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Selgusid rahvahääletuse tulemused koolidele nimede valimisel
1. septembrist 2015 alustavad Võrus tegevust
kaks uut kooli: riigigümnaasium aadressil Seminari 1 ning põhikool Kooli 7 hoones. Neile
nimede valimiseks korraldatud, peaaegu kuu
kestnud rahvahääletuse võitis ülekaalukalt
– 466 häälega nimepaar Võru Gümnaasium
– Võru Kreutzwaldi Kool. Järgnesid Võru

Kreutzwaldi Gümnaasium – Võru Põhikool
240, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium – Võru
Lauluisa Kool 114, Võru Gümnaasium –
Võru Põhikool 66 ja Võru Gümnaasium –
Võru Lauluisa Kool 35 häälega. Rahvahääletusel osales 921 inimest.
Linnapea Anti Allas peab hääletust igati

Konkurss
„Võro liina tego 2014”
Võru linnavalitsus kuulutab
taas välja konkursi, et selgitada välja lõppeva aasta silmapaistvaim tegu ja tublimad
tegijad. Selleks vajame Sinu
ettepanekuid ning arvamusi.
Täida juuresolev kupong
ja toimeta see Võru linnavalitsuse (Jüri 11, 65620
Võru) infosaali hiljemalt 1.
veebruaril. Märgi ära või
lisa kupongile enda arvates
silmapaistvaim tegu Võrus
aastal 2014. Samuti on oodatud ettepanekud, kes võiksid
olla kandidaadid järgmistele
tiitlitele: 2014. aasta tegija,
kultuuri- ja haridusasutus,
ettevõte ja ettevõtja, mitte-

tulundusühing, uus tulija,
kultuuritegelane, sporditegelane, tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja, noor, heategija ning
toetaja. Hääletada saab ka
Võru linna kodulehel www.
voru.ee.
Kindlasti tuleks lisada
oma kontaktandmed, kuna
kõigi vastanute vahel loositakse välja linnavalitsuse
meened.
„Võro liina tego 2014”
kuulutatakse välja tuleva aasta 23. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul
tähistamisel kultuurimajas
Kannel.
Ulis Guth

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

kordaläinuks. „Tegu oli esmakordse rahvahääletusega piirkonnale nii olulise küsimuse
lahendamiseks, millega rahvas aktiivselt kaasa tuli,” lausus ta.
Abilinnapea Sixten Silla sõnul lahenes
ühtlasi dilemma, kumb kool saab Kreutzwaldi nime. „See oli põhiküsimus, mis sai selge

vastuse,” on temagi rahul.
Enim hääli kogunud nimekombinatsiooni välja pakkunud inimeste vahel loositi välja
tahvelarvuti, selle võitis Helena Linnamäe.
Ulis Guth
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Ühendame jõud ja teeme
Katariina kiriku korda!
Advendi- ja jõuluaeg on rahu ja ühtehoidmise aeg.
Samas on see uueks aastaks ja uuteks tegemisteks valmistumise aeg. Õnnelikud ja tulemuslikud on need
perekonnad ja kogukonnad, kes suudavad kokku hoida ja ühise eesmärgi nimel tegutseda.
Ka Võru rahval, samuti selle kohaga vähemal või
suuremal määral seotud inimestel võiks olla ühine
eesmärk. Eesmärk, mille nimel igaüks meist saab anda
jõukohase panuse. Just sellist panust vajab praegu üks
Võru linna maamärk, Katariina kirik. Kirik, mis on
seisnud Võru ajaloolises keskkohas peaaegu linna asutamisest saadik. Katariina kirikut ja kirikuplatsi teavad
kõik võrulased. See on koht, kus võetakse vastu külalisi
ja kuhu kogunetakse, kui asutakse teele kaugemale. Katariina kiriku strateegilisest asukohast tulenevalt märkavad seda kõik linna peatänaval liikujad. See on üks
meie kodulinna sümboleid, mis justkui tervitab meid
koju saabumisel ja saadab teele siit lahkumisel.
Katariina kirik vajab hädasti renoveerimist. Kahjuks käib see kogudusel praegu üle jõu. Seetõttu pakub
Võru linnavalitsus välja idee luua Võru linna ja Võru
Katariina koguduse ühine sihtasutus, mis hakkaks
haldama kiriku renoveerimiseks loodavat fondi.
Selle fondi rahalised vahendid tekivad annetustest,
toetustest ja muudest sihtotstarbelistest eraldistest.
Sellest lehenumbrist leiate muu hulgas ühiste kavatsuste protokolli tutvustuse. Meil on hea meel öelda, et
fondi loomisel on tegu Võru inimeste sooviga, millesse
me kogu südamest usume. Teeme omalt poolt kõik, et
see tegevus viiks soovitud tulemuseni. Kui Võru rahvas teeb ühisel jõul korda kiriku, siis anname sellega
hoogu linnaelu edenemisele ka teistes valdkondades.
Võru kirikute tornid paistavad meile ja meie külalistele kätte juba linna piirilt ning on seetõttu meie
linna visiitkaardiks. Ühiselt oma ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamisse panustades anname Võru linna
kohta tugeva sõnumi väljapoole. Sõnumi, mis räägib
oma kodulinna hindavast kogukonnast. Hea võrulane, oled oodatud osalema Võru Katariina kiriku renoveerimist toetavas koostöös!
Anneli Ott,
linnavolikogu esimees
Anti Allas,
linnapea

Võru linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
loodava Võru Kreutzwaldi Kooli kahe õppejuhi
ametikoha täitmiseks.
Põhikool alustab tööd 2015. aasta sügisel. Tööle asumise
aeg on 2015. aasta veebruar (osalise koormusega, kokkuleppeliselt) ja täiskohaga 1. august 2015.
Konkursil osalemiseks peavad kandideerijal olema täidetud haridus- ja teadusministri 29.08.2013 määruse nr 30
„Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide
kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 2 sätestatud põhikooli
õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded.
Avaldus, CV, motivatsioonikiri, visioon oma tööst Võru
Kreutzwaldi Kooli õppejuhina ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 29. detsembril
kella 16ks e-posti aadressil vlv@voru.ee või aadressil Võru
Linnavalitsus, Jüri 11, 65629 Võru.
Lisainfo: Kaider Vardja, tel 501 6551.

Võru linnavalitsus otsib avaliku konkursi korras
õppejuhti 2015. aastal riigigümnaasiumina õppetööd alustavale Võru Gümnaasiumile.
Õppejuhi südameasjaks saab valikuterohke ja kõrgekvaliteedilise õppetöö kavandamine, korraldamine ja arendamine. Esmasteks ülesanneteks on õppekava koostamise
ja õpilaste vastuvõtu koordineerimine ning õppekorralduse ettevalmistus uueks õppeaastaks. Tööle asumise aeg
veebruar 2015, kokkuleppevõimalus.
Konkursil osalemiseks peavad kandideerijal olema täidetud haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse
nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 2 sätestatud
gümnaasiumi õppealajuhataja kvalifikatsiooninõuded.
Kandideerimiseks tuleb esitada avaldus, elulookirjeldus,
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja
visioon tööst Võru riigigümnaasiumi õppejuhina.
Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 21. detsembril 2014,
saates need aadressil Jüri 11, Võru või vlv@voru.ee.
Lisainfo: Karmo Kurvits, tel 5347 7269.

Linnavalitsus astub samme Katariina
kiriku hoone päästmiseks
Võru linn ja MTÜ Eesti Evangeelse
Luterliku Kiriku Võru Katariina Kogudus allkirjastasid 9. detsembril ühiste
kavatsuste protokolli, et asutada Katariina kiriku sakraalhoone säilitamise ja
parendamise fondi haldamiseks mõeldud sihtasutus.
Fondi eesmärk on koguda annetusi
ja otsida investoreid, et toetada Võru
Katariina kiriku säilitamiseks ja parendamiseks vajalikke tegevusi.
Eesmärkide saavutamiseks loodud
töögruppi kuuluvad linnavolikogu esimees Anneli Ott, linnapea Anti Allas,
MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võru Katariina Kogudus juhatuse
esimees Marko Kaunis ning juhatuse
liige ja koguduse õpetaja Andres Mäevere, kelle ülesandeks on luua sihtasutuse moodustamiseks alus.
Ulis Guth

Hetk ühiste kavatsuste protokolli allkirjastamiselt Katariina kirikus.

Võru linnavalitsuse istungitel
Riigihanked

Riigihanke Võru elanikelt kogutud ohtlike
jäätmete käitlemiseks võitis madalaima hinna – 14 051,48 euroga (ilma käibemaksuta)
AS Ragn-Sells.
Otsustati korraldada riigihange Võru
linnas Jüri 54 hoone II korruse ruumide
rekonstrueerimiseks. Riigihanke eeldatav
maksumus on kuni 110 000 eurot (ilma käibemaksuta).
Riigihanke Võru linnas Võlsi linnaosa
ohustava liigvee ärajuhtimiseks ning toimiva sademeveesüsteemi väljaarendamiseks
võitis madalaima hinna – 64 144,50 euroga
(ilma käibemaksuta) OÜ Sanbruno.
Riigihanke Võru Linna Lehe väljaandmiseks 2015. aastal võitis AS Võru Täht 1290
euroga (ilma käibemaksuta) ühe ilmumiskorra kohta. 2015. aastal on kavas välja anda
11 lehenumbrit.
Riigihanke „Printerite kasutusrent” võitis madalaima hinna – 30 204 euroga (ilma
käibemaksuta) OÜ Office Partner.
Otsustati korraldada Võru linna teede
korrashoiutööde riigihange. Hankega tagatakse aastaringne teede, tänavate, kõnniteede, jalgrattateede, parklate ja muude
teerajatiste hooldus Võru linnas 1.03.2015–
31.10.2017. Korralduse jõustumine toob sel
perioodil linnale kaasa rahalisi kohustusi
kuni 1 200 000 eurot (sisaldab käibemaksu).

Aadresside määramine

Juhindudes ruumiandmete seadusest, määrati L. Koidula tn 20 maaüksuse (katastritunnus 91901:007:0140) aadressiks L. Koidula
tn 20 // 20a ja L. Koidula tn 20 asuva elamu
(ehitisregistri kood 113025980) aadressiks
L. Koidula tn 20a, F. R. Kreutzwaldi tn 50
maaüksuse (katastritunnus 91901:008:0150)
aadressiks F. R. Kreutzwaldi tn 50 // 50a ja
F. R. Kreutzwaldi tn 50 asuva elamu (ehitisregistri kood 113026097) aadressiks F. R.
Kreutzwaldi tn 50a, Tartu tn 35 asuva elamu
(ehitisregistri kood 113026327) aadressiks
Tartu tn 35/2 ning Tartu tn 55 maaüksuse
(katastritunnus 91901:008:0030) aadressiks
Tartu tn 55 // 55a // 55b, Tartu tn 55 asuva elamu (ehitisregistri kood 113026333)
aadressiks Tartu tn 55a ja Tartu tn 55 asuva
elamu (ehitisregistri kood 113026334) aadressiks Tartu tn 55b.

Ehituslubade väljastamine

Väljastati ehitusluba Raudtee tn 36 üksikelamu rekonstrueerimiseks, Elektrilevi
OÜle Vilja tn 1, Vilja tn 3 ja Vilja tänavaalale maakaabelliini ehitamiseks, OÜle Trovel
Petseri tn 15 hoone rekonstrueerimiseks
ning OÜle Aqua Pesulad Vilja tn 1a ajutise
ehitise – iseteenindusliku autopesula püstitamiseks kasutustähtajaga viis aastat.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastati luba Kevade tn 29 laiendatud ja
rekonstrueeritud üksikelamu, OÜle Tamula
Rannaklubi Paju tn 22 laiendatud baarihoone, F. R. Kreutzwaldi tn 54a rekonstrueeritud korterelamu, OÜle Elektrilevi Luha tn
51, Luha tänav T4 maakaabelliinide ja alajaama ning Riigi Kinnisvara ASile Tartu tn
48 (Võru Instituut) rekonstrueeritud hoone,
L. Koidula tn 30 rekonstrueeritud üksikela-

mu ja Lubja tn 10a üksikelamu kasutamiseks.

Konkursi tulemuste kinnitamine

Asutatava Võru põhikooli direktori leidmiseks välja kuulutatud konkursi võitjaks kinnitati Kaider Vardja.

Konkursside korraldamine

Kuulutati välja konkurss asutatava Võru
gümnaasiumi õppejuhi ametikoha täitmiseks ning moodustati konkursikomisjon
koosseisus Karmo Kurvits (esimees, asutatava gümnaasiumi direktor), Sixten Sild
(aseesimees, abilinnapea), Ruth Opmann
(Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna asejuhataja) ja Tõnu Jõgi
(Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi hoolekogu esimees). Kuulutati välja konkurss asutatava Võru Kreutzwaldi kooli õppejuhtide
ametikohtade täitmiseks ning moodustati
konkursikomisjon koosseisus Sixten Sild
(esimees, abilinnapea), Kaider Vardja (aseesimees, asutatava põhikooli direktor), Liina
Saksing (Võru I põhikooli hoolekogu esimees) ja Tõnu Jõgi (Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi hoolekogu esimees).

Korralduste muutmine

Muudeti OÜ Taristuhaldus juhatuse liikme
lepingu tingimusi alates 1. detsembrist 2014,
samuti Võru linnavalitsuse 5. veebruari 2014
korralduse nr 47 „Võru linna 2014. aasta
eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine”
lisasid. Alaeelarvete muudatustes on arvestatud hallatavate asutuste juhtide tehtud ettepanekuid eelarve ümberpaigutuste kohta
ning vajadust teha kulueelarvetes muudatusi. Muudeti Võru linnavalitsuse 5. veebruari 2014 korralduse nr 49 „Võru linna 2014.
aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste toetuste andmine” lisa, põhjuseks
MTÜle Võru Spordiselts Kalev antud toetuse kasutamise eesmärgi ja ürituse toimumise
aja muutumine.
Arvestades hallatavate asutuste juhtide
tehtud ettepanekuid eelarve ümberpaigutuste kohta, muudeti Võru linnavalitsuse 5.
veebruari 2014 korralduse nr 47 „Võru linna
2014. aasta eelarve kulude alaeelarvete kehtestamine” lisasid. Eelarve ümberpaigutuste
eesmärgiks on tagada tekkinud kuluvajaduste katmine ja eelarveraha otstarbekam
kasutamine.

Arengukavade muutmine ja
kinnitamine

Võeti vastu Võru Spordikooli arengukava
aastani 2025. Muudeti varasemaid määrusi ning kinnitati korrastatud ja täiendatud
arengukavade tegevuskavad: „Võru Lasteaed Okasroosike arengukava aastani 2020”
tegevuskava, „Võrumaa Keskraamatukogu arengukava aastani 2023” tegevuskava,
„Võru Lasteaed Päkapikk arengukava aastani 2020” tegevuskava, „Võru Lasteaed Sõleke arengukava aastani 2020” tegevuskava,
„Võru Lasteaed Punamütsike arengukava
aastani 2020” tegevuskava, „Võru Kesklinna
Kooli arengukava aastani 2025” tegevuskava, „Võru Järve Kooli arengukava aastani
2021” tegevuskava ja „Võru Täiskasvanute
Gümnaasiumi arengukava aastani 2020” tegevuskava aastateks 2015–2018.

Enampakkumise korraldamine

Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine linnavara kasutusse (üürile)
andmiseks Tartu tn 25 hoones keldri-, I ja
III korruse vabadel üüripindadel tähtajaga
kuni kolm aastat järgmiselt:
- Tartu tn 25 keldrikorrus, 100,1 m²,
enampakkumise alghind 0,96 €/m² kuus ja
I korrus, 108,5 m², enampakkumise alghind
3,2 €/m² kuus;
- Tartu tn 25 I korrus, 109,5 m², enampakkumise alghind 3,2 €/m² kuus;
- Tartu tn 25 III korrus, 86,1 m², enampakkumise alghind 1,92 €/m² kuus;
- Tartu tn 25 III korrus, 41,2 m², enampakkumise alghind 1,92 €/m² kuus;
- Tartu tn 25 III korrus, 131,6 m², enampakkumise alghind 1,92 €/m² kuus.

Aadresside ja sihtotstarvete
määramine

Moodustatavatele maaüksustele määrati
aadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Vilja tn
34a (100% elamumaa), Koreli park P5 (85%
sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa,
15% veekogude maa), Koreli tn 1a (75% sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa, 25%
veekogude maa). Riigi omandisse jäetavatele maaüksustele määrati järgmised aadressid
ja sihtotstarbed: Taara tn 6a (90% elamumaa, 10% transpordimaa), Kalmuse tn 8d ja
Kalmuse tn 8e (kumbki 95% elamumaa, 5%
transpordimaa) ning Taara tn 10, Taara tn 8,
Kalmuse tn 8a, Kalmuse tn 8b, Kalmuse tn
8c, Taara tn 2, Taara tn 4 ja Taara tn 6 (kõik
100% elamumaa).

Valimisjaoskondade
moodustamine

Moodustati Võru linna viis alalist valimisjaoskonda.

Põhimääruste kehtestamine

Kehtestati Võru Gümnaasiumi ja Võru
Kreutzwaldi Kooli põhimäärus.

Sihtotstarbe määramine,
maa suuruse kinnitamine ja
erastamisega nõustumine

Räpina mnt 20 kinnisasjaga (registriosa nr
509041, katastritunnus 91901:011:0077)
liidetava maaüksuse aadressiks määrati Räpina mnt 20c ja nõustuti Räpina mnt 20c
maa erastamisega OÜle Henry Kaubandus
(registrikood 10050981, asukoht Võru linn,
Tööstuse tn 6). Erastatava maa suurus on
191 m² ja sihtotstarve 100% ärimaa. Maa
hinna määramise aluseks on 2001. aasta
maksustamishind 0,64 eurot/m².

Reservfondi kasutamine

Otsustati suunata reservfondist 1500 eurot
Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi eelarvesse
kanalisatsioonitorustiku remondiks. Ajavahemikul 24.–26. novembrini purunes Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi kanalisatsioonitorustik, mille väljavahetamise kulu ei ole
kooli eelarvesse planeeritud. Linna reservfondi jääk pärast eespool nimetatud summa
eraldamist on 64 204 eurot.

Täpsem info Võru linna
kodulehel www.voru.ee
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Võru linnavalitsuse ja korteriühistute Võrus toimus
tervisekeskuse
esindajate teine ümarlaud
17. novembril Võru linnavolikogu saalis toimunud Võru
linnavalitsuse ja korteriühistute korralisel ümarlaual tutvustasid osapooled üksteisele oma tegemisi ning otsisid
ühisosa linnapildi paremaks
muutmisel.
Ligi kaks ja pool tundi kestnud kohtumisel sai
korteriühistute
esindajate
nimel pikemalt sõna Eesti
Korteriühistute Liidu kontaktisik Võrumaal Margus
Toom, Võru linnavalitsuse
seisukohti esitasid linnapea
Anti Allas, abilinnapea Kalev
Ilves, linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Risto Aim ja ehitusjärelevalve
spetsialist Rain Raitar, vastates ka ümarlauale kutsutute
hulgalistele küsimustele.
Margus Toom tutvustas
struktuurivahenditest korterelamute toetamise senist
käiku ning Kredexi üldpõhimõtteid, suundi ja tingimusi
korterelamutele
rekonstrueerimistoetuste andmisel
2015.–2020. aastal. Kuna sel
perioodil jagatakse üle kogu
Eesti vaid 102 miljonit eurot, soovitas ta korterelamu
rekonstrueerimisest huvitatutel toetuse saamiseks
vajalikke protseduure (läbirääkimised korteriomanikega, auditeerimine, projekti
tellimine jne) alustada võimalikult varakult. „Algab
võidujooks ajaga, ei tea, kui
pika ajaperioodi peale raha
jätkub. Kredexi plaan on selle rahaga ära remontida ligi
1000 korterelamut,” selgitas
Toom.

rajamise arutelu

Valdava osa kohtumisest vastasid linnavalitsuse
esindajad küsimustele, mis
puudutasid linna uue tänavavalgustuse paigaldamist,
sügisest lehtede ja talvist
kuuskede äravedu, ühistute
toasooja ja jäätmeveo hindu,
Vabaduse väljaku tribüüni
peatset likvideerimist ning
paljut muud. Üheskoos arutleti ka laste mänguväljakutesse panustamise, hoovialade
korrastamise ja õuealadele
säästlike valgustite paigaldamise võimaluste üle.
Linnapea Anti Allas andis põgusa ülevaate linnaeelarvest ja eelseisvatest töödest/projektidest, sealhulgas
rattateede võrgustiku väljaarendamisest ning Seminari
väljaku ja tööstusalade uuendamisest. „Prioriteet on lin-

nale üldkasulike projektide
toetamine,” rõhutas ta.
Kuna märkimisväärne
osa linnaeelarvest läheb euroraha toel valmivate projektide omaosaluse katteks,
ei näe linnavalitsus järgmisel aastal võimalust korteriühistute tegevusse panustada. „Me pole loobunud
korteriühistute toetamisest,
aga praegu eelistame üldkasutatavate teede, kõnniteede ja haljastuse arendamist. Lühinägelik oleks eurotoetused kasutamata jätta,”
põhjendas linnapea. Samas
lubas ta toetada korteriühistute esindajate koolitusi ja
tunnustada neid, kes on oma
ühistut heaperemehelikult
arendanud ja midagi silmapaistvat ära teinud.
Toom peab järjekordset

ümarlauaarutelu
mitmest
tagasilöögist hoolimata tulemuslikuks. „Valitses positiivne koostöövaim. Korteriühistud saavad aru, et
linnaeelarve on pingeline,
samas leidis nii mõnigi meie
ettepanek
linnavalitsuse
poolehoiu,” põhjendas ta.
Muu hulgas lepiti kokku,
et korteriühistute esindajad
töötavad välja ja esitavad linnavalitsusele korteriühistute
toetamise programmi põhimõtted.
Linnavalitsuse ja korteriühistute esindajate esimene ümarlaud toimus tänavu
märtsis. Kolmandat korda
tullakse kokku tuleva aasta
kevadel, enne seda toimub
aga Võrus hulk korteriühistute juhtidele mõeldud infopäevi.		
Ulis Guth

24. novembril Võru linnavolikogu saalis toimunud
Võru tervisekeskuse rajamise ümarlauaarutelul linna perearstide ja linnalähedaste valdade juhtidega
tutvustasid linnavolikogu,
linnavalitsuse ja LõunaEesti haigla esindajad võimalikke
arengusuundi.
Ühtlasi uuriti perearstidelt
uute ruumide vajaduse
kohta ning seda, kuidas
oleks tervishoiu tulevikku
silmas pidades kõige mõistlikum edasi minna.
Muu hulgas tutvustas
Lõuna-Eesti Haigla AS
plaani, mille käigus moodustataks ehituskrunt uue
esmatasandi tervisekeskuse
rajamiseks Võrru Luha tänava äärde, käivitades sellega diskussiooni, mille kaugemaks eesmärgiks on ka
arstide äravoolu peatamine.
Nimelt on Eesti riigil lähiaastatel plaanis Euroopa
Liidu struktuurivahendite
kaudu toetada tervisekeskuste rajamist Eestis ligi
80 miljoni euroga, millest
Võru maakond võib parimal juhul arvestada ligi
2 miljonit euroga 25protsendise omaosaluse korral. Raha saab taotleda nii
täiesti uue tervisekeskuse
ehitamiseks kui ka olemasoleva hoone renoveerimiseks.
Linnavalitsus
uuris
kohaletulnute, sealhulgas
omaaegse Võru polikliiniku

hoone omaniku arvamust,
kas uue tervisekeskuse rajamine Võru linna on vajalik
ning kui on, kuhu oleks see
kõige otstarbekam ehitada.
Ligi poolteist tundi
kestnud arutelu käigus jäid
kõlama kolm võimalikku
tulevikusuunda:
- perearstid jätkavad
oma senistes asukohtades / senistel aadressidel
(plussid:
olemasolevad
korralikud/toimivad ruumid kesklinnas; miinused:
killustatus, regionaalarengu kontekstis küsitav jätkusuutlikkus);
- tervisekeskus rajatakse Luha tänava äärde
(pluss: kompleksne teenindus; miinused: mitte nii hea
asukoht, välja ehitamata taristu, võimalikud probleemid maaomandiga);
- tervisekeskus rajatakse Võru täiskasvanute gümnaasiumi krundile/asemele
(plussid: hea asukoht, senisest veelgi parem logistika elanike teenindamisel;
mõistlikud ehituskulud).
Viimati nimetatud, linna eelarvestrateegias kajastuva variandi kasuks räägib
ka laiem nägemus linnaelanike eluolu ja linnaruumi
kujundamisel.
Arutelud sel teemal jätkuvad lähitulevikus.
Ulis Guth

Võru linnavolikogu istung 10. detsembril

Eesti Gaas
pürib Võru
turule
2. detsembril Võru linnapea
kabinetis toimunud kohtumisel tutvustasid Eesti Gaasi
juhatuse liige Raul Kotov ja
transpordikütuste valdkonna juht Tauno Võhmar (pildil) surugaasitankla rajamise
võimalusi Võru linna. Räägiti
surugaasi kasutamise võimalustest ühissõidukite puhul
teiste omavalitsuste näidete
põhjal ning tunti huvi võimalike
koostööpartnerite
ja gaasitanklate asukohtade
vastu Võru linnas. Rohkem
kui tund aega kestnud arutelul kuulasid külaliste seisukohti linnapea Anti Allas,
abilinnapea Kalev Ilves ning
linnavalitsuse spetsialistid
Raiko Palm ja Tauno Asi.

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Võrusoo tööstusala detailplaneering (Ramboll Eesti AS, töö nr
2013_0197, lisa asub Võru linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnas). Eesmärk
on tootmis- ja ärimaa kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine,
kruntide hoonestusalade piiritlemine,
liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ning maa-ala heakorrastuse ja
haljastuse lahendamine, tehnovõrkude
asukohtade määramine jms. Planeeringuala hõlmab ligi 39 ha suurust endiselt riigi omandis olevat hoonestamata
maa-ala Võru linnas Võrusoo asumis,
arendatava Võrusoo tööstusala pindala moodustab planeeringualast ligi 28
ha suuruse osa. Planeeringu tellija on
Võru maavalitsus, kelle peaeesmärgiks
on koostöös Võrumaa omavalitsustega
käivitada avaliku sektori arendusprojektid kuues omavalitsuses, sh Võru linnas.
Arendusprojektid puudutavad äri-, tootmis- ja logistikaparkide väljaarendamist.

2014. aasta lisaeelarve kinnitamine
Võeti vastu Võru linna 2014. aasta lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse
2014. aastal laekuvad sihtotstarbelised
toetused ja hallatavate asutuste omatulud. Eelarve põhitegevuse tulud suurenevad 35 902 euro ja investeerimistegevuse eelarve 57 600 euro võrra, laekuv
raha – kokku 93 502 eurot – läheb põhitegevuse kulude katteks.
Maamaksumäära kehtestamine
2015. aasta maamaksumääraks kehtestati 2,0% maa maksustamise hinnast
aastas senise 1,4% asemel. Maksumäära
tõusu tingib kasvanud vajadus leida linna eelarvesse raha kogu linna arengut
puudutavate probleemide paremaks lahendamiseks. Senine ühtne maksumäär
1,4% on Võru linnas kehtinud peagi juba
10 aastat, samal ajal kui 2001. aastast on
kinnisvara hinnad kerkinud ning vahe-

peal ei ole toimunud uut riiklikku maade hindamist.
Maamaksuseaduse järgi võib maamaksumäär olla 0,1–2,5% maa maksustamise hinnast aastas, kuid nüüdseks
on enamik omavalitsusi tõstnud maamaksumäära kas maksimumini või selle
lähedale. Maamaksumäära tõstmisega
loodab Võru linn saada 2015. aastal ligi
20 000 eurot lisatulu.
Hooldajatoetuse määrade
kehtestamine
Kehtestati hooldajatoetuse määrad 2015.
aastaks (2014. aastaga võrreldes ei muutu).

Linnavalitsuse struktuuri ja
teenistujate koosseisu muutmine
Otsustati muuta alates 1. jaanuarist 2015
Võru linnavolikogu 22. jaanuari 2014 otsuse nr 6 „Võru Linnavalitsuse struktuur
ja teenistujate koosseis” punkti 5, millega luuakse juurde kaks uut töökohta sotsiaaltööosakonnas (sotsiaaltööspetsialist
ja tugiisik), samal ajal vähendatakse
Nöörimaa tugikodu struktuuri tugiisiku
võrra.
Eesmärgiks on parandada erivajadustega laste hoolekannet ning osutada
tuge erivajadustega peredele. Sotsiaaltööspetsialisti teenistusülesanneteks on
erivajadustega laste hoolekande korraldamine, sh puudega lastele osutatavate
sotsiaalteenuste taotluste menetlemise,
toetuse määramise ja maksmise ning lepingute sõlmimise korraldamine. Senini
sõlmib lepinguid Nöörimaa tugikodu.
Muudatus aitab vähendada tugikodu
töökoormust.
Otsusega saab linnavalitsuse uueks
teenistuskohtade arvuks 54,25.
Koolilõuna toetuse kasutamise
korra muutmine
Kinnitati määrus, mis tagab tasuta koolilõuna kõigile Võru linna üldharidus-

koolide statsionaarses õppes õppivatele
õpilastele alates 1. jaanuarist 2015. Sellega vabastatakse koolilõuna maksmisest
263 Kreutzwaldi kooli gümnaasiumiosa
õpilast.
Tuleva aasta 1. jaanuaril jõustuva
„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse”
redaktsiooni § 42 lg 2 ja lg 3 kohaselt
laiendatakse tasuta koolilõuna saajate ringi ja nähakse ette riigi toetus ka
gümnaasiumiõpilaste koolilõunaks. See
võimaldab omavalitsuse toetuse korral vabastada lisaks põhikooliõpilastele
koolilõuna eest maksmisest ka statsionaarselt õppivad gümnaasiumiõpilased.
Kuna järgmisest õppeaastast antakse
Võru linnas gümnaasiumi pidamine üle
riigile, on linna eelarvest vaja leida lisatoetus koolilõunaks 101 päevaks. Arvestades riigi toetuse ja koolilõuna tegeliku
maksumuse vahet – 0,47 € –, lisandub
Võru linna 2015. aasta eelarvesse rahalisi
kohustusi kuni 12 485 eurot.
Kehtetuks tunnistatud Võru linnavolikogu varasema määruse kohaselt
kattis riigi toetuse (0,78 €) ja koolilõuna
tegeliku maksumuse (Võru linna koolides 1,25 €) vahe Võru linn. See võimaldas tasuta koolilõuna 1.–9. klasside õpilastele ning gümnaasiumiõpilastel tuli
oma koolilõuna eest ise maksta.

Koolide nimede kinnitamine
Kinnitati 1. jaanuarist 2015 asutatavate
Võru linna uute koolide nimed: Seminari 1 asutatava gümnaasiumi nimeks saab
Võru Gümnaasium ja Kooli 7 asutatava
põhikooli nimeks Võru Kreutzwaldi
Kool. Nimekonkursi esimeses etapis laekusid nimepaaridena 91 inimese ettepanekud. Nimekomisjon valis enim pakutud nimede hulgast viis paari ning pani
need avalikule hääletusele, mille võitis
ülekaalukalt – 466 häälega nimepaar
Võru Gümnaasium – Võru Kreutzwaldi
Kool.

Otsuste muutmine
Seoses Mati Kitsiku volikoguliikme volituste ennetähtaegse lõppemisega valiti
linnavolikogu alatise rahanduskomisjoni uueks esimeheks Halliki Karba ning
kinnitati komisjon koosseisus Aavo
Hummal, Piret Hordo ja Mati Kitsik.
Mati Kitsiku kui endise linnavolikogu esindaja asemele määrati Võru
muusikakooli ja Nöörimaa tugikodu
hoolekogusse vastavalt Helga Ilves ja
Iiris Tagen.
Hüvitise määramine
Volikogu esimehele ja aseesimehele
määrati ametiülesannete täitmisel kasutatava isikliku sõiduauto hüvitise piirmääraks uuest aastast kuni 150 eurot
kuus. Hüvitiste maksmine toimub Võru
linnavalitsuse ametiauto kasutamise ja
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise korras kehtestatud regulatsiooni alusel ja korras, mille alusel makstakse hüvitist arvestusega
0,3 eurot ametisõidu kilomeetri kohta
sõidupäeviku alusel, kuid mitte üle kehtestatud piirmäära.
Võru linna 2015. aasta eelarve
Toimus Võru linna 2015. aasta eelarve
esimene lugemine. Eelnõu järgi on tuleval aastal oodata põhitegevuse tulude 6%
kasvu ehk eelarve tuludeks on planeeritud 10 153 287 eurot, millest maksutulud moodustavad ligi kaks kolmandikku ehk 6 691 000 eurot. Tulubaasi
kasv on seotud tulumaksu ja riigieelarvest eraldatava tulubaasi ühtlustamise
toetuse kasvuga ning maksutulude eelarve kasv tulumaksu laekumise prognoositava kasvuga.
Põhitegevuse kulud kasvavad eelnõu
järgi samuti 6% – 9 644 487 euroni, sellest suurima osa moodustab personalikulude kasv, mida mõjutab 2014. aasta
septembris toimunud hallatavate asutuste töötajate 10% palgatõus.

4 Võru Linna Leht
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Linnavalitsuse olulisemad töötulemused ja tegemised 2014. aastal
se valdkond, projekt
„Võru linnas Jüri ja Fr. R.
Kreutzwaldi tänava sademeveesüsteemide kompleksne väljaehitamine” ASi
Võru Vesi kaudu;
• KIKi
keskkonnaprogramm,
veemajanduse
valdkond, projekt „Võru
linnas Võlsi linnaosa
ohustava liigvee ärajuhtimine ning toimiva sademeveesüsteemi väljaarendamine”;
• Euroopa
majanduspiirkonna ja Justiitsministeeriumi programm „Riskilapsed ja -noored”, projekt
„Tugiisikuteenus ning teised toetavad teenused erikoolist või vanglast vabanenud noortele” (linn
osaleb partnerina).

Infrastruktuuri
parendamine:
• Renoveeritud sõiduteed:
- F. R. Kreutzwaldi tänav
– 12 324 m²;
- Jüri tänav – 25 216 m²;
- Taluturu plats – 1 091
m²;
- Liiva tänav – 2 364 m²
- Põllu tänav – 1 200 m²;
- Luha tänav – 500 m²;
- Olevi tänav – 300 m²;
- Koreli tänav – 120 m²;
- Kaevu tänav – 171 m²;
- Tartu tänav (Seminari
tn ristmik) – 177 m².
• Renoveeritud kõnniteed:
- Bussijaama tee – 380
m² (asfalt);
- F. R. Kreutzwaldi tänav
– 3 153 m²;
- Jüri tänav – 2 703 m²
(sh 2 129 m² betoonkivi ja
574 m² asfalt);
- Liiva tänav – 1 516 m²

Koolid ja lasteaiad:
• Lasteaedade kohatasu vähendamine 22,4 eurolt 17
eurole.
• Lasteaedade ja teiste hallatavate asutuste töötajate
palgatõus 10% alates 1.
Võru linna advendiküünla süüdanud linnavolikogu esimees Anneli Ott ja linnapea Anti
septembrist.
Allas soovivad kõigile kaaslinlastele imelist jõuluaega – et uus aasta saabuks üksteist
• Gümnaasiumihoone ehitoetades ja kokku hoides!
tusprotsessis osalemine
lemise ja mööblitootmise
sionäride päevakeskusega.
uste paigaldamine”;
koostöös Riigi Kinnisvara
kompetentsikeskuse välja- • Eesti Metodisti Kiriku • Muinsuskaitseameti „Püaktsiaseltsiga (detsembris
arendamise toetamine 74
Võru koguduse toetamine
hakodade jätkusuutlik kaon jõutud sarikapeoni).
495,50 euroga.
Võru Toidupanga rajamisutus” 2014. aasta toetuste
• Konkreetse tegevuskava
sel.
eraldamise
taotlusvoor,
väljatöötamine linna las- • Vaimse puudega inimestele mõeldud Meiela Kodu • Linna juubelile pühendaprojekt „Võru linna pühateaedade renoveerimiseks
rajamine koostöös MTÜtud neljapäevase ürituste
kodade külastatavuse suuja Sõlekese lasteaia projekga Toetuskeskus Meiela.
programmi koostamine ja
rendamine”;
teerimise käivitamine.
Meiela Kodu pakub raamaelluviimine koostöös lin- • Põhjamaade
Ministrite
• Rahvahääletuse tulemusel
tukogu hoones ööpäevana allasutuste, ettevõtete ja
Nõukogu
toetusmeede
said uued koolid nime.
ringset kogukonnateenust
kodanikuühendustega.
„Põhja- ja Baltimaade
• Rekonstrueeriti
Võru
kaheksale inimesele.
• Võru linn ja MTÜ Eesti
avaliku halduse mobiilsusKesklinna kooli II korrus
Evangeelse Luterliku Kiriprogramm”, projekt „Võru
ning IV korrusele rajati • Võru pensionäride päevakeskuse tegevuse senisest
ku Võru Katariina Kogulinnavalitsuse ametnike
uued riietus- ja duširuutõhusam toetamine. Päedus allkirjastasid ühiste kaõppereis Soome ja Rootsi”;
mid.
vakeskuse käsutuses olev
vatsuste protokolli, et luua • KIKi
keskkonnaprog• Nelja haridusasutusse paipind suurenes 40% ning
sihtasutus, mis haldab Karamm,
jäätmekäitluse
galdati 37 tuletõkkeust.
suurenes ka tegevustoetus.
tariina kiriku sakraalhoone
valdkond, projekt „Võru
• Võru Kreutzwaldi gümsäilitamise ja parendamise
elanikelt kogutud suurnaasium sai lõplikult si- • Võru noortekeskuse uute
ja avaramate ruumide
fondi.
jäätmete äravedu ja käitlesustatud.
projekteerimine koostöös
mine”;
noortekeskuse aktiiviga. Projektid, mis sel
• KIKi
keskkonnaprogErinevate sihtgruppide
Uus
noortekeskus
valmib
ramm,
veemajanduse
aastal
esitati
ja
said
ka
kaasamine ja nende
raamatukogu hoones 1. rahastuse:
alamprogramm,
proarenguprojektide
juuliks 2015.
jekt „Koreli oja seisundi
• regionaalsete investeerintoetamine:
uuring”;
gutoetuste andmise prog• Võrumaa
kutseharidus- • Võru linnas jaaniõhtu tähistamise
traditsiooni
taas•
KIKi
keskkonnaprogramm,
projekt
„Võru
linna
keskuse juures puidutööttamine koostöös Võru penramm,
veemajanduharidusasutuste tuletõkke-

Olulisemad kaasfinantseerimise saamiseks
esitatud projektid, mille
rahastusotsus pole veel
teada:
• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
esitatud projekt „Vilja ja
Pika tänava ning Räpina
maantee ristmiku rekonstrueerimine
ringristmikuks”;
• kergliiklusteede toetusskeemi esitatud projekt
„Liiklusohutuse suurendamine Võru linnas ja
kergliiklusteede rajamine”
(osaliselt Tartu tn, Vilja tn,
osaliselt Räpina mnt);
• regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi esitatud projekt
„Võru noortekeskuse ruumide rekonstrueerimine”;
• Muinsuskaitseameti pühakodade säilitamise ja arengu programmi esitatud
projekt „Võru Katariina kiriku katuse remont” (linn
osaleb partnerina).
Maakonna arengustrateegia ja Võrumaa
konkurentsivõime
tugevdamise
tegevuskava:
Võru linnavalitsus esitas
kuus projektiideed konkurentsivõime tegevuskavasse
(PKT), nendest kaks ettepa-

nekut lisati täies mahus ning
üks osaliselt. PKTsse lisati
järgmised Võru linna objektid:
• Võrusoo tööstusalal taristu I etapi väljaarendamine;
• Võrukivi tehnopargi kaheksa kinnistu soojavõrguga ühendamine;
• Võru linna keskväljaku rajamine;
• Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja
teenustele parema ligipääsu tagamine (kergliiklustee Tartu tänavalt LõunaEesti haiglani).
Linnavalitsuse
töökorralduslikud
muudatused:
• linnavalitsuse peaukse avamine linnakodanikele;
• linnavalitsuse töökorraldusreeglite muutmine ja
korrastamine. Reeglid on
muudetud mõistlikumaks
ja läbipaistvamaks: linnapea ja abilinnapead ei
saa enam võrreldes varasemaga nädalavahetustel
ja riigipühadel tööl oldud
tunni või kahe eest võtta
tervet vaba päeva või vabade päevade asemel rahalist
kompensatsiooni. Praegused linnavalitsuse liikmed
leiavad, et esindustöö kuulub palga sisse. Ametnikud
peavad erinevalt varasemast töövälisel ajal töötades reaalset tunniarvestust.
Selgituseks: selle tulemusena on linnavalitsuse
liikmete (linnapea ja abilinnapead) palga ja hüvitiste aastane kogusumma vähenenud võrreldes eelmise
linnavalitsusega ligi 22 000
euro võrra.
Tunnustused:
• Eesti Kodukaunistamise
Ühenduse
korraldatud
üle-eestilisel
konkursil
„Eesti kaunis kodu 2014”
pälvis parima tervisespordirajatise auhinna Võrus
asuv Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskus;
• Võru Katariina allee edulugu jõudis KIKi aastaraamatusse.

Elust Wõru linnas detsembris 90 aastat tagasi
Õpilaste arw Wõru linna
algkoolides 1. detsembriks
Wõru linnas töötawad käesolewal
õpeaastal üldse 5 algkooli ja nendes õpib kokku 874 õpilast. Kõige
perekam on I linna sega-algkool,
kellele järgneb II sega-algkool, siis
seminari alguse- ehk harjutuskool,
linna poeglaste algkool ja saksa õppekeelega algkool. Arwudes oleks
nende koolide ulatus õpilaste poolest järgmine:
1) linna I sega-algkool – 298 õpilast
2) linna II sega-algkool – 287 õpilast
3) seminari harjutuskool –187 õpilast
4) linna poeglaste algkool – 56 õpilast
5) saksa õppekeelega algkool – 46
õpilast
Peale poeglaste algkooli, mis
töötas ainult kahe õppeaastaga (II
ja III), oli kõikides ettetoodud algkoolides 6-aastaline koolikorraldus
läbi wiidud ja töötati 6 õppeaastaga
(klassiga). Linna I sega-algkooli III
ja IV klass ei suutnud kõiki sisseastujaid ära mahutada, nii et nende-

le klassidele paralleelklassid tulid
awada. Kogu 874 õpilasest on 611
õpilast pärit Wõru linna piirkonnast ja ülejäänud 263 Wõrusoolt,
Roosisaare piirkonnast ja linna lähemast ümbruskonnast. Wiimase
arwu (263) hulka kuuluwad ka 61
õpilast seminari harjutuskoolist,
kes pärit maakonnast.
Wõru Teataja nr 135,
15. detsember 1924

Lasteaia jõulupuu
Minewal pühapäewal korraldas
linna I lasteaed oma uutes ruumides esimese jõulupuu, millest osa
wõtma olid palutud laste wanemad.
Linnawalitsus, tahtes laste rõõmu
suurendada, on püüdnud jõulupuu
korraldamisel ja kingituste jagamisel küllalt helde olla. Jõulupuu jaoks
oli ehitatud uus näitelawa ja ruumid maitserikkalt ilustatud. Mängima oli palgatud sõjawäe orkester.
Nõndawiisi oli õhtu möödasaatmiseks kõik tehtud, mis tarwilik, et nii
suured kui wäikesed oleks wõinud
lõbusad olla. Ootamata läks aga näidendi teise waatuse ajal ühe tegela-

se „jõuluwana” suur habe põlema,
millest tuli ka mitme teise pöialpoisi
habemesse tungis. Tuli kustutati küll
silmapilkselt, kuid wahejuhtumine
rikkus siiski pidust osawõtjate tuju,
mida wäga kahetseda tuleb. Õnnetuse läbi sai kolmel tegelasel – lapsel
palged kannatada, ja paaril natukese
käed. Kannatajaile andsid kohalolewad arstid hrad Kolon ja Piho
arstiabi.
Pärast wahejuhtumist kestis
pidu edasi ja noored hinged unustasid pea selle kurwa loo. Ettekannete
lõpul awaldas linna kooliwanem Th.
Rõbakow kahetsust wahejuhtumise puhul, tänas lasteaialasi tehtud
töö eest ja lastewanemaid pidust
osawõtmise ja kaasaaitamise eest.
Ettetulnud õnnetust ei saa kuidagi siduda kellegi hooletusega,
waid see on harilik juhus, mis ka
täiskaswanute juures ette wõib tulla,
kuid siiski tuleb sellest õpetust wõtta, et edaspidi tuld, iseäranis laste
juuresolekul, näitelawale ei maksa
tuua.
Wõru Teataja nr 138,
23. detsember 1924

Wõru linna I lasteaia lapsed, keskel juhataja Ida Toom ja esireas vasakul kasvataja Eenpalu (hiljem Kõiv) oma uues majas arvatavasti ka
jõulupuud ootamas.
PS. Algul asus lasteaed Võru algasid 1923. aastal ja lõplikult valõpetajate seminari kõrval olnud mis maja 1926. aastal. Praegu asub
ühekorruselises majas, mis hil- selles majas Võru instituut.
jem ehitati kahekorruseliseks ning
Vanu uudiseid sirvis ja foto otsis
läks puu- ja rauatöökooli käsutusjuure Võrumaa muuseumi
se. Nüüd otsustati ehitada linnale
peavarahoidja Arthur Ruusmaa.
oma lasteaed ja Võru linna I lasteaia rajamiseks kinkis maatüki oma
Muuseumipere poolt kõigile
krundist Cäcilae Laury. Ehitustööd ilusat ja rõõmu toovat jõuluaega!
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Võru põhikooli direktoriks valiti
Kaider Vardja
Võru linnavalitsuse korraldatud konkursi asutatava
Võru Kreutzwaldi Kooli
direktori ametikoha täitmiseks võitis Vana-Võrumaalt
pärit, praegu Missos koolidirektori ametit pidav Kaider Vardja.
Põlvamaal sündinud ja
keskkooli lõpetanud, Tallinna Pedagoogikaülikoolis
eesti keele ja kirjanduse alal
magistrikraadi ning koolijuhi kvalifikatsiooni omandanud Vardja kandideeris
uude ametisse, kuna peab
kooli juhtimist oma kutsumuseks.
„Esimese valiku, jätkamise gümnaasiumi- või
kutseõppes teeb õpilane kohustusliku hariduse omandanuna põhikooli lõpetades.
Soovin, et Võru põhikool,
mis tekib kahe käigus oleva
kooli integreerumise tulemusena, oleks edukas ja
ajakohane kool, kus õpiksid
ja töötaksid koos minuga
õnnelikud õpilased ja pedagoogid ning oleksid parimad koolitöötajad. Kooli
lõpetaksid edaspidises elus
edukalt toime tulevad inimesed,” seisab tema motivatsioonikirjas.
47aastase mehe sõnu ja
renomeed kinnitab tema
senine teenistuskäik: Rapla
ühisgümnaasiumi direktor
(2001–2004), Tabasalu ühisgümnaasiumi direktori asetäitja (2004–2010) ja Misso
kooli direktor (alates 2013).
Paljudes
hariduselu
valdkondades pädev ja
töökogemust omav Vardja
pooldab
demokraatlikku
juhtimisstiili ning on uuen-

Iisalmi linna arhitekt Pirjo Pykäläinen ja Võru linnamajanduse osakonna juhataja Raiko Palm Simpukka lasteaias.

Õppereis Soome

duslik. „Soovin tagada kooli
pideva arengu, samas olen
traditsioone ja akadeemilisust hoidev,” rõhutab ta.
Uues ametis tahab ta
kooli töötajatele ja õpilastele luua võimaluse koolielu
puudutavates küsimustes
aktiivselt sõna sekka öelda,
erinevate töölõikude eest
vastutada ning paljudes ettevõtmistes osaleda, ühtlasi
kaasata kooliellu lastevanemad ja teised huvirühmad.
Paljude kursuste lektorina on Vardja käsitlenud
kooli arengukava, õppekava
ja koolituspoliitika koostamist, projektijuhtimise ning
emakeeleõpetuse ainestik-

ku.
Märkimisväärne on
seegi, et alates 1997. aastast
on ta kaasautorina tegelnud eesti keele ja kirjanduse õppevara koostamisega.
Eraldi mainimist väärivad
II kooliastme kirjanduse
õppekomplektid „Tuulepesad” (2006) ja „Kivikillud”
(2007), samuti Vardja oma
sulest ilmunud „Vana maja
lugu” (2009).
Kümmekond
aastat
tagasi alustas ta tööd üldhariduskoolide üle-euroopaliste
õppe-kasvatustöö
arendusprojektidega. Pärast
seda on ta algatanud ja kirjutanud projekte, juhtinud
projektitööd Eesti-poolse

projektijuhina ning leidnud
partnereid nii Eesti kui ka
välisriikide koolidest, samuti omavalitsustest.
Viimastel aastatel on
Vardjale huvi pakkunud
IT-lahenduste arendus ja
nende õppetöös kasutamise
võimalused. Tööd uute ITrakendustega tahab ta kindlasti jätkata ka Võrus.
Leping asutatava Võru
Kreutzwaldi Kooli direktoriga sõlmitakse uue aasta alguses, õppetöö Kooli
7 asuvas, praeguses Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumi
hoones algab 2015. aasta 1.
septembril.
Ulis Guth

Võru linnavalitsuse ametnikud, kahe lasteaia juhid ja
abilinnapea külastasid 18.–
21. novembrini Võru linna
sõpruslinna Iisalmi, mis asub
Soomes.
Õppereis toimus projekti
raames, mida kaasrahastas
Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm. Selle käigus toimub
kaks õppereisi: esimene neist
on seljataga ja teine on kavas
2015. aasta kevadel Rootsis
asuvatesse sõpruslinnadesse
(Landskrona ja Härryda).
Mobii lsusprog rammi
toetus mõlema õppereisi
tarvis on kokku 6000 eurot.
Eesmärk on tutvuda õppereisidel energiasäästlike avalike hoonetega ning jagada
kogemusi nende objektide
planeerimise, ehitamise ja
haldamise teemal.
Sügisel toimunud õppereisi käigus külastati peale

Iisalmi linna objektide Porvoos asuvat Omenatarha ja
Kuopios asuvat Touhula lasteaeda.
Õppereis oli osalenute
sõnul igati kasulik, sest peale
energiasäästlike lasteaedadega tutvumise saadi teadmisi
sellest, kuidas on Iisalmi linnas korraldatud linnavalitsuse erinevate osakondade ja
ka lasteaedade töö.
„Oma töös vaatan nüüd
asju laiema pilguga ja näen
rohkem võimalusi probleemide lahendamiseks ja
uuendusteks.
Lasteaedade külastused tõid selgust
nii mõnessegi detaili, mille
osas oleme oma lasteaedade
renoveerimist planeerides
kõhkleval seisukohal olnud,”
kommenteeris abilinnapea
Sixten Sild.
Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Jõulupuu tulede ja advendiküünalde süütamise tseremoonia
30. novembril süüdati Võru
Kesklinna pargis pidulikult
linna jõulupuu tuled ja advendiküünal. Tseremoonia
juhatasid sisse linnapea
Anti Allas ja volikogu esimees Anneli Ott. Järgnes
visuaalne etendus „Varjust
valgusesse” (pildil), jagati komme. Kohaolijatel oli
võimalik panna kirja oma
jõulusoov.

Valik linlaste jõulusoove
Soovin ilusat talve. (Mirel)
Soovin jõulurahu.
Soovin palju lund. (Liis-Marleen)
Soovin, et kõigil läheks hästi.
Soovin kõigile inimestele, eriti
Dianale, Gretele ja Getriinile häid
jõule.
Soovin õnne, õnne, õnne. (Doris)
Soovin kõigile häid jõule.
Soovin, et kõigil oleksid head jõulud. (Liisu)
Soovime kõikidele vahvat jõuluvana. (Maribel, Markus, Diana)
Soovin kõigile ilusaid jõule.

Häid jõule ja häid kingitusi!
Soovin rahulikke jõule kõigile lastele ja ka täiskasvanutele.
Soovin, et oleks rahu igas kodus ja
kallis jääks alati kalliks. (Päkapikk
Pepe)
Soovin, et inimesed aitaksid ja
mõistaksid jõululast ja üksteist.
Kõikidesse kodudesse südamerahu
ja rõõmu paljudest pisikestest seikadest ja sündmustest!
Soovin, et inimesed oleksid mõistvamad ja hoolivamad üksteise suhtes ning suudaksid positiivseid asju
väärtustada.

Soovin, et kõigil täituksid unistused. Et kõik oleksid õnnelikud, terved, tunneksid rõõmu ja paneksid
tähele lähedasi enda ümber. Tunneksid rõõmu ka pisikestest asjadest. Häid jõule!
Minu jõulusoov on palju kingitusi
ja et issi tuleks koju! (Joel)
Soovin, et kõigile tuleks jõuluvana.
(Liisbeth)
Palju lund! (Tim)
Soovin kõigile häid jõule. (Liisbeth)
Rõõmsaid jõule ja head tuju!
Soovin, et kõigil lastel oleksid ilusad ja toredad jõulud. (Nora)
Päkapikk küpsetas kringli, pani

plaadile jahtuma. (Elisabet)
Ilusaid jõule!
Soovin, et kõik lapsed saaksid kingitusi. (Nora Liisa)
Valgeid, ilusaid jõule ja palju lund!
Päkapikke!
Leidke igas päevas oma päikesekiir!
Rõõmsat meelt ja ühtehoidmist
meie linnale imeliseks jõuluajaks!
Südamesoojust ja jõudu ning mõttetarkust!
Toredust tervele perele, palju rõõmu, komme ja kingitusi! (Sebastian)
Soovin olla oma musiga koos.
Südamesooja KÕIGILE! (Aimar)
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Noored kohtusid Võrumaa osaluskohvikus

Saksa keele päev Võru
Kesklinna koolis
27. novembril Võru Kesklinna
koolis aktusega alanud saksa keele päeval keerles kõik
Saksamaa ja saksa keele ümber. Koos kooliga panid erinevad organisatsioonid kokku programmi, et äratada huvi
Saksamaa ja Austria vastu. Aktusel, kus osalesid kõrged
külalised eesotsas Saksa suursaadiku ja Goethe instituudi juhatajaga, tunnustati tublisid saksa keele õpetajaid ja parimaid
õppureid. Pidulikule osale järgnesid tegevused ja arutelud
klassides.

Rahvusvaheline puuetega
inimeste päev Kandles
5. detsembril Kandles toimunud rahvusvahelise puuetega inimeste päeva üritusel tunnustati tublimaid ja paremaid ning
öeldi ohtralt tänusõnu. Üritus tipnes meeleoluka kontserdiga.

Kas oleme valmis?

Võru Järve kool osaleb kolmeaastases rahvusvahelises
projektis „Are EU ready to
life and work”, mille sisuks
on noorte ettevalmistus iseseisvasse ellu ja tööhõivesse
astumiseks.
Projekti koordinaator on
Inglismaa Durham Trinity
erikool, partnerid Portugali,
Rumeenia ja Läti erivajadustega laste koolid.
Eesmärk on töötada välja
õppekava, mis toetab intellektipuudega õpilaste sujuvat
üleminekut ühest eluetapist
teise, see tähendab ettevalmistust täiskasvanueluks.
Meie ülesandeks on koguda kolme aasta jooksul
partnerriikidest ja mujalt
Euroopast kokku parimad
näited, mille põhjal koostame kooli lõpetavate õpilaste
jaoks õppekava.
Plaan on selgitada ka
laiemale kogukonnale, et
intellektipuudega
noored
saavad lihtsate tööde-tegemistega edukalt hakkama.
Selleks kaasame oma projekti kohalikke ettevõtjaid,
luues silla intellektipuudega

noorte ja tööandjate vahel.
Sügisel alustasimegi selles
vallas koostööd: Järve kooli
õpilased on käinud tööharjutustel Võru Kaubamajas, Kuningatalus ja uueks aastaks
on sõlmitud kokkulepe KPG
Kaubanduse OÜga.
Eesmärk on ka omavalitsusi kaasata, et koos ehitada
üles võimalikult hästi toimiv
võrgustik intellektipuudega
inimeste toetuseks Võrumaal. Kevadeks on kavandatud omavalitsuste ja MTÜ
Toetuskeskus Meiela esindajate tutvumine intellektipuudega inimestele sotsiaalset
kaitset pakkuva organisatsiooniga APPACDM Viana
do Castelos Portugalis.
Julgustame ettevõtjaid ja
tööandjaid koostööle Järve
kooliga. Meie õpilased on
koolis omandanud oskusi,
mida saab rakendada tööhõives. Intellektipuudega noorte
oskuste kasutamine tööelus
ja nende aktiivne kaasamine
igapäevaellu on kokkuvõttes
kasulik kogu ühiskonnale.
Reet Kangro,
projekti koordinaator

28. novembril Võrumaa
toidukeskuses
toimunud
Võrumaa osaluskohvikus
arutlesid aktiivsed noored
ja noortemeelsed inimesed
Eesti elu puudutavatel teemadel ning otsisid üheskoos
lahendusi ühiskonna valupunktide leevendamiseks.
Töölaudadel oli seitse teemat: „Kas Tiigrid magavad
talveund ehk mis sai e-riigist?”, „Kooseluseadus – mis
see meie jaoks tähendab?”,
„Kas kool saab olla huvitav?”, „Appi! Ma lõpetasin
kooli! Mis nüüd?”, „Võrumaa noorteinfo – mis ja kuidas?”, „Mida hääd on Võrumaal?” ning „Võru linn kui
tugev piirkonna tõmbekeskus – kas ja kuidas?”. Arutelust võtsid osa ka mõned
Riigikogu liikmed ja Võru
linnavalitsuse
esindajad

eesotsas abilinnapea Sixten
Sillaga.
Eesti Noorteühenduste
Liit korraldab iga aasta no-

vembris koos maakondlike
noortekogude ning linnade
ja valdade noortevolikogudega 15 osaluskohvikut üle

kogu Eesti, kus mõttetöö
kõrvale pakutakse kohvi ja
suupisteid.

Võrus toimus „Ühendava spordi” üritus
3.
detsembril
toimus
Võru spordikeskuses Eriolümpia Eesti ühenduse
„Ühendava spordi” üritus.
See on unikaalne sportlik
koostöövorm,
mis
ühendab intellektipuudega
ja tavasportlasi. Ühisüritusel osalesid Võru Järve kooli
ja Võru Kesklinna kooli 3.c
klassi õpilased.
Võru Kesklinna kooli
õpilasi juhendas ja üritust
aitas korraldada kehalise kasvatuse õpetaja Terje
Piirmann. Saadi omavahel
tuttavaks ja osaleti teatevõistlustes. Võistkondade
moodustamisel järgiti põhimõtet, et mõlemas võistkonnas on mõlema kooli lapsed.
Teatevõistluste käigus
selgus, et Järve kooli poisid
ei jää oma kehaliste võimete poolest Kesklinna kooli
õpilastele alla. Võistluspäev
lõpetati
sõprusjooksuga.
Lastele ja õpetajatele oli
spordipäev meeldiv kogemus ja lahku mindi juba

uute kohtumisplaanidega.
Me kõik oleme rohkem
sarnased kui erinevad!
Võru Järve kool on olnud
Eriolümpia Eesti ühenduse
aktiivne liige 14 aastat.
Eriolümpia Eesti ühendus liitus selle aasta alguses
„Ühendava spordi” ülemaailmse programmiga.
„Ühendav sport” on
unikaalne sportlik koos-

töövorm, mis ühendab eriolümpia sportlasi ja partnereid. Partner on sportlane,
kellel pole intellektipuuet ja
kes osaleb koos eriolümpia
sportlasega lõbusas, positiivseid emotsioone pakkuvas
mõtestatud treeningprotsessis ning võistlustel. Ühised sportlikud kogemused
lähendavad inimesi, koos
sportides tekivad vastastikune mõistmine ja toetav

õhkkond. „Ühendav sport”
viib uute sõprussidemeteni, tõstab intellektipuudega
sportlaste enesehinnangut
ning annab motivatsiooni regulaarselt treenida.
Partnerites arendab selline
koostöövorm hoolivust, sallivust, koostööoskusi. On
saanud kinnitust, et „Ühendav sport” aitab vähendada
programmis osalejate käitumisprobleeme, eriolümpia sportlased saavad lisaks
vajalikke sotsiaalseid oskusi
ja parema võimaluse ühiskonda integreeruda.
Programmi
motoks
võiks olla: „Pea meeles: me
kõik oleme rohkem sarnased kui erinevad!”
Alates oktoobrist 2014
on Järve kooli õpilastel võimalik kord nädalas treenida
FC Helios jalgpallitreeneri
Jaanus Vislapuu juures.
Gaida Vassin,
Võru Järve kooli
kehalise kasvatuse õpetaja

Seikluslaager Võru noortekeskuses
20.–24. oktoobrini
toimus Võru noortekeskuses seikluslaager, millest võttis
osa 12 Võru linna
ja valla noort. Laagrist osavõtt kujunes
oodatust
väiksemaks, aga noorte tagasisidest laagri kohta jäid kõlama ainult
positiivsed noodid.
Neli laagripäeva
sisustati seikluskasvatuslike tegevustega, lähtudes noorte
huvidest ning pöörates
tähelepanu
meeskonnatöö
ja
sotsiaalsete oskuste
arendamisele, konfliktide
lahendamise oskuste parandamisele ning sallivuse kasvatamisele.
Laagris õpiti oskust
meeskonnana töötada ja
võtta vastutus ning arvestada erinevustega meie
ümber. Suurt tähelepanu
pöörati loovusele ning koolis õpitu sidumisele igapäevaeluga: tehti teaduskatseid

ning tutvuti maailma avarustega, valmistati kipsist
maske, arutleti looduse,
keskkonna ja tervislike
eluviiside teemadel ning
valmistati ise pitsat. Programmi lisas vürtsi AHHAA
teaduskeskuse ja Tartu seikluspargi külastus. Närvikõdi
ja põnevust pakkus noortele
matk Luhasoos, kus vihmavesi oli suure osa laudteest
üle ujutanud. Ehkki rada

ei olnud päris läbitav ja nii
mõnelgi sai jalg märjaks,
pidasid noored vapralt vastu
ning seda paremini maitsesid Rõuge noortekeskuses hernesupp ning lõkkel
küpsetatud banaan ja apelsinikook. Viimasel päeval
toimus koostöös Maanteeametiga helkurite vajalikkuse koolitus. Laagrile pani
punkti filmiöö Võru noortekeskuses.

Kõigis
tegevustes lähtuti mitteformaalsetest
õppemeetoditest,
seades olulisele kohale refleksiooni ja
eneseanalüüsi. Nii
said noored igal õhtul seoses tegevuste
ning õpituga emotsioone ja mõtteid
väljendada.
Laagri korraldusmeeskond tänab kõiki lapsevanemaid meeldiva
suhtumise ja laagri
tegevustes kaasaaitamise eest.
Laagrit rahastati
Euroopa majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored”
taotlusvoorust „Noorte- ja
noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi
ja noori on paranenud” ja
ENTK maakondliku ANKi
programmist.
Mairi Raju,
MTÜ Võru Noortekeskus
juhataja
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Kultuurisündmused
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Maria Kolk 104
25. novembril sai Võru linna vanim elanik Maria Kolk
104aastaseks. Sel puhul käis
teda kodus õnnitlemas Võru
linnapea Anti Allas, võõrustajateks sünnipäevalapse
kolm nooremat põlvkonda
(pildil).
Maria, kes kolis kaheksa aastat tagasi Puhja vallast
Võrru oma tütre ja väimehe
juurde, on suure osa elust teinud rasket füüsilist tööd Tartu ning Viljandi vahel asuvas
Ulila turbarabas. Viimastel
aastatel on tema nägemine ja
kuulmine küll halvenenud,
kuid tütre väitel pole ema

oma eluaja jooksul haiglaravi
vajanud.
Maria on üksi üles kasvatanud kolm last ja aidanud neil kõrghariduse saada.
Tema mees võeti II maailmasõjas Saksa sõjaväkke ja jäi
sõjas kadunuks. Pärast Eesti
taasiseseisvumist selgus, et
mees jäi küll sõjas ellu ja elas
Saksamaal, ent jäi ülekäigurajal auto alla ja hukkus. Seetõttu pole lapsed pärast sõda
oma isa näinud.
Peale kolme lapse on Marial seitse lapselast ja kuus
lapselapselast.

New Yorgist pärit noor mees
Wally Murdock ostab oma
naisele sünnipäevaks kohviku. Paraku on see kohvik
Las Vegase lähedal kõrbes
ning asub õnnetuseks ka valel pool teed. Selles kohvikus,
mis näeb välja nagu hamburger, otsustavadki noored
oma iseseisvat elu alustada.
Saatuse tahtel satub enne
kohviku avamist paarikese
juurde ka üks tüdruk, kes on
tohutu pika tee hääletanud ja
kellel on kindel soov Hollywoodi jõuda ja filminäitlejaks saada. Tüdruk, kes tuleb
vaid üheks õhtuks, jääb sinna
aga 20 aastaks...
Loo koomilisus seisneb
selles, et 40 aasta jooksul ei
külasta kohvikut mitte keegi,
kuna see asub vales kohas ja
kõik käivad teisel pool teed

konkurendi juures. Teisalt
loodab kohvikuomanikest
abielupaar kogu aeg, et äkki
ehitatakse sinna koolimaja või tehakse uus tee. Ent
aastad lähevad ja midagi ei
juhtu. Lõpuks on tegelased
vanad ning siis saab näha ja
kuulda, mida nad ise kogu
asjast arvavad.
Soe ja särtsu täis komöödia!
Tõlkija ja lavastaja: Peeter
Tammearu. Kunstnik: Jaak
Vaus. Osades: Andres Raag
(Tallinna linnateater), Helena Merzin-Tamm, Merilin Kirbits.
Piletid eelmüügist kuni
14. jaanuarini kõigile 10 €!
Nädal enne etendust täishinnaga 12 €, pensionärid, õpilased 10 €.
Kuressaare linnateater

21. jaanuaril kell 19 Võru
Kandles Kuressaare linnateatri
komöödia „Wally kohvik”

20. detsembril kell 13
ARSISE JÕULUKONTSERT
„Kellamuusikat meilt ja
mujalt”. Teatrisaalis. Piletid
hinnaga 10 € ja 8 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.
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. Piletid hinnaga 5 € eelmüügis Kandle kassas.
LAULUD VEEVILE – „Sirelid
lumistel väljadel”.
26. detsembril kell 19
JÕULUOOPER:
MARIA
LISTRA, MARKO MATVERE ja Ooper-Kvartett.
Piletid hinnaga 18 € ja 15 €
eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis. Esmakordselt esitavad
ühist programmi bariton Marko Matvere ning sopran Maria
Listra, kes toovad kuulajani
kauneid meloodiaid – nii jõulupalasid kui ka hingelisemat
pühademuusikat. Esimest korda esineb Maria Listraga laval
ka keelpillidest koosnev OoperKvartett, kus viiulit mängivad
Eivin Toodo ja Henno Soode,
vioolal Kerstin Tomson ning
tšellol Mati Leibak. Tähelepanuväärne on ka see, et kõik
kvarteti liikmed töötavad Rahvusooperis Estonia.
29. detsembril kell 19
VÄLJA MÜÜDUD! Kontsert:
KAUNIMAD JÕULUD ME
ELUS. Kaunimate Aastate
Vennaskonna kontsertetendus.
16. jaanuaril kell 19 Tallinna Kammerteatri etendus „EGON JA INDREK”.
Teatrisaalis.
Piletid
hinnaga 12 € ja 10 € eelmüügis Kandle kassas, Pile-

tilevis
ja
Piletimaailmas.
Stand-up-komöödia kahes osas.
18.
jaanuaril
kell
14
KANDLE
KAPELLI 20 aasta juubelipidu.
Teise korruse väikeses saalis.
Tasuta.
20. jaanuaril kell 18 Keskkonnaameti LOODUSÕHTU: „JÄINE TEEKOND – rännak üle Põhja-Jäämere”. Teise
korruse väikeses saalis. Tasuta.
Räägib Timo Palo.
24. jaanuaril kell 16 juubelikontsert: PIRET RIPSLAUL 50. Kontserdisaalis.
25. jaanuaril kell 13 klubi HÕBEDANE JUUS pidu.
Kontserdisaalis.
26. jaanuaril kell 19 Rakvere teatri etendus „KAASAVARATU”. Teatrisaalis. Piletid
hinnaga 13 € ja 11 € eelmüügis Kandle kassas ja Piletimaailmas. Suur vene klassika.
Avara hingega suursugune naine, ilus ja kuldse südamega –
kui vaid leiduks talle vääriline
kosilane ja armastus. Väiklane
ametnik, kellele saatus selle naise kätte mängib. Ümberringi
mehed, kes mängivad... Nende
arvates saab raha eest kõike
osta ja lõbus peab olema. Segaduses ema otsib seltskonnast
tütrele meest – kaasavara pole,
aga tütar on hea. Mustlaskoor
akna taga laulab nii, nagu süda
juhatab. Kui külm ja kuum
kokku saavad, on tulemas äike.
Kui kuum ja veel kuumem saavad kokku, purskub vulkaan.
Autor: Aleksandr Ostrovski. Lavastaja: Eili Neuhaus.
Kunstnik: Reili Evart. Tõlkija:
Peeter Volkonski. Osades: Üllar Saaremäe, Anneli Rahkema, Velvo Väli, Ülle Lichtfeldt, Mait Joorits, Eduard
Salmistu, Peeter Rästas, Tarvo Sõmer, Erni Kask ja teater
Tuuleveski..

Võru kirikute-koguduste advendi-, jõuluja aastavahetusaja jumalateenistused
EELK Võru Katariina kirik (Jüri 9)

Konverentsisaalis
Vaido Otsari fotonäitus Uus-Meremaast „Pika valge pilve maa”
Eesti Riigiarhiivi näitus „Eesti maakondade lipud ja vapid”
III korruse lugemissaalis
Gerald Malcolm Durrell 90 – raamatunäitus
Trepigaleriis
Reproduktsioonid „Naised Indoneesia kunstis”
Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Kodulinna pillide
müsteerium”
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitus – Voldemar Rätsep „August Teppo teel koju”
Võrumaa muuseumi kogust
Lasteosakonna üritused
Koolivaheajal on avatud Osavnäpu töötuba: saab meisterdada
ja pilte värvida.
4. detsembrist 31. jaanuarini Ere Raagi kalendrikogu näitus
„Iga hetk on kordumatu”.
Alates 9. detsembrist Võru loovuskooli laste tööde näitus.
Võrumaa Keskraamatukogu soovib
kõigile lugejatele, toetajatele ja koostööpartneritele
ilusat jõuluaega ja lugemisrõõmu uuel aastal!
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Pühapäev
21.XII kell 11
		

advendiaja 4. pühapäev
jõulurahu väljakuulutamine, armulaud,
laululehed

Kolmapäev
24.XII kell 16
kell 18

püha jõuluõhtu I jumalateenistus
armulaud, laululehed
püha jõuluõhtu II jumalateenistus

Neljapäev
25.XII kell11
kell 12.30
kell 18
		

I jõulupüha
armulaud, laululehed
orelikontsert, orelil Denis Kasparovitch
I jõulupüha õhtune jumalateenistus,
laululehed

Reede II jõulupüha
26.XII kell 11
lauluraamatud
Pühapäev
28. XII kell 11

1. pühapäev pärast jõulupüha
armulaud, laululehed

Kolmapäev
31.XII kell 16
kell 23.30
		

vana-aastaõhtu
armulaud, lauluraamatud
aastavahetuse jumalateenistus,
laululehed

Võru Adventkogudus (Linda 1A)
Laupäev
20.XII kell 17

kontsertjumalateenistus

Kolmapäev
24.XII kell 17

jõulujumalateenistus

VÕHANDU
MARATON

Õnnitleme
detsembrikuu
juubilare!
95
EDUARD-LEMBITU
HARJU
90
VALDEKO ERLEMANN
VIRVE KÄSPER
NADEZDA KARNACHUK
LEIDA SAARVA
85
ALFRED LUIK
NIINA IVANOVA
ASTA HERMANN
ELLEN KRILLO
VENGI KUSLAPUU
RAISA SERIKOVA
80
ENDEL KÄRBLANE
HEINO VALGE
JAAN LINNAS
TIIU ZIRK
JELISAVETA
FILIMONOVA
MILVI KASEMÄGI
SILVIA NOPRI
Väljaandja Võru Linnavalitsus
VILHELMINE SOLNASK
Jüri tn 11, 65620 Võru
ALEKSANDRA
Toimetajad:
Arved Breidaks
DUBROVA
HELVI MIGOTSKAJA
Tel: 785 0948
AINO
TRUUP @voru.ee
E-post:
arved.breidaks

75
ENNO NIIDO
KALJU KÕOLEHT
MAIMU SEIM
VIIGI GRÜNER
LIISI NISOVA
ÕIE KALLEV
LEILA MEESAAK
HELI JÜRJENDAL
70
HEINO KUKK
HELI POOK
VIIVI KARBA
KRISTA OVSJANNIKOVA
MARE LOOS
ANNE VOIS
IRA PETROVA

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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Võru Toidupank
võtab rendile ruumid.
Sobivad tingimused:
1) üldpind
100 ruutmeetrit,
2) vesi, kanalisatsioon,
3) reguleeritav küte,
4) asukoht – Võru linn,
5) veoautoga
ligipääsetavus.
Kontakt:
võru@toidupank.ee;
Siret Vaher,
tel 5374 6806;
Tea Võro, tel 553 6696.

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

