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Võru valmistub juubelipidustusteks

Saarest, Kai Leetest, tohtritest, papa Kreutzwaldist ja
teistest, samuti pakutakse
tagasivaateid
gaasitehase,
piimakombinaadi, piiritusevabriku ja vangimaja tegemistesse.
Tumedamalt
poolelt näeb Võru põlemist
1944. aastal. Etenduse autor
on Heiki Kelp ja lavastaja
Kalev Kudu.

Tänavu augustis 230 aasta
juubelit tähistav Võru linn
kavandab sel puhul suurejoonelisemaid linnapäevi kui
varem. Väärtustades Võru
juuri ja väge, tahetakse sünnipäevaüritusele lisada festivalihõngu ning kujundada
sellest võrulaste üleilmne
kokkutulek.
20.–23. augustini toimuvatele sünnipäevapidustustele oodatakse Võruga seotud inimesi kogu maailmast,
samuti rohkel arvul külalisi.
„Kuna tegemist on juubelipidustustega, siis on igati
paslik nende raames teha
algust ilusa traditsiooniga,
et iga-aastased Võru linnapäevad kujuneksid ajapikku
võrulaste üleilmseks kokkutulekuks,” selgitab linnapea
Anti Allas. „Võru linn ootab
sünnipäevale kõiki oma lapsi, kuid miks ei võiks sellest
kujuneda päris tagasitulek,
sest Võrun om hää elädä,”
rõhutab ta.
Kuna viimastel aastatel
on Võru linna välisilme oluliselt atraktiivsemaks muutunud, ei ole vähimatki põhjust
külalisi karta. Võro instituudi ideekavandi – esimese
üleilmse võrokeste kokkutulekuni tahetakse jõuda hiljemalt nelja aasta pärast, kui
Eesti Vabariik saab 100aastaseks.
Võru väge ning siin kandis sirgunud tegijaid lähemalt ja kaugelt näeb juba
tänavu. Nelja päeva jooksul
pakutakse pidulistele arvukalt sündmusi, kust igaüks

Hetk mullu toimunud linnapäevade lõpetamiselt.
leiab enda jaoks midagi sobivat, olgu selleks siis muusika, käsitöö, sport, tants või
kunst.
Linnapea kutse
rongkäiku
Uuendusena on seekordsetel
linnapäevadel kavas perepäev, mille raames on koolid
avatud külaliste vastuvõtuks,
toimuvad rongkäik, ühislaulmine, kontserdid, meisterdamine ning vanatehnika
näitus. Jagatakse ka sünnipäevatorti ning õhtu lõpetab
suur tantsupidu, kus Kesklinna pargis esinevad Võru oma
ansamblid Hoia ja Keela, Projekt, Hea Story ning S.E.K.S.
Perepäeva avalöögi õnnestumiseks kutsub linnapea
kõiki ettevõtteid, ühinguid ja
linnakodanikke osalema 22.
augustil kell 16 Võru spordikeskuse juurest algavas ja

Kesklinna parki suunduvas
rongkäigus.
Registreeruda
saab tel 785 0904 (Inge Tolga), e-post inge.tolga@voru.
ee.
Näitused ja sport
Juba enne linnapäevade algust, samuti nende ajal on
avatud mitu näitust: klaasikunstnik Ivo Lille isikunäitus Võrumaa muuseumis,
raamatunäitus „Mina, Katariina” ja Liive Koppeli maalinäitus Võrumaa keskraamatukogus, Andrus Rõugu,
Aivar Rumvoldi ja Peeter
Kaasiku ühisnäitus Võru linnagaleriis ning Võru kunstikooli välinäitus.
Linnapäevade ajal toimub ka hulk spordivõistlusi:
Jaan Gutmanni võrkpalliturniir, Võru IX rattaralli, kombineeritud
jalgrattakross,
rammumeeste võistlus „Võru

linna vägilane 2014”, tennise
ööturniir
segapaarismängus ning 1784 m linnajooks,
kuhu oodatakse võistlema
sõpru, perekondi ja ettevõtteid.
Orienteerumisklubi
Võru ootab aga kõiki orienteerumismängule „Võru linna lugu”.
Puhkpillifestival ja laadad
Arvukalt huvitavaid ja omanäolisi ülesastumisi pakub
ka linnapäevade raames toimuv Eduard Tamme nimeline Võru puhkpillifestival.
Kuna samal ajal tähistab Eesti oma taasiseseisvumispäeva, esinevad sellele päevale
pühendatud kontserdil just
puhkpillifestivali muusikud.
Lembitu tänaval on kavas linnapäevade laat. Laada kõrval, Kesklinna pargis,
avab oma töötoad pika traditsiooniga kunstipäev, mille

motoks on sel aastal „Koton
om hää”. Seal leiavad tegevust
igas vanuses kunstisõbrad.
Uksed pidulistele on avatud ka Kreutzwaldi memoriaalmuuseumis ning Võrumaa keskraamatukogus, kus
jagatakse kingitusi, peetakse
viktoriini ja veedetakse lõbusalt aega.
Juubelietendus
„Maagiline pildivõru”
Kandle aias neljal korral
etenduvas, Võru linna ajalugu kajastavas suvelavastuses
„Maagiline pildivõru” kasutatakse hulgaliselt ajaloolisi
fotosid ja filme ning vanad
filmikaadrid
ühendatakse näitlejate esitatud (filmi)
lugudega. Tänu sellele saavad tegelased mustkunstnik
Kastrozza saatel ekraanilt
otse lavale tulla. Pajatatakse
lõbusaid linnalegende Ain

Võru tähtede kontsert
Tamula järvelaval toimub
suurejooneline
kontsert
„Võru tähed”, kus publiku
ette astuvad Võrust pärit ja
Võruga seotud tuntud muusikud. Koos Eesti kaitseväe
orkestriga esinevad sopran
Maris Liloson, armastatud
lauljad Väino Puura, Kait
Tamra, Indrek Kalda, Peeter
Saar ning muusikud Johan
Randvere, Jaan Randvere
ja Märt Metsla. Kontserdi
kunstiline juht ja dirigent on
Peeter Saan.
Linnapäevad lõpevad romantilise järvekontserdiga,
esinejaks ansambel Lenna.
Täpsem kava ja info ürituste kohta on Võru linna
kodulehel www.voru.ee.
Ulis Guth

Jaanituli on
Võrus tagasi
Head võrulased ja külalised! Tõeliselt hea meel
on teile teada anda, et üle
paljude aastate on jaanituli Võrus tagasi. Jaaniõhtu
üritused toimuvad Tamula
rannas ning algavad võidutule piduliku vastuvõtu
tseremoonia ja sportlike
võistlustega. Võidupüha
tähistamine ja jaanituli
saavad teoks Võru pensionäride päevakeskuse,
Kaitseliidu ja Võru linnavalitsuse eestvõtmisel ja
paljude tublide toetajate
abiga.
Korraldajatel on ette
valmistatud mitmekülgne
programm ning jaanitulele
lisaks pakutakse kohapeal
grillimisvõimalust (grillsüsi ja -vann korraldajate
poolt).
Tule koos pere, sõprade
ja külalistega 23. juuni õhtupoolikul Tamula randa,
et rõõmsalt ja tujuküllaselt
võidupüha ja jaaniõhtut
tähistada!

Anti Allas,
linnapea
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Soojad ja suvised
tervitused volikogust
Veel enne kui volikogu koguneb oma puhkuse-eelsele
istungile, on mul hea meel anda teile väike ülevaade, kuidas on kohalike omavalitsuste valimiste järel moodustatud Võru linna uuel koalitsioonil seni läinud ja tuua välja
mõned linna arengut puudutavad teemad, millega praegu tegeleme.
Peatselt on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Keskerakonna ja valimisliidu Võru Väärib Võimekust
moodustatud koalitsioon olnud Võrus võimul kaheksa
kuud. See pole iseenesest küll pikk aeg, kuid vaadates
tehtud tööd linna parema ja kiirema arengu nimel, on see
aeg olnud väga sisukas ja tulemuslik.
Toon siinkohal välja mõned teemad, mida volikogu
ja linnavalitsuse töös paljude teiste tehtud otsuste kõrval
tasub rõhutada, teemad, mis avaldavad otsest mõju linna
arengule ka kaugemas tulevikus.
Kindlasti ei saa jätta rääkimata koolireformist, mis
on tekitanud linnarahva seas palju arvamusi, ja seda
igati arusaadavatel põhjustel. Toetasin volikogus ja toetan ka praegu linnavalitsuse tehtud ettepanekut tagada
nii 2015. aastal tegevuse lõpetava Võru I põhikooli kui
ka Kreutzwaldi gümnaasiumi õpetajate võrdne kohtlemine, andes kõigile võimaluse kandideerida Seminari
1 uude hoonesse loodava puhta riigigümnaasiumi ning
praeguses Kreutzwaldi gümnaasiumi hoones avatava uue
põhikooli õpetajateks. Otsus pole kindlasti kerge, kuid
loodame mõistvale suhtumisele, sest igasugune erisuste
tegemine ei ole kooskõlas meie koalitsiooni põhimõtete
ja eesmärgiga luua iga otsusega parem elu kõigile linna
elanikele.
Teiseks pean väga oluliseks ettevõtluse arengu toetamise teemat. Et meie piirkonna jätkusuutliku arengu
seisukohalt on ettevõtluse toetamine määrava tähtsusega, sellega on nõus kõik volikogus esindatud poliitilised jõud. Samas pole kohaliku omavalitsuse võimalused
seda otseselt teha just suured ning kahjuks on erakondade soovid selles valdkonnas väga erinevad. Mul on hea
meel, et meie koalitsioon jagab ühtselt arusaama: Võru
linnal kui maakonnakeskusel lasub vastutus aidata kaasa
kogu maakonna arengule. Siinkohal oleks n-ö oma naba
vahtimine lühinägelik ja tulevikus kindlasti kummastust
tekitav valik! Üheks oluliseks märgiks selle vastutuse
võtmisel on soov toetada Väimelasse kohaliku kutsehariduskeskuse kõrvale üle-eestilise tähtsusega puidutöötlemise kompetentsikeskuse rajamist. Loodav keskus aitab kohalikke ettevõtteid välisturgudele sisenemisel ning soodustab uute töökohtade loomist piirkonda.
Usun, et Võru linna panus selle keskuse loomisse annab
positiivse arenguna linnaelanikele mitu korda rohkem
tagasi.
Lõpetuseks soovin oma töös jõudu ja rõõmsat meelt
meie koalitsiooni kõigile osapooltele, aga eriti linnapeale
ja abilinnapeadele ning kõigile tublidele ametnikele, kes
iga päev kauni väikelinna parema tuleviku nimel pingutavad!
Soovin kõigile valgus- ja rõõmurohket suvepüha –
jaanipäeva!
Anneli Ott,
volikogu esimees

Katariina allee edulugu
jõudis KIKi aastaraamatusse
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK)
mais
ilmunud aastaraamatust,
kuhu on kogutud üle 20
eduka projektiloo Eestimaa
eri
paigust,
saab lugeda ka
Katariina allee põhjaliku
ümb ersünni
kohta.
„Võru linna roheline süda, looduskaitse all olev Katariina
allee sai nii põhjaliku turgutuse, et tuksub linlaste ja külaliste
rõõmuks veel kaua,” kuulutatakse loo sissejuhatuses.
Ligi kaks kolmandikku allee rekonstrueerimisele kulunud
828 018 eurost tuli KIKi veemajanduse ja looduskaitse programmist, ülejäänu Võru linnakassast, ent vähetähtis polnud
ka inimeste endi panus. „Võru linnavalitsuse töötajate omavahelist koostööd Katariina allee põhjalikul ümbersünnil võib
nimetada lausa õhinapõhiseks!” rõhutab KIKi esindaja Võrumaal Reet Utsu 2013. aasta edulugusid tutvustavas raamatus.
Ulis Guth
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Võru linnavalitsuse istungitel
Võru muusikakooli direktori
ametisse kinnitamine

Võru muusikakooli direktori ametikohale kinnitati alates 9. juunist Piret
Rips-Laul (pildil). Ühtlasi nimetati uus
direktor MTÜs Eesti Muusikakoolide Liit Võru linna nimel liikmeõigusi
teostavaks isikuks.

nukiri õpetajatele Kaidi Järvele ja Kaja
Harakule pikaajalise südamega tehtud
töö eest. Tänukirjad anti kätte Sõlekese
30. aastapäeva aktusel 4. juunil.

Taksoveoloa väljastamine

Füüsilisest isikust ettevõtjale Urmas
Kaharile väljastati taksoveoluba viieks
aastaks.

Ehituslubade väljastamine

Väljastati luba ESTLATRUS TRAFFIC
programmi raames rahastatavate infostendide paigaldamiseks Kesklinna
parki, Jüri tänavale, Kreutzwaldi tänavale, Tamula supelranda ja Vabaduse
tänav T1. Infostendide valmistamise
ja paigaldamine maksab eeldatavalt
20 860 eurot, Võru linna osalus on
2 086 eurot. OÜle Windrox väljastati
luba ajutise moodulhoone püstitamiseks Paju tn 3 ja Paju tn 3a. Sõidukite
teeninduseks mõeldud hoone kasutamise lõpptähtaeg on 30. mai 2017.
OÜle Taristuhaldus väljastati luba tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks,
samuti väljastati luba Tulika tn 13 elamu ja Tulika tn 15 sauna ehitamiseks.

Riigihangete korraldamine
Konkurss Võru gümnaasiumi
direktori ametikoha täitmiseks

Otsustati kuulutada välja konkurss
asutatava Võru gümnaasiumi direktori ametikoha täitmiseks 1. septembrist
2014 ning moodustada konkursi korraldamise komisjon.
Gümnaasiumi direktori ametikohale kandideerijale esitatakse järgmised nõuded:
- magistrikraad või sellele vastav
kvalifikatsioon;
- juhikompetentsid organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna
kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise
valdkonnas;
- vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus;
- eesti keele oskus kõrgtasemel;
- ühe võõrkeele oskus vähemalt
suhtlustasandil;
- vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
- koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
- õpi- ja otsustusvõime, analüüsi- ja
planeerimisvõime.
Dokumentide esitamise tähtaeg on
10. juuli 2014.

Kasutusloa väljastamine ja
registreeringu muutmine

Väljastati luba Tartu tn 37 hoone kasutamise otstarbe muutmiseks: lisandub
kiirtoitlustushoone otstarve (Päikese
Kebab). Kiirtoitlustuskohale tegevusloa andmisele eelnes tavalisest põhjalikum menetlus, kuna samas hoones
toimetava Chicago baari kohta laekus
politseist märgukiri hulga kaebustega
(aasta jooksul on registreeritud 46 teadet) ning ümberkaudsed elanikud on
baari tegevusest häiritud.
Seoses Chicago baari öise tegevusega, sealhulgas öise alkoholimüügi
ning öörahu ja avaliku korra rikkumisega Tartu tänaval, ning arvestades
Võru linnavalitsusele laekunud kaebusi ja pöördumisi, otsustati alates 25.
juunist 2014 muuta baari omaniku OÜ
Goodfellas registreeringut majandustegevuse registris, asendades baari lahtiolekuaja „esmaspäevast pühapäevani
ööpäev ringi” lahtiolekuajaga „esmaspäevast pühapäevani kella 8–4”.

Tänukirja andmine

Lasteaia Sõleke 30. aastapäeva puhul
otsustati anda Võru linnavalitsuse tä-

Otsustati korraldada riigihange 922
000eurose investeerimislaenu võtmiseks kuni 2027. aastani. Korralduse
jõustumine toob Võru linnale rahalisi
kohustusi kuni 1 100 000 eurot. Laenu
võetakse tänavate rekonstrueerimiseks, sademeveekanalisatsiooni torustike ehituseks, Võru noortekeskuse
uute ruumide renoveerimiseks, OÜ
Taristuhaldus osakapitali suurendamiseks, Võru linna välisvalgustussüsteemide rekonstrueerimise kaasfinantseerimiseks ning Võru Kesklinna kooli
osaliseks rekonstrueerimiseks.
Korraldati riigihange Tamula supelranna laudtee laiendamiseks ning
riigihange Võru linna haridusasutustesse tuletõkkeuste paigaldamiseks,
kuna Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab tuletõkkeuste ostu ja paigaldust 31 956 euroga. Projekti maksumus
on kuni 51 400 eurot (linna osalus 19
444 eurot) ja selle raames paigaldatakse neljas linna haridusasutuses 38 ust.
Tunnistati lõppenuks 26. veebruaril 2014 välja kuulutatud liiklusmärkide tellimise ja paigaldamise riigihange
(esitati vaid üks pakkumus, mis ületas
oluliselt eeldatavat maksumust kuni
5000 eurot) ning otsustati korraldada uus riigihange vähendatud mahus.
Hange puudutab Kreutzwaldi tänavale
liikluskorraldusvahendite paigaldamist ja nõuetele mittevastavate liikluskorraldusvahendite väljavahetamist.

Riigihangete võitjad

Võru linnas Paju tänava ja Kreutzwaldi
tänava ristmiku väljaehitamiseks korraldatud riigihanke võitis OÜ Aigren
65 388 euroga ning hanke Liiva tänava
projekteerimiseks Kreutzwaldi tänavast kuni Tamula järveni OÜ Tuulekaru 3936 euroga (hinnad sisaldavad
käibemaksu).
Vähendatud mahus riigihanke
Kubija spordiväljakute rekonstrueerimiseks ja uue abihoone ümbruse
haljastuseks võitis madalaima hinna
5050 euroga OÜ KLG Viru, riigihanke
Tamula supelranna laudtee laiendamiseks madalaima hinna 5040 euroga
OÜ Lompka SK ning riigihanke Võru
linna valvekaamerate hoolduseks 10
057 euroga (kõik hinnad sisaldavad
käibemaksu) OÜ Securer.

Aadresside ja sihtotstarvete
määramine

Määrati Võrumõisa tee ummiktänavatel moodustatavate maaüksuste aad-

ressid ja maakasutuse sihtotstarbed:
Võrumõisa tee T1 (100% transpordimaa), Võrumõisa tee T2 (100% transpordimaa) ja Võrumõisa tee T3 (100%
transpordimaa), samuti tänavaaluste
maade aadressid ja maakasutuse sihtotstarbed Paju tänaval (Paju tänav T3,
100% transpordimaa, juurdepääs Paju
tn 10a ja 12 ning Petseri tn 13a, 15, 17
ja 19 kinnistule), Kreutzwaldi tänaval
(Kreutzwaldi tänav T3, 100% transpordimaa, juurdepääs Kreutzwaldi tn
83, 83a, 83b, 83c ja 85 kinnistule) ning
Tallinna maanteel (Tallinna maantee
T2, 100% transpordimaa) endise linavabriku territooriumil.

Koostöölepingu kooskõlastamine

Kiideti heaks Võru linnavalitsuse, OÜ
Taristuhaldus ja OÜ Elektrilevi vahelise koostöölepingu projekt Võru linna
tänavalgustustöö hankimiseks ja töövõtja leidmiseks. Riigihanke korraldab
OÜ Taristuhaldus.

Ürituste kooskõlastamine

MTÜle Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Võru Katariina Kogudus anti
nõusolek korraldada Võru praostkonna vaimuliku laulupäeva raames rongkäik ning sulgeda Kreutzwaldi tänav,
Katariina allee ja Jüri tänav 28. juunil
kella 16–16.30.
SAle Võru Pensionäride Päevakeskus anti nõusolek korraldada avalik
üritus „Võidupüha tähistamine ja jaanituli” 23. juunil kella 16st kuni 24.
juunil kella 1ni Võrus Tamula supelrannas. Üritus korraldatakse koostöös
Kaitseliidu Võrumaa maleva ja MTÜga
Võrumaa Pensionäride Ühing.
Kooskõlastati Aivo Proskini 21.
juunil kella 6–18 Võru linnas Kose tee
9//9a asuval kinnistul korraldatav vanavara täika ja näitus. Laadal müüakse
ja esitletakse vanatehnikat, kauplejaid
on oodata nii Lätist kui ka Venemaalt.

Nõusoleku andmine hooajalise
müügikoha paigaldamiseks

Anti järgmised nõusolekud: OÜle CM
Meelelahutus hooajalise müügikoha –
Balbiino pallijäätise-külmleti paigaldamiseks Tamula ranna promenaadile (1.
juunist 31. augustini), OÜle Kagu Cofee hooajalise müügikoha – masinajäätise müügiks kohaldatud bussi paigaldamiseks Tamula randa Tamula hotelli
kõrval olevale parklaalale (1. juunist
31. augustini) ning OÜle Ivari Pillikoda aiamarjade müümiseks hooajalise
müügikoha paigaldamiseks Vabaduse
ja Uue tänava nurgale (10. juunist 31.
augustini).

Kinniasjade piiride muutmine

Lubati Paju tn 10a (pindala 1047 m²,
sihtotstarve elamumaa 100%) ja Petseri tn 13a (pindala 593 m², sihtotstarve
elamumaa 100%) naaberkinnisasja piiride muutmist ilma detailplaneeringut
koostamata ning määrati nimetatud
kinnisasjade piiride muutmisel tekkinud katastriüksuste aadressid, pindalad ja sihtotstarbed järgmiselt:
- Paju tn 10a, pindala 980 m², sihtotstarve 100% elamumaa (001; E);
- Petseri tn 13a, pindala 655 m²,
sihtotstarve 100% elamumaa (001; E).

Kasutusloa väljastamine

OÜle Kagu Elekter väljastati Kivi tn 24
kontori-laohoone ehitise kasutusluba.

Toetuse andmine

SAle Võru Pensionäride Päevakeskus
eraldati toetust 1140 eurot, sellest 740
eurot Võru linna jaanitule ja 400 eurot
eakate suvepäeva „Metsa vägi ja vaim”
korraldamiseks.

Värsked uudised ja info Võru linna kodulehel www.voru.ee
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Ulatuslikud ehitustööd Võrus
panevad linlased proovile
Suve hakul Võrus käivitunud laiaulatuslikud ehitustööd mõjutavad tänavapilti
ja on tekitanud linnakodanikes küsimusi, miks üks või
teine lõik pole alati tähtajaks
valmis või valmib vastupidi
tavaloogikale. Üheks põhjuseks on lepingute kooskõlastamise venimine. Sellest
hoolimata saavad planeeritud tööd ikkagi tehtud.
Allpool mõned selgitused huvipakkuvate objektide kohta.
Kreutzwaldi tänava
rekonstrueerimine Paju
ja Roosi tänava vahel
16. mail toimunud Võru
linnavalitsuse erakorralisel
istungil otsustati korraldada
riigihange Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimistööde
II etapi tegija leidmiseks.
Tööde käigus paigaldatakse
äärekivid, rajatakse kõnniteed, likvideeritakse vana
tänavavalgustus Petseri ja
Roosi tänava vahel ning rajatakse haljastus. Töödeks
kulub kuni 150 000 eurot
(sisaldab käibemaksu).
Mullu sügisel jäid kõnnitee ja haljastus Kreutzwaldi tänava linnapoolses osas
välja ehitamata, kuna vana
tänavavalgustus jäi likvideerimata ning uue tänavavalgustuse rajamine on seotud
seitsme linna tänavavalgustuse rekonstrueerimise projektiga. „Kuna uue tänavavalgustuse rajamise projekt
on venima jäänud (tellijaks
KIK) ja pole veel saanud
kõikide osapoolte kooskõlastusi, siis on veninud ka
kõnnitee ehituse hange,”
selgitas
linnamajanduse
osakonna juhataja asetäitja
Risto Aim. „Ametkondadel
on oma kooskõlastusajad.”
Kuna praegune tänavavalgustus segab uue kõnniteekatte paigaldamist, tuleb
see juulis demonteerida
ning kuni uue tänavavalgustuse rajamiseni on tänav
pime.
Asfaldi viimane kiht
sõiduteele pannakse enne
jaanipäeva, kui torutööde
puudused on kõrvaldatud.
See on enne kõnnitee ehitust. „Käib torude läbifilmimine, et selgitada, kus
on tekkinud läbivajumised.
Tahame enne viimase asfaldikihi panekut olla kindlad,
et tänavat ei pea uuesti üles
kaevama,” ütles Aim.

Enampakkumise alghind on 160 000 (ükssada
kuuskümmend tuhat) eurot.
Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus
märksõnaga „Linnavara müük” hiljemalt 15.08.2014
kell 10 Võru linnavalitsuse infosaali Jüri 11, 65620 Võru.
Pakkumiste avamine toimub 15.08.2014 kell 10.15
Võru linnavolikogu saalis.
Osalustasu 50 eurot ja tagatisraha 500 eurot peab
olema tasutud Võru linnavalitsuse arvelduskontole SEB pangas 10402007003009 või Swedbankis
221013390065 enne pakkumise esitamist.
Kirjalik pakkumus peab sisaldama:
1. pakkuja nimi, elukoht või asukoht ning isikukood
või registrikood;
2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel (pakkuja kinnitab
pakkumist tehes, et on tingimustega nõus);
3. dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
4. sõnadega väljendatud pakkumussumma;
5. pakkumuse esitaja allkiri;
6. esindaja volitusi tõendav dokument.
MÜÜGILEPINGU PÕHITINGIMUSED:

Paju tänava ringtee likvideerimine algas 3. juunil
ja lõpeb samuti enne jaanipäeva (kõiki neid töid teeb
OÜ Aigren).
Vee tänava kvartali
tänavaala
rekonstrueerimine
20. mail linnavalitsuse initsiatiivil Kandle kohvikus
toimunud infotunnil andsid
oma ala spetsialistid ülevaate lähiajal Vee tänaval
ning Liiva ja Tartu tänaval
Kreutzwaldi tänava ja Tamula järve kaldaala vahelisel lõigul algavatest (tänava)
ehitustöödest.
Linnapea
Anti Allas, abilinnapea Kalev Ilves, linnamajanduse
osakonna juhataja Raiko

Palm ja Risto Aim ning ehitajad – peatöövõtja Taavo
Talvoja (AS Merko Infra)
ja alltöövõtja Rain Kaldoja
(OÜ Frendit) – selgitasid
kohale tulnud linnakodanikele eelseisvate töödega
seonduvat (iseärasusi, logistikat jne) ning osa seniste
tööde/hangete takerdumise
tagamaid. Ühtlasi kaardistati kohalike elanike ettepanekud (nt Liiva ja Vee tänavale
uute parkimiskohtade loomine).
Vee tänava kvartali ehitus käib (AS Merko Infra),
nüüdseks on maha pandud sademevee- ja kanalisatsioonitorud Vee tänava
pumplast kuni Liiva tänavani.

Jüri tänava teekatte
rekonstrueerimine
Jüri tänava rekonstrueerimise ettevalmistused käivad,
tänavakatte paigaldamine
on kavas pärast torutöid
(töid teevad OÜ Aigren ja
AS Merko Infra). Seega pole
ohtu, et kaks peatänavat
ühel ajal suletakse.
„Jüri tänav suletakse
osaliselt remondiks alles
pärast Kreutzwaldi tänavale teekatte paigaldust peale
jaanipäeva,” lausus Aim.
Täpsemat infot saab linna ehitustööde kohta telefonil 5347 4332 (Risto Aim).

Ulis Guth

Tamula rannas valmib Võru juubeli puhul liivaskulptuur
12. juulil avatakse Tamula
järve rannapromenaadil
taas Võro Liivaliina liivaskulptuur. Seekord on töö
teemaks tänavuste linnapäevade tunnuslause „Võru
juured ja vägi”.
Tamula järve kaldale
kerkib üks suur, Võru linna
230. sünnipäeva tunnuslausest inspireeritud liivaskulptuur, mille kavandi autor on
skulptor Lauri Tamm. Talle

Võru linnavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise
korras Võru linnas asuva Lembitu tn 2 kinnistu (registriosa nr 2714241, katastritunnus 91901:003:0031).

on abiks Henry Timusk ja
Jana Huul.
See meeskond on käinud
kolmel aastal USAs rahvusvahelisel lumeskulptuuride
võistlusel ja naasnud kahel
korral võiduka kolmanda
kohaga. Tamm ja Timusk
on osalenud ka mitmel jää-,
liiva- ja tuleskulptuuride
võistlusel. Sellistel sümpoosionidel osalemine on elustiil: eri riikide skulptorid

kohtuvad ja loovad küllaltki
väikese ajaga suuremõõtmelise skulptuuri. See on loominguline ja mängulustiline
aeg, millega käivad kaasas
teadmine, et kõik loodu on
kaduv, ning publiku elav
huvi teose vastu. Kokku on
see protsess, mida kunstnikud naudivad.
Skulptorid soovitavad
linnaelanikel jälgida kogu
skulptuuri loomise käiku

ning saada osa promenaadil valitsevast meeleolust.
Liivaskulptuuri ehitamist
alustatakse 7. juulil. Pärast
avamist 12. juulil jääb see
randa kaunistama suve lõpuni. Avamispäeval saavad
peale kunstnike liivaskulptuure ehitada ka noored.
Võru linn korraldab liivaskulptuuride
ehitamist
juba kaheksandat aastat.
Jana Huul

1. müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega
seotud kulud tasub ostja;
2. ostja kohustub tegema korda (renoveerima)
müüdaval kinnistul asuva hoone fassaadi hiljemalt 18
kuu jooksul alates müügihetkest (arvestuse aluseks on
kalendrikuu);
3. ostja kohustub tagama kinnistule Tartu tn 23 soojavarustuse, sealhulgas taluma kinnistut Lembitu tn 2
läbivat soojatorustikku;
4. ostja kohustub taluma kinnistul Lembitu tn 2
asuvat võrgu jaotussõlme ning kinnistul asuvat Võru
linnale kuuluvat valguskaablit;
5. kinnistu müümisel seatakse müüja kasuks isiklik
kasutusõigus järgmiste tehnosüsteemide osas: soojatorustik, valguskaabel, võrgu jaotussõlm;
6. ostjal ei ole õigust muuta müüja poolt SAga Võru
Pensionäride Päevakeskus sõlmitud äriruumi üürilepingus üürihinda viis aastat;
7. ostja ja müüja sõlmivad hoone müümisel kinnistul asuva hoone ruumide kasutamise kohta järgmised
üürilepingud tähtajaga viis aastat: Võru Kunstikool – III
korrus, 574,3 m2, hind 1,15 €/m2 ja Võru linnavalitsus
linnamajanduse osakond – I korrus, 91,7 m2, hind 1,92
€/m2.
8. lepingutingimuste täitmiseks sätestatakse lepingus leppetrahv summas 1000 eurot päevas.
Enampakkumise ja müügilepingu tingimuste kohta
saab lisainfot www.kv.ee või Võru linnavalitsuse telefonidel 785 0946, 5770 4420.

Kakskeelsetest tänavasiltidest
Keeleinspektsioon on teinud Võru linnavalitsusele märkuse,
et Võru linnas on kakskeelseid tänavanimesilte, mis tuleb
kohe eemaldada.
Keeleseaduse § 19 kohaselt lähtutakse kohanime kirjutamisel kohanimeseaduses sätestatust. Kohanimeseaduse § 9
lõike 1 kohaselt on Eesti kohanimed eestikeelsed ning § 10
lõike 1 kohaselt dokumenteeritakse need eesti-ladina tähestikus. Sellega seoses palub Võru linnavalitsus kõiki kortermajade ja eramajade elanikke, kelle hoonetel on kakskeelsed sildid, eeltoodust lähtuda ja kakskeelsed sildid kohe eemaldada.
Vastavalt heakorraeeskirjale on kinnisasja omanikul kohustus paigaldada hoonele silt hoone numbriga, tänavanime
hoonele paigaldama ei pea.

AMETLIKUD TEATED

Muinsuskaitsealal olevate
hoonete remondi toetamine
Võru linnavalitsuse 28. mai 2014 korraldusega nr 243 eraldati
toetused muinsuskaitsealal olevate Jüri 6 elumaja ja Jüri 22–7
korterelamu akende restaureerimise ja remondi kompenseerimiseks.
„Võru linna arengukava aastani 2027” kohta saab kirjalikke muudatusettepanekuid esitada kuni 15. augustini
2014 e-posti aadressil vlv@voru.ee.
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Wanu uudiseid Wõru
linnast 1934. aasta juunis
Wõrus kaks jäätisemüüjat
Seni oli suwel palawate ilmadega jäätisemüümine monopoliks
ühele wenelasele Petserist, kuid paljud sõid seda külma ainet
ka siis, kui wäljas pidi kasukatega ringi liikuma. Nii et wenelase teenistus näis olewat päris hää. Ja miks ta ei pidanudki hää
olema, kui ühe supilusikatäie suuruse jäätiseportsjoni eest tuli
maksta oma 3 liitri piima raha.
Nüüd on wenelasest „monopolistile” tekkinud wõitleja wõrusoolase Paul Potteri, wana õllemeistri näol. Wiimase „jäätisewabrik” asub ühes ruumides D. Siliwaski limonaditehasega,
kus maa-arst on ta tööstusruumid üle waadanud ja leidnud
need täiesti korras olewat. Oleks hää, kui wastawad wõimud
selle „külma aine” walmistamist üldse rohkem kontrolliks,
muidu wõib juhtuda, et inimesed karastawa jäätise asemel
sööwad „jätist”, nagu mõned teda nimetawad.
Wõru Teataja nr 62; 7. juunil 1934
Wõru murutõnise hooaeg awati
Neljapäewal (7. juunil 1934 – A.R.) toimus ametlik Wõru
lawn-tennise hooaja awamine. Hooaja awas seltsi esimees R.
Treimann, kes lööb esimese palli üle wõrgu, mille järele seltsiliikmed asuwad sõprusmängule. Praegune linnawolikogu rahuldas seltsi palwe tennisewälja suurendamise asjus ja mängu
parimaks arendamiseks on takistused kõrwaldatud.
Wõru Teataja nr 63; 9. juunil 1934.
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Alanud on konkurss „Lilleline Võru“

Võru linnavalitsus korraldab ka sel suvel konkursi
„Lilleline Võru”. Kuna on
linna juubelisünnipäeva
aasta, soovime tänavapildi kaunimaks muutmisel rohkem kaasata just
kesklinna elanikke, asutusi ning ettevõtteid – et
lilleilu rõõmustaks meid
endid ja meie külalisi!
Konkurss kestab kuni
1. augustini. Parimate väljaselgitamiseks võetakse
arvesse suve- ja püsilillede ning muu taimmaterjali kasutamist lillekastides,
amplites jm, lillekompositsioonide vaadeldavust

tänavalt, nende maitsekust ja originaalsust.
Konkursil
osalemiseks
anna endast teada linnavalitsuse infosaali (tel 785

0901 või e-posti aadressil
vlv@voru.ee). Samuti teata kõigest ilusast, mis linnas silma jääb!
Parimaid tunnustatak-

se Võru linna sünnipäeval,
21. augustil. Loovat meelt!
Anne Vahtla,
haljastuse ja linnakujunduse spetsialist

Lauluisa Kreutzwaldi ausamba alune korras
Linnawalitsuse poolt korraldati põhjalikult ümber lauluisa
samba alune linna puiestikus. Senise kruusase aluse asemele
tehti korralik alus mullast, istutati lilli ja küliti muru, mis seni
weel pole jõudnud üles tõusta. Maitseka aluse kaunistamise
tööd wiis läbi asjatundlik aednik E. Kõks. Wõru skaudid, eesotsas pr Pääsukesega wõtsid aluse kastmise oma hoolde. Jääks
küll tõsiselt soowida, et ka Wõru kodanikud, eriti noorsugu,
oskaks ilusast asjast lugu pidada ja mõni „wahwa poiss” oma
ulakust ei hakkaks lillekeste kallal demonstreerima.
Wõru Teataja nr 64; 12. juunil 1934
A. Freibach läheb pensionile
Neil päewil peeti Wõrus pensioni komisjoni koosolek, kus otsustati rida pensioni palweid. Teiste seas läheb sügiseks pensionile ka Wõru kriminaalpolitsei ülem komissar A. Freibach.
Pensioni palweid otsustati jaatawalt weel linnaapteegi juhataja
prowiisor P. Mikheimil, Sõmerpalu raudtee piirkonna teemeister O. Rannul, wangimaja walvuril R. Müllersonil jt.
Hr P. Mikheim töötab oma ametkohal juulini, kuna siis tuleb Wõrru uus apteegi juhataja hr Kook. Kes hr Freibachi järeltulejaks kriminaalpolitsei juhtimises saab, pole weel teada.
Wõru Teataja nr 67; 18. juunil 1934
Tuletõrje rahwapidu Kubjal
Pääle laulupeo järgmisel pühapäewal, s.o 8. juulil, korraldab
Wõru Wabatahtlik Tuletõrje Ühing ilusal Kubjal oma traditsioonilise suwipeo, milline eelmistel aastatel on kujunenud
kogu Wõrule suursündmuseks, kust linn ja ümbruskond wäga
suurel arwul osa wõtab. Samal päewal korraldab Wõru tuletõrje ka suure loterii-allegrii, milles alati palju wäärtuslikke ja tähelepanuwäärt wõite. Seekordki on tuletõrje korjamislehtedega
loterii-allegrii jaoks korjandust alanud ja loterii tõotab paisuda
tõhusaks. Kui ilm juhtub tol päewal ilus, algab kindlasti Kubjale
jälle suur rahwasterändamine.
Wõru Teataja nr 70; 25. juunil 1934
PS. Ilm oli tõesti ilus ja üritus läks hästi korda. Nüüdseks on
Võru vabatahtlik tuletõrjeühing ajalooks saamas.

8. juulil 1934. aastal WWTÜ suwepidu Kubjal.
Laulupeoks moodne kohwik
Et üllatust walmistada kohwikupublikule, on Wõru parima
kohwiku omanik Ed. Jaaska asunud remonteerima kohwiku
ruume, mis praegu remondi tõttu suletud. Remondiga jõutakse
lõpule 1. juuliks, mil laulupäewaks saabub suuremal arwul külalisi ka wäljaspoolt. Kohwik tõotab igati ajakohane ja moodne
tulla, sest remonteerimise ja dekoreerimise kunstilise külje eest
hoolitseb Armand Lepik.
Wõru Teataja nr 71; 27. juunil 1934
PS. Kohvik sai tõesti kena ja moodne, seda kiitsid paljud külastajad. Ed. Jaaska mõtles rahva ligimeelitamiseks uuelaadseid
ettevõtmisi, nagu raadiost muusika kuulamine kohvitassi taga,
elava muusikaga tantsuõhtud jms.
Wanu ajalehti sirwis ja wäljakirjutisi tegi ning
foto otsis juurde Wõrumaa muuseumi pääwarahoidja
Arthur Ruusmaa.

Rikkaliku auhinnafondiga kodu- ja aiakonkurss
„Kodu kauniks 2014” ootab uusi osalejaid!
Juba 14. aastat korraldab
Eesti suurim kuukiri Kodu
& Aed silmapaistvate kodude ja väärikate aedade
konkurssi „Kodu kauniks”.
Sel aastal ootab osalejaid
varasemast veelgi enam auhindu ning kopsakam preemiafond, kõik saavad ka
kingituse. Toimetus ootab
aiakategooria
kandidaate
28. juuliks, kodukategoorias
1. septembriks.
Võistlusel „Kodu kauniks” tunnustatakse Eesti
kaunite ja nutikate kodu- ja
aiakujunduste loojaid; ajakirja kaudu jõuavad paljude
lugejate ning huvilisteni nii
põnevad kodu kujundamise ideed kui ka innustavad
kogemused. Konkursile osalema on oodatud kõik huvilised, olenemata vanusest,
elukohast, perekonna, kodu
või aia suurusest. Eraldi
tuuakse esile vahvad ideed
ja lahendused oma kodu
mõnusaks muutmisel.
Võistlusele esitatud kandidaatide hulgast valitakse
fotode põhjal välja finalistid, keda külastab žürii. Külaskäigu ja selle ajal tehtud
profifotode põhjal selguvad
sügiseks parimad – need,

kes pälvivad tänavu Eesti
aasta kodu ja aasta aia preemia. Peale selle antakse välja
arvukalt eriauhindu, näiteks
noore pere kodu, noore aia
ja loodussõbraliku kodu,
parima värvilahenduse, parima
maastikukujunduse
auhind jne. Aasta kodu tiitliga kaasneva 2500eurose
peapreemia paneb juba 14.
korda välja Swedbank. Aasta aia tiitli saajat premeerib
Bauhof samuti 2500 euroga. Sel aastal valitakse esimest korda eelhääletuse teel
publiku lemmikkodu, mida
premeerib 1500 euroga If
Kindlustus. Lisandus ka
köögipreemia, mille paneb
välja Fiskars. Võistluse tänavune auhinnafond on 20
000 eurot, sponsorite hulka
kuuluvad peale Bauhofi ja
Swedbanki ka Hansaplant,
Hemtex, Gustavsberg, Vivacolor, Husqvarna, Schetelig, If Kindlustus, Iittala,
Fiskars ning Safran.
Ajakirja Kodu & Aed
peatoimetaja Piret Veigel
ütleb: „Võistluse „Kodu kauniks” eesmärgiks on tunnustada inimesi, kes kodule
või aiale pühendatud energia kaudu aitavad arenda-

da kogu Eesti kodu- ja aiakultuuri. Oma kogemuste
ning saavutuste jagamine
on seejuures ülioluline, sest
üksteist aidates ja teiste kogemustest õppides võidame
kõik. Igaüks peaks olema
õnnelik ning uhke oma
saavutuste üle! Õnnetunne
kauni ja mugava kodu üle
kajastub ju inimese teotahte
ja suhtumise kaudu ka väljaspool koduseinu või aia-

väravat.”
Eelmisel aastal läks aasta
kodu tiitel Tartumaale ning
aasta aia tiitel Märjamaale.
Lisainfo: Piret Veigel, Kodu & Aia peatoimetaja, 667 6084, pire.
veigel@meediagrupp.ee;
Inger Saar, Kodu & Aia turundusjuht, 667 6080, inger.
saar@meediagrupp.ee.

Kuidas kandideerida võistlusel
„Kodu kauniks 2014”?
Võistlusel osalemiseks saada vähemalt viis fotot oma
kodust või aiast, grilli- või puhkealast, väliköögist,
mängunurgast või heast ideest e-posti aadressil kodukauniks@meediagrupp.ee (edastada võid ka piltide allalaadimise lingi) või paberkandjal ajakirja Kodu & Aed
aadressil Sakala 18, 10141 Tallinn, lisades märksõnaks
„Kodu kauniks”.
Lisa fotodele kaaskiri, kus tutvustad oma peret,
kodu ja/või aeda. Ära unusta aadressi, meiliaadressi
ning telefoninumbrit!
Aiakategoorias on kandideerimise tähtaeg 28.
juuli, kodukategoorias 1. september.
Lisaküsimuste korral helista toimetuse telefonil
667 6080 või saada kiri kodukauniks@meediagrupp.
ee. „Kodu kauniks” konkursi käiguga saad kursis olla
Facebookis (www.facebook.com/kodukauniks) ning
võistluse reglemendiga tutvuda veebilehel www.kodu-aed.ee.
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Rahastatud projektid

Muinsuskaitseamet toetas pühakodade programmist Võru
linnavalitsuse projekti, millega soovitakse tugevdada piirkonna ja kogukondade identiteeti ning tutvustada Võru
linna ajalooliste pühakodade kultuuritraditsioone nii kohalikele inimestele kui ka külalistele. Projekti maksumus
on 720 eurot, sellest 600 eurot on muinsuskaitseameti toetus.
Projekti raames toimub koguduste ja teiste organisatsioonide esindajatega ümarlaud; augustis linnapäevade ajal
on võimalik koos giidi ja teoloogiga külastada Katariina ja
Jekateriina kirikut, et teada saada linna ja kirikute ajaloost;
seatakse üles fotode väljapanek kirikutega seotud vanadest
esemetest; sügisel toimuvad Võru Jekateriina kiriku sisseõnnistamise 210. aastapäevale pühendatud konverents ja
kirikukontsert; koostatakse Võru Katariina kiriku ja Võru
Jekateriina kiriku infovoldikud.

Tegevusrohke päev „Ratta-Võru”
Lastekaitsepäeval
Võru
kesklinnas toimunud rattapäev oli tunnistus sellest, et
Võrus armastatakse rattaga sõita. Vihmasest ilmast
hoolimata osales ligi 300
inimest, neist 72 orienteerumisvõistlustel ja 57 vigurraja võistlusel.
Rattapäeval jagus tegevust nii noortele kui vanadele: kaubeldi rataste ja
rattavarustusega, lastetelgis
pakuti väga mitmesugust
tegevust, huvilised said oma
osavust ja kiirust proovida
vigurrajal ja rattaorienteerumise
näidisvõistlustel,
samuti oli võimalus teha
proovisõitu uue keskkonnahoidliku sõiduautoga Peugeot 308.
Avati ka mobiilne liiklusõppeväljak, mille elemendid
soetati Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist
(2007–2013) kaasrahasta-

tud projekti „ESTLATRUS
TRAFFIC” raames. Raja
elemendid, mis maksid kokku 6825 eurot, asuvad Võru
Kesklinna koolis ning neid
saavad soovi korral tasuta
kasutada kõik linna haridusasutused.
Rattapäeva raames tunnustasid Võru linnapea
Anti Allas ja linnavolikogu
esimees Anneli Ott rattasõbralikke ettevõtteid. Tunnustuskirja said Valio Eesti
ASi Võru juustutööstus, OÜ
Cristella VT ja AS Selver.
Päeva lõpetasid suur loosisadu ja Kultuurse Motobande kontsert.
Enne kontserdi algust
andis Kuningas Arturi
fondi esindaja Võru Katariina koguduse õpetajale
üle 3360eurose garantiikupongi, millega toetatakse
Katariina kiriku tagaukse
restaureerimist. Kultuurne

Motobande lõbustas rahvast vahva kontserdiga: üles
astusid tuntud kultuuritegelased Ago Anderson,
Tõnu Kark, Jaagup Kreem,
Hannes Võrno jpt. Pärast
kontserti jagasid Kultuurse
Motobande liikmed lastele
tasuta helkurveste.
Kõik, kes võtsid osa rattapäeva tegevustest, osalesid
loosimises, kus jagati välja
üle 60 auhinna. Peaauhinnaks oli Peugeot’ maastikuratas, mille võitis 12aastane
noormees.
Võru linnavalitsus tänab
koostööpartnereid: MTÜ
Võru Noortekeskus, Automaailm (AS Salome), Võru
Hawaii Express, maanteeamet, Võru politseijaoskond,
MTÜ Haanja Rattaklubi,
Võru
turismiinfokeskus,
MTÜ Kuningas Arthuri
Fond, Võru Kesklinna kool,
SA Võru Kannel, OÜ Sil-

jasport, OÜ Maratonsport,
Võrumaa keskraamatukogu
lasteosakond.
Loosiauhindadega toetasid: Võru Automaailm ja
Peugeot, maanteeamet ja
Eesti
maanteemuuseum,
Laste Lõunamaa, Kubija hotell-loodusspa, Valio Eesti
AS, Võru Tarbijate Ühistu,
AS G4S, OÜ Maratonsport,
Võru linnavalitsus, Võru
Hawaii Express.
Peale selle oli Võrumaa
keskraamatukogu lasteosakonnas kuni 13. juunini võimalus vaadata Aivo Proskini
erakogust pärinevat toredat
näitust „Lapsepõlverattad”.
Näitusel eksponeeritud sõiduvahendid on olnud mitme
põlvkonna laste käsutuses
1960ndatest 1990ndateni.
Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Tule filmi „Ma sündü Võron” tegelaseks!
24. veebruaril 2018 saab Eesti Vabariik 100aastaseks. Filmi tegijad soovivad sel puhul
näidata aja kulgemist Võrus
võrulaste jutustuste, mälestuste, arusaamiste ja hinnangute kaudu. Mälukildudest
moodustub eluline tervikpilt
linnast ja inimestest. Rõõm
ja kurbus, kaotus ja leidmine, Nõukogude ajast väljatulek ja kohanemisraskused
uue ajaga, oma raha saamise
rõõm ja selle kaotamise pisarad.
Meie linna uhkuseks on
oma keel, mis annab suhtlusele värvi ja muhedust. Seega
on tegemist kakskeelse filmiga, mille väärtuseks on isikupärased arusaamad.
Esialgse kavandi järgi
näidatakse filmis Võru ajalugu 10minutiliste episoodidena, milles diktoriteksti,
intervjuude, arhiivikaadrite
ja dokumentide abil antakse
edasi ajaloolist informatsiooni. Filmi proloogiks on linna
asutamine keisrinna Katariina II poolt. Edasi keskendutakse sündmustele aastast

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammist Võru linnavalitsuse ametnike õppereise 6000 euroga. Projekti maksumus on 10 160 eurot.
Õppereisid toimuvad Võru linna sõpruslinnadesse.
2014. aasta novembris külastatakse Iisalmi linna Soomes ja
2015. aasta kevadel Landskrona linna Rootsis. Eesmärgiks
on kogemuste vahetus ehituse, planeerimise ja arenduse
valdkonnas ning heade praktikatega tutvumine. Õppereisil
kohtutakse erinevate organisatsioonide esindajatega ning
tutvutakse keskkonnasäästlike avalike hoonetega. Eraldi
rõhk on õppereisil keskkonnasäästlike lasteaedade külastusel.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab regionaalsete
investeeringutoetuste programmist Võru linnavalitsuse
projekti „Võru linna haridusasutuste tuletõkkeuste ost ja
paigaldus” 31 956 euroga. Projekti kogumaksumus on 51
396,73 eurot.
Projekti raames paigaldatakse nelja haridusasutusse –
Võru Kesklinna kooli, lasteaedadesse Päkapikk, Punamütsike ja Okasroosike – 38 ust, et parandada laste ja töötajate
terviseohutust ning viia hooned vastavusse tuleohutusnõuetega. Projekt on kavas ellu viia sel aastal.

Pargi ja allee hoolduskava

1918. Võru kui kahekordne Eesti Vabariigi pealinn
(1918, 1944), linna põleng
ja ülesehitus; suurettevõtete (Võru gaasianalüsaatorite
tehas, Võru piimatoodete
kombinaat, Võru mööblivabrik jt) areng ja hääbumine;
uue majandusliku süsteemi
loomine.
Võru ajalugu läbivateks
kultuurisündmusteks peavad

filmi loojad rahvakunstiõhtuid Kubija lauluväljakul ja
Võru folkloorifestivale. Vaatame ajas nende arengut.
Head võrulased! Olete
oodatud filmi oma arvamuse, vanade piltide, oma tarbeks salvestatud filmimaterjalidega, millest valitakse
välja sobivad seigad. Ärge
peljake ennast jäädvustada
Võru linna ajalukku. Lapsed

ja lapselapsed on sellest kord
väga huvitatud. Kõik on teretulnud filmis osalema!
Teatage endast aadressil
Kreutzwaldi 71, 65604 Võru
või
ruti.murusalu@gmail.
com.
Võrus sündinud ja
kasvanud
Ruti Murusalu,
filmirežissöör

Valminud on Kreutzwaldi pargi ja Katariina allee hoolduskava aastateks 2014–2024. Pargi korrastamiseks ja säilitamiseks mõeldud õigetest ja õigeaegsetest hooldusvõtetest lähtuva kava alusel on vajalikke hooldustöid lihtne
planeerida, kooskõlastada ja rahastada.
Projekti maksumus oli 3090 eurot, hoolduskava koostamist rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus 2770
euroga.
Kreutzwaldi park ja Katariina allee on olnud läbi
aegade Võru linna esindushaljasalad. Tegemist on ka
looduskaitseobjektidega. Pargi kaitse-eesmärkideks on
ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt,
kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti
hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise
kasutamise ja arendamise suunamisega („Kaitsealuste
parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”).
Kevadkoristus, muru niitmine, lehevedu, lume- ja libedusetõrje ning igapäevane prahikoristus on tööd, mida
planeerima ei pea. Park on aga elav organism, terviklik
süsteem, mis pidevalt muutub. Et säiliksid pargi ja allee
väärtused, oli vaja koostada ajaline hoolduskava.
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Rõõmuaed, naeruaed, see on meie lasteaed,
Rõõmuaed, naeruaed, see on meie lasteaed.

Juubelipidu
Sõlekese
lasteaias
4. juunil oma 30 aasta juubelit tähistanud Võru lasteaed Sõleke tervitas sünnipäevalisi meeleoluka laulu- ja tantsuprogrammiga „Ajaratas”. Olnule tagasi
vaadates meenutati lasteaia tähtsamaid
verstaposte ja tänati tublimaid. Maiasmokkade rõõmuks valmis mitu sünnipäevatorti.

14 aastat loodusteemalist projektitööd Võru Kesklinna koolis
Võru Kesklinna koolis toimus 5. maist kuni 2. juunini
projekt „Mida Juku ei õpi,
seda Juhan ei tea!”. Õpetasime lapsi väärtustama
loodust, ja seda tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusele juba 14.
aastat järjest. Tegevustega oli
seotud enamik kooli õpilasi.
Eelmisel õppeaastal avati meie koolis loodusklass ja
sellepärast olid projekti tegevustesse haaratud ka 1.c ja
2.c klassi õpilased. 1.c klassi
lapsed külastasid Alaveski
loomaparki, kus neile meeldisid kõige rohkem väikesed
karupojad. 2.c klassi õpilased
käisid Tartus Ahhaa teaduskeskuse õpitoas „Munast
kanaks”. Saadi teada, kuidas
saab munast kana, ja vaadati
teadusteatri huvitavaid katseid. Lisaks käidi Jaaniraotu
linnupargis tutvumas lindude ja loomade elutegevusega.
Laste muljed: „Meie lemmikloomad ja linnud olid kihva-

dega hirv, lambad, paabulind
ja papagoi. Kihvadega hirv
on kõige väiksem hirveline
ja kõige vanem ka. Lambad
on samuti kõige väiksemad.
Paabulind tegi oma saba
lahti ja oli väga ilus. Papagoi
aga kordas meie järel. Enne
kui tagasi bussi hakkasime
minema, korraldas õpetaja
toreda pikniku.”
5.–6. klasside õpilastele
toimus õpetaja Külli Kärsoni ja Hele Peegli juhendusel
matkamäng Võru linnas. Selle käigus tuli leida kaardile
märgitud objektid ning vastata küsimustele.
6. klasside õpilased käisid keskkonnahariduse spetsalisti Helen Kivisilla ja õpetaja Külli Kärsoni juhendusel
Luhasoos sootüüpe ja -taimi
õppimas.
7. klasside õpilased
kinnistasid bioloogia- ja
geograafiatundides
õpitut
Vällamäe õpperajal Helen
Kivisilla juhendusel. Tutvuti

taimedega, vaadeldi loomade elutegevuse jälgi, täideti
tööleht Vällamäe pinnavormide kohta.
8. klasside õpilased istutasid Väimela lähistel metsa
1600 kuuse- ja männiistikut.
Õpilastega koos olid metsa istutamas direktor Kaare
Martinfeld, õpetajad Margus Soome ja Ave Arop. 8.
klasside õpilased osalesid
õppekavaga seonduvalt Karula rahvuspargi programmis „Ühiselulised putukad”,
juhendajaks Mati Urbanik.
Seal jälgisid õpilased sipelgate ja mesilaste toimetamist ja
täitsid töölehti. Programmi
tegi meeldejäävaks mesilassülem, mis tuli kõigepealt
vahtraoksalt kätte saada ja
kasti panna.
9. klasside õpilased uurisid Tartu Tamme gümnaasiumi bioloogiaõpetaja Urmas Tokko eestvõtmisel
Tamula järve elustikku, määrasid järvevee pH, hapniku ja

nitraatide sisalduse. Seejärel
õpiti robootika õpitoas koos
Tartu Tamme gümnaasiumi
füüsikaõpetaja Tanel Liiraga
roboteid valmistama. Õpilase muljed: „Reedest projekti
ootasin juba mitu päeva varem ning see ootamine tasus
end ära. Kõige rohkem meeldis mulle järvevee uuring,
sest seal sain teada taimedest
ja loomadest, kellest ma varem kuulnud ei olnud. Robootika oli ka väga huvitav.
Päev oli tore ning meeldejääv.”
Projekti suurim üritus oli
OÜ Loodusreiside abiga korraldatud preemiareis parimatele loodusainete tundjatele
Pärnu- ja Viljandimaale. Esi-

mesel päeval külastasime ASi
Metsataim suuri kasvuhooneid, kus ühes hoones kasvas
1,5 miljonit männiistikut.
Veel toimus õpperetk Tolkuse rabasse. Teine päev möödus Soomaal. Laste oodatud üritusteks olid räätsamatk Kuresoo rabas ja kanuumatk. Muljed: „Tore ja
meeldejääv reis oli. Eriti tore
oli teine päev. Kanuumatk
ja räätsaretk olid väga lõbusad ja harivad. Ka esimesel
päeval oli väga ilus Tolkuse
rabas kõndida. Nägime palju
huvitavaid rabataimi ja vastsündinud kiili. Saime teada
palju uut. Vaatetornist nägime Kihnu saart ja ilusat Eestimaad. Reis meeldis väga.”

Sel õppeaastal lõpetas
projekti
orienteerumine
Kubija metsas Sixten Silla
juhendusel. 6.–8. klasside
õpilased said metsas seiklemiseks kaardid ja kiibid.
Uude kooliaastasse jääb
seeneretk koos Aino Raudvassariga. Kõik need toredad üritused said teoks tänu
KIKi toetusele, loodusainete
õpetajate tööle ja koostööpartneritele, kes aitasid tegevusi läbi viia. Projekti on
kajastanud sõnas ja pildis
arvutiõpetaja Evi Tarro kooli
kodulehel http://vklgloodus.
weebly.com/loodusnaumldal-2014.html.
Ave Arop,
projektijuht

KATARIINA ALLEE RAAMATUKOGU

10.00
Avasõnad

Linnajuhid tunnustasid
Kandles õpihimulisi noori
28. mail Kandle kontserdisaalis Võru linna tublimate õpilaste ja juhendajate auks korraldatud Võru linnavolikogu esimehe Anneli Oti ja linnapea Anti Allase vastuvõtul autasustati parimaid koolilõpetajaid, tänati olümpiaadidel osalenud õpilaste juhendajaid ning tunnustati
maakonna aineolümpiaadidel ja võistlustel enim silma paistnud lapsi. Linnajuhtide tervituskõnedele järgnenud autasustamistseremoonia päädis tordi lahtilõikamisega, mille au usaldati
gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Kristi Ernitsale ja Merli Ilvesele (pildil). Muusikalist
meelelahutust pakkus Margit Tali.

1. augustil 2014
Vana-Võrumaa Kultuurikoja ees
Katariina allee 11

10.10
Võru Linnavalitsuse tervitus

11.15
Katariina II - keisrinna, kes rajas
Võru linna
Mati Laur

10.20
V. Zolotarjovi Lastesüit nr 1
Anastassia Mishenkina

12.00
G.Banšikovi Sonaat nr 3
Anastassia Mishenkina

10.35
Äraloetud luule lend
Eve Leimann

12.20
Armastusega Ilmarilt
Ilmar Vananurm

11.00
Lugemisprogrammist
„Raamatuga suvesse“ osavõtjate
tunnustamine

12.45
Viktoriini „ Võru linn 230“ võitjate
autasustamine

Päevajuht
kindralkuberner George von Browne Arthur Ruusmaa isikus
ASi TEA Kirjastus raamatute müük
Toetavad Võru Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Võrumaa
Ekspertgrupp, Eesti Hoiuraamatukogu
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LÜHITEATED
PENSIONÄRIDE
PÄEVAKESKUS
EAKATE
LOODUSPÄEVAST „METSA VÄGI JA
VAIM” osavõtjate väljasõit
toimub 26. juunil kell 9 Võru
maavalitsuse eest platsilt.
Selga ilmale vastav riietus ja
jalanõud! Kava www.vorupensionar.ee.

VÕRU PRAOSTKONNA
VAIMULIK LAULUPÄEV
Laupäeval, 28. juunil 2014
kell 16 kogunemine Katariina alleel Katariina kuju juures
kell 16.20 rongkäik Püha
Katariina kirikusse
kell 16.30 avapalvus
kell 17.00 Võru praostkonna
kooride kontsert Püha Katariina kirikus
kell 20 Taizé-palvus Püha
Katariina kirikus

SURNUAIAPÜHA VÕRU
LINNA SURNUAIAL
Teisipäeval, 24. juunil
algusega kell 11
Mängib pasunakoor, kasutusel laululehed. Lähedaste
mälestamine. Mälestamissoove saab enne kirja panna
koguduse kantseleis Tartu
42 ja tund enne mälestusteenistuse algust Võru surnuaia
kabelis.

Õnnitleme
juunikuu
juubilare
95

ARNOLD KONSAP

MAI – JUUNI 2014
22. juunil kell 19 kontsert: vokaalansambel VMsix. Kontserdisaalis. Tasuta.

VMsix on viieliikmeline vokaalgrupp, kes pärit Aafrikast
ning reisinud üle kogu maailma, esitades kristlikku muusikat. Nad on võitnud hulga
auhindu ning seekord jõuavad
kontserditurneega ka Eestisse.

3. juulil kell 20 SUVENIIR 40 – suur juubelituur. Kandle aias. Eelmüügis piletid: täishind 11 €,
õpilane/tudeng 10 €, pensionär 9 €. Piletid eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.
Piletid kohapeal: tavapilet
12 €, pensionär 10 €.

Sel aastal tähistab 40 aasta
juubelit rahva poolt armastatud
kollektiiv Suveniir, mille loojaks
oli silmapaistev ja omanäoline
Eesti muusik ja helilooja Heldur
Jõgioja. 24. augustil oleks oma
70 aasta juubelit tähistanud ka
tuntud laulumees, helilooja ja
Suveniiri esisolist ning alustala
Olev Vestmann. Üles astuvad
Sirje ja Rein Kurg, Toomas
Anni, Toivo Nikopensius. Õhtut juhib Kaarel Tuvike.

6. juulil kell 20 Monoteatri etendus „LIBLIKAD
SISEORGANITES EHK
ARMASTUS, MIS PÄÄSTAB MAAILMA”. Kandle
aias. Täispilet 14 €. Erivajadustega kliendi saatja 14
€. Laps vanuses 8–12 a 10
€. Õpilane/tudeng/pensionär/invaliid 12 €. Perepilet
(2 täiskasvanut ja 3 kuni
12a last) 45 €. Lastele vanuses kuni 7 eluaastat (k.a)
on sissepääs tasuta. Piletid
eelmüügis Kandle kassas ja
Piletilevis.

„Liblikad
siseorganites
ehk Armastus, mis päästab
maailma” on Monoteatri esimene stereolavastus, mida
peaks iga eestlane vaatama vähemalt korra oma elus. Esmakordselt on laval koos võrratu
koomikute paar Jan Uuspõld
ja Piret Kalda. Lavastus on
žanriliselt väga mitmekülgne:
selles on elemente stand-up-komöödiast ja sketšikomöödiast,
mis vaheldub situatsioonikoomika ning absurdini kasvava
teemaarenduse ja huumoriga.

Lavastuses keskendutakse naiseks ja meheks, isaks ja emaks,
partneriks ja lapseks olemisele.
Tule all on teemad antiikmütoloogiast geiabieludeni tänapäeva Eestis ning maailmas.
Eesmärgiks on pakkuda rohkelt
äratundmist,
mõtlemisainet,
head meelelahutust ning nalja
meie endi igapäevaelust.
Jan Uuspõllu legendaarse
„Ürgmehe” viimasest etendusest on möödas vaid neli aastat, kuid naiseks ja meheks
olemisele ning nende suhestumisele on selle aja jooksul lisandunud palju uusi nüansse.
Uue ajastu soorolle ning suhteküsimusi asuvadki Jan Uuspõld
ning Piret Kalda selle aasta juulis kümnel etendusel meeletu
hooga publiku ette tooma. See
on suvi, mis muudab elu Eestis!
Kirjutas ja lavastas Rein
Pakk. Mõtlesid Jan Uuspõld,
Piret Kalda, Rein Pakk, Karl
Kermes, Birgit Kermes. Kunstnik Mihkel Uba / Ghostwalker.
Produktsioon: Karl Kermes /
Monoteater.

11. juulil kell 20 Tamula kaldal: ROMANTIKAFESTIVAL „ELUJÕUD”.

11. juulil kell 24 romantikafestivali raames! Euroopa filmikohvik esitleb:
„RENOIR” (Prantsusmaa).
Tamula kaldal, skulptuuri „Elujõud” jalamil. Tasuta.
Armastatud impressionist Pierre-Auguste Renoir kellelegi tutvustamist ei vaja. Tema päikeselised ja meelelised teosed
on tulvil Lõuna-Prantsusmaa
värve, soojust ja ilu. Just sellises
õhustikus rullub lahti lõunaprantslase Gilles Bourdosi kirjutatud ja lavastatud lugu eluõhtul kunstniku suvest ja tema
viimasest muusast Andréest.
Maamõis ja seda ümbritsev
lopsakas rohelus on justkui Eedeni aed, kuhu Renoir (Michel
Bouquet) pärast oma naise surma koos pühendunud teenijannadega välismaailma koleduste
eest turvaliselt on varjunud,
selleks et maalida, maalida ja
maalida. On aasta 1915. Mõisauksest astub ühel päikeselisel
hommikul sisse kaunis, noor
ja mässaja hingega Andrée
(Christa Theret), kelle nümfi-

likult kumavast ilust kunstnik
silmapilkselt võlutud on. Järgnevad palavikulist maalimist
täis päevad mõisaaia rüpes,
mille aeglaselt voogav harmoonia tundub kõigutamatu. Kuni
hetkeni, mil sõjatandrilt saabub
haavatud hinge ja jalaga poeg
Jean (Vincent Rottiers). Sõjakoledustest muserdatud Jeanile
mõjub isepäise ja mängulise
Andrée lähedus tervendavalt ja
ta langeb vaikselt üha sügavamale naise lummusesse.
„Renoir” on kahtlemata
film visuaalsele gurmaanile:
ekraanil vahelduvad kinematograafilised maalid lopsakast
rohelusest, tuules ja päikeses
voogavad aiad ja külluslikud
kaadrid naiste kehavõludest.
Minnes pealispinnast edasi,
on Bourdosi film sügav kummardus kunstile ja ilule – mis
isiklike ja sageli ümbritsevate
kannatuste-ohverduste vahelt
otsib võimalust sündida. Kunstnikule, kes iseenda valu kiuste
püüab tabada ja jäädvustada
ilu, inimestele tema kõrval, kes
pühendavad oma elu selle loomise toetamisele.
Nagu ütles suur kunstnik
ise: „Valu möödub, aga ilu jääb.”
Filmi pikkus: 111 min.
Filmikohvikute sarja toetavad Euroopa Liit, riigikantselei,
Võru maavalitsus ja Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp.

14. juulil kell 9.30–13
DOONORIPÄEV. I ja II
garderoobis.
16.–20. juulini XX
VÕRU FOLKLOORIFESTIVAL „Lugu”.
26. juulil kell 21 Star
FM suvetuur 2014 – SMILERS, KOIT TOOME,
GETTER JAANI. Kandle
aias. Piletite hinnad kuni
25.06.: täispilet 8 €, pensionär / laps vanuses 8–12 a /
invaliid 6 €. Piletite hinnad
alates 26.06. kuni toimumispäevani: täispilet 10 €,
pensionär / laps vanuses
8–12 a / invaliid 8 €. Piletid
eelmüügis Kandle kassas ja
Piletilevis. Piletite hinnad
ürituse päeval: täispilet 13
€, pensionär / laps vanuses
8–12 a / invaliid 10 €.
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LEIDA PALOSÄLG
MELANIE ROOS

85

VOLLI JÄNES
VÄINO KUUSE
ILME AGAR
ENDLA VOITKA
VEERA TRUMAN
OLGA HARRO
VALVE ALSTÖM
MAIMU TREIAL
ANTONINA UIBOPUU

80

HEINO KRANICH
JAAN KÄHR
MARIA ALLAS
FEIGA ANNIS
NADESTA ENNULA

75

NÄITUSED
Konverentsisaalis
Liive Koppeli maalinäitus „...sinno kitä ma minnen ja tullõn”.
III korruse teenindussaalis
„Teekond sõnades” – Eesti maanteemuuseumi näitus.
„Mina, Katariina” – raamatunäitus.
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitus – Ernst Hallopi õlimaal „Võru linna uusehitused“ aastast 1962 Võrumaa muuseumi kogust.

Võrumaa keskraamatukogu 105.
Tänu ja õnnesoov lugejatele ja toetajatele!
18. augustil sünnipäevakohv.
21. ja 22. augustil igale külastajale
kingituseks raamat.
Sünnipäevakuul raamatute tagastamine
viivisevaba.
VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU
LASTEOSAKONNAS
25. augustini Võru maakonna rahvaraamatukogude suvine võistulugemine lastele „Laste-raamatu suvi 2014”.
http://lib.werro.ee/index.php/ueritused/details/420-laste-raamatu-suvi-2014.html
6. augustini näitus „Reisikruusid: reisimeened Anne
Väljaandja Võru Linnavalitsus
Kromani erakogust”. http://lib.werro.ee/index.php/ueritused/details/419-reisikruusid.htmlJüri tn 11, 65620 Võru
Toimetajad: Arved Breidaks
9. augustini Eve Leimanni fotonäitus „Vaatan ja ütlen”.
Tel: 785 0948
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157
E-post: arved.breidaks@voru.ee

ENN OSSIP
UINO SILD
HEIKI TOOM
JOOSEP AADER
TAAVO DANIEL
VELLO VEDDEL
JAAGUP HAMMAS
JÜRI JOONAS
IVAN NIKANDROV
TÕNU KULLA
VALERY FEOKTISTOV
HEIDI MÕTS
LINDA ALLAS
KOIDU DANIEL
AINO VISLA
MALLE TRUUP
MALLE JUUL
MAIA MAMOŠINA
ELVI KOMMER
LIDIJA SÄINAS
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PAIT KONGO
HELGI JAANIMETS
LUULE JÕESAAR
HELGA MIIL
MARE RÄTT
ENE KENDRE
RENATE KIRCHBERG
ENE PUKK
HELGA TAAN
EHA VIIBERG

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
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TommiRent
Group 4 Securicor

www.tommirent.ee
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