse astujaid ning see tendents
süveneb. Oleme seisukohal, et linnavalitsuse ülesandeks
on püüda igati parandada Võrus pakutava hariduse taset
ning üheks olulisemaks teguriks on siinkohal võimalikult
heatasemeline õpetajaskond.
Neljandaks on linnavalitsus läbirääkimistes haridusministeeriumiga saavutanud kokkuleppe, et riik eraldab
linnale raha õpetajate koondamistasude maksmiseks ja
see tähendab enam kui 140 000 eurot lisaraha Võru õpetajate palkadeks. Linna kanda jääb vaid 21 000 eurot uue
põhikooli direktori ja õppealajuhataja palkadeks kooli
käivitamise perioodil järgmise aasta jaanuarist septembrini. See on väiksem summa, kui oleks kulunud volikogu
varasema otsuse puhul Kreutzwaldi gümnaasiumi põhikooliosa õpetajate koondamistasudeks.
Lõpetuseks soovin tuua valgust sissejuhatuses mainitud väärinfo osas. Nimelt väideti volikogu istungil allikatele viitamata kahel korral, et Jõgeval kaotas samalaadse
koolide sulgemise ja uute loomise käigus töö 60% õpetajatest. Jõgeva linnavalitsuselt saadud andmetel on tegelikkus selline: 84 õpetajast ei saanud uutes koolides tööd
22 ehk siis protsentides väljendatuna 26%. Lisaks tuleb
arvesse võtta, et kolm õpetajat ei kandideerinud tööle uutes koolides ja viis inimest jäid juba ammu väljateenitud
pensionile, ühest endisest õpetajast on nüüdseks saanud
koolidirektor ühes teises maakonna koolis, üks töötab
Tartus haridusosakonnas ning praeguseks on endale uue
töö Jõgeva piirkonnas leidnud peaaegu kõik endised õpetajad. Uusi õpetajaid tuli Jõgeva uutesse koolidesse 16.
Siinkohal tekib küsimus, millisest allikast saadud andmetega opereeriti? Või lähtuti ülemaailmselt tuntud propagandaklassiku Goebbelsi teesist „Kui sa kordad valet,
mis on piisavalt suur, ja kordad seda pidevalt, siis lõpuks
inimesed usuvad seda”?
Oluline otsus linna koolikorralduses on nüüd tehtud
ning esimese koolipäevani uutes koolides jääb veel 15
kuud. Soovin kõigile ümberkorraldusprotsessis osalejatele positiivset mõtlemist ja head omavahelist koostööd,
et saavutaksime Võru linnale tervikuna parima võimaliku lõpptulemuse.
Sixten Sild,
abilinnapea
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„Teeme Ära” talgud Võru linnas
„Teeme ära!” talgupäeva
raames 3. mail oli Võru linnas kavas hulk heakorraüritusi, millest võttis aktiivselt
osa ka linnavalitsus eesotsas linnapea Anti Allase
ning abilinnapeade Sixten
Silla ja Kalev Ilvesega. Linnavalitsuse
fotokaamera
ette jäid talgupäevake Võru-Kubija terviserajal, samuti Räpina maantee ääres
Säästumarketi ja Kooli tee
vahelise lõigu, Koreli oja
kaldaala ning Tamula järve rannaala korrastamine
(pildil), Võru loomekeskuse koristustalgud Võrusoo
endises koolimajas ja loomade varjupaigas. Pildigaleriiga saab tutvuda linna
Facebooki lehel.

Võru linnavalitsuse istungitel
Riigihanked

Otsustati korraldada riigihange
Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimistööde II etapi tegija
leidmiseks. Tööde käigus on
kavas äärekivid paigaldada,
kõnniteed ehitada, Petseri ja
Roosi tänava vahel vana tänavavalgustus likvideerida ning
haljastus rajada.
Otsustati korraldada riigihange infostendide valmistamiseks ja paigalduseks. Hange
tehakse Euroopa naabrus- ja
partnerlusinstrumendi EestiLäti-Vene piiriülese koostööprogrammi
kaasrahastatava
projekti raames.
Esialgu sooviti soetada
Võru Kesklinna parki LCD-ekraan, kuid linnavalitsus taotles
projektis muudatust, et soetada
selle asemel infostendid, mis
kannavad sama eesmärki ning
paigaldatakse linnas eri kohtadesse.
ASile Võru Vesi AS anti volitused korraldada Jüri tänavale
Liiva ja Roosi tänava vahelisele lõigule sademeveesüsteemi
projekteerimiseks ja ehitamiseks riigihange ning teostada hankemenetlusega seotud
toimingud, et positiivse otsuse
korral saaks operatiivselt projektis kajastatud tegevusi alustada.
Linnavalitsus on esitanud
SAle Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse Jüri tänaval
sademeveesüsteemid välja ehitada. Projekti maksumus koos
käibemaksuga on 334 839,68
eurot, linna omaosalus 50%.
Otsus taotluse kohta tehakse
juuni teises pooles.
Tunnistati lõppenuks 19.
märtsil 2014 algatatud hankemenetlus Kubija spordiväljakute rekonstrueerimiseks ja
uue abihoone ümbruse haljastuseks, kuna tähtajaks 2. maiks
ühtegi pakkumust ei esitatud.
Tulenevalt vajadusest leida
Eesti-Läti-Vene piiriülese programmi kaasrahastatava projekti
tegevuste rakendamiseks tööde
teostaja, otsustati korraldada uus riigihange. Korralduse
jõustumine toob Võru linnale
2014. aastal kaasa rahalisi kohustusi kuni 7600 eurot (sisaldab käibemaksu).
Riigihanke
Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi sisustuse tarnijate leidmiseks (II
etapp) võitsid Saloni Büroomööbli AS 35 725,51 euro, OÜ
Holdfast 3155 euro ja AS Inest
Market 5000,80 euroga (hinnad
ei sisalda käibemaksu). Hange
oli jaotatud viieks osaks, neist
kahele ei laekunud ühtegi pakkumust. Riigihanke Võru Kesklinna kooli osaliseks rekonstrueerimiseks võitis JB Ehituse

OÜ 187 173,90 euroga (hind ei
sisalda käibemaksu).
Ühtlasi otsustati korraldada uus riigihange Kreutzwaldi
gümnaasiumi lava vana kardinasüsteemi
demontaažiks
(eeldatav maksumus ilma
käibemaksuta 12 000 eurot).
Hange korraldatakse kooli rekonstrueerimise raames. Projekti kaasrahastatakse kohalike
avalike teenuste arendamise
programmist, mida omakorda
kaasrahastab Euroopa regionaalarengu fond.

Linna muinsuskaitsekomisjoni
moodustamine

Korraldusega määrati komisjoni ülesanded ja tunnistati
kehtetuks senised komisjoni
moodustamise
korraldused.
Otsustati luua alatine Võru
linna muinsuskaitsekomisjon,
mille ülesanne on teha linnavalitsusele ettepanekuid Võru
vanalinna muinsuskaitsealal
olevate hoonete restaureerimise ja remondi tarvis toetuste
eraldamiseks linna eelarvest,
vaadata taotlused läbi iga aasta
1. maiks ja 1. novembriks ning
täita muid ühekordseid ülesandeid, mille annavad kas linnapea või linnavalitsus.

Reservfondi kasutamine

Võru linnavalitsuse reservfondist eraldati 7400 eurot erakordsete ja ettenägematute kulude finantseerimiseks. Sellest
6000 eurot on mõeldud Vee tänaval asuva, talvega lagunenud
ja kasutamiseks ohtliku skatepargi remondiks ning 1684 eurot Paju 13 asuva sauna põranda karestamiseks. Reservfondi
jääk on pärast seda eraldist 80
404 eurot.

Detailplaneeringu
vastuvõtmine

Võeti vastu Taara tänava ja Kalmuse tn 16a kinnistu vahelise
ala detailplaneering (AS Kobras, töö nr 2013-111, lisa asub
linnamajanduse
osakonnas)
ning suunati see avalikule väljapanekule.

Kasutuslubade
väljastamine

Väljastati kasutusluba turismiinfotahvli paigaldamiseks (Koidula tänav T2) ja Elektrilevi
OÜ-le Kase tänav T1 maakaabelliini ehitamiseks.

Ehituslubade
väljastamine

Väljastati ehitusluba Lille tn 13
korterelamu ja Olevi tn 31 korterelamu rekonstrueerimiseks,
Raudtee tn 27 elamu laienda-

miseks, Danpower Eesti AS-ile
Põllu tn 11a hoone rekonstrueerimiseks ja Põllu tn 11a
pelletimahutite vundamentide
ehitamiseks, Elektrilevi OÜle Vilja tänava, Viki tänav T1,
Herne tänav T1, Võrumõisa
tee (2), Räpina maantee T1 ja
Kesa tänav T1 maakaabelliini
ehitamiseks, sademeveetorustike ehitamiseks Jüri tänavale,
sademeveerajatiste ehitamiseks
Liiva tänav T3, Vee tänav T1,
Tartu tänav T3 ja Tamula supelrannas, reoveekanalisatsioonitorustike ehitamiseks Koidula tn 5 // Seminari tn 1a ja
Koidula tänav T1 ning Metsa tn
14 elamu rekonstrueerimiseks.

Taksoveolubade
väljastamine

Füüsilisest isikust ettevõtjale
Heimar Nahksepale väljastati
taksoveoluba kaheks ning füüsilisest isikust ettevõtjatele Eivo
Zopile ja Aarne Mägile viieks
aastaks.

Konkursi korraldamine ja
komisjoni
moodustamine

Kuulutati välja konkurss Võru
Muusikakooli direktori ametikoha täitmiseks alates 9. juunist
2014 ning kinnitati konkursikomisjon. Kuna muusikakooli
praegune direktor Neeme Punder esitas selle aasta 8. aprillil
Võru linnavalitsusele avalduse,
milles palus ennast vabastada
alates 9. juunist direktori ametikohalt omal soovil, tekkis vajadus leida Võru Muusikakoolile uus direktor. Dokumentide
esitamise tähtajaks määrati 25.
mai.

Kinnistu koormamine
isikliku kasutusõigusega

Otsustati sõlmida asjaõigusleping L. Koidula tn 5 // Seminari
tn 1a kinnistu (pindala 2965
m², sihtotstarve ühiskondlike
ehitiste maa) koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Võru
linna kasuks.
Seminari tn 1 kinnistule rajatava Võru riigigümnaasiumi
hoone projekteeritud reoveekanalisatsioon läbib Rait Viitkarile kuuluvat L. Koidula tn 5
// Seminari tn 1a kinnistut. Rajatise talumiseks on vaja koormata kinnistu isikliku kasutusõigusega Võru linna kasuks 139
m² ulatuses.

Toetuste jagamine

Võru linna eelarvest jagati
täiendavaid kultuuri- ja spordiürituste toetusi 1. aprilliks 2014
laekunud taotluste põhjal kokku 8432 eurot.

Huvikooli õpetaja
töötasu alammäära
kinnitamine

Võru linna munitsipaalhuvikooli erialase kõrgharidusega
õpetajale ühes kuus makstava
töötasu alammääraks kinnitati
alates 1. septembrist 2014 637
eurot (seni 579 eurot), sealhulgas võib erialase kõrghariduseta õpetajale ühes kuus makstava töötasu alammäär olla kuni
15% madalam erialase kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäärast.
Alates 2007. aastast on huvikoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate töötasu
alammäärad olnud võrdsed.
Palgaläbirääkimistel 2014. aastaks huvikoolide õpetajad ei
osalenud. Palgaläbirääkimistel
linnavolikogu
moodustatud
läbirääkimiskomisjoni ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate
volitatud esindajate vahel lepiti
kokku, et 1. septembrist 2014
suurendatakse
koolieelsete
lasteasutuste õpetajate palga
alammäärasid 10%. Võru linnavalitsuse 12.03.2014 korraldusega nr 106 kehtestati töötasu alammäärad lasteaedade
õpetajatele.

Ürituste
kooskõlastamine ja
korraldamine

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste lahingukoolile anti
nõusolek lahingukooli 94. aastapäevale pühendatud teatejooksu korraldamiseks 30. mail
kella 10–12 Võru linnas Kubija
järve ümbruses. Sellele järgneb
algusega kell 13 aastapäeva pidulik vastuvõtt ja lahingukooli
uue hoone avamine Taara linnakus.
OÜ-le Tambsaar anti nõusolek ürituse „Suve avapidu
2014” korraldamiseks alates 31.
mail kella 19st kuni 1. juunil
kella 2ni Koidula tn 16 // 16a
kinnistu hoovis. Üles astuvad
erinevad diskorid, südaööl esineb ansambel Hellad Velled.
Otsustati korraldada Võru
linnas avalik üritus „Rattapäev”
1. juunil kella 11–16 ning seoses sellega sulgeda Lembitu
tänav ja Kesklinna park kella
9–18.
Kersti Mäesaarele anti
nõusolek avaliku ürituse „Võru
line-tantsu maraton” korraldamiseks 14. juunil kella 12–16
Võru Kesklinna pargis.
Kaur Koidustele anti nõusolek Alatex Ehitus Türi rannajalgpalliturniiri korraldamiseks
Tamula supelrannas asuval
rannajalgpalli platsil 30. mail
kella 19–21, 31. mail kella 10–
13 ja kella 17–19 ning 1. juunil
kella 13–16.
Lähemalt loe www.voru.ee.
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Võrus uuriti Lõuna-Eesti hoiupanga loomise võimalusi
Aprilli eelviimasel päeval
Võru Kandles peetud infoseminaril „Omavalitsuste
osalusega krediidiasutus kui
võimalus piirkonna arenguks Bonni hoiupanga fondi
näitel” otsiti Lõuna-Eestisse
hoiupanga loomise võimalusi. Panga peamiseks ülesandeks oleks klassikalise
pangandussüsteemi kaudu
Lõuna-Eesti majandustegevust elus hoida ja tugevdada.
Pangaesindajate,
ärimeeste ja omavalitsusjuhtide
osalusel toimunud kohtumisel tutvustasid oma pikaajalist kogemust Saksamaal
asuva sihtasutuse Sparkasse
esindajad Dr. Engel ja Nicklaus Bergmann. Esimene
neist tutvustas Sparkasse kui
mittetulundusliku sihtasutuse missiooni ja ülesannet,
teine aga otsis ja leidis huvipakkuva ekskursi kaudu
Saksa panganduse ajalukku
tihedaid seoseid tänasega.
Sellest lähtuvalt tõstis
Bergmann esile kohalike
omavalitsuste osalusega krediidiasutuste eeliseid. „Luues

Hetk infoseminarilt. Esireas eestlasi nõustanud Saksa külalised.
kohaliku panga, loome ka
kohaliku tööjõu ja parandame eluolu. See tõde on ajatu,”
rõhutas ta. Bergmanni sõnul
oleks kohalik pank avatud
kõigile omadele, olgu ta siis
väike, vaene või rikas.

Uus pank ühendaks kõik
nüüdisaegse panga kriteeriumid Lõuna-Eesti traditsioonide ning siinsete elanike ja
ettevõtete vajadustega. Tallinna pangad, millel on põhiliselt Skandinaavia ja Vene

Võru linnavolikogu istungitel
Volikogu esimees ja aseesimees vahetasid kohad

Võru linnavolikogu uueks esimeheks valiti senine aseesimees
Anneli Ott (pildil) ja volikogu
uueks aseesimeheks senine esimees Tõnu Jõgi. Vangerduse tingis koalitsioonilepe, mille järgi
kuulub volikogu esimehe koht
Keskerakonnale. Kuna Anneli Ott polnud mullu oktoobris
seoses teiste tööülesannetega
valmis volikogu esimehe ametit
vastu võtma, täitis seda kohta senini Tõnu Jõgi (valimisliit
Võru Väärib Võimekust).

Linna 2014.–2017. aasta
eelarvestrateegia
muutmine

Otsustati muuta „Võru linna
eelarvestrateegia 2014–2017”
peatükkide 7, 8 ja 10 sõnastust.
2014. aasta eelarvestrateegias on
täpsustatud kulueelarvet, investeeringuobjekte ja -kulusid ning
suurendatud
investeeringute
finantseerimiseks võetava laenu summat. 15. mail jõustunud
määruse aluseks on täpsustunud
investeeringuvajadused ja uued
poliitilised kokkulepped.

Revisjonikomisjoni
kontrollimise tulemuse
kinnitamine

Kinnitati Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni 7. märtsi 2014
akt nr 1, milles antakse hinnang
endistele Võru linnavalitsuse
ja -volikogu liikmetele töötasu
maksmise õiguslikele alustele ajavahemikul 21.04.2011–
11.11.2013.
Revisjonikomisjon leidis,
et linnapea ja valitsuse liikmete

töötasu määramise kohta alates 1.04.2013 kuni 11.11.2013
puudub selgesõnaline volikogu
otsus. „Alates 1.04.2013 suurenes volikogu esimehe töötasu
187,50 eurot kuus ja volikogu
aseesimehe töötasu 93,75 eurot
kuus (palgakulu kokku 281,25
eurot, koos tööandjamaksudega
376,88 eurot). Mõju eelarvele
töötasu osas kokku oli vastavalt
1968,75 eurot (koos tööandjamaksudega 2638,13 eurot).
Puudub selgus, kas eespool toodud palgatõusuks oli rahaline
kate eelarves,” seisab akti kokkuvõttes.
Seisukohta, kas tegu on korruptiivse toiminguga, revisjonikomisjon talle esitatud lisa 14 ja
Võru linnavolikogu esimehele
ning aseesimehele makstud tasude kohta alates 1.04.2013 ei
võtnud, kuna see eeldaks juriidilis-õiguslikku hinnangut. Küll
tõdeti volikogu istungil, et tegu
on ebaeetilise ehk nn JOKKskeemiga.
Revisjon toimus ajavahemikul 2.01–27.02.2014.

Linna 2014. aasta
lisaeelarve vastuvõtmine

Võeti vastu Võru linna 2014.
aasta esimene lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse riigieelarve toetusfond ja kassajäägis seisuga 31. detsember 2013
sisalduvad rahalised vahendid,
täpsustatakse
tasandusfondi
ning lisatakse tänavu laekuvad
sihtotstarbelised toetused. Lisaeelarve maht on 11 098 682 eurot ja linnaeelarve maht 21 199
278 eurot.

Loa andmine laenu
võtmiseks ja riigihanke
väljakuulutamiseks

Võru linnavalitsusele anti luba
laenata 922 000 eurot, kuulutada välja riigihange investeerimislaenu võtmiseks ning seoses
sellega võtta rahalisi kohustusi
eelarveaastateks
2014–2027
kuni 1 100 000 eurot laenukuludeks ja tagasimakseteks. Laenu
võetakse järgmisteks investeeringuteks: tänavate rekonstrueerimine,
sademeveekanalisat-

siooni torustike ehitus, Võru
noortekeskuse uute ruumide
renoveerimine, OÜ Taristuhaldus osakapitali suurendamine
projekti „Võru linna välisvalgustussüsteemide rekonstrueerimine” kaasfinantseerimiseks ning
Võru Kesklinna kooli osaline
rekonstrueerimine. Linna väljaminekute ühtlustamiseks eelseisval perioodil on planeeritud
tagasimaksed võrdsete põhiosa
maksetena alates 2017. aastast.

Võru Kreutzwaldi
gümnaasiumi varade
mahakandmine

Otsustati maha kanda Võru
Kreutzwaldi
gümnaasiumi (VKG) A-korpuse hoone
(Kooli 7) renoveerimise käigus
eemaldatud ja utiliseeritud varad kogumaksumusega 150
982,49 eurot.
VKG A-korpuse rekonstrueeritud ehitise üleandminevastuvõtmine toimus 20. detsembril 2013, sellest tulenevalt
kantakse kooli bilansis olnud
varad bilansist maha sama kuupäevaga.

Linnapeade pakti
allkirjastamiseks loa
andmine

Linnapea Anti Allasel lubati allkirjastada linnapeade pakt, millega Võru linn võtab kohustuse
vähendada Võru linnas CO2
heitkoguseid 2020. aastaks 20%.
Linnapeade paktiga ühinevad
linnad deklareerivad oma soovi
rakendada meetmeid, et vähendada CO2 emissiooni ning muuta linnad energiasäästlikumaks.
Otsus toob Võru linnale lisaks rahalisi kohustusi kuni 4
500 eurot (energiamajanduse
arengukava koostamine).

Linna üldplaneeringu
ülevaatamine

Vaadanud üle ja analüüsinud
kehtiva Võru linna üldplaneeringu vastavust seaduses sätestatud tingimustele ning tuginedes nõuetekohaselt tehtud
analüüsile, ei pidanud Võru
linnavolikogu vajalikuks ega
ka majanduslikult otstarbekaks
uut üldplaneeringut koostada.

omanikud, on keskendunud
pealinnale kui Eesti majandustegevuse südamele ning
neil on väike huvi LõunaEesti ning maakohtade pangandussüsteemi üles ehitada.
See aga pärsib siinse piirkonKehtima jääb Võru linnavolikogu 11. märtsi 2009 määrusega
nr 98 kehtestatud Võru linna
üldplaneering.
Ülevaatamise
eesmärk oli selgitada välja kehtiva Võru linna üldplaneeringu
ajakohasus ja see, kas arengu
suunamisel ning maa kasutuse
edasisel kavandamisel on vaja
muudatusi teha.

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati taotleda Võru linna
omandisse järgmiste tänavate
rajatiste alused ning neid teenindavad maad:
Paju tänav T3 (pindala 510
m², maakasutuse sihtotstarve
transpordimaa, on juurdepääsuks Paju tänavalt Paju tn 10a
ja 12, Petseri tn 13a, 15, 17 ja 19
kinnistule);
F. R. Kreutzwaldi tänav T3
(pindala 1115 m², maakasutuse
sihtotstarve transpordimaa, on
juurdepääsuks F. R. Kreutzwaldi
tänavalt F. R. Kreutzwaldi tn 83,
83a, 83b, 83c ja 85 kinnistule);
Tallinna maantee T2 (pindala 5364 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa, on
määratud avalikuks tänavaks,
asub Tallinna mnt, Võhandu
jõe, Koreli oja ning Liitva tn 4 ja
Tallinna mnt 38 kinnistu vahelisel maa-alal).

Huvide deklareerimist
puudutava määruse
muutmine

Muudeti Võru linnavolikogu 10.
aprilli 2013. aasta määrust nr 14
„Huvide deklareerimine” (RT
IV, 18.04.2013, 17). Uue sõnastuse järgi esitavad deklarantide
ja deklaratsioone kontrolliva komisjoni kohta huvide deklaratsioonide registrile andmed volikogu referent ja linnasekretär.
Deklaratsioone
kontrollivaks
komisjoniks määrati linnavolikogu alatine revisjonikomisjon.

Euroopa Parlamendi
valimisteks jaoskonnakomisjonide
moodustamine

Nimetati 2014. aastal toimuvate
Euroopa Parlamendi valimiste
Võru
jaoskonnakomisjonide
esimehed, liikmed ja asendusliikmed. Euroopa Parlamendi

na nii ühiskondlikku kui ka
majanduslikku arengut.
Ka Võru linn koostöös
Hamburgi Hafencity ülikooliga leidis regiooni arengut
puudutava baasuuringu tulemusena, et Lõuna-Eesti on
alakapitaliseeritud ning oma
finantsasutuse loomisel oleks
väga positiivne mõju. Samas
ei maksa sündmustest ette
rutata.
„Tegu oli eelkõige informatiivse, Saksa head kogemust tutvustava algatusega,”
selgitas Võru linnapea Anti
Allas. „Rääkisime munitsipaalpankade toimimisest ja
Eestisse sellise panga loomise võimalustest. Linn võiks
sellega edasi tegelda, kuid
konkreetseid kokkuleppeid
seekord ei sõlmitud.”
Kuna kogu Lõuna-Eesti,
sealhulgas Võru üheks probleemiks on väikeste firmade
alakapitaliseeritus, oleks regiooni arengut ja tulevikku
silmas pidades mõistlik sellele probleemile lahendus
leida. Kui me ei soovi, et
Lõuna-Eesti rahvast tüh-

jaks valguks, peaksid Võru-,
Valga- ja Põlvamaa rohkem
koostööd tegema – see võib
osutuda võtmeküsimuseks.
Eespool öeldut arvestades
tõdeti, et tulevikus võiks ühise panga loomine olla üks
esimesi kolme maakonda
reaalselt ühendavaid projekte.
Seminaril esines veel
Kristi Grünberg (HafenCity
University of Metropol
Development), kes rääkis
Lõuna-Eesti säästva arengu
tegelikest ja ajaloolistest aspektidest, ning Tartu Hoiulaenuühistu juhatuse liige
Andro Roos („Tegelik pankade olukord Tartumaal ja
Lõuna-Eestis ning tulevikuvõimalused”) ja Tark Grunte Sutkiene vandeadvokaat
Andres Siigur („Õiguslikud
aspektid panga asutamiseks
Eestis. Õiguslik menetlus
ning struktuur omavalitsustele”). Seminaripäeva lõpetas
avatud vestlusring.

valimised toimuvad 25. mail
2014.

Linnavalitsuse kahe enam
kasutatava digimasina rendiperiood lõpeb 2014. aasta novembris. Lisaks on kasutusel
neli multifunktsionaalset digimasinat. Ühtegi neist masinatest ei ole majanduslikult kasulik välja osta ega rendiaega sama
tasuga pikendada, kuna masinad on amortiseerunud ning
uuema põlvkonna masinate rent
on soodsam.

Detailplaneeringu
kehtestamine

Otsustati kehtestada Liiva tn 3 //
5 // Uus tn 6 kinnistu ja lähiala
detailplaneering.
Kinnistul paiknevad kolm
elamut, mille kohta on detailplaneeringuga tehtud ettepanek
moodustada eraldi krundid.
Neist kahe krundi maakasutuse
sihtotstarve jääb elamumaaks,
ühe krundi maakasutuse sihtotstarve muudetakse ärimaaks
ning sellele on ette nähtud lisaehitusmaht hoone laiendamiseks.

Loa andmine kohustuste
võtmiseks

Linnavalitsusel lubati kuulutada
välja riigihange multifunktsionaalsete digimasinate kasutusrendilepingu sõlmimiseks ja
sellega seoses kuni 40 000 euro
suuruste rahaliste kohustuste võtmiseks eelarveaastateks
2014–2017.

Ulis Guth

Alatiste komisjonide
koosseisude muutmine

Muudeti Võru linnavolikogu 9.
detsembri 2013. aasta otsuse nr
54 „Võru Linnavolikogu alatiste
komisjonide koosseisude kinnitamine” punkte, mille järgi
on rahanduskomisjoni liikmeteks Aavo Hummal, Teivi Leis
ja Piret Hordo (välja arvati Erki
Saarman ja Tiit Soosaar) ning
majanduskomisjoni liikmeteks
Tarmu Ossip, Ilmar Sild, Aare
Kaur, Ago Keir, Jüri Johanson
ja Kaido Mäesalu (välja arvati
Martin Kikas).
Lähemalt loe www.voru.ee

Võru linnavalitsus
kuulutab välja konkursi

Võru Muusikakooli
direktori ametikoha
täitmiseks
tööle asumise ajaga juunis 2014.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane
pedagoogilise töö staaž või
• kooli profiilile vastav kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž või
• kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse
organisatsiooni juhtimise kogemus
Kasuks tulevad:
• teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest
• muusikaline haridus ja/või kogemus
• vähemalt ühe võõrkeele oskus
• autojuhiluba ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus
• koostöövõime ja hea suhtlemisoskus
• vastutustunne, korrektsus, täpsus
• analüüsi- ja planeerimisoskus
• hea arvutioskus
Taotlus, CV ja vabas vormis motivatsioonikiri esitada
25. maiks 2014 Võru linnavalitsusse aadressil Jüri 11, 65620
Võru või e-posti aadressil vlv@voru.ee.
Info tel 785 0911.
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Meeldetuletus koerte ja
kasside omanikele!
Võru
linnavolikogu
12.04.2006 määruse nr 19
„Kasside ja koerte pidamise eeskirja” olulisemad
nõuded, mille rikkumine
toob
loomaomanikule
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” §
663 alusel kaasa väärteomenetluse rahatrahviga
kuni 400 eurot.
• Omanik peab tagama, et koer või kass ei
häiriks ega ohustaks kaaskodanikke.
• Koera või kassiga
avalikus kohas viibimine
on lubatud ainult järgmistel
tingimustel:
omanik peab tagama järelevalve koera või kassi üle;
omanik peab tagama koera või kassi reostuse koristamise.
• Koera või kassi on lubatud pidada elamus ja kinnisel
territooriumil selle omaniku
loal, kusjuures territoorium
peab olema piiratud nii, et
loom sealt omal tahtel välja ei
pääse.
• Omanik peab laskma
kolme kuu vanuse koera või
kassi marutaudi vastu vaktsineerida ja korraldama hilisemad vaktsineerimised veterinaararsti määratud tähtajal.
Omanik on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel

esitama koera või kassi vaktsineerimist tõendava dokumendi.
• Koera omanik on kohustatud tagama tunnusmärgi koera kaelarihmal või
muul moel (mikrokiip, tätoveering jne), mis võimaldab
lahtipääsenud koera omanikku identifitseerida.
Seoses läheneva rannahooajaga juhib Võru linnavalitsus loomaomanike tähelepanu, et keelatud on koera
või kassi ujutamine supluskohtades, samuti viibimine
koera või kassiga üldkasutatavates supluskohtades, sh
rannas.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja
järelevalvespetsialist

Tänavakunstifestival Stencibility käis Võrus
23.–27. aprillini toimus ühel
ajal Tartus ja Võrus tänavakunstifestival Stencibility.
Festivali mõte oli tunnustada tänavakunstnikke, kes on
rikastanud oma loominguga
avalikku ruumi, tõsta kogukonna tähelepanu ja teadlikkust ümbritseva suhtes ning

luua linna uusi kvaliteetseid
teoseid.
Sel aastal alustas viiendat
sünnipäeva pidav tänavakunstifestival väikelinnade
kaasamist: Võru linna külastasid tänavakunstnikud
MinaJaLydia ning Kairo, kes
kingivad linnasaunale ko-

haspetsiifilise seinamaalingu „Võrukaelad”. Osa maalingust valmis festivali ajal,
puuduv osa lisandub maikuu jooksul. Kunstnikud on
innustust saanud keskaegsest ehtekunstist, 18. sajandi Euroopa keraamikast ja
muinasjutumaailmast ning

soovivad teosega väärtustada elurõõmsat suhtumist
kui parimat võimalikku elamisviisi.
Lisainfo:
www.stencibility.eu
www.facebook.com/stencibility

Varjupaikade MTÜ Võru varjupaiga juhataja Merike
Tormi kolm olulist soovitust lemmiklooma peremeestele:
• hoidke lemmikloomad järelevalve alla, ärge laske lemmikuid omapäi välja hulkuma;
• kastreerige ja steriliseerige oma lemmikloomad, et
peatada kontrollimatu kolooniate teke (vaata ka pilti);
• laske oma lemmikloom kiibistada, et ta oleks tuvastatav ja jõuaks kiiresti koju tagasi.

Wanu uudiseid Wõru linnast mais 1934. aastal
Kolmas kalapüügiwõistlus Wõrus tuleb tänawu
13. mail Tamulas
Nagu teada, on Wõru Kalapüüdjate Selts oma nime
igaweseks ajaks raiunud Eesti kalanduse ajalukku sellega,
et korraldas kahe aasta eest
Eestis esmakordselt kalapüügiwõistlused. Esimene wõistlus õnnestus kõigiti, kuid
mullune äpardus. Äpardus
just ilmastikult. Kuna WKS
on wõistlused traditsiooniliseks teinud, korraldatakse
neid ka tänawu.
Wõistlused peetakse 13.
mail, kuna hiljem selle korraldamine pühade tõttu osutub raskeks. 27. mail aga korraldatakse traditsiooniline
kalameeste pidu Wõlsi mäel.
Eelolewast wõistlusest
wõtawad osa ka tallinlased.
Wõru Teataja nr 49;
5.05.1934
PS. Tegelikult äpardus
ka see võistlus tormise ilma
tõttu. Ära jäi elava söödaga
püük, toimus vaid spinningupüük Võlsi lähistel ja siin oli
edukas vaid üks mees – Paul
Mõõk, kes sai kätte 1,35 kg
havi ja koos sellega ka Tallinna jahiseltsi kalastusspordi osakonna rändauhinna,
hõbedase õllekannu. Samas
ei jäänud elussöödaga püüdjad kõrvale. Nad leidsid Võlsi
ääres tuulevaiksema koha ja

olid tunduvalt edukamad kui
spinninguga püüdjad. Siin
said kaheksa püüdjat kaheksa havi kogukaaluga 4,3 kg.
Nüüdsel ajal korraldatakse
Võrus 1. mail Töörahva Kala
võistlust ja traditsiooniks on
saanud ka laste kalapüügivõistlus Kevadkalake.
Supelmaja uuendatud
kujul
Ilmastiku ootamatu soojenemisega on ka weetemperatuur niiwõrd soojaks läinud,
et supelus täies hoos, nagu
juunis-juulis. Sellega ühenduses on linn alustanud ka
supelmaja korraldamisele,
millega walmis saadakse sel
nädalal, nii et eelolewal nädalal wõidakse supelmaja
tarwitamiseks awada.
Tänawu oli kõne all mitu
kohta, kuhu supelmaja ehitada, kuid lõpuks jäeti peatuma siiski wana koha juurde
– Tartu t otsa koht. Tänawu
ehitatakse supelkoha ühele
osale, kus põhi mudasewõitu oli, laudpõrand alla, nii et
sääl ka lapsed saawad supelda.
Pargi alla asutatud supelranna korraldamisele asutakse tulewal nädalal. Nagu
me kuuleme, tehakse seda
seltskonna poolt ja ka linnawalitsuse kaasabil. Supelrannale kawatsetakse liiwa

Üleskutse
Võrumaa jalgpallipoistele ja
-tüdrukutele!

wedada ja muidu randa korraldada.
Wõru Teataja nr 51;
10.05.1934
PS. Tegelikult läks ilm hiljem nii halvaks, et supelmaja
rajamist ja ranna korrastamist ei saadud kuidagi alustada. Abi pakkunud sõjaväelased tegid oma töö kuu lõpus
ära, sest pidid juunis olema
juba Värskas sõjaväelaagris.
Kohtu- ja pangamehed
Võrus olid üksteise wastu
Kesknädalal, 16. skp õhtul kl
19 toimus Wõru spordiwäljakul (praegusel Roosi tänawa
staadionil – A. R.) omapärane sündmus: jalgpallis kohtasid Wõru pangamehed ja
kohtutegelased. Juba rongkäigu alguseks kogunes turuplatsi ümbrusesse kaunis
kogus rahwast, et näha, millised imeloomad säält 1. algkoolist õige wäljuwad. „Pallirüütlite” pere aga ei olnud
nii imetaoline, waid sisaldas
hoopis tawalisi inimesi, keda
Wõrus wõib igapäew näha,
kel on tegemist pankade wõi
kohtuga. Ees sammusid kohtumehed sinises ja järel panga mehed punases dressis,
keskel surmtõsisena ja wähe
nagu häbelikuna wilemees
direktor Koemets oma igapäewases rüüs...
... Adwokaat Kõllil oli

Kohtutegelaste ja pangaametnike jalpallimängus osalejad
17. mail 1934 pärast nauditawat mängu.
kohtunikkude wärawas esimesel poolajal päris tõsist
sudimist, kuid kaitses oma
wärawat nagu elukutseline wärawawaht. Ainult ühe
pommi laskis siiski läbi libiseda. Ei tea, kas tal ka kohtus
sama hästi alati weab oma
wolitajate kaitsmisel? Sel
juhul on ta küll päris õnneseen. Halb oli ainult, et see
ainuke pomm pidi juhtuma
esimesel poolajal, sest auhinna wäljapanijate kapriisi
tõttu jagati auhinnad wälja
esimese poolaja tagajärgi
arwestades, mispärast Paul
Ebberi „Liwonia” (õllekast
– A. R.) ja Ed. Jaaska kringlid langesid pangameestele,
kuigi lõpliseks wõitjaks jäid
kohtumehed. Ainuke õietitalitaja oli R. Onno, kes oma
jahiworstid määras kaotaja-

tele. Selletõttu wiimased wist
wõitsidki, kuigi pangameeste wärawawaht Onoper oli
wäga külmawereline omal
kohal ja teda ei ärritanud
palli lähenemine sugugi. Paragrahwimeeste au päästis
adwokaat Tirro, kes teisel
poolajal wirutas kaks korda
palli pangameeste wõrku.
Tema nähtawasti juba teab,
kus on wastase nõrk lüli.
Mõlemad meeskonnad
olid pallikäsitamises parimas
wormis, mispärast sooritasid
wägagi nauditawa mängu.
Wõru Teataja nr 55;
19.05.1934
Wanu uudiseid sirwis ja
wäljakirjutisi tegi
Wõrumaa muuseumi
pääwarahoidja
Arthur Ruusmaa.

FC Helios Võru ja Eesti Jalgpalli Liit korraldavad 9–13.
juulini Võru spordikeskuse
staadionil jalgpalli suvelaagri. Tänavu on laagrisse
oodatud kõik 2002.–2007.
aastal sündinud lapsed ja
ainult tüdrukutele mõeldud
laagrisse huvilised alates
sünniaastast 2001. Varasem
kokkupuude jalgpalliga pole
oluline.
Korraldajate eesmärk on
kutsuda kõikidest Võrumaa
koolidest lapsi sporti tegema,
jalgpalli mängima ning uusi
sõpru leidma. Soov on panna
lapsed mängu kaudu spordist ja jalgpallist huvituma.
Laager kestab esmaspäevast reedeni kella 10–17.
Ühel päeval käiakse bussiga Tallinnas Eesti koondise
mängu vaatamas ja linnas
ekskursioonil.
Ühe lapse osalemine
laagris maksab 60 eurot,
hinna sees on peale jalgpallivormi ka toit ja ekskursioon.
Registreerida saab http://
jalgpall.ee/regcamp.php.
Info telefonil 5625 7399 (Jaanus Vislapuu).
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Rattahooaeg on avatud
Jalgrattasõit on üks tore võimalus
koos perega mõnusalt aega veeta
ning tervislikult liikuda. Viimastel aastatel on Võru linnas ja selle
lähiümbruses ka palju ära tehtud,
et luua head tingimused rattaga
liiklemiseks: on rajatud kergliiklusteid, rattahoidjaid ja -parklaid
ning korraldatud ratta- ja liiklusohutusteemalisi üritusi.
Sel aastal avati jalgrattahooaeg
5. mail, kuulutades välja ka rattaga
liikumist propageerivad kampaaniad „Rattasõbralik kollektiiv” ja
„Korras ratas”. Algatuse raames
oodatakse oma töötajate tervisest
hoolivaid ettevõtteid, asutusi ja
organisatsioone eeskuju näitama
ja rattaga liiklemist propageerima. Võru linnavalitsus palub saata
5.–30. maini meiliaadressil marje.
randver@voru.ee ka vahvaid fotosid kollektiividest, kes on ühiselt ette võtnud rattasõidu. Fotod
osalevad Võru linna Facebooki
kodulehel hääletusel ning kollektiivi, kelle foto kogub enim meeldib-hääli, tunnustatakse vahvate
meenetega.
5.–30. maini on võimalik
Hawaii Expressi, Maratonspordi
või Siljaspordi Võru kaupluses lasta teha oma jalgrattale tasuta tehniline ülevaatus. Kõik korras rattad saavad endale kleebise „Korras
ratas”.
24. mail korraldab Haanja rattaklubi traditsioonilise rattamatka,
mis saab alguse kell 12 Kubija rekreatsioonikeskuse juurest.
19. maist 13. juunini on Võrumaa keskraamatukogu lasteosakonnas näitus Võru vanatehnikaklubi Vänt kollektsioonis olevatest
vanaaegsetest lasteratastest. Avatud on ka rattateemaline tegevusnurk.
Eriti vahva rattateemaline üritus toimub Kesklinna pargis lastekaitsepäeval, 1. juunil, mil Võru
linnavalitsus koos heade koostööpartneritega korraldab peredele
mõeldud jalgrattapäeva „Ratta
Võru”. Rattapäev algab kell 11 ning
lõpeb kella 16 paiku. Päeva raames
toimub palju erinevaid tegevusi.
Laat-mess
Laadale on oodatud kauplema ja
tooteid tutvustama nii poed, organisatsioonid kui ka eraisikud. Kaubelda võib uute ja kasutatud ratastega ning kõige muuga, mis seotud
jalgrattateemaga, olgu selleks
rattariided, varuosad, matkatarvikud vms. Niisiis, vaadake oma
keldrid ja panipaigad üle, ehk on
seal mõni rattaga seotud asi, mida
te enam ei vaja, ning tulge sellega

Võru jooksuüritustel
purunesid
osalusrekordid
8. mail Võrus toimunud jooksuüritustel purustati mitu senist
osalusrekordit. Kesklinna pargis
MTÜ Haanja Rattaklubi korraldatud heategevuslikul teatejooksul (pildil), mis oli üks osa üle
Eesti toimunud suurest heategevuslikust teatejooksust, osales üle
300 lapse (üle Eesti kokku 9500
jooksjat). Eesmärgiks oli toetada
õnnetuse või haiguse tõttu liikumisvõime kaotanud laste ravi.
Samal õhtul peetud 33. ümber
Tamula järve jooksust võttis osa
rekordarv 481 jooksusõpra (344
põhijooksus ja 137 mudilaste
jooksus) ning 40 kõndijat.

Rattahooaja avanud Võru linnavalitsuse liikmete ja ametnike, maanteeameti ning Võru noortekeskuse esindajate jalgratastega ringsõit
mööda Võru linna.
kauplema. Sest mine tea, see, mis
sulle tundub mittevajalik, võib kellelegi olla väga vajalik! Laadal kohamaksu ei küsita.
Lastetelk
Lastel on võimalik vaadata liiklusteemalisi multifilme. Pakutakse
käelist tegevust (pusled, liiklusmemoriin, kaardimäng, värvimislehed jne) ja saab lõbusate helkurribadega oma ratast tuunida.
Nõuanded
Jagatakse infot, kuidas parandada
rattakummi ja millistele nõuetele
peab vastama korras ratas.
Võistlused peredele
Päeva raames avatakse ESTLATRUS TRAFFICi projekti toel soetatud mobiilne liiklusõppeväljak,
kus toimub ka perede vigursõiduvõistlus. Võistlusest saab osa võtta
kas oma või kohapealt saadava rattaga.
Samuti korraldatakse peredele jalgratastel orienteerumise
võistlus, mille käigus peab läbima
erinevaid punkte ja vastama küsimustele.
Peugeot ja ratas
Automaailm tutvustab mitmesuguseid autole kinnitatavaid rattaraame ning -varustust. Liikumisvahenditest on esindatud Peugeot’
jalgrattad ja uus keskkonnahoidlik Peugeot 308.
Kõik, kes lähevad uue Peugeot
308ga proovisõidule, võivad võita
reisi kahele Pariisi.
Loosimised
Rattapäeva lõpus, enne kontserti loositakse kõikide rattapäevast

Jõuame noorteni ka suvel
Noorte suvetelgi püstitamise mõte
on jõuda noorte juurde ka suvel,
kui nad veedavad enamiku ajast
vabas õhus. Eesmärgiks on pakkuda noortele enesearenduseks käelisi, sportlikke, keskkonnaõpetlikke
ja liikluskasvatuslikke tegevusi.
Suvetelgi üheks taganttõukavaks
jõuks oli mobiilse noorsootöö osakaalu suurendamise vajadus.
Suvetelgiga oleme noortekeskusest väljas suve jooksul kolmel
perioodil juunist augustini: 2.–13.
juunini ning 11.–15. augustini Tamula rannas, 7.–13. juulini Puiga
kooli ees ja 4.–10. augustini Väimela staadionil. Juunis ja juulis
töötavad peale noorsootöötajate ja
vabatahtlike suvetelgis ka malevlased, pakkudes omalt poolt välja
võimalusi, kuidas noorte vaba aega

mitmekesisemalt sisustada.
Suvetelk on ka üks osa rattaga liiklemise kampaaniast, mis sai
alguse noorte liiklusteadlikkust,
ohutust ja turvalisust käsitleval
foorumil 6. mail ning jätkub lastekaitsepäeva lastetelgiga 1. juunil.
Suvetelgis käsitletakse loomingulistes ja õpetlikes töötubades
teemasid, mis on seotud keskkonna, tervisliku eluviisi ja spordi,
liikluskasvatuse, noorte- ja karjääriinfo ning kunstilise eneseväljendusega. Lisaks töötubadele on iga
päev avatud liiklusväljak ja saab
kasutada lauamänge ja spordivahendeid.
Mairi Raju,
MTÜ Võru Noortekeskus
juhataja

osavõtjate vahel, kes on täitnud
loosisedeli, välja hulganisti auhindu (nt Laste Lõunamaa kinkekaart, rattaalarmid jpm). Peaauhinnaks on Automaailma ja
Peugeot’ poolt välja pandud 26“
maastikuratas Peugeot CM-81.
Kultuurne Motobande annab
kontserdi
Rattapäeva lõpetab Kultuurse Motobande kontsert, mille järel jagavad Eesti tuntud kultuuritegelased
lastele autogrammidega helkurveste, et nad oleksid liikluses paremini nähtavad.
„Kultuurne motobande” on
Kuningas Arthuri fondi korraldatud heategevuslik motorännak,
milles osalevad tuntud pop, rokk- ja pärimusmuusikud,
sümfoonikud,
ooperilauljad,
näitlejad, muusikaprodutsendid,
kunstnikud ning disainerid, kelle
ühiseks hobiks on motomatkamine.
Tänavuseks toetusobjektiks on
Võru vanima ukse restaureerimine
(www.kuningasarthur.ee).
Rattapäeva aitavad korraldada
maanteeamet, Võru noortekeskus,
Automaailm ja Peugeot, Kuningas
Arthuri fond, MTÜ Haanja Rattaklubi, Hawaii Express, Maratonsport ja Siljasport. Auhindadega
toetavad Kubija hotell-loodusspaa,
Laste Lõunamaa, G4S, maanteemuuseum jpt.
Hoia ennast üritustega kursis Võru linna Facebooki lehe või
Võru linna kodulehe www.voru.ee
kaudu!
Rattasõit on vahva!
Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Hetk arutelust töötoas.

Noorte ohutuspäev
Võru noortekeskus ja portaal
Noorteinfo korraldasid 6. mail
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumis
16–19aastastele noortele ohutuspäeva „Võrumaa noortefoorum
2014”, kus osales 35 õpilast Parksepa keskkoolist, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumist, Võru Kesklinna koolist, Meremäe koolist ning
Kuldre ja Krabi põhikoolist. Foorumi mõte oli tuua kokku koolinoored ja spetsialistid, et üheskoos
leida lahendusi huvitavamaks ja
tõhusamaks ennetustööks.
Noortefoorum oli üles ehitatud töötubadena, lauajuhtideks
oma ala spetsialistid maanteeametist, politsei- ja piirivalveametist,
keskkonnaametist, Operation Lifesaverist ning Võru maavalitsuse
haridus- ja sotsiaalosakonnast.
Töötubades arutleti alkoholi ja
narkootikumide kättesaadavuse,
HIVi, raudteeohutuse ja ohtlike
jäätmete teemadel ning räägiti

väärtushinnangutest liikluskasvatuses. Lisaks jagasid maanteeamet,
Võrumaa Autokool ja päästeamet
noortele teadmisi praktilises töötoas. Maanteeameti ja Võrumaa
Autokooli töötoas oli õpilastel
võimalus proovida jalgrattaga
aeglussõitu ja sõiduki turvavöö
kinnitamise tähtsust ning katsetada alkoprillidega, kuidas alkohol
mõjutab koordinatsiooni ja üldist
toimetulekut. Päästeameti töötoas
said noored proovida tuletõrjuja
varustuses pimesi liikumist. Samuti osalesid noored Märt Treieri
koolitusel „Georg ja Kaspar”.
Ohutuspäev toimus maanteeameti rahastusel, auhinnad aktiivsematele noortele pani välja Kubija
hotell-loodusspaa. Foorumit juhtis
Kalvi Kõva.
Andri Tallo,
MTÜ Võru Noortekeskus
noorsootöötaja
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Kreutzwaldi pargis toimus
maastikumängude päev
30. aprillil toimus Võrus
Kreutzwaldi pargis maastikumängude päev Lauluisa kooli
8. klassidele. Maastikumängud täidavad hariduslikku
eesmärki: nende käigus suurenevad teadmised kohaliku
kultuuri, ajaloo ja looduse
kohta.
,,Maastikumängude päev
kannab kultuuriliselt ja regionaalselt olulist eesmärki. Võru
linn on rikkaliku kultuuri ja
ajalooga. Maastikumäng on
hea viis õpilastele sisuka ja
huvitava tegevuse kaudu selle
kohta teadmisi anda,” lausu-

sid korraldajad Ken Saksniit
ja Kristo-Davo Kons.
Maastikumäng õnnestus
ning osalejate tagasiside oli
väga positiivne. Juhendajate
soovitused mängu kohta olid
vajalikud. Suure panuse andsid kaasjuhendaja Sixten Sild
ja Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi õpetaja Kadri Paulus.
Ürituse korraldusele aitasid kaasa sponsorid: Võru
Tarbijate Ühistu, Cristella
OÜ ja Võru linnavalitsus. Lisaks sponsoritele aitasid kaasa 10. a klassi õpilased.
Veiko Saksniit

Võetakse vastu taotlusi lasteaia
õppetasust vabastamiseks
Taotlusi lasteaia õppetasu
maksmisest vabastuse saamiseks kolme ja enama lapsega vanematelt võetakse
vastu 20. augustini.
Õigus taotleda õppekulu
maksmisest vabastamist on
vanemal või teda asendaval
isikul, kelle elukoht on Eesti
rahvastikuregistri andmetel Võru linn ning kellel on
kolm või enam alla 18aastast
või üle 18aastast last, kes õpivad põhikooli, gümnaasiumi
või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes, v.a gümnaasiumijärgses kutseõppes.
Vabastamise aluseks on
Võru linnavalitsuse 2. novembri 2011. aasta määrus
nr 19 „Koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate
poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord”, millega on võimalik tutvuda Riigi

Teatajas (www.riigiteataja.
ee) või Võru linna veebilehel
(www.voru.ee/kohalik võim/
korrad).
Vabastuse saamiseks on
vaja iga aasta 20. augustiks
esitada linnavalitsusele vormikohane taotlus ning üle
18aastaste laste puhul lisaks
õppimist tõendav dokument,
kui õppeasutus asub väljaspool Võru linna.
Vabastamise kord ja taotluse vorm on kättesaadavad
Võru linna veebilehel www.
voru.ee ning linnavalitsuse
infosaalis, kus võetakse vastu
ka taotlusi. Samuti võib taotluse saata postiga aadressil
Jüri 11, 65620 Võru ning eposti aadressil vlv@voru.ee.
Info Võru linnavalitsuse
haridusspetsialistilt
Kristi
Aavakivilt telefonil 785 0911.

Lõpuaktused Võru linna koolides
Võru Kreutzwaldi
Gümnaasium
põhikool 19. juunil kell 14
Võru Kandles
gümnaasium 20. juunil
kell 14 Võru Kandles
Võru Kesklinna Kool
16. juunil kell 16 koolimajas
Võru I Põhikool
17. juunil kell 15 koolimajas

Võru Täiskasvanute
Gümnaasium
19. juunil kell 16 koolimajas
Võru Järve Kool
5. juunil kell 11 koolimajas
Võru Spordikool
3. juunil kell 18
Võru spordikeskuses
Võru Kunstikool
5. juunil kell 17 Võru
Kandles

Meiela noored võtsid oma uues kodus vastu külalisi
5. mail võõrustasid MTÜ
Toetuskeskus Meiela noored oma uues kodus (Jüri
tn 54) sõpru ja toetajaid.
Külalistele näidati oma
uut elupaika, koos maiustati ja räägiti tulevikuplaanidest. Poolteist kuud elatud elu vanemateta, koos
sõpruskonnaga on näidanud, et loodu on ennast
õigustanud. See annab
indu edasi minna ja intellektipuudega inimestele
mõeldud teenuseid laiendada. Meiela noored on
õnnelikud uue võimaluse
üle ja tänulikud kõigile,
kes on aidanud neile turvalise kodu luua. Pildil on
nad koos Meiela juhatuse
esimehe Tatiana Panichkinaga, keskel Võru linnapea Anti Allas ja vasakul
sotsiaalosakonna juhataja
Eve Breidaks.

MTÜ Võru Päevakeskuse Ühing täna
Võrumaal pakub mitu organisatsiooni ja ühingut tuge,
kooskäimise võimalust ja
nõu psüühiliste erivajadustega inimestele ja ka nende lähedastele. Teiste seas
osutab sellist teenust MTÜ
Võru Päevakeskuse Ühing,
mis on puuetega laste vanemate initsiatiivil asutatud 2000. aasta suvel ning
aktiivselt tegutsenud alates
2001. aasta jaanuarist.
Nüüdseks osutab ühing
igapäevaelu toetamise tee-

nust 35-le ja toetatud elamise teenust kaheksale
inimesele, lisaks pakutakse
alates 2007. aastast rehabilitatsiooniteenust täiskasvanud psüühiliste erivajadustega inimestele. Päevakeskus
teeb koostööd Maarja küla,
Võrumaa töökeskuse, Võrumaa kohalike omavalitsuste
ning paljude teiste samale
sihtrühmale pühendunud
teenusepakkujatega, et saavutada ühise võrgustiku
kaudu parem teenus ning

tagada erivajadustega inimestele igapäevane abi.
Päevakeskus
toetab
kliente igapäevaelus hakkamasaamisel, asjaajamisel
ametiasutustes, kaupluses
ostude sooritamisel, arsti
juures käimisel ja paljudes
teistes tegevustes. Lisaks on
kohapeal võimalik lugeda
ajakirju ja ajalehti, kasutada
arvutit, osaleda vestlusringides. Teeme võimetekohast
käsitööd, korraldame näitusi, osaleme aktiivse füüsilise

liikumise treeningutel Võru
spordikeskuses jne. Ühingu igapäevaseid tegevusi
rikastavad traditsioonilised
üritused nagu jõulupidu,
sõbrapäev ja naistepäev, samuti kohaliku omavalitsuse
programmi toetusel toimuvad mitmepäevased toimetulekulaagrid.
Kolmel viimasel suvel
on toimunud laagrid, kus
osalejad on saanud igapäevaelus omandatud oskusi
rakendada. Projekti üheks
osaks on olnud ka orienteerumine ja lühimatk koos
saatjatega looduses.
Päevakeskuses on abiks
käinud paljud vabatahtlikud nii Eestist kui ka välisriikidest, rikastades oma
kultuuriga meie klientide
igapäevaelu. Samuti on päevakeskus
praktikakohaks
sotsiaaltööd õppivatele tudengitele.
2014. aasta kevadel
osales seitse päevakeskuse
noort Maarja külas Euroopa
sotsiaalfondi projektis „Tahan ise minna Oma Rada,
kohe päris algusest”. Osalejatele koostati individuaalne tegevus- ja arenguplaan.
Valida oli mitme töötoa –
puutöö, õmblemise, savitöö
ja tekstiilitöö vahel. Seal sai
oma oskusi kasutada ja uut
juurde õppida. Selles programmis osalenute aktiivsus
ja eluga toimetulek on muutunud märkimisväärselt paremaks. Projekti ajal toetati
ka klientide vanemaid. Nad
nägid, et nende noored saavad iseseisvalt hakkama ka
väljaspool tuttavat keskkonda.
Aja jooksul on tekkinud
mõte luua kogemusnõustamisgrupp psüühiliste erivajadustega inimeste pereliikmetele, hooldajatele ja
lähedastele, et pakkuda neile tuge ja nõu igapäevaelus
edasipürgimiseks.
Infot päevakeskuse tegemiste kohta leiab veebiaadressilt www.vorupaevakeskus.ee.
Aasa Saaroja,
MTÜ Võru Päevakeskuse
Ühing juhatuse liige
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Võru lasteaia Sõleke 30 aasta juubel – meenutusi läbi aastate

LÜHITEATED
VAIMULIK LAULUPÄEV
*28. juunil toimub EELK Võru
praostkonna vaimulik laulupäev Võrus. Päeva moto on „Minu õnn on,
et ma olen Jumalale ligi”. Avapalvus
kell 16 Võru kirikus. Kell 16.30 rongkäik Võru kirikust Kandle aeda. Kell
17 kontserdi algus. Osalevad Võru
praostkonna koguduste laulukoorid,
külaliskoorid, puhkpilliorkester. Täpsem info telefonil 515 6463 (Andres
Mäevere).
BUSSITRANSPORT
* Võru linna kodanikud on avaldanud
soovi saada paremat ja kiiremat bussiühendust Pikalt tänavalt otse Olevi
ja Luha tänava piirkonda. Avalik arutelu sel teemal toimub 30. mail kell 10
Dajandra söögisaalis (Pikk 21).
* Alates 10. juunist kaotatakse Vilja tänava poolt Põlva poole keerates
Tartu tänava nurgale jääv Autobussijaama topeltbussipeatus, mis on
osutunud liiklust häirivaks. Alates 10.
juunist seal buss enam ei peatu, vaid
teeb seda 150 meetrit varem Autobussijaama põhipeatuses.
* 24. juunil on kõigile Võru linna kodanikele bussisõit TASUTA!

Kord oli Luhas pehme soo ja ääres
kõrgus pilliroog...
30 aastat tagasi hakkasid Olevi tänava piirkonnas kerkima
uued elamud.
Linnavõimul tuli mõte hea, nii
lasteaed siin kerkis pea...
Meie lasteaed avas uksed 23.
juulil 1984 ja sai nimeks Võru 2.
lastepäevakodu. Tööd alustasid
kaks sõime- ja neli aiarühma ning
järjest avati ka ülejäänud rühmad.
Lasteaeda asus juhtima Elle
Palojärv, kes tegi seda tööd 17
aastat. Nende aastate jooksul toetas ta rahvuslikku suunda õppeja kasvatustöös. Majas alustasid
tööd folkloorirühm, näitetrupp,
ansambel, avati vanavaratuba.
Võeti osa folklooripäevadest ja
käidi näitetrupiga esinemas.
Lasteaias tegeldi aktiivselt pärimuskultuuri uurimisega ja tähistati rahvakalendri tähtpäevi. Tekkis vajadus leida lasteaiale nimi.
Mis oleks sobinud veel paremini
kui Sõleke! See nimi kinnitati lasteaiale ametlikult 1994. aastal.
Aastal 2002 asus Sõlekest
juhtima Ülle Rumvolt, kes tegi
seda tööd kindla käega viis aastat. Tema juhtimisel töötati välja
uued ametijuhendid, õppekava,
kodukord ja alustati sisehinda-

TÄHELEPANU! SÕLEKESE JUUBELIÜRITUS TOIMUB
4. JUUNIL KELL 16 LASTEAIA ÕUEALAL
missüsteemi väljatöötamist. Tema
algatusel avati sobitus- ja kohanemisrühm. Algasid suuremad remonditööd, maja sai uue ilme.
Aastal 2007–2009 juhtis lasteaeda Marge Meister, kes motiveeris töötajaid alati hea sõna ja tähelepaneliku pilguga. Tänu Võru
linnavalitsusele täienes lasteaia
õueala uute atraktsioonidega.
Aastal 2009 täitis juhataja
kohuseid Inge Järvpõld. Inge oli
nagu hea haldjas, kes leidis alati aega nii laste kui ka õpetajate
jaoks. Ta taaselustas lasteaias pä-

rimuskultuuri viljelemise. Tema
toel valmis mitu huvitavat projekti. Inge jaoks olid väga olulised meeskonnatöö ja üksteisega
arvestamine.
Augustist 2009 juhib lasteaeda Tiina Kala. Ta on loonud palju
võimalusi hariduslike erivajadustega laste toetamiseks. Lasteaias
on tugispetsialistidena tööle asunud logopeed ja eripedagoog, kes
muu hulgas nõustavad lasteaiaõpetajaid, vajaduse korral ka vanemaid. Hariduslike erivajadustega laste arengut toetavad lisaks

õpetajatele tugiisikud.
Praegu on lasteaias 54 töötajat. Maja eripära väljendub motos
„Saab sõleks süda, hõbeviisiks
mõte ja võlukütkeis laulab me
hing” (O. Saare luuleread). Lasteaed ühendab uudsed kasvatus- ja
õpetuspõhimõtted rahvuslikkusega ehk vana ja uut seob sõlg.
Õppe- ja kasvatustegevust
toetavad paljud huviringid: puutööring, võimlemisring, jalgpallitreening, džuudoring, mudilaskoor, folklooriring ning
ujumise ja suusatamise algõpetus.
Huvitegevused annavad lastele
võimaluse leida oma ülevoolavale energiale rakendus ning kõike
seda lasteaia päevakava sees.
Lasteaed Sõleke on liitunud
tervist edendavate lasteaedade
võrgustikuga (2001), et pakkuda
tuge igale lapsele, lapsevanemale
ja töötajale tervislike eluviiside
väärtustamisel.
Meil maja laste kilkeid täis –
mäng, sport ja laul ning tants siin
käib
ning õpetajatel rõõmus meel,
et lapsi tuleb veel ja veel...

Sõlekese pere

Laadad 2014 Võru linnas
14.06.

Võru laat

Vabaduse väljakul

korraldaja Aivo Luik

telefon 5562 0880

21.06.

Vanavara täika ja näitus

Kose tee 9

korraldaja Aivo Proskin

telefon 5569 7660

05.07.

Võru suvelaat

Vabaduse väljakul

korraldaja Aivo Luik

telefon 5562 0880

korraldaja MTÜ Linnuse
Legend, Jüri Luik

telefon 5560 5706

11.-12.07. Vanavara ja vaba aja laat Kesklinna pargis
18.-20.07. Käsitöölaat

Võru linna tänavatel (XX Võru folkloorifestivali raames)

20.08.

Võru linnapäevade laat

Lembitu tänaval

korraldaja MTÜ Võluvõru,
Helle Kivi

telefon 5853 1062

06.09.

Võru sügislaat

Vabaduse väljakul

korraldaja Aivo Luik

telefon 5562 0880

11.10.

Võru sügislaat

Vabaduse väljakul

korraldaja Aivo Luik

telefon 5562 0880

06.12.

Võru jõululaat

Kesklinna pargis

LUGEMISPROGRAMM
„RAAMATUGA SUVESSE”
10. JAANUAR – 10. JUULI 2014

Programm on pühendatud Võru linna 230. sünniaastapäevale
ning tugineb Artur 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 1. augustil Katariina alleel toimuval
raamatukoguüritusel.
• Kord kuus loositakse kõikide osalejate vahel välja
auhinnad.
• Paremad lugemissoovitused ja kommentaarid
avaldatakse Võrumaa keskraamatukogu kodulehel.
NÄITUSED
Konverentsisaalis
Marimekko – Soome disainiklassika. Soome Instituudi rändnäitus.

MAI – JUUNI 2014
26. mail kell 19 Võru Kunstikooli tantsutrupi KATARIINA kevadkontsert „HETKED
ELURAAMATUS”. Teatrisaalis. Pilet 3 €. Tantsud seadnud
Ly Berišvili ja Janeli Sikaste.
27. mail kell 14 Võru
Kunstikooli tantsutrupi KATARIINA
kevadkontsert
„HETKED
ELURAAMATUS”. Teatrisaalis. Pilet 2 €.
Tantsud seadnud Ly Berišvili ja
Janeli Sikaste.
27. mail kell 19 Võru
Kunstikooli tantsutrupi KATARIINA
kevadkontsert
„HETKED
ELURAAMATUS”. Teatrisaalis. Pilet 3 €.
Tantsud seadnud Ly Berišvili ja
Janeli Sikaste.
29. mail kell 19 EUROOPA FILMIKOHVIK esitleb:
„TANTS REGITZEGA” (Taa-

ni). Pärast filmi vestlusõhtu
Kandle kohvikus. Teatrisaalis.
Tasuta.
1989. aastal võõrkeelse filmi Oscarile nomineeritud Taani klassikaline draama räägib
abielust, mis tänu tõelisele armastusele ja vastastikusele austusele on aastakümnete jooksul
elanud üle nii sõja, ühiskondlikud muutused kui ka abikaasade täiesti erinevad temperamendid. Maruline Regitze ja
konformist Karl Aage on koos
tulnud läbi sõjaraskustest ja
pereprobleemidest ning valmistuvad nüüd oma iga-aastaseks
suvepeoks, mida ootamatult
varjutab tragöödia.
Osades Frits Helmuth, Ghita Nørby, Mikael Helmuth, Rikke Bendsen.
Pärast filmi toimub Kandle
kohvikus vestlusõhtu, kus kü-

lastajatel on võimalik nautida
tasuta teed ja kohvi ning jagada
filmimuljeid.
Film on taani keeles, eestikeelsete subtiitritega. Sissepääs
tasuta!
Filmikohvikute sarja toetavad Euroopa Liit, riigikantselei,
Võru maavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp. Filmi linastus toimub
Taani saatkonna Eesti esinduse
vahendusel Taani filmiinstituudi toel.
9. juunil kella 9.30–13
DOONORIPÄEV I ja II garderoobis.
15. juunil kell 13 VÕRUMAA VIII SEENIORITANTSUPÄEV Kandle aias. Tasuta.
Osa võtab 12 tantsurühma Võrumaalt, Haabersti sotsiaalkeskusest ja Savernast.

III korruse teenindussaalis
Ehe ehe. MTÜ Näputüü Seltsi näitus.
Teekond sõnades. Eesti Maanteemuuseumi näitus.
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitus. Võru Kandle teatri kunstniku Rudolf Sepa õlimaal „Võru laulupidu“ aastast 1946 Võrumaa muuseumi kogust.
ÜRITUSED
1. augustil kella 10–13
KATARIINA ALLEE RAAMATUKOGU
Peaesineja Mati Laur Tartu Ülikoolist teemal „Katariina II – keisrinna, kes rajas Võru linna“. Esinevad Eve Leimann, Ilmar Vananurm.
Lugemisprogrammist osavõtjate tunnustamine.
TASUTA RAAMATUTE KEVADLAAT
„JÜRIPÄEVAST JAANIPÄEVANI”

VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU LASTEOSAKONNAS
ÜRITUSED
17. mail kell 11 mudilaste jutulaupäev: seebimullijutud.
6. juunil kell 12.30, 13 ja 13.30 lugemiskoer Power ootab väikesi
ettelugejaid.
Mais-juunis linnalooduse retk „Avasilmi märkad elu” 1.–4. klassidele ja lasteaiarühmadele.
Juunis-augustis laste-raamatu-suvi 2014: suvise võistulugemise
programm.
NÄITUSED
13. maist 13. juunini näitus „Lugudega läbi Euroopa: Võrumaa
lasteaedade joonistusvõistluse tööd”. Väljaandja Võru Linnavalitsus
19. maist 13. juunini näitus „Lastejalgrattad
läbi
jalgratJüri tn
11,aegade:
65620 Võru
tad Võru vanatehnikaklubi Vänt kogust”Toimetajad:
.
Arved Breidaks
Juunis-juulis Eve Leimanni fotonäitus.

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

Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Õnnitleme maikuu
juubilare!
90

Andres Ojasoo
Alvina Melts
Helgi Hanimäe
Rosviida Vestmann

85

Robert Mets
Heino Ojasoo
Aino Kohk

80

Carles-Kaljula Hirv
Toivo Kulla
Doonald Ader
Evi-Hele-Mall Eliste
Õie Rusch

75

Jaan Mõtshärg
Eino Valper
Heldur Räbbin
Mati Keskrand
Villu Oja
Liubov Lemish
Viivi Tiks
Elli Laiva
Luise Keskrand
Valentine Mägi

70

Arved Vaab
Peep Onno
Helve Minka
Juta Laats
Valentine Tamm

Inge Tammisaar

VÕRU LINNA LEHT
Väljaandja Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel: 785 0948
E-post: ulis.guth@voru.ee
Teostaja: AS Võru Täht

VÕR

Välja
Jüri
Toim
Tel: 7
E-po

Teost

8 Võru Linna Leht

Mai 2014

Võru
I Põhik
ool

Võru I Põhikooli õpilaste

kontsert Tðau-pakaa!
29. mail 2014 kell 17:30
Seminari 1 koolihoones
Õpilastööde näitus
Koolimaja avatud 16:30-18:30

Ootame!
Group 4 Securicor

Group 4 Securicor

TommiRent
www.tommirent.ee

