VÕRU LINNA LEHT
Detsember 11 (162) 2020

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 20. jaanuaril
(postimaks on tasutud ning marke
kupongile lisama ei pea). Kupongile
kirjuta, mis on Sinu arvates kõige
silmapaistvam tegu aastal 2020 Võrus. Hääletada saab ka Võru linna
veebilehel www.voru.ee.
Samuti ootame põhjendatud
ettepanekuid, kes võiksid olla kandidaadid tiitlitele aasta kultuuri- ja
haridusasutus, ettevõte, lastesõbralik ettevõte, ettevõtja, mittetulundusühing, uus tulija, kultuuritege-

lane, sporditegelane, tervishoiu- ja
sotsiaaltöötaja, aasta noor ja aasta
heategija. Märka ja tunnusta tublisid tegijaid enda ümber!
Ettepanekud koos põhjenduse
ja iseloomustusega palume saata
e-posti aadressil marianne.mett@
voru.ee.
Kindlasti pane kirja ka oma
nimi ja kontaktandmed, sest kõigi
kupongisaatjate vahel loositakse
välja linnavalitsuse meened.
Võro liina tego 2020 kuulutatakse välja 23. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel.
Marianne Mett,

avalike suhete spetsialist



Anna oma hääl konkursil
„Võro liina tego 2020“
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Käes on uute
ootuste ja
lootuste aeg
Head võrukad, detsember on tavapäraselt aeg, mil
võetakse aasta kokku ja elatakse jõuluõhinas. Tänavune
aasta on meie kõigi jaoks kindlasti olnud varasematest
väga erinev – uksest ja aknast, televiisorist ja raadiost oleme juba aasta algusest saadik kuulnud ärevaid sõnumeid
ühe uue haiguse levikust. Algas see kõik meist kaugel,
kuid jõudis kiiresti ka meie juurde. Jah, see aasta on pannud proovile kogu maailma ja jõukatsumine jätkub kindlasti ka järgmisel aastal. Selles võitluses ei ole me õnneks
üksi, vaid ühel pool rindejoont kogu inimkonnaga.
Neid ridu kirjutades pean tunnistama, et Eesti kagunurk on maailmas üks paremaid kohti, kus säärastel aegadel elada. Meid on siin parajalt palju, ent võrdluses suurlinnadega oleme oluliselt paremini hajutatud. Me ei pea
tööle või kooli jõudmiseks iga päev veetma tunde puupüsti
täis ühissõidukis ja kartma, et keegi meile sealses kitsikuses näkku köhatab. Meid on õnnistatud puhta ja ilusa loodusega ning, mis kõige tähtsam, võrreldes suurlinnadega
on Võrus turvalisem elada ja peret kasvatada! Meie linnas
ei pea lapsevanemad olema poole kohaga taksojuhid, sest
koolid ja huviringid on üldjuhul kompaktselt jalutuskäigu
või rattasõidu kaugusel. Selle arvelt on meil rohkem aega
olla koos oma lähedastega või tegeleda oma harrastustega.
Aeg olevat raha ja huvitaval kombel teame me kõik
üsna täpselt, kui palju meil raha on, kuid keegi meist ei
tea, kui palju meile aega on antud. Seepärast kasutagem
meile antud aega julgemini kõige tähtsamaks – suhtlemiseks lähedastega.
Aasta pimedaimal ajal ja olukorras, kui kehtestatud
ettevaatusabinõude tõttu ei ole suuremates ringides suhtlemine soositud, tuleb olla eriti hoolas märkamaks oma
lähedasi, sõpru ja tuttavaid, kes võivad abi vajada. Kui
muidu oleme harjunud trehvama mõnes huviringis, tantsurühmas või laulukooris, siis nüüd on mõistlik asendada siseruumides kogunemised jalutuskäigu või matkaga
värskes õhus. Keegi ei keela metsarajal laulu üles võtta või
keskväljakul kuuse ümber oma paarilisega paari tantsupoognat keerutada.
Meil on palju selliseid inimesi, kelle põhilised suhtluskohad ongi huviringid, sest kodus ei olegi kellegagi suhelda. Panen siinkohal kõigile südamele: märgakem just neid
inimesi, kes on sel pimedal ajal viiruse ennetamise reeglite kehtimise tõttu teistest isoleeritud. Ei võta ju kelleltki
tükki küljest oma naabri uksele koputamine, et (vähemalt
kahe meetri kauguselt) küsida: kuidas läheb? See paar
meetrit oma lähedastest, mille me ohverdame füüsilise
vahemaa nõude tõttu, tuleb kompenseerida emotsionaalse
distantsi vähendamisega. Ehk siis teiste sõnadega – kaks
meetrit vahet, aga kaks korda tihedamat ja soojemat suhtlust!
Ega meie, eestlased, naljalt kallistama kipugi. Kui eriolukord kevadel lõppes, siis visati vahvat naljagi, et lõpuks
ometi saame kahemeetriselt suhtlusdistantsilt minna tagasi tavapärase viie meetri peale ... Nali naljaks, aga praeguses nakkusohtlikus
olukorras on meie loomupärane tagasi- ja alalhoidlikkus meid tõesti
säästnud hullemast ning
julgustab meid jääma iseendaks ka tulevikus.
Soovin kõigile ilusat
perekeskset jõuluaega,
rohkem teineteise märkamist, lahkust ja lootust, et saame varsti taas
oma tavapärasele viiemeetrisele suhtlusdistantsile tagasi minna. :-)
Toomas Sarapuu,

abilinnapea
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Kui me ei suuda olla ühtsed ja oma ego
korrakski unustada, ei suuda me midagi
Ulis Guth,

Võru
Linna Lehe
toimetaja

Koroonaviiruse levik viimasel
ajal on näidanud ilmekalt, kui
destruktiivne võib olla igasugu
„arvamusliidrite“ tegevus sotsiaalmeedias. Asi polegi niivõrd
neis „liidrites“ endis, kuivõrd
eksitavate sõnumite tulemusena
ühiskonna solidaarsuse hävitamises. Kuna sotsiaalmeedias
räägivad nii presidendid, teadlased kui ka pööbel ühel ja samal
seinal justkui võrdse kaaluga
juttu, ongi segadus viienda võimu infoväljas muutunud igapäeva normiks, muutes üha aktiivsemalt mõttetusi ja enamasti
tühjust karjuva sõnumite seina
sajandite pikkusest kogemusest
tähtsamakski.
Eriti halvaks muutub aga
olukord siis, kui iga asja
peale arvamust avaldavad
tüübid on viimase moeröögatusena kuulnud veel ka
seda, et mõtlema peab oma
peaga ning nad hakkavadki
„mõtlema“. Siis on oht, et
vastsündinud „tarkusest“
tõuseb teistele reaalne oht.
Kuna avalikult arvamine, iseseisvalt mõtlemine ja sellega
kaasnev vastutus on ikka olnud
ning peaks ka jääma haritute ja
arukate privileegiks, võib kellegi
teise poolt avalikku ruumi paisatud sõnumipoeg või üleskutse
kaasa tuua nii kaudse kui otsese
pommiplahvatuse või katastroofi.
Samal ajal kui Eesti ajakirjanduse statistika terminoloogiasse lisandus läinud kuu lõpus
uus lahter – intensiivravil on nii
ja nii palju inimesi –, ja alles siis
see, kes on juhitaval hingamisel
(ehk siis ametlike kriisipatsientide koguarv võrreldes varasema
tõlgendusega tegelikult suurenes
oluliselt) ning haiglates peeti
erakorralisi koosolekuid, et olukord üle pea ei kasvaks, tulid
tänavatele needsamad „arvajad“,
et protesteerida riigis kehtestatud koroonapiirangute vastu ja
nõuda oma õigusi mitte kanda
maski.

Osalt avaldusid sellega
liberaalse elukorralduse
viljad ja seda kõige
võikamal moel – ühel pool
võideldakse nakatunud
inimeste elude nimel, teisal
praalitakse oma arvamustega, mis panevad küsimärgi
alla enamiku ponnistused
kriisist välja tulla ja inimelusid päästa.
Mõne põlvkonna jagu varem
oleks sarnases olukorras vastalised lihtsalt seina äärde pandud
ja maha lastud. Kas õiglaselt või
mitte, jääbki vist igavese vaidluse objektiks.
Novembri viimastel päevadel, samal ajal koroonaviiruse
leviku pideva laienemisega Eestis, avaldati igal pool oma arvamust ka seoses jalgpallilegendi
Diego Maradona surmaga ning
mõistagi tuli jutuks tema käega
löödud värav 1986. aasta MMi
veerandfinaalis Inglismaa vastu. Uudistes tunnistas Inglismaa
koondise kuulus väravavaht
Peter Shilton, kellele löödi skandaalne ja alatu värav, mis tema
võistkonna edasisest konkurentsist kukutas, et häid mälestusi tal
seoses argentiinlasega paraku ei
ole: „Minu elu on olnud pikka
aega seotud Diego Maradona
eluga – ja mitte nii, nagu oleksin soovinud,“ teatas 71-aastane
Shilton.
„Ta esitas mulle väljakutse
kõrgel pallil, kuid teadis, et ei
ulatu seda peaga lööma ja põrutas selle käega võrku. Selge
solvang. Petmine. Väravat tähistama joostes vaatas ta isegi
kaks korda tagasi, justkui ootaks
kohtuniku vilet. Ta teadis, mida
oli teinud. Kõik teadsid, peale
peakohtuniku ja kahe liinimehe.
Mind ei huvita, mida keegi ütleb,
see värav võitis Argentina jaoks
selle mängu,“ meenutas Shilton.
Argentina koondis tuli Mehhikos maailmameistriks, inglased pidid aga veerandfinaali järel
koju sõitma, ent mitte see pole
antud loo juures kõige olulisem.
„Mulle ei meeldi see, et ta ei
palunud kunagi vabandust. Ta ei
öelnud kunagi, et on petnud ja
tahaks vabandust paluda. Selle
asemel kasutas ta oma „jumala
käe“ liini. See polnud õige. Ta
oli suur mängija, aga ta polnud
spordimehelik,“ leidis Inglismaa
rahvuskoondises 125 mängu pidanud Shilton.
Mõistagi järgnes sellele sotsiaalmeedias kõva kriitika. Näiteks kirjutas üks pettunud fänn:
„Shilton oleks võinud lihtsalt

öelda, et ta oli suur jalgpallur,
tema mõtted on Maradona perekonnaga ja sellega lõpetada. Pole
just õige aeg, et meenutada MMi
mängu ... kõigest mõni tund pärast tema surma.“
Sellele järgnes omakorda
kellegi, end ropult esitleva kommentaatori vastulause kellelegi,
kes kaitses Shiltoni seisukohta:
„…hoia oma suu parem kinni
ja austa lahkunud legendi. Nii
nagu elus, tuleb ka spordis nahaalne, kaval ning taktikaline
olla, kui tahad olla edukas. Ilmselgelt Peetri-sugusel luuseril
puuduvad need kõik omadused.“
Oh kui iseloomulik see kõik
on tänapäeva kontrollimatus infovoos segaduse tekkeks.
Kujutasingi siis seda
kommentaatorit korraks oma
vaimusilmas ette ja tabasin
end mõttelt, et tegelikult on
vahepeal üles kasvanud terve
põlvkonna jagu tegelasi,
kes peavadki nihverdamist,
cool-olemist ja nahaalsust
normiks. Ehk siis eesmärk
pühendab abinõu. Ja seda
varasemate petiste eeskujul.
Kui üllad Maradona kavatsused
maailmavaatelises vastaseisus
Inglismaaga ka toona polnud
(meenutagem siinkohal kasvõi
Falklandi kriisi – sõda Inglismaa
ja Argentina vahel 1982. aastal),
jääb petmine alati petmiseks.
Aga tagasi Eesti hiljutiste
sündmuste juurde ehk siis kogunesid Tallinnas Vabaduse

väljakul paar-kolmsada inimest,
et avaldada meelt Eestis kehtestatud maskikandmise kohustuse vastu. Irooniline, aga ürituse
korraldaja võrdles maskivastast
aktsiooni laulva revolutsiooniga. Kogunenud inimesed olid
varustatud plakatitega, kus oli
loosungiks muu hulgas see, et
väljamõeldud pandeemia peab
lõppema ning maskikandmise
kohustus rikub inimõigusi ja
paneb pea valutama. Kui meeleavaldus oli läbi saamas ja inimesed lahkuma hakkasid, jäi osa
neist, kellel tuju hea, veel väljakule tantsima.
Neid uudiseid lugedes asetasin eespool mainitud kommentaatori ja Vabaduse platsil oma
meelsust avaldanud tüübid koroonakriisis ägava Eesti kannatanute leeri ning mõtlesin: noh,
aga kui ongi vaid nii, et tähtis
on vaid nõuda, grammigi vastu andmata, siis peaks vist välja
ütlema ka ühe põhjuse, miks
peaks maskiga ja kurnatusest
vaakuv arst tulevikus aitama
neidsamu protestijaid, kui vikatimees uksele koputab.
Koroona läbi põdenuna annan endale siinkohal selgelt aru,
mida räägin ning kinnitan, et ei
soovi sarnast kogemust kellelegi.
Kui nüüd keegi peale arvamise
veel midagi oskab või tahab, siis
on viimane aeg oma peaga mõelda. Aga enne seda oleks ikkagi
hea sügavalt mõelda, enne kui
midagi öelda.
Rohkem ühtsust ja rahulikke
jõule!

MÕTISKLUS

Jeesuslapses on lootus
Kui perre sünnib laps, siis juba esimese tutvuse tegemisel otsitakse
temas iseloomulikke jooni, mis oleksid kas emasse või isasse, ühe või
teise poole suguvõsasse. Lastes näeme iseennast ning seostame neid
omaenda lootuste ja unistustega. Võib juhtuda, et südamepõhjas hellitame me mõtet, et keegi meie järeltulijaist oleks meie töö jätkaja või
võtaks üle meie hobi või koguni missiooni. Üsna loomulik on soovida,
et lapsed kannaksid edasi meie eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi. Pole
harv seegi, kui laste ette pannakse täitmiseks need sihid ja eesmärgid,
millega pole ise hakkama saadud.
Kuidas vanemate ootused oma laste suhtes täituvad, selgub hiljem. On neid vanemaid, kes saavad oma laste üle uhked olla, aga on
ka neid, kes kogevad laste valikute pärast südamevalu ja pettumust.
Piibli aruande kohaselt on inimkonna ajalugu üsna algusest peale
olnud läbikukkumiste jada. Jumala näo järgi loodud Aadam ja Eeva

ei kandnud välja rolli, milleks Jumal neid oli kavandanud. Maailma
esimesest beebist, Aadama ja Eeva esiklapsest sai mõrvar, kes tappis
oma venna. Noorus on hukas olnud juba sellest ajast peale.
Ometi ei ole meil põhjust pessimismiks. On sündinud laps, kes on täitnud
kogu inimkonna suurimad lootused ja
vajadused. Mis kõige tähtsam, tänu
temale on meil tulevik. Tema võit kurjuse, pahede ja surma üle on meie võit,
sest tema võitis inimesena seal, kus
teised inimlapsed kaotasid. Pühakiri
ütleb, et tema viib kirkusse palju lapsi.
Jõulude ajal tähistame selle lapse sündi. Olgu see meile üks rõõmus püha!
Hele Kulp,

Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduse
pastor
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TUNNUSTUS

Foto: Margus Muts

Võru linn pälvis KIKi tunnustuse
Keskkonnaministeeriumi ja
Kesk konnainvesteeringute
Keskuse (KIK) korraldatud
konkursil „Aasta keskkonnasõbralik kohalik omavalitsus
2019“ valiti Võru linn 12 omavalitsuse seast viie silmapaistvama hulka. Tunnustusel on
kirjas: „Kohalik omavalitsus,
kes suurendab elanike keskkonnateadlikkust, muudab
linnaruumi rohelisemaks ja on
mitmesuguste keskkonnateemaliste ürituste korraldamisega suunanud ka linnarahva
looduskeskkonda hoidma.“

Üks paljudest linnaruumi julgetest terviklahendustest Võrus – Koreli oja kaldaala õhtupimeduses.

Võru linn kuulutati Eesti
Maastikuarhitektide Liidu
eripreemia laureaadiks
Läinud nädalal saabus imeline
uudis Eesti arhitektuuripreemiate auhinnatseremoonialt, kus
Võru linn kuulutati Eesti Maastikuarhitektide Liidu eripreemia
2020 laureaadiks.
Kõrge tunnustuse taga on
pikaajaline järjepidev töö nüüdisaegse, inimsõbraliku ja rohelise elukeskkonna loomisel, mille
puhul rõhutatakse linnavalitsuse
julgust viia ellu laiemat visiooni ja ühendada olulised linnalised teljed, samuti linna tavalise
tänavaruumi kõrget kvaliteeti.
Selle eduloo suurimad sepistajad
on haljastuse ja linnakujunduse
spetsialist Anne Vahtla ning linnamajanduse osakonna juhataja
asetäitja Risto Aim, kelle selja
taga on olnud rohkem või vähem
kogu linnavalitsuse meeskond.

kommentaarid
Elo Kiivet,

žürii esimees:
Võru linnavalitsust on märgatud
pikaajalise järjepideva töö eest
nüüdisaegse, inimsõbraliku ja
rohelise elukeskkonna loomisel.

Suured avaliku ruumi projektid said alguse 2006. aastal, kui
rajati Võru kesklinna park ja viidi ellu Koreli puhkeala 1. etapp.
2009. aastal sai avatud Tamula
järve promenaad, suured arendustööd jätkusid 2013 uuendatud
Katariina alleega ning 2019 keskväljaku ja Koreli oja puhkeala
4. etapi valmimisega. Sealjuures
on viimase ehitusse kaasatud ka
linnakodanikud, kellega koos võeti ette rahvusvahelise keskkonna
projekti raames muljetavaldavad
istutustalgud, süvendades nii
veelgi enam keskkonnateadlikkust ja oma elupaiga väärtustamist isikliku panuse kaudu.
Võru linn on nii omamoodi
ülelinnaline väliõppeklass. Linnavalitsus tõuseb esile julgusega
viia ellu laiemat visiooni ja ühendada olulised linnalised teljed.
Igale linna külalisele ei jää märkamata ka n-ö tavalise tänavaruumi kõrge kvaliteet – Võru tänavahaljastus on silmatorkavalt
hea ja eristub Eestis tugevalt, eriti
väikelinnade võrdluses. Seega
maastikuarhitektide liidu aastapreemiaga ei tõsta žürii esile ainult ühte objekti või konkreetset
disainilahendust, vaid suure pildi

nägemist ja elluviimist. Eraldi
väärib nimetamist nii staažikas,
kirglik ja osav haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne
Vahtla kui ka endine pikaajaline
peaarhitekt Ülevi Eljand.
Anne Vahtla,

haljastuse ja linnakujunduse
spetsialist:
Võru linn on samm-sammult
liikunud nüüdisaegse ja kvaliteetse avaliku ruumi poole. Aastate jooksul on läbinud uuenduskuuri pargid, arendatud välja
Tamula järve rannaala, rekonstrueeritud oluline vanalinna ruumitelg, Katariina allee, taastatud Võru ajalooline keskväljak.
Mitu tänavat on täismahus rekonstrueeritud, tööde tegemisel
oleme suurt tähelepanu pööranud terviklikkusele. Haljastuslahendused annavad linnapildile
väga palju juurde. Haljastatud
tänavaruum on üks Võru omapärasid.
Linnaruumi muutused on
olnud suurejoonelised. Oma tegemistega panustame pidevalt,
et Võru linnas oleks hea elukeskkond meile kõigile.

kuu pildis

kommentaar
Tiina Hallimäe,

arendusjuht
On väga suur rõõm näha, et
Võru linna on märgatud ning
oleme meeskonnana sellise
tunnustuse osaliseks saanud.
Oleme koostöös väga heade partneritega korraldanud
mitmeid keskkonnateadlikkust
ja keskkonnahoidu suurendavaid ettevõtmisi ning meile on
toetusena abiks olnud nii Eesti-Vene piiriülene koostööprogramm 2014–2020 kui ka Keskkonnainvesteeringute Keskus.
2019. aastast viiakse Võru
linnas ellu „BioAware“ projekti, mis keskendub bioloogiliselt mitmekesise linnaruumi
arendamisele ja keskkonnateadlikkuse suurendamisele,
kaasatud on kõik Võru linna
koolid. Koolidele koostatakse
spetsiaalne õppeprogramm, et
linna keskkonda paremini uurida ja tundma õppida.
Mullu toimus perefestival
Roheline Võru, mille ajal korraldati Koreli pargis istutustalgud ning mitu loeng-töötuba,
kus räägiti liigirikkusest, loomadest ja lindudest linnas.
Tänavu korraldasime perefestivali +Energia nädal, kus

Foto: erakogu

olid vaatluse all energia teemad, seda nii aktiivse liikumise
kui ka erinevate energialiikide
tundmaõppimise kaudu (töötoad lastele, katlamaja külastus,
vee-ettevõtte külastus, päikesepaneelid jne).
Samuti on juba kaheksa
aastat koostöös erinevate asutustega korraldatud 1. mail
rattapäeva, millega propageerime alternatiivset ehk rattaga
liikumist. Selle ajal on viimastel
aastatel toimunud ka keskkonnateemaline orienteerumine
ratastel. Rattapäeva korraldamisel on olnud abiks mitmed
organisatsioonid ja ettevõtted,
vabatahtlikke abistajaid on olnud ligi 50 inimest.
Samuti oleme koos Võru
Noortekeskusega viinud ellu
projekte, mille eesmärk on kasvatada harrastuskalastajatele

Ehitustöödest
Võru linnas
Detsembris on töö lõppenud või peagi lõppemas mitmel Võru linna väiksemal ehitusobjektil.
• Uue asfaltkatte said linna parklad
Pikk tn 21 ja 23a ees (pildil 1) ning
Paju ja Petseri tänavate vahel siseõues (pildil 2).
• Käib Kaevu tänava uuendamine
(pildil 3), kuhu paigaldatakse tänavakivi. Kaevu tänavale ja Paju tänava
parklasse on rajatud ka uus sademeveesüsteem.
• Kesklinna kooli territoorium sai
uue aia.

liikuma hakkaks. Õnneks oli ta
täiesti veendunud, et Võru linn
vajab helkuripuud ning see tuleb
ära teha. Ta ei löönud käega. Ja
õnneks meie linnapea Anti Allas
võtab lapsi tõsiselt. Võru linna
lapsesõbralikkus ei peitu vaid

ilusates sõnades, vaid seda väljendavad ka kaunid teod.
Täpsemalt saab Võru helkuripuu sündimislooga tutvuda Facebookis: https://www.
facebook.com/emilyhelkur/
posts/370913846785285.

vastutustundlik järelkasv. Projekti raames on rajatud kalastusplatvorme Tamula ja Kubija
järve juurde ning korraldatud
õpitubasid lastele.
Samuti on linn osalenud
aktiivselt üleriigilistes kampaaniates „Teeme ära!“, maailmakoristuspäev, „Meri algab siit“ jne.
Ka haridusasutused on olnud tublid keskkonnateadlikkust suurendavate ürituste ja
õppesõitude korraldamises.
Meie soov on, et meie armas
väike roheline Võru linn muutuks veelgi nutikamaks, energiatõhusamaks ning elurikkamaks.
Panustame oma olemasolevatesse loodusväärtustesse (järved, ojad, metsad) ja inimeste
teadlikkusesse.
Võru on parim koht, kus on
hea elada praegu ja ka tulevikus.

ARENDUSTEGEVUS

1.

2.

Võru helkuripuu sai kolmeseks
Võru helkuripuu meeskonna
jaoks on 1. detsember nagu sünnipäev: täpselt sel päeval kolm
aastat tagasi avati Võru linnas
esimest korda helkuripuu. Emily
Ethelil tuli esialgu kodus päris
palju veenmistööd teha, et asi

Võru
linnapea
Anti Allas
KIKilt
saadud
tänukirjaga.

3.

• Taara asumi rajatava mänguväljaku lõpetamine jääb uude aastasse.
Linnaosa saab tartaankattega multifunktsionaalse pallimänguväljaku ja
võimlemislinnaku.

Tauno Asi,

linnamajanduse osakonna juhataja
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Võru
linnavolikogu
istung
18. novembril
Võru linna
eelarvestrateegia aastateks
2021–2025
Võeti vastu Võru linna eelarvestrateegia 2021–2025, kus kajastuvad nimetatud perioodiks
kavandatud investeeringud ja
nende rahastamise allikad. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.
Eelarvestrateegia põhieesmärk on Võru linna arengukavas kavandatud tegevuste saavutamiseks rahaliste vahendite
planeerimine, et tagada arvestusüksuse efektiivne majandamine ja pikaajaline jätkusuutlikkus.

Kaasava eelarve
menetlemise kord
Võeti vastu kaasava eelarve menetlemise kord.
Kaasava eelarve menetlust
rakendatakse eesmärgiga parandada kogukondade arusaama
linna eelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu

mõni uus idee või leida lahendus
mõnele olulisele valupunktile
linnas. Kaasava eelarve suuruse
otsustab linnavolikogu eelarve
vastuvõtmisega.
Kaasava eelarve ajakava ning
ideede esitamise ja menetlemise
protsessi tutvustab linnavalitsus
erinevates teabekanalites. Ideede
esitamiseks ja võitja hääletamiseks saavad võimaluse vähemalt
16-aastased Võru linna elanikud.

Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord ja
sotsiaaltoetuste määrad
Võeti vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, kuhu on
koondatud erinevad sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste määramise ning maksmise korrad.
Kehtestati sotsiaaltoetuste määrad.
Määrused jõustuvad 1. jaanuaril 2021.

Võru
linnavalitsuse
istungitel
Sotsiaalteenuste hindade
kehtestamine
Kehtestati Võru linna osutatavate sotsiaalteenuste hinnad ja
tunnistati kehtetuks varasem
Nöörimaa tugikodu hinnakiri.

Müra tekitamise
loa andmine
Kaitseväele anti nõusolek 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni väljaõppe harjutuste läbiviimise ajal müra tekita-

SOTSIAALHOOLEKANNE

Puuetega inimeste
eluasemete füüsilise
kohandamise
IV taotlusvoor on avatud
Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 7. detsembril 2020 välja
taotlusvooru puuetega inimeste kodude füüsiliseks kohandamiseks. Sellega seoses ootab Võru linnavalitsus kirjalikke
taotlusi puuetega inimeste eluruumide füüsiliseks kohandamiseks hiljemalt 22. detsembriks 2020.
Taotlused tuleb esitada posti teel aadressil Jüri 11, 65605
Võru või e-posti aadressil info@voru.ee. Tegu on uue taotlusvooruga, seetõttu varasemalt esitatud taotlusi arvesse ei võeta.
Kohanduse taotlemiseks peab esitama linnavalitsusele
vormikohase taotluse, mis on kättesaadav Võru linna veebilehel (http://www.voru.ee/et/asjaajamisjuhised-ja-blanketid) ja
Võru linnavalitsuse infosaalis.
Kohandust on õigus taotleda puudega isikul,
kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Võru linn.
Kohandust võib puudega isikule taotleda ka
puudega isiku vanem, eestkostja või volitatud isik.
Toetust on võimalik taotleda kohanduse saaja eluruumi
(kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht)
vajaduspõhiseks kohandamiseks:
1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise
käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde
kohandamist;
2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.
Täpsema info puudega isiku eluaseme kohandamise korra
kohta leiab: https://www.riigiteataja.ee/akt/419092019018.
Meetme info leiab siit: https://www.riigiteataja.ee/
akt/101092020005.
Meedet kaasrahastab Euroopa Liidu Euroopa regionaalarengu fond.
Lisainfo:
• Eve Ilisson, sotsiaaltööosakonna juhataja, tel 785 0921
• Tiina Hallimäe, arendusjuht, tel 785 0922

vate imitatsioonivahendite kasutamiseks 4. jaanuarist 23. detsembrini 2021 tööpäevadel kell
7–20 Kaitseväe Taara linnaku
territooriumil (Kose tee 3a, Võru
linn). Üldsust teavitatakse müra
tekitamisest vahetult enne laskeväljaõppe toimumist.

Sundvalduste seadmine
Seati tähtajatu sundvaldus aktsiaseltsi Võru Vesi kasuks Lühike tn 16 katastriüksusele ja Lühike tn 16a katastriüksusele ning
tähtajatu sundvaldus Danpower
Eesti ASi kasuks Liiva tn 26a
katastriüksusele ja Liiva tn 24
kinnisasjale.

suurendamiseks kuni 10% ja
kaubandushoone laiendamiseks
kuni 33% esialgsest mahust projekteerimistingimuste andmiseks.

Aadressi määramine
F. R. Kreutzwaldi tn 41 asuva
hoone aadressiks määrati F. R.
Kreutzwaldi tn 41/2.

Isikliku kasutusõiguse
seadmine
Anti nõusolek Tiigi tänav T1
kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks Elektrilevi OÜ kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ja tingimused.

Lepingu pikendamine

Ehituslubade väljastamine

Tuletõrjeauto Mercedes-Benz otsustati anda mittetulundusühingu Misso Vabatahtlikud tasuta
kasutusse viieks aastaks, tähtajaga kuni 31. detsember 2025.

Väljastati ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks asukohaga Räpina mnt 15 // 15a,
veetorustiku ehitamiseks asukohtadega Lühike tn 16, Lühike
tn 16a, Lühike tänav T1, ehitusluba üksikelamu laiendamiseks
ja ümberehitamiseks asukohaga
F. R. Kreutzwaldi tn 39, ehitusluba päikeseelektrijaama püstitamiseks asukohaga Roopa tn 1
ning ehitusluba kaubandushoone laiendamiseks asukohaga Jüri
tn 83.

Võru Kunstikooli
arengukava
Võeti vastu Võru Kunstikooli
arengukava 2021–2025.

Nõustumine maade
riigi omandisse jätmisega
Määrati 14 riigi omandisse jäetava maaüksuse sihtotstarbed ning
nõustuti maade riigi omandisse
jätmisega.

Sihtotstarvete määramine
Määrati 38 munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse sihtotstarbed.

Projekteerimistingimuste
andmiseks avatud
menetluse algatamine
Algatati avatud menetlus Pikk
tn 17b kinnistu hoonestusala

Kasutuslubade
väljastamine
Väljastati kasutusluba kaugküttetorustikule asukohtadega
Räpina maantee T1, Põllu tänav
T1, kasutusluba kaugküttetorustikule asukohtadega Pikk tn 2a,
Põllu tn 1d, Põllu tn 1f, Põllu tn
1j, Räpina mnt 14, Põllu tänav
T1, kasutusluba kaugküttetorustikule asukohtadega F. R.
Kreutzwaldi tn 62 // 62a // Petseri tn 25, F. R. Kreutzwaldi tänav,
kasutusluba kaugküttetorusti-

kule asukohaga Lembitu tänav
T1, kasutusluba kaugküttetorustikule asukohtadega Liiva tn 21,
Liiva tn 23 // 23a // 23b, Liiva
tn 24, Liiva tn 24a, Liiva tn 26a,
Liiva tänav T3, Vabriku tänav T1,
kasutusluba kaugküttetorustikule asukohtadega F. R. Kreutzwaldi tn 46, F. R. Kreutzwaldi tänav
ning kasutusluba kaugküttetorustikule asukohtadega Kooli tn
1, Kooli tn 3, Kooli tn 5, Vilja tn
8, Vabaduse tänav T1.

Riigihanke tulemuse
kinnitamine
Riigihankel „Tallinna mnt rekonstrueerimine“ tunnistati
edukaks Asfaldigrupp OÜ pakkumused kogumaksumusega
314 000 eurot (summa käibemaksuta).

Riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada riigihange
„Tervisekeskuse ehitamine“.

Toetuse andmine
Mittetulundusühingu Eesti Korteriühistute Liit koolituste korraldamist otsustati toetada 3000
euroga.

Muinsuskaitsealal
paiknevate hoonete
toetuste eraldamine
Muinsuskaitsealal paikneva hoonete toetust eraldatakse: 13 229
eurot Jüri tn 30 // 30a korteriühistule Jüri tn 30 kortermaja
välispiirete renoveerimise kompenseerimiseks; 20 000 eurot
F. R. Kreutzwaldi tn 4 kortermaja
välispiirete uuendamiseks; 1725
eurot F. R. Kreutzwaldi tn 47 elamu akende uuendamiseks; 12 669
eurot Liiva tn 10a hoone katu
sekatte vahetuse, fassaadi uuendamise kompenseerimiseks;

HEAKORD

heakorraeeskirjaga nõuded talvisteks hooldustöödeks Võru
linnavolikogu 11.10.2006 määrusega nr 32 „Heakorraeeskirja kehtestamine ja koormiste
määramine”, millega saate va-

Katastriüksuse jagamine
Nõustuti F. R. Kreutzwaldi tn
114 katastriüksuse jagamisega kaheks. Moodustatavatele
katastriüksustele määrati aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt: F. R. Kreutzwaldi tn 114,
sihtotstarve 100% elamumaa;
F. R. Kreutzwaldi tn 114a, sihtotstarve 100% elamumaa.

Isikliku kasutusõiguse
seadmine
Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Danpower
Eesti ASi kasuks kinnistule
F. R. Kreutzwaldi tänav (sihtotstarve transpordimaa), määrati
isikliku kasutusõiguse ala ning
tingimused.

Ideekonkursi korraldamine
Otsustati korraldada Kubija
spordikeskuse arhitektuurne
ideekonkurss. Ideekavandite sisuliseks hindamiseks moodustati žürii järgmises koosseisus:
linnapea Anti Allas, linnamajanduse osakonna juhataja Tauno
Asi, peaarhitekt Diana Vene,
Võru Spordikeskuse juhataja
Rein Reitalu, EALi volitatud arhitektid Vahur Sova, Sille Pihlak
ja Sander Aas.

Sihtasutuse Võru
Spordikeskus nõukogu
liikmete määramine
Sihtasutuse Võru Spordikeskus
nõukogu liikmeteks määrati alates 15. detsembrist 2020 tähtajaga kolm aastat järgmised isikud:
Hille Saarepuu, Andres Visnapuu, Rando Raudsepp, Kasper
Keps ja Aavo Hummal.

Jõulukuu on aeg, mil
mõelda möödanikust,
headest inimestest ja
tegudest.

Kinnistuomanike kohustused
talvistel hooldustöödel
Kuna saabumas on talv, palub
Võru Linnavalitsus kinnistute
omanikel põhjalikult läbi mõelda oma võimalused, kuidas talvel kõnniteid hooldada.
Võru linnas on kehtestatud

3320 eurot Katariina allee 3 hoone katuse ning fassaadi värvimise kompenseerimiseks.

jaduse korral tutvuda aadressil https://www.riigiteataja.ee/
akt/420112012086.
Risto Aim,

linnamajanduse osakonna
juhataja asetäitja

Südamlik tänu Võru
linnavolikogule ja
kõikidele inimestele,
kes olid ettepaneku
ja otsuse taga
valida mind 2020.
aastal Võru linna
teenetemärgi saajaks.
Rahulikku jõuluaega!
Olev Kasak

Nõuded talvistele
hooldustöödele:

• Sõidukite parkimisel tuleb sõiduki

kasutajal tagada, et pargitud
sõidukid ei segaks avalikes kohtades
lumekoristust.

• kõnniteel puhastama jalakäijatele ja
•
•

Kinnistuomanikud on
kohustatud:

• koristama kõnniteelt lume ja jää

ning tõrjuma libeduse. Tööd peavad
olema tehtud hiljemalt hommikul
kell 7, pühapäeva hommikul kell
9. Vajaduse korral tuleb kõnniteed
korrastada ka päeva jooksul;

jalgratturitele vähemalt 1 m käiguruumi;
hoidma hoonete välistrepid puhtana
ning vältima libeduse teket.
katuselt, räästast või muudest
kohtadest ohutul viisil eemaldama
varisemisohtlikud ehitusdetailid,
lume ja jää ning vajaduse korral
tähistama ohtliku ala.

Keelatud on:

• kasutada tuhka lume- ja
•

libedusetõrjeks;
lükata lund sõiduteele.

Linn pakub kõnniteede liivatamiseks soolaliiva
Võru linnavalitsus tuletab meelde, et ka sel aastal on kinnistuomanikel võimalik kõnniteede
liivatamise kohustuse täitmiseks
saada piiratud kogustes tasuta soolaliiva (mitte rohkem kui

50 kg korraga), mida jagatakse
uuel aadressil – Luha tn 44. Palume kaasa võtta oma transpordi
pakend.
Arusaamatuste ja väärtõlgenduste ärahoidmiseks pöörame

veel kord tähelepanu asjaolule,
et kampaania on mõeldud ainult
Võru linna kinnistuomanikele.
Lisainfo: linnamajanduse
osakonna juhataja asetäitja Risto
Aim, tel 5347 4332.

Leitud
vara ootab
omanikke
Politsei on Võru linnavalitsusele üle andnud leitud
asju, mille omanikke pole
õnnestunud enam kui aasta
jooksul leida/tuvastada.
Kaotatud esemete seas
on kaks meeste jalgratast,
laste jalgratas, seljakott, rahakott ja käsisaag.
Asjade äratundmiseks
ja kättesaamiseks palume
pöörduda linnavalitsuse
majandusspetsialisti poole
(tel 785 0933).

Võru Linna Leht
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ETTEVÕTLUS

Võrumaa Arenduskeskus
tunnustas maakonna
parimaid ettevõtjaid
Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 18. novembril Võru kultuurimajas Kannel toimunud
pidulikult tunnustamisüritusel
maakonna parimaid ettevõtjaid.
Hindamiskomisjonile laekunud
26 kandidaadi seast valiti laureaadid kaheksas kategoorias.
Aunimetuse pälvisid OÜ Cristella VT, Estelaxe OÜ, Aluweld
OÜ, Vastseliina Pagarikoda OÜ,
Baltic Steelarc OÜ, Vello Saar,
Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus
ja õpilasfirma Mäts.

Aasta suurettevõte OÜ Cristella VT tegevusala on sü-

gavkülmutatud pagaritoodete
tootmine ja müük. Toodang
turustatakse nii Eestis kui ka
teistes Euroopa Liidu riikides.
Ettevõtte tegeleb pidevalt tootearenduse ja uute toodete turule
toomisega. 2019. aastal tehti investeeringud tootmisseadmetesse ja -tehnoloogiatesse, suurendamaks tootmise efektiivsust ja
toodete kvaliteeti. Juurutati toiduohutuse standard IFS ning
seeläbi tagati toiduohutus veelgi
kõrgemal tasemel. Ettevõte annab tööd 277 töötajale.

Aasta väikeettevõte Estelaxe
OÜ tegutseb aastast 2008. Val-

mistatakse plasttooteid. Põhitoodang on mootorkelgud ja rongide istmed. Samuti valmistatakse
laialdaselt
elastomeertooteid.

2020. aasta veebruaris valmis
Võrukivi tööstuspargis uus tootmishoone pidalaga 4800 m2.
Ettevõttes on juurutatud nüüdisaegne tootmistehnoloogia.
Ettevõte annab tööd 49 inimesele.

ginurgaga, pesemisvõimalused,
iganädalane tööriiete pesu ning
väljavahetamine kulumise korral. Tööd antakse 30 töötajale.

Aasta startija on Vastseliina
Pagarikoda OÜ, mis alustas

tegevust 2019. aasta maikuus.
Ettevõte valmistab pagaritooteid
Vastseliina piirkonnas. Tänu
ettevõtlikkusele ja julgele pealehakkamisele on ettevõte vastu
pidanud keerulisele viiruseajale
ja panustab pidevalt tootearendusse, luues uusi maitseid ja
täiustades traditsioonilisi tooteid. Tööd antakse kahele töötajale.

Aasta mikroettevõte OÜ
Aluweld on metallitöötlemise

ettevõte, mis on keskendunud
lehtmetallist ja profiilmaterjalist toodete valmistamisele.
Ettevõtte arendamisel peetakse
oluliseks pidevat arengut nii töötajate oskuste kui ka masinapargi täiustamisel. Lühikese ajaloo
vältel on suudetud välja arendada tootmine, mis suudab klientidele pakkuda kvaliteetseid teenuseid ja tooteid. Ettevõtte edu
aluseks on pikaajalised kogemused metallitöös ja ranged nõudmised kvaliteedis. Tööd antakse
üheksale töötajale.

Aasta ettevõtja tiitli sai Setomaa valla ettevõtja Vello
Saar, kes on ühiskondlikult ak-

tiivne ning üks suuremaid Eesti kuurortravi arendajaid. Vello
Saar on eelkõige tuntud Värska Kuurortravikeskuse juhina.
Värska Kuurortravikeskus ühendab endas ettevõtteid Värska
Veekeskus AS ning Värska Sanatoorium AS. Saar tegutseb järjepidevate arengu nimel – viimase
arendusena tsoodetakse Värska
mineraalveest nina- ja kurgu
spreid Tsilk; tänavu suvel renoveeriti sanatooriumi hotellikorpust ning ka kevadine eriolukord on edukalt seljatatud.

Aasta tööandja tiitel anti ettevõttele Baltic Steelarc OÜ,

mille tegevusala on metallkonstruktsioonide valmistamine. Töödeldavate metallide hulka kuuluvad must metall, roostevaba teras ja alumiinium. 2019.
aasta teisel poolel alustati uue
tootmishoone rajamist Kobela
tööstusalale. Ettevõte panustab
töötajate töötingimustesse: uues
valminud tootmishoones on
töötajate puhketuba koos köö-

Aasta ettevõtlust toetava

Aasta suurettevõtja OÜ Cristella VT esindaja Margit Rahuoja auhinda kätte saamas.

teo tunnustuse sai KaguEesti Innovatsioonikeskus
(KEIK), mis mängib olulist rol-

li Kagu-Eesti ettevõtluskliima
arendajana. KEIK on sillaks keskuse asukate ja lisandväärtuste
kasvatajate ja institutsioonide ja
teenusepakkujate vahel. KaguEesti Innovatsioonikeskuses tegutsevad aktiivsed inimesed.

Aasta õpilasfirma tiitli sai
Võru Gümnaasiumis tegutsenud õpilasfirma Mäts, kel-

le missioon oli vähendada keskkonna reostust. Ettevõtlikud
11. klassi noormehed pakkusid
loodussäästlikku
alternatiivi
plasti sisaldavatele ja poelettidel
leiduvatele närimiskummidele.
Nad tootsid käsitsi valmistatud

Foto: Aigar Nagel

nätsu, mida pakendasid vahapaberisse.

Lisainfo:
Ivi Martens,
atesteeritud ettevõtluskonsultant,
tel 5349 7303,
e-post ivi.martens@vorumaa.ee

ARENDUSTEGEVUS
Kool jäi
pooleli...

Mida edasi
teha?

Kas minna
õppima

Mida
õppida?

või tööle?

Mis eriala
mulle
sobiks?

Sul on küsimused, meie aitame leida vastused

TULE KUTSEVALIKU ÕPPESSE
MIKS TULLA ÕPPIMA?
Võimalus tutvuda erinevate erialadega.
Saad teada, milline elukutse sulle sobib.
Oskad teha teadlikke karjäärivalikuid.
MILLAL?
Igal tööpäeval veebruarist juunini 2021. aastal.
KUI PALJU MAKSAB?
Õpe on tasuta.
Võimalus saada transpordi- ja koolilõuna kompensatsiooni,
eritoetust ja vajadusel elada õpilaskodus.
KUST MA SAAN LISAINFOT?
www.vkhk.ee -> Vastuvõtt -> Erialad -> Kutsevaliku õppekava
Elin Võro elin.voro@vkhk.ee
tel. nr. 78 50 820

ESITA AVALDUS JUBA TÄNA!

Võru osaleb Euroopa väikelinnade
brändiarenduse programmis
Võru on üks kaheksast väikelinnast, kes osaleb kolm aastat
kestvas üleeuroopalises brändiarenduse programmis „Find
Your Greatness“ ehk kohandatuna „Mis on Võru võlu, kuidas
seda kasvatada ja jagada?“ või
lühidalt lihtsalt „Võru võlu“.
Tegemist on linnavalitsuse
arendusosakonna loodud projektiga, mis aitab kohalikku
elu edendada. Projekti eesmärk
on anda osalistele eeskätt teadmised ja oskused, kuidas linna
tugevaid külgi arendada ja neid
hästi välja mängida nii kohalike
heaks kui ka külalistele. Projektis osalemisega kaasneb ka rahaline tugi.
„Find Your Greatness“ on
üks paljudest projektidest suuremas programmis nimega
URBACT, mis on ellu kutsutud
säästva arengu toetamiseks Euroopa linnades. Samas programmis, kuid teiste projektidega
osaleb veel hulga Eesti linnu.
Projektis osaleb lisaks Võrule Alba Iulia (Rumeenia), Candelaria (Hispaania), Bragança
(Portugal), Budapesti XXII
rajoon Budafok-Tétény (Ungari), Limerick (Iirimaa), Perugia
(Itaalia), Wrocław (Poola).
Meil on võimalus teiste väikelinnade kogemustest õppida,
aga ka jagada enda häid kogemusi, näiteks noorte algatuse
toetamisel loodud skate-park,

• Projekti kohta saab
•
•

inglise keeles lugeda lisa
siit: https://urbact.eu/
find-your-greatness.
URBACT programmi
kohta leiab infot sellelt
aadressilt: https://urbact.
eu/urbact-eesti.
Huvi korral kirjuta
karin.kahre@voru.ee.

linnaelanike kaasamine Koreli
pargi puudeistutustalgutel, nüüdisaegse LED tänavavalgustuse
rajamine ja nii mõndagi muud.
Projekti elluviimiseks on
kaasatud Võru linnavalitsusse
valdkonna spetsialist Karin Kahre, kel on mitmekülgne kogemus
kommunikatsiooni juhtimises ja
rahvusvaheliste projektide koordineerimises. Projektiga töötab
veel hulk inimesi linnavalitsusest ja teistest kohalikest organisatsioonidest.
Karin Kahre,

Võru linnavalitsuse
turundusspetsialist projekti
„Find Your Greatness“ juures

Kallis soojuse
klient!
2020. aasta on olnud heitlik ja
murranguline, täis ettearvamatust ja ootamatusi. Selles
üldises teadmatuses on siiski ka
midagi kindlat, mille üle võib
rõõmu tunda – see on meie toasoe. Danpoweri katlamajades
biokütuse põletamisel tekkiv
soojus on mõeldud just sulle,
kallis klient, et saaksid hetkeks
unustada selle, mis jääb väljapoole toaseinu. Liigume lootusrikkalt uude aastasse. Mõtleme
ühiselt puhtama elukeskkonna
peale, et Võru linn võiks olla
unistuste elamispaik.
Täname Teid selle aasta
eest. Soovime Teile kaunist
jõuluootust ja killukest soojust
igasse järgnevasse päeva!
Teie Danpower Eesti AS
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SOTSIAALHOOLEKANNE

Uus aasta toob Võru linna elanikele muutunud
sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra
2020. aasta jääb Võru linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnale
meelde koroona-aastana, mis oli
täis uusi olukordi, ootamatusi ja
suurt kohanemist nõudvaid jõupingutusi. Kuid see ei ole ainus
põhjus, miks saame mööduvat
aastat nimetada meeldejäävaks.
Lisaks tavatule koroonateemale
läbis meie tegemisi ja töid uue
Võru linna sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra väljatöötamine.
Võru linnavolikogu on aastate jooksul andnud välja palju
määrusi sotsiaalteenuste ja -toetuste korra kohta, mille alusel on
sotsiaaltööosakond tegutsenud.
Kõik need korrad kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2020 ja 1.
jaanuaril 2021 hakkab kehtima
19. novembril 2020 Võru linnavolikogu heakskiidu saanud ja
kehtestatud määrus nr 14 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise
kord“, mis on koonddokument
kõikide sotsiaalteenuste ja -toetuste kohta, mida Võrus määratakse ja osutatakse.
Viimati tegeleti sotsiaalvaldkonda puudutavate kordade
uuendamisega põhjalikult 2016.
aastal. Vahepeal on toimunud
muudatused riigi arengus, kohalikule omavalitsusele on sotsiaalvaldkonnas juurde tulnud
kohustusi, muutunud on sotsiaalhoolekande seadus ja see
kõik oli põhjuseks, mis tingis
Võru linnas uue korra väljatöötamise ja kehtestamise vajaduse.
Võru linna sotsiaalhoolekandelise abi andmise uue
korraga on huvilistel võimalik
tutvuda Riigi Teatajas
https://www.riigiteataja.ee/
akt/425112020005 ja alates
1. jaanuarist 2021 ka linna
kodulehel www.voru.ee.

Siinkohal anname ülevaate suurematest muudatustest, mille
uus kord endaga kaasa toob nii
Võru linna sotsiaaltöö üldises
korralduses kui ka makstavates
toetustes ja osutatavates teenustes.
Sotsiaalabist rääkides on
kõigepealt oluline teada aluspõhimõtet, mille kohaselt esmase
vastutuse oma elu ja heaolu eest

peab võtma eelkõige iga inimene
ise. Kui inimesel endal puuduvad võimed ja ressursid oma heaolu tagada, siis on abistamiskohustus tema perekonnal. Kui ka
perekonnal puuduvad ressursid
ning oma lähedase toimetulekut
ei suudeta tagada, lasub abistamiskohustus avalikul võimul
ehk kohalikul omavalitsusel.
Nimetatud põhimõttest lähtudes osutame abi eelkõige neile
Võru linna elanikele, kes on majandusliku toimetuleku mõistes kõige haavatavamad. Linna
eelarvest makstavad toetused
jagunevad sissetulekust mittesõltuvateks ja sissetulekust sõltuvateks toetusteks.
Sissetulekust mittesõltuvad
toetused on näiteks lapse sünnitoetus, matusetoetus, puudega lapse hooldamise toetus jne.
Sissetulekust sõltuvate toetuste
määramine sõltub inimese või
pere sissetulekust. Tulenevalt
sellest kvalifitseeruvad linna eelarvest makstavate sissetulekust
sõltuvate toetuste saajateks üldjuhul need inimesed ja pered,
kelle sissetulekud on väikesed,
kes saavad toimetulekutoetust
või kelle sissetulek on ainult rahvapension või osalise töövõime
puhul makstav toetus.
Sissetulekust sõltuvate toetuste ja teenuste määramisega
kaasneb alati inimese abivajaduse hindamine.

Muudatus Võru linna
sotsiaaltöö korralduses
Võru linna sotsiaaltööd korraldavad linnavalitsuse sotsiaaltööosakond ja linna hallatav asutus
Nöörimaa Tugikodu. Sotsiaaltööosakonna alluvuses töötab ka
2019. aastal avatud Pargikodu.
Pargikodu asub aadressil
Kreutzwaldi tn 55 ja seal elavad
linnalt eluruumi saanud inimesed, kes vajavad hooldustöötaja
tuge igapäevaseks toimetulekuks.
Nöörimaa Tugikodu korraldab ja osutab teenuseid, mis on
kohalikule omavalitsusele sotsiaalhoolekande seaduse järgi
kohustuslikud.
Kui siiani tuli mitme teenuse (koduteenus, isikliku abistaja
teenus, transporditeenus jne)
saamiseks esitada taotlus Nööri
maa Tugikodule, siis alates
1. jaanuarist 2021 tuleb kõikide

toetuste ja teenuste saamiseks
pöörduda Võru linnavalitsuse
sotsiaaltööosakonda. Sotsiaaltööosakonnas hinnatakse inimese abivajadust ja seejärel suunatakse ta teenusele. Seda teeb
sotsiaaltööosakonda tööle võetud sotsiaalteenuste spetsialist.

Teenused
Sotsiaalhoolekande seaduse
(SHS) kohaselt on kohalikul
omavalitsusel kohustus
korraldada 13 teenust:
koduteenust, väljaspool
kodu osutatavat üldhooldusteenust, tugiisikuteenust,
täisealise isiku hooldust,
isikliku abistaja teenust,
varjupaigateenust, turvakoduteenust, sotsiaaltransporditeenust, eluruumi tagamise
teenust, võlanõustamisteenust, lapsehoiuteenust,
asendushooldusteenust ning
järelhooldusteenust.

Lisaks kohustuslikele teenustele
osutab Nöörimaa Tugikodu veel
pesupesemise ja duši kasutamise
teenust.
Sotsiaalhoolekande seaduse
järgi on lubatud võtta teenuste
eest tasu, mis on teenuse saajale
jõukohane. Praegu kehtiv teenuste hinnakiri on kinnitatud
2016. aastal. Nelja aastaga on
suurenenud inimeste sissetulekud ja seetõttu on linnavalitsus
muutund osutatavate teenuste
hinnakirja.
Rahvastikuregistri järgi
Võru linnas elavatele inimestele
on tasuta järgmised teenused:
tugiisikuteenus, täisealise isiku
hooldus, turvakoduteenus, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus, asendushooldusteenus
lapsele ja järelhooldusteenus
noortele. Nende teenuste kulu
makstake Võru linna eelarvest.
Teenuste hindadega saab tutvuda alates 1. jaanuarist 2021 Võru
linna kodulehel www.voru.ee.
Eraldi juhime tähelepanu
koduteenuse osutamisega seotud muudatustele. Praegu kehtiva hinnakirja alusel on koduteenust saavatele inimestele, kellel
ei ole lapsi ega lapselapsi, teenus
tasuta, ning järeltulevat põlve

omavatele koduteenuse saajatele hind vastavalt 30 eurot kuus
kahe teenuse tunni eest nädalas
ja 60 eurot kuus nelja teenuse
tunni eest nädalas. 1. jaanuarist
2021 kehtima hakkava hinnakirja alusel on teenus tasuline
kõigile ja see on 1 euro teenuse
ühe tunni eest.
Kaob ära piirang, et koduteenust saab kahe või nelja tunni
kaupa nädalas. Tundide maht
tehakse kindlaks inimese abivajaduse hindamise käigus.
Koduteenuse vajaduse suurenemise puhuks on Nöörimaa
Tugikodu eelarvesse juba sel
aastal arvestatud kahe koduteenuse töötaja juurde palkamisega
kaasnev tööjõukulu.

Toetused
Eespool juhtisime tähelepanu
sellele, et toetused jagunevad
sissetulekust mittesõltuvateks ja
sissetulekust sõltuvateks. Mitme
sissetulekust mittesõltuva toetuse määra on tõstetud. Nii näiteks
makstakse senisest enam sünni-, lapse eestkostja ja täisealise
isiku hooldamise toetust.
Sissetulekust mittesõltuvad
toetused on sünnitoetus,
kolme- või enamalapselise
vanema lasteaia õppekulu toetus, ranitsatoetus,
puudega lapse hooldamise
toetus, lapse eestkostja
toetus, elluastumistoetus,
tähtpäevatoetus, üldhooldusteenuse kohamaksumuse
toetus, täisealise isiku hoolduse toetus, psühholoogilise
nõustamise toetus, hoolduspere vanema toetus ning
matusetoetus.

Sissetulekust mittesõltuvate
toetuste nimekirjas ei ole enam
puudega isiku hooldamise korraldamise toetust (20 eurot raske
ja 30 eurot sügava puude korral).
2020. aasta oli selle toetuse määramisel üleminekuaasta, kus
puude raskusastme lõppemisega kadus inimestel õigus sellele
toetusele. Nimetatud toetuse
maksmine lõpetatakse kõigile
31. detsembril 2020. Puudega
isiku hooldamise korraldamise
toetuse nimetus ütleb, et toe-

tus oli mõeldud puudest tingitud hoolduse korraldamiseks.
Samas ei vaja kindlasti kõik
puudega inimesed hooldust ja
abi igapäevaeluga toimetulekul
ning seetõttu ei ole mõistlik seda
sotsiaaltoetust maksta kõigile.
Abivajaduse korral saab osutada
puudega inimesele koduteenust,
tugiisikuteenust, isikliku abistaja teenust või suurema hoolduse
vajaduse korral täisealise isiku
hoolduse teenust.
Sotsiaalhoolekandelise abi
korraldamisel on üldtunnustatud põhimõte see, et teenus on
alati tulemuslikum ja katab abivajadust paremini kui rahaline
toetus.
Linna eelarve koosneb suures osas linna elanike makstavatest maksudest ja kohalik
omavalitsus vastutab eelarve
eesmärgipärase ja õiglase kasutamise eest. Analüüsides linnas
elavate erinevate sihtrühmade
olukorda, oleme tulnud järeldusele, et kõige haavatavamas
seisus on lastega pered. Nende
hulgas pered, kes tasuvad oma
lähedase hooldekodusse paigutamisel hooldekodu kohamaksu
pensionist puudujäävat osa. See
on peredele iga kuu arvestatav
väljaminek. Nende perede majandusliku seisu leevendamiseks
lisandus uus toetuse liik, üldhooldusteenuse kohamaksumuse toetus, mida hakatakse maksma rahvastikuregistri järgi Võru
linnas elavatele, kuid hooldekodus viibivatele inimestele iga
kuu 75 eurot.
Sissetulekust sõltuvad
toetused on lasteaia toidukulu toetus, ühe- või kahelapselise vanema lasteaia
õppekulu hüvitamise toetus,
lastelaagri toetus, huvitegevuse toetus, ravimitoetus,
prillitoetus, puudega isiku
sotsiaalteenuse osutamise
toetus, üldhooldusteenuse
kohamaksumuse hüvitis ning
küttetoetus.

Sissetulekust sõltuvate toetuste
määrades tehti järgmised muudatused.
Ühe- või kahelapselise vanema lasteaia õppekulu hüvitamise

toetuse määr tõusis ühelapselise
vanema puhul 25%-lt 50%-le,
kahe lapse puhul peres 50%-lt
75%-le.
Huvitegevuse toetuse saajate
ring laienes, sest toetus määratakse isikule, kelle perekonna
sissetulek on pärast eluasemekulude mahaarvamist väiksem
kui 1,75-kordne toimetulekupiir.
Praegu kehtiva korra kohaselt on
selleks piiriks 1,5-kordne toimetuleku piir.
Küttetoetust on tõstetud
120 eurole aastas praegu kehtiva
95 euro asemel.
Ravimitoetust tõstetakse
praegu kehtivalt 45 eurolt 60 eurole aastas.
Prillitoetus on praegu kehtiva korra järgi 32 eurot aastas ja
nägemispuude korral 50% prilliklaaside maksumusest. Uue
korra kehtima hakkamisel on
prillitoetus 50% prilliklaaside
maksumusest ka nägemispuudeta isikutele.

Lõpetuseks
Uue sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korra väljatöötamisel
oleme palju analüüsinud, arutanud ja tuliselt vaielnudki. Seda
kõike selle nimel, et abi saaks
need inimesed, kes seda tõeliselt
vajavad, ning ja nii paraneks sotsiaaltöö kvaliteet Võru linnas.
Oleme püüdnud vastutustundlikult jagada ressurssi, mis on
Võru linna eelarves ette nähtud
sotsiaalhoolekandeliseks tegevuseks.
Siinkohal julgustame inimesi abivajaduse korral pöörduma
sotsiaaltööosakonna poole, kus
saab esialgset nõu teenuste ning
toetuste määramise tingimuste,
sisu ja korra kohta.
Mõeldes meie kõigi tervisele ja viiruse levikust tingitud
olukorrale, on praegu keeruline
järgida ametnike vastuvõtuaegu ja seepärast palume teatada
telefoni või e-posti teel ette oma
soovist sotsiaaltööosakonda tulla. Kõik kontaktid on Võru linna
kodulehel www.voru.ee.
Kõikide Võru linna sotsiaaltöötajate nimel soovime, et
jääksite terveks, saaksite nautida
kaunist advendiaega ning saabuvaid pühi!
Eve Ilisson,

sotsiaaltööosakonna juhataja

KUU PILDIS

Riigikogus avati Võru maakonna meistrite käsitöö näitusmüük juba 20. korda
Võrumaa Arenduskeskuse eestvedamisel toimus juba 20. korda
traditsiooniline Võru maakonna
meistrite käsitöö ja talutoodangu näitusmüük Tallinnas. Näitusmüük korraldati koostöös
kohalike käsitöölistega.
2.-3. detsembril toimus näitusmüük ministeeriumide ühishoones ja 7.-8. detsembril Riigikogus.
Näitusmüügi avanud Riigikogu esimees Henn Põlluaas avaldas suurt tänu kogu meeskonnale pikaajalise meeldiva koostöö
eest ning tundis heameelt, et igal
aastal Võrumaa suurepärased
maitsed neile lähedale toome.
Võru maakonna nimel tervitas kohalolijaid Võrumaa

Arenduskeskuse juhatuse liige
Tiit Toots: „Tänan südamest, et
meile on antud võimalus tulla
siia Riigikokku tutvustama meie
rikkalikku kultuuri. See on olnud väga hea võimalus meie käsitööliste jaoks oma tooteid kaugemal tutvustada. Loodetavasti
oleme abiks olnud ka jõulukingikoti täitmisel ja jõulurõõmu
toomisel.“
Juubelihõngu andis avamisele juurde käsitöö näitusmüügi
meeskonna pikaaegne liige Jaanus Mark, kes kirjutas selleks
puhuks humoorika sketši „Võrumaal tehtud, Toompeal nähtud“. Lugu pajatab kakskümmend aastat toimunud käsitöö
näitusmüügist Riigikogus.

Luulevormis esitatud sketš
saadeti videona tervituseks kõikidele Riigikogu liikmetele ning on
heaks meenutuseks meile kõigile.

Näitusmüügi
meeskond.
Foto: erakogu

Kristi Vals,

SA Võrumaa Arenduskeskus
kultuurispetsialist

Näitusmüügi avamine Riigikogus. 

Foto: Erik Peinar
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Ega tali taeva jää! Kuidas vältida torude ja veemõõdusõlme külmumist
Külmade saabumise tõttu on
igati asjakohane meelde tuletada, mida iga majapidamine saaks ette võtta, et vältida torude ja veemõõdusõlme külmumist.
Mõned soovitused ja näpunäited torustike külmumise ennetamiseks:
• Temperatuur veemõõdusõlmes ei tohi langeda alla +4
kraadi. Kui veemõõdusõlm
paikneb keldris, siis külmumise vältimiseks paigaldada
veemõõdusõlme lisaküttekeha
ning soojustada keldriaknad ja
torustik.
• Kui veemõõdusõlm asub kaevus, tuleb soojustada kaevukaas. Selleks võib näiteks kasutada vähemalt 100 mm peno
plasti.
• Kui maja või suvila seisab
talvel tühjana, soovitame ajutiselt vesi sulgeda ning torustik
tühjaks lasta. Vee sulgemiseks

•

•
•

tuleb ühendust võtta ASga
Võru Vesi.
Samuti tuleb tühjaks lasta

kõik kinnistul paiknevad kastmisvee torustikud, millel on
oht külmuda.

• Veetorustik

peab paiknema
allpool külmumispiiri, see on
1,5–1,9 m sügavusel. Kui on

•

teada, et torustik või majasisend pole paigaldatud nõutud
sügavusele, võib külmumise
vältimiseks torustikku soojendada elektri abil ja võimaluse
korral kuhjata trassile lund või
lehti.
Kliendi kohustus on hoida
veemõõdusõlme paigaldatud
arvesti külmumise eest. Selleks
tuleb hoida veemõõdusõlmes
temperatuur püsivalt vähemalt
+4 kraadi. Kui veearvesti on
ära külmunud (veearvesti klaas
on purunenud või veearvesti
juurest tilgub), siis tuleb sellest
viivitamatult teata vee-ettevõtjale, kes vahetab veearvesti
välja kliendi kulul ning vajaduse korral sulgeb kinnistul
veeühenduse.
Kui üksi eespool nimetatud
soovitus ei ole rakendatav, võib
külmumise vältimiseks jätta
veekraan nirisema/tilkuma.
Tuleb olla tähelepanelik ja

mitte kaotada valvsust peale
suurte külmade möödumist,
õhutemperatuuri soojenedes
liigub maapinnas külm sügavamale ja säilib torustike kül
mumise oht.
• Samuti tuleb tähelapanu
pöörata kanalisatsioonitorustikele: kui eelmistel talvedel on
olnud probleeme külmumisega, siis kuhjata trassi peale
lund või lehti.
Kui torustik on külmunud,
tuleb sellest viivitamata teada
anda vee-ettevõtjale võimalike
kahjude ära hoidmiseks. Külmunud torustikku ei tohi hakata
ise lahtise leegiga sulatama! Abi
saamiseks soovitame pöörduda
ASi Võru Vesi poole või teiste
torutööd teostavate ettevõtete
poole, kellel on olemas torustiku
sulatamiseks vahendid.
Rahulikku jõuluaega soovides

AS Võru Vesi

Päästeamet soovib ohutuid jõule ja aastavahetust!

Taavi Siilbek,

Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo
peaspetsialist

Kuigi jõulud ja aastavahetus on
ülekaalukalt täis meeliülendavaid hetki, varitseb kodus kahjuks sel ajal ka hulganisti ohte.
Päästeameti jõulutervitustega

käivad sestap ikka käsikäes nõuanded ohutuse tagamiseks.
Pühade ajal luuakse paljudes
kodudes hubast meeleolu lahtise
tulega, olgu selleks küünlaleek
või mõnusat soojust kiirgav kaminatuli. Oluline on meeles pidada, et lahtist tuld ei tohi jätta
täiskasvanute järelevalveta. Mänguhoos lapsed või eluruumis ringi liikuvad lemmikloomad võivad põleva küünla kergelt ümber
ajada ja tulekahju süüdata.
Küünal peab olema asetatud
kindlale alusele ja eemale süttida võivatest esemetest, nagu
näiteks kardinad või teler. Tuletegemise vahendid on parem
laste käeulatusest eemal hoida
ja tulega seotud ohte põnnidele
selgitada.

Kamina või ahju kütmisel
ole kindel, et see on korras ja
hooldatud. Hoia põlevmaterjal
kütteseadmest, eriti koldesuust,
ohutus kauguses, et see kuumusest või sädemetest ei süttiks.
Hoidu ahju ülekütmisest.
Ülekütmine, hooletus
kütmisel ja hooldamata
kütteseadmed on külmal
ajal sagedasemad tulekahju
põhjused.
Tähtis on järgida ohutust elektri
kasutamisel. Veendu, et elektrijuhtmestik oleks terve ja ära
koorma juhtmeid üle. Traditsiooniline elektriküünaldega
kaunistatud jõulupuu võib kuivades äärmiselt tuleohtli-

kuks muutuda. Kui ülekoormusest kuumenenud pikendusjuhe
või vigane elektriküünal selle
süütab, põleb puu ära sekunditega ning süütab ümbruse. Kuivamise ennetamiseks anna kuusepuule piisavalt vett.
Kahjuks puutuvad päästjad
jõulude ajal sageli kokku pliidile
või ahju küpsema unustatud toidust algavate tulekahjudega. Kui
teed sööki, jää kööki! Kaua küpsevate toitude valmistamisel kasuta taimerit, et toit ei ununeks
ega läheks kõrbema.
Puhkenud tuleõnnetusest
annab kõige kindlamini märku
töökorras suitsuandur. Jõulud
on hea aeg kinkida lähedastele
uus suitsu- või vingugaasiandur. Suitsuandurite tööiga on

Alkohol ja pürotehnika ei sobi
Ilutulestikuraketid, -patareid ja
muud pürotehnilised tooted pakuvad meile aastavahetusel kustumatut elamust ja ülevaid hetki.
Kuid seda vaid siis, kui neid õigesti
kasutada. Paraku tuleb Päästeametil igal aastavahetusel tegeleda
ka juhtumitega, kus ilu ja rõõmu
asemel on pürotehnika tekitanud
hoopis kahju ja kurvastust. Seetõttu pole liigne üle korrata elementaarsed ohutusreeglid.

Mis muudab
pürotehnilised tooted
ohtlikuks ja mida jälgida
ostmisel?
Pürotehnilised tooted ei ole ju
iseenesest ohtlikud. Ohtlikuks
muudab need ebaõige kasutamine ja tihtipeale on õnnetuste
taga just inimene. Alati tuleb
olla kindel, et pürotehnika oleks
tänapäevane ja toodetud sellele spetsialiseerunud ettevõttes.

Samuti ei ole mõistlik kodustes
tingimustes kasutada pürotehnikat, mis on mõeldud professionaalidele. Teiseks jälgida kasutusjuhendeid, küsida müüjalt
üle ohutusreeglid ning tegutseda
neile vastavalt.

Millised on pürotehnika
kasutamisega seotud
levinumad probleemid?
Kõige suurem probleem on hooletult kasutatud või korralikult
toestamata ilutulestikurakettidest süttinud rõdud. Samuti on
kiirabil tegemist pürotehnika
valest kasutamisest saadud vigastustega.

Millised on levinumad
eksimused pürotehnika
kasutamisel?
Pürotehniliste patareide ebaõige
paigaldamine, mille tagajärjel
kukub pakk külili ning raketid

Pikk pühade aeg hõlmab
endas aastavahetuse
pidustusi ja vana aasta
ilutulestikuga ära saatmist.
Nendega seotud õnnetuste
ennetamine algab juba poes.
Katkise välimuse ja kasutusjuhendita pürotehnikat osta
ei tohi.

Soetatud pürotehnikat tuleb hoida kuivas kohas. Väga oluline on
meeles pidada, et rakette ei tohi
lasta rõdult, aknast või käest.
Rakett ei tohi lennata inimeste
poole, katustele või akendesse. Enne ilutulestiku süütamist
veendu, et see oleks asetatud lagedale alale ja kindlale pinnale,
et lähedal ei oleks inimesi, autosid ja hooneid. Süütamise hetkel
ei tohi kummarduda ilutulestiku kohale ja pärast seda tuleb
kohe eemalduda ohutusse kaugusesse.
Ole hoolas ja pea ohutusreeglitest kinni, et kõik saaks
veeta meeldejääva aastavahetuse
kodus, mitte haiglas. Rahulikke
ja turvalisi jõule ning meeleolukat aastavahetust!

PÄÄSTEAMETI 10 SOOVITUST
PÜROTEHNIKA KASUTAMISEL

lendavad suvalises suunas,
kas vastu hooneid, akendest
sisse, rõdudele, autodesse või
inimeste pihta. Kindlasti ei sobi
kokku alkohol ja pürotehnika
ehk inimene, kes pürotehnikat
kasutab, peab olema kaine ja võtab sellega endale vastutuse.

Millised on karistused
pürotehnika vale
käitlemise eest, kui neid
üldse on?
Pürotehnika vale hoidmise ja
kasutamisega seotud karistused
tulenevad nii lõhkematerjali
seadusest kui ka tuleohutuse
seadusest ning nende alamaktidest. Päästeamet ja Tehnilise
Järelevalve Amet kontrollivad
aasta lõpus üsna paljusid pürotehnika müügikohti ja aeg-ajalt
leitakse sealt ka puudusi. Peamine eesmärk ei ole muidugi mitte
niivõrd karistamine, kuivõrd

kuni 10 aastat. Seega on vaja
seadmete korrasoleku tagamiseks neid aeg-ajalt välja vahetada.
Vingugaasiandur kulub ära
tahke- või gaasiküttega kodudes,
kus seadmete kasutamisel võib
nähtamatu ja lõhnatu, kuid tervist kahjustav või lausa eluohtlik
ülimürgine vingugaas tuppa sattuda.

puuduste likvideerimine ja kogu
pürotehnika tootmise-hoidmise-müümise-kasutamise ahela
ohutuks muutmine.

1. Osta pürotehnilisi tooteid ainult vastavat luba
omavast müügikohast. Ära osta tooteid turult või
suvaliselt isikult tänaval.
2. Hoia tooteid kuivas, ohutus ja lastele kättesaamatus kohas.
3. Ära kasuta tooteid alkoholijoobes olles.
4. Kontrolli enne toote kasutamist, et sellel poleks mehaanilisi
vigastusi. Vigastatud toode tagasta müüjale.
5. Vali toote kasutamiseks sobiv aeg ja koht, arvesta öörahu
ja ilma ning et ka toote oleks ohutult kaugel inimestest,
hoonetest ja sõidukitest.
6. Kasuta toodet üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil
(ohumaa, süütamise viis, vanusepiirang).
7. Ära viska toodet tulle ega inimeste või loomade poole.
8. Ilutulestiku tegemisel ära hoia toodet käes ega kummardu
selle kohale.
9. Kui toode ei rakendu, oota mõnda aega enne selle üles
korjamist. Ära jäta seda vedelema ega viska prügikasti,
vaid tagasta müüjale.
10. Selgita lastele pürotehniliste toodetega seotud ohtusid,
räägi vanusepiirangutest ning näita eeskuju ilutulestiku
ohutul käsitsemisel.

OLULINE TEADA

Informatsioon perearst dr Silvi Susi patsientidele
1. jaanuaril 2021 lõpetab dr Silvi
Susi töö ja nimistu võtab üle dr
Ellen Lembra. Koos perearstiga
hakkavad töötama õed Elleka
Aader, Kaili Oru ja Terje Rammo.
Vastuvõtt hakkab toimuma
Võrus Jüri 19a neljandal korrusel kabinetis 414.

Muutuvad ka kontaktandmed, alates 1. jaanuarist on praksise telefoninumber 5627 2762 ja
e-posti aadress info@drlembra.ee.
Praksise tööaeg on E, T, K, R
kl 8–16 ja N kl 10–18.
Kuni koroonaviirus levib, ei
ole soovitav tulla perearstikes-

kusse ette teatamata. Telefoni
teel saab nõu küsida kogu praksise lahtiolekuaja jooksul. Esmane kontaktisik on pereõde.
E-kirja teel saab teavitada
kordusretsepti pikendamise
vajadusest ja soovist pöörduda
perearsti või -õe vastuvõtule.

Kindlasti lisage oma telefoninumber, et saaksime vajaduse
korral tagasi helistada.
E-post ei sobi kiireloomuliste probleemide lahendamiseks ega ole turvaline, kui on
tarvis edastada delikaatseid
andmeid.

Seoses võimalike
tõrgetega
nimistu andmete
ülekandmisel palume
mitte jätta oluliste
retseptide ja tõendite
pikendamist jaanuari
esimesele töönädalale!

Loodame, et edaspidi
kulgeb kõik häireteta
ning saame olla teile abiks
tervise hoidmisel ja taastamisel.
Püsigem terved!

Perearst Ellen Lembra
meeskonnaga
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Lavalt kõlavad jõulutervitused. 

Foto: Sippie Guth

Koeratüdruk
Lotte oma
kaaskonna ja
uute sõpradega.
Rahvast tulvil Võru keskväljak 29. novembri õhtupoolikul. 

29. novembri õhtupoolikul süüdati jõulutuled Võru keskväljakule istutatud
kuusepuul. Kõlasid advendiaja avakõned, laulsid Hellika ja Siim. Lottemaalt
oli kohale sõitnud koeratüdruk Lotte
koos nelja sõbraga. Üheskoos toodi
Võru lastele jõulutervitusi ning lastel

Foto:
Marianne Mett

Foto: Aigar Nagel

oli võimalus koos armastatud multifilmitegelastega laulda ja tantsida.
Võru keskväljaku kaunistamisel
olid sel aastal linna koostööpartnerid
Võru Empak AS, ADexpert OÜ, Enerel
OÜ, Leeri Lillesalong.
Täname!

Advendimelu.
Foto:
Regina Fluss

ÜLESKUTSE

Kaunistame Võru linna rõõmuks lastele
Võru linnavalitsus ja lastefestival kutsuvad kõiki üles kaunistama oma koduõuesid, hooneid,
vaateaknaid ning looma ühiselt
linnas lastepärast jõulurõõmu.
Üleskutse eesmärk on rõõmustada lapsi ning luua ühiselt

jõuluilu, mis just neid kõnetab.
„Kõik pered, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid võiksid
sel aastal jõulukaunistusi üles
seades mõelda lastele ning kaunistada selliselt, et linnas ringi
liikumine valmistaks lastele pal-

ju elevust ja rõõmu,“ kommenteeris linnapea Anti Allas.
„Kahjuks on viirus meid tänavu surunud raamidesse ja peredel ei ole olnud võimalust teha
lastega suuremaid väljasõite.
Loogu siis lastele põnevalt kau-

nistatud linn vähemalt võimalusi koos peredega värskes õhus
toredaid ringkäike ette võtta. Ka
külalised on oodatud meie lapsesõbralikku linna uudistama
ja jõulumeeleolu nautima,“ lisas
linnapea.

Kõikidest kaunistustest ootame ka fotosid, et lastest koosnev žürii saaks välja valida oma
lemmikud ja neid ka auhindadega premeerida.
Fotod oma loodud jõuluilust
palume saata hiljemalt 20. det-

sembriks 2020 aadressile marianne.mett@voru.ee.
Fotod avalikustame ka Võru
linna Facebooki lehel ja jaanuari
Võru Linna Lehes.
Marianne Mett,

avalike suhete spetsialist

Võru Talvelaat
18. detsembril
kell 09.00-16.00
Võru linna keskväljakul
Müügil toidu- ja tööstuskaubad,
jõulukaubad, käsitöö.
Info tel. 5805 1915

Olete oodatud!

Võru Linna Leht
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Talvefestival
Võru linna
keskväljakul
5. detsembril Võru linna keskväljakul peetud talvefestival ühendas tänavu mitu suurt ettevõtmist:
kavas oli perepäev „Valgus võidab“, IV talvine tantsupäev ja linna traditsiooniline jõululaat.
Avatud oli suur meisterdamise telk ja miniloomaaed, laval toimusid kontserdid ja tantsutoad.
Praksus tuleeide lõke ja pakuti müstilist tule-show’d.
Võru linna jõululaadal kauplesid käsitöömeistrid omavalmistatud tekstiili ja tarbeesemetega, taluköögid pakkusid maitsvat kraami ning leidus ka
muud põnevat kaupa.
Päri(mu)stantsu pealinn Võru kutsus kõiki tantsuhuvilisi osalema tantsuõppel ja ühistantsimisel.
Käib tantsuõppe
pooltund lastele.
Sarve talu
miniloomaaed.
Fotod: Marianne Mett

Artistic Flow’ tule-show.

Esineb jõuluvanade ansambel.

Laadamelu.

Päev täis
tantsu
Võru talvefestivali ajal MTÜ
Võru Folkloorifestivali eestvedamisel toimunud IV talvine
tantsupäev oli täis tantsusamme,
triibuseelikuid ja emotsioone.
Hommik algas tantsurühmade
Meelespea ja Hõbevalge esinemisega. Teatepulga võtsid üle
meie kõige nooremad. Kolman-

Õhtuse
ühistantsimise sisse
juhatanud
sabatants.
Foto:
Lasse Rihard
Sissas

dat korda toimus laste tantsuline pooltund. Sellele järgnenud
tantsutubades sai õppida kõiki
tantse, mida juba kell 16 ühiselt
tantsiti. Õhtu kulmineerus pärast traditsiooniks saanud „Oiget ja vasemat“ tuleetendusega.
Talvisel tantsupäeval tantsis
üle 250 tantsuhuvilise Võru-,
Põlva-, Rapla-, Harju-, Pärnu-,
Tartumaalt. Korraldajad on tänulikud kõikidele osalejatele.
Kuigi mitmed tantsurühmad
olid sunnitud loobuma veel viimasel hetkel Võrru tulekust, õnnestus talvine tantsupäev igati.

Oli tunda kohalike rühmade ja
tantsuõpetajate panust meie kultuurielu hoidmisel ja mitmekesistamisel.
Aastal 2021 möödub 135
aastat Anna Raudkatsi sünnist.
Anna Raudkats on kogunud ja
üles tähendanud hulga rahvatantse ja laulumänge, mitmed
neist kuulusid ka selle aasta
ühistantsimise repertuaari. Seda
on plaanis jätkata ka saabuval
aastal XXVI pärimustantsu festivalil.
MTÜ Võru Folkloorifestival

kutse tantsule

Võru tänavatantsijad astuvad keerulistest oludest
hoolimata uude aastasse suurte plaanidega
Elame ajal, mil olukord muutub
riigis pea iga päev, eriti keeruline
on spordi ja huvihariduse edendajatel. Treeneritel ja õpetajatel
seisab ees proovikivi hoida üleval
õpilaste motivatsiooni ja otsida
väljundeid ka siis, kui kauaoodatud võistlused ära jäävad.
Tantsukool JJ-Street on tänavatantsutreeninguid Võrus korraldanud juba 10 aastat ning pidevalt võtavad noored linnas ette
midagi uut ja põnevat. Ka praegu
on JJ-Streeti treenerid optimistlikud ning teevad uueks aastaks
suuri plaane.
Tänavu septembris alustas
treeninguid JJ-Streeti Võru stuudios Tartust pärit treener Annely
Kõrvel, kes tahab noortele õpetada
veel täpsemaid ja originaalsemaid
teadmisi hiphopist. „Inimestel
seostub hiphopiga sageli näiteks
film „Step Up“ või laiad riided.
Aga selle kõige taga on hoopis

mitmekesisem ja huvitavam tantsustiil,“ selgitas Annely Kõrvel. Ta
on tegelenud tänavatantsuga juba
kaheksa aastat ning õppinud tantsutrennides palju rohkem kui lihtsalt liigutusi. „Ma olen täiesti teine
inimene, võrreldes sellega, kust
alustasin. Minu elustiil on nüüd
tervislikum ja olen enesekindlam
ning minu elukvaliteet on tunduvalt parem,“ sõnas ta.
Võrus esimest aastat tegutseva Kõrveli sõnul kardetakse
tantsutrenni tulemist mõnikord
rohkem kui vaja. Tema sõnul pole
varasem kogemus määrav, seda
õpetab treener saalis ning ühest
trennist võivad välja kasvada
hoopis kõrgemad sihid. „Minagi
alustasin õpilasena saalist nagu
iga teine, aga peagi sain aru, et
tahan selles valdkonnas saavutada hoopis rohkem ning õppida
neid oskusi ka teistega jagama,“
meenutas Kõrvel. Tants on nüüd

tema elu lahutamatu osa, alustades igapäevastest trennidest ning
lõpetades võistlustel käimise ja
koreograafiate loomisega.
Kuigi just võistlusi oli tänavu
võrdlemisi vähe, võttis Kõrvel kinni igast võimalusest võistelda ja tõi
häid tulemusi. Näiteks hiljuti võitis
ta Eesti tantsuvõistlusel Spotlight
Challenge hiphopis täiskasvanute
esimese koha ning varem samal
võistlusel ka täiskasvanute duos
esimese ja soolos kolmanda koha.
Eelmisest suvest on tal taskus esikoht rahvusvahelisel tantsuvõistlusel Camp of Hip-Hop Championships, mis tänavu ära jäi. Kui
piirid on jälle rohkem avatud ja
võistlustele roheline tuli antud, kavatseb ta pika pausi tasa teha.
Suurimaks saavutuseks oma
elus peab ta siiski võimalust olla
treener. „Treeneriks olemine
on minu jaoks väga eriline, sest
annab mulle võimaluse süstida

noortesse positiivsust, julgust ja
lahendustele suunatud mõtlemist,“ rääkis Kõrvel.
Uute linnade ja kohalike
noorte avastamine on tema jaoks
väga põnev protsess. Kuigi siiani
on ta kokkupuude Võruga olnud
üürike, tunneb ta ennast juba
kindlalt. „Tahaksin anda Võru
noortele rohkem võimalusi ja
õpetada neid suuremalt unistama. Eriti praegu, kui igalt poolt
tuleb pigem rohkem negatiivsust,“ ütles Kõrvel. Ta on veendunud, et selle õppeaasta jooksul on
Võru tantsijatel võimalik nii esineda, ennast koolitada kui ka põnevates videoprojektides osaleda.
JJ-Streetis on õppeaastas kaks
suuremat uute õpilaste vastuvõtu
aega: september ja jaanuar. Uuest
aastast on jaanuarikuus Kõrveli
treeningutega võimalik liituda
nii lastegrupis (7-12-aastased) kui
ka hiphopi grupis (12+ vanus).

„Me õpime väga palju erinevaid asju, alustades baasteadmistest ning lõpetades painduvuse ja
füüsise arendamisega. Tuleb lihtsalt kohale tulla,“ selgitas ta. Kõrvelile lisaks annab Võrus trenne
ka peatreener Mari Venski, kelle
eestvedamisel saab liituda täiskasvanute grupiga või oskuslikumatel tantsijatel ennast võistlusgrupis proovile panna.
Siiani on kohalikel õpilastel läinud hästi, näiteks pääses
oktoobris Spotlight Challenge’l
poolfinaali Võru võistlusgrupi
liige Melani Väits, kes varem on
jõudnud poolfinaali ka Läti võistlusel Baza Battle. Võru täiskasvanute grupp pälvis aga oktoobris
toimunud Spotlight Challenge’i
igavesti noorte kategoorias „Grupienergia ja -sünergia“ eripreemia.
Lenel Karu

Annely
Kõrvel

Foto:
Arturs Pavlovs

Treeningud Võrus
toimuvad teisipäeviti
ja neljapäeviti
(Räpina mnt 12,
3. korrus):

• Kl 16–17 Hip-Hop Urban
Kids (Annely Kõrvel)

• Kl 17–18 hiphop 12+
(Annely Kõrvel)

• Kl 18–19 võistlusgrupp
•

12+ (katsetega,
Mari Venski)
Kl 19–20 täiskasvanud
(Mari Venski)
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Kunstitööde konkursi Whirlpool võitjad on selgunud
Võru linn osaleb koos Võru
linna põhikoolide, Pihkva
linna ning Pihkva bioloogia ja ökoloogia keskusega
rahvusvahelises projektis
„BioAware“. Projekti raames
toimus käesoleva aasta aprillist septembri lõpuni rahvusvaheline kunstitööde
konkurss Whirlpool (Veekeeris), mille moto on „Veed
ühendavad“.
Konkursiga sooviti pöörata tähelepanu Võru ja
Pihkva linna veekogudele.
Selle eesmärgid olid suurendada keskkonnateadlikkust
ja keskkonnahoidlikku käitumist, anda teadmisi väiksemate jõgede ning eri liiki
kahepaiksete ja veeloomade
ning -taimede kohta, luua
võimalusi laste ja noorte loovaks eneseteostuseks ning
kunsti- ja fototöö arendamiseks.
Kokku esitasid 153 Võru
ja Pihkva linna koolide õpilast konkursile 342 tööd,
nendest 77 tööd esitas Võru
linna 53 õpilast.
Konkursi žüriisse kuulusid Pihkva linna kogenud
fotograafid ja kunstnikud,
projekti „ER65“ partnerite
esindajad Eestist ja Pihkvast.
Töid hinnati kolmes vanuserühmas (nooremad, keskmised ja vanemad koolilapsed)
ning kahes nominatsioonis
(foto ja joonistamine).
Konkursi võitjateks osutusid 58 kooliõpilast Võrust
ja Pihkvast, kellele antakse
üle Whirlpool diplomid.
Võru linna õpilasi oli võtjate
seas 29, igale võidutöö esitajale antakse ka väike Võru
linna meene. Õpilased saavad meened kätte juhendaja
kaudu.
Suur tänu kõikidele koolidele aktiivse osavõtu eest!

Imre Männiste. Vaade Koreli kaldaalale.

Kelin Tasso ja Lisanne Kulikova.

Tiina Hallimäe,
arendusjuht

Helir Hoop. Taimede loomaaed.

Jõulurõõm Võru Järve Koolis
Aastaid on Võru Järve Kool osalenud rahvusvahelises projektitöös. Jõulueelsed ettevalmistused olid planeeritud projekti
tegevustesse, mida jagati partnerkoolidega. Lõppes Erasmus+
kolmeaastane projekt ja sellega
koos projektiga seotud iga-aastased traditsioonilised jõuluteemalised ettevõtmised.
Tuli ümber mõelda advendiaja üritused ja jõulupeo korraldamine, arvestades ka viiruseohuga. Samas ei tohi unustada
jõulurõõmu pakkumist nii väikestele kui suurtele.

Tänu pikaajalisele rahvusvahelisele projekti partnerlusele kaasati Võru Järve Kool
ühistegevusse eesmärgiga tuua
jõulurõõmu üle Euroopa erinevatest erikoolidest. Projekti
„Jõuludekoratsioonide jagamine, vahetus“ algatas meie pikaajaline koordinaator Inglismaalt
Durhami erikoolist. Projektiga
ühines 22 erikooli üle Euroopa:
Inglismaalt, Austriast, Kreekast, Portugalist, Rumeeniast,
Ungarist, Soomest, Bulgaariast,
Prantsusmaalt, Saksamaalt,
Itaaliast, Hispaaniast, Eestist.

Iga osalev kool pidi valmistama kolm kuni viis jõuluehet,
koostama väikese tutvustuse
oma riigist, piirkonnast, koolist,
rahvuslikest traditsioonidest ja
saatma pisikese saadetise jõulurõõmuga kõigile osalejatele.
Järve Kooli jõuluehete valmistamist juhendas käsitööõpetaja
Anne Morel, kooli tutvustust
aitas kokku panna õpetaja Maiu
Tafenau.
Esimese advendi ürituse
ajaks said meie õpilased avada
Järve Koolile saadetud pakid
jõuluehetega ja kaunistada kuu-

sepuu, mõeldes paljudele lastele,
kes olid ehteid ning pilte saatnud.
Soovime jagada seda jõulurõõmu kõigiga.
Reet Kangro,

Võru Järve Kooli direktor

Kõige enam valmistas
õpilastele rõõmu
postipakkide saamine ja
nende avamine.
Foto: Maiu Tafenau

Detsembris ja jaanuaris on Võrumaa
Keskraamatukogu lasteosakonna Tähesaali seinal Võru Sõlekese lasteaia Öökulli
rühma 4–6-aastaste kunstnike maalinäi-

tus „Salapärased öökullid“. Laste loovusesäde lõi lõkkele pärast mitme Tähesaalis
varem toimunud kunstinäituse põhjalikku
uurimist.

Foto: Helle Laanpere

Sõlekese lasteaia Öökulli rühma kunstnike
maalinäitus Võrumaa Keskraamatukogus
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tunnustus

NOORSOOTÖÖ

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas
maakonna tegusamaid kodanikke
ja silmapaistvamaid ühendusi
Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna tegusaid
kodanikke, silmapaistvamaid
ühinguid ja aasta küla. Arenduskeskuse tunnustamisega liitus
Kagu Ühistranspordikeskus ja
andis välja aasta bussijuhi tiitli. Laureaadid on Priidu Teppo,
Aare Hõrn, Võrumaa Diabeetikute Selts, Luhamaa nulk ja Riho
Raamat.

Pildil (vasakult) noorsootöötajad Marge ja Kaisa ning nende rolli
üle võtnud noored Sten ja Erkki. 
Foto: Gitlin Kütt

Jõuluootus noortekeskuses

Võru maakonna tegusaim kodanik 2020 on Priidu Teppo,

kellel on suur roll kohaliku pärimuse ja lõõtsamängutraditsioonide hoidmisel ja edasi arendamisel. Tema eestvedamisel on
uue elu sisse saanud Võrumaal
ajalooliselt oluline August Teppo
kodupaik, Teppo lõõtsatalu. Ta
lööb kaasa pärimustantsu festivali korraldamisel, kus vastutab
lõõtsade võistumängimise eest.
Komisjoni eritunnustuse aasta
teo eest sai Aare Hõrn, tänu
kelle aktiivsele, järjepidevale ja
sihikindlale tegutsemisele ning
eestvedamisele sai sel suvel valmis Petserimaa Vabadussõja
monument. Aare algatusel ja
innustusel kutsuti kokku monumendi taastamise komisjon,
ta seisis hea selle eest, et plaan
teoks ka saaks.

Võru maakonna silmapaistvaim ühing 2020 on Võrumaa Diabeetikute Selts,
kuhu kuuluvad linnas ja maakonnas elavad diabeediga seotud inimesed. Seltsi peamine
tegevus on ühiste regulaarsete
kohtumiste pidamine ja koolituste korraldamine, et aidata
diabeediga inimeste teadlikkust

Piltidel (üleval) Luhamaa nulga esindajad Volli Kera ja Aarne Leima, aasta bussijuht Riho Raamat ja
Aare Hõrn (aasta tegu), all: tegusaim kodanik Priidu Teppo ning Laine Riitsaar, Veevi Hõrak ja Astrid Minka
Fotod: Tiina Männe
(Võrumaa Diabeetikute Selts). 

suurendada ning haigusega paremini toime tulla.

Aasta küla tiitli sai Luhamaa
nulk. Üheskoos tegutsedes on

Luhamaal välja kujunenud mitu
traditsioonilist üritust.

Võru maakonna aasta bussi
juht on Riho Raamat – aus,

täpne ja usaldusväärne mees,
kes on hingega asja juures ning
suhtub hästi nii sõitjatesse kui

ka kolleegidesse. Tema hoolsa ja
kindla käe alla usaldavad ennast
päevas sajad inimesed.
Laureaadid valis välja kuueliikmeline komisjon, kuhu kuulusid
Võrumaa Partnerluskogu, Võru
Instituudi, Setomaa Liidu, Eesti
Kodanikuajakirjanduse Seltsi,
kohalike omavalitsuste ja arenduskeskuse esindaja.
Tunnustuse üleandmiseks
külastas Võrumaa Arenduskes-

kuse delegatsioon igat laureaati
tema tegutsemiskohas.
Tunnustuste üleandmise videolugu saab vaadata Võrumaa
Arenduskeskuse Youtube’i kanalil.
Lisainfo:
Katrin Volman
vabaühenduste konsultant
Võrumaa Arenduskeskus
tel 525 1750
katrin.volman@vorumaa.ee

Elu Okasroosikese lossis
Elu Okasroosikese lossis (Võru
lasteaias Okasroosike – VLL) on
olnud sel aastal täis põnevaid tegemisi ja õpetlikke lugusid. Koos
kasvamine ja muutustega toime
tulemine sel erilisel ajal on meid
õpetanud märkama ja väärtustama headust ja hoolimist. Koos
saame hakkama ja oleme leidlikud. Püüame leppida vähesega
ja väärtustada koosoldud aega.

Mida oleme lastelt õppinud
ja mida saame veel õppida?

Okasroosikese lasteaia
suurte õukondlaste
jõulusoov Võru Linna Lehe
lugejatele
Jõulude eel soovime teiega jagada üht meile olulist lugu:

rina, on toetatud noorte ettevõtlikkust ning seigeldud nii
Eestis kui ka väljaspool. Võru
linnast on valminud video läbi
noorte silmade, noored on
saanud turnida puude latvades
ning matkata mööda Eestimaa
metsi. Püüame hoida rahulikku meelt ning tegelda asjadega,
mis puudutavad inimhinge ja
toetavad sellel keerulisel ajahetkel.
Koroonaviiruse levikust
tingitud piirangute tõttu on
noortekeskus jõulude ja aastavahetuse ajaks kahjuks suletud alates 8. detsembrist kuni
4. jaanuarini. Nii palju kui lubatud, siis üritame teiega ikka
kokku saada välitegevustes.
Selleks jälgige jooksvat infot
meie kodulehel ja Instagramis.
Jõulud on paraku aeg, kus
kohtutakse eluraskustega. Armas noor, kui sa vajad abi või
kui su sõber vajab abi, siis võta
meiega ühendust. Kui sa vajad tuge haridustee jätkamisel
või töö leidmisel, võid julgesti
pöörduda Võru noorte tugilasse. Infot leiad meie kodulehelt www.vorunoortekeskus
või kirjuta meiliaadressil tugila@vorunoortekeskus.ee.
Gitlin Kütt,

Võru Noortekeskuse tegevjuht

Lühidalt noorsootöö nädalast

LASTEAIALOOD

Kuigi lapsed ei lase end näiliselt
kõigutada sellest, mida täiskasvanud räägivad või teevad, panevad nad ometi meie eeskuju
hoolega tähele. Lapsed on head
märkajad (suunajad) ja juhendajad – tuleb neid vaid kuulata.
Keerulisest ajast hoolimata on väikesed Okasroosikesed
positiivsed ja julgevad unistada.
Mõned soovid on lihtsad ja ei
maksa midagi ning meie, täiskasvanud, saame need soovid täita.

Jõulutuled süüdatud, jääb vaid
oodata ning valmistuda jõulutaadi tulekuks. Detsembri
tegevuskalender on täis töötubasid, kus noored valmistavad süüteroose, jõulupärgi,
jõulukaarte, piparkoogitainast
ning küpsetavad piparkooke.
Tõime noortekeskusse kuuse
ning kaunistasime aknad, andes panuse Võru linna muutmiseks lapsi rõõmustavaks
jõulumaaks.
Nagu ikka on detsember
ühe aasta lõpetamine ning
uude aastasse pilgu pööramine. Katame noortekeskuse
noortega ühise jõululaua, võtame möödunud aasta kokku
ning teeme plaane uueks aastaks. Lõpusirgel on ka projekt
„Täna huviline, homme tegija“, mida rahastas haridus- ja
teadusministri kinnitatud
ning Haridus- ja Noorteameti
elluviidav Euroopa sotsiaalfondi kaasrahastatud programm „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.
Projekti toel on Võru linna noored saanud võimaluse
osaleda MTÜ Nuti-Võlur robootikatöötubades, meediahuvilised noored on selgeks
saanud, kuidas võtta plaani ja
mida meeles pidada reporte-

Advendihommik Okasroosikeses.
Foto: Moonika Haili


Mees kõndis mere ääres ja
nägi rannal poissi, kes tõstis
midagi rannaliivalt ja viskas
merre.
Lähemale jõudes nägi mees,
et poiss viskab merre meretähti.
Kogu rand oli meritähti täis, neid
näis olevat miljoneid.
„Miks sa meritähti vette viskad?“ küsis mees.
„Sellepärast, et kui nad siia

Okasroosikese lasteaia väikeste prin
tside ja printsesside
soovid iseendile, Võru linnale ja Võru
linna inimestele
• Ma soovin Võru linna inimestele häid jõule ja kallist
jõuluvana.
• Ma soovin, et varsti tuleks lumi maha ja et jõuluvana tule
ks
sellel aastal varem.
• Soovin, et Võru linna inimesed saaksid lumememme teha
• Ma soovin, et jõulud läheksid kõikidel hästi ja et kõik .
oleksid endaga sõbrad.
• Soovin, et Võru linna inimestel oleks hea tuju.
• Soovin Võru linnale üksteisest hoo t.
• Soovin, et Võru linna inimestel lähelimis
• Soovime, et Võru linn jääks avatuks.ks hästi.
• Soovin, et kõik ootaksid oma järjekorda.
• Soovin, et koroona saaks kiiresti läbi.
• Soovime ilusat keskväljakut.
• Soovin Võru linnale raha.
• Soovin seda klaasist päkapikumaja uuesti keskväljakule.
• Ma tahaks ise jõuluvana olla. Siis viiks
in inimestele asju,
mida nad kingiks tahavad.
• Ma soovin ilusaid jõulukaunistusi tänavatel ja kodus ka.
Veel soovin head jõuluvana ootust kõik
idele inimestele,
häid kinke ja häid jõule!

rannale jäävad, siis nad hukkuvad,“ vastas poiss oma tegevust
katkestamata.
„Aga see on ju mõttetu!“ hüüdis mees. „Vaata ometi ringi, siin
on tuhandeid meritähti, kogu
rand on neid täis! Sinu tegevus ei
muuda midagi!“
Poiss võttis liivalt järgmise
meritähe, viskas selle merre ja
vastas: „Minu tegevus muudab

väga palju ... selle ühe meritähe
jaoks.“ /Lugu raamatust „Ajatud
lood“/
Iga südamest tulev märkamine, ka imepisike, muudab maailma väärtuslikumaks.
Rahulikku jõuluaega ja positiivseid märkamisi!
Soovivad väikesed ja suured
Okasroosikesed

23.–30. novembril toimus
üle-eestiline noorsootöö nädal, mille fookus sel aastal
oli noorte osalusel ühiskonnas ja ettevõtlikkusel. Alustasime noorsootöö nädalat
avatud uste päevaga ning
noorsootöötajate vahetusega. Noored võtsid üle noorsootöötaja rolli ning noorsootöötajad said olla noore
rollis. Päev oli lustlik ning
ruume täitsid naer ja kilked.
Hoides fookust noorte
osalusel, võttis tugila noorsootöötaja koos noortega
osa Innovatsiooni meeskonnast, et leida lahendus,
kuidas kaasata ja julgustada
noori kaasa rääkima kogukonna paremaks muutmisel.

Innovatsiooni meeskonna
ülesanne on muuta Eesti
avalikke teenuseid koostöös
ministeeriumite ja allasutustega kasutajale mugavamaks
ja inimkeskseks. Selles töös
räägivad kaasa need noored,
kes ei paista silma aktiivsusega, pigem vastupidi.
Reedel peale lauajalgpalliturniiri panid noorsootöötajad mütsid pähe ja joped
selga ning kohtusid noortega
linnas, kus käidi läbi noorte kogunemispaigad ning
noored said õhinal näidata
oma lemmikhängimiskohti.
Samuti jagati noortele helkureid ning vesteldi neile
olulistel teemadel.

Töö- ja tegevuskeskus

Mosaiik
KÄSITÖÖ

NÄITUSMÜÜK
Jüri tn 27, Võru
Kuni 23. detsembrini

Sissepääs maja otsauksest
esmaspäevast reedeni kl 10–14
Muul ajal kl 8–16 sissepääs
maja hoovipoolsest uksest

Gitlin Kütt

12 Võru Linna Leht

Detsember 2020

nostalgia

Võru võrkpall – omaaegne moelooja Eestis
Tänavu suvel 75-aastaseks saanud Võru Spordikoolil on seljataga palju kuulsusrikkaid hetki.
Täna meenutame põgusalt neist
ühte, mis seotud võrkpalliga. 35
aastat tagasi Võru Spordikooli 40 aasta juubeli auks peetud
kohtumisel alistas Võrus sirgunud võrkpalluritest koostatud
meeskond 3:0 kodusaalis ülejäänud Eesti (Tallinna Kalevi), kelle
ridades tegi teiste seas kaasa ka
Eesti kuulsaim võrkpallur Viljar Loor. See oli justkui loogiline jätk Võru võrkpalli kuldse
põlvkonna eduloole ja tunnustus väikelinnas tehtud tööle ala
arendamisel.

meenutusi
Värsked kommentaarid toonastelt
osalejatelt
Jaanus Lillepuu,

Euroopa meister võrkpallis:
See mäng oli just publikule tõeline
maiuspala, tõstis väikese koha eneseväärikust. See oli haruldane olukord Eesti
võrkpallis, kus pool koondisest oli ühest
linnast.
Avo Keel,

praegune Pärnu VK ja Läti koondise
peatreener:
Mängu tulemus 3:0 Võrule polnud mingi üllatus. Üllatus oleks olnud vastupidine
seis. Viljar Loor 1985. aastal polnud enam
see Viljar Loor, kes 1980. aastal olümpiavõitjaks tuli. Pidimegi võitma. Publikut
oli saalis meeletult palju, ju seal oli miski,
mis tõmbas – meie poisid mängivad!

Ajakirjanik Heikki Kasesalu
kirjeldab 19. detsembril
1985 ilmunud Töörahva
Elus toonaseid sündmusi
järgmiselt:
Reede õhtupoolik jättis asjasse
mittepühendatule imeliku mulje. Oli kaks võimalust, kas on
meeste saapapoes (praegune
Stedingu hoone – VLL) defitsiit
müügil või koduloomuuseumis huvitav näitus. Kogu Võru
linna rahvast nähti sinnapoole
voorivat. Tegelikult seati samme
spordikooli poole. Mindi vaatama võrkpalli. Lõpuks kogunes
rahvasumm, mis spordikoolis
kokku saanud viimati 1972. aastal, spordihoone avamise päeval.
Kell 14.32 asusid võrkpallurid soojendusele, kell 15.01 algas
tutvustamine, ühel pool peaaegu Eesti NSV koondis ja teisel
pool ka peaaegu, täpsemalt Võru
LNSK kasvandikud Aare Salumaa, Jaanus Lillepuu, Avo Keel,
Parri Kruuda, Tõnu Kelder, Rando Soome (praegused vabariigi
koondislased), Riho Roht, Peeter
Kais (endised koondislased) ja
TSIK-is õppiv Tõnu Peedosaar,
teisal ülejäänud Eesti: Viljar
Loor, Rein Link, Oliver Taats,
Vardo Tikas, Margus Niinemägi, Tõnu Steinberg, Ain Pork,
Roman Kolosov, Kulno Nauts,
Urmas Piir ja Kaido Kreen.
/…/ Pall pandi mängu 15.13.
Esimese punkti sai „Kalev“, teise

Aksel Saal,
Mitme põlvkonna jagu Võru
võrkpalli kuldseid poisse ühe
lipu all: (vasakult) Avo Keel,
Tõnu Peedosaar, Peeter Kais,
Riho Roht, Aare Salumaa,
Rando Soome, Tõnu Kelder,
Jaanus Lillepuu ja Parri Kruuda.

Võru legendaarne treener:
Saal oli puupüsti rahvast täis. Ühe mu
tuttava sõnul oli publiku lärm kostnud
isegi Roosisaare sillani välja. See oli –
nagu toonane leht kirjutas – kõikide võrulaste pidupäev.

Võru. Koduseinte kammitsais
jäädi taha 1:6, kui järjest rohkem
hakkas hoogu minema Rando
Soome (Jüri Pärg: „Võru uuema
laine esindaja“), seis 9:6, lõpuks
19 minutiga 15:9. Teises geimis
oli heitlus tasavägisem ja sama
võib öelda kolmandagi kohta
(mõlemad 15:13, vastavalt 22 ja
23 minutiga).
/…/ Õhtul koguneti kultuurimajja. Seal oli lugu lausa
pidulik. Kiitussõnu lausuti igal
sammul. Esmalt võis vaadata fotonäitust, medaleidki oli väljas,
siis tuli aeg minna saali, saalis oli
üks enam mainitud mees Aksel
Saal, kelle kohta juba avakõnes
ütles spordikooli direktor Lembit Allas, et 28. novembri Eesti
NSV Ministrite Nõukogu otsusega on talle omistatud Eesti NSV
teenelise treeneri aunimetus.

toonase Eesti koondise peatreener:
1985. aasta oli tõenäoliselt Võru võrkpalli tippaeg. Samal aastal tõusis ju Tallinna
Kalev Nõukogude Liidu meistriliigasse
ja pooled sellest koosseisust olid needsamad võrukad. Mäletan, et väike spordikooli saal oli puupüsti rahvast täis, hirmus melu ja fanaatiline kaasaelamine.

Laimons Raudsepp,

Rando Soome,

Tuline võrkpallilahing rahvast puupüsti täis Võru Spordikooli hoones. Eesti nimekaima võrkpalluri
Viljar Loori (vasakul) rünnakut blokeerib Rando Soome, keda julgestavad Aare Salumaa ja Parri
Fotod: Mati Pakler
Kruuda. 

endine Eesti koondislane:
Minu jaoks oli see omamoodi unistuste
täitumine mängida põhikuuikus koos
oma kunagiste eeskujude Salumaa, Lillepuu, Keele, Kruuda ja Kelderiga. Meenub tohutu lärm saalis ja tunne, et publik ei mahu istuma, vaid ulatub otsapidi
väljakule. Õppisin toona juba Tallinnas
TSIKis (Tallinna Spordiinternaatkool –
VLL) ja oli uhke tunne tulla oma kodulinna sellises mängus osalema, vanemad
ja vanad koolikaaslased vaatamas. Äge
mälestus.

kuu pildis

Kasutamata jäetud väravavõimalused –
Võru FC Helios langes teise liigasse
Võru FC Helios kaotas Eesti jalgpallimeistrivõistluste
esiliiga B-tasandi üleminekusõelas kahe mängu kokkuvõttes FC Tallinnale. Pealinnas avamängus saadud
0:1 kaotuse järel ei suutnud
võrulased koduplatsil isegi
tugeva survega vastaste väravat lahti muukida. Väravateta viik tähendas, et kahe
mängu kokkuvõttes jäädi
tallinlastele 0:1 alla ning
langeti järgmiseks aastaks
teise liigasse.
Võru FC Heliose tegevjuhi Jaanus Vislapuu sõnul
jäi meeskonnal kvaliteedis
grammike puudu, et kas või
üks paljudest väravavõimalustest ära lüüa. Võru jalgpallurid lähevad nüüd väikesele puhkusele, aga peagi
jätkub töö selle nimel, et varem või hiljem teisest liigast
taas kõrgemale tõusta.

Häid momente FC Tallinna värava all tekkis ridamisi, aga külalistel õnnestus oma puur puhas hoida.

Foto: Priit Lööper
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Spordiaasta on suures plaanis selleks korraks jälle
läbi saanud ning maakonna silmapaistvamad
sportlased saavad tunnustatud traditsioonilisel
aastalõpugalal. Tänavu on lisaks spordiklubide
häältele uuendusena kavas arvesse võtta ka
rahva häält – küsitluse vormis hääletamine
toimub Võrumaa Spordiliidu kodu-lehel, kus
saab nominentide ja nende silma-paistvamate
tulemustega tutvuda. Rahvas täidab nii-öelda ühe
spordiklubi rolli ning antud hääled liidetakse
klubide esindajatelt saadud punktidele juurde.
Kõik tiitlid kuulutatakse välja maakonna
spordiaasta lõpetamisel 28. detsembril.
Kui eelmistel aastatel on ette tulnud, et
kultuurimajas Kannel toimunud ürituseks jääb
saal kitsaks, siis sellel korral mahuvad ära kõik.
Kõlab kummalise avaldusena ajal, mil kõikidel
toimuvatel üritustel on osalejate piirangud?
Kõlab küll, kuid just nii on, sest me teeme seda
õues ning mitme tunni pikkune istumine
siseruumis jääb sellel korral ära.
Täpsem info ürituse lähenedes Võrumaa
Spordiliidu kodulehel.
Paljude kategooriate hulgas jagatakse spordiaasta
lõpus tunnustust ka maakonna tublimatele
noorsportlastele ning see protsess sai alguse juba
22. novembril, mil Kubija terviseradadel leidis
aset 6. HeaTegevusJooks. Koostöös Võru Suusaklubi ja orienteerumisklubiga Võru korraldasime
mõnusas seltskonnas ja just selleks ajaks
planeeritud ilusa päikeselise ilmaga ägeda
sportliku pärastlõuna, millest võttis osa 157 suurt
ja väikest jooksjat-kõndijat. Suur aitäh kõigile,
kes iseenda heaks liikumisega tegid killukese
head ka meie noortele talentidele. See on väga
tänuväärne, sest mööduv aasta on olnud
keeruline, nii mõnelgi spordialal pole peetud
ühtegi suuremat võistlust ja on hästi oluline, et
tõsiselt oma alaga tegeleval noorel motivatsioon
ei kaoks.
Tunnustamisele on oma tublima noormehe ja
neiu nii 15–16-aastaste kui ka 17–18-aastaste
sportlaste hulgast esitanud Võru maakonna
spordiklubid ning sel aastal on nimekiri
järgmine: iluvõimleja Sireliis Viiberg, jalg-

pallurid Andre Väin ja Elina Kahar, jalgrattur
Tauri Jürisaar, judokad Randy Nagel ja Randel
Päästel, kahevõistlejad ja suusahüppajad Triinu
Hausenberg, Carena Roomets ja Sten-Jörgen
Leis, kergejõustiklased Marite Mäesaar, Markus
Munski, Kristjan Timuska, Sandra Rumask,
korvpallurid Markus Post ja Ester Liira, KreekaRooma maadleja Siim Sander Pindek, laskesuusatajad Henri Kesa ja Miia Heleene Utsal,
murdmaasuusatajad Johanna Udras ja Lars
Piirmann, orienteerujad Jürgen Joonas, Anita
Laanejõe, suusaorienteeruja Olle Ilmar Jaama
ning rattaorienteeruja Mihkel Mahla, võrkpallurid Laura Kaur, Salme Adeele Hollas,
Henrich Tuvik, Randel Johannes Reeder ning
võistlustantsijad Marco Kindsigo ja Lisete
Marjapuu.
Lisaks noortele tunnustatakse ka juuniore:
murdmaasuusataja Karl Sebastian Dremljuga,
võrkpallurid Albert Hurt ja Annabel Huik,
orienteeruja Mari Linnus, kergejõustiklane/
orienteeruja Karel-Sander Kljuzin, laskesuusataja Joosep Perv, orienteeruja Hando
Allmann ning kahevõistleja ja suusahüppaja
Annemarii Bendi.
Kõiki neid tunnustatakse spordiaasta lõpetamisel. Lisaks jagatakse heategevusega kogutud
raha motivatsioonistipendiumiteks, mille saajad
valib esitatud noorte hulgast Võrumaa Spordiliidu juhatus detsembri lõpuks. Arvestatakse nii
saavutusi kui ka motiveerituse silmapaistvust.
Kuna heategevusliku raha kogumiseks sobivaid
üritusi on sellel lõppeval koroona-aastal olnud
peaaegu olematult, siis on fondi seis samuti
tagasihoidlikum. Selles asjas saad ka sina veel
kaasa aidata, seda enam, et nagu näha, on
loetletud noorte hulgas ka tuttavaid nimesid, eks?
Veel aasta lõpuni saab osaleda virtuaalsel
heategevusjooksul, mille põhimõte ei erine
novembri lõpus toimunud jooksust palju –
jookse või kõnni vähemalt 4 km, tee ülekanne
ning anna meile sellest teada kodulehel. Tänuks
väljastame sulle ka medali, mis muuseas sobib
kenasti ka ehteks jõulukuusele või annab
jooksusarja lauamängule etturi juurde.
Heateo saab teha panka:
Saaja: MTÜ Võrumaa Spordiliit
A/A SEB pangas: Ee641010220248301221
Selgitus: „Noorsportlaste toetuseks“

Kui kevadised, suvised ja sügisesed spordiüritused saab ära
korraldada harilikult iga ilmaga, siis suusasport sellesse
kategooriasse ei kuulu. Sellegipoolest oleme koostöös Võru
Suusaklubiga paika pannud Võrumaa suusasarja seitsmenda
hooaja kolme etapi kuupäevad. Loodame alustada 26. jaanuaril
ning lõpetada 16. märtsil ning nende kuupäevade vahel
soovime kohtuda veel vähemalt 24. veebruaril, ideaalis kokku
viis etappi. Suur soov on, et algav talv tuleks igas mõttes
talispordile soodsam, kui seda oli eelmine.
Selle teksti kirjutamise ajal on just saabunud esimesed
tõsiseltvõetavad miinuskraadid ning enamikus suusakeskustes
on lumekahurid tööle pandud. Võru linna suusasõprade
rõõmuks teevad Kubija ja Haanja praegu läbi lumetute talvede
vastu võitlemiseks suuri muutusi: konkurentsivõimet pole
ühelgi keskusel, kus puuduvad korralikud kunstlume tegemise
võimalused. Võru Spordikeskuse haldusalasse kuuluvale Kubija
terviserajale paigaldatakse Võru linna ja Kultuuriministeeriumi

Kui tavaliselt selguvad Võru maakonna meistrid
korvpallis umbes nelja kuuga, siis lõppeval aastal
kulus selleks peaaegu kümme. Tõsi küll, pika ja
planeerimata puhkepausiga. Sellegipoolest tegi
turniiri algusest lõpuni kaasa kuus meeskonda,
mis koosnesid Võrumaaga seotud mängijatest.
21. novembril kogunesid kõik meeskonnad
Võru spordikeskusesse, et paika panna lõplik
paremusjärjestus kohamängudega. Viienda ja
kuuenda koha mängust väljus võidukalt Antsla
Spordiklubi, kes alistas Pühajõe meeskonna
tulemusega 77:54. Järgmises mängus pandi paika
juba ka esimene osa medaliste: pronksmedalid sai
kaela Rõuge korvpalliklubi meeskond, kes oli
tulemusega 90:86 parem spordiklubist Urvaste.
Finaal oli oma nime väärt, sest pinget jagus
igas mõttes palju. Kohtusid mitmekordne
maakonna meister Parksepa Spordiklubi / Võru
ning tiitlile ka varem väga lähedal olnud Forega

Logistics. Mängu hea hooga alustanud Parksepa
mehed pidid lõpuvile kõlades tunnistama vastaste paremust tulemusega 83:92 ning võidukarika,
kuldmedalid ja meistrisärgid leidsid omanikud
Forega Logisticsi meeskonnast. Võru maakonna
2020. aasta meistrid meeste korvpallis on Mihkel
Ader, Egert Haller, Richard Jõgi, Timo Kepp,
Rasmus Kolling, Harlet Kookmaa, Karel Käos,
Veiko Maidla, Fredi Parker, Margus Peterson,
Innar Raag, Arlet Raha, Karl Reismann, Reiko
Ruuda, Indrek Saar, Richard Sirel, Andre Treial ja
Tanel Treial.
Välja kuulutati ka iga meeskonna parim
mängija ning seda tiitlit kannavad nüüd Egert
Haller (Forega Logistics), Martin Kulberg
(Parksepa), Kaspar Süvaorg (Rõuge), Kaidar Taal
(Urvaste), Kert Kits (Antsla) ning Risto Nõmm
(Pühajõe).

Kui 5.-6. detsember pidid esialgu olema Võrus
suure judo päralt, kahanes sellele spordialale
planeeritud nädalavahetus ikkagi ühepäevaseks.
5. detsembril pidid Võru spordikeskuses
toimuma selle aasta Eesti meistrivõistlused, kuid
koroona tõttu tõmmati sellele ettevõtmisele
kriips peale. Paremini läks aga 6. detsembrile
planeeritud Võru maakonna meistrivõistlustega,
mis toimusid edukalt ning pakkusid ägedat
maadlust 52-le eri vanuses judokale.
Päeva esimene pool oli laste päralt, kes
kaaluti kokku 13 kaalukategooriasse (poistel
üheksa ja tüdrukutel neli). Tüdrukutest
maadlesid end maakonna meistriks Saara Oja
(–26 kg), Loona Marie Soe (–34 kg), Kairit Pettai
(–42 kg) ning Õie Meriste (42+ kg) ja poistest
Hendrik Leeland (–22 kg), Rainer Lepp (–26 kg),
Villem Sikk (–29 kg), Markus Soe (–34 kg), Meel

Kuks (–36 kg), Edward Tambets (–40 kg), Kirill
Daradanov (–57 kg), Uku Jääts (–68 kg) ning Rico
Smit (68+ kg). Laste võistlus oli ajaliselt kindlasti
viimaste aastate pikim ning võistlusnälga
kustutati täie tõsidusega.
Seejärel astusid matile juba vanemad
maadlejad. Kuigi nende nimekiri jäi küllaltki
tagasihoidlikuks, ei saa sama öelda taseme kohta.
Naiste kahes kaalukategoorias oli võistlejaid neli.
–70 kg kategoorias tuli võitjaks Elisabeth Toomik
ning 70+ kg kategoorias Kätlyn Kosman. Meeste
kaalukategooriaid oli kokku kolm ning kullale
maadlesid Randel Päästel (–81 kg), Tarmo Habe
(–90 kg) ning Robert Parker (90+ kg). Võistlused
viis edukalt läbi Võru judoklubi REI.

meetme „Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise
toetamine“ abil kunstlume tootmise taristu. See on üks osa
nelja-aastasest projektist, mille eesmärk on keskus ajakohastada
ning liikumisvõimalusi mitmekesistada.
Haanja puhke- ja spordikeskuse ümberehitus on samuti
laiaulatuslik ning projekti valmides hakkab pakkuma aasta läbi
kvaliteetseid treeninguvõimalusi, sest lisaks kunstlume
tootmise süsteemile pannakse põneva pro�iliga rajale maha ka
asfalt. Seda projekti toetavad Rõuge vald, Rahandusministeerium ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa
Liidu regionaalarengu fondi konkurentsivõime tugevdamise
meetmest. Iga-aastast pisukest tuge annab ka Võru linn.
Kuid kõige selle moodsa tehnika olemasolule vaatamata ei
saa me hakkama ilma heatahtliku ilmataadita, sest miinuskraadideta ei lange maale isegi kunstlumi! Hoiame pöialt ja
saadame teele jõulusoovid!
RAHULIKKU, SPORTLIKKU NING ENDA JA TEISTE
TERVIST HOIDVAT JÕULUAEGA!
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EAKATE TEGEMISI

Algavad koolitus- ja
nõustamisprojektid 55+ vanuses
inimeste tööle aitamiseks
Sotsiaalministeerium teatas
1. detsembril, et algasid personaalse lähenemisega koolitusja nõustamisprojektid, millega
aidatakse tööle 55-aastaseid ja
vanemaid inimesi Järva-, Võru-,
Põlva-, Ida-Viru- ja Harjumaal.
Projekte veavad kohalikud vabaühendused, kes tunnevad hästi
nii oma piirkonna inimesi kui
katööandjaid.
Kagu-Eestis viivad Euroopa
sotsiaalfondi rahastatud
projekti „Vanemaealiste
tööhõivevõime
suurendamine Võru ja
Põlva maakonnas“ ellu
MTÜ Võluvõru – Võrumaa
Rahvaülikool ja MTÜ
Põlvamaa Rahvaülikool.
Projektiperioodil 1. oktoobrist
2020 kuni 31. märtsini 2023
keskendutakse 55+ ealiste ilma
tööta olevate inimeste sotsialiseerumisele, aktiviseerumisele
ja tööhõivevõime suurendamisele.
„Projekti tegevused on kokku pandud kahes maakonnas
suvel läbi viidud kaardistuse tulemusel – arvestatud sihtrühma

eripära, vajadusi ja võimalusi.
Kaasatud on väga head oma ala
spetsialistid nii koolitajate kui
nõustajatena. Projekti tegevuste läbimisel on osaleja pagasis
tööriistad ja teadmised, millega
oma (töö)elu täisväärtuslikult
jätkata,“ selgitas projektijuht
Helle Kivi. Tema sõnul alustavad
esimesed grupid tegevust tuleva
aasta jaanuari teises pooles mõlemas maakonnas.
Täpsem info www.pry.ee ja
www.voluvoru.eu.
Kui Sa tunned, et Sina või
Sinu tuttav või lähedane
võiks projektiga liituda, siis
palume võtta ühendust!
Kontaktiandmed:
• Projektijuht Helle Kivi,
tel 5853 1062, e-post
helle@voluvoru.eu
• Koordinaator Võrumaal
Annika Kuus,
tel 5661 1776; e-post
annika@voluvoru.eu
• Koordinaator Põlvamaal
Carolina Loog,
tel 527 8784; e-post
polvamaary@gmail.com

Õnnitleme detsembrikuu juubilare!
95

Jekaterina Andrejeva
Heli Pugast
Laine Olesk

90

Õie-Armilda Jaaska
Helve Viitkar
Eeda Kitsik

85

Eha Turvas
Antonina Palover

80

Inge Plakso
Larisa Vereshchagina
Tiina Kroon
Elmo Sikk
Einar Rannit
Heino Pehk
Tõnu Taimsaar

75

Leili Zekker
Miimu Turi
Tiiu Haga

Maimu Peerna
Malle Kõlli
Koidu Lind

70

Leili Tootsen
Tatjana Toomeoks
Silvi Kägo
Maimu Telk
Häli Ojandu
Adi Luukas
Uno Aasa

• Jaanuarikuu juubilaridel, kes ei soovi äramärkimist ajalehes, palume sellest
teada anda 1. jaanuariks tel 785 0914 ja/või sirje.randver@voru.ee
• Võru linnas oli 1.12.2020 seisuga 11 591 elanikku, neist mehi 5210 ja naisi 6381.

DETSEMBER–JAANUAR 2021
16. detsembril kell 19 Rakvere Teatri etendus „ILMA SINUTA“
Teatrisaalis. Piletid 15 ja 17 eurot müügil Piletimaailmas ja Kandle kassas.
27. detsembril kell 18 Ott Lepland, Birgit, Tanja ja The Swingers
„JÕULUKONTSERDID“ Teatrisaalis.
Piletid 15–28 eurot müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.
29. detsembril kell 19 Lauri Saatpalu, Marko Matvere ja
Jaan Sööt „LÕUAD 2“ Teatrisaalis.
Piletid 27–29 eurot müügil Piletilevis ja Piletimaailmas.
28. jaanuaril kell 13 Must Kast esitleb:
muusikaline noortelavastus „JÕUD“ Teatrisaalis.
Piletid 14–20 eurot müügil Piletimaailmas ja Võru Kandle kassas.

MTÜ
Võluvõru-Võrumaa
MTÜ VõluvõruVõrumaaRahvaülikool
Rahvaülikool
Projekt nr 2014-2020.3.02.20-0233
Projekt nr 2014-2020.3.02.20-0233

"Vanemaealiste
tööhõivevõime
“Vanemaealistesuurendamine
tööhõivevõime
suurendamine
Võru ja Põlva
Võru
ja Põlva maakonnas"
maakonnas”

Projekti
Projektiperiood:
periood:01.10.2020–31.03.2023
01.10.2020- 31.03.2023
Koostööpartner: Põlvamaa Rahvaülikool
Koostööpartner: Põlvamaa Rahvaülikool
Projekti eesmärk on Põlva ja Võru maakonna vanemaealiste
töötute töövõime parandamine ja tööhõivevõime tõstmine.
Projekti eesmärk on Põlva- ja Võru maakonna
vanemaealiste töötute töövõime parendamine ja
Projekti info:
tööhõivevõime tõstmine.
www.voluvoru.eu; tel 5853 1062; e-post voluvoru@gmail.com
www.pry.ee; tel 528 9151; e-post polvamaary@gmail.com
Projekti info:
www.voluvoru.eu; tel +372 5853 1062; e-post voluvoru@gmail.com
www.pry.ee; tel +372 528 9151; e-post polvamaary@gmail.com
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RAAMATUTUTVUSTUS

kuu pildis

„Tallinna Võru Selts 30“
6. novembril esitleti helges
meeleolus Tallinna Võru Seltsi
initsiatiivil raamatut „Tallinna Võru Selts 30“. Teose, mille
kaanepilt on rahvusvaheline –
Londoni pilved Suur-Munamäe
kohal –, avab Triinu Laan.
Võrukese
soe süda ja juured sügaval
need kannavad läbi elu
killukest Võrumaast
igal pool kus on
võrukesed
Tallinna Võru Seltsi juhatuse
esimees Külli Müürsepp tutvustas raamatut, mille saamisloo on ta kirja pannud eessõnas,
aga vahetult ja võru keeles mõ-

jus muidugi meeldejäävamalt.
Selles põhiliselt fotoalbumis on
tekstid kolme värvi lehekülgedel, mis annavad seltsi „kolmest
vaalast“ ülevaate.
Rohelistel lehekülgedel on
juttu käsitööringist Nopõnäpo`.
Nime pani ringile elupõline käsitööõpetaja Valve Pruuden, kes
juhtis ringi aastatel 1998–2015.
Imetleda saab näiteks Eva Metsalliku lapitehnikas tekki ja
nõelviltimistehnikas pilti lapsepõlvekodust ning Vastseliina
rahvariideid ja palju muud imeilusat käsitööd.
Raamatu sinistel lehekülgedel – valitud suvise vormi järgi
– rullub lahti lauluansambli Liiso lugu. Ansambel nägi ilma-

Raamatuesitlusel osalenud seltskond. 

valgust 6. oktoobril
1966. Kõik lauljad on
pärit Võrumaa eri
paigust ja nende repertuaar on peaaegu kõik võrukeelne.
Seega on Liiso väljaspool Võrumaad
võru keele ja kultuuri tutvustaja ning edasikandja. Fotodelt
vaatab vastu kirev seltsielu: esinemised, reisid jne. Vaimukad
on fotomälestused kontserdist
Pütäljärve lainetes ja Võrumaa
Toidukeskuse ees Oskarit tänamas ...
Kollastel lehekülgedel –
tulega seotud – on juttu teatritrupist Hüdsi/Tungõl. Siin
kirjutab koostaja: „Asi sai 1999.

Foto: Kaja-Riina Plumann

Teose „Tallinna
Võru Selts 30“
kaanepilt on
rahvusvaheline – Londoni
pilved Suure
Munamäe
kohal.

aastal alguse Ants Kõivust, kes
tahtis seltsi 10. aastapäevaks
(08.04.2000) näitemängu lavale tuua. Ta rääkis sellest vend
Madisele, kes esmalt küll lubas, aga unustas ära ja nii tuli
Antsul endal kirjutada näidend
„Viiekõistõ rüänurmen“.“
Külli Müürsepp tutvustas
Tallinna Võru Seltsi 30. tegevusaastaks juhatuse liikme Helbe
Liini kujundatud postmarki.
Riigikogu liige Ivari Padar
raamatu väljaandmise toetajana mõtiskles võrukeste identiteedi ehk hindätiidmise üle.
Ajaloolasena vaatas aegade
taha 1980. aastatesse, avaldades
tunnustust tollal tegutsenud
Võru raadiole ja alguse saanud
Võru Instituudile. Europarlamendi saadikuna õpetas ta
Brüsselis Eesti ametnikele võru
keelt. Ta lõpetas tõdemusega, et
keel, eriti paikkonna keel, on
vaimu kandja.
Kohtumise lõpetas meeleolukalt Janis Valgu film „Tallinna võrukesed“, mis andis
kohalolnutele ülevaate seltsi
tegevusest kolme aastakümne
jooksul. Nii filmi kui kohtumist saatis väga hea tuju ja suur
ühtekuuluvustunne.
Inga Kuljus

PIIRIÜLESED PRAKTIKAD

Erasmus+ projekti „Neli elementi – legendid ja lood“ tulemused
Keele õppimine täiskasvanueas
ei ole kerge ja kindlasti peab
selleks olema suur tahe ja tugev
motivatsioon. Täiskasvanuharidusega tegelevad asutused
seitsmest riigist, nende seas
Eestist Võrumaa Keskraamatukogu, otsustasid Erasmus+
programmi abil rahastatud
projekti „Neli elementi – legendid ja lood“ tulemusena luua
veebipõhised õppevahendid
legendide, müütide ja lugude
baasil, mis peaksid aitama koolitajatel tekitada huvi ja meelitada täiskasvanuid keeleõppega
tegelema. Sama teema kohta
saab lugeda 2019. aasta augustis Võru Linna Lehes ilmunud
artiklist „Keeleõpe legendide
abil-huvitav võimalus!“.
Õppematerjalid, mis projekti tulemusena kokku pandi, on mõeldud täiskasvanute
koolitajatele, peamiselt inglise
keele õpetajatele ja nende õpilastele. Materjalid on veebipõhised (loodud on võimalus
need vajaduse või soovi korral
ka alla laadida) ja kasutatavad
ka enesejuhitud õppes. Kuigi
üldine sihtrühm on täiskasvanud õppijad, on kõik materjalid sellised, et neid saavad
kasutada ka erivajadusega inimesed – näiteks düslektikud
ja kuulmispuudega inimesed.
Selliseid spetsiifiliselt kohandatud õppematerjale on tegelikult mõnus ja lihtne kasutada
kõigil õppijatel. Usutavasti on
projekti käigus loodud materjalid huvitavad täiskasvanute
koolitajatele, kes võõrkeele õpetamisel peavad oluliseks keeleõppe sidumist kultuuri ja eriti

Võru keele nädal Tähesaalis. 

Foto: Helle Laanpere

Võru keele nädal raamatukogus
16. korda toimunud võru keele
nädal oli seekord sündmusterohke ka Võrumaa Keskraamatukogus. 4. novembril toimus Võru
Instituudi ametlikus programmis Juhan Püttsepa lasteraamatu „Tsillokõsõ soe jutu“ esitlus
ja Kadi Mõttuse illustratsioonide näituse „Tsillokõnõ susi“

ÜRITUSED

• 12. jaanuaril kell 17

mälumängutund mõttetoas.

NÄITUSED

• Tatjana Kutsjuba digigraafika
•
•

näitus „Aeg maju muutnud“
trepigaleriis.
Erli Tammeti fotonäitus
trepigaleriis.
Näitus „Aeg ja lugu“ lugemissaalis.
Näitust ilmestavad kellad
Swisshofi antikvariaadist ja
erakogudest.

avamine. Tähesaali kogunesid
Vana-Võrumaa koolide tublid
võru keele oskajad, kes lugesid
üksteisele ja publikule ette kogu
raamatu. Kaile Kabun ja Tiia
Allas tunnustasid esinejaid ning
tutvustasid uusi võrukeelseid
kalendreid, raamatuid ning lauamänge.

• Fotonäitus „Vana maja lugu“
konverentsisaalis.

LASTEOSAKONNA
ÜRITUSED

• Detsembris ja jaanuari algul (kooli-

vaheaja lõpuni) on lugemissaalis
avatud meistrituba: huvilised saavad
iga päev paberist meisterdada.

NÄITUSED

• Kuni 23. jaanuarini Tähesaalis Võru
Sõlekese lasteaia Öökulli rühma
kunstinäitus.

Täname kõiki lugejaid, kes piirangutele vaatamata on
raamatukogule truuks jäänud! Uus kogemus oli nii teile kui meile
„trepiraamatukogu“. Soovime tervist ning toogu lugemiselamused teile
vaimuvalgust ja jõudu! Suur tänu toetajatele ja koostööpartneritele!

AJALUGU

Elust Võru linnas 100 aastat tagasi
Järw

oli mõni nädal tagasi juba
niiwõrd kinni külmanud, et üle
käidi. Wahepeal tuli ta lahti,
nüüd on jällegi külmama hakanud.
Wõru Teataja nr 96, 06.12.1920

Rahvusvaheline kohtumine Võrumaa Keskraamatukogus. 

pärandkultuuriga, sest tõhusamaks suhtlemiseks võõrkeeles
on tarvis tunda ja aru saada ka
võõrast kultuurikeskkonnast.
Projektitöö on praeguseks
lõpusirgel, tulemused on projekti kodulehel (https://www.4elements.eu/en) näha ja kõigile
tasuta kasutada kolme aasta
jooksul.
Kirjutan pisut lähemalt,
mida projekti kodulehelt siis
leida võib.
Legendide kaardil on leitavad seitsme projektis osalenud
riigi legendid, müüdid ja lood,
mis on seotud ühe elemendiga
(tuli, vesi, õhk ja maa). Projekti
käigus selgus, et Euroopa riikides tuntud rahvajuttudes on
sarnaseid tegelasi ja elemente,
see omakorda aga mõjub keeleõppes hästi. Oleme ju kõik
pidanud koolis õppima näiteks
kreeka müüte ja kasutades neid
müüte võõrkeele õppimisel, on
juba olemas oma keelekeskkonnast turvaline ja tuttav alus.
Digitaalsetes raamatutes on

legendid, müüdid ja lood lihtsalt loetavas vormingus ja sobivad hästi kasutada erivajadustega õppijatele keele õpetamisel.
Videod on kreeka, eesti,
itaalia, hispaania ja rahvusvahelises viipekeeles ning jutustavad igas keeles loo iga nelja
elemendi (tuli, vesi, õhk ja maa)
kohta. Viipekeelsete videote filmimine oli põnev õppetund ja
tänu suurepärasele viipekeele
tõlgile Jaan-Raul Ojastule on
eesti videod nii ilmekad, et isegi viipekeelt mitteoskavad inimesed on jäänud neid huviga
vaatama.
Õppematerjalid sisaldavad
ülesandeid, mis on koostatud
legendide, müütide ja lugude
alusel. Kõik õppetükid on jaotatud alapeatükkideks, algavad
sissejuhatavate küsimustega ja
sisaldavad grammatika ning
sõnavara harjutusi. Iga õppetükk lõpeb enesereflektsiooni
lehega, kus õppija saab avaldada arvamust, kas lugu oli haarav ja huvitav või kas ta õppis

Foto: Gert Hurkmans

tundma legendi, müüdi või loo
kultuuritausta ja ajalugu.
Soovitused sisaldavad praktilisi nõuandeid ja soovitusi
täiskasvanute koolitajatele, kes
kasutavad õpetamisel kultuuripärandi elemente. Eraldi on
esitatud soovitused erivajadusega õppijate õpetamise kohta:
kuidas saaks paremini õpetada
aeglasi õppijaid, kurte ja spetsiifiliste õpiraskustega õppijaid.
Õppevahendite hulgast
leiavad koolitajad interaktiivseid harjutusi, videoid, jutte ja
teisi vahendeid, mida saab kasutada IT ja keele põhioskuste
õpetamisel ja avardamisel.
Selline sai ülevaade projekti
tulemusena loodud õppematerjalidest ja siinkohal kutsun asjast huvitatud koolitajaid neid
materjale oma õppijatega katsetama ja kasutama.
Merle Koik,

Võrumaa Keskraamatukogu
arendusjuht

oleks wõinud asi õige täbaraks
muutuda.

Wõru Teataja nr 96, 06.12.1920

Uisutee
Järwel on küll jää weel õige õhuke, aga siiski kawatseb Wõrumaa Rahwawäe ülem sinna uisuteed korraldada; läinud nädalal
olid wangid järwe peal jääd puhastamas.

Wõru Teataja nr 99, 13.12.1920

Liuwäli järwel
Võru vangla.

Foto: Võrumaa Muuseum

Wa n g i m a j a s t

Wangimajas peetakse kinni
praegu õige suuri süüdlasi, keda
mõndagi eluaegne sunnitöö ootab. Mõni nädal tagasi katsusid
osa wange põgeneda sel teel,
et ülemisel korral palusid kaks
wangi wäljakäigu kohta. Nii pea
kui nad korridorisse tulid, heitis
üks rätiku wõtmemehele ümber
kaela ja hakkas seda pigistama,
teine aga wõtmeid käest kiskuma, et teisi wange wabastada.
Kola peale jooksid alumisest
korridorist wõtmemehed üles
ja said parajal ajal kohale. Kui
oleks aga saadud teised wangid
wälja lasta ja osa jao wahtide
käest sõjariistad ära wõtta, siis

Wõru Spordiringi juhatus on
liuwälja tarwitamiseks järgmised hinnad määranud: ühekordsed pääsetähed suurtele 10 mk.,
kooliõpilastele 5 mk., alalised
pääsetähed suurtele 200 mk.,
kooliõpilastele 100 mk. Alalised pääsetähed maksawad kuni
1. märtsini 1921.a. Suuskade
tarwitamine mitteliikmetele 10
mk. tund, liikmetele maksuta.
Piletisi müüb Spordiringi juhatus igapäew igal ajal kasarmus,
Riia t. Nr. 1. Pühapäewiti on piletid saada ka liuwäljal. Liuwäli
saab piiratud kuuskedega, korraldatud walgustus jne.
Wõru Teataja nr 103, 23.12.1920

Vanu ajalehti sirvis
Võru Gümnaasiumi
raamatukoguhoidja Maris Kütt.
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Tagasivaade koroonaviirusega seotud sündmustele, VIII osa
Jätkub eelmistes Võru Linna
Lehe numbrites ilmunud põgus
kokkuvõte koroonaviirusega seotud tähtsamatest sündmustest.
Viirus, mis hakkas levima 31.
detsembril 2019 Hiinast Wuhani
linnast, on alates kevadest teinud
oma laastavat tööd ka meie koduõuel. Kui suve hakul olukord
Eestis kõvasti paranes ja viiruse
levikuga seotud haigestumine
suudeti viia peaaegu miinimumini, siis augustis hakkas koroonaviirus Eesti taas pead tõstma ning
nakatunute arv kerkima. Kevadise, kõige hoogsama viiruse leviku
rekord ületati oktoobri lõpus, kui
nakatunute suhtarv Eestis kerkis
uue tähiseni – 56,66-lt 64,18ni
ning sealt alates on see aina kerkinud. Kui eelmise lehenumbri
trükki mineku ajal oli haigestumus Eestis 100 000 inimese kohta
tõusnud juba 166,44ni, siis nüüd
on see saavutanud täiesti uue dimensiooni ning viimase 14 päeva
vastav näitaja on juba 424,91 ehk
kevadise laine tipphetkega võrreldes tõusnud üle seitsme korra.
Eesti jaoks eriti murettekitav
on haiglaravi vajavate inimeste
arvu lähenemine kriitilisele piirile, kus löögi alla võib sattuda
meditsiinilise abi osutamine tervikuna. Viimastel andmetel viibis haiglas 264 koroonapatsienti. Meenutuseks: kevadise laine
tipphetkel aprillis oli haiglaravil
korraga 153 Covid-19 haiget.
Kogu maailmas oli lehe trükki mineku ajal tuvastatud üle 68
miljoni haaigusjuhu (kuuga lisandus ligi 16 miljonit juhtu) ja
registreeritud üle 1,5 miljoni surma. Eestis oli alates 31. jaanuarist
kokku tehtud 529 988 esmast koroonaviiruse analüüsi ning kinnitatud vastavalt 16 598 haigusjuhtu ja 141 surmajuhtu.
Reede, 13. november

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 4280

•

koroonaproovi, lisandub 259 koroonapositiivset ning viimase 14 päeva
haigestumus 100 000 elaniku kasvab
178,71ni. Haiglaravil olijate arv
suureneb 72ni. Enim uusi nakatunuid
on Harjumaal (123) ja Ida-Virumaal
(80). Võrumaale lisandub üks positiivne tulemus.
President Kersti Kaljulaid, Riigikogu
esimees Henn Põlluaas ja peaminister
Jüri Ratas avaldavad ühise videopöördumise, milles kutsuvad koos pingutama, et riiki ei peaks lukku panema,
töökohad säiliksid ja koolid jääksid
avatuks ning oluline osa meie igapäevaelust toimiks.

•

•

•

Kolmapäev, 18. november

koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid proove on 265. Enim
uusi nakatunuid lisandub Harjumaale
(156), Ida-Virumaale (61) ja Tartumaale (17). Võrumaale lisandub üks
koroonapositiivne. Haigestumus
100 000 inimese kohta tõuseb 188,49ni.

Pühapäev, 15. november

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5238

koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid analüüsivastuseid on
226. Enim koroonapositiivseid tuleb
juurde Harjumaale (130), Ida-Virumaale (53) ja Tartumaale (13). Võrumaale lisandub kaks uut nakkusjuhtu.
Haigestumus 100 000 inimese kohta
on kerkib 199,4ni.

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5287
koroonaviiruse proovi, millest esmaseid positiivseid analüüsivastuseid on
186. Enim uusi haigusjuhte laekub
Harjumaale (108), Tartumaale (25)

kandmise või nina
ja suu katmise kohustus
avalikes siseruumides, sealhulgas ühissõidukites ning
teeninduskohtades, 2+2
reegel kõigis avalikes siseruumides, avalikel üritustel
osalejatele väiksem piirarv
(statsionaarsete istekohtadega siseruumides võib
avalikul üritusel osaleda
kuni 400, muul juhul kuni
250 ja väljas 500 inimest).
Lisaks nähakse ette, et väljaspool statsionaarsete istekohtadega ala võivad inimesed
liikuda 10-liikmeliste gruppide asemel nn 2+2 reeglit
järgides.

•

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 7152 •
koroonaviiruse proovi ning kinnitatakse 414 koroonajuhtu. Nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta tõuseb
244,4ni. Haiglaravil on 112 inimest
ning koroonaviiruse tõttu sureb üks
inimene.

Reede, 20. november

Laupäev, 21. november

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5437

Neljapäev, 26. november

koroonaviiruse proovi, neist esmaseid
positiivseid on 305. Enim uusi nakatunuid on pärit Harjumaalt (130) ja
Ida-Virumaalt (83) ja Tartumaalt (32).
Võrumaale lisandub kaks uut viirusekandjat. Haigestumus 100 000 inimese
kohta tõuseb 258,77ni.

Pühapäev, 22. november

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 4944 •

•

koroonaviiruse proovi ning kinnitatakse 349 uut juhtu. Enim uusi
koroonapositiivseid laekub Harjumaale (205), Ida-Virumaale (75) ning
Tartumaale (18). Võrumaale lisandub
kaks uut nakatunut. Haigestumus
100 000 inimese kohta tõuseb 270,51ni.
Haiglas viibib 146 koroonapatsienti.
Terviseameti peadirektor Üllar Lanno
liitub sotsiaalminister Tanel Kiige
arvamusega: ees on kriitiliselt tähtis
periood, mille tulemus paneb paika,
kas Eesti inimesed saavad ka edaspidi
nautida võrdlemisi vaba olemist või
tuleb taas kehtestada tänavust kevadet
iseloomustanud karmid piirangud.

Esmaspäev, 23. november

• Ööpäevaga sureb koroonaviiruse taga-

•
•

järjel Eestis neli inimest. Haiglas viibib
154 koroonaviirusega nakatunut, mis
on kõrgeim näitaja pärast kevadise
laine tipphetke aprillis. Ööpäevaga
analüüsitakse Eestis 3735 koroonaviiruse proovi, nakkusekinnituse saab
232 inimest. Enim uusi nakatunuid on
pärit Harjumaalt (138), Ida-Virumaalt
(36) ning Tartumaalt (32). Võrumaale
lisandub kaks uut viirusekandjat.
Haigestumus 100 000 inimese kohta
tõuseb 278,64ni.
Seoses vajadusega tõkestada viiruse
levikut palub Võru linnavalitsus
linnakodanikel ametnikega suhtlemisel eelistada telefoni ja/või e-posti.
Valitsus kiidab heaks koroonaviiruse
SARS-Cov-2 leviku vastased lisapiirangud, et kaitsta Eesti inimeste tervist
ja elu ning vältida meditsiinisüsteemi
ülekoormamist. Piirangud puudutavad
statsionaarsete istekohtadega siseruumides toimuvaid avalikke koosolekuid,
üritusi ja meelelahutustegevust.

Reede, 27. november

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5367

•

koroonaviiruse proovi, neist esmaseid
positiivseid proove on 370. Enim uusi
positiivseid analüüsitulemusi laekub
Harjumaale (178), Ida-Virumaale
lisandus (96) ja Tartumaale (31).
Võrumaale lisandub kümme uut nakatunut. Haigestumus 100 000 inimese
kohta tõuseb 314,23ni. Haiglas viibib
182 Covid-19 patsienti. Koroona tõttu
sureb viis inimest.
Koroonaviirusega nakatumise näitajad
mitmes Euroopa riigis seevastu on
novembri jooksul selgelt langenud,
karmid piirangud näivad töötavat.

Laupäev. 28. november

•

koroonaviiruse proovi, uusi nakkusjuhte tuvastatakse 191. Enim uusi
positiivseid analüüsitulemusi laekub
Harjumaale (95), Ida-Virumaale (31)
ning Tartumaale (26). Võrumaale
lisandub seitse uut nakatunut. Haiglas on 206 Covid-19 patsienti, intensiivravil 22 ja juhitaval hingamisel
12 patsienti. Sureb kolm inimest.
Haigestumus 100 000 inimese kohta
tõuseb 336,12ni.

Kolmapäev, 2. detsember

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 6439

•

koroonaviiruse proovi, uusi nakatunuid on rekordarv – 524. Enim uusi
positiivseid analüüsivastuseid laekub
Harjumaale (274), Ida-Virumaale
(117) ning Tartumaale (56). Võrumaale lisandub 14 uut nakatunut.
Haigestumus 100 000 inimese kohta
tõuseb 355,09ni. Haiglas viibib 206
patsienti. Sureb üks inimene.
Viroloogiaprofessor Irja Lutsari sõnul
on vältimatu, et piiranguid tuleb
tugevdada, ja välistatud pole ka ühiskonna täielik lukkupanek.

•

•

Pühapäev, 29. november

• Ööpäeva jooksul analüüsitakse Eestis

5278 koroonaviiruse proovi, esmaseid positiivseid on 355. Enim uusi
nakatunuid on Harjumaal (175),
Ida-Virumaal (109) ning Tartumaal
(22). Võrumaale lisandub kaheksa
uut nakatunut. Haigestumus 100 000
inimese kohta tõuseb 332,29ni. Haiglas on 191 Covid-19 patsienti. Sureb
kolm inimest.

nuid on 561. Enim uusi koroonapositiivseid tuvastatakse Harjumaalt (312),
Ida-Virumaalt (113) ning Tartumaalt
(40). Võrumaale lisandub 10 uut nakatunut. Haigestumus 100 000 inimese
kohta tõuseb 385,64ni. Terviseameti
jälgimisel on ligi 30 000 inimest.
Haiglas viibib 239 Covid-19 patsienti.
Sureb üks koroonaviirusega nakatunud inimene.

•
•

14. detsembrist suletud
kõik õppeasutused:
üldhariduskoolid, kutsekoolid, rakenduskõrgkoolid
ja ülikoolid. Järgmisel
aastal jätkub õppetöö tavakorras, juhul kui valitsus ei
otsusta teisiti. Kontaktõpe
võib toimuda hariduslike
erivajadustega õpilastele ja
lubatud on usaldusmeetmeid kasutades personaalsete konsultatsioonide,
olümpiaadide, praktika
läbiviimine ning eksamite
sooritamine. Õppeasutused
võivad kasutada distantsõppe vormi. Lasteaiad ja
-hoiud jäävad avatuks.

koroonaviiruse proovi, uusi nakatunuid on 248. Enim uusi koroona
positiivseid tuvastatakse Harjumaal (124), Ida-Virumaal (51) ning
Tartumaal (30). Võrumaale lisandub
viis uut nakatunut. Haigestumus
100 000 inimese kohta kerkib 396,62ni.
Haiglas viibib 261 Covid-19 patsienti.
Sureb kolm koroonaviirusega nakatunud inimest.
Terviseameti andmetel on Eestisse
koroonaviirust sisse toodud enim
Venemaalt, millele järgnevad Ukraina
ja Soome. Viimastel nädalatel on viirust välismaalt sisse toodud 346 korral.

• Alates 14. detsembrist on

kolmeks nädalaks peatatud huviharidus, huvi-

koroonaviiruse proovi, uusi nakatunuid tuvastati 285. Enim uusi koroonapositiivseid on pärit Harjumaalt
(171), Ida-Virumaalt (28) ning Tartumaalt (27). Võrumaale lisandub üks
uus nakatunud. Haigestumus 100 000
inimese kohta on kerkib 402,79ni.
Haiglas viibib 262 Covid-19 patsienti,
juhitaval hingamisel on 14 patsienti.
Sureb kolm koroonaviirusega nakatunud inimest.
Tartu ülikooli poolt läbiviidud
„Covid-19 aktiivse seire“ järjekordsest uuringust selgub, et nakkust
võib Eestis kanda iga 75. inimene.
Võrreldes paari nädala taguse ajaga on
nakatumine kasvanud ligi kolm korda
ja võtnud pandeemia mõõtmed.
Võru Okasroosikese lasteaia kahel
töötajal tuvastatakse koroonaviirus.
Seetõttu saadetakse kolme rühma
töötajad ja lapsed eneseisolatsiooni.
Kuna viirus on kahjuks ikka liikvel,
palub Võru linnavalitsus pöörata
ennetusmeetmetele oma tegevuses
suuremat tähelepanu.

•

•
•

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5743

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5699

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5719

•

koroonaviiruse proovi, tuvastatakse
rekordarv uusi nakatunuid – 547 ehk
9,6% proovi andnute koguarvust.
Enim uusi koroonapositiivseid tuleb
Harjumaale (283), Ida-Virumaale
(125) ning Tartumaale (52). Võrumaale lisandub 10 uut nakatunut.
Haigestumus 100 000 inimese kohta
tõuseb 414,98ni. Haiglas viibib 264
Covid-19 patsienti. Sureb kaks koroonaviirusega nakatunud inimest.
Riigikogu kiidab heaks haiguspäevade varasema hüvitamise. Vastuvõetud seadusemuudatusega väheneb
töötajate omavastutus haiguspäevade hüvitamisel senise kolme päeva

tegevus ja sporditegevus
nii noortele kui ka täiskasvanutele. Lubatuks jääb
üksnes individuaaltegevus,
-õpe ja -sport ning distantsilt pakutavad tegevused.
Individuaalsport värskes
õhus on lubatud.
Piiranguid ei kohaldata
professionaalsetele sportlastele, sealhulgas meistriliiga
võistkondadele, koondislastele ja koondise kandidaatidele. Treenida ning võistelda
saavad need noored ja täiskasvanud üksikaladel ning
võistkondades, pealtvaatajad ei ole lubatud.
Suureneb järelevalve isolatsioonikohustuse täitmise
üle.
Täpsem info kodulehel
kriis.ee.

Neljapäev, 10. detsember

Kolmapäev, 9. detsember

Pühapäev, 6. detsember

koroonaviiruse proovi, uusi nakatunuid on 479. Enim uusi koroonapositiivseid tuvastatakse Harjumaalt (213),
Ida-Virumaalt (165) ning Tartumaalt
(33). Võrumaale lisandub 12 uut nakatunut. Haigestumus 100 000 inimese

• Üle kogu Eesti on alates

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 4120

analüüsitakse Eestis 6407
• Ööpäeva jooksul analüüstakse Eestis • Ööpäevaga
koroonaviiruse proovi, uusi nakatu5738 koroonaviiruse proovi, neist esmaseid positiivseid on 376. Enim uusi
nakatunuid lisandub Harjumaale (164),
Ida-Virumaale (114) ja Tartumaale
(43). Võrumaale lisandub üks uus nakatunu. Haigestumus 100 000 inimese
kohta tõuseb 322,58ni. Haiglas viibib
180 koroonahaiget. Sureb viis inimest.

•

epideemilise leviku
ohjeldamiseks otsustab valitsus kehtestada haridust ja huviharidust ning
sporti puudutavad piirangud üle Eesti.
Ida-Virumaal laienevad piirangud ka
vaba aja, meelelahutus-, kultuuri- ja
majutusteenusele ning maakonnas
keelatakse avalike ürituste korraldamine.
„Tuginedes teadusnõukoja ja terviseameti soovitustele viia koroonaviiruse laialdase leviku tõttu inimeste
omavahelised kontaktid miinimumini ja vähendada inimeste liikumist,
kehtestab valitsus ajutiselt täiendavad
piirangud, mida võidakse pikendada,
kui nakkuse levik ei pidurdu,“ ütleb
peaminister Jüri Ratas. „Viiruse leviku
kontrolli alla saamine nõuab meie
kõigi ühist pingutust. Peame eesseisvatel nädalatel vastu! Jõulud ja aastavahetus tulevad tänavu teisiti. Veedame
pühad kodus ja pereringis.“

Teisipäev, 8. detsember

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 4720 •

Laupäev, 5. detsember

• Koroonaviiruse

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 2917

Reede, 4. detsember

koroonaviiruse proovi, neist esmaseid
positiivseid on 470 ehk 10% analüüside koguarvust. Enim uusi nakatunuid lisandub Harjumaale (225), IdaVirumaale (130) ning Tartumaale (46).
Võrumaale tuleb juurde üks uus nakatunu. Haigestumus 100 000 inimese
kohta tõuseb 366,37ni. Haiglas viibib
222 Covid-19 patsienti. Sureb kaks
koroonaviirusega nakatunud inimest.

Neljapäev, 10. detsember

Esmaspäev, 7. detsember

• Ööpäeva jooksul analüüsitakse Eestis

5402 koroonaviiruse proovi, esmaseid positiivseid on 451. Enim uusi
nakkusjuhte tuvastatakse Harjumaal (212), Ida-Virumaal (131) ning
Tartumaal (41). Võrumaale lisandub
viis uut nakatunut. Haigestumus
100 000 inimese kohta tõuseb
358,17ni. Terviseameti jälgimisel on
ligi 28 400 inimest. Haiglas viibib 218
Covid-19 patsienti. Sureb üks koroonaviirusega nakatunud inimene.
Valitsus kiidab heaks koroonaviiruse
leviku tõkestamise uued abinõud, mis
piiravad meelahutuskohtade, avalike
ürituste toimumiskohtade ja toitlustusettevõtete avamisaega ning vähendavad poodides ja teeninduskohtades
korraga viibida tohtivate inimeste
arvu. Piirangud hakkavad kehtima
laupäeval, 5. detsembril.

siseruumis asuvates müügisaalides ja kaubandusettevõtte üldkasutatavates ruumides ning teenuseosutaja teenindussaalides ei tohi korraga viibida
rohkem inimesi, kui seda
võimaldab kuni 50-protsendiline ruumi täitumus.
Sealhulgas peavad inimesed
järgima 2+2 reeglit ehk
koos tohib liikuda kuni kaks
inimest ning teistega tuleb
hoida kahemeetrist vahet.
Kella 22st kuni 6ni peavad
uksed sulgema toitlustusettevõtted, meelelahutuskohad ja need avalike
ürituste toimumiskohad,
kus üritusel osalejatele ei ole
tagatud statsionaarset istekohta. Toitlustusettevõtetes
jääb endiselt lubatuks klientidele toidu kaasa müümine
või kuller- ja veoteenuse
võimaldamine toidu ostmiseks. Üheski nimetatud
kohas pole lubatud ka erapidusid korraldada. Samuti
ühtlustatakse nõuded avalikele üritustele ning spordija liikumisüritustele.

kohta tõuseb 395,42ni. Haiglas viibib
254 Covid-19 patsienti. Sureb viis
koroonaviirusega nakatunud inimest.

Neljapäev, 3. detsember

• Ööpäevaga tehakse Eestis 5645 koroo-

naproovi, millest positiivsed on rekordilised 415. Enim uusi nakatunuid
on Harjumaalt (233), Ida-Virumaalt
(101) ja Tartumaalt (32). Võrumaale
lisandub neli uut nakatunut. Ööpäevaga sureb kaks koroonaviiruse saanud
inimest. Haigestumus 100 000 inimese
kohta tõuseb 305,95ni. Haiglaravil on
183 koroonaviirusega inimest. Sureb
kaks koroonaviirusega inimest.
Koroonaviiruse nakkuskordaja R on
ületanud kriitilise piiri ja ähvardab
püsima jäädes haiglasüsteemi tõsiselt
proovile panna.

• Kaupluse

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 4154

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5731

koroonaviiruse testi, uusi nakatunuid
on 384. Enim uusi koroonapositiivseid
tuleb juurde Harjumaale (178), IdaVirumaale (79) ning Tartumaale (49).
Võrumaale lisandub 10 uut nakatunut.
Haigestumus 100 000 inimese kohta
kerkib uue tähise, 303,09ni ning haiglaravil olijate arv 163ni. Ööpäevaga sureb
kolm koroonaviirusega nakatunut.

vasest maski kandmise kohustusest
tööpostil (oma kabinetis), hakkavad
Võru linnavalitsuses kehtima
mõningad liikumispiirangud. Linnavalitsuse hoonete väliuksed hoitakse
lukus, lukustamata on vaid infosaali
uks. Vahetuid kohtumisi linnakodanike ja lepingupartneritega püütakse
linnavalitsuse hoonetes vältida ning
kasutada nii palju kui võimalik elektroonilisi vahendeid.
Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 3934
koroonaproovi, nakatunuid tuvastatakse 256. Enim uusi positiivseid
analüüsitulemusi laekub Harjumaale
(120), Ida-Virumaale (54) ning Tartumaale (49). Võrumaale lisandub neli
uut nakatunut. Haiglas viibib 203
Covid-19 patsienti. Sureb kuus inimest.
Haigestumus 100 000 inimese kohta
tõuseb 335,75ni.

Teisipäev, 1. detsember

Kolmapäev, 25. november

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 6856

koroonaviiruse proovi ja koroonaviirus tuvastatakse 364 uuel patsiendil.
Enim uusi haigusjuhte laekub Harjumaale (199), Ida-Virumaale (75) ja
Tartumaale (28). Võrumaale lisandub
kolm uut nakatunut. Haigestumus
100 000 inimese kohta tõuseb 253,5ni.
Haiglaravil on 119 inimest.

204 uut nakatunut. Enim uusi koroonapositiivseid on pärit Harjumaalt
(126), Ida-Virumaalt (31) ja Tartumaalt (15). Võrumaale lisandub kaks
uut viirusekandjat. Sureb kaks inimest.
Haiglaravil viibib 147 patsienti.
Haigestumus 100 000 inimese kohta
tõuseb 284,13ni.
Valitsuse liikmed peavad vajalikuks
jagada riigi poolt maske vähekindlustatud inimestele. Selleks plaanitakse
toimetulekutoetuse saajatele eraldada
kaks korduskasutusega maski.

asemel ühele päevale ning tööandja
hakkab tasuma varasema viie päeva
asemel järgneva nelja päeva eest. Uus
haiguslehtedega seonduv regulatsioon
rakendub ainult 1. jaanuarist kuni
30. aprillini 2021. aastal väljastatud
haiguslehtedele.

5. detsembril kehtima
hakanud piirangud

• Selleks, et vabastada töötajad igapäe-

Teisipäev, 24. november

Neljapäev, 19. november

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 3 508

Teisipäev, 17. november

Esmaspäev, 30. november

• Maski

koroonaproovi, neist esmaseid positiivseid analüüsitulemusi on 274.
Enim uusi nakatumisjuhte laekub
Harjumaale (153) ja Ida-Virumaale
(62). Võrumaale lisandub üks uus
nakatunu. Haigestumus 100 000
inimese kohta kerkib 223,33ni.

Esmaspäev, 16. november

koroonaviiruse testi, neist esmaseid
positiivseid teste on 211. Enim uusi
positiivseid testitulemusi laekub
Harjumaale (141) ja Ida-Virumaale
(33). Võrumaale lisandub üks uus
viirusekandja. Haigestumusnäitaja
100 000 inimese kohta kerkib 210,69ni.

Üle Eesti kehtestatavad
olulisemad piirangud

analüüsitakse Eestis 4090
• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5539 • Ööpäevaga
koroonaviiruse proovi, tuvastatakse

Laupäev, 14. november

• Ööpäevaga analüüsitakse Eestis 5805

ja Ida-Virumaale (23). Haigestumusnäitaja 100 000 inimese kohta kerkib
218,59ni.
Valitsus otsustab pikendada üleriigilise öise alkoholimüügi keeldu kuni
26. jaanuarini (kaasa arvatud) 2021.
Piirang tähendab, et kella 00.00st kuni
10.00ni on alkoholimüük keelatud
kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi
kohapeal tarbimiseks, näiteks restoranides, baarides, ööklubides.
Linnapea Anti Allas annab välja
käskkirja töökorraldusest Covid-19
haiguse leviku tõkestamiseks, millega
lubatakse saata Võru linnavalitsuse
teenistujad kaugtööle oma vahetu
juhiga kokkuleppel kuni 31. jaanuarini
2021. Koosolekud ja koolitused korraldatakse eelistatult elektrooniliste kanalite kaudu. Kabinettides, kus töötab üle
kahe teenistuja, kasutatakse võimaluse
korral töökohtade hajutamise põhimõtet: volikogu istungite saali, Tartu
tn 25 hoone saale, teisi vabu ruume jne.
Valitsus kutsub rahvast üles tähistama
jõule ja aastalõppu pereringis ning ära
jätma suuremad peod.

•

koroonaviiruse proovi, neist esmaseid
positiivseid on 544 ehk 9,5% proovide koguarvust. Enim nakatunuid
lisandub Harjumaale (353), Ida-Virumaale (73) ning Tartumaale (25).
Võrumaale lisandub 20 uut nakatunut.
Viimase 14 päeva haigestumus 100 000
inimese kohta tõuseb 424,91ni ning
esmaste positiivsete analüüsitulemuste
osakaal tehtud analüüside koguarvust
on 7,9%. Terviseameti jälgimisel on
üle 26 800 inimese. Haiglas viibib 254
Covid-19 patsienti, juhitaval hingamisel on 14 patsienti.
Kuna Võru Okasroosikese lasteaia
nelja töötaja antud koroonaproov
näitab nakatumist, suletakse lasteaed
Terviseameti soovitusel 11. detsembrist. Kogu lasteaia kollektiiv peab
andma koroonaproovi. Kui analüüsivastused on käes, püütakse lasteaed
võimaluse korral taas avada.

