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Linna haljastud said uue hooldaja
Alates 1. novembrist hooldab Võrus haljastuid linnavalitsusele kuuluv äriühing
OÜ Taristuhaldus. Eelkõige
peaks see võimaldama hädavajalikke ja ettenägematuid
hooldustöid senisest paindlikumalt teha ning teenitud
kasumit linna hüvanguks rakendada.
Leping tunamullu tänavavalgustuse projekti tarbeks
loodud, ent praeguseks oma
haaret laiendanud linnamajanduse ettevõttega kehtib
esialgu ühe aasta ning selle
hind ühes kalendrikuus on
9900 eurot (sisaldab käibemaksu).
Kuna riigihangete seadus võimaldab hankijal osta
endale kuuluvalt äriühingult
teenust lihtsamalt, st riigihankemenetlust korraldamata, oli Võrul otstarbekas
mitme teise Eesti väikelinna
eeskujul just seda teed minna.
„Soovime kiiremat reageerimist erinevates linna
hooldust puudutavates ettenägematutes
tegevustes.
Samuti annab see võimaluse
ressurssi paindlikumalt kasutada ja teenitud kasumi
linna väljanägemise parandamiseks suunata,” põhjen-

üldhind on tõusnud sellega
võrreldes ülivähe,” täpsustas
ta.
Vähem oluline pole ka
asja sotsiaalne külg. „Taristuhaldus on linna halduses olev
firma, mis annab võimaluse
rakendada suvevaheajal õpilasi, mida erafirmad üldjuhul
ei taha teha,” lausus Visnapuu.
Firma arenguperspektiive
silmas pidades pole välistatud teenuste ringi laienemine.
Lähiajast kõneldes näeb OÜ
Taristuhaldus juht näiteks
võimalust koostöös Võru
Veega linna lehti kompostida
ja väärtuslikku huumusrikast
mulda toota. Samuti on tõenäoline, et tulevikus võetakse
linnas üle suvelillede istutamine ja hooldus.
OÜ Taristuhaldus kontaktandmed on: e-post info@
taristuhaldus.eu, telefon 506
8712 (Andres Visnapuu).
Ulis Guth
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Hetk OÜ Taristuhaldus tööpäevast: lehtede koristus Kreutzwaldi pargis.
das linnapea Anti Allas.
Tulu võib tõusta kas või
seoses erakorraliste töödega
(näiteks murdunud puude
likvideerimine, lumekoristus

Samasugust teenust pakkuvad Eesti väikelinnad:
Viljandi – Viljandi Linnahooldus
Põlva – Põlva Haldusteenistus
Kuressaare – Kuressaare Linnamajandus
Paide – SA Paide Haldus
Valga – Linnavalitsuse linnahooldusamet

Vali Võru linna
koolidele parimad
nimed!
1. septembrist 2015 alustavad Võrus tegevust kaks uut kooli:
riigigümnaasium aadressil Seminari 1 ning põhikool Kooli 7
hoones.
Oktoobri alguses toimunud nimekonkursi esimese etapi
jooksul pakutud nimede hulgast on komisjon teinud valiku.
Nüüd on kõikidel soovijatel võimalik valida endale sobivaim
nimepaar ja selle poolt oma hääl anda.
Elektrooniliselt saab hääletada Võru linna kodulehel
www.voru.ee. Selleks on vaja lisaks parima nimepaari valimisele kindlasti kirja panna oma nimi, isikukood ja kui on, ka
e-posti aadress.
Kui teil elektroonilise hääletamise võimalus puudub, täitke kõrval olev kupong, lisage sinna oma kontaktandmed ja
toimetage see Võru linnavalitsuse (Jüri 11, 65620 Võru) infosaali. Hääletada saab ka kohapeal.
Kampaania kestab 1. detsembrini 2014.
Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele ning neid kasutatakse vaid häälte mitmekordse andmise
välistamiseks. Lisainfo telefonil 785 0911 (e-post: kristi.aavakivi@voru.ee).
Kristi Aavakivi,
haridusspetsialist

jne), mille puhul ostetakse
teenuse pakkujalt muu hulgas valmisolekut. „Valmisolek tuleb kinni maksta, ent
kui tööd teha ei tule, jääb
summa ettevõttesse ning
seda saab kasutada teistes lõikudes,” selgitas Allas.
„Mõistlikust majandamisest
saadud efekt kajastub uutes
investeeringutes.”
Kui tänavu oktoobris
lõppenud leping OÜga Kinnisvarateenindus läks linnale
maksma 94 936 eurot aastas,

siis uue lepingu järgi tõusevad nii Võru haljasalade
hooldamise aastane kulu kui
ka tööde maht ligi viiendiku
võrra, kuna lisandunud on
nii uusi hooldust vajavaid kui
ka uuenenud, intensiivsemat
hooldust vajavaid objekte,
näiteks Petseri tänav ning
Katariina allee, Kreutzwaldi tänava haljastus, samuti
Roosisaare ja Tallinna maantee vaheline ala.
Taristuhalduse juhi Andres Visnapuu kinnitusel

jätkatakse tööd sama meeskonnaga. „Ehk kes on siiani
teinud, teevad edasi, tegijad
on kogemustega ja omad,”
rõhutas ta.
Visnapuu sõnul on oluline ka see, et olenemata alampalga tõusust pole teenuse
tunnihind tõusnud, vaid samaks jäänud ja paiguti isegi
langenud. „Kui alampalk on
tõusnud rohkem kui 25% ja
palga osakaal on 50% hinna komponendist võrreldes
kolme aasta taguse ajaga, siis

Kust saab OÜ Taristuhaldus haljasalade
hooldamiseks vajaliku
tehnika?
OÜ Taristuhaldus juht
Andres Visnapuu: Ostab
järk-järgult ehk hetkel
vajamineva tehnika ostab
praegu, suvise tehnika ja
tööriistad enne suve. Tehnika ostetakse OÜ Taristuhaldus omavahendite
eest, linn selleks lisaraha
ei eralda.

VALI VÕRU LINNA KOOLIDELE NIMETUSED!
Vali sobivaim nimepaar, kirjutades alloleva kasti sisse
vastavalt kas A), B), C), D) või E)

A)
B)
C)
D)
E)

Võru Gümnaasium - Võru Kreutzwaldi Kool
Võru Gümnaasium - Võru Põhikool
Võru Gümnaasium - Võru Lauluisa Kool
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium - Võru Põhikool
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium - Võru Lauluisa Kool

MINU VALIK ON:
KONTAKTANDMED:
EES- JA PEREKONNANIMI * ..............................................................
* ..............................................................
ISIKUKOOD:
..............................................................
E-POST:
* Kohustuslik täita tärniga tähistatud väljad
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Võru linn areneb
hoolides ja hoides
Usun, et paljud linnakodanikud ja ka
meie külalised on märganud, et linna
üldilme on viimase poole aasta jooksul oluliselt muutunud. Mitu kuud
olid paljud tänavad üles kaevatud
ja tundus, et Võru linna ainuke võimalus väljarännet peatada on linnast
välja viivale peatänavale keelumärk
ette panna – uuenduslik ja hea idee,
nagu tšellokvartett C-JAM õpetajate
päevale pühendatud kontserdil Võru
Kandles humoorikalt arvas.
Nüüdseks on kannatlikkus viinud
sihile ning Jüri ja Kreutzwaldi tänav
on saanud korda. Remonditud on üle
5 km tänavaid ja kõnniteid. Renoveeritud on turuesine parkimisplats.
Järgmisel aastal saavad mustkatte
mitmed elamurajoonide kruusakattega tänavad.
Võru pole suurlinn, kuid tehtud
investeeringute hulk möödunud aasta
jooksul on muljetavaldav ning näitab
suurt hoolivust ja tahet linna arengu nimel pingutada. Investeeringuid
on tehtud suures osas kas riigi või
Euroopa Liidu toetuste toel. 600 000
eurot riigilt saadud lisaraha ja 100%
riigi investeering riigigümnaasiumi
ehitusse näitavad, et meie tahe Võru
linna hoolikalt arendada on usaldusväärne ka väljaspool maakonda.
Uus eelarveaasta on peatselt algamas ja juba 1. detsembriks ootab
volikogu linnavalitsuselt 2015. aasta
eelarve kava. Arutelud järgmise aasta valikute üle on koalitsioonis toimunud juba mõnda aega ning hea
meel on näha, et arusaam hoolivast ja
hoidvast suhtumisest oma linna kodanikesse ja linnaruumi on paljuski
ühesugune. Juba selle aasta sügisest
tõusid Võru linna lasteaedade ja allasutuste töötajate palgad 10%, mis
on kindlasti suur koormus järgmise
aasta eelarvele, kuid näitab selgelt, et
praeguse koalitsiooni prioriteet on
eelkõige meie linna kodanik.
Linn on lõppeval aastal olnud
toeks ja pakkunud õlatunnet puuetega noortele ja nende peredele ning
omaste hooldajatele igapäevaelu puudutavate küsimuste lahendamisel.
Toetuskeskuse Meiela kodu ja Meiela
töökeskuse avamine intellektipuudega noortele võimaldab saada Võru
linnas erihoolekande teenuseid. Pakutavad teenused (kogukonnas elamise, ööpäevaringne erihooldus- ja
töötamise toetamise teenus) annavad
omaste hooldajatele võimaluse naasta
tööturule, sest riigi teenusel olevad
noored on loodud kogukonnas hoitud.
Meie linna lasteaiad on juba aastaid investeeringute ootel ja peatselt
valmiv Sõlekese lasteaia renoveerimise projekt annab võimaluse juba 2015.
aastal lasteaia renoveerimist alustada.
Tuntud on õpetaja Lauri ütlemine,
et kui kõike ei jõua, tee pool. Linna
arendamisel pole valik teha pool mitte laiskus, vaid hooliv planeerimine.
Ikka tahaks rohkem ja kiiremini ning
oleks tore, kui kõik lasteaiad saaksid
korraga korda. Samas on positiivne,
et keegi ei jää päris hooletusse. Nii
Punamütsikese kui ka Päkapiku lasteaed saavad investeeringuteks toetust
juba järgmisel aastal, lisaks alustatakse uue Okasroosikese lasteaia ehitusprojekti koostamist.
Head võrulased, soovin teile kõigile pimedasse novembrisse rõõmsat
meelt! Olgem ikka osavõtlikud, hoolivad ja märkavad kõigi ning kõige
suhtes, mis toimub meie endi elus, samuti linna elus ja arengus. Teie head
mõtted ja sõbralikud soovitused on
meile suureks toeks ja abiks.
Anneli Ott,
linnavolikogu esimees

November 2014

Jüri tänav sai uue asfaltkatte
Ligi kaks kuud kestnud ja 7.
novembril lõppenud remonditööde käigus sai Jüri tänav
kogu ulatuses uue asfaltkatte. 2 568 meetriga Võru linna
üks pikemaid põhitänavaid
algab Tallinna maantee ja
Roosi tänava ristmikult ning
lõpeb F. R. Kreutzwaldi tänava ristmikul, läbides peaaegu
kogu Võru linna. Tänav, mille
asfaltkattealune pind on ligi
27 000 m2, rekonstrueeriti viimati täies ulatuses 1998. aastal, viimaseks remonditööks
oli asfaltkatte kahekordne
pindamine graniitkillustikuga 2008. aastal. Piltidele on
jäädvustatud hetked tänavu
sügisel Jüri tänaval tehtud
suurematest töödest, väiksemad tegevused (joonimine,
märkide paigaldamine, tänava äärte korrastamine) jätkuvad.

Võru linnavalitsuse istungitel
Ostueesõigusest loobumine
Otsustati mitte kasutada Võru
vanalinna muinsuskaitsealal aadressil Karja tn 17a asuva kinnistu
(registriosa nr 82441) ostueesõigust.
Aadresside määramine
Juhindudes ruumiandmete seadusest, määrati F. R. Kreutzwaldi
tn 21a asuva elamu (ehitisregistri kood 113019101) aadressiks
F. R. Kreutzwaldi tn 21b ja F. R.
Kreutzwaldi tn 21a maaüksuse
(katastritunnus 91901:008:0390)
aadressiks F. R. Kreutzwaldi tn
21a // 21b, F. R. Kreutzwaldi tn
43 asuva elamu (ehitisregistri
kood 113019129) aadressiks F.
R. Kreutzwaldi tn 43/2, Vindi tn
15 maaüksuse (katastritunnus
91901:014:1950) aadressiks Laane tn 14 // Vindi tn 15 ja Vindi
tn 15 asuva elamu (ehitisregistri kood 120569413) aadressiks
Laane tn 14, F. R. Kreutzwaldi
tn 40 maaüksuse (katastritunnus
91901:008:0080) aadressiks F. R.
Kreutzwaldi tn 40 // 40a ja F. R.
Kreutzwaldi tn 40 asuva elamu
(ehitisregistri kood 113026074)
aadressiks F. R. Kreutzwaldi tn
40a ning Jüri tn 6 maaüksuse
(katastritunnus 91901:007:0060)
aadressiks Jüri tn 6 // 6a ja Jüri tn
6 asuva elamu-aida-kuuri (ehitisregistri kood 113018956) aadressiks Jüri tn 6a.
Samuti määrati unikaalaadressid Tartu tn 22 maaüksusel
asuvale kolmele hoonele: Tartu
tn 22 asuva elamu (ehitisregistri kood 113019443) aadressiks
Tartu tn 22/1, Tartu tn 22 asuva elamu (ehitisregistri kood
113019444) aadressiks Tartu
tn 22/2 ning Tartu tn 22 asuva elamu (ehitisregistri kood

113019445) aadressiks Tartu tn
22/3.

valgustuse projekti omaosaluse
katmisega.

Pärandi vastuvõtmine
Otsustati vastu võtta Kalju Vaikmetsa (surnud 14. juunil 2013,
viimane elukoht Lembitu tn 4-17,
Võru linn) pärand. Võru linn
osutus pärijaks, kuna isikul puudusid teadaolevad lähedased.

Teenuslepingu sõlmimine
OÜga Taristuhaldus sõlmiti haljastute hooldusteenuse osutamise
leping ajavahemikuks 1.11.2014–
31.10.2015. Lepingu hind on
9900 eurot (sisaldab käibemaksu)
ühes kalendrikuus.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba Kalda tn 26
üksikelamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks ning ehitusluba Eterniidi tn 12 kõrvalhoone
ehitamiseks.

Ürituse kooskõlastamine
SAle Võru Kannel anti nõusolek Võru linna jõulupuu tulede süütamise korraldamiseks
30. novembril kella 16–17 Võru
Kesklinna pargis ning sellega
seoses luba pargi sulgemiseks samal päeval kella 14–18. Üritusel
on kavas advendiaja avakõned,
visuaalne etendus „Varjust valgusesse” ning advendiküünla ja
linna jõulupuu tulede süütamine.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati järgmised kasutusload: ASile Võru Vesi Pikk tn 6a,
Kubja põik T1 ja Kuuse tänav T1
rekonstrueeritud reoveepumplatele, rekonstrueeritud veetorustikule Jüri tänaval Tartu ja L.
Koidula tänava vahel, OÜle Cristella VT Pikk tn 17 laiendatud ja
rekonstrueeritud tootmishoonele
ning Elektrilevi OÜle Paju tn 3a/
Jüri tänava maakaabelliinile.
OÜ Taristuhaldus osakapitali
suurendamine
Suurendati OÜ Taristuhaldus
(äriregistri kood 12382372, aadress Tartu tn 25, Võru) osakapitali 233 000 euro võrra – 24 000
eurolt 257 000 euroni. Sellega
viidi osakapitali suurus vastavusse ühingu põhikirjas kajastatud
osakapitali suurusega. Osaühingu ainsaks osanikuks enne osakapitali suurendamist ja ainsaks
osanikuks pärast osakapitali suurendamist on Võru linn (registrikood 75019980, aadress Võru
linn). Osakapitali suurendamine
on seotud seitsme linna tänava-

Korralduse muutmine
Lähtudes linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide tehtud ettepanekutest eelarve ümberpaigutuste kohta, eesmärgiga tagada
tekkinud kuluvajaduste finantseerimine ja eelarveraha otstarbekam kasutamine, muudeti
Võru linnavalitsuse 5. veebruari
2014 korralduse nr 47 „Võru linna 2014. aasta eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine” lisasid.
Korraldus jõustub 1. novembril
2014.
Taksoloa väljastamine
Füüsilisest isikust ettevõtjale
Georg Uibopuule väljastati taksoveoluba tähtajaga viis aastat.
Hoolekogude kinnitamine
Kinnitati Võru linna huvikoolide – Võru Muusikakooli, Võru
Kunstikooli ja Võru Spordikooli

hoolekogude koosseisud.
Projektis osalemine
Otsustati osaleda Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuse väljakuulutatud
kergliiklusteede
toetusskeemi raames projektis
„Liiklusohutuse suurendamine
Võru linnas ja kergliiklusteede
rajamine”. Projekti kestus on kuni
24 kuud ning eesmärk rajada
liiklusohutuse suurendamiseks
kergliiklusteed Tartu tänavale
vallavalitsuse ja Vilja tänava vahele, Vilja tänavale Tartu tänava
ja Räpina maantee vahele ning
Räpina maanteele Vilja tänavast
kuni Võru linna piirini.
Isikliku kasutusõiguse
seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ
kasuks Vilja tänava kinnistule
(registriosa nr 2720241, katastritunnus 91901:005:0025, pindala
46157 m², sihtotstarve transpordimaa, isikliku kasutusõiguse ala
pindala 137 m²) tehnorajatise
(maakaabelliin) püstitamiseks.
Riigihanke võitja
Riigihanke „Investeerimislaenu
võtmine” võitis ASi Danske Bank
Eesti filiaali pakkumus EURIBORita marginaaliga 0,97. Korralduse jõustumine toob Võru linna
eelarvele 2014–2027 kaasa rahalisi kohustusi eeldatavasti kuni 1
100 000 eurot. Täpset koormust
ei ole võimalik nimetada, kuna
üheks muutuvaks komponendiks
on EURIBOR, mis ei allu hankijale.
Täpsem info Võru linna
kodulehel www.voru.ee
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Kreutzwaldi
tänavale paigaldati
ajutised valgustid
Oktoobri viimasel dekaadil paigaldas Kagu Elekter
Kreutzwaldi tänavale Roosi
ja Paju tänava vahele ajutised valgustid. Kuni uute
ja moodsate tänavavalgustite saabumiseni kinnitati
uutele postidele varem
maha võetud naatriumlambid.
Uued ja moodsad valgustid peaksid tarnehanke
võitnud Läti firma SIA Moduls Interjers vahendusel
Võrru jõudma detsembri
viimasel või jaanuari esimesel nädalal.
Viivituse tingis SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskus suurprojekti – seits-

Võru linnavolikogu
12. novembri istungil
Võru linnavolikogu esimees
Anneli Ott teatas, et Võru linna valimiskomisjoni otsusega
sai Mati Kitsiku asemel linnavolikogu uueks liikmeks Iiris
Tagen.

me linna tänavavalgustuse
hankemenetluse venimine.
Projekti raames saavad
Võrus uue valgustuse kõik
kolm ehitushankes määratud piirkonda, kuhu paigaldatakse kokku 1460 eraldi
reguleeritavat tänavavalgustuslampi. Kogu projekti
eeldatav maksumus on 2,3
miljonit eurot. Tööde tähtaeg on 2015. aasta augusti
lõpp.
Seitsme linna tänavavalgustuse projekti rahastatakse rohelisest investeerimisskeemist CO2 kvoodimüügi tulu eest Austria
Vabariigile.
Ulis Guth

Kohaliku panga loomise
idee tutvustamine
Võru linnavalitsuse nõunik
Oliver von Wolff tutvustas
juba eelmises linnavalitsuses
idanema hakanud Lõuna-Eesti Panga moodustamise ideed
ja panga loomiseks vajalikke ettevalmistusi ning vastas
koos linnapea Anti Allasega
volinike küsimustele. Arutleti Võru linna rolli üle panga
loomisel ning leiti, et edasiste
sammude astumiseks peaks
linnavalitsus panga loomise
tingimusi täpsustama ja need
volikogu ette tooma.
Maa munitsipaalomandisse taotlemine
Otsustati taotleda Võru linna
omandisse järgmised maatükid: Koreli park P5 (üldpindala 11 600 m², maakasutuse
sihtotstarve 85% sotsiaalmaa,
alaliigiga üldkasutatav maa,
15% veekogude maa) ja Koreli
tänav 1a (üldpindala 4155 m²,
maakasutuse sihtotstarve 75%
sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa, 25% veekogude
maa). Nimetatud maa-alade
juhtfunktsiooniks üldplaneeringu alusel on puhke- ja virgestusmaa, kuhu võib ehitada
minimaalselt puhke- ja spordirajatisi (nt kergliiklusteed).

Elektrilevi kõrvaldas Jüri tänaval
ootamatu ja ohtliku kaablirikke
Seoses Võru linnas 19.
oktoobril toimunud ulatusliku elektrikatkestusega, mille põhjustas OÜle
Elektrilevi kuuluva 10 kV
transiit-keskpingekaabli
rike, toimusid oktoobrikuu
viimastel päevadel aadressil
Jüri tänav 21/23 (polikliiniku sissesõidutee kohal)
kaevetööd. Kaablile ligipääsuks tuli selles kohas üles
kaevata ligi kümne meetri
pikkune ja ühe meetri laiune lõik värskelt asfalteeritud tänavat.
Kuna ootamatu kaablirike seadis ohtu Võru linna
elektrivarustuse töökindluse, polnud linnavalitsusel
muud valikut, kui väljastada Elektrilevile 29. oktoobril kaeveluba. „Elektrilevi
jaoks oli see kõrgema prioriteediga rikke likvideerimine, kuna enne seda töös
olnud kaablite võimaliku
rikke korral jäänuks suur
hulk tarbijaid pikemaks
ajaks ilma vooluta,” selgitas Elektrilevi kommunikatsioonijuht Kaarel Kutti.
„Tegemist on Mäe sauna ja
polikliiniku alajaama vahelise 10 kV transiitkaabliga.
Peale antud kaabli avariilist
tööst väljalülitumist jäid
need alajaamad ühepoolsele (tupik)liini 10 kV toitele.”
Kui 19. oktoobril toimunud rikke tõttu jäi Võrus elektrita 465 majapidamist, siis avariilise kaabli
remontimata jätmine oleks

Kaarel Kutti sõnul tähendanud seda, et järgmise rikke
korral jääb Võru kesklinnas
elektrita juba oluliselt rohkem majapidamisi. „Lihtsalt seetõttu, et lisaks ühele
parandamata kaablile tekib
ühel hetkel juurde teine ja
ei ole võimalust ümberlülitamisteks. Just ümberlülitamisega kõrvaldati ka
19. oktoobri katkestus,”
täpsustas ta. „Maakaabli
remont võtab aega keskmiselt kaks-kolm päeva, Võru
kesklinnas ei ole selline
katkestus vastuvõetav. Just
seetõttu on väga oluline, et
oleks olemas ümberlülitamise võimalused.”
Avariilise kaabli remontimata jätmisel oleks ohtu

sattunud ka Danpoweri
katlamaja toimimine. „Rikked toimuvad elektrivõrgus
tavaliselt koormuse kasvades (loe: külmade ilmadega) ja kui sellel ajal jääks
elektrita ka Võru tipukatlamaja, siis võib vaid ette
kujutada kaost, mis linnas
lahti läheb,” tõi Kutti näite.
Elektrilevi palus tekkinud ebamugavuste pärast
vabandust. Riske arvestades ei nähtud võimalust
avariilise kaabli remonti
edasi lükata.
29. oktoobril tehti rikkekohas freesimistööd, et
asfaltkate eemaldada, 30.
oktoobri hommikul alustati
kaablikanali lahtikaevamist
ja kaablirikke likvideeri-

mist ning õhtuks telliti labor kaabli teimimiseks.
Tööde lõpus informeeris töö teostaja linnavalitsust, kes kontrollis
kohapeal kaablikanali täitetihedust. Seejärel tellis töö
teostaja asfaltkatte paigalduse Jüri tänaval asfalteerimistöid tegevalt firmalt, et
garanteerida sama kvaliteediga pinnasekatted. Kaevik
taastati poole tänava ulatuses ning sellele paigaldati
graniitseguga asfalt.
OÜ Elektrilevi poolt
tegi kaabli remonditööd AS
Leonhard Weiss Energy, asfaldi paigaldas OÜ Teearu
Grupp 7. novembriks.
Ulis Guth

Tähelepanu:
kalmistu pole lehtede
ladestamiseks!
Lehtede panek kalmistu tee äärde on keelatud! Palun viige
puulehed 200 m kaugemal olevale kompostiplatsile!
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja järelevalvespetsialist

Kohalike teede määramine
Kinnitati uus kohalike teede
nimekiri ning teede, väljakute ja parkide skeem, kuna
viimase seitsme aasta jooksul
on rajatud uusi tänavaid ja
jalgteid ning Võru linna teede ja teeobjektide 2014. aasta
inventariseerimise käigus on
täpsustunud kõikide teede
andmed. Inventariseerimise
tulemusena on Võru linna kohalike teede kogupikkus ligi
88 km (2007. aastal 73,3 km),
sellest on tänavaid 72,3 km ja
jalgteid 15,7 km. Teede koguarv on seitsme aastaga kasvanud 225lt 264ni.
Võru linna 2014. aasta
lisaeelarve
Võeti vastu Võru linna 2014.
aasta lisaeelarve, kuhu lisatakse
Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus riigigümnaasiumi
asutamiseks (personalikulude
ja majandamiskulude finantseerimiseks). Toetus on kokku
110 000 eurot, sellest 2014. aastal kasutatakse 10 400 eurot.
Ajutise komisjoni
moodustamine
Otsustati alustada läbirääkimisi Võru linna munitsipaalõppeasutuste (lasteaedade) volitatud
töötajate esindajatega töötasu
alammäära üle 2015. eelarveaastaks ning moodustada
selleks Võru linnavolikogu ajutine läbirääkimiste komisjon
koosseisus: esimees Tõnu Jõgi,
aseesimees Ene Liivamägi ning
liikmed Kerstin Tammjärv,
Peep Poltimäe, Sixten Sild, Jüri
Miks ja Helga Ilves.
Alatiste komisjonide
koosseisude muutmine
Muudeti Võru linnavolikogu

alatiste komisjonide koosseise.
Rahanduskomisjoni liikmeteks kinnitati Piret Hordo ja
Aavo Hummal, majanduskomisjoni liikmeteks Eliise Abel,
Jüri Johanson, Aare Kaur, Ago
Keir, Kaido Mäesalu ja Tarmu
Ossip ning keskkonnakomisjoni liikmeteks Martin Kikas,
Martti Kirotaja, Eve Musto,
Arvi Raudsep, Rando Raudsepp, Marko Tiisler ja Andres
Visnapuu. Alatisest rahanduskomisjonist lahkus omal
soovil (arvati välja) Teivi Leis,
alatisest majanduskomisjonist
Ilmar Sild ja alatisest keskkonnakomisjonist Mati Pakler.
Revisjonikomisjoni
kontrollimise tulemuse
kinnitamine
Kinnitati Võru linnavolikogu
revisjonikomisjoni 3. novembri 2014 akt nr 3, mis puudutab
SA Võru Kannel majandustegevuse kontrollimist ajavahemikul 1.01.2013–30.06.2014.
Revisjonikomisjoni kokkuvõttes seisab, et sihtasutuses on
kehtestatud hästi toimiv sisekontrollisüsteem ehk terviklik
abinõude kompleks (eeskirjad,
korrad, juhised jm regulatsioonid), mis võimaldab tagada
õigusaktidest kinnipidamise,
varade säilimise ja sihipärase kasutamise (näiteks arvete viseerimine, inventuurid,
kassaoperatsioonide tegemise
kord jne). Kehtestatud regulatsioonid on kergesti leitavad
ja töötajatele teatavaks tehtud.
Revisjonikomisjoni hinnang
finantsmajanduse
korraldamise kohta Kandles on hea:
raamatupidamise arvestus on
vastavuses kehtiva raamatupidamisseaduse, raamatupidamise sise-eeskirja ja raamatupidamise toimkonna juhenditega,
raamatupidamise sise-eeskiri
on ajakohane ja vastavuses õigusaktidega, kuludokumendid
on viseeritud vastavalt siseeeskirjas sätestatud nõuetele,
regulatsioonid on kinnitatud
juhatuse liikme käskkirjaga ja
on ajakohased. Kontroll toimus
ajavahemikul 5.09–10.10.2014
linnavolikogu revisjonikomisjoni 2014. aasta kontrollimiste
tööplaani järgi.
Informatsioon eelarve
täitmise kohta
Rahandusosakonna juhataja
Kerstin Tammjärv tegi ülevaate linnaeelarve täitmisest
seisuga 30.09.2014. Üheksa
kuuga on tulumaksu laekunud
71,8% (võrreldes 2013. aastaga
sama ajaga 5,8% enam) ja põhitegevuse tulem on positiivne
(+738 274 eurot). Investeerimistegevuse eelarvesse on
laekunud EASilt 229 000 eurot
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi ehituseks ja inventari
soetamiseks, KIKilt 154 000
eurot sademeveesüsteemide
ehituseks, Haridus- ja Teadusministeeriumilt 408 000 eurot
Seminari 1 koolihoone ehituse
omaosaluse katmiseks ning
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt 798 000
eurot, millest 600 000 eurot
eraldati sihtotstarbeliselt Jüri
tänava katte vahetuseks. Laenu on tagastatud 30.09.2014
seisuga 543 963 eurot, Võru
linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste kassajääk oli pärast seda üle 1,85 miljoni euro.
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Elust Wõru linnas
90 aastat tagasi
Meie linna autoomnibussi liinipidajad
… kawatsewad linna ja raudtee wahelise omnibussiliini sõiduhinda senise 25 marga pealt 30 marga peale tõsta ja on
sellekohase palwega siseministeeriumi poole pööranud. Wiimane on palwe resolutsiooniga „seisukoha wõtmiseks” Wõru
linnawalitsusele saatnud. Linnawalitsus on hinnatõstmiseks
oma nõusoleku annud. Et meie liikumisabinõude poolest iga
päewaga täieneme ja sellepärast sõiduhinnad siin wõistluse
tõttu ikka alanema peaksid, siis ei saa meie ülevalnimetatud
liinipidajate hinnatõstmise kawatsust heaks kiita. Omnibusside tarwitajateks on laiem ja waesem rahwakiht. Kui nüüd siin
sõiduhinnad liiga kõrgeks aetakse, siis sõitjate arw niiwõrd
wäheneda wõib, et ka ettewõtjad sellest kasu ei saa, küll ehk
kahju. Kelle huwides sünniks siis hindade tõstmine? Tuleks
küll senise sõiduhinna – 25 marga juure jääda.
Wõru Teataja nr 118, 1.11.1924

Suurejooneline võimlemisfestival Võru Kandles
Autobuss Võru nr 5, mis sõitis liini Jüri tänav – Raudteejaam. Bussipeatus asus praeguse elamu Jüri 14 Tartu tänava poolses osas. Toona oli selles majas Samuel Songi raamatukauplus, trüki- ja köitekoda.

Novembri esimesel päeval Võru Kandles Eesti spordiseltsi Kalev ja VK Sirutus korraldusel toimunud võimlemisfestivalil
„Maa ja taeva vahel” käis lavalaudadel üle 300 võimleja 18 klubist üle kogu Eesti. Suurejoonelise kontsertetenduse käigus
esitati kokku 37 võimlemiskava. Eelnevatel aastatel on Kalev koostöös võimlemistreenerite klubiga Katrek võimlemist reklaaminud Valgamaal, Rakveres, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Paides, Saaremaal, Viljandis ja Haapsalus. Tänavu – üle kümne aasta
kohtuti taas Võrus.

PPP Võru ühishoone
sarikapidu

Külgehakkawate haiguste juhtumisi linnas
…on möödunud oktoobrikuul wõrdlemisi wähe ette tulnud.
Linnaarsti poolt on registreeritud tiisikust ja leetreid kumbagi
ühel juhtumisel.
Wõru Teataja nr 119, 4.11.1924
PS. Samal ajal registreeriti maakonnas tiisikust 5, kõhutüüfust 23, kõhutõbe 2, kurgutõbe 2, silmamarjahaigusi 1 ja suguhaigusi 7 juhtu, kokku 40 juhtu.
Teadus ja kirjandusline õhtu Wõrus
Meie tuntud kirjanikud Henrik Wisnapuu ja August Gailit
korraldawad lähemal ajal kirjanduslise ringreisi, mille puhul
nad mitmes kodumaa linnas oma töödega esinewad. Ringreis
algab Wõrust, kus kirjandusline õhtu teisipäewal, 11. now s.a
peetakse. Kawas on: Henrik Wisnapuul kõne „Eesti uuema
kirjanduse mõte”, poeem „Inimpuu” ja luuletused. August
Gailitilt pomflett „Esmeralda matus” ja nowell „Laatsarus”.
Et meil wiimasel ajal kirjandusline tegewus õige waikseks on
jäänud, siis ei saa rõhutamata jätta ülalnimetatud kirjanduslise õhtu tähtsust. Wisnapuu ja Gailit on wiimasel ajal jälle agaralt tööle asunud ja seekord wõib neilt midagi uut ja paremat
kuulda. Ka hakkawad nad uuest aastast peale uut, paremat ja
illustreeritud ajakirja Peninukid wälja andma.
Wõru Teataja nr 120, 6.11.1924
PS. Ka praegusel ajal on väga populaarsed kirjanike tuurid
Võrumaa raamatukogudesse ja need on alati kahepoolselt kasulikud kokkusaamised.
Gümnaasiumide pidu
Nagu meile teada, saab laupäewal, 22. now olema Wõru tütarlaste ja poeglaste gümnaasiumide ühine pidu gümnaasiumi
saalis. Pidu kawas on hulk paremaid palasid, nagu lustlik operett „Laululinnuke”, kontsert jne. Nagu ikka, saab muidugi ka
seekord Wõru publikum meie noorte ilusaid püüdeid wäärselt hindama.
Wõru Teataja nr 124, 15.11.1924
PS. Kuigi nii poiste kui ka tütarlaste gümnaasium tegutsesid ühiste suundadega, ehkki eri majades, alates 1921. aastast, siis päris üheks said nad Võru Ühisgümnaasiumina alates
1929. aastast.

30. oktoobril korraldas Riigi Kinnisvara AS
aadressil Räpina maantee 20a/20b asuva
Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti
Võru ühishoone (pildil) sarikapeo, mis tähistas olulise etapi lõppu maja valmimises.
Piduliku sündmuse eesmärgiks oli kostitada ehitajaid, et rahvapärimuse järgi tagada
hoonele hea õnn ja luua head suhted majavaimuga. ASi YIT Ehitus rajatav hoone
peaks lõplikult valmima tuleva aasta mais.

Võrulased tähistasid
tahteväljenduspäeva
21. oktoobri õhtul kogunes mõnikümmend inimest, nende
seas Võru linnapea Anti Allas ja volikogu esimees Anneli
Ott, Võru kalmistule tähistama võrulaste tahteväljenduspäeva. Üheskoos süüdati küünlad ning meenutati 27 aasta taguseid murrangulisi sündmusi, kui Vaba Sõltumatu
Kolonni nr 1 korraldatud miiting Vabadussõjas langenute
mälestuseks paisus vastasseisus toonaste võimudega suureks – mitme tuhande osavõtjaga meeleavalduseks. Julge
väljaastumisega anti oma panus Eesti taasiseseisvumisse.

Võru Kesklinna kooli 40. aastapäeva aktus

Põllutööminister A. Kerem ja rkl K. Kornel Wõrus
Läinud pühapäewal, 23. skp wiibisid lühikest aega meie linnas põllutööminister hra Kerem ja riigikogu liige hra Kornel
ning wõtsid osa rahwaerakonna Wõrumaa osakonna liikmete
omawahelisest koosolekust. Hra Kerem tutwustas koosolejaid meie walitsuse ja hra Kornel riigikogu tegewusega. Mõlemate külaliste seletusi kuulati suurima tähelepanu ja huwiga.
Osawõtmine koosolekust oli õige elaw. Weel sama päewa õhtul sõitsid külalised edasi Walka.
Wõru Teataja nr 128, 25.11.1924
PS. Praegu on põllutööminister lausa Võrumaa päritolu ja
riigikogu tegemisi saame vaadata läbi telepurgi riigikogu infotunnina.
Vanu ajalehti sirvis ja fotod otsis juurde
Võrumaa muuseumi peavarahoidja
Arthur Ruusmaa

Võru Kesklinna kooli 40. aastapäeva
aktusel (pildil) tunnustasid linnapea
Anti Allas ja abilinnapea Sixten Sild

tublimaid õpetajaid. Võru linnavalitsuse tänukirja said Tiina Suumann
(innovaatilise lähenemise ning loovuse

eest kunstihariduse edendamisel), Ene
Jakobson (pikaajalise ja kohusetundliku töö eest emakeele õpetamisel) ja
Signe Rõõmus (kooritraditsioonide
edendamise ja koorilaulu propageerimise eest koolis) ning linnapea tunnustuskirja Margus Külm (kohusetundliku ja südamega tehtud töö eest
kooli rekonstrueerimisel), Marju Kõva
(projektitöö aktiivse arendamise eest
koolis), Helju Lillemets (aastatepikkuse kohusetundliku töö eest koolis),
Koidu Süvaorg (mitmekülgsete infotehnoloogiliste lahenduste kasutamise
eest ainetundides), Anne Kuklane (kohusetundliku töö eest erivajadustega
õpilaste toetamisel) ja Ave Arop (pikaajalise projektitöö eest keskkonnahariduse propageerimisel koolis).
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Võrulaste vastukülaskäik
Prantsusmaa sõpruslinna
16.–20. oktoobril oli Võru
linna 23liikmeline delegatsioon kutsutud vastukülaskäigule Prantsusmaa
sõpruslinna Chambray-lèsToursi, et tähistada kahe linna sõpruse 10. aastapäeva.
Kutsutute seas olid peamiselt mullu suvel Võrus
prantsuse peresid võõrustanud võrulased, samuti Võru
linnajuhid – linnapea Anti
Allas ja volikogu esimees
Anneli Ott.
Külaskäigu jooksul vahetati kogemusi ning tutvuti
kohalike arendusobjektide,
rekreatsioonipiirkondade,
jalgrattateede ja spordiväljakutega, sealhulgas värskelt
valminud, kunstmurukattega jalgpalliväljakuga, mille
tegemine on kavas ka Võrus.
Samuti käidi koolides ning
peatuti linna kultuurikompleksis, pargis ja lossis. Toimusid vastuvõtud, arutelud
ja kohtumised, millest võttis osa ka Eesti suursaadik
Prantsusmaal.
„Rõõm oli tõdeda, olgugi et Võru ja Chambray-lèsTours on oma olemuselt erinevad – Võru asub suurtest
linnadest kaugel, Chambraylès-Tours jällegi on Toursi
linna äärelinn –, on mõlema
linna mured ja plaanid suhteliselt sarnased,” tõdes Anti
Allas. „Mõlemad linnad
väärtustavad kultuuri, inimeste tervist ja sporti ning
soodustavad nende arengut
läbi selleks sobiliku infrastruktuuri rajamise. Kunstmuruga väljak on neil juba
valmis, kuid meil seisab selle

Võru delegatsioon Chambray-lès-Toursi linnale kuuluvas
Branchoire lossis. Esireas (vasakult) Anti Allas, Anneli
Ott ja Chambray-lès-Toursi linnapea Christian Gatard,
tagapool mullu prantslasi võõrustanud Võrumaa pered.
rajamine veel ees. Õppida on
üksteiselt nii mõndagi.”
Külalisi
võõrustasid
sõpruslinnade
komitee
(l´AJECC), Chambray-lèsToursi linnavalitsus ja kohalikud pered.
Arendusnõunik Tiina
Hallimäe sõnul on aastatega kujunenud väga head
suhted nii linnavalitsuse kui

ka inimeste vahel. „Oleme
Chambray-lès-Toursi linnaga sõbrustanud juba palju
aastaid. Sõprus prantslastega on märkimisväärne just
seetõttu, et nad panustavad
väga palju peredevahelisse
suhtlemisse ja läbi selle kahe
riigi kultuuri tundmaõppimisse,” rõhutas ta.
Ulis Guth

Võrumaa lapsed õppisid
tänaval ohutult liiklema
Päikesepaistelisel 1. oktoobril liikus Võru linna tänavatel
palju helkurvestides lasteaiajütse, kellest enamik on
järgmisel sügisel koolilapsed. Toimus Võru maakonna lasteaialaste liiklusohutusaktsioon „Me hoolime ja
märkame”, mis toetas Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti 29. septembril
alustatud
ühiskampaaniat
„Me hoolime, aga ei märka.
Kontrolli, et sinul ja sinu lähedastel oleks helkur küljes!”.
Kõigi Võru maakonna
lasteaedade lapsed alustasid ühel ajal jalutuskäiku, et
juhtida liiklejate tähelepanu
väikestele
vestikandjatele,
kellega tuleb liikluses samuti
arvestada. Liiklemise reegleid
tutvustasid politseiametnikud, abipolitseinikud, Maanteeameti
ennetustöötajad,
Kodutütarde Võrumaa ringkonna ja Noorte Kotkaste Võrumaa maleva esindajad.
Sõlekese lasteaia väikesed
vestikandjad liikusid noorsoopolitseinik Elar Sariku
õpetlike sõnade saatel mööda praeguste lasteaialaste
tulevast kooliteed. Oskuslikult juhtis politseinik laste
tähelepanu ohtudele suurtes
parklates, sebraga ja sebrata ülekäigukohtades, seisva
auto tagant väljudes ning
ristmikel. Lapsed said liik-

luskäitumises uusi teadmisi
ja oskusi. Eriti hästi jäi kõik
meelde siis, kui mängiti läbi
liikluses ette tulevad ohtlikud situatsioonid. Lastel kinnistus teadmine, et liikluses
peab olema väga tähelepanelik, ei tohi kiirustada ja enne
ülekäigurajale või sõiduteele
astumist tuleb järgida kolme
reeglit: peatu, kuula, vaata!
Pimedal ajal peab aga kindlasti helkurit kandma.
Kampaania raames sai
iga lasteaed mitme rühma
jagu helkurveste.
Miks on niisugused
aktsioonid vajalikud?
Lapsele on tähtis täiskasvanute eeskuju – laps jäljendab
vanemate liikluskäitumist.
Lasteaias omandatud liiklusteadmised kannavad lapsed
kodudesse ja tahes-tahtmata
tuleb nii mõnelgi vanemal
kogeda lapse tähelepanelikku kriitikat.

Kui lastega pidevalt lasteaeda ümbritsevas liikluskeskkonnas liikuda, omandab laps kogemuse kaudu
õige käitumise alustõed ja
tähelepaneliku
suhtumise
liiklusesse, mis edaspidi aitab
tal kooliteel ohutult liigelda.
Helkurvestides lasteaiarühmade liikumine tänavatel
aitas ka autojuhtidel teadvustada kõige pisemate kuulumist meie väikese Võru linna
liikluskeskkonda.
Aktsioon
korraldati koostöös Maanteeameti,
Politsei- ja Piirivalveameti,
Võru maavalitsuse ning Võrumaa omavalitsuste liiduga.
Aitäh kampaania eestvedajale, noorsoopolitseinik
Elar Sarikule väga vajaliku
ennetustöö, asjalike õpetussõnade ja toreda kogemuse
eest!
Maia Päevalill,
lasteaia Sõleke
vanemõpetaja

Kampaania eestvedaja, noorsoopolitseinik Elar Sarik: „Lapsele on oluline hea eeskuju ja seda mitte
ainult täiskasvanute jagatavates sõnades, vaid nende nähtavates tegudes. Kui lasterühma saatja annab
helkurvesti kandes lastele head eeskuju, siis ka laste vanemad võiksid väiksematele anda head eeskuju,
kandes pimedal ajal kindlasti helkurit ja miks mitte ka ohutusvesti. Helkur on kõige paremini nähtav
inimese põlve kõrgusel rippudes. Silmas tuleb aga pidada, et sõiduteed risti ületades ei jääks helkur
ühelt poolt tulevatele autodele märkamatuks. Seepärast on soovitatav kanda lausa mitut helkurit –
mõlemal küljel.”

Võru noortekeskus võõrustab vabatahtlikku Ungarist
Alates septembrist on Võru noortekeskuse meeskonnaga
Erasmus+ vabatahtliku teenistuse projekti „Colour Your
Life” kaudu liitunud 28aastane ungarlanna Gabriella
Cziráki, et tuua oma ideedega noortekeskuse tegevustesse järgmiseks aastaks uut hingamist ja energiat.
Vabatahtliku ülesandeks on noortekeskuse igapäevatöös kaasa lüüa, noorsootöötajaid abistada ning
erinevaid tegevusi algatada ja läbi viia (õpitoad, välitegevused, seikluskasvatus, kultuuridevaheline dialoog).
Vabatahtlik on kaasatud ka Võru noortekeskuse mobiilse noorsootöö ja huvitegevuse arendamisse, korraldades
tegevust Puiga põhikoolis, Navi seltsimajas ja Parksepa
keskuses.
Mis mõtted on tekkinud Gabriellal pärast kahte
võõrsil viibitud kuud, saate lühidalt teada kõrvalloost.
Mairi Raju,
MTÜ Võru Noortekeskus juhataja

Gabriella Cziráki (pildil), EVT vabatahtlik
Võru
noortekeskuses:
Olen 28aastane Ungarist
pärit vabatahtlik Gabriella
Cziráki ning tegutsen Euroopa vabatahtliku teenistuse raames kuni järgmise
aasta septembrini Võru noortekeskuses.
Püüan pakkuda tuge Võru noortekeskuse meeskonnale tegevuste mitmekesistamisel ning kultuuridevahelise
dialoogi loomisel.
Senised kaks kuud on möödunud
märkamatult ning vaatamata sellele, et
kõik minu ümber räägivad eesti keelt,

tunnen ennast suurepäraselt. Inimesed,
kellega kokku olen puutunud, on meeldivad, abivalmis ja avatud suhtlejad.
Minu uus kodulinn Võru on väga erinev
Ungari pealinnast Budapestist, kus olen
elanud kogu oma senise elu. Tänavatel
puudub siin sigin-sagin, inimesed on
väga rahulikud ja paistavad, vähemalt
välisel vaatlusel, muretud. Isegi transporti suhtutakse rahulikult: ühistranspordis ei ole rüselemist ja kiirustamist
hirmus, et äkki jääd bussist maha; autod
peatuvad ülekäigurajal, ja uskumatu,
aga saan alati rahulikult üle tee minna.
Budapesti kõige rahulikumaski kvartalis
jääb see ainult unistuseks.

Kõige rohkem peavalu valmistab
keelebarjäär. Eesti keel on raske. Isegi
kui paar päeva tagasi sain aru, et meie
keeled on tõesti väga sarnase kõlaga,
kuuludes ühte keelerühma, tundub eesti
keele omandamine praegu kauge unistusena. Aga olen valmis selle väljakutse
vastu võtma, ja teadmine, et meie keeled
on “sugulased”, on kindlasti üks motivaator.
Kui keegi soovib minu tegemistega
kursis olla või minust rohkem teada saada, võib lugeda minu blogi (inglise keeles) aadressil www.myadventuresinestonia.wordpress.com või tulla mulle Võru
noortekeskusesse külla.
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Positiivse distsipliini õpe
Võru linnavalitsus koostöös
MTÜga Eesti Ellujäämisselts,
kes on lepinguline partner
Euroopa elukestvate õpingute programmi õpikoostööprojektis „Learning Positive
Discipline”, kutsuvad endisi
ja uusi huvilisi registreeruma
järjekordsele
infopäevale,
mis toimub 1. detsembril kell
14 Võru linnavolikogu saalis.
Euroopa organisatsioone
ühendava koostööprojektiga
soovitakse pöörata täiskasvanute tähelepanu sellele,
kuidas nad lastega suhtlevad.
Keskendutakse erinevatele
tööriistadele ja meetoditele,
kuidas lahendada laste käitumisprobleeme suhtlemise ja
positiivse distsipliini abil.
Paljud praegused lapsevanemad on kasvanud ajal,
kui füüsiline karistamine,
laksuandmine või tutistamine olid tavalised kasvatusmeetodid. Praegu see enam
nii ei ole. Igasugune füüsiline
ja emotsionaalne vägivald,
sealhulgas lapse hooletusse
jätmine, tema tervisele või

hariduslikele erivajadustele
tähelepanu pööramata jätmine on lubamatu. Lapse käitumise tähelepanuta jätmine
on teine äärmus ehk kasvatamatus, mida tõlgendatakse
kui vabakasvatust, mis tegelikult tähendab, et vanem lükkab vastutuse lapse õlgadele.
Eelregistreerimine infopäevale kuni 24. novembrini:
Katrin Pihlap, tel 785 0924,
529 8472 või katrin.pihlap@
voru.ee.

Fotol (vasakult): Eesti Koeraomanike Seltsi esindaja Maria
Kristiina Prass, Võru varjupaiga juhataja Maie Vumba ja
BIGBANK Match Show projektijuht Marve Kadastik.

Heategevuslikul koertenäitusel
kogutud raha jõudis Võru
kodutute loomade varjupaika
24. oktoobril anti Võru kodutute loomade varjupaigale
üle Baltikumi suurimal heategevuslikul koertenäitusel
BIGBANK Match Showl
kogutud 1500eurone annetussumma, et toetada Võru
varjupaiga
kliinikuruumi
ehitust.
„Kogutud rahast on Võru
varjupaigale suur abi veterinaarkliiniku toa väljaehitamisel,” ütles Varjupaikade
MTÜ Võru varjupaiga juhataja Maie Vumba. „Olemasolev ruum vajab soojustust
ja nõuetekohaseid kergelt
desinfitseeritavaid seinakattematerjale ning põranda-

pindu. Oleme sammu võrra
lähemal sellele, et Võru varjupaiga loomad saavad oma
esmased veterinaarprotseduurid kohapeal.”
Annetussumma andsid
varjupaigale kätte Eesti Koeraomanike Seltsi esindaja
Maria Kristiina Prass ja BIGBANKi poolt Match Show
korraldaja Marve Kadastik.
Võru kodutute loomade
varjupaik (www.voru.varjupaik.ee) ootab heade inimeste annetusi: Varjupaikade
MTÜ, a/a 10220068203017,
SEB pank, selgitus: Võru varjupaigale.

Tere tulemast Võru muusikakooli löökpillistuudiosse!
Võru muusikakoolis saab alates detsembrist 2014 õppida löökpille.
Õpetaja on Heino Kalvet, kellel on pikk staaž õpetajana. Ta on andekas instrumentalist, mitmekülgne
muusik ja hea suhtleja.
Löökpillistuudio tunnid toimuvad üks kord nädalas
22 minutit korraga, kui tunnis on üks õpilane, või 45
minutit korraga, kui tunnis on kaks õpilast.
Kuutasu on 15 eurot.
Piret Rips-Laul,
Võru muusikakooli direktor

Kena sügispäev Meenikunno rabas
18. septembril toimus Võru
Järve kooli õpilaste matk
„Sügistarkused
rabast”.
Õppematk Meenikunno rabasse sai rahastuse kohaliku
omaalgatuse programmist.
Ettevõtmise mõte oli kinnistada õpitud loodusteadmisi
aktiivõppe vormis erinevate tegevuste kaudu, samuti
anda peredele kindlustunnet, julgust ning rohkem
võimalusi ühistegevuseks.
Rännak algas Liipsaare parklast koos kahe toreda loodusgiidiga. Matkal osalejad jagunesid
kahte gruppi. Päikesepaistes
ja lõbusas meeleolus alustasid õpilased, lapsevanemad
ja õpetajad matkarada. Mat-

kajuhid panid jalga räätsad,
et võimalikult vähe raba
kahjustada, teised liikusid
mööda laudteed.
Giidid jagasid osalistele teadmisi rabataimedest.
Tutvusime kanarbiku, turbasambla ja jõhvikaga. Iga
osaleja sai noppida mõne
jõhvika ning seda ka maitsta. Meile räägiti, kuidas
meie vanavanemad kasutasid ammustel aegadel turbasammalt, milliseid taimi
pruugiti ravimiseks, millistega sai aga lõnga värvida.
Saime teada, miks on rabas
nii väikesed puud. Vaatasime, kuidas taimed on kohanenud raba omapäraste
kasvutingimustega.

Loodusgiidid juhtisid
matkajate tähelepanu ohtlikele kohtadele rabas ning
soovitasid neist eemale
hoida. Veel nägime metsloomade tegutsemise jälgi.
Jalgu saime puhata rabajärve ääres pinkidel. Vaatasime
vees peegelduvaid puid ning
kuulasime rabast kostvaid
hääli.
Laudteed läbides said
kõik panna proovile oma
füüsilise vastupidavuse, tasakaalu ning teineteise abistamise ja toetamise oskuse.
Rännak lõppes Päikeseloojangu maja juures. Metsa alt
leidsime hulgaliselt seeni.
Tundsime ära juba õpitud
söögiseened nagu riisikad ja

puravikud.
Rõõmsatujuline seltskond siirdus bussi ning sealt
Valgõjärve piknikuplatsile,
kus ootas maitsev matkaeine. Tore oli ühiselt suppi
süüa ning pärast magusa
kringliga
maiustada.
Küngaste vahel oli mõnus lustida, huvitav peitust
mängida ja lihtsalt joosta.
Koolimajja jõudes olid kõik
natuke väsinud, kuid rahulolevad. Üritus oli vahva,
nagu ütlesid õpilased.
Täname korraldajaid ja
projekti toetajaid.
Tänulik Võru Järve kooli
pere ja lapsevanemad

Punamütsikese spordipäev õues
2014 on kuulutatud liikumisaastaks, et viia inimesteni
teadmine: liikumisharrastusega saab tegelda igas kohas
ja igal ajal. Punamütsikese
lasteaiapere otsustas innustada peresid koos liikuma.
Mõeldud-tehtud.
Laupäeval, 18. oktoobril toimus Punamütsikese
perespordipäev deviisi all
„Tervis püsib põues, kui sa
liigud õues!”. Osalema ootasime vanemate rühmade
Okaskera, Päiksekiire, Vikerkaare ja Sipelga peresid.
Päev algas väravast, kust
rõõmsa rongkäiguga lasteaia sisehoovi liiguti. Seal
kõlasid liikumisõpetaja Tea
tervitus ning laste särav ja
rõõmus laul emmedele-issidele, õdedele-vendadele.
Seejärel said kõik pered osa-

võtjakaardi, kuhu olid märgitud ülesanded, mis tuli
täita. Kõik tegevused olid
inspireeritud sügisest.
Esimeses punktis toimusid labidajooks kartuliga
ümber tähiste ning täpsusvisked, kus rõngas pidi ta-

bama „mahlapudelit”, mis
seekord olid küll liivaga täidetud.
Kunstikeskuses kujundasid pered looduslikust
materjalist kauni sügispildi. Nööri ja naelte abil
tehti soovitud suuruses
raam ning seejärel valmis
käbidest, tammetõrudest,
kastanimunadest, lilledest,
marjadest, puukoorest ja
okastest kaunis pilt. Pered
olid väga leidlikud. Üks isa
jutustas õhinaga, mida ta
tütardega pildil kujutada
soovis. Iga pere pani oma
teosele ka pealkirja. Seejärel
tehti perepilt.
Muusikakeskuses
oli
mõnus trotsida jahedat ilma
ja laulda sügislaule ning
mängida laulumänge. Lapsed olid usinad õpetajad

oma emmele ja issidele ning
nautisid koosolemist ja -tegemist. Mis südamest tuleb,
see südamesse läheb.
Kõige väsitavam, aga ka
lõbusam oli sportlik seiklusmäng „Reisile perega”, mis
algas kohvrite ja laste „autosse” pakkimisega, seejärel
tuli läbi teha palju ülesandeid: tegutseda koos, aidata
pisemaid ja innustada suuri.
Õnnelikuna jõuti lõpuks finišisse – koju.
Rõõmsa
spordipäeva
lõpus said kõik pered tänukaardi ja magusa kommimedali.
Järgmine
perespordipäev toimub talvel.
Katrin Vähi,
Vikerkaare rühma õpetaja
Tea Kõrs, liikumisõpetaja

Võru noored kohtusid tantsumaailma legendidega
Möödunud kuul leidis Tallinnas aset meeleolukas
tänavakultuurifestival
JJStreet Baltic Session, mille raames õnnestus Võru
noortel kohtuda tantsustaaridega USAst, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Kanadast
ja Portugalist.
12. oktoobri varahommikul alustas teekonda
Tallinna bussitäis JJ-Street
tantsukooli Võru õpilasi,
kes olid seda päeva kanna-

tamatult juba mitu nädalat
oodanud. Sel aastal ei jäänud Võru tantsijad aga ainuüksi vaatajaks, vaid astusid
ka ise võistlustulle, mis süstis neisse meeletult energiat
ja positiivsust. „Tantsuplatsil
kadus hirm ära ning oli väga
hea tunne tantsida,” ütles
Kauri Kallas (13).
Noortel oli peale võistlemise veel palju uut ja põnevat vaadata. Nad said
olla tunnistajaks vägevatele

esinemistele ja tantsulahingutele ning tutvusid ka välismaa tantsijatega. „Mulle
jäi meelde võistlejate riietusruumis Valgevene tantsijatega vahetu suhtlus. We
are friends now!” rääkis Uku
Konsap (12) õhinal.
Kõige enam jäid noortele meelde positiivne energia
ning mõnus väsimus pärast
pikka elamusterohket päeva.
Juba järgmisel sügisel plaanivad Võru noored uuesti

festivalil osaleda ning ootavad suuremat osavõttu ka
oma kodulinnast. „Kindlasti
võiks tulla, sest sealt leiab
nii uusi sõpru kui ka õpib
ägedaid tantsusamme,” ütles
Ott Piirisild (12). Seni võib
aga Võru tantsijate tegemistel silma peal hoida, sest uus
energia sütitas kodulinna
noortes uusi ideid.
Lenel Karu
JJ-Street Tantsukool
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Anna Rinne 101
25. oktoobril tähistas oma
101. sünnipäeva teenekas
õpetaja Anna Rinne. Sel puhul käis teda kodus Võru
linna nimel õnnitlemas linnapea Anti Allas.
Alustanud oma pikka
ja austusväärset retke haridusmaastikul 80 aastat tagasi Tsolgo algkoolis asendusõpetajana, töötas Anna
Rinne alates 1940. aastast
kuni pensionipõlveni Võrus
– peamiselt Võru linna 1.
algkoolis (Võru I põhikool).
Ta on nimetatud vanimaks
rahvaluule korrespondendiks. Eesti Kirjandusmuuseumile aastail 2002–2007

Kultuurisündmused
DETSEMBER 2014

saadetud sisukate tööde eest
sai ta 2008. aastal presidendi
preemia ning võitis paar aastat hiljem „Eesti elulugude”

võistluse.
Lähiajal soovib Anna
Rinne kirja panna sinimustvalgega seonduvad seigad.

MTÜ Aila Näpustuudio teatab:
24. novembrist – 19. detsembrini

JÕULUKINGID NÄPUSTUUDIOS
Mis me teeme:

meisterdamishommikud kooliklassidele
Meisterdame jõulumeeneid.

meisterdamiskursused käsitööhuvilistele

Igal teisipäeval ja neljapäeval kella 17–20 meisterdame meeleolukaid esemeid jõuludeks
(näpunukud, mänguasjad, pärlitest esemed, kaardid jne).
Oleme avatud:
		
		
		
		

Esmaspäeval
Teisipäeval
Kolmapäeval
Neljapäeval
Reedel 		

10.00 – 19.00
10.00 – 19.00
10.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 18.00

Avatud MÜÜGINURK.
Hea valik käsitööna valmistatud nukke ja mänguasju kingikotti.
Kõik vajaliku meisterdamiseks saad meie käest.
Materjalidega ja valmis asjadega saab tutvuda Näpustuudios.
KINDLASTI TULEB ENNE REGISTREERUDA.
Asume Jüri 19a (polikliiniku majas) III korrusel.
Info: MTÜ Aila Näpustuudio, Jüri 19a, III korrus, tel 782 8048, Aila Kikas tel 507 9920.

Võrus
Jüri 19a III korrus
1.-12. detsember 2014
E-R 10-18; L 9-15

JÕULUAEG

Käsitööliste jõuluturg
Õpitoad
Meisterdamiskursused
Jõuluvana postkontor
6. detsembril
kella 10-15
jõululaat Kesklinna
pargis
Info www.voluvoru.eu ja
Facebookis „Jõuluaeg Võrus”
Registreerimine jõuluturule
kauplema ja
õpitubasid pakkuma:
ailastuudio@gmail.com;
tel 507 9920 /
voluvoru@gmail.com;
tel 5853 1062
KORRALDAVAD

Konverentsisaalis
Vaido Otsari fotonäitus Uus-Meremaast „Pika valge pilve maa”
Tähesaalis
10. detsembril kell 13
Tartu Üliõpilasteatri luuleetendus „... mind vaatas ühe lille silm”
Etenduse pealkiri „...mind vaatas ühe lille silm” pärineb ühest
seni ilmumata Liivi luuletusest. See ja veel mõned vähem tuntud tekstid kõlavad tuntud loominguga kõrvuti. Liivi luule, eriti
lühemad laastud on väga lähedased Jaapani haikumeistrite
loomingule ja nõnda kuuleb etendusel ka haikusid.

1. detsembril kell 19 standup-komöödia „OTT SEPP TÕUSEB ÜLES”. Teatrisaalis. Piletid
hinnaga 15 € ja 13 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.
OTT SEPA aitavad püsti Mart
Normet, Erik Moora, Karl Kermes.
OTT SEPA ülestõusu visualiseerib Mihkel Uba / Ghostwalker.
OTT SEPA lava valmistavad ette
POINT ja BLACKOUT / Enriko
Valk, Petri Parrik, Karl Kermes.
OTT SEPPA toetab DHL EXPRESS.
PS. Ülaloleva teksti on koostanud
produtsent ja turundusmeeskond.
Mis tegelikult laval juhtuma hakkab, seda ei tea mitte keegi, isegi
Ott mitte.
4. detsembril kell 11 Viljandi laste- ja noorteteater REKY
etendus „TIPP JA TÄPP”. Teatrisaalis. Piletid hinnaga 6 € eelmüügis Kandle kassas.
7. detsembril kell 12 ning
8. detsembril kell 10 ja 12 võimlemisklubi SIRUTUS ja SÕBRAD esitlevad: advendietendus
„JÕULUMEMM JUTUSTAB”.
Väikeses saalis. Piletid hinnaga 3 €
eelmüügis Kandle kassas.
Ootame kuulama-vaatama
lasteaedade ja algklasside lapsi,
sest just nemad on kõige suuremad
päkapikkude sõbrad.
9. detsembril kell 19 Ugala
teatri etendus „LOVESONG”.
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 13
€ ja 11 € eelmüügis Kandle kassas, Piletilevis ja Piletimaailmas.
„Lovesong” on ühe kooselu lugu,
mida näeme justkui läbi nelja
erineva silmapaari. Meie ees on
William ja Margaret noore abielupaarina oma pika kooselu alguses
lootusrikkalt tulevikku vaatamas
ja samas pool sajandit hiljem oma
ühistele aastatele tagasi vaatamas.
Autor: Abi Morgan. Lavastaja ja
muusikaline kujundaja: Taago
Tubin. Kunstnik: Liisa Soolepp.
Tõlkija:Liis Aedmaa. Mängivad
Luule Komissarov, Adeele Sepp,
Peeter Jürgens, Martin Mill. Lavastuses käsitletavad teemad ei ole
eakohased alla 12aastastele.
10. detsembril kell 18 VÕRU
MUUSIKAKOOLI jõulukontsert. Kontserdisaalis.
11. detsembril kell 19 kontsert: MAARJA-LIIS ILUS ja
KOIT TOOME „Jõulupuudutus”.
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 20
€ ja 15 € eelmüügis Kandle kassas, Piletilevis ja Piletimaailmas.
Kitarril Jorma Puusaag.
13. detsembril kell 16 VÕRU
SEGAKOORI TERVIS ja TARTU
HANSA SEGAKOORI kontsert.

Kontserdisaalis.
14. detsembril kell 13 klubi HÕBEDANE JUUS pidu.
Kontserdisaalis.
15. detsembril kella 9.30–13
DOONORIPÄEV. I ja II garderoobis.
15. detsembril kell 19 Pärnu
Endla teatri etendus „TITANIC.
ILUSAD INIMESED MÄNGIVAD SUURI TUNDEID”.
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 13
€ ja 11 € eelmüügis Kandle kassas, Piletilevis ja Piletimaailmas.
Elli ja Alberta on sööklatädid, kelle
lemmikfilmiks on „Titanic”, mida
nad on korduvalt vaadanud. Käes
on Oscarite jagamise õhtu, kus
nende lemmik on nomineeritud
mitmele kuldmehikesele. Naised
ootavad kannatamatult tulemusi,
ent peagi haarab neid hoopis mängulust ning nad asuvad filmi võtmestseene läbi mängima. Autorid:
Bettina Hamel, Tobias Krechel,
Birte Schrein, Stefan A. Schulz
ja Julia Wieninger. Tõlkija: Mihkel Seeder. Lavastaja: Laura Mets
Kunstnik: Keili Retter (külalisena). Osades Kadri Adamson, Merilin Kirbits (külalisena).
20. detsembril kell 13 ARSISE JÕULUKONTSERT „Kellamuusikat meilt ja mujalt”. Teatrisaalis. Piletid hinnaga 10 € ja 8
€ eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis. „Inspireerituna tänavustest
kontserditurneedest, viime publiku
maailmamuusika radadele,” sõnab
Arsise kunstiline juht Aivar Mäe.
Nii kuulebki kontsertidel eri maade
muusikat. Kõlavad meloodiad Hiina rahvamuusikast, särtsakad lood
Ameerika tuurilt ning südamlikud
jõululaulud meilt ja mujalt.
20. detsembril kell 18 TERVISE KOORI kontsert „Sirelid
lumistel väljadel”. Kontserdisaalis.
26. detsembril kell 19 JÕULUOOPER: MARIA LISTRA,
MARKO MATVERE ja OoperKvartett. Piletid hinnaga 18 € ja
15 € eelmüügis Kandle kassas ja
Piletilevis.
Esmakordselt esitavad ühist
programmi bariton Marko Matvere ning sopran Maria Listra, tuues
kuulajani nii jõulupalasid kui ka
hingelisemat
pühademuusikat.
Esimest korda esineb Maria Listraga laval ka keelpillidest koosnev
Ooper-Kvartett, kus viiulit mängivad Eivin Toodo ja Henno Soode,
vioolat Kerstin Tomson ning tšellot
Mati Leibak. Tähelepanuväärne on
ka see, et kõik kvarteti liikmed töötavad rahvusooperis Estonia.

MARIA KOLK

95
ALEKSANDRA
VOLOVENKO

90
ALBERT PUUSEPP
LOREIDA MÜRK
LIIDIA LAIGNA

85
VIKTOR KÜTTIS
EEVI NIELÄNDER
ASTA KLAIS
INA TROLLA
ENDLA TREIER

80
HEINO MANDEL
LAINE REITER
HELGI HINN
ANASTASIA KARBA
MILVI TUVIKENE
SILVIA KELT
LAINE LIKSMAN
LINDA TAMMEMÄGI

75
ANTS SAARTS
AARNE KÄPA
MARDU HALLOP
LEILI VENT
ELVI MÜRK
LAILI MARJAK
EHA ERS
VIIVE TAIMUR
HELGI LÄTT

ANDO HAGEL
VÄINO RAMMUL
PAUL KIRCHBERG
HELI HARAK
KAI LAATS
MALLE RÄBBIN
VIIVI LÄVE
VEEVI HÕRAK
LAINE RUITLANE
LIUDMILA VORONINA

Trepigaleriis
reproduktsioonid „Naised Indoneesia kunstis”
Vanema ja väliseesti raamatu toas
ühe maali näitus – Efraim Allsalu õlimaal „Talupere söömaaeg” Võrumaa muuseumi kogust

Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157
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III korruse lugemissaalis
raamatute ja heliplaatide näitus „Orelimaailmas: Eesti organist
ja helilooja Hugo Lepnurm 100”

Lasteosakonna üritused:
29. novembrini Edgar Valteri maalinäitus “Selged silmad” ja illustratsiooninäitus “Pildi-jutu-maailm”.
29. novembrini Ülle Hummali valmistatud nukkude näitus “igal
nukul oma lugu”.
29. novembril ja 13. detsembril kell 11 mudilaste jutulaupäev.
Alates 8. detsembrist näitus Ere Raagi kalendrikogust.
9. detsembril kell 16.30 Võru loovuskooli kontsert ja näituse
“Lumeliblikad” avamine.
Alates 15. detsembrist on lasteosakonna lugemissaalis avatud
Päkapiku töötuba (saab meisterdada kaarte ja jõulukaunistusi).

Õnnitleme
novembrikuu
juubilare!
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