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Võru linn valmistub Kesklinna kooli lõplikuks renoveerimiseks
Hariduse valdkonnaga seotud uuendused Võru linnas
jätkuvad. Avanud tänavu
kaks uut kooli, asub Võru
linnavalitsus kolmandat järele aitama. Nimelt soovitakse riikliku põhikoolivõrgu
korrastamise projekti kaudu
lõpetada Kesklinna kooli rekonstrueerimine.
Vabaduse tänaval asuv
suursugune koolimaja on
esialgu
rekonstrueeritud
vaid osaliselt ja käes on aeg
see lõplikult korda teha.
„Mõned aastad tagasi sai
korda kooli väiksem õppehoone ning ka peahoones
on aastate jooksul tehtud
suuremahulisi rekonstrueerimistöid nagu küttesüsteemi väljavahetamine, II
korruse rekonstrueerimine,
sademeveesüsteemi uuendamine jne. Nüüd on vaja
ehitustöödega kogu majas
lõpuni minna, et koolipere
saaks enda kasutusse tõeliselt
tänapäevase õpikeskkonna,”
ütleb abilinnapea Sixten Sild.
Projekteerimis- ja ehitustöödeks otsitakse tuge
Euroopa regionaalarengufondi koolivõrgu korrastamise meetmest. „Võru linn
on oma koolivõrgu ümberkorraldamisega täitnud kõik
nõuded sellest meetmest
toetust saada. Kesklinna kool
asub arhitektuurselt esinduslikus hoones ja juba praegu
on võimalik aimu saada, kui
nägus on see kool pärast
rekonstrueerimise lõpuleviimist. Selleks tuleb vaid
külastada kooli II korruse
ruume, mis on juba saanud
uue väljanägemise ja näitavad selgelt, et kooli renoveerimata osa kujutab endast
lihvimata teemanti,” selgitab
Sild.
Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on linnavalitsus
välja kuulutanud koolihoone rekonstrueerimisprojekti

3 ARVAMUST
Võru Kesklinna koolil on
minu elus väga oluline roll.
Tegelesin õppetöö kõrvalt
aktiivselt muusikaga, tänu
kooli toetusele ja innustusele olen saanud teostada oma
unistusi. Kesklinna koolist
sain eluks kaasa koostööoskuse, hoolivuse ning teadmise, et mind ei jäeta kunagi
üksi.
Kristina Bianca Rantala,
Tallinna G. Otsa nim muusikakooli kompositsioonieriala 1. kursus, ansambliga
The Blurry Lane „Eesti laul
2015” finalist

Tänavu ühtse koolivormi saanud Kesklinna kooli õpilased teise korruse uuendatud ruumides.
nüüdisajastamise riigihanke,
millega soovitakse tagada
kõige uuemad haridustehnoloogilised
lahendused
ning veelgi lapsesõbralikum
õpikeskkond. „Meie unistuste koolimajas oleksid
nüüdisaegsed
laboratooriumid, õppetöökojad, õppeköök, lift ning kõige
uuemat tüüpi esitlustehnika,” täpsustab haridus- ja
kultuuriosakonna
juhataja Peep Poltimäe. Mõttetalgute ja ideede kogumise
käigus külastas Võru linna
delegatsioon hiljaaegu põhjalikult renoveeritud Elva
gümnaasiumi koolihoonet,
mis on oma põhiprojektilt
Kesklinna kooli peahoone
koopia. „Kui kõik laabub nii,
nagu linnavalitsus on pla-

neerinud, nüüdisajastatakse
Võru Kesklinna kooli hoone
2018. aasta sügiseks,” kinnitab Poltimäe.
Haridus- ja Teadusministeeriumist öeldi, et praegu
käivad viimased ettevalmistused, et esitada põhikoolide
meetme määruse eelnõud
ministrile
kinnitamiseks,
ning tõenäoliselt kuulutatakse taotluste esimene voor
välja veel sellel aastal.
Järgneb ettepanekute esitamine, analüüsimine, hindamine ja korrigeerimine.
„Valikukomisjoni poolt hinnatud ettepanekutest moodustub positiivselt hinnatud
projektide pingerida. Pingerea alusel koostatakse investeeringute kava eelnõu, mis
esitatakse vabariigi valitsu-

1 KÜSIMUS
Kui suur on tõenäosus, et Võru Kesklinna kooli rekonstrueerimist toetatakse?
Ruth Opmann, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna asejuhataja:
Määruse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020” alusel toetuste andmiseks ettepanekute koondamine ja investeeringukava koostamine toimub voorudes. Esimesse vooru
saavad ettepaneku toetuse saamiseks teha omavalitsusüksused, kelle territooriumil on asutatud riigigümnaasium ja kes on lõpetanud gümnaasiumihariduse andmise statsionaarses
õppevormis selles koolis, mille hoonete ehitamiseks toetust taotletakse. Võru puhul on need
tingimused täidetud.

sele kinnitamiseks. Kui vabariigi valitsus on arvanud projekti investeeringute kavasse,
esitab kohalik omavalitsus
projektile toetuse saamiseks
lõpliku taotluse SA-le Innove,” täpsustab Haridus- ja
Teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna asejuhataja

Ruth Opmann. „Kui taotlus
rahuldatakse (menetlusaeg
on 45–50 päeva), võib tegevustega alustada. Kõik see
kokku – taotlusvooru avamisest kuni toetuse rahuldamise otsuseni – võib võtta aega
11 kuud.”
Ulis Guth

PÕHJUSED, MIKS VALIDA ÕPPIMISEKS
KESKLINNA KOOL
Võru Kesklinna koolis on selle loomisest alates valitsenud
uuenduslik vaim, samas on suudetud au sees hoida koolitöö traditsioonilisi väärtusi ning tõekspidamisi. Sõbralik
ja rõõmsameelne kollektiiv on keskendunud lapse arengu
toetamisele uute haridustehnoloogiliste lahenduste ning
omavahelise tiheda koostöö kaudu. Esimese koolina Võrus
võeti Kesklinna koolis kasutusele õppeperioodina trimester: õpilastele antakse tunnistus senise nelja korra asemel
kolm korda aastas. Ainsana linnas on kasutusele võetud
koolivorm, mida on võimalus tellida nii täiskomplektina kui
ka üksikute vormielementidena.
Kooli omanäolisus tagatakse uute lapsi huvitavate õppesuundadega. Pikaajalised laulutraditsioonid päädisid
2012. aastal koostöös Võru muusikakooliga muusika-matemaatikaklassi avamisega ning praegu tegutseb koolis juba
neli sellist klassi. Kontserdireisid, laululaagrid, võistulaulmised, festivalidest osavõtt – kõik see on osa nende laste
õppetööst. Koolil on tihedad sõprussidemed Rosenheimi
tütarlastekooliga Saksamaal ja kahe Lahti kooliga Soomes.

Kesklinna koolis õppimise
ajast on palju mälestusi. Meie
klass oli kokkuhoidev ja sõbralik. Õpetajad koolis olid
vastutulelikud ning arvestasid õpilastega. Hea tundega
meenutan kooli üritusi, kus
sageli kooli kooriga esineda
sain. Igatahes oli põhikooliaeg tore ning koolis ei olnud
kunagi igav!
Ksenija Borovichuk,
vilistlane
Koolide uksed on väga eripalgelised, kuid veel rohkem
erinevad need maailmad,
mis uksest sisenejat mõjutavad.
Viimasel ajal on elava ühiskondliku arutelu tagajärjel
tõusnud oluliseks küsimus,
kas laps on koolis õnnelik.
Iga vanema ja õpetaja unistus on, et laps sooviks igal
hommikul kooli minna ja
sealt heatujulisena koju tulla. Koolist saab laps usalduse
maailma ja enese vastu.
Miks ma Võru Kesklinna
kooli uksest ikka ja alati sisse
tahan astuda? Lihtne – siin
koolis on inimesed, kes teevad oma tööd südame ja hingega. Nad oskavad tekitada
koolirõõmu ja seda hoida.
Usun, et see on kõige tähtsam, ning kõik muu – teadmised, sotsiaalsed oskused
ja iseseisva töö oskus – tuleb
sellega kaasa. Olen veendunud, et sellest koolist kasvavad ennast ja teisi austavad
inimesed.
Triinu Õispuu,
lapsevanem ja hoolekogu
esimees

Mina, direktor …
Võru Kesklinna kool on koht, kus
vahvad õpilased, tublid õpetajad,
juhtkond ja töötajad moodustavad
mõnusa koolipere. Õpetajate päeval on meil, õpilastel, traditsiooniks saanud proovida õpetajate
ja juhtkonna asemel nende tööga
hakkama saada. Minul oli au sel
aastal direktorit asendada.
Juba hommikul osalesime juhtkonna infokoosolekul ja järgmiste
tundide ajal proovisin oma tähtsale

ametile kohaselt kogu koolielul silma peal hoida. See oli üsna keeruline ja väsitav, aga kokkuvõttes mulle
päev meeldis ja tekitas soovi olla
kunagi päriselt direktoriametis.
Kõige rohkem meeldis mulle
käia algklassiõpilaste juures, sest
nad tervitasid mind alati sooja naeratusega. Samuti oli tore sööklas,
sest kõik väiksemad lapsed tahtsid
minuga suhelda. Tundsin ennast
väga olulise ja vajaliku inimesena.

Kui käisin ainetunde külastamas,
võisin vanemates klassides märgata mõnda õpilast, kes rikkus minu
ja ka oma kaaslaste tuju sellega, et
eiras noorte õpetajate korraldusi.
Vahel võib meile, õpilastele, tunduda, et õpetajad on liiga kurjad ja
norivad. Kui oleme nüüd aga nendega koostööd teinud ja tundides
neid asendanud, saame aru, et õpetajana klassi ees seista pole lihtne ja
kogu aeg ei saagi naeratada ja leebe

olla. Meie oma õpetajad tunduvad
meile nüüd kohe eriti toredad.
Kool pole ainult õpilased ja
õpetajad, siin on igal töötajal oma
tähtis roll kanda. Direktoril on
tähtsad asjad ajada ja õpilaste juurde ta tihti ei jõuagi, aga kui ta majas
vastu kõnnib, ei suhtu me temasse
hirmuga, vaid vahel toob ta meie
näole naeratusegi. Kui vahel jorisemegi õppealajuhataja koostatud
tunniplaani üle, siis teemasse sü-

venedes saame aru, et kunagi ei
saa korraga kõigi meele järele olla.
Meie koolis on aktiivne õpilasesindus ja huvijuht, kes meid ikka aitab
ja meie aitame koos temaga koolielu põnevamaks muuta. Ikka selleks, et saaksime kõik öelda: „Olen
uhke, et saan õppida koolis, mis on
õppimiseks parim paik!”
9.b klassi õpilane Christer Palu
koos oma õpetajate päeva
juhtkonnaga

2 Võru Linna Leht

Linn sai toetust
erivajadustega
lastele tasandusrühma loomiseks
Euroopa sotsiaalfond rahuldas
Võru linnavalitsuse projektitaotluse linna tasandusrühma
loomiseks, rahastades projekti
109 796 euroga.
Projekti raames luuakse
Võru lasteaeda Sõleke kvaliteetset teenust pakkuv rühm
kõnepuudega ning spetsiifilise
arenguhäirega laste arengu toetamiseks. Loodavas rühmas on
eelkooliealistele lastele 12 kohta.
Linnapea Anti Allase sõnul
on Võrus rühma järele suur
vajadus. Allas selgitas, et praegu on tasandusrühma suunamiseks soovituse saanud lapse
vanemad sunnitud oma lapsega
regulaarselt käima erialaspetsialistide juures väljaspool lasteaeda, isegi väljaspool maakonda.
„Oluline on, et lapsed saaksid
iga päev õiget eripedagoogilist
abi. See hõlbustab neil hiljem
tavakoolis
hakkamasaamist
ning kokkuvõttes võib muuta
lapse käekäiku kogu eluks. Rühma avamine vähendab oluliselt
ka lastevanemate hoolduskoormust ning nad saavad keskenduda tööturul tegutsemisele,”
lisas Allas.
Rühm on plaanis avada jaanuaris 2016.
Projekti kogumaksumus on
147 033 eurot, sellest Võru linna omafinantseering on 37 237
eurot. Projekti kaasrahastab
Euroopa sotsiaalfond meetmest
„Lapsehoiukohtade loomine ja
teenusepakkumise toetamine
0–7aastastele lastele”.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist
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Mõtisklused endaga...

...kutsus esile Võru linnapea Anti
Allase küsimus kaaslinlastele: kas
paneme Võru südame taas tuksuma? Sellisele otsesele küsimusele
vastab inimaju kohe jaatavalt. Elu
saab alguse ju tuksuvast südamest
ja kes meist ei tahaks kõigi oma
meeltega nautida olemasolu geenpakendis kaasa antud telomeeride
pikkuse jagu.
Oma kodust välja astudes satume juba avalikku linnaruumi, kuhu
laienevad meist igaühe ja oma pere
eluks vajalikud tegevused. Oleme
suur kogukond, kelle toimimise
lust oleneb suuresti meist endist.
Kas oleme üksteise suhtes arvestavad ja mõistvad? Kas meis jätkub
piisavalt heatahtlikkust ja avatust?
Kas käitun linnaruumis sama hoolivalt kui koduseinte vahel? Jaatavad vastused iseendale loovad
kogukonna tervise ja loomulikult
tagasiulatuvalt minu enda tervise.
Olen märganud, et inimsuhetes on linnas toimumas positiivne
nihe. Hiljutine Kubija kogukonna
inimestega kohtumine hämmastas
heatahtlikkuse, mõistmise ja avatusega. Ei ole me ühti nii pahad ja
kurjad, vaja on vaid rohkem suhelda. Sama oli tunda suhtlemisel
meie linnaisandatega ajaloolise
keskväljaku taastamise aruteludel,
kus sai „krambita” välja öelda oma
arvamuse, mis omakorda „istutab”
pähe isikliku vastutuse ning soovi
edaspidisteks konkreetseteks hea
tahte tegevusteks linnaruumis.
Võru südameks on plaanitud
kujundada endine vanalinna turuplats. On väidetud, et lagunenud
Kirumpää linnuse kive kasutati
Võru linna ehitamisel. Kuna Võru
linna ehitati hiljem peamiselt puumajad, siis on tõenäoline, et kive
kasutati kas Mengdeni häärberi
ehitamisel või hoopis turuplatsi
täiteks. Vanarahvas räägib, et praeguse turuplatsi ehituseks kasutati
omakorda vanalinna turuplatsi
kive. Kas linnus elab edasi meie tänaste turuliste jalge all? Oli ju selles
kohas elektrijaama tarbeks turba-

lõikamissoo, mis vajas linnaruumi
avardamisel tugevat täidet. Muide,
mäletan veel seda aega, mil linnarahvas praeguse turuplatsi ehitamisele vastu seisis – linnast väljas,
porine ja kõle. Tuleb tuttav ette: ka
praegu tekitab vaidlusi vana linnasüdame taastamine. Hmh... seda ju
pole, sest täis kasvanud vanalinna
väljak ei võimalda praegu linna
suuremal kogukonnal ühekorraga
koos olla. Ei tõmba see kant ka üksi
ega väikse seltskonnaga jalutama.
Jõudsin oma arutelus nüüd punkti,
kus tuleb alla neelata enda kunagine vastuväide: puud peavad jääma... Tunnistan, varem polegi ma
sedasi mõelnud-arutlenud.
Enesekontrolliks kõndisin ühel
päeval praeguses Seminari pargis
ja püüdsin teda tunnetada, igapäevases ruttamises seda ju ei hooma.
Parki sisenedes oli ilus päikseline
päev, kuid ringi kõndides tundsin
peagi jahedust. Imestasin, millal
küll on sellest noorepõlve päikselisest ja korrapärase haljastusega
puhkekohast korrapäratu parkmets
kasvanud. Tulin linna keskkooli
1961. aastal, olles jätnud oma karjaseameti kodukülla maha. Linnanoorte puhke- ja kohtumiskohaks
oli tollane Komsomoli (Seminari)
väljak. Istusime pärast kooli grupiti pinkidel, kus avaruse tõttu sai
suhelda ka teiste pingiasukatega.
Minu enda lemmikuks oli keskklumbi vastas olev pink, näoga
kooli poole. Sellel pingil ennustas
mustlane, et mina lähen mehele
A-tähega poisile, nimes on kolm
tähte. Minu abikaasa on Ats. Seda
pinki pole, seda kohta pole, ei näe
kooli korralikult, kirikukella ammugi mitte... ja püha müristus...
koolipoolses piirdes on alles vaid
hekiribulad. Kena pargi noorusaastad on puudesse kasvanud, minu
omad resideeruvad minu isiklikul
turjal. Endaga aru pidades tajusin
koputust kuklataguses: päike tuleb platsile tagasi tuua, kirikukella
näeks uuesti, kui seda metsa ees ei
oleks...

Muutust saab sellel platsil teha
vaid tervikuna. Lohutuseks endale
ja teistele puudearmastajatele kasvab õnneks Katariina allee, kirik ei
jää ka ilmselt oma haljasrüüst päris ilma, kuid kell peaks nähtavale
tulema. Ahjaa, seesama Ats soovis
jõulukuuse alles jätta. Muidugi,
miks kulutada igal aastal linna raha
uue jõulukuuse toomiseks, hävitades samal ajal ühe rohelise elu looduses.
Mina aga pööran pilgu kunagise WC poole pritsimaja koolipoolses otsas... Kinnimüüritud sein, kadunud teine... Mõtlen, et korralikul
linnal peab olema üks korralik WC,
kuhu saab minna kõpskingades ja
lehviva kleidiga, kus saab käekotti
riputada, end veidi mukkida ja lapsel mähkmeid vahetada, kus vanal
inimesel on võimalik keppi toetada
ja haigete põlvede korral käetuge
leida. Ratastooliga inimene peab ka
oma asjad aetud saama.
Ei ole ükski korter ega maja
ilma WC-ta, linnas peaks aga WC
mahutavuse puhul arvestama kogukonna suurust üritustel ja saabuvate turistide hulka. Tänapäevased
kabiinid pole lahendus, sest need
on n-ö ühekordseks kasutuseks.
Olen kuulnud, et uus WC võiks
välja näha pealt suure sitaseene sarnane. Minule see väljakutse meeldib, suunab ühesele tegevusele, on
naljakas ja originaalne. Navitrolla
võiks seenele õndsa näo pähe maalida. Seene sees peaksid aga mitmel
inimesel korraga asjad aetud saama, siis ei ole ka liigtõsimeelsetel
vastuväiteid. Aga kuhu tekitada nii
vajalik asutus? Jääb linnaisandate
otsustada...
Mu talutütrest ema käis lapsena vanematega koos kunagisel
turuplatsil. See olevat müüjaid ja
ostjaid täis olnud, üldise melu sisse kostis lõõtsamängu, täistuuridel
töötasid rahaneelajad, kellele lapsed ei tohtinud ette jääda. Ta mäletas mustlaste hasartset hobuseostu,
Jüri tänava äärseid imeliku haisuga
turuputkasid ja turuplatsi lähedal

olevaid poode. Juut Judeikini riidepood oli Tartu ja Jüri tänava nurgal.
Judeikin tõi Inglismaalt lahtist riiet
ja valmisrõivaid. Juut Sehri kangapood asus vastasnurgal. Juut Heiliki kangapood asus Judeikinist turu
poole. Seal ka õmmeldi. Vanalinna
turuplatsi taaselustumisel peaksid
ümberringi tekkima ka uusärid...
Aga kuhu? Sobivaid ruume on vaid
pangahoone ja kõrvalhoone alumistel korrustel. Pritsimaja peaks
ka linnarahva teenimiseks valmis
olema. Laienemisvõimalusi on veel
linnavalitsuse arvel, kui praegune
maakonnahoone sobitaks end raekojaks. Hea tahte korral oleks seal
ruumi kõigile valitsejatele. Linnalähedaste tiheasustusalade laienemise loogiliseks jätkuks oleks linnapiiride kaugenemine.
Tulevasel vanalinna väljakul
on meie seast 17 mälestust… On
räägitud hukkunute mälestuskivi
ümberpaigutamisest teise kohta.
Ei ole eetiline tegu! Kivi on ühelt
poolt meenutuskoht, teisalt peavad
igavesti nooreks jäänud 17 võrulast
osa saama elavate tegevustest vanalinna väljakul. Küll on vaja korrastada sobilikumaks mälestuskivi
ümbrus, kuhu saab paigutada lilli
ja küünlaid. Mälestuskivi peab jääma samale kohale, kuhu nüüdseks
on juba laadunud omaste hingevalu.
Elu kulgeb alatasa muutudes. Ei
tasu peljata suuri ettevõtmisi, nagu
seda tõotab tulla vanalinna väljaku
taastamine. Töö on suur ja keerab
mõneks ajaks tavaelu sassi. Arvan,
et kui oleme iseendas selleks valmis, siis ei tule tüli ega pahandust.
Loomulikult toetan linnapea algatust realiseerida pakutud võimalus
linnasüdame rajamiseks. Avarust ja
dünaamilisust erinevateks tegevusteks pakub võidutöö „Urban Gadget”, Villem Tomiste ideekavand,
mis tuleks käiku anda, sest realiseerimata idee täidab tühjust.

suunamuutuse, ümberorganiseerimise
ja kontoriruumi kasutamise vajaduse
kadumisega.

tn 25 ja Jüri tn 11 drenaaži- ja sademeveetorustiku I osa ehitamine” menetlus,
kuna esitatud pakkumus ületab hanke
tarvis planeeritud vahendeid.

Eve Musto
28.09.2015

Võru linnavalitsuse istungitel
Klassikomplektide arvu
määramine

Määrati Võru linna põhikoolide esimeste klasside arv 2016/2017. õppeaastaks. Nii Võru Kesklinna Koolis kui
Võru Kreutzwaldi Koolis alustab järgmisel sügisel õppetööd kolm esimest
klassi.

Projekteerimistingimuste
kinnitamine

Kinnitati
projekteerimistingimused
Lembitu tänava laiendamiseks, alale rajatakse parkla.

Detailplaneeringu
vastuvõtmine

Võeti vastu ning suunati avalikule väljapanekule Järve tn 37 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Reservfondi kasutamine

Reservfondist suunati 800 eurot lasteaia Punamütsike küttesüsteemi automaatploki paigaldamiseks ning 3858
eurot sademeveetorustike rekonstrueerimiseks.

Nöörimaa Tugikodu hoolekogu
koosseis

Nöörimaa Tugikodu hoolekogu koosseisu kinnitati Eve Tšegurov (Võru
linnavalitsus, sotsiaaltöö spetsialist, esimees), Iiris Tagen (Võru linnavolikogu
liige, aseesimees), Kersti Soovik (Võrumaa Omavalitsuste Liit, juhiabi), Liisi

Pehka (G4S turvajuht) ja Karmen Raag
(Lõuna-Eesti Haigla ASi sisehaiguste
kliiniku õendusjuht).

Äriruumi üürilepingute
pikendamine

Pikendati Võru linnavalitsuse ja OÜ
Benefit RMP vahel sõlmitud äriruumi
üürilepingut ning Võru linnavalitsuse
ja EEVL täisevangeelse Võru Hosianna koguduse vahel sõlmitud äriruumi
üürilepingut ühe aasta võrra.

Isikliku kasutusõiguse
seadmine

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse
seadmiseks OÜ Elektrilevi kasuks Kanarbiku tänav T1 kinnistule (katastritunnus 91901:014:0087, pindala 1667
m², sihtotstarve transpordimaa) ning
määrati isikliku kasutusõiguse ala ja
tingimused.

Kasutuslubade väljastamine

Väljastati järgmised kasutusload: kaubanduskeskuse Võru Maksimarket
(Jüri tn 83) laiendusele ja Võru Instituudi (Tartu tn 48) ümberehitatud büroohoonele.

Linna nimel liikmeõigusi
teostava isiku nimetamine

Võru linna nimel liikmeõigusi teostavaks isikuks MTÜs Võru Noortekeskus
nimetati alates 5. oktoobrist 2015 linnapea Anti Allas.

Tasuliste ringide õppetasu
kehtestamine

Kehtestati Võru linna haridusasutustes
töötavate tasuliste ringide õppetasu
alates 1. oktoobrist. Võru Kreutzwaldi Kool soovib portselaniringi asemel
avada tarbekunstiringi, mille kuumaksuks kehtestati 5 eurot. Lasteaia Sõleke
ja lasteaia Päkapikk tasuliste ringide
õppetasu ei muudetud.

Elukohajärgse
munitsipaalkooli määramise
tingimused ja kord

Kehtestati uues redaktsioonis elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.

Toetuse andmine

MTÜle Võru Sümfoonilise Muusika
Ühing anti ürituse „Eduard Tamme
nimeline Võru puhkpillifestival 2015”
korraldamiseks 1000 eurot ühekordset
toetust orkestrikooli õpilaste toitlustamiskulude katteks.

Linnavara kasutusse andmine

Võru Spordikoolile anti otsustuskorras
tasuta kasutada väikebuss Mercedes
Benz tähtajaga 54 kuud.

Äriruumi üürilepingu
lõpetamine

Lõpetati Võru linnavalitsuse ja MTÜ
Looduskool vahel sõlmitud äriruumi
üürileping seoses looduskooli tegevuse

Enampakkumise tulemuste
kinnitamine

Osalejate puudumise tõttu tunnistati
nurjunuks Kivi tn 17 ja Männiku tn 39
kinnistu kirjalik enampakkumine.

Linnavara võõrandamiseks
enampakkumise korraldamine

Otsustati korraldada avalik kirjalik
enampakkumine linnavara võõrandamiseks: Kivi tn 17 kinnistu (pindala
6710 m², sihtotstarve 20% ärimaa, 80%
tootmismaa) alghinnaga 59 000 eurot
ja Männiku tn 39 kinnistu (pindala
5754 m², sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa) alghinnaga 49 000
eurot.

Projekteerimistingimuste
kinnitamine

Kinnitati
projekteerimistingimused
Pikale tänavale ja Pikk tn 4a kinnistule
sidekaabli paigaldamiseks.

Ehitusloa väljastamine

Väljastati ehitusluba Kose tee 3a ja Kose
tee 3f elektroonilise sidevõrgu ehitamiseks ning Kivimurru tn 2 tootmishoone
ehitamiseks.

Riigihanke menetluse
lõpetamine

Lõpetati riigihanke „Võru linnas Tartu

Riigihanke võitjad

Riigihanke „Uma Loomekoja arhitektuurse eelprojekti koostamine” võitis
madalaima hinna – 10 900 euroga OÜ
Esplan ja riigihanke Võru keskväljaku
arhitektuurse ehitusprojekti koostamiseks 30 000 euroga (hinnad ei sisalda
käibemaksu) OÜ Stuudio Tallinn.

Riigihanke korraldamine

Korraldatakse riigihange „Võru lasteaia
Sõleke hoone ja õueala rekonstrueerimine”.

Muudatus linnavalitsuse
struktuuris ja teenistujate
koosseisus

Muudeti sotsiaaltööosakonna ning linnamajanduse osakonna struktuuri ja
teenistujate koosseisu. Linnahoolduse
vanemspetsialisti ametikoht muudeti
ehitusspetsialisti ametikohaks ning viidi linnamajanduse osakonna juhataja
otsealluvusse.
Sotsiaaltööosakonnas
tekkis vajadus viia lastega peredega tegelevate spetsialistide ametinimetused
töö spetsiifikaga kooskõlla, seetõttu nimetati kaks sotsiaaltööspetsialisti ametikohta ümber lastekaitsespetsialistide
ametikohtadeks.
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Võru linnavolikogu
istung 14. oktoobril

Linn jätkab ohtlike ja suurjäätmete
tasuta kogumise kampaaniat
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) kaasrahastuse toel jätkab Võru
linn sel suvel alustatud ohtlike ja suurjäätmete kogumise
kampaaniat. Ohtlike jäätmete
tasuta vastuvõtt jätkub seejuures osaliselt: eterniidi tasuta vastuvõtt lõppes rohkem
kui kuu aega tagasi, kuna projektis ette nähtud maht täitus.
Samas on Võru linnavalitsus esitanud KIKile uue
taotluse. „Soovime ohtlike
jäätmete kampaaniat jätkata. Positiivse rahastusotsuse
korral saab ka edaspidi asbesti sisaldavaid jäätmeid
kampaania korras jäätmejaamas vastu võtta,” ütles keskkonna- ja järelevalvespetsialist Tiina Randjärv.
Suurjäätmete kampaania käigus on Võru elanikud
nüüdseks jäätmejaama toonud üle 90 tonni jäätmeid.
„Tasuta jäätmete üleandmise
kampaaniad on osutunud
linnaelanike seas väga populaarseks, nii ka seekord,” tõdes MTÜ Võru Jäätmekeskus
juhatuse liige Olev Lüütsepp.
Kuna ohtlike ja suurjäätmete tasuta üleandmise
kampaania kestab peaaegu aasta lõpuni, soovitab
Lüütsepp linnaelanikel oma
keldrid ja kuurinurgad veel
kord kriitiliselt üle vaadata
ning hilisemate kulutuste
vältimiseks oma kola juba
täna jäätmejaama sõidutada.
„Eestlased ei ole altid asju
kergekäeliselt ära viskama,
pigem hoitakse vana asja
uue soetamise korral kuskil
kodunurgas. Millalgi jõuab
ikka kätte aeg, kui soovitakse
vanadest asjadest vabaneda,
ja siis jäätmejaama jõudes
üllatutakse, et selle eest tuleb
tasuda, ja mitte vähe,” selgitas ta.
Lüütsepp täpsustas, et
suurjäätmed on eelkõige
mööbel, kardinapuud ja vaibad, kuid vastu võetakse ka
aknaraame, kust on enne
eemaldatud klaas.
Ohtlikke ja suurjäätmeid
saab üle anda Võru linna
keskkonnajaamas Lühike tn
1 teisipäevast laupäevani kella 8–16. Lisainfo: MTÜ Võru
Jäätmekeskus, tel +372 504
0358 ja/või Võru linnavalit-

Volikogu esimees Anneli Ott informeeris volikogu liikmeid
muudatustest volikogu koosseisus. Erki Saarman palus peatada oma volitused ning asendusliikmeks määrati Meelis
Munski.

Võru linna eelarvestrateegia 2016–2019
Võeti vastu Võru linna eelarvestrateegia aastateks 2016–
2019.

Loa andmine kohustuste võtmiseks
Linnavalitsusele anti luba võtta rahalisi kohustusi Võru
Kesklinna Kooli rekonstrueerimisprojekti korrigeerimiseks, Võru keskväljaku arhitektuurse ehitusprojekti koostamiseks ja Võru lasteaia Sõleke ehitustööde tegija leidmiseks.

Bussipeatustele kohanimede määramine
Korrastati Võru linnas asuvate bussipeatuste kohanimed
ning määrati need ühtse nimekirjana järgmiste muudatustega: Kubja peatuse uueks nimeks on Kubija, peatuse
„Kesklinna park” uueks nimeks Kesklinn ning kahe Kalmistu peatuse uueks nimeks Kaitseväe (Kalmistu nimi säilib Kubja ja Kose tee ristis asuval kolmel peatusel).

Sihtasutuse nime ja põhikirja muutmine
Sihtasutuse Fr. R. Kreutzwaldi nim Võru I Keskkooli Fond
uueks nimeks kinnitati Võru Kreutzwaldi Kooli Fond.
Kinnitati ka sihtasutuse uus põhikiri.

Komisjoni koosseisu muutmine
Muudeti linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisu, kuna
Sairos Hõrak tegi avalduse, milles palus end komisjoni
koosseisust välja arvata. Komisjon jätkab tööd üheksaliikmelisena.

Muud küsimused
Linnapea Anti Allas tegi ülevaate Sotsiaalministeeriumile
pagulaste küsimuses saadetud vastusest.
Lähemalt loe: www.voru.ee

Puulehtede veost linnas

Olev Lüütsepp (vasakul) kinnitab, et tasuta jäätmete üleandmise kampaaniad on osutunud linnaelanike seas väga populaarseks.
sus, tel +372 785 0915.
Projekti „Võru elanikelt
kogutud suurjäätmete äravedu ja käitlemine” finantseerib
KIK 17 980 euroga (hankeleping on sõlmitud MTÜga
Võru Jäätmekeskus) ja projekti „Võru elanikelt kogutud
ohtlike jäätmete äravedu ja
käitlemine” 16 862 euroga
(leping ASiga Ragn-Sells).
Ulis Guth

Projekt „Võru elanikelt
kogutud suurjäätmete
äravedu ja käitlemine”
Suurjäätmeteks on suurte mõõtmetega jäätmed, mis ei mahu olmejäätmete konteinerisse.
Kampaania jooksul kutsume Võru linna elanikke tasuta ära tooma järgmisi
suuri jäätmeid:
• vana mööbel: diivanid, lauad, kapid, riiulid, toolid, voodid, madratsid, kardinapuud;
• sanitaartehnika: vannid, kraanikausid, WC-potid, kraanid, segistid;
• ilma klaasideta aknaraamid;

1 NÕUANNE
Olev Lüütsepp, MTÜ Võru Jäätmekeskus juhatuse liige: Oleme aastaid harjunud vabanema jäätmetest tasuta,
neid põletades või kuhugi loodusesse sokutades. Seega on
arukas nüüd kampaania käigus kasutada võimalust suurjäätmed tasuta ära anda. Jäätmete toomisel tuleb suhtuda
tõsiselt ka nende sorteerimisse. Esmane sorteerimise kohustus on toojatel. On juhtunud, et suurjäätmete hulgas
soovitakse üle anda ka teisi jäätmeliike, eeskätt olmejäätmeid.

• mahutid ja taara: erinevad plastist
ja metallist mahutid, tünnid.
Suurjäätmed tuua Võru linna keskkonnajaama Lühike 1 T–L kella
8–16.

Projekt „ Võru elanikelt
kogutud ohtlike
jäätmete käitlemine”
Ohtlikud jäätmed on inimorganismile ja looduskeskkonnale kahjulikud
jäätmed, mis nõuavad erikäitlust.
Kampaania jooksul kutsume Võru linna elanikke tasuta ära tooma järgmisi
ohtlikke jäätmeid:
• patareid ja akud;

• vana õli ja õli sisaldavad jäätmed;
• õlifiltrid;
• päevavalgustuslambid ja muud
elavhõbedat sisaldavad jäätmed;
• vananenud ravimid;
• värvid, lakid, liimid ja lahustid;
• ohtlike ainetega reostunud taara ja
materjalid;
• kodukemikaalide jäägid ja nende
pakendid (puhastusvahendid,
fotokemikaalid, happed, alused
jms);
• mürkkemikaalid (putuka- ja
taimemürgid).
Ohtlikud jäätmed tuua Võru linna
keskkonnajaama Lühike 1 T–L kella
8–16.

Võru linnavalitsus juhib
tähelepanu, et sel sügisel
viiakse 26.10.–6.11. korraldatavatel vedamisringidel
ära ainult biolagunevatesse
kottidesse pandud lehed.
Puulehtede veoringile saavad linnaelanikud registreeruda kuni 23.10., lehekotid peaksid olema valmis
pandud
esmaspäevaks,
26.10.
Biolagunevaid
kotte
saab majapidamis- ja ehitustarvete kauplustest. Ostes tuleks jälgida koti kvaliteeti, kuna kaua laos/poes
seisnud kotid võivad olla
hapraks ja kasutamiskõlbmatuks muutunud.
Valmispandud
kotid
peavad olema terved ja
tõstetud kinniseotuna nähtavale ja kättesaadavasse
kohta või värava juurde.
Suuri (mahutavusega 200
l ja rohkem) raskeid kotte
rebenemisohu tõttu peale
ei võeta. Kottidesse võib
panna ainult lehti. Kotte,
kuhu on kogutud oksi, kive,
olmejäätmeid vms, ära ei
veeta.
Uuendusena katsetab
Võru linnavalitsus F. R.
Kreutzwaldi tänava tamme-

allee piirkonnas (Luha ja
Jüri tänava vahelisel lõigul)
lehtede kogumist BigBagkottidesse, kuna selle piirkonna elanikud koristavad
suurte tammede tõttu lehti enamasti väga suurtes
kogustes. Tänava äärde
paigaldatakse kaks BigBag-kotti, kuhu saab lehed
lahtiselt sisse valada. Kotte
tühjendab linnavalitsuse
töötaja vastavalt vajadusele
jooksvalt.
Puulehed saab soovi
korral ka ise ära viia Võru
kalmistu taga asuvale kompostiplatsile. Sellisel juhul
tuleks lehed kindlasti kottidest platsile välja valada.
Kel võimalik, võib lehti
oma koduaias ise kompostida ja saab sellest paari
aasta pärast väärt väetise.
Biolagunevates kottides
puulehti võetakse vastu ka
Võru linna keskkonnajaamas aadressil Lühike 1.
Keskkonnajaam on avatud
teisipäevast laupäevani kella 8–16.
Lisainfo: Tiina Randjärv, tel 785 0915, e-posti
aadress:
tiina.randjarv@
voru.ee.

ÜLESKUTSE!
Palume maanteede kõrvale õunu mitte vedada, sest tee äärest toitu otsima harjutatud loomad võivad teele sattudes
raskeid õnnetusi põhjustada. Ülearused õunad võib viia
Võru kalmistu taga asuvale kompostiväljakule (sissepääs
Kose teel asuva parkla lõpust, Kuperjanovi-poolsest küljest) või kompostida oma kinnistul.
Lisainfo: Tiina Randjärv, tel 785 0915, e-posti aadress:
tiina.randjarv@voru.ee.
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Kreutzwaldi kooli
logo ideekonkurss
Võru Kreutzwaldi Kool kuulutas välja logo ideekonkursi eesmärgiga luua endale tänapäevane, samas Võru linna ja Võrumaa traditsioonide ning Fr. R. Kreutzwaldi
kultuuripärandiga seotud visuaalne identiteet. Konkursil võivad osaleda kõik juriidilised ja füüsilised isikud,
iga osaleja võib esitada mitu ideekavandit. Ideekavandid tuleb saata e-posti aadressil info@vkrk.edu.ee või
postiaadressil Kooli 7, Võru, märksõnaks märkida
„Logo ideekonkurss”. Lisada tuleb logo kirjeldus ja
esitaja kontaktandmed. Ideekavandite esitamise tähtaeg on 15. november 2015.
Konkursile laekunud töid hindab Võru Kreutzwaldi Kooli direktori moodustatud komisjon. Tulemused
avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 1. detsembril
2015. Auhinnafond on 150 eurot.
Lisainfo kooli infojuhilt Urmas Otilt, tel +372 5561
7873.

Logo ideekavandi tingimused:
• Võru Kreutzwaldi Kooli logo peab seonduma kooli alusväärtustega (http://www.vkrk.
edu.ee/index.php/voru-kreutzwaldi-koolivaartused);
• täisversiooni puhul kasutatakse koos kujutist ja teksti „Võru Kreutzwaldi Kool”;
• kujutis logol on selge ja üheselt mõistetav;
• logo on kasutatav trükisel ja veebis;
• logo on esitatud nii must-valge kui ka värvilisena.

Lõppemas on taotluste
vastuvõtt 2016. aastal
kooli minevatele lastele
Vastavalt kehtivale korrale peab 2016. aastal esimesse
klassi õppima asuva lapse seaduslik esindaja esitama
Võru linnavalitsusele 1. novembriks 2015 taotluse. Taotluse vorm on kättesaadav Võru linna veebilehel (www.
voru.ee - Kohalik võim/ Blanketid) ning linnavalitsuse
infosaalis.
Taotluse täitmise käigus peab muu hulgas ära määrama eelistatava kooli. Võru linnas on võimalik valida
kahe üldhariduskooli – Võru Kesklinna Kooli ja Võru
Kreutzwaldi Kooli vahel. Linnavalitsusele laekunud taotluste põhjal moodustatakse korras sätestatud tingimustel
koolide kaupa õpilaste nimekirjad ning avalikustatakse
need linna veebilehel hiljemalt 1. detsembril.
Kõikidel lasteaedade koolieelikute vanematele korraldatavatel koosolekutel osaleb ka linnavalitsuse ametnik, kes annab ülevaate kõikidest omavalitsuse reguleeritavatest kooli astumiseks vajalikest tegevustest, samuti
vastab küsimustele.
Infot saab ka telefonil 785 0911 või e-posti aadressil
kristi.aavakivi@voru.ee.

Pildil (vasakult) abilinnapea Sixten Sild, tunnustatud õpetajad Koidu Süvaorg, Janeli Jorro, Ere Trumm ja Gaida Vassin
ning linnapea Anti Allas.

Võru linnavalitsus
tunnustas aasta õpetajaid

Võru linnavalitsus kuulutas 5. oktoobril Kandles toimunud Võru linna õpetajate pidulikul vastuvõtul välja 2015. aasta õpetajad.
„Aastate õpetaja 2015” tunnustuse pälvis muusikaõpetaja ja koorijuht Helga Ilves. Aasta õpetajad on Järve kooli õpetaja Gaida Vassin, Kreutzwaldi kooli inglise keele õpetaja Ere Tumm ja Kesklinna kooli klassiõpetaja Koidu Süvaorg. Tiitli „Aasta noor
õpetaja 2015” sai Kesklinna kooli klassiõpetaja Janeli Jorro. Linnapea Anti Allas ja abilinnapea Sixten Sild andsid laureaatidele üle
reisibüroo 600eurosed kinkekaardid ning kunstnik Eino Mäelti valmistatud klaasist raamatukujulised meened. Tunnustamisele
järgnes Kõrsikute kontsert.

Võru Gümnaasium pakub
õpilastele ligi 50 valikkursust
Sügisel uksed avanud Võru
Gümnaasium pakub sel õppeaastal õpilastele ligi 50
valikkursust. Kursusi on kavandanud oma kooli õpetajad, aga koostööd tehakse ka
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli,
Võru Instituudi, Võrumaa
Kutsehariduskeskuse,
kohalike ettevõtjate ning teiste
koostööpartneritega.
Valikkursuste raames on
õpilastel võimalik arendada
nii rahanduslikku kui loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast
kirjaoskust, tutvuda
rah-

vusköökidega ja parandada
oma toiduvalmistamisoskust,
õppida andma esmaabi, fotograafias teravdada fookust
läbi kaamerasilma, kasvatada kriitilist meelt meedia
jälgimisel ning kasutamisel,
tungida arheoloogia salamaailma, õppida programmeerima mobiilirakendusi,
disainida praktilisi tooteid
3D modelleerimises, tegelda
eksistentsiaalsete küsimustega religiooniõpetuses, õppida
tundma oma keha ja vaimu
ning avastada end loovtege-

vuste kaudu (loovkirjutamine, loovkunst, draamaõpetus,
loova elu praktikum jt).
Mõned kursused on ingliskeelsed, mõned leiavad
praktilise väljundi kontserdikavas, mõni kursus lõpeb
näituse või presentatsiooniga,
mõne kursuse läbimise puhul
võib õpilane öelda, et on ennast ületanud.
Õppeaasta Võru Gümnaasiumis on jagatud kolme
perioodi. Iga perioodi põhiõppele järgneb arvestuste nädal ning seejärel ülekooliline

valikainete nädal, mille jooksul on kõigil õpilastel võimalus arendada oma oskusi ja
teadmisi huvipakkuvas valdkonnas. Põhiõppeaineid sel
ajal ei õpita. Selline õppekorraldus on Eestis küllaltki ainulaadne ja uuendusmeelne.
Täpsema info Võru Gümnaasiumi õppekorralduse ja
valikainete kohta leiab kooli
veebilehelt www.voru.edu.ee.
Lisainfo: Karmo Kurvits,
Võru Gümnaasium
tel 5898 5101

Uudiseid 90 aasta tagusest oktoobrikuisest Wõrust
Noorte sõdurite
wannutamine

Elaw nõudmine maa
järele linna serwal

28. skp oli Wõrus 7. rügemendi noorte sõdurite wandetõotuse andmine. Wannutamise alla kuulusid need
sõdurid, kes k.a aprilli kuul
sõjawäeteenistusse tulid. Sel
puhul oli sõjawäelastele mõlemates kirikutes ajakohane
jumalateenistus. Lutheri kirikus pidas jumalateenistust õp
Martinson. Pärast jumalateenistust kogunes rügement turuplatsile, kus nad wandetõotuse andsid, mil puhul neid
reameesteks ülendati.
Eila, 30. septembril, said
wabaks aja ära teeninud sõdurid, s.o need, kes möödunud aasta weebruaril teenistusse tulid.
Wõru Teataja nr 111,
1. oktoober 1925

Linnale kuuluwast Wõru
mõisa maa-alast on rendilepingu alt wabanenud 18
wakamaad põllumaad selle
läbi, et senine rentnik Madi
maa käest ära annab. Linnawalitsus annab nüüd selle maa ühewakamaalisteks
tükkideks wälja, mille üle ka
wastaw kuulutus wälja pandud. Nõudmine nimetatud
maa järele on üllatawalt elaw.
Seni on juba 25 maatahtjat
end üles annud.
Wõru Teataja nr 112,
3. oktoober 1925

Koguduse näitemüük
Wõru koguduse näitemüük
pühap, 4. skp Kandle saalis
õnnestus hästi. Asjade müü-

gist wõeti elawalt osa, nii et
kõik asjad, mis näitemüügi
puhul kirikule annetatud, ära
müüdi. Näitemüügi puhul
korraldatud ettekanded –
laulud, sooloettekanded, deklamatsioon, eestikeelne naljamäng „Kingsepa hurtsikus”
ja saksakeelne „Kleptomanie”
– jätsid ka rahuldawa mulje,
kui mõnesuguseid wäikseid
wääratusi mitte arwesse wõtta. Eriti huwitaw oli plastiline
ettekanne „Tants een ja nüüd”,
mis kõrwu seadis rokokoo
aegse waikse tundmusliku
tantsu tänapäewa tormise
jazz-bandiga.
Rahwas wäljendas oma
poolehoidu kiriku heaks
korraldatawale näitemüügile
rohke osawõtuga – Kandle
saal oli rahwast täis.
Näitemüük on ka aineli-

selt hästi õnnestunud. Üldine sissetulek ulatab üle 150
tuhande marga, ülejääk, ligi
130 000 marka. Sissetulek
läheb kabelihoone ümberehitamiseks ja elektrimootori ülesseadmiseks oreli juure
kirikus.
Wõru Teataja nr 113,
6. oktoober 1925

Joh. Mõttuse äri
35. a juubel
Eile pühitses Joh. Mõttuse
kaubamaja oma 35. a äritegewuse juubelit. Kogu selle aja kestel on äri tegutsenud wahetpidamata Wõrus.
J. Mõttus on sündinud 1862.
a Wõru wallas Nawi külas.
Alghariduse omandas sama
walla külakoolis. 28. a wanuselt tuli ta Wõrru ja awas siin
wäikese pudukaupluse. Aas-

Tartu tänava majad, keskel kahekorruselise maja kõrval
vasakul Johan Mõttuse kaubamaja.
tast aastasse hakkas tema äri
suurenema ja on nüüd suureks kaubamajaks tõusnud.
Kaubamaja asub turu ääres
M. Tõnissoni pärijate majas.
Oma äritegewuse kõrwal on
J. Mõttus alati elawalt osa
wõtnud seltskonnategewusest

ja kaasa tõmmanud kõigis
Eesti asjades, ka siis, kui see
surweaegadel õige raskeks
oli tehtud. 1880. a kutsus ta
ellu Aleksandri kooli Nawi
abikomitee. Pääle Wõrusse
asumist leiame teda ainukese
tolleaegse Eesti seltsi Kannel
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Rokilegend Hetero uitas
Leedus ajaloo radadel
Võru rokkansambel Hetero osales 12.–13.
septembril Vilniuses muusikafestival Lituanika, millega tähistati 30 aasta möödumist ajaloolise muusikasündmuse sünnist.
Gediminase torni naabruses Kalnu pargis astusid kahe päeva jooksul lavalaudadele nii omaaegsed rokihiiud kui ka praegused tipptegijad Leedust, Lätist, Eestist ja
Venemaalt.
Tuntumatest nimedest väärivad eraldi mainimist leedukate kultusbänd Antis
ja heviroki raskekahur Katedra, Jumprava
Lätist ning Leedu kultuuriministrilt riigi
ordeni pälvinud maailmakuulsad venelased Andrei Makarevitš (Mašina Vremeni)
ja Boris Grebentšikov (Akvarium). Tänapäevase heli ja valgusaparatuuriga varustatud kahel kõrvuti asetseval laval toimunu
salvestas täies mahus Leedu rahvustelevisioon.
Eesti ainsaks esindajaks tänavu oli 1986.
aasta Lituanika peaesineja Hetero eesotsas
samal festivalil parima vokalisti preemia
pälvinud laulja Peeter „Pepe” Saarega.
Lituanika festival oli oma ajas kaalukaim ja Nõukogude Liidu huvitavamaid
muusikakollektiive esitlev rokkfestival, mis
oma vaimsusega hoogustas impeeriumi lagunemiseni viinud protsesse.
Sel suvel oli Heterol kokku neli ülesastumist. „Ilmselgelt õhkub meie esinemistest nostalgiat. Õnneks on alati leidunud
neid, kellele see meeldib ja kelle arvates
kõlab Hetero väga elujõuliselt,” tänab bändi
basskitarrist ja eestvedaja Heiki Kelp publikut.
6. novembril tähistab legendaarne rokikooslus oma 35 aasta juubelit Kandles kell
19 algava kontserdiga ja sellele järgneva
peoga pubis Õlle 17.
Ulis Guth

1 ARVAMUS
Heiki Kelp, Hetero eestvedaja:
Eestit ja Võrut esindas taas Hetero. Ma ei
oska veel tänagi seletada neid vastakaid tundeid, mida see fakt minus tekitab. Olen käsikirjana valmis saanud Hetero loo. Loo sellest,
kuidas 35 aastat tagasi kokku tulnud Võru
noortebändist sai toonase kuuendiku maailmast hõlmanud liidu rokimaastikul märgatud kooslus. Meid publik armastas, ametlik
meedia aga põrmustas või lihtsalt ignoreeris.
Eelnimetatud Lituanikal esinejad on välja
andnud kümneid kuldplaate, esinenud maailma suurimatel lavadel. Heterol pole senini
ühtki LP-d ega CD-d ja ometi leidis festivali peakorraldaja Mindaugas Cerniauskas, et
väärime ülesastumist legendaarsel juubelifestivalil. Vahest mõistate seda otsust, kui
loete katket 1986. aasta meenutusest.

eestseisuse liikmete hulgas.
Palju hoolt ja waewa wõttis
J. Mõttus oma kanda Kandle
seltsimaja ehitamisel. Kõikide
meie rahwusliste ja kultuuriliste algatuste ning ettewõtete
juures on ta oma abipakkuwa
käe wälja sirutanud. Nii oli
J. Mõttus üks nendest, kes
Saksa okupatsiooni ajal, nähes Eesti keskkooli wajadust
Wõrus, selle loomisele asusid.
Et Saksa wõimud ruumide
suhtes, enesest mõistetawatel
põhjustel, wastu ei tulnud, otsustati maja osta. Siin oli jälle
J. Mõttus esimeste hulgas, andes maja ostmiseks suurema
summa. Praegu on jubilaar J.
M. weel hea terwise juures.
Soowime J. Mõttusele
tema 35. a ärilise tegewuse
juubeli puhul palju õnne, et ta
weel kaua wõiks senises sihis
töötada.
Wõru Teataja nr 114 ,
8. oktoober 1925

Hetk legendaarse Hetero tänavusest Vilniuse-esinemisest. Esiplaanil on
bändi laulja Peeter „Pepe” Saar, teda saadab soolokitarrist Andres Jukk.

PIIRIÜLESED PRAKTIKAD

Rahvusvahelisel
täiskasvanuhariduse
konverentsil Šotimaal
Võrumaa keskraamatukogu
osales aastatel 2011–2013
rahvusvahelises Grundtvigi programmi õpikoostöö
projektis „Exploring Routes
to Learning”, mille koordinaatorasutus Adult Learning Team: Stirling Council
korraldas 7.–9. septembrini
Šotimaal Stirlingis rahvusvahelise täiskasvanuhariduse konverentsi „Sharing European Learning Journeys”.
Konverentsil, kus osalesid
seitsme riigi esindajad,
keskenduti täiskasvanute
elukestva õppe probleemidele, rahvusvaheliste suhete
edendamisele ja praktilistele näidetele hästi toimivast
rahvusvahelisest koostööst.
Stirlingi ülikooli emeriitprofessor John Field
andis konverentsi peaesinejana ülevaate täiskavanuhariduse olukorrast Suurbritannias.
Kultuuriministeeriumi
toetusel Eesti esindajana
konverentsil osalenuna tutvustasin Võrumaa keskraamatukogu tööd, kogemusi,
kuidas toimisid partnerlussuhted projektis „Exploring
Routes to Learning”, ja selle projekti mõju Võrumaa
keskraamatukogu töötajatele.

Suurt huvi tekitas Eesti
raamatukogude reaalajas
laenutuste kaart (http://
www.webriks.ee/live/), mis
on ainulaadne maailmas.
Kaardil saab jälgida, millises raamatukogus millist
teavikut vaatamise ajahetkel laenutatakse. Laenutusi on muidugi näha vaid
raamatukogude lahtioleku
ajal.
Konverentsil oli minu
tööks ka raamatukoguteemalise töögrupi juhtimine
ja „Elava raamatukogu”
ürituse korraldamine. Oli
pisut keeruline aru saada
mõne töögrupi liikme Šoti
murrakust ja ma mõistsin,
mida tunnevad Põhja-Eestist pärit inimesed võru
keelt kuuldes. Osalejate antud tagasiside oli aga väga
positiivne ja nii mõnedki
soovisid saadud kogemuse
najal oma asutuses samalaadse ürituse korraldada.
Arutleti edaspidise koostöö
võimaluste üle raamatukogude vahel, vahetati kontaktandmeid ja loodetavasti
on tulevikus võimalik taas
kogemusi jagada.
Merle Koik,
Võrumaa keskraamatukogu arendusjuht

KATKE MEENUTUSEST
Keegi ei osanud arvata, et Lituanika 86 toob lavale uued ajastu tegijad. Nimetan
siinkohal vaid neid, kes ise on seda festivali ühe oma tähtsündmusena nimetanud: Metro Minskist, 003 Kaliningradist, Bravo Moskvast, Sipoli, Jumprava ja Livi
Lätist, Arija Moskvast, GGG Tallinnast, Akvarium Leningradist, Antis Kaunasest,
Hetero Võrust.
Hetero „leiti üles” otse, ilma Tallinna kultuuriametnike vahenduseta. Esinemine
vallandas saalis tormi. Lavalt tulles sadas kaela õnnitlusi ja kallistusi võhivõõrastelt. Garderoobi tormasid Rein Lang ja Erki Berends. Esmakordselt oli väljas Eesti
Raadio erikorrespondent Erki Berends, kes tegi kohe ka otseintervjuu. Lang kiitis
ülevoolavalt ja ütles, et tunneb uhkust, et siin Eestit esindame. Hetero kuulutati
üheks suurimaks üllatajaks, Pepele anti parima laulja tiitel. Järgnesid intervjuud
Venemaale, Gruusiasse, kuhu iganes, isegi Soome Yle TV-le. Uued ülesastumised
Leedus said kohe kokku lepitud. Fotograafid klõpsutasid ennastunustavalt, aga
üks neist tutvustas end meile ka isiklikult: „Georgi Molitvin, Moskva. Lubage, et
teen teist mõned pildid. Arhiivi. Muide, kuulsin oma poistelt, et teid on märgatud.
Kohtume kindlasti veel. Lähiajal ilmselt Moskvas.” Nii see ka läks.

PS. Siia võib lisada, et
Mõttusel oli suur osa Võru
oma ajalehe Wõru Teataja
ilmuma hakkamisel 1913.
aasta lõpus. Tema oli üks
nendest, kes nõudis ja soovis
oma lehte.

Naisselts „Wõru
hõimu” raamatukogu…
…on üle wiidud Kreutzwaldi tänav nr 15 (Wanaapteegi
peal). Senini asus raamatukogu Aleksandri tänav nr
6 (hoowipealses majas). Ei
saa tähendamata jätta, et nimetatud raamatukogu meie
linnas üks täielikumatest on.
Praegu on kogus üle 1000
köite, enamuses ilukirjandus,
ajaloolised teosed, teaduslik
kirjandus jen. Raamatukogu
kasutamise eest wõetaw tasu
ei ole weel kindlaks määratud, igatahes saab see wõimalikult wäike olema, nagu

meile sealtpoolt teatatakse.
Raamatuid antakse tarwitada nii seltsi liikmetele kui ka
wõõrastele. Awatud on raamatukogu igal teisipäewal ja
reedel.
Wõru Teataja nr 120,
22. oktoober 1925
PS. Raamatukogu ümberkolimine oli tingitud ka sellest,
et Võru naiskutsekooli ruumid Aleksandri 6 ja õuemajas (praegu on selle koha peal
majutusasutus Uma Kuup)
läksid 1925. aasta oktoobris avatud Võru tööstuskooli
käsutusse ja kuna kutsekool
oli juba Kreutzwaldi tänava
majja ära kolinud, siis toodi
ka raamatukogu üle. Raamatukogu kasutamine osutus nii
populaarseks, et tuli teatud
tingimused kehtestada: eelkõige said raamatuid seltsi
liikmed (eeskätt teaduslikku
kirjandust) ja maksu tuli ka
tõsta (liikmetele oli tasuta),

sest raamatute tagasitoomisega viivitati.

Postiwedu ka
tulewal aastal
hobupostijaama kätte
Kokkuleppe põhjal postiwalitsusega on Wõru hobupostijaam nõus ka tulewal
aastal posti wedama raudteejaama ja kohaliku postkontori wahel. Postiwedu sünniks
hommikupoolel kahe, õhtupoolel aga ühe hobusega.
Suurte pühade eel weawad
posti alati kaks hobust. Tasuks selle kohustuse eest on
ette nähtud 11.500 marka
kuus.
Wõru Teataja nr 121,
27. oktoober 1925
Vanu ajalehti sirvis ja foto
otsis juurde Vana-Võrumaa
muuseumide peavarahoidja
Arthur Ruusmaa.

Merle Koik Šotimaal Võrumaa keskraamatukogu tegemisi tutvustamas.

Kangro kirjandusauhinna
sai tänavu Olavi Ruitlane
Bernard Kangro nimelise kirjandusauhinna
pälvis tänavu Olavi
Ruitlane (pildil) teose
„Vee peal” eest. Tegu
on Võru maavalitsuse
väljaantava auhinnaga
autorile, kes on Võrumaalt pärit või kelle
looming on Võrumaaga seotud.
„Vee peal” on Olavi
Ruitlase viimane teos,
mis kirjeldab 12aastase poisi silmade kaudu värvikalt eluolu
Võru linnas 1980ndate aastatel. Auhind
anti laureaadile kätte
Kreutzwaldi memoriaalmuuseumis Bernard Kangro 105.
sünniaastapäevale pühendatud kirjanduspärastlõunal.
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Noortekeskus pakub häid võimalusi pärast kooli koos sõpradega aega veeta.

Võru noortekeskuse
tegemistest sügiskuudel
Võru noortekeskus on juba üle
kuu uutes avarates ruumides
tegutsenud ja külastajate arv
on võrreldes varasemaga oluliselt kasvanud. Oleme kõigile
soovijatele avatud argipäeviti kella 12–19 ja kahel korral
kuus laupäeviti kella 12–18.
Noortekeskuses on võimalik lihtsalt pärast kooli
koos sõpradega aega veeta:
mängida piljardit, õhuhokit,
lauajalgpalli, lauamänge jne.
Lisaks aitame noori vajaduse
korral koolitöös ja pakume
võimalust viia noortekeskuses
läbi klassiõhtuid või tähistada
sünnipäevi.
Igal kolmapäeval kell 16
toimub mõni turniir, mille
käigus selgitatakse välja näiteks parim kabe- või lauajalgpalli mängija. Neljapäeviti
kella 16–18 toimub kõigile huvilistele kokandusring ja peagi
saavad alguse poksitreeningud ning seikluslikud matkad.
Kõige värskem info on meie

Facebooki lehel.
Lisaks asub noortekeskus
Võru linnas ja vallas aastatel
2016–2018 rakendama uudset tugiprogrammi, mille abil
soovitakse kooli ja tööturule tuua eeskätt 15–26aastasi
noori, kes on mingil põhjusel
õpingutest või tööst kõrvale
jäänud. Meie eesmärk on leida
selle programmi raames üles
tuge vajavad noored ja toetada nende valmidust pöörduda tagasi tööellu või hariduse
omandamise juurde. Sel aastal hakkab tegevusi pakkuma
15 noortekeskust üle Eesti ja
Võru noortekeskus on üks
neist. Tugitegevusi hakatakse
ellu viima Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse kaudu.
Seda koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus ja rahastab Haridus- ja Teadusministeerium
Euroopa sotsiaalfondi toel.
Marion Tamberg,
Võru noortekeskuse juhataja

Konkursi laureaadid eakate festivali avamisel, nende seas (paremalt kolmas) Võru pensionäride päevakeskuse
juhataja Astrid Hurt.

Võru pensionäride päevakeskus
pälvis eakate festivalil auhinna
Septembri viimasel päeval Tallinnas
Salme kultuurikeskuses toimunud
eakate festivali avatseremoonial autasustati konkursi „Aastad täis sära ja
väärikust” parimaid. Võru pensionäride päevakeskus leidis tunnustamist
kategoorias „Eakad ja teadmised”
Võru linna eakate looduspäeva kor-

raldamise eest.
Suviti Võrumaa looduskaunites paikades toimunud looduspäevadel,
kus
jagatakse
teadmisi looduses leiduvate energeetiliste ressursside ja nende kasutamise kohta, on osalenud 130–150 eakat.
Võru linnapea Anti Allase sõnul on

Võru pensionäride päevakeskus oma
ettevõtmistega väga positiivselt silma paistnud. „Saadud tunnustus on
igati loogiline jätk tehtule,” lisas ta.
MTÜ Inkotuba ja ajakirja 60+ korraldatava konkursi eesmärk on ergutada
ja tunnustada eakate elu paremaks
muutnud ettevõtmisi.

Kilde eakate tähtpäevadelt
* 1. oktoobril tähistati kultuurimajas Kannel rahvusvahelist eakate päeva. Teatrisaal oli puupüsti täis Võru
linna ja valla aktiivseid väärikas eas inimesi. Üritusel
tunnustati ja tänati eakate elu edendajaid ning nauditi
mitmesuguseid etteasteid. Anti Allas ja volikogu esimees Anneli Ott õnnitlesid üritust korraldanud Võru
pensionäride päevakeskust kümnenda tegevusaasta täi-

tumise puhul ning avaldasid kiitust eduka ja silmapaistva tegevuse eest. Peo lõpetas Marko Matvere ja Peep
Rauni meeleolukas kontsert.
* 6. oktoobril tähistas Kandles õpetajate päeva eakate õpetajate selts Astra. Seltsi liikmeid käisid tervitamas
linnapea Anti Allas ja linnavolikogu esimees Anneli Ott.
Tervituskontserdiga esinesid Kesklinna kooli õpilased.

Varajane märkamine kui lapse arengu võti
Võrumaa Rajaleidja keskuse,
Võru maavalitsuse ja Võrumaa vanemluse ümarlaua
koostöös toimus 23. septembril Võru Kreutzwaldi
koolis varajase märkamise
seminar (pildil). Seminarist
võttis osa 123 lastega töötavat spetsialisti ja lapsevanemat eri maakondadest.
Hariduse Tugiteenuste
Keskuse logopeed ja Tartu
Ülikooli lektor Ülle Kuusik
keskendus oma ettekandes
väikelaste toetamise vajalikkusele ning tõi välja põhjused, miks on oluline märgata
ja kiiresti sekkuda. Arengulised erivajadused võivad olla
põhjustatud terviseteguritest, samuti sotsiaalsetest
vajakajäämistest. Varajane
märkamine on tähtis ka hilisemate teiseste probleemide,
näiteks käitumisprobleemide
ja õpiraskuste ennetamisel
või leevendamisel.
Võru lasteaia Sõleke eripedagoogi-nõustaja Kadri
Rebase ettekanne tõestas, et

lasteaed võib olla ideaalne
koht, kus lapsi märgatakse
ning koostöö lapsevanematega on lapse vajadustest lähtuv. Lasteaias korraldatakse
perevestlusi lapse tugevate ja
arendamist vajavate külgede

väljaselgitamiseks, hinnatakse laste arengut, arendatakse
kõne ja keelt.
Tartu Herbert Masingu
kooli direktor Tiina Kallavus tõi elulisi näiteid õpilaste toetamisest selles koolis.

Kooliealise lapse probleemid
on üldjoontes sügavamad
ja tihti alguse saanud just
sellepärast, et on õigel ajal
tähelepanuta jäänud. Sellised õpilased vajavad pidevat
individuaalset
lähenemist

nii koolis kui ka kodus. Lektor rõhutas, et suhte looja,
hoidja, arendaja ja vastutaja
koolis saab olla ainult õpetaja. Kui temalt seda initsiatiivi
ei tule, ei saa oodata ka head
koostööd lapse toetamiseks.
Tänapäeva koolis peab ka
õpetaja end arendama ja vajaduse korral muutma õpetamismeetodeid.
Võrumaa Rajaleidja keskuse psühholoog Tea Ausin ja logopeed Sirli Pikk
rääkisid
tähelepanekutest
maakondlikus nõustamiskeskuses. Suure tähtsusega
on lapse perekonnaga usaldusliku suhte loomine, mis
ei tule alati kergelt. Varajane
märkamine ilma sekkumiseta ei aita last. Last ei aita ka,
kui käiakse nõustaja juures,
kuid jäetakse hiljem soovitused rakendamata. Märkamine on oluline igal eluetapil,
sest abivajaduse rahuldamata
jätmine võib kaasa tuua haridusliku erivajaduse. Siin võib
näiteks tuua vanemate lahu-

tuse, laste sagedase üksioleku, piirideta kasvatuse jne.
Esinejad rõhutasid, et
süsteemse ja igakülgse abi
saame tagada erinevate spetsialistide koostöös. Lapse
võimeid ja vajadusi märkavad tavaliselt kõige paremini
tema lähedased. Mõnikord
lapsevanem ei oska või ei
soovi näha sümptomeid, mis
viitavad järeltulija eakohasest erinevale arengule. Niisuguses olukorras peaksid
sellele tähelepanu juhtima
lasteaia õpetajad, perearstid
või ka peretuttavad. Mida
varem lapse probleeme märgatakse, seda kiiremini ja paremini saab tema arengut ja
toimetulekut toetada.
Esinenud lektorid on
töötavad praktikud, kes esindavad läbilõiget erinevatest
lastega kokku puutuvatest
asutustest: lasteaed, kool ja
nõustamiskeskus.
Mereli Mändmets,
Võrumaa Rajaleidja
keskuse juht

Võru Linna Leht 7

Oktoober 2015

Tulekul on Võrumaa vabaühenduste päev
Mida teed sina 28. novembril?
Tantsid, laulad, vihud sporti,
kood, heegeldad? Keedad vabatahtlikele suppi? Koristad
eelmisel päeval välja renditud
külakeskuse ruume? Mõtled
järgmise hooaja näitemängu
välja? Kirjutad projekti järjekordse koolituse tarbeks?
Kui sa teed või tead midagi, millest rohkem inimesi võiks osa saada, siis tule
ja näita seda 28. novembril
Kandles toimuval Võrumaa vabaühenduste päeval!
Oodatud on kõik vabaühendused, kes tahavad oma tegemisi nii teistele ühendustele
kui ka laiemale avalikkusele

tutvustada.
Päeva esimeses pooles
toimuval messil saab tutvustada oma organisatsiooni,
pakkuda tooteid ja teenuseid
ning osaleda aruteludes. Messile on oodatud uudistama ka
kõik need, kel on huvi ühenduste tegemistest, nende pakutavatest teenustest ja toodetest rohkem teada saada.
Päeva teises pooles on
kõik ühendustes tegutsevad
inimesed oodatud Kandle
konverentsisaali traditsioonilisele Võrumaa MTÜde
sügiskonverentsile, kus lisaks
huvitavatele
ettekannetele
tunnustatakse Võrumaa sil-

mapaistvaid inimesi ja ühendusi. Päeva aitab tervikuks
siduda Urmas Vaino.
Võrumaa vabaühenduste
päeva korraldavad MTÜ Võluvõru ja SA Võrumaa Arenguagentuur. Kaasa aitavad
MTÜ Revolutsioon, MTÜ
Navi Külaselts, MTÜ Juba
Külaselts ja MTÜ Haanja
Tantsu Mängu Laulu Selts.
Päeva toetavad Kodanikuühiskonna sihtkapital ja
kohaliku omaalgatuse programm.
Lisateave ja registreerimine: e-post evelyn@vaa.ee
või tel 525 1750.

Kas teadsite et,

Kultuurisündmused
OKTOOBER – NOVEMBER 2015

28. oktoobril kell 11 ja kell
13 NUKU TEATRI uuslavastus „MIISU”. Teatrisaalis. Pileti
hind 7 €.
31. oktoobril kell 19 HANNES VÕRNO JA PEETER OJA
ROADSHOW „EESTI 99”.
Teatrisaalis. Piletid on müügil
Võru Kandle kassas ja Piletilevi
müügipunktides. Täispilet 15 €,
sooduspilet 13 €.
4. novembril kell 19 kontsert: Belgia klaveriduo B!z´art
– GEOFFREY BAPTISTE ja
ANDRE ROE. Piletid 8 € ja 6 €
on müügil Kandle kassas ja Piletilevi müügipunktides. Kavas:
Bizet – Children`s games op. 22 ,
Casella – Pupazzetti op. 27,
Ravel – Mother Goose,
Brahms – 5 hungarian dances
no 1, 3, 5, 11 and 16,
Copland – Simple gifts from appalachian spring,
Barber – Souvenirs op. 28.
8. novembril kell 16 ISADEPÄEVA KONTSERT – esineb Võru Muusikakooli keelpilliorkester. Kontserdisaalis.
Tasuta. Võru Maavalitsus austab tänavust Võrumaa aasta isa.
12. novembril kell 11 Goltsman Ballett esitleb: muinasjutuline tantsuetendus lastele
„KUU POISS”. Teatrisaalis.
Piletid hinnaga 2 € on müügil Kandle kassas ja Piletilevi
müügipunktides. Tantsulavastus „Kuu Poiss” on mõeldud
lastele alates 4. eluaastast ning
räägib ühest poisist, kes elab
üksi hõbedase Kuu peal. Tema
Kuu ümber tiirlevad komeedid,
lendavad tähtkujud ja sõidavad
tähelaevad, kuid mitte kellelgi
neist ei ole aega mängida väikese Kuuelanikuga, kõik on väga
hõivatud. Sõbraotsingud toovad
lapse Maa peale. Sellel värvilisel
planeedil ootab teda palju seiklusi, avastusi ning ootamatuid
kohtumisi.
12. novembril kell 19 kontsert: HELIN-MARI ARDERI
kvartett kavaga „VAID SEE ON
ARMASTUS”. Kontserdisaalis.
Piletid on saadaval Piletilevi ja
Piletimaailma müügipunktides.
Piletid eelmüügist 13 €. Alates
1. novembrist pilet 15 €; sooduspilet 13 € (pensionär, üliõpilane,
erivajadustega inimene). Uksel
pilet kõigile 15 €. Koolieelikud
tasuta, kui istuvad saatja süles.
Kontserdil kõlavad tuntud laulja Helin-Mari Arderi esituses
armastuslaulud paljudes eri
keeltes kogu laiast maailmast

pianist Sven Kullerkupu arranžeeringus.
15. novembril kell 13 klubi HÕBEDANE JUUS pidu.
Kontserdisaalis.
16. novembril kell 9.30
DOONORIPÄEV. I ja II garderoobis.
18. novembril kell 19 kontsert: ALEN VEZIKO ja PÄRT
TARVAS „Ikka veel teel”. Kontserdisaalis. Piletid on saadaval
Piletilevi ja Piletimaailma müügipunktides. Piletid Piletilevi
eelmüügis 13 €. Novembrist pilet kõigile 15 €. Lastele vanuses
kuni 6 eluaastat (k.a) on sissepääs tasuta.
23. novembril kell 19
Rakvere teatri etendus „UNO
BOSSA EHK UNO LOOBI
SEITSE ELU”. Teatrisaalis. Piletid hinnaga 11 € ja 13 € on müügil Kandle kassas ja Piletimaailma müügipunktides.
Muusikaline lavastus „Uno
bossa” viib vaatajad tagasi meie
estraadimuusika kuldaega ning
toob lavale hulga armastatud
laule. Vaatajad kohtuvad lisaks
Loobile mitme omaaegse lavatähega, näiteks Heidy, Heli ja
Ivoga, kes nõukogude süsteemi
absurdis end estraadilavade ja
televisiooni abil eestimaalaste südametesse laulsid. See on
fantaasiarikas lugu sellest, mis
oleks võinud juhtuda, kui Uno
oleks valinud teisiti.
25. novembril kell 11 lõbus
lugu „PÄKAPIKK”. Teatrisaalis. Pääsmed on müügil Võru
Kandle kassas ja Piletilevi müügipunktides. Pileti hind kõigile
9 €. Gruppidele alates kümnest
inimesest 5 €. Erivajadustega
kliendi saatjale sissepääs tasuta,
kuid talle ei garanteerita eraldi
istekohta. Kõige vahvam Eesti
kirjanik ja kõige vahvam Eesti
näitleja jutustavad teile tõelise
jõululoo erilisest päkapikust.
Autor: Andrus Kivirähk. Lavastaja: Hendrik Toompere jr.
Muusika: Jaan Pehk. Kunstnik:
Laura Verte. Laval: Jan Uuspõld.
Võru Linnagalerii:
Galerii avatud E-R kella
12–18.30 ja Võru Kandles toimuvate ürituste ajal. Külastus
on tasuta.
26.10.–27.11. ILME RÄTSEPA, MÄRT RANNASTI JA
FELIKS SARVE ühisnäitus
„1+2”.
26.10.–27.11. HEIGO ZIMMERI maastiku-fotonäitus.

Võrumaa keskraamatukogust
saab peale raamatute laenata
koju ajakirju. Neid ilmub
nagu raamatuidki igast valdkonnast ja igale maitsele. Ajakirjad on pikkadeks sügis- ja
talveõhtuteks tänuväärne ja
vaheldusrikas lugemisvara.
Aastaid on lugejate lemmikuks olnud Elukiri ja Eesti
Naine koos populaarse lisaga
Elulood. Nõutud on kodu- ja
sisustusajakirjad Kodukiri,
Kodu ja Aed, Maakodu ning
põnevaid fakte sisaldavad
Imeline Ajalugu ja Imeline
Teadus. Palju laenatakse terviseajakirju Kodutohter ja
Tervis Pluss ning sel aastal
ilmumist alustanud ajakirja
Mida Arstid Sulle Ei Räägi.
Ühinedes on saanud uue ja
mahukama sisu Tiiu ja Tervisetark, ilmudes Tiiu nime
all, ning Maret ja Nipiraamat,
mis jätkab Nipiraamatuna.
Loomulikult ei puudu
raamatukogust kultuuriajakirjad, neilgi on oma lugeja.
Käimasoleva muusika-aasta
„Kõlab hästi!” puhul kutsun
lugema ajakirja Muusika
(pildil), mis sisaldab huvitavaid artikleid muusikutest ja
muusikasündmustest nii meil
kui mujal maailmas.

17. novembril kell 19 Võru Kandles teatri
R.A.A.A.M. etendus „Alustame algusest”
Aasta tagasi 19. septembril
avati sama lavastusega Tallinna uus teatrimaja Vaba
Lava. „Alustame algusest”
on Ameerika näitekirjaniku Annie Bakeri maailmakuulus näitemäng. Hiljuti
Pulitzeri preemiaga pärjatud Annie Bakeri näidend
vaatleb täiskasvanute draamaringi tegevust kuue nädala jooksul. Teatrivahendeid kasutades püüavad viis
inimest harutada oma elu
umbsõlmi, võitlevad üksindusega ja otsivad üksteisest
lootust uuteks algusteks.
Lavastuses on rohkesti naljakaid situatsioone heade
näitlejate esituses.
Lavastaja Adrian Giur-

gea, kunstnik Reet Aus.
Mängivad tuntud ja armastatud näitlejad Egon
Nuter, Külli Reinumägi,
Elina Reinold, Maarja Mitt
ja Margus Prangel.

Teater R.A.A.M.

ÜRITUSED
27. oktoobril kell 14 Kella Kahe kirjandusklubi vanema ja väliseesti raamatu toas. Kalju Lepiku luulet loeb Aigi Mäesaar, kirjaniku elu ja loomingut tutvustab Merle Pindis.
Tuntud inimene raamatukogus – raamatuid laenutab Hilaro
dirigent Silja Otsar.
29. oktoobril kell 17 kellaviietee. Võru juurtega Elle-Vaike Kiik
(Kudu) tutvustab oma koduseid jutte. Ringkäik raamatukogus.
4. novembril kell 12 konverentsisaalis „Eesti kirjanikud Eesti
raamatukogudes”. Külas on Ingrid Velbaum-Staub, Sveta Grigorjeva, Teet Kallas ja Kaur Riismaa.
Põhjamaade raamatukogunädalal 13. novembril kell 15 konverentsisaalis Anne Tootmaa näituse „Valguste võlu” avamine.
NÄITUSED
Konverentsisaalis
Eveline von Maydelli eluloonäitus. Näituse on koostanud Eesti
Riigiarhiiv.
Anne Tootmaa näitus „Valguste võlu”.
III korruse lugemissaalis
„E. von Maydell. Mustvalge maailm. Köited”. Eesti Riigiarhiivi
näitus.
Muusika-aasta 2015. Kõlab hästi! Mapp „Valik Võrumaa muusikategelasi”.
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Kristjan Raud, „Kalevipoja surm”, süsi, 1935; Viljandi kultuuriakadeemia tudengi Lagle Ruusmaa koopia aastast 2003.

Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakond
ÜRITUSED
24. oktoobril kell 11 mudilaste jutulaupäev: muusikajutud.
27. oktoobril kell 11.30 tuntud inimene raamatukogus: Võru
muusikakooli direktor Piret Rips-Laul tutvustab oma laulikuid
ja muusikakooli.

Lasteosakonnas ootavad
lugejaid iginoore Tähekese
kõrval selle nooremad vennad Mesimumm ja Minu
Maailm. Noortele on ajakirjad Buduaar, Teen ja Seventeen, viimane sobib hästi inglise keele praktiseerimiseks.
Õpetajatele ja lapsevanematele on suur valik võõrkeelseid
laste meisterdamisajakirju ja
lastemoe ajakirju.
Ajakirjade tagastustähtaeg on seitse päeva, vajaduse
korral saab tähtaega pikendada. Koju ei laenutata viimati ilmunud numbrit, see
jääb lugemissaali kohapeal
lugemiseks.
E-kataloogist
RIKSWEB http://lib.werro.ee
saab vaadata täpsemalt, milliseid ajakirju raamatukogus
leidub. Laenamiseks peab aga
ikka kohale tulema.
Tuuli Kütt,
teenindusosakonna
juhataja

Pääsmed müügil Võru
Kandle kassas ja Piletilevi
müügipunktides. Täispilet
15 €, sooduspilet 12 €.

4. novembril võru keeles ettelugemise päev „Kullõ, ma loe
sullõ!”.
14. novembril kell 11 mudilaste jutulaupäev.
NÄITUSED
31. oktoobrini raamatusoovituste näitus „Selle suve lemmikraamat”.
30. novembrini Võru linna lasteaialaste loovtööde näitus „Minu
pilli nähtamatud helid”.
30. novembrini Haanja käsitöömeistri Lea Langi kootud nukuriiete näitus „Külma aja kehakatted”.
30. detsembrini fotonäitus „Pillilood”.
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Vana-Võromaa kultuurikojas
toimub kuni 8. novembrini
mälestusnäitus „Evald Okas
100”. AlatesVäljaandja
11. novembrist
on
Võru Linnavalitsus
galeriis Udo
Voolu
ja
Tag
Voolu
Jüri tn 11, 65620 Võru
ühisnäitus. Isa ja poeg toovad
Toimetajad: Arved Breidaks
Võrru väärismetallist ehted ja
suuremõõtmelised joonistuTel: 785 0948
sed.
E-post: arved.breidaks@voru.ee

Õnnitleme
oktoobrikuu
juubilare!
102
Anna Rinne
95
Vilhelmine Ilp
90
Laine Piirimägi
Martena Tammeorg
Alfred Vamper
85
Helju Mandel
Ivan Suvi
Anton Sõna
80
Nina Meterchuk
Laine Parts
Silvi Timpka
75
Maia Ilves
Agnes Piirisild
Maria Sokolova
Helme Vesper
Edvi Babitševa
Madis Puusepp
Vambola Truup
Sergey Fedorov
Ants Vähi
Anatoli Volšin
70
Valendina Klaan
Taivo Pedras
Aavo Saarva
* Novembrikuu juubilaridel,
kes ei soovi äramärkimist
ajalehes, palume sellest teada
anda 5. novembriks
tel 785 0914 ja/või
sirje.randver@voru.ee.
* Võru linnas oli 1.10.2015
seisuga 12 723 elanikku,
neist mehi 5699 ja naisi 7024.

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

Oktoober 2015

Võrumaal avati puidutöötlemise ja
mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter
9. oktoobril avati pidulikult Võrumaa kutsehariduskeskuse juures tegutsev puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter.
Linnapea Anti Allas, kes on olnud keskuse idee
üks eestvedajaid selle esimesest koosolekust saadik,
avaldas heameelt, et kompleks on lõpuks valmis. Linnapea sõnul on nüüd kogu Kagu-Eestil võimalus saada ühes valdkonnas parimaks. „Tänu kompetentsikeskusele on Võrumaal ja Kagu-Eestil võimalus tõusta puiduvaldkonna tippkeskuseks Eestis,” lisas ta.
Keskus ühendab avalikku sektorit, puiduvaldkonna ettevõtteid, haridus-, teadus- ja arendusasutusi ja teiste sektorite ettevõtteid ning omab parimaid
teadmisi ja oskusi materjalide, tehnoloogiate, tootmise juhtimise ja tootearenduse valdkonnas.
Keskuse eesmärk on toodete kõrgema lisandväärtuse saavutamine, toetades ettevõtteid oma toodete
ja brändide loomisel ning seeläbi Eesti puidusektori
liikumist väärtusahela tulusamatesse osadesse.
Kompetentsikeskus läks maksma 3,75 miljonit
eurot. Rahastada aitasid EAS ja Võru maakonna kohalikud omavalitsused, Võru linna panus oli 74 495
eurot.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist
Hetk kompetentsikeskuse avamiselt: vasakult
HTMi kutseharidusosakonna juhataja Helen Põllo, EASi juhatuse liige Sigrid Harjo, Ivari Padar,
VKHK direktor Tanel Linnus, keskuse juhataja
Kalev Kaarna ja linnapea Anti Allas.

Võrumaa ettevõtluse suur vedur on Förmann NT

Hea võrumaalane!
Kätte on jõudnud märkamise ja tunnustamise aeg.
Kiidame inimesi, kes on panustanud oma aega ja
teadmisi Võrumaa vabaühendustesse, tunnustame
ühendusi, mille tegevus piirkonnas on olnud
tänuväärne, silmapaistev ja teistele eeskujuks
ning märkame ettevõtteid, mis on toetanud
vabaühenduste tegevust!

7. NOVEMBRIL 2015
kell 9.00 -15.00
Võru Spordikeskuses (Räpina mnt. 3A)

UMA
MEKK

VI SUURLAAT

Registreerimine kauplejatele
ja lisainfo:
umamekk@voruleder.ee
tel. 52 66 832

Euroopa Liit
Euroopa
Regionaalarengu Fond

Eesti
tuleviku heaks

Kagu-Eesti suurim kohaliku toidu laat!

Ootame kauplema ja ostma!

Võrumaa Arenguagentuuri tänavuaastaste maakonna parimate ettevõtete väljaselgitamise konkursil pälvis Võrumaa
ettevõtluse Suure Veduri aunimetuse
Võrus peakontorit omav AS Förmann
NT (pildil), mis tegeleb alates 1992.
aastast Vastseliinas saematerjali tootmisega ning pakub alates 1998. aastast
ka rahvusvahelisi autotransporditeenuseid. Ettevõttes on 58 töötajat. Võrumaa
ettevõtluse Väikse Veduri aunimetus
anti Urvaste vallas tegutsevale OÜle
Baltic Steelarc ja eduka mikroettevõtja
aunimetus OÜle Kalvet Capital Rõugest. Tänavune edukas startija on OÜ
Kotli Köök Missost ja nutikas ettevõtja
OÜ Werrowool Antsla vallast. Autasud
anti kätte 9. oktoobril Võru kultuurimajas Kannel Võrumaa ettevõtluskonverentsi pidulikul tunnustusüritusel.

Tunnustame inimest, kes:
- omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või
tegudega
- on panustanud piirkonna arengusse
- on aktiivne ja koostööaldis
- ühendab kogukonda
- on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse
Võru linnavalitsus korraldab Räpina mnt 22, 22a, 22b, 22c kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustava
avaliku arutelu 30. oktoobril kell 14 Võru linnavalitsuse volikogu istungite ruumis. Eskiislahendusega saab tutvuda 19.-28. oktoobrini
Võru linnavalitsuse infosaalis (Jüri 11, Võru). Detailplaneering on kättesaadav ka Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/
Detailplaneeringute teated).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi
kinnistuid jagada, sihtotstarvet osaliselt muuta ja juurdepääsuteed lahendada. Planeeritava maa-ala suurus on u 4,7 ha. Tegu on Võru linna
üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.
Võru linnavalitsuse 7. oktoobri 2015. a korraldusega nr 456 võeti vastu
ja suunati avalikule väljapanekule Järve tn 37 kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Võru linnavalitsus korraldab Järve tn 37 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku 29. oktoobrist 11. novembrini linnavalitsuse infosaalis (Jüri 11, Võru). Detailplaneering on kättesaadav
ka Võru linna veebilehel www.voru.ee (Ehitus ja planeerimine/Detailplaneeringute teated).
Planeeringuala asub Võru linnas Võlsi asumis, hõlmates Võru linnale kuuluvat Järve tn 37 kinnistut, eniselt riigi omandis olevat maa-ala
ning osalt kahte erakinnistut. Planeeritava ala suurus on u 1,6 ha. Planeeringualale on moodustatud üheksa elamumaa krunti, neli transpordimaa krunti ning üks elamumaa sihtotstarbega ja üks veekogude
maa sihtotstarbega riba juurdeerastamiseks. Planeeritava ala üldplaneeringujärgne sihtotstarve on elamumaa 100%.
Kõigil on avaliku väljapaneku ajal õigus esitada detailplaneeringu
kohta Võru linnavalitsusele kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid.

Tunnustame ühendust:
- mille tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne
- mis on teistele ühendustele eeskujuks
- mis on aidanud oluliselt kaasa erinevate sektorite
tulemuslikule koostööle
Tunnustame ettevõtet:
- mis on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt
või mõnel muul moel
- mis on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd
era- ja mittetulundussektori vahel
Kui sa tead selliseid inimesi, ühendusi ja
ettevõtteid, siis leia aega öelda mõni hea sõna!
Tunnustusi ootame kuni 30. oktoobrini
ankeedi kaudu, mille leiate Võrumaa Arenguagentuuri
kodulehelt www.vaa.ee lingilt
http://tinyurl.com/owx4v4a,või postiaadressil:
SA Võrumaa Arenguagentuur, Jüri 12, Võru.
Tunnustamisüritus leiab aset 28. novembril
Võru kultuurimajas Kannel toimuval
Võrumaa vabaühenduste päeval.
Lisateave: Evelyn Tõniste, evelyn@vaa.ee, tel 525 1750

