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Lõviosa Võru õpetajaid jätkab ametis
Hirmud, et Võrus käivitunud koolireformiga kaasneb
õpetajate massiline töötuksjäämine, ei osutunud tõeks.
Pärast uutesse koolidesse –
Võru gümnaasiumi ja Võru
Kreutzwaldi kooli – personali leidmiseks korraldatud
konkursse selgus, et ametis
jätkab 91,7% uude ametisse
kandideerinud haridustöötajatest.
Kui praeguses kahes
koolis – Võru Kreutzwaldi gümnaasiumis ja Võru I
põhikoolis – on kokku 112
töötajat (õppejuhid, õpetajad, tugispetsialistid, teistel õppe- ja kasvatusaladel
töötavad isikud ning muud
töötajad), siis uutes koolides – Võru gümnaasiumis
ja Võru Kreutzwaldi koolis –
on ametikohti kokku 103,95.
Eespool nimetatud 112st
inimesest kandideeris Võru
gümnaasiumi ja/või Võru
Kreutzwaldi kooli tööle 96,
neist töökoha said 88 inimest. Töökohta ei saanud
kaheksa inimest ehk 8,3%
kandideerinutest. Kandideerimisest loobus erinevatel
põhjustel 16 inimest.
Abilinnapea Sixten Sild

täpsustab, et koolis tööd saavate inimeste arv ei ole veel
lõplik. „Täpset tööd saavate
inimeste arvu ei ole praegu
võimalik öelda, sest mõnele
töökohale inimesi alles otsitakse. Statistikast on välja
jäetud
majanduspersonal,
kelle värbamine on veel toimumas või ees, samuti hakkab osa inimesi tööle osalise
koormusega, osa kahel ametikohal jne.”
Koolireformi
käigus
koondas Võru linnavõim
Jõgeva eeskujul likvideeritavate koolide kõik töötajad ja
soovijad pidid kandideerima
uutesse koolidesse. Põhjusi selleks oli kaks. „Esiteks
õpetajate võrdne kohtlemine
– alternatiiviks oli vaid ühe
kooli õpetajate koondamine,
teise kooli õpetajad oleksid
jätkanud endises koosseisus
–, teiseks soovisime uutesse
koolidesse komplekteerida
konkursi alusel võimalikult
tugeva õpetajaskonna,” selgitab Sild. „Ei saa ka jätta mainimata, et see on õpetajatele
majanduslikult kõige soodsam variant.”
Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits peagi valmiva õppehoone hoovis.

KOMMENTAARID:
Võru gümnaasiumi direktor Karmo Kurvits: „Gümnaasiumisse kandideeris tööle 181 inimest, neist pedagoogilistele ametikohtadele 105, õppejuhiks üheksa inimest.
Vestlused kandidaatidega pakkusid põnevaid kohtumisi,
meeldivaid emotsioone ja andsid uue kooli käivitamiseks
energiat juurde. Tunnustan ja tänan kõiki, kes osalejaterohke ja pikalt kestnud konkursi vastu pidasid. Enamasti
kandideeris ühele ametikohale mitu inimest, enim sooviavaldusi laekus kehalise kasvatuse ainevaldkonnas. Mõned õpetajad, lähtuvalt gümnaasiumi õppekava kursuste
ja klassikomplektide arvust, asuvad tööle osalise tööajaga.
Praeguseks väljavalitud töötajad kogunesid esimest korda
koolivaheajal meeskonnatöökoolitusel. Tulevased 10. klasside juhatajad osalesid ka sisseastumisvestlustel.”

Võru Kreutzwaldi kooli direktor Kaider Vardja: „Peaaegu kõigi õppeainete õpetajate ühele kohale kandideeris
mitu inimest, kõik õpetajakohad said täidetud. Koolis on
kokku 91 ametikohta. Välja oli kuulutatud konkurss 69,45
töötaja ametikoha täitmiseks (sh õpetajad, tugispetsialistid
jt). Tööpakkumine kas osalise või täiskoormusega töötamiseks on tehtud 77 inimesele. Osa inimesi kandideeris osalise töökoormusega ametikohtadele. Kokku soovis Võru
põhikoolis tööd saada 145 inimest. Suurim konkurss oli
0,65-le saksa keele õpetaja kohale, millele kandideeris viis
inimest. Kehalise kasvatuse 4,4-le ametikohale kandideeris
13 inimest ja inglise keele õpetaja kaheksale ametikohale
17 inimest. Juhiabi ühele ametikohale kandideeris üheksa
inimest.”
Eve Unt, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi inglise keele
õpetaja: „Koolireform ei sünni üleöö. Paratamatult tekitas
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see hirmu ka minus. Ehkki olen juba 30 aastat õpetajaametit
pidanud, polnud ma kindel, kas mu teeneid ka uues koolis
vajatakse või oodatakse nooremaid jõude. Nüüd, kui Võru
gümnaasiumisse kandideerimine edukalt läbitud, on mul
hea meel, et minu eelnevaid pingutusi on märgatud ja neid
hinnatakse. Mul on tunne, et uuest gümnaasiumist saab
õpetajaskonna ja õpilaste jaoks inspireeriv keskkond, kus
on palju ruumi loovusele.”
Vesta Leesalu, Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja: „Minu mulje Võru Kreutzwaldi
kooli töötajate leidmiseks korraldatud konkursist piirdub
isikliku kogemusega. Töökohale kandideerinud said tagasisidet kiiresti, aegsasti teatati vestluse toimumise aeg ja koht.
Vestlus oli asjalik, küsimused läbi mõeldud, õhkkond sundimatu ja sõbralik, sest komisjoni liikmed suhtusid ametikoha taotlejasse lugupidavalt ja toetavalt.”
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Võru on taas
omavalitsuste
liidus
Märtsikuu volikogu istungil oli tuline arutelu teemal, kas Võru linn peaks
olema Võrumaa Omavalitsuste Liidu (VOL) liige
või mitte, mis on sellest
linnale kasu ja kui palju
toob liikmesus kaasa rahalisi kohustusi. Kõik küsimused selle teema kohta
on kindlasti vajalikud ja
vajavad arutamist.
Võru linn on olnud
VOLi liige ja sealt jälle
välja astunud korduvalt.
Selline käitumine on tekitanud pingeid, mis ei
ole pikemas perspektiivis kindlasti kasuks.
Liitudes taas Võrumaa
kohalikke omavalitsusi
ühendava katusorganisatsiooniga, loodab Võru
linn anda selge sõnumi, et
oleme seda teinud koostöötahtes ning soovime
ühiselt maakonna arengut
puudutavad küsimused
läbi arutada, omalt poolt
panustada ja kaasa rääkida. Siinkohal on neil, kes
arvavad, et koostöö tegemiseks pole vaja olla organisatsiooni liige, jäänud
märkamata, et kõrvale
jäädakse ka demokraatlikust otsustusprotsessist,
sest mitte olles liige, ei saa
osa võtta hääletamisest ja
VOLi lõplike otsuste kujundamisest.
Lisaks mitmele investeeringuobjektile ja kulutuuriüritusele, mida linn
plaanib koostöös valdadega ellu viia, on VOLil
tulevikus
loodetavasti
oluline sõna sekka öelda
üldise
haldusjuhtimise
korraldamises maakonnas. Juba aastaid on Eestis
kavandatud haldusreformi ja väiksemate omavalitsuste liitmist. Kas see
toimub kohalike omavalitsuste volikogude ja kogukondade vabatahtliku
otsusena või riigipoolse
sundliitmise
tagajärjel,
pole praegu veel teada.
Olenemata
sellest,
missugune on omavalitsusliitude roll tulevikus,
saame juba täna ühiselt
mõelda, mis saab omavalitsuste
vabatahtliku
ühinemise korral keskusest kaugemale jäävatest
äärealadest, milline on
Võru linna kui maakonnakeskuse vastutus kogu
piirkonna arengu kujundamisel.
Soovin, et astutud
samm annaks kindlustunde, et Võru linn on avatud
koostööle ja valmis pingutama kõigi meie inimeste heaolu kasvatamise nimel – et saame koos
teha plaane, mis annavad
positiivse
arengutõuke
järjepidevateks muutusteks ning loovad uusi
võimalusi meie ettevõtjatele, kogukondadele ning
uutele tulijatele.
Head koostööd soovides
Anneli Ott,
Võru linnavolikogu
esimees
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Võru linn kinnitati Võrumaa Omavalitsuste Liidu liikmeks
Võrumaa
Omavalitsuste Liidu (VOL) 27. märtsi
üldkoosoleku otsusega nr
5 kinnitati Võru linn VOLi
liikmeks ning Võru linna
esindajad VOLi juhtorganitesse. Sellega taastati
viimati kaks ja pool aastat
tagasi katkenud koostöö.
Osapooled leiavad, et taasühinemine loob paremad
võimalused arenguks, samuti sihtfinantseerimiseks
ja ühiste eesmärkide elluviimiseks kogu Võru maakonnas.
VOLi juhatuse esimees
Mailis Koger lausus, et liidul on väga hea meel Võru

linna liikmeks vastu võtta.
„Maakond on üks tervik
ning hea meel on tõdeda, et
tänasest alates on VOLi liikmed kõik 13 Võru maakonna omavalitsust,” sõnas ta.
Võru linnavolikogu esimees Anneli Ott märkis, et
hea meel on kõiki Võrumaa
omavalitsusi taas ühise laua
taga näha. „Linna kui maakonnakeskuse osalemisel
VOLis on lisaks praktilisele
mõõtmele laiem tähendus.
Selline samm näitab, et linn
teadvustab oma rolli maakonna keskusena ja kõigi
väiksemate omavalitsuste
partnerina.”

VOLi eelarvesse laekuva liikmemaksu aluseks on
liikme elanike arv ja eelarvetulud. Linna eelarvesse
on planeeritud 28 500 eurot,
mida kasutatakse SA Võrumaa Arenguagentuur, SA
Lõuna-Eesti Turism, Võru
folkloorifestivali, MTÜ Euregio Pskov-Livonia, MTÜ
Toetuskeskus Meiela, Võrumaa mängude, Uma Pido,
Võru Toidupanga, Kubja
laululava arendamise, Võrumaa Spordiliidu, maakonna noorte suvepäevade
jt ühiste ettevõtmiste toetamiseks.
Võrumaa Omavalitsuste

Liidu üldkoosolekul esindavad Võru linna Toomas
Paur (asendaja Jüri Miks),
Anneli Ott (asendaja Inge
Järvpõld), Anti Allas (asendaja Ene Liivamägi), Sixten
Sild (asendaja Silja Suija),
Kalev Ilves (asendaja Anti
Paap) ja Tõnu Jõgi (asendaja Halliki Karba). Võrumaa
Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmed on Anneli Ott
(asendaja Helga Ilves), Anti
Allas (asendaja Sixten Sild)
ja Kalev Ilves (asendaja
Tõnu Jõgi).
Võrumaa
Omavalitsuste Liidu lõid 16. märtsil
1993. aastal Võrumaa oma-

valitsusüksused koostöö- ja
esindusorganisatsioonina.
Liidu põhiülesandeks on
maakonnas tasakaalustatud
arendustegevuse toetamine
ning liikmete ühiste huvide
ja õiguste kaitsmine.

Milliste kortermajade
platside-teede
korrastamist plaanib linn tänavu
rahaga toetada? Kuidas
Vilja 8a kinnistu välja valiti?
Sel aastal ei ole Võru linnavalitsusel kavas maksta
toetust kortermajadele, sh
Vilja 8a korteriühistu plat-

side-teede korrastamiseks.
Vilja 8a õueala korrastamise
puhul ei ole tegu kortermaja
toetamisega, kuna Vilja 8a
esine ala on osalt korterelamu maa ning osalt linna tänavamaa. Kavas on korrastada Vilja 8a ees asuv plats
ja sissesõidutee selles osas,
mis kuulub linnale. Tegu

on linnas ühe halvemas seisukorras oleva territooriumiga, mille kordategemist
koostöös linnavalitsusega
on korteriühistu oodanud
juba pikki aastaid. Möödunud aastal korrastas linn
Luha 23 ja Luha 25 sissesõidutee.
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LINLANE KÜSIB, VALITSUS VASTAB
Kas, millal ja kellele jagatakse tänavu Võrus toiduabi ja kui palju seda on
võrreldes varasemate aastatega?
Toiduabi jagamine toimub sel aastal toidupankade
kaudu, linnavalitsuse sotsiaaltööosakond seda enam
ei jaga. Toiduabi jagatakse

inimestele/peredele,
kes
said toimetulekutoetust jaanuaris, veebruaris. Nimekirjad on Sotsiaalministeerium
esitanud Eesti Toidupangale
(toiduabi jagamine lõpeb
praegustel andmetel mai alguses). Täpsem info: Võru
Toidupank, tel 5374 6806,
voru@toidupank.ee.

Linnavalitsuse istungitel
Riigihangete korraldamine

Otsustati korraldada järgmised riigihanked:
- Võru linna munitsipaalkoolide –
Kesklinna kooli, Kreutzwaldi kooli ja
Järve kooli õpilaste toitlustamiseks, millega võetakse Võru linnale eelarveaastateks 2015–2020 rahalisi kohustusi kuni
1 240 000 eurot (sisaldab käibemaksu).
1. septembrist tööd alustava riigigümnaasiumi toitlustaja leidmiseks korraldab riigihanke Võru gümnaasium;
- Võru linna tänavate markeerimiseks 2015. aastal. Hanke eeldatav
maksumus on kuni 18 000 eurot (lisandub käibemaks), eesmärk on F. R.
Kreutzwaldi tänava markeerimine ja
ülekäiguradade ohutumaks muutmine;
- Vilja tn 8a tee ja platsi korrastamiseks. Hanke eeldatav maksumus on
kuni 90 000 eurot (lisandub käibemaks),
sellest 2/3 ehk 60 000 eurot jääb OÜ
Võru Kinnisvara ja 1/3 ehk 30 000 eurot
Võru linnavalitsuse kanda. Vilja tn 8a
tee ja platsi korrastamine sisaldab muu
hulgas kõnniteede ehitamist ja treppide
korrastamist;
- prügikastide ostuks. Hankega soovitakse osta Võru linna avalikesse kohtadesse paigaldamiseks 30 prügikasti,
kuna senini firmalt Ragn Sells renditud
kastid on aastatega amortiseerunud ja
vajavad väljavahetamist. Korralduse
jõustumine toob Võru linnale 2015. aastal kaasa rahalisi kohustusi kuni 6000
eurot (sisaldab käibemaksu);
- Võru Kesklinna kooli rekonstrueerimisprojekti
korrigeerimiseks.
Kuna 2004. aastal alanud toonase Võru
Kesklinna gümnaasiumi peahoone, õppehoone ja tunneli rekonstrueerimine
on toimunud osade kaupa (2005. aastal rekonstrueeriti kooli õppehoone ja
tunnel, 2010. aastal osaliselt keldri- ja I
korrus, 2012. aastal kütte- ja elektrisüsteemid, 2013. aastal II korrus ja osaliselt
IV korrus, 2014. aastal paigaldati tuletõkkeuksed ja moodustati evakuatsiooniteed), tekkis rekonstrueerimistööde
lõpuleviimisel vajadus arvestada kõigi
tehtud tööde ning muutuva ruumiprogrammiga. Korralduse jõustumine toob
Võru linnale 2015. aastal kaasa rahalisi
kohustusi kuni 33 800 (sisaldab käibemaksu) eurot.

Loa andmine müra tekitamiseks

Kaitseväele (registrikood 70008641) anti
nõusolek kasutada 4.05.–15.05.2015 toimuva õppuse „Siil” raames müra tekitavaid imitatsioonivahendeid Taara linnaku territooriumil (Kose tee 3a, Võru):
4.05. kella 22st – 5.05.2015 kella 6ni ja
5.05. kella 22st – 6.05.2015 kella 6ni.

Loa andmine laagri
korraldamiseks

MTÜle Võru Noortekeskus (registrikood 80190842) anti nõusolek korraldada laager „Võru õpilasmalev 2015”
29.06.–10.07.2015 Võru linnas Liiva tn
21 kinnistul. Laagris osalevad Võru linna ja Võru valla 13–18aastased õpilased,
rühmas on 20 noort. Töö tagavad laagris
osalejatele Võru linnavalitsus, Võru vallavalitsus, Jaagumäe talu ja Ilumäe talu,
ööbitakse kodudes.

Ehituslubade väljastamine

Väljastati järgmised ehitusload: Võru
linnavalitsusele Vabaduse tn 5 hoone
keldrikorruse ruumide rekonstrueerimiseks, ASile Võru Vesi veetorustiku
rekonstrueerimiseks Tartu tänaval Vee
tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava vahel, korteriühistule Vilja 8a korterelamu
parkla rekonstrueerimiseks, Võru linnavalitsusele linnale kuuluva Vilja tänava
parkla rekonstrueerimiseks, Danpower
Eesti ASile Vabaduse tänav T3 ja Vee
tänav T1 kaugküttetorustiku rekonstrueerimiseks ning Katariina allee 1 abihoone püstitamiseks, Katariina allee 1
elamu rekonstrueerimiseks, Petseri tn
10 korterelamu rekonstrueerimiseks,
Kalda tn 14 elamu rekonstrueerimiseks
ja F. R. Kreutzwaldi tn 111a hoone püstitamiseks.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastati järgmised kasutusload: OÜle
720 Kraadi F. R. Kreutzwaldi tn 15 ehitise keldrikorruse osaliseks kasutuseks,
otstarbega klubi ja pesumaja, Võru linnavalitsusele Vabaduse väljakul lammutatud tribüüni kohta ning Elektrilevi
OÜle Jaama tn 24 ja Jaama tänava elektrimaakaabelliini jaoks.

Riigihangete võitjad

Võru lasteaia Päkapikk küttesüsteemi ja
veevarustuse rekonstrueerimisprojekti
koostamise riigihanke võitis madalaima
hinna – 3900 euroga (lisandub käibemaks) OÜ GECC Konsultatsioonid (registrikood 11242048).
Võru linna tänavapuude hoolduse ja
kujunduslõikuse riigihanke võitis madalaima hinna – 4770 euroga (lisandub
käibemaks) OÜ Maastikuhooldus (registrikood 11500549).
Võru elanikelt kogutud suurjäätmete äraveo ja käitlemise riigihanke võitis
madalaima hinna – 39,95 euroga tonni
eest (lisandub käibemaks) MTÜ Võru
Jäätmekeskus (registrikood 80279080).
Korralduse jõustumine toob Võru linnale 2015. aastal kaasa rahalisi kohustusi
kuni 18 400 eurot (lisandub käibemaks).

Riigihanke „Võru keskväljaku arhitektuurivõistlus” võitjateks kinnitati järgmised võistlustööd: I koht – „Urban
Gadget” (OÜ Stuudio Tallinn, registrikood 10872824), II koht – „Võrude
magnetväli” (AS Novarc Group, registrikood 10226774), III koht – „Catwalk”
(OÜ Karisma Arhitektid, registrikood
11503141), ergutuspreemia – „Aas”
(OÜ Salto AB, registrikood 11038879).
Auhinnafond jagunes järgmiselt: I koht
5500 eurot, II koht 4000 eurot, III koht
3500 eurot, ergutuspreemia 2000 eurot.

Toetuse andmine

SAle Võrumaa Arenguagentuur eraldati
Võru linna eelarvest 2015. aastaks Võru
turismiinfokeskuse tegevuse toetuseks
3315 eurot. MTÜd Pimedate Infoühing
Helikiri otsustati toetada 500 euroga.
Toetuse abil ostetakse ühingule nüüdisaegne tehnika uute heliraamatute salvestamiseks.

Projektis osalemine

Otsustati osaleda Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusmeetme „Põhja- ja
Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm” raames projektis „Võru
linnavalitsuse ametnike õppereis – digitaalse innovatsiooni parimad praktikad
omavalitsustes”. Partneriteks selles projektis on Odense omavalitsus (Taani) ja
Malmö linn (Rootsi), eesmärk on kantseleitöö ja infotehnoloogia valdkonnas
kogemusi vahetada ning heade praktikatega tutvuda.

Aadresside ja sihtotstarvete
määramine

Riigi omandisse jäetavatele 39 maaüksusele määrati järgmised aadressid
ja sihtotstarbed: Põllu tn 16 ja Põllu tn
17, Roopa põik 1 ja Roopa põik 2 (kõik
60% tootmismaa, 40% ärimaa), Põllu tn
18, Põllu tn 19, Põllu tn 20, Põllu tn 21,
Põllu tn 22 ja Põllu tn 23, Roopa põik
3, Roopa põik 4, Roopa põik 5, Roopa
põik 6, Roopa põik 7, Roopa põik 8,
Roopa põik 10 ja Roopa põik 11, Turba
tn 16, Turba tn 17, Turba tn 21 ja Turba
tn 23, Põllu tn 25 ja Põllu tn 27 (kõik
95% tootmismaa, 5% ärimaa), Turba tn
25 ja Turba tänav T3 (mõlemad 100%
transpordimaa), Põllu tn 16a, Põllu tn
17a, Põllu tn 23a ja Põllu tn 24a, Turba tn 24a, Roopa põik 1a (kõik 100%
tootmismaa) ning Põllu tn 24, Põllu tn
26 ja Põllu tn 29, Roopa põik 12 ja Roopa põik 13, Turba tn 22 ja Turba tn 24
(kõik 50% tootmismaa, 50% ärimaa).
F. R. Kreutzwaldi tn 111 maaüksuse (katastritunnus 91901:013:0800) aadressiks
määrati F. R. Kreutzwaldi tn 111 // 111a

ning sinna püstitatava autoremonditöökoja aadressiks F. R. Kreutzwaldi tn
111a.
Munitsipaalomandisse taotletavale,
moodustatavale maaüksusele määrati
aadress Räpina mnt 1b/20 ja sihtotstarve 100% elamumaa.
Moodustatavatele
maaüksustele
Põllu tn 14/13, Põllu tn 14/14, Põllu tn
14/17, Räpina mnt 1b/3, Tallinna mnt
3/4 ja Tallinna mnt 3/23 määrati sihtotstarve (kõik 100% elamumaa).

Lasteaedade töökorraldus
2015. aasta suvel

Arvestades lasteaedade Sõleke, Päkapikk ja Okasroosike hoolekogude
ettepanekuid, otsustati sulgeda ajavahemikuks 1. juuli kuni 31. juuli 2015
lasteaiad Sõleke, Päkapikk ja Okasroosike ning kinnitada nimetatud ajavahemikuks valvelasteaiaks lasteaed Punamütsike. Suvekuudel, eeskätt juulis, väheneb
oluliselt laste arv koolieelsetes lasteasutustes seoses vanemate puhkustega ning
linna suudab teenindada üks lasteaed.

Isikliku kasutusõiguse
seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks
Räpina maantee T1 kinnistul (registriosa nr 2832041, katastritunnus
91901:011:0081, pindala 42420 m²,
sihtotstarve transpordimaa). Isikliku
kasutusõiguse ala pindala on 140 m² ja
isikliku kasutusõiguse esemeks maakaabelliin.

Projekteerimistingimuste
kinnitamine

Kinnitati
projekteerimistingimused
Pikk tn 17 kinnistul asuva OÜ Cristella
VT tootmishoone laiendamiseks ning
nõustuti olemasoleva tootmishoone
laiendamiseks ehitusprojekti koostamisega ilma detailplaneeringut koostamata.

Reservfondi kasutamine

Võru linnavalitsuse reservfondist eraldati erakordsete ja ettenägematute kulude finantseerimiseks kokku 6510 eurot:
3480 eurot linnamajanduse osakonna
puhkeparkide eelarvesse skate-pargi remondiks ning 3030 eurot lasteaia Punamütsike eelarvesse veetorustiku remondiks. Reservfondi jääk on pärast seda 88
990 eurot.

Täpsem info Võru linna
kodulehel www.voru.ee
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Ülevaade ehitustöödest
Võru linnas 2015. aastal
Peagi saabuva suvega jõuab
taas kätte see lühike aeg, mil
loodus loob Eesti kliimas
soodsad tingimused ehitustegevuseks ning ka Võrus
ootab ees vilgas töö, et parandada linnaelanike ja turistide heaolu, elukvaliteeti
ning ohutust.
Allpool on ülevaade Võru
linnas 2015. aastal ette võetavatest põhilistest ehitustöödest. Ühtlasi palume linnaelanikelt rahulikku meelt,
kuna ehitustegevus mõjutab
paljude inimeste igapäevatoimetusi, ning mõistvat
suhtumist, sest kõik tööd on
ette võetud ikka elanike hüvanguks.
Ehitustegevusega seotud
küsimuste ja probleemide
korral palume pöörduda
Võru linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja
Raiko Palmi (e-posti aadress
raiko.palm@voru.ee, telefon
785 0949) või linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja
Risto Aimu (e-posti aadress
risto.aim@voru.ee, telefon
785 0926) poole.
Raiko Palm,
linnamajanduse osakonna
juhataja

Kohanime määramine ja
liikluspindade ruumikujude
muutmine
Määrati Võru linnas asuva Põllu ja Turba
tänava ruumikujud. Sellega pikeneb Põllu
tänav Luha tänavast Roopa tänavani ning
Turba tänav vahemikus Turba tn 6 kuni
Pikk tn 20a. Linnavolikogu 10. detsembri
2014 otsusega nr 42 kehtestatud Võrusoo
tööstusala detailplaneeringu alusel rajatava uue liikluspinna nimeks määrati Roopa
põik.

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Jüri 40 kinnistu ja lähiala detailplaneering (OÜ Kurmik Projekt töö nr
2014-1407-17, lisa asub Võru linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnas).

Linnavara võõrandamine

Hetk rekonstrueerimistöödest Vee tänaval.

Vee tänava kvartali tänavaala
rekonstrueerimine

Jätkub mullu alustatud Vee tänava kvartali tänavaala
rekonstrueerimine. Tööde käigus rekonstrueeritakse
ligi 1000 meetri ulatuses Vee tänav ning Liiva, Vabaduse ja Tartu tänav F. R. Kreutzwaldi ja Tamula järve
vahel, samuti pannakse tänavale uus kate ja äärekivid
ning rajatakse kõnniteed ja haljastus. Töid teevad OÜ
Kivipartner ja OÜ Aigren ning tööde tähtajaks on 14.
august 2015. Tööde kaasrahastaja on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Seminari 1 koolihoone rekonstrueerimine

Jätkub eelmisel aastal alustatud Seminari 1 asuva koolihoone rekonstrueerimine ja laiendamine Võru gümnaasiumiks. Ehitustööde tähtaeg on 29. juuli 2015.
Ehitustöid teeb AS Nordecon, tellija on Võru linnavalitsuse volitatud Riigi Kinnisvara AS ning rahastajaiks
Ettevõtluse Arendamise SA ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Tänavavalgustuse rekonstrueerimine

Jätkub eelmisel aastal alustatud tänavavalgustuse
rekonstrueerimine. Välja vahetatakse kogu tänavavalgustussüsteem (valgustid, mastid, kannud, kaablid),
mille vanus on rohkem kui viis aastat. Kokku paigaldatakse u 1600 LED-valgustit 55kilomeetrisel lõigul. Tööde tähtaeg kesklinnas on 11. september 2015 (teostajad OÜ Kagu Elekter ja OÜ Aigren), Liitva, Võrukivi ja
osalt Kubja piirkonnas 25. september 2015 (teostaja AS
Leonhard Weiss Energy) ning osalt Kubja piirkonnas ja
Taara linnaosas 2. september 2015 (teostaja AS Leonhard Weiss Energy). Tööde tellija on OÜ Taristuhaldus
ja kaasrahastaja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Praeguseks on välja vahetatud ligi 650 valgustit.

Olevi 29 lasteaiahoone rekonstrueerimine

Alustatakse lasteaia Sõleke (Olevi 29) hoone ja õueala
rekonstrueerimist. Hoone rekonstrueeritakse täies mahus ning muudetakse madalenergiahooneks. Praegu
koostatakse ehitusprojekti (OÜ Sirkel & Mall). Projekteerimise tähtaeg on 14. august 2015. Ehitustööde
tegija selgub riigihanke käigus ning töid on plaanis
alustada sügisel.

Võlsi linnaosa sademeveesüsteemide
korrastamine

Alustatakse Võlsi linnaosa sademeveesüsteemide korrastamist. Selle käigus korrastatakse umbes 2600 meetrit sademeveekraave, vahetatakse välja ligi 550 meetrit
sademeveetruupe ja rajatakse umbes 400 meetrit uusi
sademeveekraave. Tööde piirkonnaks on Metsa, Järve,
Sügise, Kevade ja Raudtee tänav ning Võlsi tee. Pärast
projekti valmimist ja enne tööde algust on Võru linnavalitsusel soov kohtuda piirkonna elanikega, et plaanitud tegevusi tutvustada. Töid teeb OÜ Sanbruno ning
tähtaeg on 31. juuli 2015. Tööde kaasrahastaja on SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tänavate pindamine

Võru linnavolikogu istung 8. aprillil

Pigikillustikuga pindamisel saavad kõvakatte Kase,
Mulla ja Punga tänav, Toome, Kirsi, Veski, Kesk ja Tööstuse tänav ning Aida ja Kraavi tänav. Tööde tulemusena muutuvad nende eramupiirkondade tänavad tolmuvabaks ja liiklusohutumaks ning tänavahooldus on
kiirem, lihtsam ja soodsam. Ehitustööde tegija selgub

käimasoleva riigihanke käigus ning tööd on kavandatud suve algusesse.

Jüri 54 osaline rekonstrueerimine

Rekonstrueeritakse Jüri 54 asuva Võrumaa keskraamatukogu 2. korruse (Võru noortekeskuse) ruumid
umbes 300 m² ulatuses. Ehitustöid teeb OÜ Selista Ehitus ning tähtaeg on 22. juuni 2015. Ettevõtmist toetab
Ettevõtluse Arendamise SA.

Tänavakatete markeerimine

Markeeritakse uued F. R. Kreutzwaldi ning Jüri tänava
katted, samuti taastatakse liiklusohutuse parandamiseks kogu linnas ülekäiguradade kulunud teekattemärgistus. Töid teeb Jüri tänaval OÜ Asfaldigrupp ning
tähtajaks on 15. mai 2015. Ülejäänud tööde tegija selgub käimasoleva riigihanke käigus ning tööd on planeeritud maikuusse.

Vilja 8a esise linnamaa korrastamine

Võru linnavalitsus koostöös Võru Kinnisvara OÜ ja Vilja
8a KÜga korrastab Vilja 8a korterelamu ees asuva linna tänavamaa. Ehitustööde tegija selgub käimasoleva
riigihanke käigus ning tööd on planeeritud suvekuudesse.

Tartu tänava kõnnitee
(Vilja tn kuni Seminari tn) rajamine

Rajatakse kõnnitee Tartu tänavale Vilja tänava ja Seminari tänava vahele. Ehitustööde tegija selgub riigihanke käigus ning tööd on kavandatud suvekuudesse.

Vabaduse 15a lasteaiahoone veevarustus- ja
küttesüsteemide rekonstrueerimine

Rekonstrueeritakse Vabaduse 15a asuva lasteaia Päkapikk hoone veevarustus- ja küttesüsteemid. Praegu
käib projekteerimine, seda teeb OÜ GECC Konsultatsioonid. Projekteerimise tähtaeg on 29. mai 2015. Ehitustööde tegija selgub riigihanke käigus ning tööd on
kavandatud suvekuudesse.

Otsustati võõrandada Võru linnas asuv
Männiku tn 39 kinnistu (registriosa nr
2564441, katastritunnus 91901:014:0051,
pindala 5754 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa). Enampakkumise
alghinnaks kehtestati 79 000 eurot. Kinnistul, mis on osalt hõlmatud ranna ja kalda
piiranguvööndiga ning geodeetilise märgi
kaitsevööndiga, paikneb amortiseerunud
hoone (ehitusalune pind 56,8 m²), puuduvad vee-, kanalisatsiooni- ja elektrivarustussüsteemiga liitumised. Võru linn ei ole
kinnistule investeeringuid teinud ega näe
sellel kasutusotstarvet. Kinnistu võõrandamiseks tuleb Võru linnavalitsusel taotleda
valdkonna eest vastutavalt ministrilt vastav
luba.

Loa andmine laenu võtmiseks ja
riigihanke väljakuulutamiseks
Võru linnavalitsusel lubati võtta laenu
2 000 000 eurot järgmisteks investeeringuteks:
- Seminari pargi rekonstrueerimise pro-

jekteerimine;
- Võru linnavalitsuse büroohoonete veeja kanalisatsioonisüsteemide ehitus;
- Võru noortekeskuse uute ruumide renoveerimine;
- tänavate rekonstrueerimine;
- omaosalus kergliiklusteede ehituses;
- Võru Kesklinna kooli rekonstrueerimise projekteerimine;
- omaosalus Võlsi linnaosa ohustava
liigvee ärajuhtimise projektis;
- omaosalus haljastusjäätmete kompostimisväljaku rajamises;
- Võru linna lasteaedade rekonstrueerimise projekteerimine ja ehitus.
Eelnevaga seoses lubati välja kuulutada
riigihange investeerimislaenu võtmiseks
eelarveaastateks 2015–2027 ning rahaliste
kohustuste võtmiseks kuni 2 400 000 eurot.

Revisjonikomisjoni kontrolli
tulemuse kinnitamine
Kinnitati Võru linnavolikogu revisjonikomisjoni 27. märtsi 2015 akt nr 1, mis
puudutab ajavahemikul 13.02.–27.03.2015
tehtud kontrolli Võru Muusikakoolis, eesmärgiks muusikakooli 2014. aasta majandustegevuse ja eelarve täitmise kontrollimine. Revisjonikomisjoni kokkuvõttes
antakse koolis toimuvale ja finantsmajanduse korraldusele hea hinnang. Eraldi on
välja toodud järgmised lahendamist vajavad probleemid:
- kooli ruumides on välja ehitamata
arvutivõrk, klassides kasutatakse kooli wifi-võrku, mis levib halvasti ja takistab normaalset koolielu;
- mõned klassiruumid on väiksed, vaja
oleks maha võtta osa vaheseinu, et muuta
klassiruumid tundide tarvis otstarbekamaks;
- kooli ette tänavale, kus autod sõidavad
linnakiirusel, on vaja paigaldada kiirust piirav märk või leida muu lahendus, et välistada laste ohtusattumine;
- kool vajab uut pianiinot ja stuudiole
helitehnikat.

LÜHITEATED
l Sõitjate soovil muudetakse alates 1. maist liini nr
11 Kesklinna park – Kose –
Puiga – Kirepi sõiduplaani.
Väljumisel Seminari väljaku
peatusest kella 8.30, 18.25,
19.55 ja 20.40 ajal on marsruut senise Seminari väljak
– Polikliinik – Turu asemel
Seminari väljak – Vanalinna
– Liiva – Sauna – Turu.
l 2. ja 3. mail (laupäeval ja pühapäeval) kella
10–16 võetakse Võru keskkonnajaamas (Lühike 2)

linna elanikelt vastu tasuta
suurjäätmeid. Järjekordade
ärahoidmiseks või suuremate koguste korral võib
jäätmed viia ka Umbsaare
jäätmejaama, mis on samuti
sel ajal avatud.
l Maikuus on tähelepanu all kinnistute üldine heakord, muu hulgas pöörab
järelevalvespetsialist erilist
tähelepanu
ületäitunud
prügikonteineritele ja nende omanikele. Ületäitunud
konteinerist tuulega välja

lendlev või lindude väljakistav praht nullib pahatihti
naaberkinnistute tubli töö.
l Alates aprillil lõpust
alustatakse koostöös varjupaigaga taas hulkuvate
loomade, enamjaolt kasside
püüdmist Liitva ja Kubja tee
piirkonnas. Palun hoidke
oma lemmikud kontrolli all!
l 3. mail kell 10 avatakse pidulikult Võru Katariina
kiriku renoveeritud tagauks.

Tartu 25 drenaaži ja keldriseina
hüdroisolatsiooni ehitus

Pinnasevete tõrjumiseks rajatakse keldrist drenaaž ja
keldriseinte hüdroisolatsioon Tartu 25 paiknevale ehitismälestisele. Ehitustööd on plaanis ette võtta pärast
projekti valmimist suve lõpus ja sügisel. Tööde tegija
selgub riigihanke käigus.

Juudi pargi ja Võlsi tee vahelise ala
rekonstrueerimine

Jätkuvad mullu alustatud Juudi pargi ja Võlsi tee vahelise ala rekonstrueerimistööd, mis hõlmavad Tamula järve kallast Juudi pargist kuni Kalevi tänavani. Ehitustöid
teeb OÜ Saaretu ning tähtaeg on 15. juuni 2015. Tööde
kaasrahastaja on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Muud tööd
Väiksemamahulistest töödest on kavas amortiseerunud
prügikastide ja -urnide väljavahetamine, tänavapinkide
paigaldamine, Kreutzwaldi pargi pinkide remont, Kose
tee 2 kalmistu hoonesse vee- ja kanalisatsiooniühenduse rajamine, Räpina mnt trepi likvideerimine ja asendamine kaldteega ning Tamula ranna amortiseerunud
laudiste parandustööd.

• Kas on võimalik vähendada elektri- ja soojusenergia kulutusi ning saavutada
energiasõltumatus ise energiat tootes?
• Kas kogukonnapõhine energiamajandamine aitaks suurendada piirkonna
atraktiivsust ja elujõulisust?
Neile ja paljudele muudele energiaühistutega seonduvatele küsimustele annab
vastuse Eesti Arengufondi ja Võru linna koostöös toimuv

ENERGIAÜHISTUTE SEMINAR
Toimumiskoht: Võru Kultuurimaja Kannel väike saal
Aeg: 4. mai 2015 kell 13.00-17.00
Täpsem kava, rohkem informatsiooni ja registreerumine:
www.voru.ee ja www.energiaühistud.ee
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90 aasta taguseid uudiseid
Wõru linnast
Enam kui andeksandmata
Waatamata selle peale, et turuäärest alla puiestikku wiiw
kõnnitee täiesti kuiw ja korralik, wõib liikudes igalpäewal
silmata kodanikke, kes üsna rahulikult sammuwad kõnnitee
äärtel seda paekõwaks tallates. Sarnased isikud ei näi nagu
teadwatki, et tema poolt tallatud äär ei ole mitte kõnniteeks,
waid kohaks, kus rohi kaswades meile ilu peab pakkuma. Kui
kõnnitee ääred nüüd kewadel, kus rohi tärkamas, paekõwaks
tallatakse, ei ole loota, et nad suwe jooksul rohuga kattuwad.
Kogu suweks jääwad nad mustendama ja meie looduse armastuse nappusest tunnistust andma. Kodanikud, teadke, et
enam kui andeksandmata on iga teie tegewus, mis takistab
loodust oma ilu arendamast.
Wõru Teataja nr 41, 15. aprill 1925
Ülemaalise noorsoo ühenduse Wõru osakond
tekkimas
Koguke Wõru noori on mõttele tulnud ülemaalise Eesti noorsoo ühenduse (ÜENÜ – A. R.) Wõru osakonda asutada. Nagu
wastawast kutsest näha, peetakse osakonna asutamiskoosolek
juba 26. aprillil s.a algusega kell 3 p.l linna segaalgkooli ruumes. Koosolekul on peale walimiste ja ülemaalise Eesti noorsoo ühenduse põhikirja tutwustamise ka mitmed noorsoo
küsimust puudutawad referaadid ette nähtud. Kes selle mõtte
algatajad on, ei ole meile praegu teada. Samuti on meile teadmata, kas see organisatsioon on ettenähtud õppiwale noorsoole ehk noorsoole wäljaspool kooli. Wist siiski ametlikus
korras wiimasele.
Wõru Teataja nr 45, 25. aprill 1925
PS. See organisatsioon ühendas nii õppivaid kui ka töötavaid noori ja kujunes Eesti Vabariigi ajal üheks tegusaks ühenduseks, korraldades üritusi nii spordi kui ka kultuuri vallas.
Tähelepanu oli noorte kasvatamisel isamaalises vaimus, tihti
oldi ka teiste noorteühenduste ühendaja Võru linna ja maakonna ürituste korraldamisel.
Wõru-Petserimaa laulupidu 4. ja 5. juulil
Wõru-Petserimaa laulupidu on kindlaks määratud 4. ja 5.
juuli peale. Nagu warem teatasime, on laulupeo korraldamise
oma peale wõtnud Kandle selts, sest ajutisel laulupeo toimkonnal, mis moodustati, ei olnud korraldustöödeks mingisuguseid summasid ja Lauljate Liit ei annud ka mingit toetust
ehk wähemalt laenu. Meie aga teame wäga hästi, missuguseid
suuri kulusid nõuab ülemaakondlise laulupeo korraldamine.
Siin on korraldajatel isegi suure riisikoga tegemist, sest kui
ilm halb juhtub olema, wõib laulupidu aineliselt isegi puudujääki anda, nagu see läinud aastal Pärnus juhtus. Seni on
endid laulupeost osawõtmises ülesannud umbes 50 koori üle
1000 lauljaga. Koorid, kes endid senini weel ülesannud ei ole,
kuid laulupeost osawõtta soowiwad, wõiwad endid weel üles
anda. Noote wõib igal ajal kätte saada Tähe raamatukauplusest, Kandle seltsi asjaajaja hra Türmesilt.
Wõru Teataja nr 46, 28. aprill 1925
PS. Hakkab silma, et ka toona toimusid paljud kultuuriüritused n-ö projektipõhiselt, mis on meile praegusajast tuttav, ja
tuli otsida rahaallikaid.
See oli Võrumaa 22. laulupidu ja toimus Kandle seltsi suveaias. Pidu õnnestus kenasti. Kuigi peole pääsenud koore üldse ei kontrollitud, said kõik hästi hakkama. Toona värske muusikakriitik Richard Ritsing kirjutas järgmist: „Iga laulu kohta
eraldi sõnavõtmine teeb arwustuse pikaks, mispärast ütlen
laulude kohta niipalju, et nad hästi ja mõned, nagu M. Saare „Oh kodumaa” ja M. Lüdigi „Koit” kiiduväärselt esile tulid.”
Laulupeolt saadud tulu läks Võru- ja Petserimaa laulukultuuri
arendamise fondi.
Karske päew
Raha- ja siseministri poolt antud ja wiimases Riigi Teatajas
awaldatud määruse järele on üleriiklise karskuspüha puhul
s.a 3. mail igasuguste alkoholsete jookide müük kõigis riigi
kui ka erakauplustes, restoraanides ja einelaudades keelatud.
Wõru Teataja nr 47, 30. aprill 1925
PS. Karskusliikumine oli toona üsna populaarne ja selle
egiidi all toimusid rahvapidustused, laulupäevad, rahvalikud
üritused, kus peeti ettekandeid alkoholi kahjulikkusest ja loeti
ette katkendeid Kreutzwaldi „Wiina katkust”. Pidustustel osalesid ka tähtsad riigitegelased. Alloleval pildil on näha Jaan Tõnisson esinemas karskuspäeval 1928. aasta kevadel Kreutzwaldi samba juures.
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Tulekul on laulu- ja tantsupidu
„Võrumaa kuld”
Ajast aega on inimeste tundekell tiksunud kevadest
suvesse, suvest sügisesse ja
talve. Sellel ringil püsib aja
igavikuline kohalolek, milles
inimpõlved vahetuvad kui
lehed puudel. Lõpu ja alguse otsata kulgemine joonel,
mida võiks eluvõruks kutsuda. Me elamegi Võru linnas
Võrumaal. Meie loomepuu
juured on Haanjamaa küngaste nõlvadel, järvede rohelistel kallastel, metsade
sügavuses ja koduaia puude
varjus. Mida võrokesed siit
maanurgast oma meeltesse
kogunud, mida läbi tunnetanud ja teistele edasi andnud laulude või tantsude
kaudu, sellest saame osa 23.
mail Võru Kubija mändide all 2015. aasta laulu- ja
tantsupeol „Võrumaa kuld”.
Peokuulutuse pildil on Võrumaa loomepuu, mille iga
tärnike kõneleb ühest Võru
autorist, kes elanud, elab
praegu või veel sünnib tulevikus.
Aga üks nimi on esile tõstetud, sest Kai Leete
(sünd Tartus 26.05.1910,
surn 14.03.1995 Võrus) sünnist möödub tänavu 105 aastat. 50aastaselt Võru linna
elama asunud tantsumemm
lõi oma tantsud Võrus. Neis

tantsudes on küpset elutarkust ja nooruslikku temperamenti, huumorit ja tundekirkust. Kai armastas tantsu
ja tantsijaid. Igas tema loodud tantsusammus ja kujundis on elu. Lõuna-Eesti
oludest kõnelevad „Haanja
miis”, „Omaküla polka”, „Kui
naine minno pahandas”,
„Kodupaik” jpt. Igatsust
tundmatu järele väljendavad
„Viire takka” ja „Lepalinnu
tervitus”. Kai Leete tantsud
lähtuvad lootusest, hoolimisest ja armastusest. Neid
väärtusi on ta külvanud oma
õpilastesse. Need väärtused
kestavad uute tantsuloojate
loomingus.
Teise nimena Võrumaa
laulu- ja tantsupeo loomepuu ühe kuldtärni tagant
tooksin välja koorijuhist
helilooja Paul Elkeni (sünd
16.02.1909 Tartus, surn
13.10.2007).
Orkestrijuhtidest
on
oma loominguga möödunud sajandi auväärsemaks
esindajaks Samuel Onno
(snd 1.02.1911 Navil ja surn
11.06.1992 Võrus).
Unustada ei saa siinkohal „Võru valsi” autorit Helmut Käsperit (17.01.1921
– 6.01. 1993, Võru), tema
kuldset tähte, mille valgusel

sajandist sajandisse avaneb
võrokestele tõde, et „kogu
ilmaks Võru linn ja mereks
Tamula”. Legendaarne tantsumemm Kai Leete on omakorda selle mõtte koduse
tantsu sisse pannud.
Heast muusikast sünni-

vad toredad tantsud ja parimad peod.
Laulu- ja tantsupeo „Võrumaa kuld” üldlavastaja
on Maire Udras, reklaami
kujundaja Marika Vaher ja
idee sõnastaja Silvi Jansons.

Võrumaa pärimuspäev Kandles
Urbepäeval, 29. märtsil toimunud Võrumaa pärimuspäev Kandles avati muistseid
kombeid järgides vitsasähmakatega vastu sääri. Lõbusas meeleolus nenditi, et see
vana eesti tava vaevalt kedagi
paugupealt terveks või virgaks teeb, aga tuju aitab tõsta
küll.
Pärimuspeol
nautisid
üksteise seltsi ja rikkalikku
folklooritundmist Võru lasteaia Sõleke rühm (Lea Sikk),
Antsla Folgirakuke (Helin
Lihten), MTÜ Hilaro Loovuskooli kandlekool (Milja
Udras), Kandle leelokoor
Helmekaala’,
kandlemängijad Carol Maask ja Hebo
Rahman, naisrühm Viire
(Maire Udras), segarühm
Kannel ja naisrühm Tsõõr
(Maie Pau), Võru lasteaia
Päkapikk kandleansambel

(Kadri Mähar), Vastseliina
tantsurühm Tave (Valentina
Larionova) kapell Kannel
(Erja Arop ja Kersti Kam-

berg), kandlemängijad Milja
Udras, Heli Laaniste ja Kaja
Murde. Võrumaa rahvalaule
võttis eest Piret Kahre.

Ühisesse
tantsuringi
kutsusid Võru muusikakooli pärimusmuusikaõpilased
Kadri Lepassoni juhendusel. Jututoas pajatas lugusid
Helju Kalme. Lihtsaid käsitöövõtteid õpetasid Ülle
Hummal, Karmen Luiga ja
Merike Rebane. Rahvapille
tutvustas Milja Udras. Võrumaa toitudega kohvikut pidas Kadri Karu. Päevaprogrammi juhtis Silvi Jansons.
Pärimuspäeva peakorraldaja
Maie Pau jäi esinemistega
väga rahule.
Muu hulgas tutvustati
8.–12. juulini toimuvat Võru
XXI folkloorifestivali, mille
uudistel ja kava muudatustel
saate silma peal hoida aadressil www.vorufolkloor.ee,
samuti Baltica pärimuspidu,
mis toimub 22.–24. juunini
2016.

Märtsiküüditamise mälestusmiiting Võru raudteejaamas

Vanu ajalehti sirvis ja fotod otsis juurde Vana-Võromaa
muuseumide päävarahoidja Arthur Ruusmaa

25. märtsil toimus Võru
raudteejaama esisel väljakul
Memento Võrumaa ühenduse (MVÜ) korraldusel
märtsiküüditamise 66. aastapäeva
mälestusmiiting,
kuhu kogunes sadakond

inimest.
MVÜ juhatuse esimehe
Silver Silla, abilinnapea Kalev Ilvese ning Kaitseliidu
Võrumaa maleva ja Võru
maavalitsuse esindajate sõnavõttude järel asetati 1949.

aasta 25. märtsi traagiliste
sündmustega seotud paika
pärjad repressiooniohvrite
mälestuseks ning süüdati
küünlad.
Mälestusmiitingul osalesid Kaitseliidu, kodutütarde

ja noorkotkaste, Naiskodukaitse, Kuperjanovi ÜJP ja
Memento liputoimkonnad
ning Võru meesansambel.
Pakuti kuuma teed.
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Võru keskväljaku arhitektuurivõistluse
võidutöö pakub erinevaid arengusuundi
Võru keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistlusele laekunud viieteistkümnest tööst tunnistati
parimaks ideekavand märgusõnaga „Urban Gadget”,
mille autor on Villem Tomiste arhitektuuribüroost
Stuudio Tallinn.
Erinevaid arengusuundi võimaldava projekti
lõplik tulemus kujuneb
välja Võru linnavalitsuse,
kohalike elanike ja arhitekti tihedas koostöös.
Kui projekteerimisleping
sõlmitud, järgnevad avalikud arutelud ning vajaduse korral tehakse projektis
muudatusi.
Linnaruumi pikemaajalisele täienemisele rõhuv „Urban Gadget” pakub välja veenva ja lihtsa
väljaku tsoneeringu. „See
ei pretendeeri olema lõplik tõde, samas on põhijooned paigas,” on öeldud
žürii protokollis.
Võru
linnavolikogu
esimehe Anneli Oti sõnul
hindas žürii võidutöös selle veenvat linnaehituslikku
kontseptsiooni ja ruumi
selget funktsionaalset jaotust. „Lahendus võimaldab
mitmeid
arengusuundi.
Samuti rikastavad üldlahendust väiksemas mastaabis ruumielemendid,”
lausus ta. Olulisel kohal
on mõistagi ka keskväljaku arhitektuuri kvaliteet,
funktsionaalsus, tekkiva

Õppereis Rootsi

Võru linnapea Anti Allas, linnavolikogu aseesimees Tõnu Jõgi ja võidutöö (taamal) autor Villem Tomiste 15. aprillil toimunud ümarlauakohtumisel võimalike
arengusuundade üle arutlemas.
linnaruumi terviklikkus,
lahenduse otstarbekus ja
realiseeritavus.
Võru linnapea Anti Allase sõnul on linn esitanud
ligi 2 miljonit eurot maksva Võru linna keskväljaku
rajamise projekti piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise toetusmeetme tegevuskavasse ning
maakonna tasandil on
projekt juba võimalike
raha saavate objektide nimekirja kantud. Järgmise
sammuna peab tegevuskava kinnitama ka siseminister. „Töötame selle nimel, et Eesti Vabariigi 100

sünnipäevaks saab Võru
ajalooline keskväljak ja
Võru linna süda taastatud,” lausus linnapea.
Võidutöö autori Villem
Tomiste ettekujutuse järgi peaks Võru uuest aasta
ringi toimivast keskväljakust saama linna aktiivne
kese – kokkusaamise ja
ajaveetmise koht nii linnaelanikele kui ka külalistele. „Kavandatud plats ja
selle elemendid lähtuvad
olemasolevast linnaruumist, selle väljakujunenud
funktsionaalsusest, tuues
esile maamärgid ja väärtusliku
kõrghaljastuse,”

täpsustas ta.
Võistlus toimus EV
100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum”
raames, milles osaleb kokku kuni 14 linna. Avatud
ideevõistluse eesmärk oli
leida Võru linnale parim
tseremoniaalse
multifunktsionaalse esindusväljaku ja seda ümbritseva
avaliku ruumi lahendus.
Ulis Guth
Võistlustööd
internetis:
http://voistlused.arhitektuurikeskus.ee/voistlusandmebaas/edit?id=12

Märtsis toimunud Võru linnavalitsuse õppereis Rootsi pakkus
huvitavaid näiteid lasteaedade ja
algkoolide töökorraldusest ning
hoonete ehitustehnilistest lahendustest.
Reisi esimeses pooles külastati Linköpingis asuvat lasteaeda
Islandet, kus osa õppest toimus
nii-öelda mobiilses klassiruumis
ehk bussis. Seal oli olemas kõik
õppetööks vajalik: toolid, lauad,
stendid, pisike köök ja isegi voodi pikutamiseks. Iga päev oli buss
sõidus ja lasteaiarühmad sõitsid
vaheldumisi sellega linnas ringi
või külastasid mõnd põnevat paika lähiümbruses. Lasteaiahoone
ei ole otseselt ehitatud passiivmajaks, kuid selle energiatarbimine
on viidud võimalikult madalaks.
Võru sõpruslinnas Landskronas külastati Emilia kooli, kus
lasteaed ja algkool tegutsevad
ühes hoones. Tegu on passiivmajaga, kus puudub küttesüsteem.
Inimestest ja seadmetest tekkiv
soojus kasutatakse ära hoone kütmiseks ning ühtlast temperatuuri
hoitakse nutika ventilatsioonisüsteemi abil.

Alingsåsis asuva passiivmajakeskuse arhitekt Hans Eek ja
sealne näidisruum andsid hea
ülevaate passiivmaja ideoloogiast
ja toimemehhanismidest. Samas
linnas asub ka Stadsskogensi algkool, mis on samuti rajatud passiivmajana.
Reisi lõpus külastati ka teist
Rootsis asuvat Võru linna sõprusomavalitsust, Härrydat ning
sealset energiasäästlikku lasteaeda Tallgården.
Õppereisil osalenud Võru
linnavalitsuse ametnikud, kahe
lasteaia juhid ja abilinnapea
kohtusid
ka
Võru
linna
sõprusomavalitsuste Landskrona
ja Härryda esindajatega ning
vahetasid kogemusi omavalitsuse
planeerimise, ehituse ja hariduse
valdkonna töö korraldamises.
Õppereis toimus projekti
„Võru linna ametnike õppereis
Soome ja Rootsi” raames,
mida kaasrahastas Põhja- ja
Baltimaade avaliku halduse
mobiilsusprogramm.
Tiina Hallimäe,
Võru linnavalitsuse
arendusnõunik

Rattahooaeg algas traditsioonilise ringsõiduga

Lõppes naiste Apollo liiga teine hooaeg

2. aprillil võtsid Võru linna- ja vallavalitsuse, maanteeameti ja Võru noortekeskuse esindajad ette jalgratastega ringsõidu mööda kavandatavat, Võru linna ja
valda läbivat kergliiklusteed Võru vallamaja juurest Lõuna-Eesti haiglani. Teele
asunud seitse ratturit (pildil) alustasid
oma retke väikese kõrvalepõikega Seminari väljakule, et jätkata seejärel peamarsruudil mööda Koreli oja äärt Tartu tänavast Koreli tänavani, sealt edasi
mööda Luha, Pika, Jaama ja Kreutzwaldi tänavat ning Kubja teed, läbi metsa lauluväljakule ja siis sihtpunkti. Traditsiooniks kujunenud algatusega kutsuti inimesi senisest enam rattaga liiklema, ühtlasi avati rattahooaeg.

Parksepa SK / Võru
korvpallinaiskond (pildil), kus mängisid Võru
korvpallikooli A-klassi
neiud ja klubi vilistlased,
saavutas lõppenud hooajal 8. koha (osales 15
naiskonda). Jõuti finaalturniirile, aga seal jäädi
võiduta. Võitis Tallinna
OSK. Parksepa SK / Võru
naiskonna
suurimaks
toetajaks oli Võru linnavalitsus.
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PARKSEPA KEVADTURNIIR
KORVPALLIS 2.-3.05. 2015
PARKSEPA KESKKOOLI SPORDIHOONES

Laupäeval, 2.05. algus kell 9. Pühapäeval, 3.05. algus kell 9, lõpetamine kell 17.

POISID MINI
2003.-2004. a sünd
A alagrupp
Parksepa SK/Võru
Kuldre Kool
SK Känguru/Nõo SK
Aluksne SK (Läti)
B alagrupp
Tartu Salva/Rock
Puiga APS
Haabersti SK/SK Marcus
Balvi SK (Läti)

Mängud hommikust õhtuni!
Täpsem ajakava vaata www.vsport.ee

Jazziklubi jõuab peagi ka Võrru
Jazziklubi on juba Tallinnas,
Tartus, Pärnus, Rakveres,
Narvas, Viljandis ning peagi
on ka Võrus! 25. aprillil kell
19 toimub Võru Jazziklubi
esimene kontsert kohvikus
Spring Cafe. Esinema tuleb
trio
Velling-Soo-Velling,
kontsert on kõigile huvilistele tasuta.
Võru Jazziklubi hakkab
iga kuu tooma Võru publiku
ette erinevaid professionaalseid jazzartiste. Kontsertide
sarja esimene ülesastuja on
trio
Velling-Soo-Velling,
mille koosseisu kuuluvad
Mart Soo ning Tuuli ja Teet

19. MAIL KELL 17.00,
ET ÕUEALAL KOHTUDA UUTE JA
VANADE TUTTAVATEGA
KAVAS: LASTE KONTSERT, ERINEVAD TEGEVUSED

kultuurielu edendamisest
huvitatud inimesed. Võru
Jazziklubi eestvõtjad on neli
Viljandi
kultuuriakadeemia tudengit, kellest kolm
on ka ise Võrust pärit ning
soovivad oma teadmistega
Võrumaa kultuurielu elavdada ja nädalavahetusel toimuvate sündmuste valikut
mitmekesistada. Jazziklubi
formaadi Võrru toomine
on selle saavutamisel üheks
hüppelauaks.
Kaasa aitavad ka Eesti Jazzliit, AS Rauameister,
Tamula hotell, Võru Täht,
Spring Cafe.

Rohkem infot:
https://www.facebook.
com/vorujazziklubi
Kristel Onno,
Võru Jazziklubi
projektijuht
kristel.onno@gmail.com
+372 53763712
Heleen Kurvet,
Võru Jazziklubi
kommunikatsioonijuht
heleen.kurvet@gmail.
com
+372 58163962

Lauluisa koolis toimub noortefoorum
Võru noortekeskus ja Võrumaa noorteinfospetsialist
korraldavad 14. mail Võru
Kreutzwaldi gümnaasiumis
tervise- ja ohutusteemalise
„Võrumaa noortefoorumi
2015”. Osalema on oodatud
noored kõikidest Võrumaa
koolidest vanuses 14–19

k ut s u b
LILLELAADALE

Velling. Nende esimene
ühisesinemine toimus eelmise aasta juunis festivalil
„Kassari kitarrid”. Trio keskendub muu hulgas muusikalistele otsingutele, et
leida omaloomingule värske koosluse ning erinevate
efektide kaudu uut värvi.
Kõlab nii instrumentaalkui ka vokaalmuusika, aga
ennekõike on rõhk kitarrikõladel.
Jazzmuusika Võrru toomise taga seisab eelmise
aasta lõpus loodud MTÜ
Võru Loomeselts, kuhu
on koondunud kohaliku

eluaastat. Eesmärk on pakkuda koolinoortele praktiliste töötubade kaudu uusi
teadmisi.
Noortefoorum on jaotatud kaheks osaks. Päeva
alustatakse koolitusega, mis
puudutab interneti turvalisust, järgnevad töötoad, kus

MTÜ VÕRU NOORTEKESKUS OTSIB
NOORSOOTÖÖTAJAT JA TEGEVJUHTI
MTÜ Võru Noortekeskus eesmärk on pakkuda noortele arendavat tegevust neile sobival kodu- ja koolivälisel ajal ning arendada sotsiaalseid oskusi mitteformaalses õpikeskkonnas. MTÜ Võru Noortekeskus
pakub noorsootööteenust Võru linnas ja vallas ning
osutab noorteinfoteenust maakonnas.
MTÜ Võru Noortekeskus kuulutab välja konkursi
noorsootöötaja ja tegevjuhi leidmiseks.

lauajuhtideks on oma ala
spetsialistid maanteeametist, politsei- ja piirivalveametist, keskkonnaametist,
päästeametist, Kaitseliidust,
Punasest Ristist ning Võru
maavalitsuse haridus- ja
sotsiaalosakonnast. Päeva
juhib Sander Lebreht. Ak-

tiivsematele osalejatele on
välja pandud auhinnad.
Lisainfo:
Andri Tallo
andri@vorumaanoor.ee
5341 0112

Info kandideerimise kohta
Nõuded kandidaatidele:
Kandideerimise
tähtaeg:
Esitatavad
dokumendid:
Lisainfo:

Täpsem info konkursil osalemise kohta
noortekeskuse koduleheküljel
www.vorumaanoor.ee/toopakkumised
4. mai 2015 kell 23.59
CV ja motivatsioonikiri saata e-posti aadressil
mairi@vorunoortekeskus.ee või edastada posti teel
aadressil Liiva 21, 65609 Võru
Lisainfo e-posti aadressil mairi@vorunoortekeskus.
ee või telefonidel 5344 0622 ja 782 3003 (Mairi Raju).

Võrumaa mudilaste folklooripäev „Lambamäng”
4. märtsil toimus Võru muusikakoolis Võrumaa mudilaste folklooripäev „Lambamäng”.
Folklooripäev
ringleb
mööda maakonda. Sellel aastal oli korraldajaks Okasroosikese lasteaed.
Kokku oli tulnud üle 140
lapse Võru linna ja Võrumaa lasteaedadest, (Rõugest,
Puigalt, Parksepast, Lasvalt,
Sõmerpalust). Kõik olid selleks päevaks ette valmistanud lambateemalised laulud,
tantsud ja mängud.
Folklooripäeva eestvõtjad olid lustlik lammas ja
tema karjus. Lapsed kuulsid
erinevaid karjusepille: roopilli, parmupilli, savipilli ja
sarvepilli, mille tugev heli
võis isegi hunte hirmutada.
Veel said lapsed teada, miks

LASTELE, LILLE– JA MAITSETAIMEDE TURG,
MAITSVAD KÜPSETISED JNE.

VÕTA KAASA HEA TUJU
JA NATUKE RAHA

NING TULE LILLELAADALE!

ME OOTAME SIND!
Üritust toetab
Keskkonnainvesteeringute Keskus

karjusel peab vits või kepp
olema.
Tutvustati, kuidas töötab
vokk, ja lapsed said voki töörütmis laulda.
Lasteaedade esinemiste vahel oli nn lambukestel
võimalik karelda kaerajaani,
kerida ühtset suurt tantsulõngakera „Kägara” saatel,
mõistatada mõistatusi teemadel: lammas, vill, vokk,
kudumine jne. Ürituse lõpus
kepsutati üheskoos „Karjastetantsu” Milja Udrase,
Annika Eliste, Epp Voitka ja
Kersti Kambergi pilli saatel.
Tänusõnad
kuuluvad
kõikidele juhendajatele ja
osalejatele.
Kersti Kamberg,
Võru lasteaia Okasroosike
muusikaõpetaja

Tuleohutusest pakatav NUKU teatri lavastus „Nublu” Kandles
6. mail kell 11 ja 14 etendub
Võru Kandles tempokas ja
kasulik NUKU teatri lavastus „Nublu”. Loo peategelane on valkjas pruunide
laikudega koerake, kes eksib
juhuslikult tuletõrjemajja,
kus temast saab pritsimeeste lemmik ja tubli tuletõrjekoer.
Nukuetenduse käigus
osaleb teatripublik tuleohutusõppusel, mida peavad lustakad tuletõrjujad
Mustpea (Tarmo Männard)
ja Valgemaa (Mihkel Tikerpalu) ning nende tuletõrjekoer Nublu. Õppusega koos
jutustavad nad loo sellest,
kuidas vapper Nublu nende
juurde tuli, vahepeal kadu-

ma läks ja siis jälle õnnelikult tuletõrjemeeskonnaga
liitus.
See õpetlik lugu on hea
võimalus selgitada lastaiaja koolilastele tuletohutusreegleid ning ohu korral
käitumist. Eriti aktuaalne
on see praegu, kevadel, mil
õues hakatakse taas lõket
tegema. Teater on loonud
ka tuleohutuskooli videod,
millega saab tutvuda NUKU
kodulehel internetis.
Vähem oluline pole ka
tuttav lugu Jaan Rannapi
raamatust, mis tihti algklasside soovitusliku lugemise
nimekirjas on. „Nublu” on
klassikaline sirmilavastus,
kus tegelased on loodud

lamenukkudena.
Soovituslik vanus: 4–10
eluaastat, kestus 50 minutit.
Piletid hinnaga 6 € on

eelmüügis Võru Kandle kassas (tel 786 8676) ja Piletilevis.
NUKU teater
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Sõna meile kõigile – heliraamatud Võrumaa keskraamatukogus
Heliraamat ehk audioraamat
on helikassett või -plaat, millele on salvestatud (kirjanduslik) tekst. Esimesed audioraamatud anti välja 1932.
aastal Ameerika Ühendriikides. Eestis salvestati esimesed kirjandustekstid 1947.
aastal. Samal aastal asutati
Tallinnas pimedate raamatukogu.
Võrumaa keskraamatukogus on heliraamatud alates
1997. aastast, mil Eesti Kultuurkapitali toetusel osteti
esimesed raamatud kassettidel pimedate infoühingult
Helikiri. Kirjasõnale võrdse
juurdepääsu võimaldamiseks ja iseseisvuse soodus-

tamiseks on tänu koostööle
Helikirjaga saadud aastate
jooksul kümneid heliraamatuid, mida juhatuse esimehe
Guido Tarraste eestvõtmisel
on lugenud Silvi Jansons,
Katrin Kriis, Tarmo Kaiv jt.
Kogus on eesti kirjandusklassikat, elulugusid, Erik
Tohvri menukeid jne. Kokku
on praegu ligi 340 heliraamatut, sealhulgas Marie Underi, Juhan Liivi jt loomingut
vinüülplaatidel. Kogu rikastavad Tallinna Raadioteatri
kuuldemängud, näiteks Madis Kõivu näidendid „Haug”
ja „Järv”.
Rõõm on tõdeda, et heliraamatud on leidnud aasta-

ses ja RIKSWEBis aadressil
http://lib.werro.ee. Meeldivaid kuulamiselamusi!
2014. aastal muretseti
raamatukokku hasartmängumaksu nõukogu toetusel
lugemisluup (pildil). Magni
Lupo 22 W on stiilse disainiga suurendusklaas, millel
on eriti lai lääts. Lamp on
tugevast plastist kattega ja
metallsisuga alus hoiab teda
stabiilsena. Läätse katteks on
ülestõstetav plastist klapp.
Kuna lääts on hästi lai, on
tekste hea lugeda.
te jooksul kasutust: neid on
võetud eakamatele inimestele, samuti autos sõidu ajal

kuulamiseks.
Heliraamatute nimekirja
saab sirvida kojulaenutu-

Inga Kuljus,
Võrumaa keskraamatukogu
direktor

Õnnitleme
aprillikuu
juubilare!
90

Ehala Roht

85

ÜRITUSED
12. mail kell 14 vanema ja väliseesti raamatu toas
Kaua tehtud „Võrokõisi köögi- ja söögiraamatust” räägivad autorid Kadri Karu ja Triinu Guerrin, vahepalana toidulugusid ja
-laule ning mitut karva karaskit.

Kultuurisündmused
APRILL – MAI 2015
26. aprillil KOOLITANTS 2015: Võru tantsupäev. Teatrisaalis.
2. mail kell 17 VENE
BALL – Võru vene kooli vilistlaste kokkutulek
Kandles. Piletid hinnaga 25 € eelmüügis Kandle kassas ja Piletilevis.
Korraldaja
YANDREY
RUUM MTÜ, tel. +372 520
7777, jandrei@mail.ru.
10. mail kell 16 EMADEPÄEVA kontsert-aktus.
Kontserdisaalis. Tasuta.
Esinevad Võru segakoor
Tervis, ansambel Sillerdised, Eesti Meestelaulu Seltsi
poiste-solistide lauluvõistlusest osa võtnud Võrumaa
solistid. Võru maavalitsus
austab Võrumaa aasta ema.
11. mail kella 9.30–13
DOONORIPÄEV. I ja II
garderoobis.
16. mail kell 19 kontsert: ansambli SEITSMES

MEEL „Hoia mu poole”.
Väikeses saalis. Piletid hinnaga 10 € ja 8 € eelmüügis
Kandle kassas.
Vanemate ja tuntumate
lugude kõrval kõlavad ka
ansambli uuemad palad,
mis on pärit Henry Laksi
sulest ja seatud Seitsmenda
Meele poolt. Uued palad pretendeerivad tänapäevasele
helikeelele, kuid on kantud
ansambli vaimsusest läbi
aegade.
Koosseisu
kuuluvad
Kalle Vilpuu (kitarr), Toomas Leemets (löökriistad),
Kaarel Liiv (basskitarr) ja
Henry Laks (vokaal).
17. mail kell 13 klubi
HÕBEDANE JUUS pidu.
Kontserdisaalis.
24. mail kell 19 Jan
Uuspõld esitleb: MART
MÜÜRISEPP monoetenduses „MEES METSAST”.
Teatrisaalis. Piletid hinnaga 15 € ja 13 € eelmüügis
Kandle kassas ja Piletilevis.

Kes on see üliandekas poiss,
kes suudab tummaksvõtva usutavusega jäljendada
keda iganes Tina Turnerist
Jaak Joalani? Poiss, kelle
matkimisvõime paneb Andrus Vaariku arvates originaalidki kahvatama. Poiss,
kes paneb neidude südamed
palavikuliselt põksuma ja
kellel endal on samas säärejooks, mida kadestab Tanja
Mihhailova? Poiss, kes nukunäitlejana paneb laval
elama kasvõi puuhalu või
poroloonitüki?
Mart Müürisepp tuli,
nägi ja võitis. Aga kust ta
tuli? Kes ta on? Vastused neile küsimustele on nüüd teie
ees laval. Ja need vastused
on uskumatult üllatavad!
„Mees metsast” on tõenäoliselt selle kevade kõige
kummalisem ja rabavam
lavalugu – seda lihtsalt peab
nägema!
Autor: Rein Pakk
Kunstnik: Sandra Lange
Muusika: Mart Müürisepp
Kestus 1 tund ja 15 minutit.

Elsa Janson
Aino Saan
Mira Hopjorskaja
Sinaida Laksberg
Heino Purru
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NÄITUSED
Konverentsisaalis
Harrastuskunstnik Malle Siidirätsepa õlimaalide näitus „Lilled
ja loodus”
Eesti Riigiarhiivi näitus „Metsavenna elu”
III korruse lugemissaalis
Eduard Vilde 150. Stendinäitus „Eduard Vilde raamat igasse kodusse” Võrumaa keskraamatukogu ja Vana-Võromaa muuseumide kogude põhjal
Muusika-aasta 2015. Kõlab hästi! Mapp „Valik Võrumaa muusikategelasi”
Raamatunäitus „Teatrilegend Eino Baskin”
Laulikute näitus „Laulame neid laule jälle”
Trepigaleriis
Tatjana Kutsjuba digigraafika näitus „Kodulinna pillide müsteerium”
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Ühe maali näitused – Aleksander Möldroo „Kalevite kodu.
Põhja piiril seisis talu” ja Jaan Vahtra „Kevadveed” Vana-Võromaa muuseumide kogust
KINGIME RAAMATUID:
AGATHA CHRISTIE 115 –
kõigile kirjaniku teoste laenajatele
VÕRUMAA KESKRAAMATUKOGU 105 –
iga päev 105. külastajale

Võrumaa keskraamatukogu lasteosakond
Näitused:
Mais Võru maakonna koolide kunstiolümpiaadi näitus
15. maini Võru loovuskooli kunstinäitus „Loomade elu”

Väljaandja Võru Linnavalitsus

Üritused:
JüriPiret
tn 11,
65620Indrek
Võru Kof28. aprillil lastekirjanike tuur: kohtumine
Raua,
Toimetajad:
Arved
Breidaks
fi, Kadri Hinrikuse ja Kätlin Vainolaga
9. mail kell 11 mudilaste jutulaupäev

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

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

Elvi Keerberg
Taimi Vahter
Vello Loid
Oskar Raudpuu
Lembit Nisovtsev
Vallev Kõiv
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Helju Palm
Heima Mägi
Laine Kala
Laine Kõrtsmann
Alli Tamm
Tiiu Toots
Gennadi Kivit
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Vilja Rauba
Vivi Mikson
Tiina Sisas
Valter-Jaan Ossis
Olev Leetjõe
Jaan Rootsmann

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

Aprill 2015

Europe Directi
Võru teabekeskus

Võru Maavalitsus, Jüri
12, III korrus,
avatud E – N
kella 8 – 16.30,
telefon 786 8335,
e-post:
euroinfo@mv.werro.ee
Leia meid ka
Facebookist:
https://www.facebook.
com/EuropeDirectVoru.
„Toome Euroopa Liidu info
Sinuni!”

orifestival
lo
lk
o
F
u
r
õ
V
XXI
ed"
, sellest held
"Millest rikkad
B
KUTSU
e
lkloor.e

www.vorufo

7
29. aprillil kHelVlU1SVAHELISELE
RA

E
L
A
V
E
Ä
P
U
S
T
TANVõru Kesklinna parki

tantse,
sime koos tävänaepvaaela.
nt
ta
t,
is
al
iv
st
fe
e
ve
punum
Räägime selle su

Pilet 6 €

www.vorukannel.ee

Otsid tööd
rahvusvaheliste vedude autojuhina?
Oled kogemustega või mitte,
kirjuta või saada meile CV!
personal@herentes.ee

