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Teeme Katariina kirikule jõulukingituse!
Hea võrulane, võrumeelne ja Võru
linna sõber! Alanud on annetuste
kogumine linna ühe vanema ja auväärsema ehitise – Katariina kiriku
hoone päästmiseks.
Võru linna elanike ettepanekul
loodud Katariina kiriku rekonstrueerimise fondi tehtavate annetuste toel on kavas uuendada esmalt
kiriku fassaad ja remontida kellatorni krohvitud osa. Meist igaühe jõukohane annetus läheb ajalukku ja
seda, et kirikus on ka minu osa, on
tulevikus kindlasti hea meenutada.
Katariina kirik on kui maamärk,
mida tähele panna ja kalliks pidada – mida iga Võru külastaja juba
eemalt silmab. Väärikas paik, mille
üle uhkust tunda, hoolimata tulija
usutunnistusest või veendumustest.
Ka ei vaja pikemat selgitust ütlus „Saame kokku kirikuplatsil!”.
Siit minnakse teele ja siia jõutakse
tagasi.
Kas see jääb nii ka edaspidi ja
linna üks väärikamaid ehitisi saab
värske ilme, oleneb meie ühisest panusest.
„Võru rahva ühisel panustamisel remonditud kirik on hea endega
märk tulevikuks,” usub Võru linnapea Anti Allas. Ühist ettevõtmist
toetavad ka mitmed siit kandist sirgunud tuntud inimesed. „Kirik ei
pea olema mitte ainult keset küla,
vaid ka korras,” rõhutab Võrust pärit
ajakirjanik Lauri Hussar.
Nii nende kui ka paljude teiste
üleskutse on: teeme kiriku üheskoos
korda, et linna ajalooline süda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks taas
tuksuma panna!
Võru Katariina kiriku rekonstrueerimise fondi põhimõte on, et
iga annetatud sent läheb kiriku renoveerimiseks.
Annetada võib nii fondi arvelduskontole kui ka kirikus, kus iga
annetaja saab sularahaannetuse

FONDI SÜNNILUGU, KOOSSEIS JA EESMÄRGID
* Mullu 9. detsembril allkirjastasid Võru linn ja MTÜ Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Võru Katariina Kogudus ühiste kavatsuste
protokolli Katariina kiriku sakraalhoone säilitamise ja parendamise
fondi haldamiseks.
* Fondi haldamiseks mõeldud
sihtasutus asutati 14.08.2015 ja registreeriti 21.08.2015.
* Sihtasutuse nõukogu liikmed on Anneli Ott, Anti Allas, Andres Mäevere, Marko Kaunis, Aigar
Pindmaa, Ursel Kaarna, Veikko Puolakainen ja Lauri Hussar. Juhatuse
liige on Kuldar Liira.
* Fondi eesmärk on koguda
annetusi ja otsida investoreid Võru
Katariina kiriku sakraalhoone säilitamiseks ja parendamiseks vajaminevate tegevuste toetuseks.
* Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmed oma töö eest tasu ei
saa.

Toeta Võru Katariina kiriku
taastamist endale jõukohase annetusega:
SA VÕRU KATARIINA KIRIKU
REKONSTRUEERIMISE FOND
a/a EE801010220245627225
SEB pank
Kõik annetajad märgitakse
ära!
Lisainfo:
Marko Kaunis, nõukogu liige
tel 5332 6299
Marko.Kaunis@elektrilevi.ee
www.eelk.ee/voru.katariina/
tõenduseks tšeki. Samuti on oodatud igasugune kiriku rekonstrueerimist toetav heategevus ja heasoovlik
mõte.
Ulis Guth

Konkurss
„Võro liina tego
2015”
Võru linnavalitsus kuulutab taas välja konkursi lõppeva aasta kõige silmapaistvama teo ja tublide tegijate väljaselgitamiseks. Selleks
ootame Sinu ettepanekuid ja arvamusi.
Täida juuresolev kupong ja postita see hiljemalt 1. veebruaril (postimaks on tasutud ning marke kupongile lisama ei pea).
Kupongile kirjuta enda arvates kõige silmapaistvam tegu Võrus
aastal 2015. Hääletada saab ka Võru linna kodulehel www.voru.ee.
Samuti ootame ettepanekuid, kes võiksid olla kandidaadid
tiitlitele: aasta kultuuri- ja haridusasutus, ettevõte, ettevõtja, mittetulundusühing, uus tulija, kultuuritegelane, sporditegelane, tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja, aasta noor ja aasta heategija.
Ettepanekud koos põhjendusega palume saata e-postiaadressil
marianne.mett@voru.ee.
Kindlasti pane kirja oma nimi ja kontaktandmed, sest kõigi
kupongisaatjate vahel loositakse välja linnavalitsuse meened.
„Võro liina tego 2015” kuulutatakse välja 23. veebruaril Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistamisel kultuurimajas Kannel.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist

VIIMASED SAMMUD

ARVAMUSI
Katariina kirik on kaua olnud
üks Võru linna silmapaistvamaid
ehitisi. Aita sinagi võimaluste piires kaasa, et meie linna oluline
sümbol taas korda saaks!
Anneli Ott, Riigikogu liige
Olen võrukana uhke, kui saan
kaasa aidata Võru Katariina kiriku
kordategemisel. Hääd ettevõtjad!
Tundke ka teie uhkust ja aidake
sellele ühisele ettevõtmisele kaasa!
Ursel Kaarna, ettevõtja
Kirik ei pea kogu maailma
usku pöörama, küll saab ta kaits-

ta uskmatuse eest, mis meie meeli
üha rohkem ähmastab!
Ulis Guth,
Võru Linna Lehe toimetaja
Unista ja usu ning ela oma elu
osapoolte kõrgemaks hüvanguks
koostöös Looja tahtega!
Aigar Pindmaa, ettevõtja
Käige kirikus, armas Eesti rahvas, leidke tasakaal, rahu ja rõõm
endi südametes! Saagem kõik
üheskoos osa taevasest lootusest!
Andres Mäevere, Võru Katariina
koguduse õpetaja

* Sel aastal eraldati EELK Katariina kiriku katuse restaureerimise I
etapi töödeks muinsuskaitseprogrammist „Pühakodade säilitamine ja areng 2014–2018” 60 000
eurot, mis on vaid ligi kolmandik
taotletud rahast. Saadud summa
võimaldas restaureerida kiriku katuse Koidula tänava poolse osa,
kesklinna poole jääva katuseosa
restaureerimiseks vajaminev raha
loodetakse saada muinsuskaitseprogrammist tuleval aastal.
* 3. mail avati pidulikult kiriku
restaureeritud tagauks. Suurima
panuse – 3360 eurot Võru linna vanima tammepuust ukse taastamiseks andsid Kuningas Arturi fond
ja Kultuurne Motobande.
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Linnavolikogu esimeheks valiti
keskerakondlane Toomas Paur

2015. aasta Võrus
läheb ajalukku
2015. aasta hakkab lõpule jõudma ja seetõttu on õige
hetk heita pilk tehtule. Liialdamata võib öelda, et see
aasta läheb Võru ajalukku igati positiivsena, kuna lõpule jõudsid mitmed ettevõtmised ja valmisid ehitised,
mille tähendust linna arengule on raske üle hinnata
ning mille mõju suurusest saame aru ehk alles aastate
pärast. Edukalt läbi viidud haridusreform ja piirkonna
esimese riigigümnaasiumi käivitumine aitavad kindlasti kinnistada Võru mainet Lõuna-Eesti tugeva hariduskeskusena. Pärliks selle teema juures on muidugi Võru
vanima maja renoveerimine ja igati nägusa uue koolihoone sünd.
Lõpule jõudis ka Võru tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojekt, mis pani linna tänapäevaselt särama,
valgustas ülekäigurajad ja aitab tänu nüüdisaegsetele
energiasäästlikele lampidele tulevikus kulusid vähendada. Säästetav raha on mõistlik investeerida inimestesse ja
uutesse hädavajalikesse arendustesse.
Esiletõstmist väärib seegi, et kui 2015. aasta augustini
oli Võrul Eesti üks ilusamaid randu, siis nüüdsest viivad
sellesse randa ka kõige ilusamad tänavad ja kõnniteed.
Vee tänava linnaosa kivikattega sillutised mõjuvad väärikalt ja loodetavasti muudavad kogu piirkonna nii elanikele, turistidele kui ka investoritele atraktiivsemaks.
Võru noortekeskus sai linna keskpunktis uued ja
avaramad ruumid ning keskuse külastatavus on seetõttu mitu korda tõusnud. Kindlasti aitab see kaasa noorte
aktiivsuse kasvule linna jaoks olulistes ettevõtmistes. Tuleviku tugevad tegijad sirguvad, kui neile juba varakult
usaldust ja vastutust jagada.
2015. aasta läheb ajalukku ka sellega, et valmis kauaoodatud uus Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti
maja ja Väimelas ka Võru linna jaoks olulist puiduvaldkonna ettevõtlust toetav puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus.
Erilist tunnustust ja kiidusõnu väärivad aga ettevõtjad, kes tegid meie linna julgeid ja tulevikku suunatud
investeeringuid. Nutikas Georgi neljatärnihotell kesklinnas ja Võru Tarbijate Ühistu Maksimarketi laiendus on
vaid paar silmapaistvamat näidet selles reas.
Kokkuvõttes soovin öelda, et meist pareminigi märkavad meie edusamme külalised, kes avaldavad sageli
imestust, kui palju on Võru viimastel aastatel muutunud.
See on meile kõigile suur tunnustus, mis innustab üheskoos julgelt tulevikku vaadates edasi minema. Teha on
veel palju.
Kallid kaaslinlased! Soovin teile mõnusat jõuluaega
koos sõprade ja lähedastega ning igati edukat uut aastat!
Hoidkem üksteist!
Anti Allas,
Võru linnapea

11. detsembril toimunud Võru linnavolikogu jätkuistungil volikogu esimeheks valitud Toomas Paur (pildil)
lubab olla mitte ainult koalitsiooni,
vaid kogu volikogu esimees.
Oma sõnavõtus jagas Eesti Keskerakonda kuuluv, salajasel hääletusel
15 linnavoliniku toetuse ja ühe vastuhääle saanud Paur kiidu- ja tänusõnu
nii koalitsioonile kui ka opositsioonile.
„Koalitsioon on ühtne, tubli ja teinud

väga head tööd. Samuti kiidan opositsiooni, kes on professionaalne ja teeb
oma tööd hästi, ning linna kindlalt
juhtinud linnavalitsust,” lausus ta.
Vastne volikogu esimees, kes on
olnud Võru abilinnapea, volikogu esimees ja aastaid volikogu liige, peab
väga oluliseks koostööd kõigi osapooltega. „Olgugi et minu kandidatuur seati üles koalitsiooni (fraktsioonikaaslane
Jüri Miks – VLL) poolt,” lisas ta.

LÜHIUUDISED

Linnapea
kuulutas välja
jõulurahu
13. detsembril kuulutas Võru
linnapea Anti Allas Katariina
kirikus välja jõulurahu. Järgnes 3. advendi kontsert-jumalateenistus. Teenistuse viis
läbi EELK Võru Katariina koguduse õpetaja Andres Mäevere, kontserdi andis Tartu
üliõpilaste looduskaitseringi
segakoor. Kohalolijaile pakuti
glögi ja kommi.

Võrus valmis üle
miljoni euro
maksnud alajaam

Käivad ettevalmistused
tuleval aastal Võrus toimuvaks
võidupüha paraadiks

Elektrilevi võttis läinud nädalal ehitajalt vastu täielikult uuendatud Võru Soo piirkonna alajaama,
millesse investeeriti rohkem kui 1,18 miljonit eurot.
Alajaam on Võru linna elektrivõrgu oluline sõlmpunkt, mis varustab elektriga 2662 majapidamist ja
ettevõtet, sealhulgas Võru juustutööstust, Cristella
pagaritööstust ja soojusettevõtet Danpower. Alajaama uuendustöid tegi AS Leonhard Weiss Energy.
Tööd hõlmasid uue hoone ehitust, lisaks paigaldati
nüüdisaegsed jaotus- ja juhtimisseadmed.

3. detsembril kogunesid Võrus Kaitseliidu, televisiooni, politsei ja
päästeameti ning Võru linna esindajad, et ühiselt arutada suvise võidupüha paraadi üksikasju.
Kohtumisel andsid Kaitseliidu esindajad ülevaate esialgsetest plaanidest ja juba tehtud ettevalmistustest. Seejärel vaadati üle võimalikud
lahendused, kuidas ja kuhu suur hulk külalisi, osalejaid ja tehnikat
mahutada. Käidi asutustes ja sõlmiti esialgsed kokkulepped.
Praeguse kava kohaselt toimub paraad 23. juunil Võru kesklinnas,
kus ühtlasi tähistatakse maakaitsepäeva. Päev varem on Tamula rannas kavas rahvapidu koos muinastulede süütamisega.

Võru linnavalitsuse istungitel
Majandustegevuse peatamine

Linnavara tasuta kasutusse andmine

Otsustati peatada alates 11. detsembrist 2015
täies ulatuses OÜ Escobar ja temaga seotud isiku Gert Goršanovi majandustegevus
(Chicago baari-vesipiibukohviku pidamine)
aadressil Tartu 37. Linnavalitsus käsitleb
ettevõtte ja temaga seotud isiku majandustegevust kõrgendatud ohuna ja majandustegevuse nõude rikkumisena, tuginedes järgmistele aspektidele: majandustegevus ei ole
nõuetekohaselt kantud MTRi, hoone kasutusotstarve ei vasta majandustegevuse sisule,
hoone kasutamine baari-vesipiibukohviku
pidamiseks ei ole lubatud kõrgendatud tuleohu tõttu (tuleohtu minimaliseerivad seadmed kas puuduvad, ei ole kasutuskorras või
ei ole tõendatud nende toimepidavus) ning
hoone elektripaigaldises esineb puudusi, mis
ei välista tuleohu tekkimise võimalust või
klientidele tervisekahjustuse või surma põhjustamise ohtu.
Majandustegevus on täielikult peatatud
kuni rikkumiste kõrvaldamiseni. Õigusaktiga saab tutvuda Võru linna veebilehel.

MTÜle Misso Vabatahtlikud otsustati anda
tasuta kasutada tuletõrjeauto Mercedes-Benz
tähtajaga kuni 31. detsember 2020.

Sihtasutuse nõukogu
liikme määramine

Väljastati Võlsi linnaossa Raudtee tänav T1,
Sügise tänav T1, Võlsi tee T1, Kalevi tänav
T1, Kevade tänav T1, Järve tänav T1 ja Metsa
tänav T1 ehitatud sademeveesüsteemi, Vabaduse tn 5 hoone ümberehitatud keldriruumide ning Orase tn 2 üksikelamu kasutusload.

SA Võru Kannel nõukogu liikmeks määrati
Toomas Pauri asemel Andres Visnapuu.

Linnavara võõrandamine
Otsustati, et Võru linnavalitsusele kuuluv
veoauto GAZ 52-04 võõrandatakse otsustuskorras 500 euroga.

lisatsioonitorustike läbipesuks ja koolimaja
keldrikorruse veekahjustuste parandamiseks
ning 489 eurot Võru Kesklinna Koolile ühe
aktiivkõlari ostuks.

Erastamisega nõustumine

Riigihangete võitjad

Nõustuti Madara tn 14a maa erastamisega
Madara tn 14 kinnisasjaga liitmiseks. Määrati erastatava maa sihtotstarve, maa suurus ja
aadress.

Riigihanke Tartu tänava ja Lõuna-Eesti haigla vahelise jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks võitis madalaima hinna – 48 405 euroga
OÜ Palmpro ja Teeprojektid Tiit Korn ühine
pakkumus. Riigihanke tugiisikuteenuse osutamiseks 2016. aastal võitis 15 312 euroga
MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus. Riigihanke Võru Linna Lehe väljaandmiseks 2016. aastal võitis madalaima hinna
– 2058,33 euroga ühe ilmumiskorra eest AS
Võru Täht ning riigihanke „Võru Lasteaed
Okasroosike kappvoodid” madalaima hinna
– 6205 euroga OÜ Guido Mööbel (hinnad ei
sisalda käibemaksu).

Projekteerimistingimuste
kinnitamine
Kinnitati projekteerimistingimused Pikk tn
17b kinnistu hoonestusala suurendamiseks
kuni 10% esialgsest lahendusest.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba Laane tn 9 puukuuri
ehitamiseks.

Kasutuslubade väljastamine

Reservfondi kasutamine
Reservfondist eraldati 5378 eurot Võru
Kreutzwaldi Kooli kinnistu sademevee kana-

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange, et leida tugiisikuteenuse osutaja kümnele Võru linna
psüühikahäirega inimesele.

Teenustasu kehtestamine
Arvestades lasteaia Punamütsike hoolekogu
ettepanekut, tõuseb alates 1. jaanuarist 2016
lasteaias ujumisõpetuse korraldamise eest
võetav teenustasu seniselt 1,92 eurolt 3 eurole. Teenustasu on püsinud samal tasemel
alates 2008. aastast.

Teenuslepingu sõlmimine
OÜga Taristuhaldus sõlmiti tänavavalgustusteenuse osutamise leping 2016. aastaks hinnaga 3420 eurot ühes kalendrikuus.
Lepingu järgi kohustub Taristuhaldus
välja ehitama 40 uut valgustuspunkti, tagama
reageeringu rikkele 24 tunni jooksul (rike
peab olema kõrvaldatud hiljemalt viie ööpäeva jooksul) ning telefoninumbri ja e-posti
olemasolu rikete teatamiseks.

Enampakkumise korraldamine
Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Karja tn 6-8 korteriomandi (üldpindala 9,2 m²) võõrandamiseks alghinnaga
1500 eurot (osavõtutasu 30 eurot, tagatisraha
10% objekti alghinnast). Enampakkumise
tähtaeg on 14. jaanuar 2016.

Isikliku kasutusõiguse seadmine
Kinnistule Pikk tänav anti nõusolek isikliku
kasutusõiguse seadmiseks ASi Eesti Telekom
kasuks ning määrati isikliku kasutusõiguse
ala ja tingimused.

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Järve tn 37 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Nöörimaa Tugikodu hinnakiri
Kehtestati Nöörimaa Tugikodu tasuliste teenuste hinnakiri.
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Selgus Punamütsikese lasteaia
uue hoone ideekonkursi võitja
Linnavalitsus kinnitas 25.
novembril toimunud istungil Punamütsikese lasteaia
hoone arhitektuurse lahenduse ideekonkursi tulemused. Esimese koha sai
OÜ Kauss Arhitektuur töö
märgusõnaga „Vaheruum”,
teise koha OÜ Ahritektuuribüroo Järve & Tuulik töö
„Hundu” ning kolmanda
koha OÜ Esplan töö „Igihaljas”.
Konkursile, mille eesmärk oli leida arhitektide
ideede seast parim hoone,
selle õueala ning välisrajatiste lahendus, laekus kolm
tööd ning parima väljaselgitamisel osalesid nii arhitektid, linnavalitsuse esindajad
kui ka lasteaia töötajad.
Abilinnapea Sixten Silla sõnul hinnati võistlustöö
märgusõnaga „Vaheruum”
üksmeelselt konkursi võitjaks. „Võidutöös on planeeringuga saadud erinevate
rühmade hooneplokkidest
huvitav kooslus, hoone
maht on kompaktne ja liigendatud, mis vaatamata
lasteaia suurusele moodustab iga rühma ette privaatse

Volikogu aseesimees Tõnu Jõgi informeeris volikogu liikmeid muudatustest linnavolikogu koosseisus. Riigikogu liikmeks asunud Anneli Oti asendusliikmeks
linnavolikogus sai Andres Visnapuu.
n

Võru linna 2015. aasta lisaeelarve

Võeti vastu Võru linna 2015. aasta lisaeelarve, millega lisatakse eelarvesse
2015. aastal laekunud sihtotstarbelised toetused ja hallatavate asutuste täiendavad omatulud – kokku ligi 311 000 eurot.
n

Vee-ettevõtja määramine

Võru linna haldusterritooriumi vee-ettevõtjaks nimetati alates 1. jaanuarist
2016 tähtajaga kuni 1. jaanuar 2026 AS Võru Vesi.
n

Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistati kehtetuks Võru linnavolikogu 22. märtsi 2000 määrus „Vee-ettevõtja määramine Võru linnas”.
n

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Kehtestati hooldajatoetuse määrad 2016. aastaks (ühes kalendrikuus ühe
hooldatava kohta): raske puudega täisealise isiku hooldamisel 20 eurot, sügava puudega täisealise isiku hooldamisel 30 eurot; keskmise puudega kuni
18aastase lapse hooldamisel 55 eurot, raske puudega kuni 18aastase lapse
hooldamisel 80 eurot ja sügava puudega kuni 18aastase lapse hooldamisel
200 eurot. 2015. aastaga võrreldes hooldajatoetuse määrad ei muutunud.

eeshoovi ning hoone sissepääsu juurde esindusliku
avaliku tsooni. Hoone ülesehitus on selge, asjalik ja
professionaalne, õueala lahendus on mänguline ning
põnev,” võttis ta võidutöö
omapära kokku.
Samas leidis žürii, et lasteaia vajadusi arvestades on
tarvis võidutöös mõningaid
muudatusi teha. „Lasteaia
väliskuju ja üldine ruumi-

Punamütsikese lasteaia (Vilja 10) uue
hoone projekteerimise senine käik,
eesmärgid ja põhjendused:
* Kuna praeguse lasteaia ehitamise ajal
– 1970ndate keskel – oli laialt levinud kehv
ehituskvaliteet, on lasteaia hoone nüüdseks
amortiseerunud, külm ja ebamugav, heaks töökorralduseks kehva plaanilahendusega, nõuetekohaselt mittetoimivate tehnosüsteemidega
ega vasta praegustele tervisekaitsenõuetele.
Sellest tulenevalt seadis Võru linnavalitsus eesmärgi alustada uue, nõuetele vastava lasteaia
projekteerimist.
* Parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks otsustati loobuda tavapärasest vähempakkumisega riigihankest ning 17. juunil 2015 antud linnavalitsuse korraldusega nr 289 otsustati
korraldada arhitektuurne ideekonkurss, et selle
käigus esitatud ideede seast valida parim hoone, selle õueala ning välisrajatiste lahendus.
* Eesmärk on ehitada 11 rühma ja kuni 264
kohaga lasteaiahoone, kasutades selleks ainult
esinduslikke, kõrgeimast kvaliteediklassist,

lahendus olid võidutöös selgelt parimad, kuid siiski on
seal palju suuremaid ja väiksemaid detaile, mis vajavad
projekteerimise käigus revideerimist ja täpsustamist.
Tegemist oligi ideekonkursiga, mille eesmärk oli leida
parim põhimõtteline lahendus. Oleme seisukohal, et
võidutöö täidab püstitatud
energiasäästu eesmärki ja
on igati sobiv lähtealus Pu-

samas võimalikult vähest hooldust nõudvaid,
looduskeskkonda säästvaid ja looduslikke materjale ning lahendusi, samuti võimalikult palju
loomulikku valgust. Eelistatud on kodumaised
ja taastuvad materjalid.
* Hoone peab vastama kõikidele tänapäevasele lasteaiale ja liginullenergiahoonele kehtivatele nõuetele (hoone energiatõhususarv ei
tohi ületada 100 kWh/m²a), samuti lasteaia personali välja toodud ruumivajadusele (uude hoonesse on planeeritud ka laste seas populaarne
suplusbassein).
* 17. novembril hindas laekunud kolme
ideekavandit žürii koosseisus: linnapea Anti
Allas, peaarhitekt Ülevi Eljand, lasteaia direktor
Ave Kalk, linnamajanduse osakonna juhataja
Raiko Palm ning Eesti Arhitektide Liitu kuuluvad
arhitektid Emil Urbel ja Ülo Peil. Üksmeelselt
tunnistati konkursi võitjaks võistlustöö märgusõnaga „Vaheruum”, kus oli planeeringuga
saadud erinevate rühmade hooneplokkidest
huvitav ja tundlik kooslus. Samas leidis žürii, et
paremaks lasteaia vajadustega sobitamiseks on
võidutöös tarvis mõningaid muudatusi teha.

KIKi toetatud projektid
parandasid elanikkonna jäätmete
kogumise motivatsiooni
Võru linnas lõpevad
koos aastaga mõlemad
ASi Keskkonnainvesteeringute Keskus toetatud
jäätmete kogumise projektid – nii elanikkonnalt
ohtlike jäätmete kui ka
suurjäätmete kogumise
projekt. Mõlemad võimaldasid elanikel tasuta
ära anda jäätmeid ja seda
võimalust ka kasutati.
Võib tõdeda, et paranes elanikkonna motivatsioon jäätmeid sortida.
Üha vähem pannakse
ohtlikke jäätmeid sega-

Võru linnavolikogu
istung 9. detsembril

olmejäätmete sekka ja risustatakse elukeskkonda
suurjäätmete ja eterniidiga.
Juhime tähelepanu,
et ohtlikud jäätmed ja
asbesti sisaldavad ehitusjäätmed on inimorganismile ja loodusele
kahjulikud ning nõuavad
erikäitlust. Koduste ohtlike jäätmete äraandmine
on linnaelanikule tasuta,
asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide ja suurjäätmete äraandmise eest
tuleb maksta vastavalt

kehtivale hinnakirjale.
Ka edaspidi palume
linnaelanikel viia oma
sorditud jäätmed, sh
ohtlikud ja suurjäätmed
Võru linnas keskkonnajaama Lühike 1 või
Umbsaare jäätmejaama.
Info vastuvõtuaegade ja
kehtivate hindade kohta
on Võru linna kodulehel
www.voru.ee.
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja
järelevalvespetsialist

namütsikese lasteaia tulevase hoone projekteerimiseks,” selgitas Sild.
2016. aastal rekonstrueeritakse linnas Sõlekese
lasteaeda ning Punamütsikese lasteaia uue hoone ehitus on linna arengukava kohaselt järjekorras järgmine.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist

1 ARVAMUS
Lasteaia direktor Ave Kalk:
1976. aastal ehitatud lasteaiahoone ruutmeetrid ja ruumilahendused ei vasta ei laste
ega ka töötajate tegelikele vajadustele. On selge, et meie jaoks
ei ole lahenduseks olemasoleva
maja renoveerimine, vaid vajame terviklahendust nii lasteaiahoone kui ka õueala ehitamiseks. Lasteaia töötajate jaoks
oli väga oluline, et meie mõtete
ja ideedega ideekonkursi tingimuste kirjapanekul arvestati.
Saime kaasa rääkida ruumilahendustes: teha ettepanekuid,
mis meie kui praktikute arvates
võimaldavad uuenduslikumalt
ja sisukamalt lastega töötada.
Oleme tutvunud kõigi ideekonkursi töödega ja nende sobivust
hinnanud.

Võru Linnavalitsus võõrandab otsustuskorras kinnistu
Võru linnas Männiku tn 39
(registriosa nr 2564441, katastritunnus 91901:014:0051,
pindala 5754 m², maa sihtotstarve 100% ühiskondlike
hoonete maa) hinnaga 49 000
eurot.
Kinnistu paikneb looduslikult kaunis piirkonnas, kus on
kõik võimalused mitme spordiala harrastamiseks ja puhkeaja veetmiseks. Kinnistu vahetus läheduses asuvad Kubija
paisjärv, Kubija järv ja avalik
rand (supluskoht), bussipeatus, Kubija tervisespordirajad
ja -väljakud, Kubija hotell-loodusspaa ning eramajad.
Lisainfo: Eve Saaremägi,
e-posti aadress: eve.saaremagi@voru.ee, tel 785 0946, 577
04420. Vaata ka: www.KV.ee

n

Maamaksumäära kehtestamine

2016. aasta maamaksumääraks kehtestati 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Võrreldes tänavuse aastaga määr ei muutu.
n

Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati Võru linna omandisse taotleda järgmised maatükid: F. R.
Kreutzwaldi tänav 39b (üldpindala ligi 813 m², maakasutuse sihtotstarve
transpordimaa), Petseri tänav T6 (üldpindala ligi 937 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa), Taara haljasala 1 (üldpindala ligi 1385 m², maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa), Taara haljasala 2 (üldpindala ligi
1212 m², maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa) ning Taara haljasala 3
(üldpindala ligi 5575 m², maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa).
n

Detailplaneeringu kehtestamine

Kehtestati Tööstuse tn 12 kinnistu Mustjärve ja Vilja tn 57 kinnistu vahelise
osa detailplaneering. Planeeritava maa-ala suurus on u 1,4 ha. Ala on jagatud
kolmeks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks.
n

Linnavara võõrandamine

Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise teel Karja tn 6-8 korteriomand (pindala 9,2 m², sihtotstarve väikeelamumaa). Enampakkumise
alghinnaks määrati 1500 eurot (163 €/m²).
n

Linnavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis

Muudeti Võru linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu. Uueks teenistuskohtade arvuks saab praeguse 54,25 koha asemel 54, alates veebruarist
2016 jääb linnavalitsusse 53 teenistuskohta. Struktuuris on juurde loodud
0,75 linnalehe toimetaja ametikohta. Koondatakse kaks töökohta: tugiisiku
töökoht 1. veebruarist 2016 ja haljastustöötaja-abitöölise töökoht 1. jaanuarist 2016.
Kuna uue lastekaitseseaduse jõustumisega 1. jaanuarist 2016 on tekkinud vajadus tõhustada lastekaitsetööd, aga riiklikke järelevalveülesandeid
saab täita vaid ametnik, siis asub sotsiaaltööosakonnas uuest aastast tööle
kokku kolm lastekaitsespetsialisti ning tugiisiku tööülesanded jagatakse nende vahel.
Vajadus haljastustöötaja-abitöölise töökoha järele linnavalitsuses langeb
ära seoses sellega, et 2016. aastal antakse rannapromenaadi ja teiste haljasalade hooldus üle OÜle Taristuhaldus.
Vajadus linnalehe toimetaja töökoha järele tekkis seoses lehe mahu suurenemisega seniselt kaheksalt lehelt 16 leheni. Eesmärk on hallatavate asutuste/ettevõtete info ja linna kodanikke huvitavate sündmuste senisest parem ja
mahukam kajastamine ning linnast positiivse(ma) kuvandi loomine.
n

Võru linna 2016. aasta eelarve

Toimus Võru linna 2016. aasta eelarve esimene lugemine. Eelarve maht on
eelnõu järgi 13 miljonit eurot (arvestatud pole veel riigieelarve toetusfondiga
– u 3 miljonit eurot). Tulude eelarve on kokku 10,4 miljonit eurot, kulude
eelarve 9,8 miljonit eurot ning põhivarade soetuse eelarve 2,5 miljonit eurot.
Võru linna prioriteediks 2016. aastal on avalike teenuste kvaliteet ja üldine
konkurentsivõime.
Alates 1. jaanuarist on eelarvesse arvestatud kõigi Võru linna hallatavate
asutuste personalikulude kasv 5%. Investeerimistegevuse mahukaim projekt
on Sõlekese lasteaia rekonstrueerimine. Suuremateks investeeringuteks on
veel Seminari väljaku rekonstrueerimine, Punamütsikese lasteaia projekteerimine, Päkapiku lasteaia torustiku rekonstrueerimine, Kesklinna kooli rekonstrueerimise projekteerimine, linna läbiva rattatee projekteerimine ning
sademeveetorustiku ehitus koos tänavakatte taastamisega Kreutzwaldi tänaval Paju ja Luha tänava vahel.
n

Võru maakonnaplaneering 2030+

Kooskõlastati Võru maakonnaplaneering 2030+ tingimusel, et planeeringu
seletuskirjast eemaldatakse põhimõte hoonete korruselisuse määramise kohta.

Volikogu alatiste komisjonide koosseisud
Tehti muudatusi volikogu alatiste komisjonide koosseisudes. Andres Visnapuu valiti majanduskomisjoni esimeheks ning kultuurikomisjoni ja rahanduskomisjoni aseesimeheks. Rahanduskomisjonist arvati välja Mati Kitsik
(komisjoni liikmeteks jäävad Aavo Hummal ja Piret Hordo) ning korrakaitsekomisjonist Anneli Ott (komisjoni liikmeteks jäävad Natalia Mikson,
Rando Raudsepp, Madis Soekarusk, Kaino Zilmer, Urmas Vahter, Triinu
Õispuu).
Kultuurikomisjonis on endiselt Erja Arop, Kasper Keps, Andy Karjus,
Ülle Voitka, Asko Saarepuu, Gert Goršanov.
n

Läbirääkimise komisjoni moodustamine

Moodustati Võru linnavolikogu ajutine komisjon, kelle ülesanne on alustada
läbirääkimisi linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate volitatud esindajatega
õpetajate töötasu alammäära teemal 2016. eelarveaastaks. Komisjoni esimeheks valiti Tõnu Jõgi, aseesimeheks Ene Liivamägi ning liikmeteks Kerstin
Tammjärv, Peep Poltimäe, Sixten Sild, Anti Allas ja Helga Ilves.
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Linnavalitsuse olulisemad töötulemused ja tegemised 2015
Tänavad, kõnniteed ja
torustikud:
• linna tänavavalgustuse
rekonstrueerimise lõpetamine;
• renoveeritud sõiduteed: Vee tänav (u 4300 m²),
Tartu tänav (u 1900 m²), Vabaduse tänav (u 2500 m²),
Vilja 8a esisel tänavamaal
rekonstrueeritud parkla (772
m²);
• renoveeritud kõnniteed: Vee tänav (u 1200 m²),
Tartu tänav (u 1900 m²), Vabaduse tänav (u 1000 m²);
• mustkatte
saanud
kruuskattega tänavad: Kase
tänav (u 1490 m²), Mulla
tänav (u 480 m²), Punga tänav (u 650 m²), Toome tänav (u 620 m²), Kirsi tänav
(u 860 m²), Veski tänav (u
970 m²), Kesk tänav (u 1420
m²), Tööstuse tänav (u 1500
m²), Aida tänav (u 1420 m²),
Kraavi tänav (u 2330 m²);
• sademeveekraavide
korrastamine (u 2670 m) ja
teetruupide väljavahetamine
(u 670 m) Võlsi linnaosas;
• sademevee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Tartu tänaval F. R.
Kreutzwaldi ja Vee tänava
vahel;
• Võru linna läbiva jalgja jalgrattatee (u 4,0 km)
projekteerimishanke läbiviimine ning projekteerimiseks
eeltööde tegemine.
Koolid ja lasteaiad:
• haridusreformi lõpu-

leviimine (tööd alustasid
Võru Gümnaasium ja Võru
Kreutzwaldi Kool);
• gümnaasiumihoone
ehituse lõpetamine koostöös
Riigi Kinnisvara ASi ning
Haridus- ja Teadusministeeriumiga;
• lasteaedade töötajate
palgatõus 5% alates 1. septembrist;
• ranitsatoetuse tõstmine 50 eurolt 75 eurole;
• Kesklinna kooli renoveerimise projekteerimishanke korraldamine;
• Sõlekese lasteaia projekti valmimine ja ehitushanke väljakuulutamine;
• Punamütsikese lasteaia uue hoone arhitektuurse
lahenduse ideekonkursi korraldamine;
• Päkapiku lasteaia torustike rekonstrueerimisprojekti valmimine.
Peale selle:
• Võru noortekeskuse
uute ruumide (Jüri 54) renoveerimine ja avamine.
Erinevate kodanikualgatuste ja sihtgruppide
kaasamine ning nende
arenguprojektide toetamine:
• puidutöötlemise
ja
mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter väljaarendamise toetamine (keskus
avati oktoobris);
• Võru keskväljaku ja
linnaruumi
arhitektuurivõistluse
korraldamine

• Võrusoo tööstusalal
taristu I etapi väljaarendamine;
• Võrukivi tehnopargi
kaheksa kinnistu soojavõrguga ühendamine;
• Võru keskväljaku rajamine;
• Võru linna ja selle lähiümbruse töökohtadele ja
teenustele parema ligipääsu tagamine (kergliiklustee
Tartu tänavalt Lõuna-Eesti
haiglani).

Lõppevat aastat jääb meenutama lõpule jõudnud ja paljusid puudutanud haridusreform,
mille tulemusena alustasid linnas tööd kaks uut kooli.
koostöös Eesti Arhitektide
Liiduga, projekteerimistööde alustamine (projekt valmib augustis 2016);
• jaaniõhtu tähistamise
traditsiooni jätkamine koostöös Võru pensionäride päevakeskusega;
• Eesti Metodisti Kiriku
Võru koguduse toetamine
Võru toidupanga tegevuse
korraldamisel;
• linna sünnipäevaürituste programmi koostamine ja elluviimine koostöös
linna allasutuste, ettevõtete
ja kodanikuühendustega;
• Katariina
kiriku
sakraalhoone
säilitamise

ja parendamise sihtasutuse
(Võru Katariina kiriku rekonstrueerimise fond) asutamine koostöös MTÜga
Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Võru Katariina Kogudus.
Koostöö teiste omavalitsusorganisatsioonidega:
• taasühinemine Võrumaa Omavalitsuste Liiduga.
Sel aastal esitatud ja
rahastuse saanud
projektid:
• tasandusrühma loomine erivajadustega lastele
Sõlekese lasteaias (rühm

avatakse jaanuaris 2016);
• Võru
linnavalitsuse
ametnike õppereis Taani ja
Rootsi;
• Võru Katariina kiriku
katuse remont (linn osaleb
partnerina, taotles EELK
Võru Katariina kogudus);
• Võru elanikelt kogutud suurjäätmete äravedu ja
käitlemine (jätkub);
• turvakaamerate ost ja
paigaldamine.
Ettevalmistamisel olevad
olulisemad projektid:
Võru linna objektid Võrumaa konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas:

KIKile esitatud ja vastust ootavad olulisemad projektid:
• Võru linna haljastusjäätmete kompostimisväljaku rajamine;
• Võru elanikelt kogutud
ohtlike, sh asbesti sisaldavate
jäätmete äravedu ja käitlemine (jätkuprojekt 2015 edukale kampaaniale);
• Koreli oja seisundi
uuring.
Arengukavad:
• valmis Võru linna
säästva energiamajanduse
tegevuskava aastateks 2015–
2020;
• koostamisel on Võru
linna soojusmajanduse arengukava aastani 2027.
Tunnustused:
• Muinsuskaitseameti
tunnustus Võru kreisikooli
hoone uuesti koolina kasutuselevõtu, restaureerimise
ning mälestisele sobiva juurdeehitise rajamise eest.

Valik linlaste jõulusoove

kirjutatud I advendi üritusel (kirjaviis muutmata)

Jõulupuu tulede ja advendiküünalde süütamine
29. novembril süüdati Võru Kesklinna pargis pidulikult linna jõulupuu tuled ja advendiküünal. Jõuluaja alguse puhul
tervitasid kohaletulnuid linnavolikogu aseesimees Tõnu Jõgi,
linnapea Anti Allas ja Võru luterliku kiriku õpetaja Andres
Mäevere. Võru koorid esitasid ühiselt tuntud jõululaule. Jagati kommi ning kõigil oli võimalus kirjutada oma jõulusoov.
Ligi 14 meetri kõrguse kahara võraga jõulupuu tõi 24. novembril Võru vallast Meeliku külast kohale ja paigaldas OÜ
Foretano ning kaunistas OÜ Kagu Elekter.

• Hingerahu igasse peresse! Et täituksid südamest tulevad soovid!
• Jänese ilusaid jõule. (Elisapet, 5 a)
• Jõulud on head ja jõuluvana on
hea ja häid pühi. (Pille-Riin)
• Palju kinke, tragisid päkapikke!
Kauneid jõule! (Maribel, Markus ja
Diana)
• Häid jõule!! Ja ma soovin olla oma
musiga koos.
• Häid pühi ja soovin palju tervist!
Ja ärge jääge haigeks! (Aveli, Merle ja
Eliise)
• Mina soovin, et leitakse Markkus
üles. (Kersti)
• Tere jõuluvana! Soovin isale autot!
Soovija on Lola!
• Linna lastele uus mänguväljak!
Tule aita kaasa!!!
• Kallis jõuluvana! Soovin jõuludeks laulvat Elsat. Häid jõule! (Hettel)
• Mina soovin lund. (Kaisa Kura-

gin)
• Soovin et mul tulevad head jõulud! (Carol 8)
• Häid jõule! Mina soovin kõigile
häid jõule ja rahu! (Hannaloore, 11 a)
• Ma soovin endale ühte enda liigutuste järgi lendavat palli. (Kaspar Pikinen)
• Jõuluvana. Robin soovib suurt politsei bussi! Aitäh.
• Muinasjutulisi jõule! Soovib Lisandra.
• Häid jõule! Ma soovin leida head
ja armastavat noormeest!
• Häid pühi kõigile ja nautige jõulukuuske ning piparkooke! (Keisi P.)
• Ma soovin lumega jõule! Ja ma
soovin kuusepuule uusi ehteid! (NooraLiina)
• Häid jõule. Mina soovin kõigile
toredaid jõule ja rahu! (Lisanne, 10aastane)

• Kallis jõuluvana. Palun too mulle
uus kleit. (Loreen)
• Rahulikku jõuluaega! Kõigile lastele lõbusat ja lumerikast uut aastat. (Jakob ja Markel)
• Ma soovin, et jõulud kestaks IGAVESTI! (Marlee, Laure, Kalli, Ingomar)
• Imelisele Võru linnale, soovime
rahulikku aega, sõbralikke inimesi ja
soojust igasse perre. (Toomapere)
• Soovin jõuluks üllatusmuna!
(Triston)
• Häid pühi ning ilusat jõuluaega!
TERVISI KÕIGILE! (Aveli, Merle, Eliise)
• Kallis jõuluvana! Häid jõule, palju-palju rõõmu, mängulusti, too kõigile
lastele palju rahu ja rõõmu ning soojust
hinge! Et keegi ei peaks olema kurb!
• Robin issiga soovib kõigile vingeid
jõule ja palju rõõmu.
• Rahulikke jõule (Bätu Soomest)

90 aasta taguseid uudiseid detsembrikuisest Wõrust
Joh. Diezmanni raadiokontsertide asjus
Joh. Diezmann, Kreutzwaldi t 58,
on pööranud palwega linnawalitsuse poole, et talle antaks luba tema
poolt korraldatawate raadio-kontsertide eest kulude katteks kuulajatelt wäikese maksu wõtta, 25–50
marka. Samuti palub ta neid etendusi detsembri ja jaanuarikuudel
lõbustusmaksust wabastada. Loodetawasti tuleb linnawalitsus sellele
palwele wastu, kuna kõigiti soowitaw on, et rahwas raadioasjandusega tutwuneks. Ka saab nendest
kontsertidest sissetulek igatahes
niiwõrd wäike olema, et lõbustusmaksu wõtmine nende pealt ehk
asjatuks muutub. Reedel, 11. dets kl

8 õhtul on kuulda Moskwa kontserti ooperist „Eugen Onegin”. Peaosas
kuulus artist Sabinow.
Wõru Teataja nr 140,
10. detsember 1925
Rügemendi liuwäli…
… awati möödunud pühapäewal.
Uus liuwäli on ulatusliselt kaunis
awar, kuid awamisõhtul kippus
siiski kitsaks jääma. Edaspidi seda
wist enam ei juhtu, sest on kuulda,
et näituse aeda (praeguse lasteaia
Okasroosike territooriumil – A.
R.) teine liuwäli awatakse. Liuwäljal olid seekord jäässe augud tekkinud, mis muidugi soowitaw ei ole
ja järgmisel korral loodame muidugi siledat jääd eest leida. Tuleks
wäga soowitada, et jalutajad endi-

ga liuwäljale wäikseid lapsi kaasa
ei tooks. Nendega wõib tahtmata
õnnetusi juhtuda. Mis puutub pääsetähtedesse, siis on hooaja pilet
õpilasele – 200 marka – natuke
„soolane”.
Wõru Teataja nr 14,
15. detsember 1925
PS. Näiteks 26. detsembril oli
liuväli avatud kella 15st saadik, kella 17–20 mängis muusika ja liuväli
oli valgustatud. Muusikalist tausta
pakkusid sageli linna koolide õpilased, eriti kenasti on sellest kirjutanud Arthur Adson oma „Väikelinna
moosekandis”.
Linna wanadekodu…
… on hoolealuste rohke arwu tõttu kitsaks jäänud. Linnawalitsus

kawatseb teist linna wanadekodu
endises arestimajas (Molleri saunas) sisse seada ja ruumid sellekohaselt ümber ehitada. Kawatsetud
on alumine kord ümber ehitada
ja teine kord peale ehitada, missugune töö eelarwe järgi umbes 3
miljonit marka maksma läheb. Sellest summast loodab linnawalitsus
poole töö- ja hoolekande ministeeriumist toetusena saada.
Wõru Teataja nr 146,
24. detsember 1925
PS. Võru linnapea Alexander
von Moeller (1892–1903) püüdis
Võrus parandada sanitaarolusid ja
lasi ehitada Petseri-Uue tänava nurgale (praegu Petseri 4) noobli vannitubade ja puurkaevuga sauna, kuid
kahjuks ei hakatud seda kasutama

ja hoone jäi seisma, kuni 1925. aastal ehitati teine korrus peale ja 1926.
aastal avati seal Võru linna teine vanadekodu.

A. von Moelleri saunast ehitatud
Võru linna vanadekodu.
Vanu ajalehti sirvis ja foto otsis
juurde Vana-Võrumaa
muuseumide peavarahoidja
Arthur Ruusmaa
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Sünergiast pakatav nädal
Võru Gümnaasiumis
23.–27. novembrini tegutsesid Võru
Gümnaasiumi noored tavapärasest
teistsuguses rütmis. Koolipäeva algusest andis märku vaid üks kellahelin ja
mõnel õhtul toimetati uste sulgemiseni
– toimus esimese õppeperioodi valikainete nädal. Töös olid 16 valikkursust
nii koolis kui väljaspool kooliseinu, nii
oma kui külalisõpetajate käe all.
Tutvuti tervisliku toitumise põhitõdedega ja kokati Võrumaa kutsehariduskeskuses, süüviti fotograafia
salamaailma ja püüti pildimasinasse
põnevaid hetki Võru linnas, külastati
ettevõtlikke inimesi Väimelas, Võrus ja
Põlvas, valmistati ette ja korraldati 151
osalejat hõlmanud laste kergejõustiku mitmevõistlus Võru spordihoones.
Koolis tegeldi loomingu, loomishirmude ja loovusega, visandati ja loovkirjutati, mediteeriti ja püüti enese tuuma
tabada, otsiti võimalusi, kuidas oma
uskumuste, mõtete ja tunnetega toime
tulla ning kuidas neid positiivselt enda
kasuks rakendada. Püüti üle saada lavahirmust ja pandi end proovile erinevates muusikalistes kooslustes. Õpiti
andma esmaabi, arendati rahanduslikku kirjaoskust, julgustati oma peaga
mõtlema ja oma otsuste eest vastutama.
Analüüsiti vaadatud filme ja ärgitati
kaasa mõtlema nii hariduse, harituse
kui multikultuurse ühiskonna teemadel. Loova elu praktikumi kaasati ka
Liisa Pakosta loeng võrdõiguslikkusest.
Et nädal langes kokku töövarjunädalaga, siis leidis kümmekond õpilast
mahti ühel päeval ka ühe ameti esindajat varjutada. Lisaks käisid Võru Gümnaasiumis õpilasvarjuks neli põhikoolinoort, et oma tulevases koolivalikus
rohkem kindlust saada. Õpilasvarjud
jälgisid koolis toimuvat huviga.
Kui nädala algus oli ehk vaikne ja
jättis kohati mulje salaühingute tegutsemisest, siis lõpuks tuldi nähtavale ja
näidati, millega nädala jooksul on tegeldud. Sedamööda, kuidas koolimaja

Töövarjunädala lõpuüritus Stedingu majas.

Võru esimesel töövarjunädalal
osales 38 noort huvilist

Fotod: Andri Tallo
vaikselt jõulumeeleolu kogus – ehiti
kuused, kaunistati ruumid, süüdati valgusketid –, täitus see järjest ka „sisuga”.
Fotograafiakursuse õpilased panid välja oma fotoseeriad, loovkirjutamise ja
loomingulise visandamise õpilased oma
moodboard’id (nn tujutahvlid).
Nädal päädis valikainete õhtuga,
kus lavalised etteasted tegid nii draama- kui ka muusikakursuse õpilased.
Paula Solvaku juhendatud sketšid ühtaegu nii naerutasid kui panid tõsisemalt
elule mõtlema. Silja Otsari juhendatud
noored muusikud esitasid poolteisetunnise kontserdikavana läbilõike Eesti
popmuusikast. Kuulda võis Raimond

Valgre, Arne Oidi, Hendrik Sal-Salleri, Jaagup Kreemi, Siiri Sisaski, Ott
Leplandi, Urmas Alenderi, Olav Ehala
jt sulest pärit muusikat. Kontserdijärgsed emotsioonid olid ülevoolavad: oli
vaimustust, oli kergendust, oli eneseületamise pingest vabastavaid pisaraid,
suurt loomisrõõmu. Energeetiline väli
oli tugev. Tõdesime, kui palju andekaid
noori meil õpib, kui entusiastlikud õpetajad meil töötavad ja milline sünergia
võib nende koostoimetamisest tekkida.
Annely Hindrikson,
Võru Gümnaasiumi õppejuht

23.–26. novembrini toimus
töövarjunädal, mille raames tutvus 38 noort ennast
huvitava ameti esindaja igapäevatööga. Kokku varjutati 16 ametit: linnapea, politseinik, meditsiinitöötaja,
näitleja, õpetaja, karjäärinõustaja, karjääriinfospetsialist, loomade varjupaiga
töötaja, jumestaja, juuksur,
arhitekt, stilist, logistik, ette-võtja, ajakirjanik. Lisaks
käisid
põhikoolinoored
Võru Gümnaasiumis õpilasvarjudeks, et oma tulevases koolivalikus kindlust
saada.
Tagasisidest
selgus,
et noored olid kogemuse
üle õnnelikud ja tõid välja, et töövarjutamine oleks
võinud kauemgi kesta.

Töövarjunädal lõppes 26.
novembril Stedingu maja
keldris, kus kogemusi jagasid Kerttu Mölder ja Joosep
Aia ning inspireerivate lugudega astusid üles Livia
Rocha Telles ja Kalvi Kõva.
Muusikalise vahepala esitasid Võrust pärit Mariliis Jõgeva ja Oliver Mazurtshak.
Tööeluga aitasid tutvuda Võru noortekeskus,
Võru linna koolid, Võrumaa Rajaleidja keskus ja
Eesti Töötukassa Võrumaa
osakond. Aitäh Stedingu
majale hubaste ruumide ja
sooja vastuvõtu eest!
Järgmisel aastal uuesti!
Marion Tamberg,
Võru noortekeskuse
juhataja

Linnapea
töövarjuks
24. novembril toimunud
töövarjupäeval
oli Võru linnapea Anti
Allase töövarjuks Võru
Gümnaasiumi
12.a
klassi õpilane ning aktiivne Võru linna noortekogu liige
Kerttu Mölder. Kerttu saatis linnapead kogu tööpäeva vältel, tutvudes tema tegemiste ja kohustustega.

PIIRIÜLESED PRAKTIKAD

Õppereisist Taani ja Rootsi
Novembris külastasid kaheksa
Võru linnavalitsuse ametnikku
Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel Odense (Taani) ja
Malmö (Rootsi) linnavalitsust.
Õppereisi eesmärk oli vahetada
kogemusi ja teadmisi kohaliku
omavalitsuse kantselei ja ITalal ning tutvuda innovaatiliste
digitaalsete lahendustega.
Odense linn on üks edumeelsemaid linnu Skandinaavias, kus on aktiivselt kasutusele võetud digitaalse posti
lahendused ning kus panustatakse palju sellesse, et kohalikud inimesed oskaksid
omavalitsuse ja riigiga seotud
toimingutes arvutit ning internetti kasutada. Kodanike nõustamiseks ja abistamiseks on
loodud kõnekeskus ning klienditeeninduskeskus, kus igaüks
saab ise oma avaldusi elektrooniliselt linnavalitsusele esitada.
Keskuses julgustatakse inimesi
elektroonilises
asjaajamises
hakkama saama. Samuti pürgib Odense targa linna (Smart
City) staatuse poole. Väga palju
kasutatakse linnas IT-lahendusi, mis võimaldavad kiiresti
andmeid koguda, analüüsida
ning nende põhjal otsuseid
teha. Ka sotsiaalhoolekandes

Võru linna delegatsioon Odense linna klienditeeninduskeskuses.
on välja töötatud põnevaid
lahendusi selleks, et inimene
saaks oma kodus ise hakkama.
Õppereisi käigus külastati ka
puuetega ja eakatele inimestele
mõeldud toodete arenduskeskust, mis oli õpetlik näide linna
ja eraettevõtte vahelisest edukast koostööst.
Samuti on Odense linn
suutnud oskuslikult ja nutikalt
turismivedurina ära kasutada
maailmakuulsa linnakodaniku H. C. Anderseni pärandit.
Võrul on olemas samasuguse
potentsiaaliga mineviku kir-

jamees, rahvuseepose „Kalevipoeg” kirjapanija F. R.
Kreutzwald, kelle muinasjutud
ja muistendid on vähemalt
Eestis üldtuntud. Edasiseks
arutamiseks jäi mõte Võru võimalikust liitumisest Euroopa
legendilinnade võrgustikuga.
Malmö linnavalitsuses tutvuti dokumendihaldussüsteemiga ning kodanikualgatuse
elektroonilise
keskkonnaga.
Malmös on avatud internetipõhine keskkond, kus iga kodanik saab teha ettepanekuid
linnaelu parendamiseks. Kui

ettepanek kogub teatud aja
jooksul teatud arvu poolehoidjaid, läheb see seisukohavõtuks
volikogu vastavasse komisjoni.
Tegemist on huvitava versiooniga kaasava eelarve põhimõtete rakendamisest. Lisaks kantselei tööle tutvustati ka Västra
Hamneni linnaosa arendust.
Endisest
tööstuspiirkonnast
on aastate jooksul välja arendatud modernne linnaosa, mis
keskendub jätkusuutlikkusele.
Iga planeerimise ja ehitusega tegelev inimene peaks seda
linnaosa nägema – kuidas
omamoodi sürrealism kohtub
reaalsusega ning tulemuseks
on väga huvitav ja mõnus linnakeskkond. Västra Hamneni
linnaosa arendus on tuntud
nii arhitektuuri-, disaini- kui
ka keskkonnahoiualaste lahenduste poolest ning kujutab ennast inspireerivat näidet hüljatud tööstuspiirkonnale uue elu
andmisest.
Põhjamaade
Ministrite
Nõukogu toetas õppereisi avaliku halduse mobiilsusprogrammist 4500 euroga.
Tiina Hallimäe,
arendusnõunik

Inspireeri,
motiveeri,
tee koostööd!
Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajad
osalesid 9.–13. novembrini Lätis Valmieras rahvusvahelise projekti „Inspireeri! Motiveeri! Tee
koostööd!” („Inspire. Motivate. Collaborate.”)
esimesel kokkusaamisel.
Kaheaastase projekti käigus, milles osalevad
Eesti, Läti, Leedu ja Soome täiskasvanute koolide õpetajad, keskendutakse sotsiaalsete probleemidega peredest pärit noorte haridustaseme
parandamisele. Sihtrühmaks on noored alates
viieteistkümnendast eluaastast. Projekti tulemusena valmivad viies keeles töölehed emakeeles, matemaatikas, füüsikas ja bioloogias.
Kuulates partnermaade ettekandeid sotsiaalsetest probleemidest ning hariduse ja kirjaoskuse olukorrast, sai selgeks, et kõik me seisame silmitsi üsna sarnaste probleemidega.
Läti kolleegid tutvustasid huvitavaid õpimeetodeid, mida nemad oma tundides edukalt
kasutavad. Lisaks sisukatele tööpäevadele külastasime Valmiera noortekeskust ja SOS-lasteküla ning osalesime Lačplesise päeva tõrvikutega rongkäigus.
Reedel kodu poole sõites oli pea täis ideid,
kuidas õpiraskustega ja koolist eemale jäänud
noori taas endasse uskuma ning koolipinki tagasi tulema panna.
Kersti Kukk,
VTG õpetaja
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Okasroosike
jätkab lastevanemate
koolitamist
Koolituste sarja esimene osa,
mida MTÜ Muinasjutumaa
Võrus Okasroosikese lasteaias korraldas, lõppes detsembris lastevanemate töötubadega. Kõigil koolitustel
oli osalejaid klassitäie jagu:
25–30 inimest. Meisterdamise töötuppa tuli koos vanematega ka väikseid vilistlasi
– praegusi koolilapsi.
Uuel aastal jätkame uue
hooga: tulemas on taas kaks
loengut ja üks töötuba. 26.
jaanuaril kell 17 toimub
loeng teemal „Laste omavahelised suhted – kas sõprus
või kiusamine?”. Perekasvatuse instituudi lektor SirliLiisi Kraav selgitab, kuidas
aru saada, et last kiusatakse,
ning annab nõu, kuidas arendada lapses enesekindlust ja
vähendada kiusamise tõe-

näosust.
17. veebruaril kell 17 räägib lapse kehalisest arengust
ja tervisliku seisundi jälgimisest tervisekonsultant Mall
Maasik loengus „Lapse arengu ja tervise toetamine”.
9. märtsil kell 16.30 ootame tekstiilihuvilisi töötuppa,
kus tutvume uute tekstiilivärvide ja kanga kaunistamise võimalustega.
Meie loengutesse ja töötuppa on oodatud kõik, kes
nende teemade vastu huvi
tunnevad. Infot koolituste toimumise kohta jagame
lasteaia kodulehel ning saadame teistesse linna lasteaedadesse.
Krista Hütsi,
Võru lasteaia Okasroosike
õppealajuhataja

Mängujudo rühma lapsed: viieaastane Loona-Maria ja
kuueaastane Markus Soe käivad Võrus harjutamas kolm
korda nädalas Varstu vallast Pähni külast.
Foto: Andrei Javnašan

Rei ootab mängujudo
rühma uusi huvilisi
Võru judoklubi Rei pakub 2016. aastal võimalust liituda laste mängujudo rühmaga. Uutel huvilistel palutakse tulla Võru
spordikeskuse judosaali pärast talvist koolivaheaega 12. või
13. jaanuaril kell 18. Treener on Kätlyn Kosman (tel 5614
4258).
Tutvumistreeningud on tasuta!

Jõulud Nöörimaa tugikodus ühise kohvilaua taga.

Jõulukuu Nöörimaa tugikodus
9. detsembri pärastlõunal
kostis Nöörimaa tugikodu
päevakeskusest pilli- ja lauluhääli.
„Oh, kuusepuu, oh, kuusepuu, kui haljad on su oksad,” laulsid eakad prouad ja
härrad.
Nöörimaa tugikodu oli
külla kutsunud isikliku abistaja ja koduteenusel olevad
Võru linna eakad ja puudega inimesed, et istuda kord
aastas ühise kohvilaua taga,
rääkida ja kuulata ning üksteisele jõulurahu soovida.
Praegu saab tugikodu koduteenust 70 inimest, neist
30 osalesid ühisel jõulu-

üritusel. Nöörimaa tugikodu perel on hea meel tõdeda, et saame oma tööga
eakatele toeks olla ning pikendada sellega nende iseseisvat toimetulekut armsate
koduseinte vahel.
Abilinnapea Sixten Sild
tõi tervituse linnapea Anti
Allaselt ning soovis kõigile head peotuju. Kahjuks
ei saanud abilinnapea edasisest peomelust osa, sest
kiired
ametikohustused
ootasid.
Jõuluootuse sõnumist
rääkis Päästearmee Võru
korpuse eestvedaja Inge
Ojala-Pihlaja. Inge pani

eakatele südamele, et keskenduda tuleb heale, sest
headusel on võime suureneda ja inimeste juurde tagasi
tulla.
Kohvilaua koduhõngulised ja maitsvad suupisted
valmistas kohvik Soopärl.
Jõulu- ja toredaid vana aja
laule aitas eest võtta pillimees Henno Mäesalu. Lisaks Nöörimaa tugikodu
tööperele oli meile abiks
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
hooldustööd õppiv praktikant Edita Moks.
Tänu kõigile kolleegidele, kes käed külge lõid ega
pidanud ürituse hea õnnes-

tumise nimel paljuks ka töövälist aega kulutada.
Parimaks tunnustuseks
on meie klientide säravad
silmad ja tänusõnad. Proua
Asta võttis koduteed alustades päeva mõne sõnaga kokku: „Küll ma ikka oleks loll
olnud, kui täna koju oleksin
jäänud!”
Soovime kõigile oma
klientidele kauneid jõule ja
ikka head koostööd varsti
algaval uuel aastal!
Eve Ilisson,
Nöörimaa tugikodu
direktor

Päkapikud Lauluisa juures
1. detsembril käisid Kreutzwaldi muuseumis jõulukuu algust tähistamas Päkapiku lasteaia lapsed, õpetajad ja kasvatajad.
Lauluisa majas räägiti jõuludest, teemajas
joodi teed ja söödi piparkooke, koos joonistati või kirjutati jõuluvanale kaart. Muuseumist said kõik koos kommiga kaasa ühekommisussi, mida siis hiljem, kui komm
otsas, taas päkapikkudele täitmiseks aknale
panna. Aias said kõik lapsed proovida saani peal istumist, aga kuna lund ei olnud, jäi
sõit seekord ära. Lõkke ümber lauldi regilaule ja tantsiti Lõkkepäkapiku eestvedamisel. Oli üks tore päkapikune päev.

HEATEGEVUS

Kadrisandid linnavalitsuses
24. novembril külastasid Võru linnavalitsust kadrisandid.
Tegu oli MTÜ Võru Naisteklubi traditsioonilise ja lõbusa
kadrisandijooksuga, mille käigus kogutakse firmadest ja asutustest komme. Kommidest tehti vähekindlustatud perede
lastele jõulupakid.

Annetused kodutute
loomade varjupaigale
5. detsembril Võrus Liiva tänaval toimunud jõululaada
traditsioonilise heategevusliku oksjoni käigus annetati
Võru kodutute loomade varjupaigale 277 eurot, mida
on kavas kasutada loomade ravikabineti soojaku katuse vahetamiseks. Pildil annab linnavalitsuse arendusspetsialist Kaire Kalk saadud tulu üle Võru varjupaiga
juhatajale Maie Vumbale.
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Võru linna vanimal elanikul täitus 105. eluaasta
MEREKULTUURIAASTA 2016
LUGEMISPROGRAMM
15. JAANUAR 2016 – 15. JUULI 2016
„...mul kogu ilmaks Võru linn ja mereks Tamula“
Vello Tormiste

Programmis osalemiseks küsi lugemispassi raamatukoguhoidjalt.

Võru linna vanim elanik Maria Kolk sai 25. novembril
105aastaseks. Sel puhul käis
teda kodus õnnitlemas linnapea Anti Allas, võõrustajateks
sünnipäevalapse tütar ja väimees ning tütretütar lastega.
Ridakülas sündinud, neli
klassi koolis käinud Maria on
suure osa oma elust teinud
rasket füüsilist tööd, esmalt
kodutalus ning hiljem Tartu
ja Viljandi vahel asuvas Ulila
turbarabas.
Enne II maailmasõda Maria abiellus ning perre sündis Linnapea Anti Allas õnnitlemas Võru linna vanimat elakolm last. Kahjuks kooselu nikku. Foto on tehtud eelmisel aastal.

lõppes, kuna tema abikaasa
mobiliseeriti Saksa sõjaväkke,
sai seal haavata ning Eestisse
enam ei naasnud. Maria kasvatas oma lapsed üles üksinda. Praegu on tal lisaks neile
seitse lapselast ja seitse lapselapselast.
Puhja vallast Võrru oma
tütre ja väimehe juurde kolis
Maria üheksa aastat tagasi.
Kuigi viimastel aastatel on
tema
nägemine-kuulmine
halvenenud ja suur osa päevast möödub magades, pole
ta oma eluaja jooksul haiglaravi vajanud.

Võrumaa vabaajasündmused saab edaspidi kätte ühest portaalist

Saabuva merekultuuriaasta
lugemisprogramm
2016. aasta on Kultuuriministeerium kuulutanud merekultuuriaastaks. Seepärast on kantud lugemisprogramm Vello Tormiste sõnadest „...mul kogu ilmaks Võru linn ja mereks
Tamula” ning kõik huvilised on oodatud osalema!
Lugemisprogrammi valikus on 50 raamatut maailmaklassikast meremeeste mälestusteni: romaanid, põnevikud, luulekogud. Programmis osalemiseks tuleb lugeda valikus olevaid
raamatuid ja iga läbiloetud raamatu kohta täita tagasisideleht,
siis saab raamatukoguhoidjalt lugemispassi templi. Vähemalt
15 templiga lugemispass tagab auhinna rannaraamatukogu
üritusel 1. augustil 2016 ja kord kuus loositakse osalejate vahel välja auhinnaraamatuid.
Eelmised, Fr. R. Kreutzwaldi ja Võru linna juubelile pühendatud lugemisprogrammid osutusid lugejate hulgas populaarseks.
Inga Kuljus

Malenurk raamatukogus
7. jaanuaril 2016 möödub 100 aastat malesuurmeister Paul
Kerese sünnist. Raamatukogus mängib Contra sel päeval
kella 14–17 soovijatega malet, millega ühtlasi avatakse malenurk. Edaspidigi saavad soovijad seal malet mängida. Koostöös Vana-Võrumaa muuseumidega avatakse raamatute ja
esemete näitus „Käin ratsu...”.
Inga Kuljus

Võrumaal on üle pikkade
aastate taas võimalik leida infot kultuuri-, spordi-,
koolitus- jm ürituste kohta
ühtsest keskkonnast. Kultuurikava.ee baasil loodud
Võrumaa kultuurilkalender
on praegu kättesaadav aadressil voru.maavalitsus.ee/
kultuurikava, kuid sama rakendust saavad oma veebilehel tasuta kasutada ka teised
maakonna organisatsioonid
ja asutused.
„See kalender täidab lõpuks suure tühimiku Võrumaa kultuurimaastikul. Kul-

tuurikava on mugav lahendus
nii sündmuste korraldajatele
kui nende külastajatele. Inimesed, kes tahavad üritustest
osa võtta, kuid ei tea täpselt,
kuhu minna või mida teha,
saavad hea platvormi, kuhu
koguneb kogu Võrumaa vabaajainfo. Nii ei pea potentsiaalne külastaja otsima erinevatest kanalitest, vaid leiab
vajaliku info ühest kohast,”
rääkis Võru maavalitsuse kultuurinõunik Kersti Kattai.
Ürituste korraldajad saavad ennast registreerida kultuurikava.ee lehe kaudu por-

taali kasutajaks ning ise oma
sündmuste info sisestada.
Hiljem saavad korraldajad
juba registreeritud ürituse
infot täiendada, muuta või
vajaduse korral sündmuse
kustutada. Portaal on mõeldud kõigile avatud ürituste
korraldajatele: rahvamajadele, MTÜdele, raamatukogudele, klubidele ja muudele
kollektiividele.
„Et portaal hästi tööle
läheks, on tarvis, et ürituste
korraldajad juba täna hakkaksid ees olevaid sündmusi
sisestama. Siis tekib ka ka-

Jõuluaja ja aastavahetuse jumalateenistused
EELK Võru Katariina kirikus
Neljapäev
PÜHA JÕULUÕHTU
24. XII 16.00 laululehed
Neljapäev
PÜHA JÕULUÕHTU
24. XII 18.00 laululehed
Reede
I JÕULUPÜHA
25. XII 11.00 armulaud, laululehed
Reede
I JÕULUPÜHA
25. XII 18.00 liturgiline jumalateenistus
Laupäev
II JÕULUPÜHA
26. XII 11.00 lauluraamatud

Lisainfo: Eveli Kuklane,
Võru maavalitsuse arengu- ja
planeeringosakonna juhataja
asetäitja, tel 502 5936.

Õnnistatud Kristuse sünnipüha!

Pühapäev
Jõuluaja 1. püha
27. XII 11.00 jumalateenistus
armulaud, lauluraamatud
Neljapäev
Vana-aasta
31. XII 16.00 jumalateenistus
armulaud, lauluraamatud
Neljapäev
Aastavahetuse liturgi31. XII 23.30 line jumalateenistus
Reede
1. I 11.00

sutajatel harjumus just selle
portaali kaudu oma vaba
aega planeerida,” ütles Kattai. „Vähetähtis pole seegi,
et selle portaali kaudu satuvad Võrumaa sündmused nn
suurde kultuurikavasse, mistõttu on leitavad üle Eesti.”
Võrumaa kultuurikavasse info lisamine ja sealt info
hankimine on tasuta.

EMK Võru Elupuu koguduses (Uus 21)
Kristuse sünnipüha eelõhtu / jõululaupäeva jumalateenistus 24.12. kell 16.
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 11.
Noorteõhtud neljapäeviti kell 18.30.
Palvekoosolekud:
T ja N kell 9.30, K kell 10.
Lähem info: www.elupuukeskus.ee
Lisaks veel:
Võru palvekliinik on avatud aadressil Uus
21 esmaspäeval, 21.12. kella 19–20.30.
Iga palve aitab!

Uusaasta
jumalateenistus
armulaud, laululehed

Õnnitleme
detsembrikuu
juubilare!
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ÜRITUSED
19. jaanuaril kell 14 Kella Kahe kirjandusklubis sirvib Ira Petrova Võru ajalehte Werroscher Anzeiger aastast 1881.
NÄITUSED
Konverentsisaalis
Anne Tootmaa akvarellide näitus „Põhjamaade valgused”.
III korruse lugemissaalis
Raamatute ja esemete näitus „Käin ratsu...” Võrumaa keskraamatukogu ja Vana-Võrumaa muuseumide kogude põhjal.
Vanema ja väliseesti raamatu toas
Valdur Ohakas, „Koloreino Edejärv” Vana-Võrumaa muuseumide kogust.

TÄNAME KÕIKI MUUSIKA-AASTA KAASTEELISI JA
SOOVIME HEAD JA RAAMATUROHKET
MEREKULTUURIAASTAT!

Võrumaa keskraamatukogu lasteosakond
ÜRITUSED
Kuni 9. jaanuarini päkapiku töötuba: jõulu- ja talveteemaline
paberist meisterdamine, piltide värvimine.
NÄITUSED
Kuni 9. jaanuarini „Kuidas õppida vaatama: E. Valteri 85. sünniaastapäevale pühendatud laste fotovõistluse rändnäitus”.
Kuni 15. jaanuarini Võru loovuskooli laste 23. kunstinäitus.
Võrumaa keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Kultuurisündmused
DETSEMBER 2015 – JAANUAR 2016
28. detsembril kell 19 Hannes Võrno ja Peeter Oja / Roadshow „Eesti 99” (LISAETENDUS). Teatrisaalis. Piletid on
müügil Võru Kandle kassas ja Piletilevi müügipunktides. Täispilet
15 €, sooduspilet 13 €. Roadshow
„Eesti 99” on Hannes Võrno ja
Peeter Oja isamaaliselt ilustamata
kohtumine parimate eestlastega.
29. detsembril kell 19 Pirjo
Levandi, Marko Matvere ja VLÜ
– „Müravaba jõulutuur”. Teatrisaalis. Pilet 20 €, pensionär 17 €,
laps (8–12a) 10 €, kuni 7a laps
tasuta. Pääsmed on müügil Võru
Kandle kassas ja Piletilevi müügipunktides. Kohapeal soodustusi
ei ole.
12. jaanuaril kell 19 Kinoteatri etendus „Õpetaja Tammiku rehabiliteerimine”. Teatrisaalis. Piletid on müügil Piletilevi ja
Piletimaailma müügipunktides.
Täispilet 10 €, sooduspilet (õpilane, õpetaja, invaliid, pensionär)
7 €, perepilet (kaks või enam, iga
pereliige sooduspiletiga) 7 €.
Kinoteatri uus lavastus on

lugu noorest õpetajast, kel on veel
hästi meeles oma põhikooliaegsed
õpetajad – vana kooli pedagoogid, raudse kaardikepi ja terava
ütlemisega. Teda kannustab soov
saada heaks õpetajaks, aga mitte
muutuda nendesuguseks.
Laval: Priit Kruus. Lava taga:
Henrik Kalmet, Diana Leesalu,
Paavo Piik, Paul Piik.
*Perepilet kehtib vähemalt
kahele sama pere liikmele, kellest
üks peab olema laps. Perepileti
ostmiseks kirjutada internetipoes
väljale “(Soodus) kood” märksõna
„PERE” ja vajutada „sisesta”. Seejärel lisada korvi vähemalt kaks
perepiletit.
13. jaanuaril kell 13 klubi
Hõbedane Juus pidu. Kontserdisaalis.
20. jaanuaril kell 19 Eesti
Interpreetide Liit kutsub: Heli
Ernist (oboe), Peeter Sarapuu
(fagott), Age Juurikas (klaver).
Väikeses saalis. Piletid hinnaga 6
€ ja 4 € on saadaval Piletilevis ja
tund enne kontserdi algust kohapeal.

Elmar Hoop

90

Tõnu Taimsaar
Heino Pehk
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Leili Zekker
Miimu Turi
Tiiu Haga
Maimu Peerna
Malle Kõlli
Koidu Lind
Jaak Kase

Jekaterina Andrejeva
Heli Pugast
Leida Tiivoja
Pärja Ojasoo
Elisabeth Väljandu
Laine Olesk
Irinke Mikheim
Aleksei Antonov
Õie-Armilda Jaaska
Helve Viitkar
Linda Saks
Leopoldas Vabalas
Eeda Kitsik
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Eha Turvas
Silvi Kängsepp
Antonina Palover
Kalju-Ago Vilo
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Väljaandja
Võru Linnavalitsus
Inge Plakso
Jüri tn Vereshchagina
11, 65620 Võru
Larisa
Mae Kikkas
Toimetajad:
Arved Breidaks
Tiina Kroon
Elmo
Tel: 785
0948Sikk
Einar Rannit
E-post: arved.breidaks@voru.ee

70

*Jaanuarikuu
juubilaridel,
kes ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest teada anda 5.
jaanuariks tel 785 0914 ja/või sirje.randver@voru.ee
*Võru linnas oli 01.12.2015
seisuga 12 670 elanikku, neist
mehi 5679 ja naisi 6991.

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

Detsember 2015

Eesti kunstnike ühine näitus Vana-Võromaa kultuurikojas
18. detsembril avati Vana-Võromaa kultuurikojas Eesti kunstnike ühine näitus „TEE”. Väljapanek torkab silma oma mitmekülgsusega, pakkudes silmarõõmu nii tekstiilikunsti, skulptuuri, videokunsti, installatsiooni, graafika, joonistuse kui ka maali
sõpradele. Näitusel on esindatud üle poolesaja autori tööd.
„Projekt sündis elust enesest – teetassi taga, mõtiskledes pideva kiirustamise, elutee ja enese otsimise peale. Näituse nimi
leiab erinevate kunstnike käsitluses väga mitmetahulist lähenemist,” selgitas näituse korraldaja Jana Huul.
Näitus jääb avatuks kuni 31. jaanuarini.

VÕRU MAAKONNA LASTEAEDADE
ÜHISNÄITUS „FANTAASIA MÜTS“
VÕRU LASTERAAMATUKOGUS
11.01.16- 22.01.16
Näitus on pühendatud
Võru Lasteaed Punamütsike
40 aasta

juubelile.

KUTSUME KÕIKI NÄITUST

KÜLASTAMA!

