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Võru linn kutsub oma tulevikku kujundama
Eelmise aasta lõpus käivitas Võru Linnavalitsus linna
uue arengukava koostamise
protsessi, mille käigus, sealhulgas avalike koosolekute,
visioonikonverentsi
ning
linnaelanike
ettepanekute
toel valmib tänavu sügiseks
linna arengu alusdokument
lähemaks 18 aastaks – kuni
aastani 2035.
Juba algfaasis soovib
linnavalitsus erinevate valdkondade tegevussuundade
määramiseks sõnastada olulisemad väljakutsed siinse
eluolu parendamisel ning
leida võimalikult õiged lahendused oma ideede realiseerimiseks.
Selleks kutsub linnapea
Anti Allas linnakodanikke
üles arengukava koostamisel
aktiivselt kaasa rääkima ja
julgesti teemasid püstitama.
„Et üheskoos luua selline
Võru, nagu me hinges seda
soovime,” rõhutab ta.
Esimene võimalus sel
ühisel teel on sõnastada linna ees seisvad väljakutsed ja
rõhuasetused, millest tulevikus lähtuda, ning oma mõtted linnavalitsusse saata.
Ülesande lihtsustamiseks
esitab linnavalitsus tänases
lehes ühe (oma) visiooni linna ees seisvatest väljakutsetest, mis võiksid arengukava

Võru linnas, maakonnas kui
ka Eesti Vabariigis tervikuna
väga palju muutunud. Võru
linn vajab hädasti uut visiooni, arengukava ja tegevuskava,” selgitas arendusnõunik.
Uue arengukava koostamine hõlmab ka avalikke
koosolekuid ja visioonikonverentsi, millest oodatakse
aktiivselt osa võtma. „Täpsema info protsessi ja elanike
kaasamise kohta edastame
veebruarikuu
linnalehes,”
täpsustas Hallimäe.
Ulis Guth

Mis on arengukava?

Võrukivi tööstusalal ootavad ettevõtjaid atraktiivsed krundid koos vajaliku tehnovarustuse ja kommunikatsioonidega.
koostamisel abiks (teejuhiks)
olla. „Loodan, et see aitab
linnakodanikel uusi ja huvitavaid mõtteid genereerida,”
lausus linnapea.
Linna arendusnõuniku

Tiina Hallimäe sõnul on käsil hange arengukava koostaja leidmiseks ning esialgsete
plaanide järgi valmib arengukava käesoleva aasta juuniks, seejärel esitatakse see

linnavolikogule menetlemiseks ja kinnitamiseks. „Uus
arengukava soovitakse vastu
võtta septembrikuu volikogus,” täpsustas ta.
Praegu kehtiva Võru lin-

na arengukava koostamine
algas 2006. aastal ja võeti
volikogus vastu 2007. aasta
novembris. Praeguseks on
see ajale lihtsalt jalgu jäänud.
„Kümne aastaga on nii

Arengukava
on
omavalitsusüksuse pika- ja
lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende
elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis
tasakaalustatult arvestab
majandusliku, sotsiaalse ja
kultuurilise keskkonna ning
looduskeskkonna arengu
pikaajalisi suundumusi ja
vajadusi ning on aluseks
erinevate eluvaldkondade
arengu integreerimisele ja
koordineerimisele. Arengukava on aluseks linna eelarvestrateegia koostamisel.

Väljakutsed, millele Võru otsib lahendusi oma arengukavas aastateks 2017–2035
* Suurim ülesanne –
rahvaarvu vähenemise peatamine
ja tõusuteele pööramine
* Võru linna positsiooni tugevdamine Kagu-Eesti piirkonnakeskusena (ümberkaudsete omavalitsuste
ühendaja, regiooni ettevõtlusliider ja suurim tööpakkuja,
teenuste- ja transiidikeskus, kvaliteetse taristuga tööstuspiirkond ning huvitegevus- ja kultuurikeskus).

* Nüüdisaegse elamufondi loomine (uued korterelamud, väikeelamukrundid, munitsipaalelupinnad).
* Muinsuskaitsealale jäävate hoonete korrastamise elavdamine/soodustamine (sh läbi seadusemuudatuste).
Pildil: Katariina allee ja Kreutzwaldi tänava nurgal asuvast legendaarsest Tamula söökla hoonest saab uuel aastal kahekorruseline korterelamu, mille esimesele korrusele on planeeritud kaks ja teisele korrusele neli korterit.
Hoone asub Võru vanalinna muinsuskaitsealal ning selle korrastamist on pikisilmi oodatud.

Pildil: Planeeritava ringristmiku vahetusse lähedusse, praeguse Nöörimaa Marketi asemele kerkib juba tänavu sügiseks rohkem kui kaks korda suurema netopinnaga Nöörimaa toidukeskus koos avara toidusaali ja pubiga.
* Räpina mnt - Vilja tn - Pika tn ringristmiku väljaehitamine (liikluskorralduse parandamine areneva ettevõtluspiirkonna tuiksoonel, liiklusohtliku ristmiku
ümberehitus, kogu Räpina mnt ulatuses kergliiklustee väljaehitamine).
(Järgneb 2. lk)
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2017 – suurte
sihtide seadmise
aasta Võru linnas
Alanud aasta on Võrule mitmes mõttes tähenduslik. Mitu suurt projekti vajavad lõpetamist. Mitu suurt projekti ootavad oma
järge. Linnavalitsuse meeskond koos allasutustega töötab täie pühendumusega, kuid
pean ausalt tunnistama, et möödunud aasta lõpp ja ka alanud aasta algus on toonud
meile meie tahtest ja tegevusest sõltumatuid
tagasilööke. Sõlekese lasteaia valmimine
võtab esialgu plaanitust rohkem aega – töövõtja lihtsalt ei ole pidanud kinni lepingus
sätestatud ajakavast. Palun kogu südamest
Sõlekese lasteaia pere käest vabandust!
Linna keskväljaku ehitusprojekti lõpetamine on mitmele linnavalitsuse ametnikule ja ka minule nii mõnegi halli karva pähe
toonud, kuna arhitekti mitmed esialgsed
lennukad ideed ei taha tööprojektis kujundlikult öeldes enam paberile ära mahtuda.
Kindlasti saadakse hakkama, kuid läheb
plaanitust rohkem aega ja tuleb kõvasti pingutada.
Nagu ikka siin ilmas, käivad halb ja hea
käsikäes. Õnneks tõid aasta esimesed päevad suure rõõmusõnumi Kesklinna kooli
perele. Võru Kesklinna Kooli rekonstrueerimine lisati haridusministeeriumi poolt
toetatavate investeeringute kava eelnõusse.
Selle eelnõu kinnitamise järel on meil võimalus taotleda kooli rekonstreerimiseks 2,5
miljonit eurot toetust. Töötame selle nimel,
et juba 2018. aasta lõpus saaks õppetööd
alustada täiesti renoveeritud koolihoones.
Linnapeana on mul südamest hea meel, et
nüüd on olemas vastus Kesklinna kooli laste küsimusele, millal nemad saavad sama
korras klassiruumid, nagu on Kreutzwaldi
koolis.
Rahastajate otsuse ootel on Võru poiste soovide ja näpunäidete järgi kavandatud
uus betoonist skate-park. Palun kõigil linlastel hoida pöialt, et projekt saaks toetust,
sest Võru asjalikud ja hakkajad noored vajavad ja väärivad seda.
2017. aasta suurimaks väljakutseks on
kindlasti uue suurürituse – Võru lastefestivali korraldamine. Usun, et panustades
lastesse ja lastesõbraliku linna kuvandisse,
teeme suure ja õige investeeringu tulevikku.
2017. aasta on eriline ka selle poolest,
et oleme alustanud Võru linna arengukava
uuendamist. Kiirete argitoimetuste kõrval
peame üheskoos leidma aega, et sõnastada järgnevaks paariks aastakümneks Võru
linna uued suured eesmärgid ja kavandada
vajalikud tegevused nende täitmiseks. Käesolevas lehes oleme arutelu algatamiseks
sõnastanud linnavalitsuse meeskonnaga
mõned ülesanded, mille osas ootame kaasamõtlemist. Ainult üheskoos töötades ja oma
kodulinna arengule kaasa elades saame kujundada meile kõigile meeldiva tulevikuVõru.
Jõudu,
tervist ja edukalt jätkuvat
aastat soovides

Anti Allas,
linnapea

Võru Linna Leht
Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
ulis.guth@voru.ee
Väljaandja: Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11, 65620 Võru
Toimetaja: Ulis Guth
Tel 512 0787
Teostaja: AS Võru Täht
Ajalehe järgmine number ilmub
23. veebruaril.
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Väljakutsed, millele Võru otsib lahendusi oma arengukavas
aastateks 2017–2035
Algus 1. lk
* Spordikeskuste ja -rajatiste edasiarendamine (Kreutzwaldi tn spordihoone ja mänguväljakud, Vee tn mänguväljakud, Kubja rekreatsioonikeskus, Roosi tn
staadion jt).
* Mänguväljakute rajamine elamurajoonidesse.
* Kandle aia rekonstrueerimine ja
kultuurivaldkonna arendamine (linnateatri taasloomine, uus kinosaal, puhkpilliorkestri loomine jne).
* Kubija laululava jätkusuutlikkuse tagamine koostöös teiste Võrumaa
omavalitsustega.
* Tamula rannaala arendamine.
* Veekeskuse rajamine.
* Kalmistu taristu väljaarendamine (tänapäevase teenindushoone,
parkla ja piirdeaia ehitus, kabeli ja veevõtukohtade rekonstrueerimine).
* Linna esindusürituste atraktiivsuse suurendamine (pärimustantsufestival, lastefestival, Võru linna päevad, Võhandu maraton jt).

Pildil: Kreutzwaldi tänava pikenduse eesmärk on vähendada Jüri tänava liikluskoormust, suunates osa transiitliiklusest Kreutzwaldi tänavale. Ühtlasi paraneb Kreutzwaldi tänava ettevõtluskeskkond.
* Kreutzwaldi tänava pikenduse väljaehitamine
(otseühenduse loomine Tallinna maanteega ja seeläbi
linna pikimal tänaval äritegevuse elavdamine).
* Tänapäevase tervisekeskuse väljaarendamine (sh toetavaid teenuseid pakkuv sotsiaalkeskus).
* Taristu parendamine elamupiirkondades (kruuskattega tänavate mustkatte
alla viimine, sademevee ärajuhtimise lahendamine jne).
* Eakate ja vähekindlustatud inimeste hoolekandetaristu ja -teenuste väljaarendamine (hooldekodu, pansionaat,
päevakeskus, tugikodu).

Pildil: Tänavu suvel Võru linnas toimuva
lastefestivali logo.

* Võru linna mainekujundus – tunnuslausele „Üts ummamuudu
liin” sisu andmine (nt Navitrolla ideede jätkuv elluviimine linna ilme
kujundamisel).
* Piirkonnakeskuse rahastamise ja haldusvõimekuse parandamine – suure Võrumaa sünd.

* Kõigi linna lasteaedade rekonstrueerimine või asendamine uusehitisega.
* Tugipersonali täielik komplekteeritus
koolides ja lasteaedades.
Pildil: Päkapiku lasteaed on 2018. aasta lõpuks kavas soojapidavaks ja energiasäästlikuks muuta ning seal kvaliteetne ventilatsioon välja ehitada.

MÕTISKLUS

Argipäevasoov
Pühadesoovid, aastalõpusoovid, uusaastasoovid – kas pole
meil neid toredasti palju kogunenud? Kas nüüd jätkub õnne
kogu aastaks? Kas nüüd jätkub
jõudu kogu aastaks?
Usun, et oleme märganud:
jõudu antakse paras ports igaks
päevaks. Seda ei saa aastaks
valmis varuda, seda ei saa panna valmis kuuks ega nädalakski. Jumal kingib meile päeva
päeva järel ning vastavalt sellele annab ka jõu. Mõnikord on
vähem jõudu vaja – ja jõuadki
vähem. Mõnikord aga kujuneb päev selliseks, et kui selle-

le tagasi mõelda, siis imestad:
kuidas ma küll kõige sellega
hakkama sain! Kui Jumal andis
sellise päeva, andis ta ka jõu
sellega toimetulekuks.
Kui oleks võimalik korraga
kogu aasta jõud kätte saada, kas
siis oleks kiusatus see kõik korraga ära kulutada?
Tänapäeval on võlgu elamine muutunud väga lihtsaks:
mitte ainult krediitkaardi kasutamise mõttes, vaid ka oma jõuvarusid kuritarvitades. Õhtusel
ajal ja ööselgi võib meie tuba
olla sama valge kui päeval: miks
minna magama, kui on võima-

lik veel töötada? Ometi peame
endale tunnistama, et mõnigi
selline öine ettevõtmine käib
järgmise päeva arvel.
Tõsi on, et järgmise päeva
arvel saab võlgu võtta nii tööd
kui ka lõbu. Tulemuseks on läbipõlemine ja hingeline tühjus.
Piibel pakub selle vastu rohtu:
„Ärge siis hakake muretsema
homse pärast, sest küll homne
päev muretseb ise enese eest!
Igale päevale piisab oma vaevast.”
Moosese õnnistussõnades
on imeline mõte: „Nii nagu on
sinu päevad, nõnda saab olema

sinu jõud.” Olgu see meile igapäevaseks argipäevasooviks.

Hele Kulp,
Seitsmenda Päeva
Adventistide Võru koguduse
pastor
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KESKKONNAHOID

Loomade varjupaiga teenusest Võru linnas
Alates 1. jaanuarist 2017
muutus Võru linnas hulkuvate ja järelevalveta lemmikloomade püüdmise ja varjupaika toimetamise kord.
Nüüdsest käivad kõik väljakutsed läbi linnavalitsuse.
Väljakutseks tööajal (kella 8–17) tuleb helistada telefonil 785 0915 või 5304 0280
keskkonna- ja järelevalvespetsialistile Tiina Randjärvele või saata e-kiri: tiina.
randjarv@voru.ee. Väljaspool tööaega saab väljakutseks helistada ainult politsei
kaudu juhul, kui ohus on
looma või inimese elu.

Olulisemad muudatused varjupaigateenuse
lepingus:
• Kuna varjupaigateenust kasutavad paljud omavalitsused, võetakse segaduste vältimiseks kõik loomad varjupaika
vastava valla kontaktisiku kinnitusega (selliselt toimivad näiteks ka kõik Tartu varjupaika kasutavad vallad). Linnakodaniku
jaoks tähendab muudatus seda, et otse varjupaika helistamise
asemel tuleb helistada või saata e-kiri kontaktisikuks määratud keskkonna- ja järelevalvespetsialistile (telefonid 785 0915,
5304 0280, e-post tiina.randjarv@voru.ee) või jätta teade linnavalitsuse infosaali, kust see jõuab vastutava spetsialisti kätte,
kes ise info varjupaigale edastab. Linnakodanikul endal ei ole
vaja varjupaika helistada, vajaduse korral võtab kontaktisik või
varjupaik ise ühendust, kui on asjaolusid, mis vajavad täpsustamist.
• Ootamatult üksi ja üle jäänud looma (nt omaniku raske haigus, hooldekodusse minek, surm) varjupaika andmiseks
tuleb samuti pöörduda esmalt linna kontaktisiku poole. Uue
hankelepingu kohaselt tuleb looma loovutamisel (kohaliku
omavalitsuse teadmisel) maksta 36.80 eurot senise 100–110
euro asemel. Muudatus on tehtud selleks, et ära hoida loomade sattumist tänavale ajal, kui lähedastel on niigi raske.

Teenust pakub endiselt
Varjupaikade MTÜ
Alates 1. jaanuarist 2017 on
loomade varjupaiga teenuse
kasutamise leping sõlmitud juba varasemast tuttava
Varjupaikade MTÜga, kes
osutab Võru linna elanikele
teenust aadressil Lühike 3,
Võru.
Kuna enne seda kehtinud leping lõppes mullu 30.
juunil, alustas Võru Linnavalitsus uueks perioodiks
hanke koostamist kevadel.
22. aprillil väljakuulutatud
hange aga ebaõnnestus, sest
laekunud pakkumused tuli
tagasi lükata. „Seda põhjusel, et teenuse eest sooviti
saada tasu rohkem, kui Võru
Linnavalitsuse eelarvevahendid võimaldasid,” täpsustab
Randjärv.
Linna keskkonna- ja järelevalvespetsialisti sõnul on
varjupaigateenuse kasutamise vajadus Võru linnas aasta-aastalt vähenenud. Selle
eest tuleb tänada nii linnakodanikke, kelle teadlikkus
on tõusnud, kui ka varjupaika, kes on teinud head tööd.
„Eriti hinnatav on hulkuvate
loomade püüdmisega metsikute kolooniate tekke ära-

ja Võru vald ning Võru linn.
Ühishange kuulutati välja 27.
oktoobril 2016 ja seekord
hange õnnestus. Hanke võitis
Varjupaikade MTÜ, kellega
sõlmiti leping kolmeks aastaks. „Sel perioodil on varjupaigateenuse rahastamine
kindlalt tagatud. Varjupaikade MTÜ poolt kogutavad
annetused hankega ostetud
teenust ei mõjuta ega puuduta,” täpsustab Randjärv.
Varjupaigateenuse korralduses suuri muudatusi ei
ole. Endiselt tuleb juhul, kui
lemmikloom on sattunud
varjupaika, omanikul tasuda

enne looma kättesaamist
varjupaiga kulud. Info varjupaika sattunud loomade
kohta avaldatakse Varjupaikade MTÜ kodulehel http://
www.varjupaik.ee/.
Endine on ka nõue, et
väljaspool tööaega (tööpäeval kella 8–17) reageerib
varjupaigateenuse pakkuja
telefonil 112 edasi antud hädajuhtumitele, kui tegemist
on ohuga inimese või looma
elule.
Ulis Guth

1 TÄHELEPANEK
Varjupaigateenuse kasutamise vajadus Võru linnas on aasta-aastalt vähenenud – selle eest
tuleb tänada nii linnakodanikke, kelle teadlikkus on tõusnud, kui ka varjupaika (pildil),
kes on teinud head tööd.
hoidmine,” lisab ta.
Varjupaikade MTÜlt saadud info järgi oli möödunud
aastal peale Võru linna varjupaigateenuse kasutamise leping maakonnas veel kuuel

omavalitsusel. „Samas oli
teada, et hulkuvate loomade
probleem on ka teistes valdades olemas ja ootab lahendamist,” ütleb Randjärv.
Nii otsustasid Võrumaa

vallad Võrumaa Omavalitsuste Liidu toel korraldada
ühishanke, milles osalesid
Antsla, Haanja, Mõniste,
Lasva, Rõuge, Sõmerpalu,
Urvaste, Varstu, Vastseliina

PROBLEEM

Võru surnuaed – püha
paik või jäätmejaam?
Eesti inimene on surnuaeda ikka pidanud pühaks paigaks, kuhu tuuakse oma
lähedased viimsele puhkusele. Võru
surnuaias, kuhu matavad oma lähedasi
nii linna kui ka ümbruskonna valdade
elanikud, on viimasel ajal suurimaks
mureks kodust kaasa võetud jäätmekotid.
Prügi surnuaiale toojad selgitavad
olukorda nii: „Käisin hingedepäeval /
jõululaupäeval / aasta viimase päeva
õhtul oma kalli lähedase hauda vaatamas ja korrastamas. Koristasin seal, panin küünla. Viisin kokkuriisutud lehed
lähedal olevasse BigBagi. Siis tuli meelde, et auto peal on prügikott olmejäätmetega, viskasin ka selle sinnasamasse
BigBagi / konteineri kõrvale maha /
konteinerisse. Mina ei teadnud, et surnuaeda ei tohi kodust jäätmeid tuua, sest
sellist keelavat silti seal ei olnud.”
Veel kord meeldetuletuseks:
· Võru surnuaia jäätmekonteinerid ja BigBagid on mõeldud ainult surnu-

aial tekkiva prahi kogumiseks.
· Olmejäätmete kodust surnuaiale toomine on keelatud, sest surnuaia
konteinerite puhul on arvestatud ainult
surnuaia jäätmete mahtu. Koduste olmejäätmete jaoks on mõeldud korraldatud jäätmevedu või tuleb jäätmed viia
jäätmejaama (Võru linna keskkonnajaam aadressil Lühike 1, Umbsaare
jäätmejaam).
· Ka surnuaias haudade korrastamisel tekkivad jäätmed tuleb sortida
vastavalt konteinerite ja BigBagide juures olevatele juhistele.
· Surnuaiale jäätmete toojaid
ootab ees väärteomenetlus jäätmeseaduse alusel.
Kutsume kaaslinlasi üles aktiivselt
sekkuma ja sellistest koduprügi surnuaiale toomise juhtudest kohe kalmistu
töötajaid informeerima!
Tiina Randjärv,
keskkonna- ja järelevalvespetsialist

Juhis kalmistujäätmete sortimiseks.

Tiina Randjärv, keskkonna- ja järelevalvespetsialist
Juhin tähelepanu, et loomade varjupaika sattumine on ikkagi juba tegelemine tagajärgedega. Hoolimata asjaolust, et
varjupaigas töötavad hoolivad inimesed, on varjupaik igale
loomale traumeeriv kogemus. Siinkohal tuleb vastutus võtta eelkõige looma omanikul, kelle mõtlematu või ükskõikse
käitumise tagajärgedega varjupaik enamasti tegeleb. Vaadates 2016. aasta statistilisi andmeid, lõppes varjupaigas
iga kolmanda sinna sattunud Võru linna looma elu.

4 Võru Linna Leht

Jaanuar 2017

LINNAVALITSUSE JA LINNAVOLIKOGU TEATED

Võru Linnavalitsuse istungitel
Loa andmine müra tekitamiseks
Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi
Kuperjanovi jalaväepataljoni laskeväljaõppe
harjutuste läbiviimise ajal müra tekitavate imitatsioonivahendite kasutamiseks 13.
jaanuarist kuni 23. detsembrini 2017 tööpäevadel kella 7–20 kaitseväe Taara linnaku
territooriumil (Kose tee 3a, Võru). Infot laskeväljaõppe toimumise aegade kohta avaldatakse jooksvalt aasta jooksul.

Linnavara tasuta kasutusse andmine
MTÜle Võru Noortekeskus anti otsustuskorras tasuta kasutada garaaž asukohaga Jüri tn
54, Võru.

tuste programm” projektiga „Võru skatepargi rajamine”. Projekti kestus on kuni 12
kuud ja kogumaksumus kuni 110 000 eurot,
omaosalus kuni 30 000 eurot.

Ehitusloa väljastamine
Väljastati ehitusluba veeldatud maagaasi jaama paigaldamiseks asukohaga Pikk tn 17.

Kasutusloa väljastamine
Väljastati Kose tee 6 paigaldatud maagaasi
tankimisseadme ja Kaare tn 25 majapidamise
abihoone kasutusluba.

Teenuslepingu sõlmimine
OÜga Taristuhaldus otsustati sõlmida haljastute hooldamise teenuse leping 2017. aastaks
hinnaga 12 912 eurot ühes kalendrikuus.

Projekteerimistingimuste
kinnitamine
Nõustuti Ringtee 10 kinnistul asuva kontorihoone laiendamisega esialgu kavandatust
üle 33% suuremas mahus ilma detailplaneeringut koostamata. Kinnitati projekteerimistingimused Ringtee 10 kinnistul asuva
kontorihoone laiendamiseks. Kinnitati projekteerimistingimused Taara tn 3 kinnistule
üksikelamu püstitamiseks.

Sihtasutuse Võru Pensionäride
Päevakeskus nõukogu
liikmete määramine

Sihtasutuse Võru Spordikeskus
nõukogu liikmete määramine

Riigihangete korraldamine

SA Võru Spordikeskus nõukogu liikmeteks
määrati alates 12. jaanuarist 2017 tähtajaga
kolm aastat Henni Nassar, Asko Saarepuu,
Aavo Hummal, Lauri Semevsky ja Jüri Miks.

Osalemine projektis
Otsustati osaleda juhtpartnerina Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse väljakuulutatud
meetmes „Regionaalsete investeeringutoe-

Pikk tn 17,
17c, 17d
kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu
koostamine
Võru
Linnavalitsuse
20.12.2016 korraldusega nr
600 algatati Pikk tn 17, 17c,
17d kinnistu ja lähiala detailplaneering. Planeeringuala
asub Võru linnas Nöörimaa
asumi
tootmispiirkonnas
Pika ja Lühikese tänava vahelisel alal. Planeeritava ala
suurus on 3,7 ha. Maakasutuse juhtfunktsiooniks kinnistutel on tootmismaa, mis
on kehtiva üldplaneeringu
kohane ja mida ei muudeta.
Taotleja soov on olemasoleva toiduainetööstuse laiendamine. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on
Pikk tn 17, 17c, 17d kinnistu
liitmine, täiendavate ehitusõiguste ja juurdepääsuteede
ning parkimise paigutuse
määramine. Lisauuringute
vajadus puudub. Detailplaneeringu algatamise korraldusega on võimalik tutvuda
Võru Linnavalitsuses tööajal
(Jüri 11, 65620 Võru) ja
Võru linna kodulehel www.
voru.ee (alajaotuses Ehitus ja
planeerimine / Detailplaneeringud).
Sirli Kokk,
arhitekt-planeerija

elektroonilise arvemenetluse korraldamine”
raames sõlmitud hankelepingu tähtaega nelja
kuu võrra (kuni 31. mai 2017).

Enampakkumiste tulemuste
kinnitamine
Lumesaani Alphina TYPE 122/SHERRA
ja selle juurde kuuluva rajamasina F-ONE
enampakkumise võitis 8010 euroga MTÜ
Kohtla & Nõmme Areng, Männiku tn 39
kinnistu enampakkumise 51 100 euroga OÜ
C Grupp ning Tööstuse tn 12 katastriüksuse enampakkumise 15 200 euroga, Tööstuse tn 14 katastriüksuse enampakkumise 15
200 euroga ja Tööstuse tn 16 katastriüksuse
enampakkumise 20 200 euroga OÜ Supremo. Järve tn 37 katastriüksuse enampakkumine tunnistati osalejate puudumise tõttu
nurjunuks.

Enampakkumise korraldamine

discgolf ’i-raja ehitamiseks, 350 eurot MTÜle
Eesti Meestelaulu Selts Peterburi koorifestivalil osalemiseks ja 3000 eurot Eesti Metodisti Kiriku Võru koguduse toidupanga tegevuseks.

Linnavara võõrandamine
otsustuskorras
Ülo Luhametsale võõrandatakse F. R.
Kreutzwaldi tn 43/2-8 ja F. R. Kreutzwaldi tn
43/2-10 korteriomand, kokku hinnaga 3200
eurot.

Maamaksust vabastamine
2017. aastal
2017. aastal vabastati maamaksust kolm represseeritut ja represseerituga võrdsustatud
isikut „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse” mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas.

Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine linnavara võõrandamiseks: Järve tn 37 katastriüksus (üldpindala 2843 m², sihtotstarve
100% elamumaa) alghinnaga 7100 eurot.
Enampakkumise osalustasu suuruseks kinnitati 30 eurot ja tagatisraha suuruseks 710
eurot.

Kulude alaeelarvete kehtestamine

Otsustati korraldada riigihange „Tartu tänava
ja Lõuna-Eesti haigla vahelise jalg- ja jalgrattatee rajamine”, riigihange „Tänavate ehitus
2017”, riigihange „Võru linna arengukava
aastani 2035 koostamine”, riigihange „Elektroonilise arvemenetluse teenus”.

Linnavara otsustuskorras
kasutusse andmine

Võru linna 2017. aasta eelarvest
kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste toetuste andmine

Riigihankelepingu tähtaja
pikendamine

Toetuste andmine

SA Võru Pensionäride Päevakeskus nõukogu
uuteks liikmeteks määrati alates 7. jaanuarist
2017 tähtajaga kolm aastat Piia Õispuu, Ere
Kungla ja Külliki Mattus.

Otsustati pikendada riigihanke „Võru linna

Varjupaikade MTÜle antakse tasuta kasutamiseks Lühike tn 3 kinnistu koos seal paikneva varaga.

Otsustati anda järgmisi toetusi: 2000 eurot MTÜle Võru Discgolf Kubija piirkonda

Kehtestati Võru linna 2017. aasta eelarve
kulude alaeelarved, mis annavad võimaluse
Võru linnavolikogu poolt vastu võetud Võru
linna 2016. aasta eelarve vahendite kasutamiseks.

Kinnitati Võru linna eelarvest antavad kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased toetused
2017. aastaks. MTÜ-de tegevustoetusteks antakse kokku 47 190 eurot, ürituste toetusteks
45 940 eurot ning noorsootöö ja huvitegevuse toetusteks 89 955 eurot.

Võru Linnavolikogu istung 11. jaanuaril
Enne päevakorrapunktide juurde asumist teavitas linnavolikogu aseesimees Tõnu Jõgi volikogu liikmeid
koosseisulistest muudatustest. Erki Saarman taastas volikogu liikme volitused ning Iris Tagen peatas oma
volitused kolmeks kuuks, tema asemele määrati Ere Kungla.

Võru Linnavolikogu esimeheks valiti Andres Visnapuu
Võru Linnavolikogu esimeheks valiti Eesti Keskerakonda kuuluv Andres Visnapuu
(pildil).
„Minu soov on, et Võrul läheks hästi. Oluline on, et koalitsiooni püstitatud
eesmärgid saaksid ellu viidud, volikogu
esimehena aitan sellele igati kaasa,” ütles
Visnapuu oma sõnavõtus.
Visnapuu kandidatuuri seadis üle
fraktsioonikaaslane Jüri Miks, IRLi fraktsiooni esimees Tarmo Piirmann seadis
kandidaadiks erakonnakaaslase Taago
Taaberi.
Andres Visnapuu sai salajasel hääletusel 11 linnavoliniku toetuse ehk volikogu koosseisu häälteenamuse, üks volinik
hääletas vastu. Taago Taaberi kandidatuuri poolt hääletas seitse volinikku.
Andres Visnapuu on varem olnud nii
Võru linnapea, abilinnapea kui ka linnavolikogu esimehe ametis. Volikogu esimehe töö kõrvalt jätkab Visnapuu OÜ
Taristuhaldus juhtimist.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist

Loa andmine linnavara
võõrandamiseks otsustuskorras
Linnavalitsusele anti luba võõrandada otsustuskorras aadressiga Tallinna mnt 3/4, Võru kinnistul
asuvad korteriomandid (garaažid) hinnaga 100
eurot korteriomandi eest.

Ostueesõiguste mittekasutamine
Otsustati mitte kasutada Jüri tn 39 kinnistu ja Jüri
tn 22a kinnistu ostueesõigust.

Linna esindajate nimetamised
Seoses Toomas Pauri asumisega Riigikogu liikmeks, muudeti Võru linna esindajate koosseisu
Eesti Linnade Liidus ja Võrumaa Omavalitsuste
Liidus.
Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku ja volikogu
esindajaks nimetati Andres Visnapuu.
MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit üldkoosoleku esindajaks nimetati Helga Ilves ja juhatuse
liikmeks Andres Visnapuu.

Võru linn võttis vastu
2017. aasta eelarve
Võeti vastu Võru linna 2017. aasta eelarve, mille maht on 15,8 miljonit eurot. Eelarvesse pole
veel arvestatud riigieelarve toetusfondi, mis on
umbes 3 miljonit eurot.
Tulude eelarve on kokku 10,9 miljonit eurot, kulude eelarve 10,4 miljonit eurot ning põhivarade soetuse eelarve 4,7 miljonit eurot.
Võru linna 2017. aasta prioriteetideks on
kvaliteetsete avalike teenuste säilitamine ja
arendamine ning üldisesse konkurentsivõimesse ja positiivsesse kuvandisse panustamine.
Investeeringuteks kaasab linn nii laenu- kui ka
ELi toetusraha.
Sel aastal valmib lasteaed Sõleke, taastatakse ajalooline keskväljak, rajatakse 4 km kergliiklusteid, parandamaks liikumisvõimalusi
elu- ja töökohtade vahel, viiakse mustkatte alla
ligi 5 km elamupiirkondade kruuskattega tänavaid, rajatakse ligi 3500 ruutmeetrit asfaltkattega tänavaid ja parklaid, rajatakse ja renoveeritakse ligi 1,2 km kõnniteid, arendatakse
lõplikult välja Võrukivi tööstusala teenindav
taristu, toetatakse kunstmuruga jalgpalliväljaku rajamist Võru linna. Toetuste saamisel
alustatakse Võru Kesklinna Kooli lõplikke renoveerimistöid, alustatakse Päkapiku lasteaia
energiasäästlikuks renoveerimist ning rajatakse
uus skate-park.
Eelarvesse on arvestatud Võru linna hallatavate asutuste personalikulude kasv 5%.
Võru linna 2017. aasta eelarves on arvestatud ka Võru linna tulevikuperspektiivide ja
-tegevuste sõnastamisega linna uue arengukava
koostamise kaudu. Linna positiivse ja lapsesõbraliku kuvandi tugevdamiseks korraldatakse
2017. aasta juulis lastefestival, kuhu oodatakse
külastajaid kogu Eestist ja ka piiri tagant.
Marianne Mett,
avalike suhete spetsialist
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Võru keskväljaku projekt esitati kooskõlastamiseks
29. detsembril 2016 esitas
OÜ Stuudio Tallinn Võru
Linnavalitsusele Võru keskväljaku ehitusprojekti, mis
pärast ekspertiisi läbimist ja
vajalikke kooskõlastusi saab
olema ehitustööde alusdokumendiks.
Riigihange Võru keskväljaku ehitustööde tegija leidmiseks kuulutatakse välja pärast puuduste likvideerimist
ehitusprojektis.
Linnamajanduse
osakonna juhataja Raiko Palmi
sõnul koostati viieosaline
ehitusprojekt, mis sisaldab
arhitektuurse osa ja linnamööbli ning graafilise disaini
tööprojekti, samuti tugev- ja
nõrkvoolu osa, konstruktiivse
osa ning veevarustuse, kanalisatsiooni ja sademeveekanalisatsiooni põhiprojekti.
Ehitusprojekti
ekspertiisi tegi jaanuaris Infragate
Eesti AS, kellel oli projektiga tutvumiseks ja ekspertiisiks aega kaks nädalat. „Pärast seda on projekteerijal
eksperdi esitatud märkuste
likvideerimiseks aega kolm
nädalat ning seejärel oma-

Seminari väljakust ja seda ümbritsevate tänavate alast saab juba sel aastal Võru keskväljak – multifunktsionaalne külastus- ja ajaveetmiskoht.

korda eksperdil nädal aega
järelkontrolli teostamiseks,”
selgitab Palm.
Paralleelselt ekspertiisiga
tegelevad projektiga tutvumise ja selle kooskõlastamisega trassivaldajad (Danpower Eesti AS, AS Võru
Vesi AS, Telia Eesti AS, OÜ
Elektrilevi ja OÜ Taristuhaldus), Muinsuskaitseamet
ning Võru Linnavalitsus, kes
soovib teha ehitusprojektis
mitmeid parandusi linnamööbli ja -valgustuse osas.
Võru keskväljaku rajamise projekt sai mullu
Ettevõtluse
Arendamise
Sihtasutuselt toetust 2 709
125,75 eurot, linna omafinantseering on 478 081,03
eurot. Projekti lõpptähtaeg
on 30. juuni 2018. Selle raames taastatakse Võru linna
ajalooline linnasüda ning
rajatakse maakonna esindusväljak, mis hõlmab Seminari
väljaku ja seda ümbritsevate
tänavate ala. Rajatav väljak
on multifunktsionaalne külastus-ja ajaveetmiskoht.
Ulis Guth

Seminari väljakust spetsialisti pilgu läbi
Seminari väljaku loomine sai
võimalikuks tänu Eesti linnakeskuste arendamise konkursile, mille Eesti Vabariigi
100 aasta juubeli tähistamiseks kuulutasid välja vabariigi valitsus ja Eesti Arhitektide Liit.
Esimese linna plaani
1785. aastal joonestas maamõõtja Friedrich August
Bohm. Kuna tema ülesandeks oli rajada maakonnakeskus, võttis ta oma töö
aluseks klassikalise risttänavavõrgustiku ja keskväljakuga linnaplaani. Meie
ülesandeks on taastada F.
A. Bohmi planeeritud linna
keskosa. Kõikidel Euroopa
ja maailmalinnadel on olemas keskväljak, mille ümber koondatakse linna jaoks
kõige vajalikum hoonestus.
Keskväljak on koht, mis
koondab linnakodanikud
nii pidulikel kui argistel,
nii kurbadel kui rõõmsatel
sündmustel, see on koht,
mida teavad ja armastavad
kõik linnakodanikud.
Eesti ajal oli praegune
Seminari park turuväljak,
mille äärde ehitati väärikad

hooned. Ilmselt oli Nõukogude ajal pinnuks silmas
kahe kiriku kõrgumine linna keskel, seetõttu rajati
endisele turuplatsile, mis
funktsioneeris keskväljakuna, park, mille kõrghaljastus pidi kasvades varjama
kirikute visuaalse mõjujõu.
Väheoluline ei olnud kindlasti tõik, et turgu peeti
natsionalistlikuks igandiks.
Sellega kaotati ka linna
keskne väljak rahva kogunemiskohana. Praeguseni
on puudunud linnal kindel
keskpunkt.
Selle projekti teostamisega saab Võru endale keskse Seminari väljaku.
Kui taastame väljaku,
muudame keskväljaku niiöelda avatud näitusesaaliks, kust meile avanevad eri
ajastutel ehitatud hoonete
fassaadid. Plaanis on märgiliste hoonete – kiriku ja pritsimaja fassaad valgustada,
nagu praeguseks on tehtud
Võru Gümnaasiumi fassaadiga. Taastame rahva jaoks
võimaluse tunnetada kokkukuuluvust ja ühendust oma
linnaga, mida sümbolisee-

rivad erinevad institutsioonid väljaku ääres. Praegune
ülekasvanud park on linna
jaoks täiesti kasutamiskõlbmatu ala.
Autor on planeerinud
väljakule innovaatilised nn
linnamasinad ja valgustid,
mis on loodud just meie linna keskväljakule, kavandatud Võru linna motiivi silmas pidades. Kuna masinad
on teisaldatavad, on ka väljak kogu aeg muutumises.
Usun, et Seminari väljakust saab objekt, mille kohta
võib julgelt väita, et lõplikult
ei saagi see kunagi valmis,
vaid elab ka tulevikus oma
ajas. Loodan, et valmiv rajatis annab tõuke kasutada ka
teistes linnaosades julgemalt
innovaatilisi lahendusi.
Oluline on, et väga kiiresti on võimalik väljak tühjendada, et korraldada seal
suuremahulisi
sündmusi.
Iga sündmuse korraldajal
on võimalik oma vajadustest
lähtuvalt väljak ümber kujundada.
Kui väljak tõmbab ligi
inimesi, tõmbavad väljaku perimeetrisse kuuluvad

hooned ligi uusi investoreid, mis elavdab piirkonna ärielu ning võib tingida
hoonete sihtotstarbe muutusi. Väljaku nüüdisaegsust
rõhutab muu hulgas see,
et ta on suures osas (kuni
hoonete fassaadideni) ühel
tasapinnal. Üleminekud asfalteeritud tänavaks on kavandatud ruumi iseloomu
muutust kirjeldava, intuitiivselt loetava sillutisena.
Seal on kerge liikuda lapsevankrite ja ratastoolidega.
Ühtne tasapinnalisus likvideerib kunstlikud tõkked
ja seob kogu linnasüdame
tervikuks.
Tallinna maanteelt sisse
sõitev külaline tunnetab linna keskpunkti, kui ta saabub kohta, kus on võimalik
kohtuda eri ajastutest pärit
väärikate hoonetega. Väljak
ühendab endaga praeguseks
valminud riigigümnaasiumi
(endine mõisahoone ja linna esimene hoone), renoveeritud Katariina allee ja
Tamula rannapromenaadi.
Ülevi Eljand,
Võru linnaarhitekt

Linnaarhitekt Ülevi Eljand on rahul, et Võru keskväljaku
idee peagi reaalsuseks saab. Pildil demonstreerib ta kümmekond aastat vana Seminari väljaku maketti, taamal mullune võidutöö.

TUNNUSTUS

Võrumaa ootab maakonna teenetemärkide kandidaate
Võru Maavalitsus ja Võrumaa Omavalitsuste Liit
ootavad 1. veebruariks 2017
taotlusi maakonna kõrgeimate autasude – vapi- ja
teenetemärkide väljaandmiseks.
Võru Maavalitsus ja Võrumaa Omavalitsuste Liit
annavad sellel aastal juba
kümnendat korda välja

maakonna vapi- ja teenetemärgid. Traditsiooniliselt
autasustavad maavanem ja
omavalitsuste liidu juhatuse esimees nominente Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistamise aktus-vastuvõtul, mis
tänavu toimub 22. veebruaril Kandles.
Võrumaa vapimärk on
maakonna kõrgeim autasu,

mis antakse elutöö eest neile, kes on oma töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud
maakonna arengule. Võrumaa teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes
on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks
olulise saavutusega.
Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad

esitada maakonna valla- ja
linnavalitsused ning volikogud, kõik Võrumaal tegutsevad juriidilised isikud,
liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.
Taotlused on oodatud
kirjalikult Võru Maavalitsusele aadressil Jüri 12, 65620
Võru või elektrooniliselt eposti aadressil: info@voru.

maavalitsus.ee hiljemalt 1.
veebruariks 2017. Taotluse
vormid, samuti lisainfo teenetemärkide kohta on leitav
Võru Maavalitsuse kodulehelt: http://voru.maavalitsus.ee/maavanema-pooltantavad-autasud.
2016. aastal pälvis Võrumaa vapimärgi Heino Vildo ning teenetemärgi said

Ale Sprenk ja Reet Kangro.
Maavalitsuse
kodulehelt
on leitavad kõik varasemad
vapi- ja teenetemärgi saajad.

Lisainfo: Aigi Pall, Võru
Maavalitsuse kultuurinõunik, tel 786 8307, aigi.pall@
voru.maavalitsus.ee
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Võru Toidupank sai endale kauaoodatud väikekaubiku
Detsembrikuu viimastel päevadel täitus Võru Toidupanga kauaaegne unistus: linnavalitsuse toel soetati endale
väikekaubik Škoda Praktik –
odav kasutatud auto, millega
toidukaupu vedada.
Tegemist on ligi 77 000
kilomeetrit sõitnud 2009. aasta autoga, mille ostuhind oli
3000 eurot. Täpselt nii suure
summa eraldas ka linn Võru
Toidupangale detsembri volikogu otsusega auto ostuks.
Võru Toidupanga meeskond on värske ostuga väga
rahul. „Oleme tänulikud,
meie igapäevatöödeks sobib
see sõiduk väga hästi,” ütleb
Võru Toidupanga koordinaator Aina Onno.
Kuna Võru Toidupangal
varem autot polnud, toimetati annetatud toidupakid
toidupanka, kuidas parajasti juhtus. „Kolm aastat on
kaupa veetud kas koguduse
mikrobusside või siis toidupanga töötajate isiklike autodega – Tea Võro isikliku
autoga, Siret Vaheri autoga ja
Ove Palo autoga,” täpsustab
Onno. „Kuna minul isiklikku autot ei olnud, sain oma
tütrelt Siretilt kasutada tema
vana auto ja see teenis ustavalt toidupanka kogu eelmise aasta. Koguduse bussid

TÄNUAVALDUS
On liigutavalt tore, et Eesti
inimesed ja ettevõtted on
hoolivad ja märkavad hädasolijaid…
2016. aastal sai MTÜ
Koos Laste Heaks tänu
ASile Postimees abistada
paljusid lasterikkaid või
vähekindlustatud peresid võimalusega rikastada oma laste söögilauda.
MTÜ Koos Laste Heaks
vahendatud toiduabi jagati Võrus linnavalitsuse
kaudu.
Täname oma koostööpartnerit ASi Postimees ja
tema heatahtlikke koostööpartnereid, kes annetasid 2016. aasta suvel
Eesti
vähekindlustatud
416 pere 1018le lapsele
suvise koolivaheaja toidulisaks 25 000 eurot ja detsembris koguni 498 pere
1202le lapsele jõululaua
rikastamiseks 30 000 eurot.
Tore, et ASi Postimees
meeskond ja tema koostööpartnerid ei ole ükskõiksed ja on hoolivad!
Saime nii lastelt, peredelt kui ka valla- ja linnavalitsuste lastekaitseametnikelt väga palju südamlikku tagasisidet.
Austusega
Toomas Palu,
MTÜ Koos Laste Heaks
juhatuse liige, tegevjuht

Aina Onno on Võru Toidupangale ostetud väikekaubikuga väga rahul.
tänaseks päevaks vaevalt liiguvad, neid kasutasime vaid
äärmisel vajadusel.”
Veel eelmisel aastal lootis
Võru Toidupank autot saada
Eesti Toidupanga kaudu, ent
edutult. „Pöördusime korduvalt, aga kahjuks järgnesid

ainult lubadused ja lõpuks
ei antud enam isegi lootust,”
nendib Onno.
Olles lõplikult veendunud, et Tallinna poolt auto
ostmiseks abi ei tule, võeti ühendust Võru linnapea
Anti Allasega. „Kaalusime

erinevaid variante – korjandust vms. Lõpuks leiti
võimalus eraldada raha volikogu otsusega ja jõuluks kanti see üle. Vaatasime üle kõik
autoportaalid. Ove Palo ja
Kaupo Kant käisid vaatamas
Tartus ja Tallinnas mitmeid

autosid ning lõpuks valiti see
2009. aasta Škoda Praktik,”
meenutab Võru Toidupanga
koordinaator.

datud, vaatab toidupanga
tarmukas kollektiiv juba kevadesse, otsides soojaperioodiks köögi- ja juurvilja hoidmiseks sobilikku jahedat
ruumi või keldrit, mis asuks
Võru linnas ja kuhu pääseks
autoga kergesti ligi. „Kui kellelgi on selline ruum olemas
ja ta soovib selle soodsalt või
suisa tasuta kasutada anda,
oleme väga tänulikud,” ütleb
Onno.
2014. aasta mais loodud
Võru Toidupanga vahendusel jõuavad paljud toidukaubad, mis varem hävitati,
sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse. Praegu saab
Võrumaal toiduabi ligi 550
inimest.
Toidupanga töö toetub
vabatahtlikele, kes on abiks
toidu kogumisel. Ladustamise, pakkimise ja väljastamise,
samuti abivajajatega suhtlemisega tegelevad Võrumaal
iga päev Aina Onno, Ove
Palo ja Ester Penk.
Võru Toidupank asub
Võru linnas aadressil Põllu
4. Lisateave: FBs: Võru Toidupank, tel 5883 7593 või
voru@toidupank.ee.

Otsitakse jahedat
ruumi või keldrit
Üks peamisi muresid lahen-

Ulis Guth

Vähekindlustatud peredes elavate laste
jõulusoovid täitusid tänu abistajatele
Jõulud on möödas ja uus aasta hoogsalt alanud. Lõppenud
aastal panustasid paljud heatahtlikud inimesed ja organisatsioonid Võru linna vähekindlustatud peredes elavate laste
jõulusoovide täitmisse.
Maxima Eesti OÜ viis juba seitsmendat aastat läbi „Inglipuu” kampaania, mille käigus koguti kingitusi vähekindlustatud perede lastele. Sel aastal täitus kampaania kaasabil 40
Võru linna lapse jõulusoov. Siinkohal tõstame esile Vastseliina kooli 4. klassi õpilasi, kes ühiselt kogutud raha eest täitsid
ühe lapse suure unistuse ja ostsid kiikhobu.
Lastesõbralikes linnades elavaid vähekindlustatud peresid
on ajaleht Postimees koostöös MTÜga Koos Laste Heaks toetanud toidurahaga. Saadetud annetuste eest koostasid Võru
Linnavalitsuse lastekaitsespetsialistid mahukad toidukorvid
33le Võru linna perele. Eesmärk oli pakkuda peredele majanduslikku tuge ajal, mil lapsed viibivad koolivaheajal ning pere
eelarves tuleb arvestada jõulukuu suuremate väljaminekutega. Sama kampaania raames said 33 Võru linna vähekindlustatud peret sisukad toidupakid ka suvisel koolivaheajal. MTÜ
Koos Laste Heaks vahendusel on pered saanud ka pesukapsleid ja nõudepesuvahendit.
Linna laste jõulusoove aitas täita ka heategevuslik MTÜ
Saagu Valgus, kes oma jõulukampaania raames ootas laste
jõulusoove joonistuse või kirjana jõuluvanale ning korraldas
lastele meeldejääva jõulupeo Pätu mängukeskuses. MTÜ töötajatel olid detsembrikuus käed-jalad tööd täis, et laste kingisoove kokku koguda, vabatahtlikele annetajatele edastada,
kingitusi pakkida ja lastele jagada. Kokku täitsid vabatahtlikud annetajad peamiselt sotsiaalmeedia vahendusel 70 Võru
linna lapse jõulusoovid.
Heategevuslikud jõulupeod Võru linna peredele toimusid
ka mitmes koguduses. Võru Seitsmenda Päeva Adventistide
kogudus on aastaid teinud koostööd Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnaga, et pakkuda jõululõunat ja kingitusi ka
nendele lastega peredele, kelle majanduslikud võimalused on
kesisemad.
Tänusõnad lähevad ka Eesti Punase Risti Võrumaa seltsile, kes on alati nõu ja jõuga toeks ja on võimaldanud abi
hügieenitarvete soetamisel.
Soovime omalt poolt tänada toetajaid, kes aitasid muuta
Võru linna vähekindlustatud peredes kasvavate laste jõulud
meeldejäävaks. Hea meel on tõdeda, et meie ümber on palju
häid inimesi, kes ulatavad abikäe, et teha head seal, kus seda
kõige rohkem vajatakse.
Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakond Mõned näited jagatud toidukorvidest.

Need on fotod 2017.a. talvistest toidukorvidest, mis rõõmustasid lapsi paljudes peredes üle Eesti.
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Korteriühistud muutuvad korterelamutes kohustuslikuks, 2. osa
Möödunud sügisel Võru
Linnavalitsuse ja Eesti Korteriühistute Liidu koostöös
korraldatud tasuta koolituste sarja käigus räägiti korteriühistute juhtidele ja teistele huvilistele kortermaju
puudutavatest seadustest ja
probleemidest. Koolituse olulisemaid teemasid puudutava sarja avaloos novembri
Võru Linna Lehes rääkisime
lähemalt keskküttesüsteemide korrashoiust. Detsembri
lehes alustas kinnisvarahaldur ja EKÜLi esindusisik
Võrumaal Margus Toom
tuleval aastal jõustuva uue
korteriomandi ja korteriühistu seaduse ning sellest
tulenevate toimingute tutvustamist. Täna jätkamegi
sealt, kus viimane kord pooleli jäime.
(algus detsembri Võru Linna
Lehes)
Seejärel valitakse korteriühistule nimi, mis koosneb
korteriomandite
esemeks
oleva kinnisasja aadressist ja
täiendist „korteriühistu”.
Võetakse vastu põhikiri,
mis peab sisaldama nõutud
andmeid: nimi; asukoht;
eesmärk; liikmete õigused;
liikmete kohustused või
kord, kuidas võib liikmetele
kohustusi kehtestada; üldkoosoleku kokkukutsumise
tingimused ja kord, samuti
otsuste langetamise kord;
juhatuse liikmete arv või
nende ülem- ja alammäär;
mittetulundusühingu vara
jaotus ühingu lõpetamise
korral. Lisaks tuleb põhikirjas ära näidata häälte jagune-

SA Võrumaa Arenguagentuur pakub TASUTA
nõu alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele ja vabaühendustele.
Palume nõustamised enne
kokku leppida:
Arendustegevuse
üldinfo
Juhataja Taivo Tali,
786 8374, 5855 0202,
taivo@vaa.ee
Ettevõtlus
Ettevõtluskonsultant Ivi
Martens, 786 8367,
5349 7303, ivi@vaa.ee
Ettevõtluskonsultant
Terje Moisto, 786 8313,
5309 1180, terje@vaa.ee
Setomaa ettevõtluskonsultant, Aarne Leima, 5322
6961,
aarne.leima@setomaa.ee
Vabaühendused
Kodanikuühenduste
konsultant Evelyn Tõniste,
525 1750, evelyn@vaa.ee
Turism
Võrumaa turismikoordinaator Kadri Moppel, 5331
1919,
kadri.moppel@vaa.ee
Turismiinfokeskus,
782 1881,
voru@visitestonia.com
*Tegevusi toetavad EAS ja
KÜSK.

mine ühistu üldkoosolekul
ning see, mis alustel ja korras
tasuvad liikmed ühiseid majandamiskulusid. Põhikirjas
võib olla rohkem sätteid,
kui seadus nõuab, kuid need
ei tohi seadusega vastuolus
olla. Põhikirjale kirjutavad
allkirja need, kes selle vastuvõtmise poolt hääletasid.
Seejärel valitakse juhatus
ja vajaduse korral revisjonikomisjon või revident.
Samuti kehtestatakse üldkoosolekul asutamiskulude
katmiseks ühekordne sisseastumismaks, mis koosneb
asutamisega seotud kuludest.
Üldkoosolekul kehtestatakse ka osakapital ehk vara,
mis moodustatakse ühistu
liikmete osamaksudest ning
mis ei või olla väiksem ühistu asutamise aasta majandustegevuse aastakava ühe
kuu eeldatavatest kuludest.
Tegu on ühistu likviidsuskapitaliga, mille iga ühistu
liige maksab ühistu moodustamisel ja mis jääb ühistu
arvele.
Samuti tuleb koostada
korteriühistu liikmete nimekiri, mis peab sisaldama:
korteriomanike nimesid ja
isikukoodi; korteri numbrit;
üldpinna suurust; liikmeks
astumise aega; liikmele kuuluvat häälte arvu; liikme osamaksu suurust.
Korteriühistu
registreerimine
Kui korteriomanikud on otsustanud korteriühistu asutada, tuleb vastavasisuline
avaldus esitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste

Margus Toom soovitab korteriomanikel korteriühistu luua
enne, kui seda riiklikul tasandil sundkorras tehakse.
registrile ja tasuda ühistu registrisse kandmise eest riigilõiv summas 20 eurot.
Kui soovitakse avalduse
tõestamist notari poolt, hõlmab lisanduv tõestamistasu
ka konsultatsiooni ja avalduse projekti koostamist.
Kohtu registriosakonnale kande tegemiseks esitatud
avaldus peab olema nota-

riaalselt kinnitatud või esitatud digitaalallkirjastatuna
võrgulehe ettevotjaportaal.
rik.ee kaudu.
Avaldusega koos esitatakse kohtu registriosakonnale originaaldokumendid
või nende notariaalselt kinnitatud koopiad:
1) digitaalallkirjastatud
või kõigi juhatuse liikme-

te notariaalselt kinnitatud
allkirjadega avaldus ühistu
registrisse kandmise taotlusega, mis on adresseeritud
kohtu
registriosakonnale
ja peab sisaldama järgmisi
andmeid: ühistu nimi; ühistu
aadress; põhikirja kinnitamise aeg; juhatuse liikmete nimed ja isikukoodid; juhatuse
liikmete ühise esindusõiguse
reeglid. Juhul kui juhatuse liikmete õigust esindada
ühistut üksinda on piiratud
ühise esindusõiguse reeglitega või keeluga teha suuremaid varalisi tehinguid ilma
üldkoosoleku nõusolekuta,
tuleb lisada ka selliste piirangute kirjeldused. Registrisse
ei saa teha kannet, mis jätaks
juhatuse liikme esindusõigusest täiesti ilma. Oluline on
ka meeles pidada, et juhatuse
esimeheks olemine on ühistusisene küsimus, registrisse
kantakse kõik juhatuse liikmetena;
2)
asutamiskoosoleku
protokoll, mis peab sisaldama andmeid koosoleku toimumise aja ja koha
ning hääletustulemuste ja
vastuvõetud otsuste kohta.
Protokollile kirjutavad alla
koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollile tuleb lisada koosolekust osavõtnute
nimekiri koos igaühe allkirjaga;
3) põhikiri;
4) ühingu sidevahendite
numbrid;
5) korteriühistu liikmete
nimekiri;
6) korteriomandit tõendav dokument, milleks võib
olla kinnistusraamatu välja-

võte korteriomandite kuuluvuse kohta;
7) riigilõivu tasumise
tõend.
Kui te ei oska mõnd juriidilist küsimust lahendada,
siis tasub pöörduda notari
poole, sest avalduse sisu tõestamise piires on nõustamine
tasuta, või kasutada advokaadi vm õigusnõustaja abi.
Registriosakond on kohtuasutus ega anna õigusabi.
Vastuvõetud dokumendid vaatab kohus läbi viie
tööpäeva jooksul ja teeb
kande avalduse rahuldamise
korral või määruse avalduse mitterahuldamiseks. Kui
avalduses esinevad puudused teeb kohus kandemääruse, milles ta seadusele viidates näitab puudused täpselt
ära ning annab tähtaja nende
kõrvaldamiseks. Nimetatud
määrus toimetatakse esitaja
kätte vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätetele. Samuti võib kohus läbivaatamise aega pikendada.
Kui kanne on tehtud, saadetakse registrikaardi kehtivate andmetega kinnitamata
väljatrükk.
Kande ja määruse tegemist saab jälgida ka äriregistri lihtpäringu rubriigi „Menetlusteave” abil.
Juhul kui selle artikli
lugemisel tekkis küsimusi
või vajadus abi järele korteriühistu asutamisega seotud toimingutes, siis võib
julgelt ühendust võtta telefonil 503 9187 või margus.
toom@neti.ee.

Alustab Kagu-Eesti mentorklubi!
Hea ettevõtja!
Kui oled huvitatud oma äri kasvatamisest ja enda arendamisest ettevõtjana ning soovid saada hulganisti uusi teadmisi
ja kogemusi, siis tule ja osale Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubis!
Mentorklubi võimaldab ettevõtjal:
• omandada uusi teadmisi koolitustel;
• omandada uusi teadmisi ja jagada kogemusi, suheldes klubis
osalevate teiste alustavate ettevõtjate ja mentoritega;
• analüüsida koos mentoritega oma ettevõtte väljakutseid ja
küsimusi, kuulda erinevaid vaatenurki ja arvamusi ning paremini
oma otsused läbi mõelda;
• suhelda teiste ettevõtjatega ning laiendada oma kontaktvõrgustikku.
Mentorklubid toimuvad:
• 9.-10.03.2017 Suur avaüritus – üritust juhib Marko Rillo
• 12.-13.04.2017 Tänapäeva turundus – koolitust viib läbi
			
Jakob Saks
• 17.-18.05.2017   Õppereis
Klubiga on oodatud liituma 1-5aastased ettevõtted.
Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta,
soovitatavalt omanik/tegevjuht.
Mentorklubis osalemine on tasuta, programm ei kata transpordikulu (v.a õppereis) klubi toimumiskohta.
Lisainfo:
Terje Moisto,
ettevõtluskonsultant
SA Võrumaa Arenguagentuur
Tel 5309 1180
E-posti aadress: terje@vaa.ee

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja OÜ BDA Consulting
koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga korraldavad

KOOLITUSE ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE
Koolitus annab potentsiaalsetele, alustavatele ja äsja alustanud ettevõtjatele vajalikud baasteadmised ning oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegelemiseks.
Peamised koolitusel käsitletavad teemad on:
- Strateegiline planeerimine väikeettevõttes:
mina kui ettevõtja, äriidee ning äriidee arendamine.
- Turundus ja müük:
turundusstrateegia ning turundus- ja müügiplaan.
- Finantsjuhtimise alused.
Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.
Koolitused toimuvad Kubija hotelli-loodusspaa seminariruumis
(Männiku 43a, Võru):
15., 16., 29., 30. märtsil, 12., 13., 26. aprillil kella 10–17.
Osalemistasu 40 eurot, milles sisalduvad koolitusmaterjalid ja kohvipausid.
Koolitusele kandideerimiseks tuleb esitada sooviavaldus,
mille leiate www.vaa.ee või meie kontorist aadressil Jüri 12, Võru.
Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 3. märtsiks aadressil terje@
vaa.ee või Jüri 12, Võru.
Lisainfo tel 786 8313 või 5309 1180.
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Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäev Võru kalmistul
3. jaanuaril tähistati üle Eesti vaikuseminutiga 97 aastat tagasi kehtima hakanud Vabadussõja
relvarahu ning mälestati Eesti vabaduse eest langenuid.
Võru kalmistul asetasid Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile pärjad Kuperjanovi jalaväepataljoni, Kaitseliidu Võrumaa maleva, linnavalitsuse ja maavalitsuse esindajad
(pildil).
Vabadussõja relvad vaikisid 3. jaanuaril 1920 kell 10.30, mil jõustus Eesti ja Nõukogude
Venemaa vahel 31. detsembril 1919 sõlmitud vaherahu. Eesti kaotas sõjas 6275 inimest, neist
3588 otseses lahingutegevuses.

Lasteaia Päkapikk juures
laienesid tänavaäärse
parkimise võimalused
Sooviga leevendada parkimisprobleeme ja arvestades lastevanemate ettepanekuid, otsustas
liikluskomisjon muuta Vabaduse tänaval Kreutzwaldi ja Jüri tänava vahelisel lõigul parkimiskorraldust, et tekiks juurde võimalusi tänavaäärseks parkimiseks. Muudatused tehti
Päkapiku lasteaia poolsel tänavaalal (pildil).
Kui uue liikluskorraldusega ilmnevad probleemid, vaadatakse parkimiskord uuesti üle.
Palume jälgida liikluskorraldusvahendeid!

Kandle aias avati uisuväli
8. jaanuaril avati Kandle aias Võru linna avalik uisuväli.
Võrumaa päästepiirkonna juhataja Kaino Zilmeri sõnul kulus uisuvälja rajamiseks ligi 12
m3 vett ning väljak kaeti nelja veekihiga.
Uisuväli on ametlikult avatud teisipäevast reedeni kella 15–19 ja puhkepäevadel kella 12–
18 ning sulailmadega vastavalt olukorrale. Väljakul uisutamise eest tasu ei võeta ning laenutuseks on piiratud valik kasutatud uiske.
Uisuvälja rajasid Päästeameti Lõuna päästekeskuse Võru tuletõrjujad koos Kandle töötajatega. Uisuvälja hooldaja ja eestvedaja on teenekas sporditegelane Ats Virumäe.
Rõõmsat talverõõmude nautimist ning palume jälgida ohutusreegleid!

8. juulil 2017
toimub
Võru pärimustantsu festivali
raames kolmas
VÕRU KODUKOHVIKUTE PÄEV!
Kui soovid oma kohvikuga
osaleda, anna sellest teada
hiljemalt 15.03.2017
meelikatamberg@gmail.com,
tel 581 33678.

Linna jõululaadal toimus
oksjon lastefestivali toetuseks
Läinud aasta 17. detsembril Kesklinna pargis toimunud Võru linna jõululaadal koguti heategevusliku oksjoni käigus 677 eurot ning õnneloosi teel lisaks 221 eurot, mis lähevad 2017.
aasta lastefestivali korraldamiseks, täpsemalt muinasjututehase käivitamiseks. Meeskond
tänab kõiki, kes oma toote või ostuga panustasid. Jõululaadal osales sadakond kauplejat.
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Traditsioonide hoidmine ja
heategevus Võru Järve Koolis
Erasmus+ rahvusvahelise
projekti „Kas EL on valmis
eluks ja tööks” kolmanda projektiaasta tegevused
Võru Järve Koolis on kavandatud intellektipuudega
õpilaste omandatud oskuste
realiseerimiseks. Selleks on
kalenderplaanis olnud erinevad tegevused suuremate
ürituste ettevalmistamiseks.
Üks nendest oli jõulutunde
loomine ja traditsioonide
hoidmine.
Advendiaeg algas õpilastele ja pereliikmetele, õpetajatele jõuluüritusega Rogosi
mõisas. Enne jõule toimus
koolis suur jõululaat, kus
müüdi vaid omavalmistatud
tooteid. Ostma olid kutsutud õpilaste pereliikmed,
erinevate asutuste, maavalitsuse ja linnavalitsuse
töötajad.
Järve kooli õpilased koos
õpetajatega alustasid jõulumüügi toodete valmistamist
juba õppeaasta algul. Korjati
sügisande – seeni, marju –,
millest valmistati hoidiseid.
Täname Kreutzwaldi muuseumi töötajaid, kes lahkelt
lubasid kenasti kaunistatud
hoidisepurke kuni turustamiseni muuseumi keldris
hoida.
Jõululaadalt oli võimalik osta ka omavalmistatud,
värviliselt kaunistatud ja pakendatud vigurpiparkooke
ning täidisega pähkelküpsiseid.
Projekti tegevused on
kinnistanud õpilaste oskusi
ja andnud positiivse kogemuse õpetajatele juhendamisel. Järjepidevus toimetulekuõppes on väga oluline.
Paralleelselt
projekti

Noorteka kollektiiv Jõululas.

Noortekeskus sügistalvel
Jõululaadalt oli võimalik osta ka omavalmistatud hoidiseid, kaunistatud ja pakendatud vigurpiparkooke ning täidisega pähkelküpsiseid.
tegevustega tuli arendada tööga seotud õppekava
valdkondi: kodanikuõpetus,
karjäär ja ettevõtlus, terviseõpetus ning hindamissüsteem nende oskuste taseme
määramiseks. Dokumentatsioon tasemete järgi komplekteeritakse ühtseks raamõppekavaks, millest tuleneb
meie kooli tööga seotud õppekava.
Üheks ülesandeks projekti käigus on olnud selgitada õpilastele, et alati ei pea
olema saaja rollis, vaid vahest tuleb olla ka andja. Juba
mitmendat korda annetasid
Järve kooli õpilased üritusest saadud tulu heategevuseks. Meeldiv koostöö Antsla Gümnaasiumi õpilaste ja
õpetajatega ajendas seekord
annetama müügitulu selle
kooli kultuuriürituse korraldamiseks. Meeldiv üllatus
oli, et Antsla Gümnaasiumi jõululaadalt saadud tulu
annetati Järve koolile õppe-

vahendite ostmiseks. Rõõm
heateost oli mõlemapoolne.
Osa valmistatud tooteid
pakendati ja annetati Võru
linna heategevuslikule oksjonile, kust saadav tulu läheb suvel toimuva lastefestivali korraldamise toetuseks.
Üritusse oli kaasatud ka
hoolekogu, kes aitas samuti
müügiks ette valmistavates
tegevustes.
Kõik tegevused ja üritused on jäädvustatud fotode
ja videotena.
Traditsioonide hoidmine ja jõulutunde loomine
suurendasid intellektipuudega inimestes positiivsust
ning enesekindlust, aitasid
kaasa aastaringi tajumisele.
Seda püüamegi oma õpilastele projekti tegevuste ja igapäevatöö kaudu õpetada.
Oleme tänulikud kõigile,
kes kaasa aitasid ja meie üritustel osalesid.
Reet Kangro,
Võru Järve Kooli direktor

Invaspordist Võrumaa
Puuetega Inimeste Kojas
Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas tegelevad
invaspordiga Võru Ratastooliklubi, Võru Maakonna Invaühing ja Võrumaa
Kurtide Ühing.
Invasport on väga
populaarne. Kurtide seas
on populaarsed korvpall
ja võrkpall, osaletakse ka
orienteerumises.
Ratastooliklubi ja invaühingu sportlased on
liikumispuudega. Populaarsed spordialad on
kergejõustiku heitealad,
bowling, boccia nii individuaalselt kui ka meeskondlikult, samuti kabe,
male, koroona, täpsusorienteerumine ja laskmine. Peale selle käiakse
iga nädal Väimela Tervisekeskuses
ujumas.
Osaletakse üleriigilistel
võistlustel ja laagrites
ning korraldatakse ka ise
mitmesuguseid võistlusi.
Täpsem info: Väino
Marjak, tel 5622 0512, eposti aadress marjak48@
gmail.com, Uno Laansoo, tel 5599 3328, e-posti
aadress:
uno.laansoo@
mail.ee.

Võru noortekeskus alustas
septembris hoogsalt tööd.
Koos sügise saabumisega
vahetus ka noortekeskuse
töökollektiiv, kes vürtsitab
noorte elu nüüd nii uute kui
vanade mõtetega.
Tegevuste ampluaa on
lai, ulatudes ühekordsetest
ideedest kuni pikaajaliste
projektideni. Muidugi on
samal ajal tegeldud ka enese nähtavamaks tegemisega,
näiteks on käidud koolides
tutvustamas nii noortekeskust kui ka noorsootööd
üldisemalt.
Toimunud on mitu väljasõitu: käidi Vastseliina
noortekeskuse
siseekstreemspordi saaliga tutvumas, Tallinnas „Suure komöödiaõhtu” salvestusel ja
noorte infomessil Teeviit.
Keskuses kohapeal töötavad erinevad ringid (kokkamis-, käsitöö-, fotoring
jne), toimuvad mänguturniirid ja on kutsutud ka külalisi oma töid ja tegemisi
tutvustama. Näiteks rääkis
Toomas Sarapuu WildEsti
saamisloost, räpparid Genka ja Azma vastasid noorte
küsimustele, Immanuel Volkonski käis rääkimas alkoholist ja narkootikumidest
ning Kristi Asser fiktiivabieludest.
Ei puudu ka kodaniku-

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja
ringid
2.01.–23.12.2017

Hetk paraolümpia 100 m stardist.

Ravivõimlemine
esmaspäeval ja
kolmapäeval kella
9.30–10.15 Võru Spordikeskuses (Räpina
mnt 3)
Kabe-malering,
koroona
kolmapäeviti kella
11–13 Võru Pensionäride Päevakeskuses
(Lembitu 2)
Loovusring
neljapäeviti kella
11–13 Võru Pensionäride Päevakeskuses
(Lembitu 2)
Raviujumine
reedeti kella 11–11.45
Väimela Tervisekeskuses

Invasportlaste bowling’u Eesti meistrivõistlustel kulla
võitnud võrulased Aleksander Pekka ja Väino Marjak (vasakult esimene ja kolmas) ning Priidu Trei (paremalt kolmas) koos konkurentidega Narvast ja Ida-Virumaalt.

Ansambel Elurõõm
reedeti kella 11.30–
12.30 Võru Pensionäride Päevakeskuses
(Lembitu 2)

aktiivsust kasvatavad tegevused. Nii käidigi Baltic
Sessioniga koos Võru linna
seinu grafitist puhastamas
ning jagati koos Võru politseinikega pimedate aegade
saabudes tänaval inimestele helkureid. Koostööd
tehakse ka heategevuses.
Nii panustati noorteka hea
koostööpartneri toidupanga
tegevusse, käies toidu kogumise päeval abiks.
Kuid ega Võru noortekeskuse tegevus piirdu vaid
Võru linnaga. Võru vallas
käiakse tegemas nn mobiilset noorsootööd, mille
suurimaks väljenduseks on
koolivaheaegadel toimuvad
laagrid ja õpitoad.
Pikaajalisematest projektidest on meil praegu
käsil multimeediaprojekt,
mille tulemusi on võimalik
näha alates jaanuarist Võrumaa
keskraamatukogus.
Harrastuskalastusprojekti
õpitoad algavad aasta alguses.
Samuti tegutseb noortekeskuses Noorte Tugila, mis
on mõeldud NEET-noortele (noored, kes ei tööta
ega õpi). Paljud noored on
praeguseks juba asunud kas
tööle või jätkanud oma haridusteed.
Jõuluaeg möödus kiirelt
ja tegusalt. Korraldati pipar-

koogi küpsetamise ja jõulupärja meisterdamise töötube, mille tulemustega mindi
Võru jõululaadale. Samuti aidati kaasa kultuurimaja Kannel korraldatavas
Jõululas, kus olid väljas nii
meie noored kui ka maja
töötajad. Koostöös Võru
gümnaasiumi näiteringiga
loodi lastele mõeldud jõulunäidend
„Jõuludraakon”,
millega astuti üles nii Võru
politseijaoskonnas kui ka
Võru täiskasvanute gümnaasiumis.
Samuti taasloodi sügisel
noorteaktiiv, kuhu kuuluvad
noored, kes tahavad Võru
linnas ja vallas nii enda kui
ka teiste noorte jaoks midagi ära teha. Noortel õnnestus
saada oma esimese projekti
jaoks rahastus Briti nõukogult. Selleks ettevõtmiseks
on noortekonverents Võru
linnas. Konverents teemal
„Leia oma koht!” toimub
kevade alguses.
Aasta 2017 toob Võru
noortekeskuses kaasa mõndagi uut ja huvitavat, nii et
tasub meie tegemistel silma
peal hoida. Seda on kõige
lihtsam teha Võru noortekeskuse Facebooki lehel või
külastades kodulehte www.
vorumaanoor.ee.
Kauri Kaljuste,
noorsootöötaja

Muinasjutumaa
koolitused lapsevanematele
Võru Okasroosikese lasteaia saalis toimub
neljapäeval, 16. veebruaril kell 17.15
lastevanemate koolitus

„KUIDAS ÕPETADA OMA LAPSELE
TUNDEID JA TUNNETEGA
TOIMETULEKUT?”
- Kuidas toimetulek tunnetega mõjutab kogu toimetulekut
(õppimine, suhted, elulised väljakutsed jms)?
- Kuidas aidata lapsel toime tulla pinge ja stressiga ebaedu ja kaotuste korral?
- Milline on vanemlik kohane käitumine emotsionaalselt
laetud olukordades?
- Milliseid enesejuhtimise viise võiks õpetada oma lapsele
ja õppida ka ise, et paremini toime tulla?
Loengu kestus on 1,5 tundi.
Lektor: Gordoni perekooli koolitaja Airene Vaike
Kumari
Lapsed saab koolituse ajaks jätta Okasroosikese lasteaia
valverühma (Muumi).
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Detsembri- ja jaanuarikuu Võru Kreutzwaldi Koolis
Detsembrikuu
möödus
Võru Kreutzwaldi Koolis
jõulurütmis. Lisaks igapäevasele õppetööle leidsid
paljud õpilased ja õpetajad
jaksu ning energiat jõuluteemaliste tegemiste jaoks.
Ka jaanuarikuu algas koolimajas peomeeleolus, sest
selle aasta teisel nädalal tähistati kooli sünnipäeva.

Kontsertide ja pidude
rohke jõulukuu
Kooli esimene poolaasta lõppes jõulupidude ja kontsertide tuhinas. Jõuluüritusi oli
nii lastele, nende vanematele
kui ka kõikidele Võru linna
inimestele. Loomulikult said
sündmustest osa võtta ka
kooli enda tublid töötajad.
15. detsembril toimusid
kontserdid Võru Katariina
kirikus, kuhu olid teist aastat järjest oodatud nii kooli
personal,
lapsevanemad
kui ka kõik huvilised linnakodanikud. Kirikus said
esineda igas vanuses lauljad ja pillimängijad. Üritus õnnestus tänu tublidele
esinejatele ning nende juhendajatele (Raili Leesalu,
Riina Antson, Merle Kons,
Erja Arop, Jane Reiljan ja
Kai Laanemaa).
19. detsembrist kuni 21.
detsembrini toimusid koolimajas jõulupeod, kus kõik
õpilased said jõuluvanale
esineda. Pidusid oli kokku
neli, lapsed lugesid luuletusi, laulsid, näitlesid, tantsi-

Hetk kooli lipu õnnistamise tseremoonialt Võru Katariina
kirikus. Lipu õnnistab koguduse õpetaja Andres Mäevere.

Kooli lipu õnnistamine
Europassi õpirändetunnistuse saanud õpetajad.
sid.

Jõulukuu ja aasta lõpetati 22. detsembril kooli
aulas kolme aktusega (igal
kooliastmel oli oma aktus).
Pidulikul päeval andis kooli
direktor tublimatele õpilastele kätte tänu- ja kiituskirjad. Tähelepanu ja kiituse
osaliseks said ka Erasmus+
„Enhancing Teaching Competency in Võru Kreutzwaldi Kool” projektis osalenud
õpetajad, kellele direktor
andis kätte tunnistuse Europass Mobility. (See on
dokument, kuhu pannakse
kirja oskused ja akadeemilised saavutused, mille
õpirändes osaleja on koolituskursuse jooksul omanda-

nud mõnes teises Euroopa
riigis
[Ühendkuningriik,
Iirimaa]. Europassi õpirändetunnistus on aluseks
õpirändes osaleja isikliku
arengu kajastamiseks eneseanalüüsis. Iga osaleja saab
seda dokumenti kasutada
oma portfoolios ning vajaduse korral esitada tööturul
kandideerimisel).

Õpilased panustasid
heategevusse
Võru Kreutzwaldi Kooli 6.a
klass otsustas möödunud
jõulude ajal, et koolis üksteisele kingitusi ei tehta, vaid
panustatakse heategevusse.
Rõõmustada otsustati jõu-

lukingiga lapsi, kes vajavad
rohkem teiste toetust.
Üllatati MTÜ Tilsi Lastekodu ning Võru Järve Kooli lapsi. Kingituseks valiti
värvimis- ja nuputamisraamatud, mis muudavad
õppimise värvilisemaks ja
lõbusamaks ning leiavad rakendust loovteraapia õppematerjalidena. Kingitusi aitasid osta, pakkida ja kätte
toimetada Võrumaa naiskodukaitsjad.
Kingisaajad olid üllatunud, aga samas uhked, et
meie linnas elavad nii suure
südamega lapsed, kes loobuvad oma jõulukingist, et
teha rõõmu teistele lastele.

15. detsembril toimus enne
teist jõulukontserti Võru
Katariina kirikus kooli lipu
õnnistamise tseremoonia.
Lipu õnnistas Võru Katariina koguduse õpetaja Andres Mäevere. Õnnistamisele
eelnenud tseremoonianaelte
sisselöömisel osalesid linnapea Anti Allas, kooli direktor
Kaider Vardja, hoolekogu
esimees Tõnu Jõgi ja õpilasesinduse president Rahel
Ariel Kaur.

Uus aasta algas
sünnipäevaga
Uus aasta algas koolimajas
peomeeleolus: kohe selle
aasta teisel nädalal tähistati kooli sünnipäeva. Võru
Kreutzwaldi Kool sai kaheaastaseks.

5. jaanuaril 2015 registreeriti Võru Kreutzwaldi
Kool riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus
registris. Just see sündmus
on aluseks, miks kooli sünnipäeva peetakse sellel ja ka
järgmistel õppeaastatel talvevaheajale järgneval nädalal.
Jaanuarikuu on Võru
Kreutzwaldi Koolis kuulutatud hea une kuuks. Hea une
eest vastutab koolis Marje Ossip (tervishoiuteenuse pakkuja OÜ Tugikoda juhataja).
Loodame, et meie headele koorilauljatele ning nende
juhtidele jagub sellel aastal
head und kamaluga, sest jaanuaris ootab neid ees esimene laulupeo ülevaatus ning
suvel XII noorte laulu- ja
tantsupidu „Mina jään”.
Urmas Ott,
Võru Kreutzwaldi Kooli
infojuht

Võru Kesklinna Kooli mängurõõm laval

TUNNUSTUS

Võru Kesklinna Koolil
on traditsioon lavastada jõulude ajal muusikal.
Möödunud
jõulukuul
toodi Võru Kandles lavale „Lumivalgeke”, mille
muusika ja libreto vendade Grimmide muinasjutu ainetel on kirjutanud
Kaari Sillamaa. Publik sai
kogeda muinasjutumaailma salapära. Lihtsast
muinasjutust võlusid noored näitlejad välja erilise ja
kordumatu esinemis- ning
mängurõõmu.
„Valge palg ja veretav suu,
mustad juuksed kui
eebenipuu.
Tütreke kuninga rõõmuks,
kes on aus ja hea!”

Nii algas etendus ligi
saja esinejaga, kelle seas
olid kooli muusikaklasside
lapsed, näiteringi õpilased, võimlejad, lapsevanemad ja õpetajad. Noorim
näitleja oli neljakuune
Susanna. Koostöös Võru
Muusikakooli õpetajatega
valmisid etenduse laulude
fonogrammid. Suur tänu
kuulub entusiastlikele lapsevanematele, kes leidsid
oma lapse tegelaskujule
sobiva kostüümi. Seetõttu tekkis nii saalis kui laval soe ja toetav õhustik,
milles lapsed tundsid end
koduselt, ning täiskasvanutele sai osaks lapsepõlve
äratundmisrõõm.

Lavastuse ettevalmistus arendas laste eneseväljendusoskust ja esinemisjulgust, iseseisvust ja
loovust, õpetas teistega
arvestama ja koostööd tegema ning kõigest sellest
rõõmu tundma. Õpetajatele pakkus koos õpilastega mängimine toredaid
hetki ja mõistmist, et tehtud on midagi lapse arenguks tõeliselt vajalikku.
Lapsed said puhata kiirest
digimaailmast, et kaasa
minna pöialpoiste humoorika ja lõbusa seiklusega
laval. Töö iseendaga, hea
analüüsivõime, pingetest
vabanemise oskus on see,
mille noor näitleja oma

rolliks valmistudes kaasa
sai.
Jõulumuusikali lavaletoomine lähendas lapsi,
õpetajaid ja lapsevanemaid ning aitas kaasa hea
koostöö ja ühtehoidva
kogukonna kujunemisele.
Kui langes eesriie, peegeldusid laste silmis rõõm
ja tänulikkus, mis annab
õpetajatele jõudu tuua lavale uued etendused.
Hilinenud jõulukingina näevad ka Võru linna
lasteaedade
mudilased
24. jaanuaril kell 11 Võru
Kandles muusikali „Lumivalgeke”.
Kaie Püvi,
klassiõpetaja

Lauluisa kooli noorkotkad ja kodutütred.

Kaitseliidu Võrumaa malevas
tunnustati tublimaid kodutütreid
ja noorkotkaid
Kaitseliidu Võrumaa malevas
on traditsioon, et aasta lõpus,
kui suuremad tööd ja tegemised on lõppenud, tunnustatakse
tublimaid kodutütreid ja noorkotkaid. 8. detsembril võeti
2016. aasta pidulikult kokku
Võru kultuurimajas Kannel, kus
lisaks tublidele kodutütardele ja
noorkotkastele pälvisid kiitust
ka aktiivseimad rühmad, kuulutati välja toetavaim kohalik
omavalitsus ja kaitseliitlane.
2016. aasta on olnud
Kreutzwaldi rühmale tegus.
Rühma esindus on olnud väljas nii maakondlikes kui ka

üleriigilistes laagrites, samuti
võistlustel. Edukaimaks kujunes kabe- ja malevõistlus, kus
võideti üks esimene ja kaks teist
kohta. Koostöös Osula võistkonnaga saavutasid nooremad
kodutütred üleriigilisel matkamängul teise koha.
Tänu aktiivsele tegevusele kogu aasta vältel pälvis
Kreutzwaldi rühm rühmadevahelises võistluses III koha.
Varem on sama koht saavutatud
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi nime all 2008. aastal.
Liis Kikas

Hetk Kandle laval etendunud „Lumivalgekesest”. 					

Foto: Tõnis Anton

Võru Linna Leht 13

Jaanuar 2017

Kaunis traditsioon muuseumis –
Fr. R. Kreutzwaldi mälestuspäev
Kreutzwaldi mälestuspäeva
traditsiooniline tähistamine
tema sünniaastapäeval 14.
detsembril (vana kalendri
järgi) on kujunenud tänu
ütlemise päevaks nendele,
kes oma loomingu või tegevusega on elavana hoidnud
Kreutzwaldi sõnumit, mis
sisaldub tema töödes.
2016.
aastal
sai
Kreutzwaldi
mälestusmedali Jüri Talvet – kirjandusteadlane, esseist, luuletaja ja tõlkija. Auhind määrati
talle eesti rahvuseepost kui
tüviteksti tutvustavate ja uusi
aspekte avavate käsitluste
eest („Müütilise tulevikulinna ja sümbiootilise rahvuse
ehitamine Euroopa äärealal:
F. R. Kreutzwaldi „Kalevipoeg””), Fr. R. Kreutzwaldi
loomingu tutvustamise ja
tõlkimise eest hispaaniakeelsele lugejale ning eesti
kirjanduse tutvustamise eest
väljaspool ja sellele maailmakirjanduses koha leidmise
eest („Väikekeelte kirjanikud
globaliseerumisajastul”).
Muuseum
annab
Kreutzwaldi
mälestusmedalit välja juba aastast 1985.
Laureaatide seas on kirjandusteadlasi (Endel Nirk, Rudolf Põldmäe, Felix Oinas),
kunstnikke (Jüri Arrak, Viive
Kuks, Gunnar Neeme), tõlkijaid (Aleks Milits, Antoine
Chalvin, Vishnu Khare, Triinu Kartus, Jingyi Gao, Kyösti
Kettunen), heliloojaid (Lepo
Sumera, Veljo Tormis), isikuid, kes oma loomingulise
tegevusega on kaasa aidanud Kreutzwaldi mälestuse
jäädvustamisele (Leila Pärtelpoeg, Lennart Meri). Neid

Hetk lavastusest „Helde puuraiuja”.
organisatsioone ja inimesi
on rõõmustavalt palju, kõiki ei jõua siin nimetada (vt
muuseumi kodulehte). Eriline koht on siiski tõlkijatel,
kes on viinud „Kalevipoja”
inglise-, soome-, prantsuse-,
hindi- ja rootsikeelse lugeja
kätte.

Lauluisa stipendium
Kanepi noormehele
Kui mälestusmedal on tunnustus tehtud töö eest, siis
1999. aastal lisandunud
Kreutzwaldi
stipendium
toetab noort teotahtelist
inimest oma unistuste elluviimisel. See oli Kreutzwaldi
testamendis avaldatud soov:

toetada oma pärandist üht
vanema kooliastme õpilast. Muudatus stipendiumi
statuudis tehti 2015. aastal, kui Kreutzwaldi nime
hakkas kandma põhikool.
Praegu kehtiva statuudi kohaselt saab stipendiumi igal
aastal üks Vana-Võrumaa
gümnaasiumi või keskkooli noormees vastavalt kooli
tehtud ettepanekule.
2016.
aastal
oli
Kreutzwaldi
stipendiumi
saaja Kanepi Gümnaasiumi
10. klassi õpilane Laur Lilleoja.
2016. aasta oli tähelepanuväärne sellegi poolest, et
Kreutzwaldi ühe põhiteose ilmumisest möödus 150

JÜRI TALVET (1945) on hispaania filoloogia õppekava asutaja Tartu Ülikoolis ja hispaania eriala
koordineerija, kellel on suured teened meie humanitaarteaduste arendamisel. Tänu tema tõlketegevusele on eesti lugeja kätte jõudnud hispaaniakeelse maailma väärtkirjandus.
Talvet on avaldanud kümmekond luulekogu, arvukalt esseid ja artikleid. Kesksel kohal on Juhan Liivi loomingu uusi vaatenurki esile toov tutvustamine. Koos Liiviga leiab käsitlemist ka „vaimult lähedane” (J. T.) Kreutzwald. (Luule viibiv teekond „perifeeriast” „keskusse”: F. R. Kreutzwaldi
eepos „Kalevipoeg” (1861) ja Juhan Liivi luule eesti kirjanduslugudes ja koolis.)
Talvet on „Kalevipojale” kui eesti kirjanduse tüvitekstile avanud ukse Euroopasse. „Kalevipoega” tutvustab tema pikem käsitlus „F. R. Kreutzwaldi „Kalevipoeg” ja selle ümberjutustus W. F. Kirbylt”, mis ilmus eepose hispaaniakeelse proosaümberjutustuse lisana (Madrid 2015). See on ka
„Kalevipoja” esimene pikem hispaaniakeelne tutvustus.
Oluline on muinasjuttude tõlkimine hispaania keelde. Talveti koostatud ja saatesõnaga varustatud kogumikus (2014) on seitse Kreutzwaldi muinasjuttu.

„Võrumaa lasteaed 100”
raames avati
maskotikavandite näitus
Tänavu möödub 100 aastat Võrumaa esimese lasteaia avamisest. Sel puhul korraldatakse terve
aasta vältel hulk põnevaid ettevõtmisi.
12. jaanuari ennelõunal toimus Võrus raamatukogu lasteosakonnas „Võrumaa lasteaed
100” raames maskotikavandite näituse avamine. Ühtlasi tuli esmaettekandele juubeliaastale
pühendatud laul ning esitleti laste joonistuste seast valitud võidutööde põhjal valminud maskotte.
Võrumaa lasteaedade laste maskotikavandite näitus jääb Võrumaa Keskraamatukogu lasteosakonnas avatuks veebruari lõpuni.
9. veebruaril on kultuurimajas Kannel kavas laste-solistide kontsert.
Lisainfot „Võrumaa lasteaed 100” kohta leiad samanimeliselt Facebooki lehelt.
Valik maskottide kavandeid, esiplaanil võidutööde põhjal kujundatud Triibuliine.

aastat. 1866. aastal ilmus
Helsingis Soome Kirjanduse
Seltsi väljaandel „Eestirahva
Ennemuistsed jutud”, mis sisaldas 43 muinasjuttu ja 18
muistendit.
„Kui neist ennemuistsetest juttudest ükskord
midagi trükkimisele tuleb
ja kui „Kalevipojast” rahvaväljaanne korraldatakse, siis
tohime sõnakese rääkida
eesti kirjanduse algusest.”
(Kreutzwald 1860)
Dotsent Enn Ernits tutvustas koha- ja isikunimesid
Kreutzwaldi muinasjuttudes. Ettekannet täiendas huvitav slaidiprogramm.

Veebiviktoriini
parimad
Lauluisa kaasaegne rahvaluuleteadlane A. H. Neus
soovitab
koolmeistritel
Kreutzwaldi
muinasjutte
kasutada „oma sihtideks”.
Näib, et seda soovitust on
kuulda võtnud ja mõistnud
Võru Kreutzwaldi Kooli
õpetajad.
Mälestuspäeval
andis
Võru Kreutzwaldi Kooli direktor Kaider Vardja kätte

Sõnumi kandjad – Kreutzwaldi mälestusmedali laureaat
Jüri Talvet ja Lauluisa stipendiumi saanud Laur Lilleoja.
Fotod: Malle Avans
veebiviktoriini („Eesti rahva
ennemuistsed jutud” 150)
auhinnad. Osa võttis 72
õpilast Vastseliina Gümnaasiumist, Osula Põhikoolist,
Haanja Põhikoolist ja Võru
Kreutzwaldi Koolist.
4. klasside arvestuses
olid parimad Mia Tillman
(I koht), Marta Kiviloo (II
koht), Ruuben Rannamägi,
Annabel Allas, Rika Rohumets ja Krettel Klaus (III
koht), 5.–6. klasside arvestuses Kert Raudnõmm
(I koht), Joosep Põder (II
koht, kõik Võru Kreutzwaldi
Kool), Sten Nõlvak (II koht,
Vastseliina Gümnaasium) ja
Sanel Stein (III koht, Haanja
Põhikool) ning 7.–9. klasside arvestuses Hipp Saar (I
koht ja peapreemia), Mari
Hera (II koht, mõlemad
Osula Põhikool) ja Robin
Puolakainen (III koht, Võru
Kreutzwaldi Kool).
Tänu õpetajatele, kes

lapsi lugema suunasid: Sirje Hüvato, Raili Leesalu,
Kersti Leit, Merlin Mürk,
Kertu Torn. Kogu ettevõtmise hing õpetaja Helena
Linnamäe lavastas 6. klassi
õpilastega Kreutzwaldi muinasjutu „Helde puuraiuja”,
mis tekitas vaatajates lõbusat äratundmisrõõmu.
Aitäh Võrumaa Omavalitsuste Liidule, kes õpilasüritust toetas.
Kreutzwald tuletab meile meelde, et „vanad päritud
laulud ja jutud ongi meie
esivanemate pärandus, mis
on eesti rahva au ja ilu”. On
rõõm tõdeda, et mälestuspäeval esinenud noored inimesed oskavad seda pärandit hinnata ja elavana hoida.
Aimi Hollo,
Dr. Fr. R. Kreutzwaldi
Memoriaalmuuseumi
juhataja
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AJAKIRJADE TUTVUSTUS

NÄITUSED
Reproduktsioonid Serbia ja Makedoonia ikoonidest
trepigaleriis.
Soome Instituudi näitus „Elada, unistada, hõljuda – Tove
Jansson (1914–2001)”.
„Vanad teerajad. Oskar Luts 130” – raamatunäitus III korruse lugemissaalis. Näitusel on eksponeeritud kirjaniku
prillid, kikilips ja suitsupits Oskar Lutsu majamuuseumi
kogudest.
Ühe maali näitus – Jaan Vahtra monotüüpia „Kohtumised teel” Vana-Võrumaa muuseumide kogust.
ÜRITUSED
1. veebruaril kell 13 vestab Ena Mets „Naeratava kuu”
rännu- ja raamatulugusid konverentsisaalis.
15. veebruaril kell 17 Marianne Suurmaa teemaõhtu
„Minu Saksamaa” konverentsisaalis.
„KEVADE” LEMMIKTEGELASE VALIMINE
Oskar Lutsu „Kevade” 105. ilmumisaasta ja laste- ning
noortekultuuriaasta puhul kutsub raamatukogu valima
„Kevade” lemmiktegelast. Hääletada saab jaanuarist
aprillini nii kohapeal kui kodulehel. Lemmiktegelane
kuulutatakse välja 10. mail III raamatukoguööl. Osavõtjate vahel loositakse välja raamatuid.

LASTEOSAKOND
28. jaanuaril kell 11 mudilaste jutulaupäev.
11. veebruaril kell 11 mudilaste jutulaupäev.
NÄITUSED
Jaanuaris ja veebruaris on Tähesaalis maskotikonkursi
joonistuste näitus „Mängusõbrad laste silme läbi”. Näitus on pühendatud Võrumaa lasteaedade 100. sünnipäevale.
Võrumaa Keskraamatukogu. Jüri 54, 65604 Võru, http://lib.werro.ee, tel 782 0157

Külm küsüs kindit, hall hahku kaputit (Urvaste)
– käsitööajakirjad raamatukogus
Talvisesse aega on ikka kuulunud käsitöö tegemine. Kui
kõik ilusad ideed on juba
n-ö käpikuisse kootud, siis
kutsume
raamatukokku
käsitööajakirju vaatama ja
inspiratsiooni saamiseks ka
koju laenama.

õmblejale. Jagatakse näpunäiteid lõigete paigutamise,
materjalikulu ja õmblustöö kohta. Lastemoe ajakiri
Burda Kids on saksakeelne
ja pakub lisaks lõigetele ka
pehmete mänguasjade tegemise õpetusi.

Ottobre Design
Soome õmblusajakiri ilmub
kuus korda aastas. Neljas
leidub lasterõivaste lõikeid
ja kaks numbrit on pühendatud naistemoele. Ajakiri
pakub õmblusideid beebidele (50–92 cm) ja suurematele lastele (kuni 170
cm). Lõikelehed on mitmevärvilised ja vastupidavast
paberist. Sellest aastast alates ilmub ajakiri seitse korda aastas. Lisandub number,
kust võib leida meestemoodi ning pluss-suurustele ja
rasedatele mõeldud rõivaste
lõikeid.

Suuri Käsityölehti
Soome suurim käsitööajakiri pakub uusi moetrende
õmblejatele ja kudujatele
ning hulgaliselt lihtsalt valmistatavaid kodukujunduselemente. Siit leiab täiskasvanutele, lastele, pere
lemmikloomadele koertele
mõeldud lõikeid ja vahvaid
pehmete mänguasjade valmistamise ideid ja õpetusi.
Aasta viimases numbris on
alati suur valik peorõivaid
ja kingiideid. Ajakirjaga on
kaasas selgelt loetavad lõikelehed ning soomekeelsed
kudumisõpetused ja -skeemid.

Burda, Burda Easy, Burda
Kids, Burda: õmble kiiresti
ja kergesti (vene keeles).
Tuntud ja tunnustatud
Burda ilmub iga kuu ja
on mõeldud kogemustega
õmblejatele. Lisaks uutele
moesuundadele võib aasta
alguse numbritest leida karnevalikostüümide lõikeid
ja ideid stiilipidude tarvis.
Burda Easy sobib algajale

Käsitöö
Eestimaine käsitööajakiri
on täis uusi ideid ja praktilisi õpetusi kõigile näputööd armastavatele lugejatele. Neli korda aastas ilmuv
ajakiri sisaldab hulgaliselt
hooajalisi õmblusideid, kudumisõpetusi, heegeldamist
ja tikkimist. Teha saab nii
endale, lastele kui koos las-

tega, alati ka mõned esemed
kodu tarvis.
Lisaks leiab ajakirjast
keeruliste töövõtete selgitusi
nii õmblemisel, kudumisel,
tikkimisel kui heegeldamisel. Rubriigis ,,Lugeja küsib”
vastab käsitööga seotud küsimustele ekspert. Soovitusi
saab käsitöötarvete ostmiseks ja uue erialakirjanduse
leidmiseks.
Anna
Saksa populaarne käsitööajakiri on mõeldud õmblemis-, kudumis- ja heegeldamishuvilistele ning jagab
inspiratsiooni ja hoiab au
sees taaskasutuse põhimõtet. Iga mudeli ja mustri
juures on saksakeelne tööjuhend. Ajakirjaga on kaasas lõike- ja mustrileht.

Ajakirjad Sabrina, Sand-

ra, Verena, Vjazanie Vashe
Hobbi on inspiratsiooniallikad kudumishuvilistele, nendega saab tutvuda III korruse lugemissaalis.
Dekoratives
Häkeln
Sonderheft on ajakiri neile,
kes armastavad luua ilu heegeldamismustrite kaudu.
Uus on ammu unustatud
vana!
Lisaks iga kuu ilmuvatele
ajakirjadele leidub raamatukogus valik vanemaid käsitööajakirju: Ilutegija, Käsitööalbum, Käsitööleht,
Sirje, Siluett ning Lastesiluett.
2017. aastaks pole enam
tellitud ajakirja tikkimissõpradele Võšitõje Kartinõ,
kuid mõtete saamiseks saab
sirvida varasemaid aastakäike.
Ajakirju koos lõikelehtedega saab seitsmeks päevaks
koju laenata (välja arvatud
kõige uuem number). Abistavat nõu jagavad raamatukoguhoidjad, kes soovivad
käsitööhuvilistele palju loomisrõõmu!
Eve Timmi,
Võrumaa
Keskraamatukogu
bibliograaf

AJALUGU

Elust Võrus 80 aastat tagasi
Wõru wälisilme muutub.
Eesti Pank algas uute
hoonete ehitustöid
Käesolew aasta tõotab Wõru
fassaadi tublisti muuta turu
äärde kerkiwate moodsate ehituste tõttu. Nendest
on maawalitsuse maja uus
juurdeehitus juba osaliselt
walmis ja walmib sel aastal,
kuna teise Eesti Panga peahoone ehitustöödega tehakse
algust eelolewal suwel. Kahtlemata need kaks uut, moodsat hoonet on mõjutajaks
Wõru wälisilme kaunimaks
muutmisel.
Wõru maawalitsuse hoone seniwalminud osa wastuwõtt wastawa komisjoni
poolt toimus reedel, 8. jaan.
Uus hoone tuleb kolmekordne telliskiwiehitus wälis- ja
kandeseintega,
kusjuures

wälisseintel on kaks õhuwahet, millest sisemine turbamullaga täidetud. Ülemistel kordadel asuwad
ametiruumid, mida on 16
ja koosolekute saal ning
keldrikorral
autogaraash,
gaasiwarjend, keskkütteruumid. Wäliselt hoone krohwitakse ja wärwitakse walgeks,
kuna üksikud kohad, näiteks
paraadukse ümbrus, kaetakse tumeda kunstgraniitkihiga. Sisemistel töödel on
kawatsusel mõningaid uuendusi, näiteks koridoridele
teha kummipõrandad jne.
Uudiseks on ka, et hoone
saab wesikeskkütte, mis on
Wõrus seni ainulaadne ja kohaliku wesiwarustuse.
Uus maawalitsuse hoone
tuleb kaunimaid ja ähwardab wõtta 1. algkoolilt, end.

H. Kuvasto projekteeritud ja 1937. aastal valminud Võru
Maavalitsuse hoone 1938. aastal.
Jaan Niiluse foto

seminarihoonelt ta „Walge
maja” tiitli. Ülalt, maawalitsuse maja akendest awardub
waade linnale ja tornikambrist weelgi kaugemale, kust
on juba näha tükikene Wõru
maakonda.
Teine Wõru ilusam ja
moodsam hoone, mille püstitamisega, nagu mainitud,
alustatakse eelolewal suwel,
on Eesti Panga maja. Sellegi
eeltöödega on juba alustatud
ja üürnikkude wäljakolimiseks korraldus tehtud. Kuna
kaupmeestele teeb raskusi
endale uusi äriruume leida,
püstitab Eesti Pank linnawalitsuse kõrwale omale
krundile ühekordse kauplushoone nelja kaupluseruumiga (praegune Leeri lillepood
– A. R.), kus ärid leiawad
ajutiselt peawarju. Hiljem
sama hoone ehitatakse kahekordseks ja kasutatakse kas
elukorteriteks wõi muuks
otstarbeks. Selle maja mullatöödega on juba alustatud.
Elu nr 3, 11. jaanuar 1937

Wõrus jääb noorte tegewuse organiseerijaks ja
wiljeldajaks J. Gutman, kes
ühtlasi tegutseb Ilmarise
meeskonna organisaatorina.
Eelseiswatest Eesti Mängudest osawõtmiseks on
E. Jalgpalli Liidul kawatsus
moodustada
ringkonnad,
millest wõtab 44 prowintsi
jalgpallimängijat osa, kusjuures Wõru, Walga, Petseri
ja Tartu kujundaks ühe ringkonna.
Elu nr 6, 18. jaanuar 1937

Wõru jalgpall Eesti
Mängudele

Wõrus 69 töötut

14.–16. jaanuarini toimusid Wõrus E. Jalgpalli Liidu
korraldusel kolmepäewased
jalgpallikursused, mida juhtis treener E. Saar. Osawõtjaid oli 20–30 inimest nii
praktilistest kui ka teoreetilistest tundidest.

PS. 1937. aastal alustasid
Võru jalgpallurid tegutsemist
varakult. Võrru saadeti Eesti
Spordi Keskliidu jalgpalliõpetaja, endine Eesti koondise
mängija Elmar Saar, kelle
juhendusel tehti võimlemist
(soojendust) ja ka tehnilist
treeningut, lisaks jagas ta
näpunäiteid edasisteks treeninguteks ja selgitas uuendusi jalgpallimäärustes. Pärast
tema lahkumist jätkas tööd
Jaan Gutman.

Wõru tööbörsil on registreeritud 65 naistöötut ja 4
meestöötut. Möödunud aastal samal ajal oli aga registreeritud 75 naistöötut ja 66
meestöötut. Tööpakkumisi
on praegu 66 ja need kõik
metsatöödele.
Elu nr 8, 22. jaanuar 1937

Oskar Lutsu näidendi „Tagahoovis” tegelaskond pärast
etendust. 			
Gustav Zopa foto
Wõrus tähistati Lutsu
juubelit.
Terwislikel põhjustel ei
saanud kirjanik külastada
Wõru
Neljapäewa (28. jaanuar – A.
R.) õhtul oli Wõrus Kandle
teatri korraldusel kirjanik
Oskar Lutsu 50-a sünnipäewa tähistamiseks aktus
Kandles ja „Tagahoowis”
etendus. Aktus ja etendus
oli tõmmanud kokku saalitäie publikut. Aktuse awas
peatoimetaja J. Murro, kuna
ülewaate O. Lutsu eluloost ja
loomingust andis gümnaasiumi õpetaja F. Pettai. Kandle teatri näitleja A. Torop
kandis ette katkendi O. Lutsu „Wanad tee rajad” ja prl
H. Kasch esitas katkendi O.
Lutsu mälestuskogust „Ladina köök”. Aktuse lõppsõnale

järgnes „Tagahoowis” etendus, mis leidis hea wastuwõtu publiku poolt.
Kutse Kandle teatri
poolt aktusest ja etendusest
osawõtmiseks saadeti ka juubilarile, kellelt saabus neljapäewal telegramm, milles
kirjanik terwitab wõrulasi,
kuid märgib, et terwislikkudel põhjustel on tal wõimatu
sõita Wõrru.
Kokkutulnute
ühisel
heakskiidul saadeti juubilarile õhtul Wõrust telegramm.
Elu nr 11, 29. jaanuar 1937
Vanu ajalehti sirvis ja
väljavõtteid tegi
Vana-Võromaa
muuseumide
peavarahoidja
Arthur Ruusmaa
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Osale tulevase Uma Pido laulukava tegemises!
Viies võrukeelne laulu- ja
rahvapidu toimub 2. juunil
2018 Võru Kubija laululaval.
Koos võrokeste peo väikese
juubeliga tähistatakse siis ka

Eesti Vabariigi suurt juubelit – V Uma Pido on kingitus
100aastasele Eestile.
Üks õige Võromaa juubel
tähendab laulu, tantsu ja nal-

Võru Gümnaasiumi segakoori noored testivad internetis
Uma Pido laulude valimise lehte. Foto on tehtud veebruaris algava laulude valimise kampaania plakati jaoks.
Foto: Peeter Laurits.

ja. Seda peab ka V Uma Pidol
saama! Korraldajad tahavad,
et lauldavad laulud oleksid
just need, mida peolised kõige enam ootavad.
Seepärast tuleb veebruari
alguses internetti koduleht,
kus igaüks saab varasemate
Uma Pidode laule kuulata ja
panna kokku endale meelepärase peokava – päris oma
Uma Pido. Kõige rohkem valituks osutunud laulud saavad kindlasti peole.
Laulude valimise kampaania kestab veebruaris ja
märtsis 2017.
Kae www.umapido.ee!
Uma Pido om mi kõiki
pido. Teemi tuud kõik kuun!
Triinu Laan,
V Uma Pido korralduse
vedaja

nupukust ning musikaalsust
proovile panna.
Kahe eri valdkonna muuseumi ühisnäitus oli pühendatud muusika-aastale 2015
ja on vaatajate huvi pälvinud
mitmes näitusepaigas ja koo-

TULE VEEBRUARIS ÕPPIMA:
HELMESTEGA KUDUMISE ÕPITUBA
2. veebruaril kella 16-19. Juhendab Vilve Oja. Osalustasu 12 €.
Alustame randmesoojendajate kavandamise ja kudumisega.
Võta kaasa kaks varrast nr 1,5. Muu materjal kohapeal olemas.
Eelregistreerimine kuni 1. veebruarini: Vilve.Oja@gmail.com;
tel 554 1999
JÄÄKÜÜNLA VALAMISE ÕPITUBA
9. veebruaril kella 17-19. Õpetab Signe Strohm. Osalustasu 8 €.
Eelregistreerimine kuni 7. veebruarini: Vilve.Oja@gmail.com;
tel 554 1999
TEEKARBI VALMISTAMISE ÕPITUBA
15. veebruaril kella 10-14.  Juhendab Anne-Ly Kütt. Osalustasu 16 €.
Eelregistreerimine kuni 13. veebruarini: Vilve.Oja@gmail.com;
tel 554 1999
KIRIVÖÖ KUDUMISE ÕPITUBA: vöö ülesvedamine kirivöötelgedele
21. veebruaril kella 17-19. Juhendab Liivi Liinamägi. Osalustasu 8 €.
Võimaluse korral võta kaasa kirivööteljed, muu materjal kohapeal
olemas.
Eelregistreerimine kuni 19. veebruarini: Vilve.Oja@gmail.com;
tel 554 1999
Lisaks igal esmaspäeval kella 13-19 meistritunnid Sirje Hainasega.
Saab õppida erinevaid võtteid ja tehnikaid.
Osalustasu 5 € + materjalitasu.
Täpsem info: käsitöötare juhendaja Vilve, Vilve.Oja@gmail.com;
tel 554 1999 või Näpustuudio perenaine Aila, tel 507 9920

Vana-Võromaa kultuurikojas tutvustatakse
looduse ja muusika vahelisi seoseid
Vana-Võromaa kultuurikoja (Katariina allee 11, Võru)
galeriis avatakse 8. veebruaril näitus „Hingab ja heliseb”.
Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ning Eesti teatri- ja
muusikamuuseumi koostöös
valminud näitus tutvustab
looduse ja muusika vahelisi
seoseid, sarnasusi ja erinevusi. Külastaja saab käed-külge-lahenduste, arvutimängude ning helinäidete abil
uurida ja võrrelda, kuidas on
ajast aega kasutatud loodust
muusikas ning muusikat
looduses. Näitus pakub palju
võimalusi ise oma kuulmist,

KÄSITÜÜTARÕ AILA MAN

Võru linnas polikliinikumajas Jüri 19A I korrusel

lides üle Eesti.
Filmimees ja kodu-uurija
Ago Ruus jätkab Võrumaal
tegutsenud fotograafide pärandi avastamist. Seekordne
väljapanek vana aja piltidest
on Tsiistre-nuka 20. sajandi
I poole inimestest, jäädvustatuna tollaste päevapiltnike
poolt.
Mait Laasi koostatud
näitus tutvustab Tori kandis
19. sajandi lõpus tegutsenud
fotograafi Mihkel Tilga pärandit.
Näitused jäävad avatuks
19. märtsini.
Toredaid elamusi!

Kui vajad tööruumi või nõu toodete arendamiseks, siis
küsi täpsemalt tel 554 1999 (Vilve Oja).
Vaata ka FB lehelt: VANA-VÕRUMAA KÄSITÖÖ

Kultuurisündmused
VEEBRUAR 2017

24. veebruaril kell 14 Eesti Vabariigi 99. aastapäeva pidulik kontsert. Kontserdisaalis. Tasuta.

Õnnitleme
jaanuarikuu
juubilare!
90
Ella Kübar
Laine Horn
85
Helju-Helentine
Tammistu
Liidia Pärend
Varju Kume
Elfriede Pähn
Alma Liiv
Vello Hõrrak
Timofei Mehik
80
Talvi Lumi
Maret Aruvee
Asta Ojakäär
Maia Rumvolt
Elmo Suiste
Enno Kenk
Georgi Tjapkin
75
Maria Kalk
Hilja Eks
Antonina Kirillova
Tiiu Mema
Viiu Kalma
Aleksandra
Platonenko
Galina Ernits
Maret Eskla
Hele Kälviäinen
Tiiu Siinmaa
Silvi Eksin
Siiri Eiche
Aili Vana
Marju Klade
Valeri Kosarev
Enn Malm
Evald Udras
70
Olga Urbanik
Veera Kesa
Heli Kippasto
Helle Mägimets
Kersti Roots
Eugen Kuusik

ESILINASTUS:
KOHAL:

3. veebruaril kell 18:00

Võru Kinos KANNEL

ﬁlmi režissöör Rainer Sarnet ja osatäitja Arvo Kukumägi

W W W.V O R U K A N N E L . E E

!

* Veebruarikuu juubilaridel, kes ei soovi
äramärkimist ajalehes,
palume sellest teada
anda 1. veebruariks tel
785 0914 ja/või sirje.
randver@voru.ee.
* Võru linnas oli
1.01.2017 seisuga 12
367 elanikku, neist mehi
5562 ja naisi 6805.
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Registreeru
Võhandu
maratonile!

Vana Baskini Teater

TÕNU KILGAS,
RAIVO METS,
EERO SPRIIT

22. aprill 2017 antakse
start maailma ühele
suuremale aerutamismaratonile.
Tänavu ootame starti
enam kui 1600 aerutajat 20 riigist.
Pane oma tiim kirja
ja teid ootavad ees
vapustavad 100 kilomeetrit ning tunde
kestev „nauding” ilusal
jõel. Finišis võite auga
öelda: „Me oleme ühe
päevaga terve jõe läbi
sõitnud!”
Osalejate
nimekiri
täieneb iga päevaga.
Stardiprotokolli näeb
maratoni
kodulehel
www.vohandumaraton.ee (tutvu kindlasti
ka maratoni reeglite ja
ohutusjuhendiga).

MEIE
NAISED
Eric Assous

6. veebruar 19.00 VÕRU KULTUURIMAJA
facebook.com/
vanabaskiniteater

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.

Soodusregistreerimine kestab ainult jaanuari lõpuni.
Edu treeningutel ja
kohtume maratonil!

ANDREI IVANOV

Hillar Irves,
maratoni
peakorraldaja

K, 15. veebr kell 19 Võru Kandles

PAL-TÄNAVA
POISID
LUGU SÕJAST JA SÕPRUSEST

Autor: Ferenc Molnár / Tõlkija: Julius Mark / Dramatiseerija ja lavastaja:
Aare Toikka / Kunstnik ja muusikaline kujundaja: Kaspar Jancis / Valgus
kujundaja: Sander Põllu / Osades: Meelis Põdersoo, Mihkel Kabel,
Martin Kõiv ja Maarius Pärn

Mart Kivastik

GUNN, GUNN, VANA ...
VAADE ON TÄHTIS!

Lavastaja: Mart Kivastik / Kunstnik: Silver Vahtre /
Osades: Tõnu Oja (EESTI DRAAMATEATER) ja Tiit Sukk (EESTI DRAAMATEATER)

1.02 kell 14.00 Võru Kultuurimaja Kannel

6.03 kell 19.00 Võru Kultuurimaja Kannel

Piletid müügil Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides

Piletid müügil Piletimaailma ja Piletilevi müügipunktides

