A-PDF MERGER DEMO

MÄRTS 11 (16)

Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

„Võro liina tego 2005“
– kultuurimaja Kannel
rekonstrueerimine
17. veebruaril, Eesti Vabariigi
88. aastapäeva tähistamise
üritusel Võrus, andis linnapea
Ivi Eenmaa üle auhinna
eelmisel aastal kõige enam
silmapaistnud teole, milleks
osutus linnaelanike poolt
valitud kultuurimaja Kannel
rekonstrueerimine.
„Võro liina tego 2005“ auhinna
ja tiitli võttis vastu kultuurimaja
Kannel direktor Heiki Kelp,
kes pälvis aasta tegijana ka
linnavalitsuse tunnuskirja tehtud
töö eest.

„See on rohkem nagu
aastakümne tegu“
Heiki Kelp ütles, et pole varem
sellise
avaliku
tunnustuse
osaliseks saanud, kuid aasta
teo tiitlit vastu võttes valdas
teda enda sõnul rahulolutunne.
„Tegelikult on see rohkem nagu
aastakümne tegu, sest tegelikult
alustati maja renoveerimise
ettevalmistamisega juba 10
aastat tagasi. Kui nüüd, seistes
vastvalminud maja veel värvist
lõhnavate seinte vahel ja
vaadata tagasi aastate jooksul
tehtule, siis on mul selline hea
ja rahulolev tunne: see on nüüd
valmis. Tunnustus aasta teo näol
kuulub aga kogu selle maja
töökatele inimestele,“ rääkis
Kelp, unustamata omaltpoolt
avaldada tänu Semu Ehitusele

LINNA LEHES:

Aivar Nigol: Tänane arendustöö kiirendab ja
suunab Võru linna arengut
18. – 25. veebruarini viibis Võrus Prantsusmaa
sõpruslinna delegatsioon

2005. aasta
silmapaistvamad teod

Võru kultuurimaja Kannel direktor
Heiki Kelp võttis tänukirja vastu
rahulolutundega: „Tunnustus aasta
teo näol kuulub kogu selle maja
töökatele inimestele.“

suurepärase töö eest ja Võru
linnavalitsusele, kes soostus
kultuurimaja kompleksselt renoveerima.
„Tänu sellele, et otsustati
remontida kogu maja, nii seest
kui väljast, on Võrus nüüd
olemas täiuslik kultuurikeskus
koos kõige vajalikuga, alustades
tehnikast ning lõpetades näitlejate garderoobidega, suurepärastest teatri-, kontserdi- ja
näitusesaalidest
rääkimata,“
märkis Kelp, lisades, et nüüd
saab end ainult tööle pühendada.
„See [maja valmimine – toim] on
justkui uus algus tervele majale,
mis annab võimaluse pakkuda
tasemel ja kvaliteetset kultuuri.“

Aasta teo väljaselgitamiseks
korraldas Võru Linnavalitsus
linnaelanike seas küsitluse,
mille põhjal selgus ka 2005.
aasta kõige enam silmapaistnud
tegu.
Kultuurimajale Kannel järgnesid
populaarseimate tegudena Võru
bussijaama rekonstrueerimine ja
Jüri-Luha piirkonna arendamine
(Maksimarket, Jüri-Luha ristmik,
Neste bensiinijaam), millest
tulenevalt pälvisid linnavalitsuse
tunnuskirja vastavalt ka AS
Evoler ning Neste Eesti AS ja
Võru Tarbijate Ühistu.
Nominentide seas olid veel
pensionäride päevakeskuse loomine, minijalgpalliväljaku ja
skatepargi ehitamine ning Wifi
leviala loomine kesklinnas.

Chambray linna ametliku delegatsiooni võttis vastu ka Võru maavanem.
(Paremalt) maavanem Ülo Tulik koos abikaasaga, Võrumaa Omavalitsuste
liidu esimees Kalvi Kõva abikaasaga, Antsla vallavanem Tiit Tõnts,
Chambray linna volikogu liige Agnès Monmarchè, abilinnapea Michèle
Launay, välissuhete organisatsiooni AJECC president Chriatian Sokolowski,
abilinnapea Philippe Le Roux koos abikaasaga ja tõlk Kadri Raudsepp.

Aktiivsete vahel loositi
kinkekaarte
Võru Linnavalitsus loosis kõigi
vahel, kes aitasid välja selgitada
läinud aasta enim silmapaistnud
tegu, välja ühe 500-kroonise ja
viis 100-kroonist Võru Tarbijate
Ühistu kinkekaarti. 500-kroonise kinkekaardi loosiõnn naeratas
Kalju Tammsalule. 100-krooni-

sed kinkekaardi said aga Helle
Annus, Valendina Klaan, Olger
Vagul, Helgi Kägo ja Aleksander
Kõnnusaar.
Kinkekaartide võitjatega võetakse ühendust
Võru Linnavalitsus tänab kõiki
aktiivseid
kodanikke,
kes
„Võro liina tego 2005“ väljaselgitamisele kaasa aitasid.
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Head võrumaalased!
Olete oodatud Võru Spordihalli
avamisüritusele
11. märtsil 2006 kell 12.00
Võru Spordihallis, Räpina mnt. 3a
Fortuuna Kent’i käsi otsustas
kinkekaartide saajad.

Sissepääs kõigile tasuta.

Spordihall on külastajatele avatud
11. märtsil toimub Võru
spordihalli pidulik avamine,
uksed on külastajate ees aga
lahti juba 1. märtsist. Pidulik
avaüritus algab 11. märtsi
keskpäeval, mil spordihalli
tulevad avama Eesti peaminister Andrus Ansip ja
kultuuriminister Raivo Palmaru, samuti on kutsutute
hulgas Eesti Vabariigi president Arnold Rüütel ja Eesti

Olümpiakomitee esimees Mart
Siimann.
Eesti mastaabis kvaliteetsemate
spordirajatiste hulka kuuluva
Võru Spordikeskuse avamisele
tulevad ka korvpalli-, võrkpallija kergejõustikualaliidu ning
paljude teiste erinevate spordialade esindajad üle Eesti.
Lisaks väliskülalised Võru
sõpruslinnadest
Aluksnest,
kellega soovitakse tulevikus

koostööd
spordivaldkonnas,
ja Landskrona linnast, mille
kogemustest on Võru spordihalli
ehitamisel palju abi olnud.
Eesti kergejõustiklaste osavõtul
demonstreeritakse spordihalli
kergejõustikuareeni võimalusi.
Palliplatsi „sisse mängimine“
algab aga kell 17, kui toimub
meeste Võrkpalli Meistriliiga
Schenker Eesti meeskondade 56 koha mäng.

Võru spordihall kuulub
Eesti
kvaliteetsemate
hulka
Spordihalli valmimine võttis
aega aasta. „Ehituse alguse ja
kasutusloa väljastamise vahele
jäi täpselt aasta. Esimesed
töömehed tulid objektile 7.
veebruaril läinud aastal, kui
territooriumilt hakati võsa
maha
võtma,
kasutusluba
väljastati hoonele aga tänavu
8. veebruaril,“ märkis SA Võru

Spordikeskus juhataja Viktor
Rebane.
Hoonele
omanikujärelvalvet
teostanud OÜ Ehitusasjatundjad juhataja Udo Viilukas ütles
ehitise kvaliteeti kommenteerides, et sellel on kahe aastane
garantiiperiood ning hoone
on kasutuse vääriline. „Võru
sai omale ilusa ja võimsa
asja [spordihall]. Nii et Võru
inimestele: head sportimist.“
Võru spordihallis on 200meetrine jooksuring, mis on
eriline just oma viraažide (kurvide

põikkalded) poolest, selliseid
on Eestis ainult kolm, kõik
Tallinnas. Kergejõustikuareenil
on oma koht kaugus-, kõrgus,
kolmik- ja teivashüppe jaoks
ning kuulitõuke sektor. Samuti
pallisaal, judo- ja jõusaal.
Spordihalli hoone ehitus läks
kokku maksma 57,4 miljonit
krooni, sellele lisandub sisustuse
maksumus 4,5 miljonit.
Võru Spordikeskuse hinnakirjaga saab tutvuda lähemalt
lk 7.
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Riigihange ,,Võru I Põhikooli katuse ja vahelae
rekonstrueerimine“

Tänane arendustöö
kiirendab ja suunab
Võru linna arengut

Võru Linnavalitsus kutsub osalema riigihankes ,,Võru I Põhikooli katuse ja vahelae rekonstrueerimine“ . Hankija leidmiseks kasutatakse avatud pakkumismenetlust.
Hange viiakse läbi lähtudes
riigihangete seaduse § 2 lg 8 ja
Võru linnavara eeskirja § 4 lg 1
p 4.
Hanke objekt: Võrus, Seminari tn 1 asuva 17. sajandil ehitatud Võru I Põhikooli hoone
pööninglae, katusekonstruktsioonide ja katuse remondi-res-

taureerimistööd. Pööninglae
pind 586 m2, katuse pind 730
m2.
Kvalifitseerimise tingimus:
muinsuskaitse tegevusloa olemasolu
Pakkumiste esitamise tähtpäev: 23. märts 2006 kell 14.00
Hankelepingu täitmise aeg:
30. mai – 15. august 2006.a.
Pakkumise kutsedokumendid
saab välja võtta Võru Linnavalitsusest tuba 24 kahe päeva jooksul vastava taotluse esitamisest
tel. 78 50 937 või 50 88 418.

Riigihange
,,Võru Noortekeskuse
rekonstrueerimine“
Võru Linnavalitsus kutsub osalema riigihankes ,,Võru Noortekeskuse rekonstrueerimine“ .
Hankija leidmiseks kasutatakse avatud pakkumismenetlust.
Hange viiakse läbi lähtudes
Riigihangete seaduse § 2 lg 8 ja
Võru linnavara eeskirja § 4 lg 1
p 4.
Hanke objekt: Võrus, Liiva 21
kinnistul asuva hoovipoolsema,
1900.a. ehitatud kahekorruselise
kivikatusega puithoone rekonst-

rueerimine täies mahus Võru
Noortekeskuseks. Ehitusalune
pind 120 m2, suletud netopind
183,5 m2.
Pakkumiste esitamise tähtpäev: 15. märts 2006 kell 14.00.
Hankelepingu täitmise tähtpäev: 15. august 2006.
Pakkumise kutsedokumendid
saab välja võtta Võru Linnavalitsusest tuba 24 kahe päeva jooksul vastava taotluse esitamisest
tel. 78 50 937 või 50 88 418.

Võru linn sai uue tänava
Volikogu istungil vastu võetud
määrusega sai Võru linn uue,
Veskijärve nime kandva tänava.
Volikogu otsusega kehtestatud detailplaneeringu alusel jagatakse eraisikule kuuluv Veskijärve idapoolne maa-ala viieks
elamumaa sihtotstarbega krundiks. Kruntidele on tagatud juurdepääs olemasolevalt Männiku

tänavalt alguse saavalt teelt, millel aga puudus nimi.
Seega oli otstarbekas määrata
juurdepääsuteele nimi ja siduda
sellega uute kruntide aadressid.
Tänavanime määramise taotlus tuli kõnealuse maa omanikult, kes pakkus ka tänava nimeks Veskijärve tänav.

Koreli oja heakorrastamist
alustati võsaraiumisega
Veebruari alguses allkirjastas
Võru Linnavalitsus lepingu OÜga Vändra MP Koreli oja puhastamise ja lähiümbruse heakorrastustööde teostamiseks. Tänaseks on Tartu ja Vabaduse tänava vaheline oja lõik võtnud juba
täiesti uue ilme.
Esmalt võetakse korrastatavalt territooriumilt maha võsa
ning OÜ Vändra MP juhtaja Tiit
Kangerti sõnul alustatakse kaevetöödega märtsis.
Heakorrastustööde käigus
korrastatakse ja puhastatakse
Koreli oja voolusäng Pika tänava sillast kuni Tartu tänavani,
tööde ulatuseks on 2,53 kilomeetrit.

Plaanis on rajada viis settetiiki, neist neli Petseri ja Tartu tänava vahelisele lõigule, viies aga
Pika tänava silla juurde. Samuti
hakkavad Koreli oja ilmestama
kolm paiskärestikku.
Koreli oja korrastamiseks läbi
viidud riigihankele laekus kokku viis pakkumist. Nende seast
valis riigihankekomisjon parima
pakkujana välja OÜ Vändra MP,
kelle pakutud hind 2,25 miljonit
oli teiste seas madalaim.
Koreli oja ja selle lähiümbruse korrastamise valmimistähtajaks on 1. juuli 2006.a.

Abilinnapea Jüri Johanson (vasakul) ja volikogu esimees Tõnu Anton
tööde käigul silma peal hoidmas.

Võru linnavalitsuse struktuur on
viimaste volikogu valimiste
järgselt muutunud.
Sarnaselt mitmete teiste
omavalitsustega on uudse osakonnana moodustatud arendusosakond, kelle peamiseks ülesandeks on Võru linna arengukava ja -strateegia koostamise
koordineerimine, linnavalitsuse
nõustamine linna arengut puudutavates küsimustes. Samuti
ettepanekute tegemine linna
arengu eesmärkide efektiivsemaks realiseerimiseks, linnavalitsuse sisese infotehnoloogia
koordineerimine ja suhtlemine
teiste omavalitsuste, valitsusasutuste ja nende ühendustega siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil ülal loetletud valdkondi
puudutavates küsimustes.
Osakonna moodustamine ei
tähenda pelgalt seda, et varasemalt polekski nagu arendustööga tegeletud, vaid pigem seda, et
linnavalitsus soovib koordineeritud tegevuste kaudu suunata
Võru linna arengut ja seda oluliselt kiirendada.

Välisinvesteeringute
aktiivsem kaasamine
Eelnevale tagasi vaadates
peame aga kahjuks tõdema, et
Võru oleks võinud olla aktiivsem investeeringute ja välisabi
vahendite kaasamisel. Viimastel
aastatel on olukord küll märgatavalt paranenud, mille tõestuseks on edukalt teostatud projektid nagu Kesklinna Gümnaasiumi remont, Koreli oja projekti
käivitumine, Võru Vesi ja Võru
Soojuse investeeringud infrastruktuuri jm.
Samuti on linn investeerinud
enam elukeskkonna parandamisse ning linna heakorda. Väga
positiivne on uue spordihoone
valmimine, mille kaudu võidavad nii linnakodanikud, ettevõtjad kui ka piirkonna turismiettevõtlus.

2006. aasta eesmärgid
Tulles tagasi linnavalitsuse
eesmärkide juurde arenduse
valdkonnas, siis on üheks oluliseimaks, sarnaselt riigi keskvalitsusega, planeerida Võru linna
arengut aastateks 2007-2013.
Eelmine riiklik arengukava hõlmas perioodi 2004-2006.
Käesoleva aasta üheks olulisemaks eesmärgiks on Võru linna uue arengukava ja üldplaneeringu koostamine.
Üldplaneeringu koostamise
protsess algas juba möödunud
aastal. Valdkonniti on moodustatud töörühmad, kes on oluliseks ,,tööriistaks” üldplaani ja
arengukava protsessis.
Esimene suurem kokkuvõte
üldplaneeringu ja arengukava
töörühmade tööst on kavas linnarahvale esitada augustis linna
sünnipäevale pühendatud ürituste raames.
Selleks on kavandatud Võru
linna visioonikonverents, kuhu
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Aivar Nigol.

oodatakse nii spetsialiste, arvamusliidreid, endisi ja praegusi
võrukaid ning linna külalisi, ehk
kõiki neid, keda Võru linna
areng ei jäta ,,külmaks” . Visioonikonverentsil kokkulepitule tuginedes peaks valmima linna
üldplaneering ja arengukava
käesoleva aasta lõpuks.

Milleks on vaja
üldplaneeringut ja uut
arengukava?
Kui rääkida üksnes projektitöö seisukohalt, siis projektitaotluste esitamise üheks eeltingimuseks on taotluses planeeritavate tegevuste haakuvus linna
kehtiva arengukava ja üldplaneeringuga. Mida läbimõeldumad ja täpsemad on nimetatud
alusdokumendid, seda eesmärgistatum on omavalitsuse areng
ning seda suuremad on eeldused
ja võimalused nii riiklike kui ka
Euroopa liidu ja teiste rahastuste
kaasamiseks linnale vajalike investeeringute teostamiseks.
Laiemas mõttes on üldplaneering ja arengukava ühiskondlik kokkulepe, millega lepitakse
kokku arengu põhisuunad järgnevateks aastateks. Oluline on
kogukonna ühtne arusaam ja sellest tulenev ühistöö arengueesmärkide saavutamiseks. Arengu
võtmeks on ka senisest parem ja
sisulisem koostöö kõikvõimalike riiklike institutsioonidega,
maavalitsusega, omavalitsuste
liiduga, naabervaldade, ettevõtjate ja huvigruppidega. Siinkohal võib positiivsena välja tuua
Võru Maavalitsuse arendusosakonna algatust üldplaneeringu ja
maakonna arenguvisiooni koostamisel. Visiooni üheks oluliseks osaks on Võru linna kui
maakonna pealinna ja arengukeskuse rolli määratlemine.
Tulevikule mõtlemise kõrval
ei tohi me ära unustada ka igapäevatööd ning konkreetseid tänaseid tegevusi.

Töös olevad projektid
Arendustöö on üks pidev
protsess, millel ei ole algust ega
lõppu. Projektitaotluse investeeringuteks saab esitada alles siis,
kui selleks on olemas vajalikud
planeeringud ja tehnilised projektid. Tänasel päeval peame paralleelselt tegelema planeerin-

gute ja tehniliste projektide ettevalmistamisega ning peame
püüdma realiseerida neid ideid,
kus vastav eeltöö on juba tehtud.
Arendusosakonna ülesannete hulka kuulub positiivse otsuse
saanud projektide elluviimine,
tegevuste koordineerimine.
Rahvusvahelistest projektidest
on hetkel töös Tamula matka- ja
rattaraja arendamise projekt
ning andmeside ja internetiühenduse projekt.
EAS- i kaudu oleme saanud
rahastuse turismi arengukava
koostamiseks, mille ühe osana
valmivad sügiseks ka oluliste turismiobjektide tasuvusanalüüsid. Arengukava valmimine tagab tulevikuks eeldused turismivaldkonna projektide esitamiseks.
Kubija (Võlsi) ja Tamula järvealade rekreatsioonipiirkondade arendamine on tegevustena
toodud Võru linna praegu kehtivas arengukavas. Esitatud on
Kubija tervisespordikeskuse ja
liikumisradade arendamiseks
projektid mitmetele allikatele
(Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu nõukogu, ettevalmistamisel on projekt EAS-ile).
Katariina allee ja Tamula
rannaala arendamiseks on tellitud tehnilised projektid, mille
valmimise järel saame taotluse
esitada EAS-i turismimeetmele.
Sellega haakuvalt tegeleme projektitaotluse ettevalmistamisega
Jalajälgede projekti realiseerimiseks. Taotlus on kavandatud
esitada maikuus Keskkonna Investeeringute Keskusele.
Töö käib ka linna sissesõitude tähistamise ja ,,infoväravate”
projekti ettevalmistamiseks. Turismi infosüsteemi korrastamine
ja täiustamine on Võru kui turismilinna seisukohalt väga tähtis.
Samuti on taotlus esitatud
kultuuriministeeriumile laste
spordi- ja mänguväljaku rajamiseks.
Need on vaid osa tegevustest, mille kallal linnavalitsuse
arendusosakond töötab.

Oluline on rahvusvaheliste suhete osakaal
Rahvusvahelised suhted
omavad samuti suurt tähtsust
projektitöö kõrval. Euroopa Liidu projektide kontekstis peame
arendama linna välissuhtlust, et
luua täiendavaid võimalusi kultuurivahetuse ja muu koostöö
kõrval ka abiprogrammidest
üheskoos raha taotlemiseks.
Positiivsena saab siin ära
märkida Võru ja Aluksne vahelist koostööd. Võimalusi tuleb
otsida aga ka näiteks Venemaa
suunal ning tihendada koostööd
nn ,,vanade” partneritega.
Kokkuvõtteks võib öelda, et
Võru linnas on arenduse valdkonnas viimastel aastatel palju
tehtud, antud ajahetkel käib tihe
tegevus ning palju tööd on veel
ees.
AIVAR NIGOL,
arendusosakonna juhataja
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Miks tõuseb Võrus vee hind?
Küsimustele vastab AS Võru Vesi juhataja Jüri Kaver
ga kaasa kohustuste rikkumine
või muutmine.
Ja seda tingimustes kus on juba projekteerimise hange lõppenud.

Mis on hinnatõusu põhjused?
AS Võru Vesi on tavaline
äriettevõtte, mis tegutseb samas
majandusruumis nagu iga teine
Eestis tegutsev ettevõtte. Kui
tõusevad näiteks elektri ja kütuse hinnad, siis ei jää sellest puutumata ka Võru Vesi. Elu paratamatult kallineb igal aastal ja
sellest ei jää puutumata mitte
keegi!

Miks pole õige opositsiooni
arvamus, et Võru linn peaks
Võru Veele andma vajamineva 9,6 miljonit?

Kui suur on hinnatõus?
Mõned inimesed, kes tahavad
oma poliitilist populaarsust kasvatada, manavad inimestele ette
protsente, soovides külvata paanikat ja ebastabiilsust. Tegelikkuses kasvab nn.” veehind”
keskmiselt ühe kuupmeetri kohta 3.60 krooni. Keskmiselt sellepärast, et Võru Linnavolikogu
on kunagi kehtestanud erinevad
paketid, mida inimene teenust
ostes saab valida arvestades oma
tarbimisharjumusi.
Seega saab iga klient keskmist hinda arvestades 25 krooni
eest ca 1000 liitrit puhast vett ja
sama palju solki viiakse ka sama
raha eest elamisest välja.
Poest ostes samasuguse kvaliteediga ühe liitri pudelivee eest
tuleb kukrut kergitada vähemalt
10 krooni võrra…

Jüri Kaver.

Miks peab AS Võru Vesi
laenama 9,6 miljonit krooni?
Kui 2004 aastal kiitis Võru
Linnavolikogu üksmeelselt
heaks ,, Aktsionäride lepingu”
osalemaks Euroopa Liidu Ühtekuuluvus Fondi projektis, millest investeeritakse Võru linna
koos oma osalusega 156 miljonit
Eesti krooni.
Oma osalus selles projektis on
kümme protsenti ehk linna osa
9,6 miljonit, mis tuleb ettevõttel
laenata. Ülejäänud miljonid tulevad Euroopa Liidult. Selle lepingu vastuvõtmise poolt hääletasid samuti tänased kõige suuremad hinnatõusuvastased, andmata endale aru mida toob enda-

Ma olen üllatunud, et inimesed kes on senini rääkinud lõhkilaenamisest, on valmis laenama
veel 10 miljonit ja selle AS Võru
Vesi arvele kandma! Meil oleks
kindlasti hea meel kui keegi kannaks arvele nii suure summa raha, aga ma pean seda utoopiliseks.
Kõiki hinnatõuse ei saa kinni
maksta laenatud rahaga, see sarnaneb riigiga mis tänaseks on
vajunud ajaloo hõlma!
Kui näiteks kopamees Jakob
koos kolleegidega Võru linnas
vee avariid likvideerib ja see läheb maksma teatud hulga raha,
kas ka siis on nõus linn selle
laenuga kinni maksma, samuti
kütuseturul toimuva, töötajate
palgatõusu jne. Julgen selles kahelda. Äkki peaks linn siis juba
konkursi korraldama ettevõtete
vahel, kellele makstakse kinni
mõni panga laen, siis oleks see
vist õiglasem.

Riigikogulased käisid Võru
linnaga tutvumas
27. veebruaril külastasid Võru
linna ja kohtusid linnavalitsuse ning -volikogu liikmetega
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) riigikogu fraktsiooni esindajad, eesotsas erakonna esimehe Ivari Padariga,
Peeter Kreitzbergi ja Mark
Soosaarega.
Sotsiaaldemokraadid külastasid Võrus nii renoveeritud kultuurimaja Kannel kui ka vastvalminud spordihalli. Samuti arutati Võru linnajuhtidega ühise laua
taga erinevaid probleeme nii
Võru linna kui omavalitsuse tasandil.
Räägiti teede ja tänavate hooldusest ning riigi osast nende ra-

hastamisel. Samuti puudutati
haridusreformi küsimusi, sealhulgas venekeelse hariduse andmist, mida riik peaks rahastama
mitte ainult pearaha alusel vaid
leidma teised võimalusi finantseerimiseks. Venekeelsetes koolides paratamatult õpilaste arv
järjest väheneb ning kool ei suuda end ära majandada.
Võru seisukohalt oldi ühel
meelel selles, et hariduse-, kultuuri- ja spordiobjektide finantseerimisel on Võru jäetud riigi
poolt väiksema tähelepanu alla.
Kui külalised tõid näited linnadest, kus omavalitsus on uusrajatiste püstitamisel osalenud 1015% omaosalusega, ülejäänud

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindajad riigikogus (vasakult) Mark
Soosaar, erakonna esimees Ivari Padar ja Peeter Kreitzberg.

on tulnud riigi eelarvest, siis Võru panustab sarnastele objektidele 2/3 oma raha. Oldi seisukohal, et suuremates linnadest
peaks riigipoolne toetus üldkasutatavatele objektidele olema
50% ning väiksemates linnades
kandma 2/3 objekti kuludest.
Räägiti veel Lõuna-Eesti
Haigla hooldushaiglaks muutmisest, mida ühiselt ei peetud
õigeks. Ivari Padar märkis, et
Võrus peab haigla säilima ning
teeb selleks omaltpoolt kõik.
Ka puudutati laste huvihariduse küsimust ning leiti, et see
on praegu küllaltki kallis ja riik
peaks selles osas lapsevanematele appi tulema. Peeter Kreitzberg märkis, et riik võiks panustada huvitegevusse pearaha põhjal.
Külalised tundsid huvi ka Võru Instituudi tegevuse kohta ning
Kreitzberg ütles seejuures, et
instituut on suhteliselt kitsa tegevusringiga. Võru linnajuhid
märkisid aga teemat käsitledes,
et instituudi tegevusse jäävad
võro keele, kultuuri ja pärimusmuusika edasikandmine, kuid
kiputakse segi ajama seto ja võro
keelt.
Samuti puudutati teemade
hulgas maade munitsipaliseerimist, maavalitsuse rolli haldussüsteemis, aga ka kutse- ja põhihariduse rollist riigi ja omavalitsuse tasandil.

EAS taotluste vastuvõtu
avamisest ja taotlusvoorude tähtaegadest
EAS avab teadus- ja arendustegevuse põhiprojektide toetuse
tao tluste vastuvõtu alates
06.03.2006 ja teadus- ja arendustegevuse eeluuringute toetuse taotluste vastuvõtu alates
03.04.2006.
Lisaks on EAS kinnitanud

ekspordiplaani elluviimise toetuse taotlusvoorude tähtajad 17.04 ja 14.08.2006 ning ettevõtluse infrastruktuuri arendamise toetuse taotlusvoorude tähtajad - 3 1.03, 30.06 ja
15.09.2006.
Toetuste ja taotlusvoorude ee-

larvete ko hta saab infot
www.eas.ee asjaomase toetuse
lehelt ja maakondlikust arenduskeskusest. Võrumaa Arengu
Agen tuu r
7 86
8367,
vek@mv.werro.ee

Võru Linna Leht

Võru Linnavalitsuse 1.03.2006.a.
määrusega nr 4 kehtestati alates
1.06.2006.a. Võru linnas AS Võru Vesi
poolt osutatava veevarustuse ja
reovee ärajuhtimise hinnad
alljärgnevalt:
Tasu võetud vee eest:

eraklient: Esimene hinnapakett 7,29 kr/m3
eraklient: Teine hinnapakett 8,83 kr/m3
eraklient: Kolmas hinnapakett 9,41 kr/m3
eraklient: Neljas hinnapakett 9,82 kr/m3
äriklient: 11,67 kr/m3

Tasu reovee ärajuhtimise eest:

eraklient: Esimene hinnapakett 12,45 kr/m3
eraklient: Teine hinnapakett 15,45 kr/m3
eraklient: Kolmas hinnapakett 15,91 kr/m3
eraklient: Neljas hinnapakett 16,90 kr/m3
äriklient: 17,37 kr/m3

Abonenttasu baasmäär:
eraklient: Esimene hinnapakett 22,80 kr/kuus elamu 1 korteri kohta
eraklient: Teine hinnapakett 7,98 kr/kuus elamu 1 korteri kohta
eraklient: Kolmas hinnapakett 3,42 kr/kuus elamu 1 korteri kohta
eraklient: Neljas hinnapakett 0,00 kr/kuus elamu 1 korteri kohta
äriklient: 11,40 krooni kuus veemõõtja läbimõõdu millimeetri kohta
Hinnale lisandub käibemaks.

Kevadine ettevõtete
heakorrakampaania
Eesti suurim metallkäitleja AS
Kuusakoski korraldab koostöös
omavalitsustega kevadise ettevõtete heakorrakampaania.
Ettevõtete heakorrakampaania viiakse läbi kõikides Eesti
maakondades ja linnades
1. märtsist kuni 15. aprillini
2006. Kampaania eesmärk on
korrastada ettevõtete territooriumid metallikolast ja suurendada
ettevõtluses tekkiva metalli taaskasutusse suunamist. “ Vanametalli taaskasutusel on tootmisprotsessi energiakulu maagi tootmise protsessiga võrreldes 6095% väiksem. Kuusakoski kontserni tegevuse tagajärjel kaevandatakse igal aastal vähem ca 6
miljonit tonni maake. Sellise koguse energiasääst on võrdne
keskmiselt 400 000 ühepereelamu energiakulu aastase säästuga” , kommenteeris vanametalli
taaskasutamise väärtust AS
Kuusakoski klienditeeninduse
juht Kaido Aettik.
AS Kuusakoski on väljatöötanud kolm teenusepaketti, mille
abil kiiresti, mugavalt ja ohutult
metallijäätmetest vabaneda. La-

henduse leiab nii ettevõte, kelle
territooriumile on aja jooksul
kogunenud metallesemeid; tootmisettevõte, kelle tegevuse tulemusel tekib metallijääke regulaarselt kui ka kinnisvara- ja ehitusfirma, kes seisab silmitsi vana
objekti lammutamise ja demontaa_iga.
Ettevõtteid, kes aitavad kaasa
metallide taaskasutusse suunamisele, soovib AS Kuusakoski
esmakordselt ka premeerida.
“ Kasutades 1.03 – 15.04 Kuusakoski teenuseid, on ühel ettevõttel võimalik võita oma 10-le töötajale, kliendile või partnerile
vahva puhkusepakett Värska Sanatooriumis. Korraldage seal firma arengut puudutav seminar
või üllatage oma töötajaid tubli
töö eest” , lisas Aettik.
AS Kuusakoski pakub nii tõstukauto, vahetuskonteineri kui
ka metallkonstruktsioonide demontaazi ja ehitiste lammutamise teenuseid.
AS Kuusakoski lähim filiaal
asub Valgas ning täpsem info telefonil 766 3610.

Valitsus nõustus Võru
vanalinna muinsuskaitseala
vähendamise vajadusega
Vabariigi Valitsus kehtestas
määruse, millega reguleeritakse Võru vanalinna muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piirid, samuti territooriumil kehtivad nõuded ja kitsendused.
Võru vanalinn võeti esmakordselt muinsuskaitse alla Eesti
NSV Ministrite Nõukogu 27.
veebruaril 1973. aastal vastuvõetud määrusega.
Võru Linnavalitsuse peaarhitekt-nõuniku Ülevi Eljandi sõnul hõlmas 1995. aastal vastuvõetud muinsuskaitseala põhimäärus kogu algse Võru linnatuumiku ala, kuhu oli juba tol
ajal püstitatud nõukogudeaegset
uusarhitektuuri. ,,Erinevus valitsuse poolt äsja kinnitatud ja
1995. aastal vastuvõetud põhimääruses on muinsuskaitseala
piiride vähendamine, jättes selle
piiridest välja nõukogudeperioodil ehitatud linna ajaloolist
eripära ignoreerivad nõukogude
tüüpelamud,“ märkis Eljandi.
Ta lisas, et vastupidiselt teis-

tele Eesti linnadele on Võru linn
valminud 1785. aastal kinnitatud regulaarse tänavavõrguga
generaalplaani alusel. ,,Veneajal aga üritati seda ajalooväärtust
lõhkuda,“ märkis arhitekt.
Eljandi sõnul on Võru vanalinn Eestis üks väheseid 18. saj.
eelnevalt kavandatud plaani alusel lagedale maale rajatud ja
suures osas säilinud linn.
Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusega hakati tegelema juba 2004. aastal volikogu liikme, tookordse kultuurikomisjoni esimehe Erki Saarmani
eestvedamisel.
Võru muinsuskaitseala koosneb Tamula järve ja Koreli oja
vahel paiknevast ajaloolisest linnatuumikust.
Muinsuskaitseala eesmärk on
ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku terviku ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste,
plaanistruktuuri, maastikuelementide, miljöölise eripära ning
muinsuskaitsealale avanevate
kaug- ja sisevaadete säilitamine.
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Linna külalised viisid
Prantsusmaale meeldivaid
muljeid Võrus ja Eestimaast
18.- 25. veebruarini viibisid
Võrus Prantsusmaa sõpruslinna Chambray- Les-Tours’i
noored koos linna ametliku delegatsiooniga, kokku 32 külalist. Reisi eesmärk oli luua võimalikult palju otsekontakte nii
linnakodanike kui ka erinevate huvigruppide vahel, külastada juba olemasolevaid sõpru
ja leida uusi võimalusi Võrus
puhkuse veetmiseks.
Programm oli tihe, kuna lühikese aja sisse mahtus võimalikult palju huvigruppe ja vaatamisväärsusi. Prantslaste grupp
jagunes kolmeks: ChambrayLes-Tours’i linnvalitsuse esindajad, perekonnad ja noortegrupp.
Ühe päeva veetis delegatsioon Tartus, kus muuhulgas külastati ka Antoniuse Gildi, Tartu
Ülikooli. 22. veebruar oli
Kreutzwaldi Gümnaasiumi sisustatud päev koolis.
Vaadates tagasi 18. - 25. veebruarile, võin tõdeda, et reisi eesmärk on täidetud. Võrus viibunud prantslased läksid koju positiivsete muljetega Võru linna
võõrustajate külalislahkusest,
avatusest ja maalilistest looduspildikestest.
Reede veedeti Otepääl, kus
Võru Linnavalitsuse arenduso-

Chambray linna
elanike muljed Võrust
• Esimese korra kohta väga rikastav reis;
• Soe vastuvõtt, sõbralikkus,
tõotustandev tuleviku vahetuseks;
• Muinasjutuliste maastike
avastamine, kliimatingimustest tulenev erinev eluviis (näiteks saun)
suurepärane toit, soe vatsuvõtt;
• Loodame, et säilitate teile
omase arhitektuuri;
• Suurepärane vastuvõtt, suurepärane reis, hästi valitud tegevused;

Võru Linnavalitsuse välissuhete ja turismi spetsialist, prantslaste visiidi korraldaja Siiri Laur (keskel) koos oma poja Henry (Siirist vasakul)
ja prantslastest koolinoortega Arossa talus.

sakonna juhataja Aivar Nigol
tutvustas olümpiavõitjate kodulinna.
Sõnum Võrust ja Eestist jõuab
Prantsusmaale läbi 32 siinviibinu ja suure tõenäosusega on
edaspidistel aastatel sõpruslinna
kodanikke järjest rohkem Võru
linnas ja maakonnas puhkust
veetmas.
25. - 28. mail toimuvad sõpruslinna Chambray-Les-Tours’i
pidustused, kuhu on oodatud eri-

nevate huviguppide delegatsioonid Võru linnast.
Kahe väikelinna sõprussuhted
said alguse 2001. aastal. Võru on
ainus linn Eestis, kes omab sõprussidemeid Prantsusmaa linnaga.
SIIRI LAUR,
Võru Linnavalitsuse
välissuhete ja turismi spetsialist
56487827

• Kõik oli väga hea, oleks tahtnud veel Tartusse tagasi minna, hea
õhkkond, söögiks liiga palju keedukartulit;
• Maastike vaheldumine, head
spordivõimalused, söögid pisut ühekülgsed, liiga palju kartulit;
• Kokkuvõtteks positiivne, turismitalus suurepärane vastuvõtt,
saun on midagi täiesti erakordset,
erakordne soojuse (saunas) ja külma
(õues) ühendus, iga päev kartulid;
• Suurepärane vastuvõtt Aigar
Piho poolt Kiidil, sügavas looduses
ümbritsetud lumiste kuuskedega;
• Väga meeldiv oli turismitalus.
Toredad ja rikastavad kohtumised
Kreutzwaldi Gümnaasiumis;
• Eestlastega tutvumine ning

inimestevaheliste kontaktide loomine Kiidil oli väga meeldiv, samuti
sealne soe vastuvõtt. Muljet avaldasid maalilised looduspildid;
• Muinasjutuline maastik, vaheldusrikas igat liiki kultuuriliste
vahetuste, samuti spordi osas
(murdmaa suusatamine). Võru linnapea hea vastuvõtt, suur aitäh Siirile tehtud töö eest;
• Võõrustajate korraldatud ürituste kättesaadavus, paindlikkus,
samuti suurepärased söögid ning
viimase peal majutusvõimalused;
• Erinevate kohtade külastamise osas oli reis väga hästi juhitud
ning tegevusprogramm küllalt tihe.
Väga meeldiv oli Tartu külastamine. Tallinnas viibitud aeg jäi natuke
lühikeseks. Reisikorralduse raskus
on eelkõige seotud meie delegatsiooni erinevate huvigruppidega:
noored ja perekonnad, kellel on erinevad huvid.
Kokkuvõtte tegid: abilinnapea
Philippe Le Roux, abilinnapea
Michèle Launay, volikogu liige
Agnès Monmarchè ning välissuhete
organisatsiooni AJECC president
Chriatian Sokolowski.

Kreutzwaldi kooli päev
22. veebruaril sisustas Võru Kreutzwaldi Gümnaasium sõpruslinna
Chambray- Les-Tours’i noorte päeva.
Päeva jooksul tutvustati külalistele Kreutzwaldi Gümnaasiumi
ning prantslased said osa eestlaste
prantsuse keele tunnist. Ühiselt tehti
sporti ning toimus eesti rahvuslik
õhtusöök koos rahvuslike mängude
ja tantsudega. Samuti mahtus päevakavva ekskursioon mööda Võru
linna.

Võru Kreutzwaldi
Gümnaasiumi õpilaste arvamused kohtumisest sõpruslinna noortega

Prantslased võeti Võrus väga
soojalt vastu, kuna nad ise on ka
hästi lahke, sõbralik ja viiskas rahvas. Hoolimata meie väikestest sõnavigadest, sai prantslastega muljeid vahetada ning lihtsalt rääkida.
Prooviti ka Eesti rahvustoite, millest
meie lemmikmaiustus kohuke neile
üldse ei meeldinud. Mängisime
nendega kaarte ja lauamänge ning
veetsime koos toredalt aega.

/Siret Ulp, 8A/

Nad on väga aktiivsed ja emotsionaalsed inimesed. Koguaeg üritasid nad meiega kontakti luua ja
millestki rääkida. Me vahetasime ka
MSNi aadresse. Nendega oli väga
tore koos olla ja neile meeldisid väga meie rahvustantsud.

/Siim Juss, 8A/

Kõige huvitavamaks oli nende
tervitusviis (kaks põsemusi) ning
see, et prantslased olid nõnda elurõõmsad ja lõbusad. Huvitav oli
veel nende kiire kõnepruuk. Eriti
tore oli aga vaadata kuidas nad kokkuhoidsid ning üksteisest hoolisid.
Nad olid tohutult sõbralikud ja
lõbusad. Samuti abivalmid, kui me
prantsuse keelest aru ei saanud, tõlkisid nad jutu heameelega inglise
keelede. Selgus, et nad on samasugused noored nagu meie, vaatamata
kultuuride erisusele.

/Laura Koort/

Mulle isiklikult oli see suureks
kogemuseks ning toimus uus ja huvitav ning hoopis teistsugune sõbrunemine. Enne mulle prantsuse keel
väga ei meeldinud, kuid nüüd on

huvi väga suur ning tahaksin väga
osata seda ilusat ja põnevat keelt.

/Kristine/

Prantslased olid väga temperamentsed, elavad ja sõbralikud. Arvan, et neile jäi Võrust ja Eestist hea
mulje, eriti meeldis neile Haanjas
suusatada ja suitsusaunas käia.
Prantslased olid ka väga sõbralikud ja viisakad. Nii kui kogemata
otsa komistasid, ütlesid: “ Excuse
moi” . Nad olid nõus ka meiega inglise keeles suhtlemina, kui me
prantsuse keelest aru ei saanud.

/Johanna Jõelaid/

Nende prantsuse keel, mida nad
rääkisid oli üliäge. Olen nüüd 6x
suurem prantsuse keele huviline ja
ei jõua ära oodata meie reisi Prantsusmaale, et nendega jälle kohtuda.
Meie rahvatantsu õppimisel lõid
nad kaasa.

/Jette, minu nimi tähendab
prantsuse keeles viskamist/

Minu arvamus prantslastest on
normaalne. Ma kujutasin üldse ette
teist pilti. Nad olid vast liiga lärmakad, aga muidu ei olnud neil vigagi.

/Artur Nevinski, 8A/

Mulle väga meeldis! Nad on väga toredad ja humoorikad. Kuigi ma
veel keelt nii hästi ei oska, aga me
ei pidanudki suhtlema, lihtsalt naeratasid ja oligi hea.

/Katrin/

Nendega sai palju nalja. Nad on
väga sõbralikud ja seltsivad. Üldmulje jäi hea. Isegi natuke kahju
hakkas, et nad nii ruttu ära läksid.

/Marleen/

Külaliste siinviibimise aja sisse jäi ka Eesti Vabariigi 88. aastapäeva
tähistamine ning ühiselt Võru linnavalitsuse ja -volikogu liikmetega
asetasid Chambray abilinnapea Philippe Le Roux (esiplaanil), tema
järel abilinnapea Michèle Launay ja volikogu liige Agnès Monmarchè
prantsuse lipuvärvides pärja Vabadussõjas langenute hauale.

Minu arust oli vastuvõtt hea. Ma
arvan, et ka neile meeldis see. Nad
said süüa ning ühtteist ka Eestimaa
kohta teada. Ka rahvatantse tantsides sai palju nalja. Ma arvan, et
kõik, kes seal eestlastest kohal olid,
jätsid Kreutzwaldi Gümnaasiumist
ja Eestist hea mulje.

/Kerli Puusepp, 8A/

,,Kingitused sümboliseerivad mõtet, mida kinkija soovib edasi anda.
Otsides teile kingitusi, ei olnud Võru linnal tahtmist valida asju asjade
pärast, tahtsime et võtate meie linnast ja maakonnast kaasa seda,
mida me mõlemad nii Chambray kui ka Võru omame: külalislahkust,
avatust, sõprust ja soojust. Nähes teid Kiidil lumes rõõmsalt ja elevil,
teadsin, et kingiks peavad olema kindad, mis on kootud võrukate
soojade käte ja sõbralike mõtetega. Ma tean, et oma kodus saate neid
käpikuid harva kanda, kuid tulles tagasi siia Võrru, haarake kaasa
käpikud, tunnetage nendes sõprade kutset ja sümboliseerigu need
käpikud, et olenemata riigist, poliitilisest olukorrast või rikkusest, on
maailmas ainult üks rikkus ja see on inimene ise,“ rääkis Siiri Laur,
külalistele Võru poolt kingitusi üle andes.

Prantsuse noored võtsid osa
näpustuudio tööst
21.veebruaril oli MTÜ Aila
Näpustuudios külalisteks noorte
delegatsioon Prantsusmaalt
Chambray Les Tours’ist.
Tutvustasime prantslastele
üht noorte vabaaja veetmise võimalust Võrumaal ning näitasime
kuidas meil õppetöö käib, kuidas toimub meie rahastamine ja
millised on meie tööd ja tegemised. Õpilaste töödest oli näpustuudiosse väljapandud näitus.
Külalised viibisid meil õhtusel ajal, kui toimus noorte õppetund ja seega said nad ka ise koos
meie noortega kätt proovida
meisterdamises.
Meisterdamist viisid läbi noored näpustuudiolased. See oli
hea võimalus meie tüdrukutele
oma inglise- ja prantsuse keele
oskuse praktiseerimiseks. Lisaks suhtlemiskeelele tuli kasutusele ka rahvusvaheline kehakeel. Ühiste pingutuste tulemusena sai iga külaline endale tunni
lõpuks ilusa südame.
Seejärel mindi üheskoos õhtusöögile Kesklinna Gümnaa-

Näpustuudio tüdrukute juhendamisel valmistasid külalised ise
endile meene.

siumisse, kus jätkus suhtlemine
vabas õhkkonnas. Noored said
omavahel tuttavamaks ja rõõm
oli kuulda, et kaks meie Näpustuudio noort, kes lähevad kevadel Prantsusmaale ekskursioonile, kohtusid siin prantslastega
kes neid seal vastu võtavad.
Õhtupoolik Prantsusmaa
noortega oli meile kõigile väga
hea ja positiivne kogemus.
AILA KIKAS,
Näpustuudio
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Tänavune Võrumaa
noortemess tõi kokku
ligi tuhat huvilist

Saksamaa sõpruslinna Bad Segebergi linnavalitsuse esindajad ja väikelinna suurimad ettevõtjad kinkisid
Võru Järve koolile eluõpetuse klassi täissisustuse, mille sakslased ise ka kohapeal paigaldasid. Kingitus
on mõeldud puuetega noorte toimetuleku arendamiseks. Köögisisustuse orienteeruv maksumus on ca 100
000 krooni. Pildil (vasakult) ettevõtja Balduar Saalfeld, Võru linna teenetemärgi omanik Jörg Specht, Bad
Segebergi linnavalitsuse esindaja Heino Wulf ja ettevõtja Detlef Kuhnke Järve koolis mööblit paigutamas.

Täiendav õppeaeg – kellele ja
mida see annab?
Haridusministri 30. juuli 2004.a.
määrus nr 43 on napisõnaline, et
lapsevanema põhjendatud taotluse alusel võib õppenõukogu
otsusega pikendada toimetulekuõppekava järgi õppivate õpilaste õppeaega kolmandas kooliastmes kuni kolme õppeaasta
võrra ja lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivate õpilaste
õppeaega kuni ühe õppeaasta
võrra.
Seega on ära määratud sihtgrupp, kellel on võimalik põhikooli aastaid pikendada.
Koolile on ette antud vaid
nädalane tunnikoormus ning
aeg, millal ja kuidas avaldus vormistada tuleb.
Erivajadustega õpilaste ja
nende perede seisukohalt igati
positiivne võimalus, kuid koolile on sellega antud suurem vastutus. Koolil tuli ennekõike üle
vaadata kooli arengusuunad,
õpikeskkond, pedagoogide väljaõpe. Tööd õppekavaga pidi
alustama uus töörühm. Kooli
juhtkond pidi välja töötama pikendatud õppeajale jäämise korra.
Ennekõike tuli aga selgeks
teha, mida need kolm aastat
peaksid õpilasele andma, miks
teha lisakulutusi.
Seda küsimust esitasid endale nii mitmedki abi- ja toimetulekukoolid Eestimaal. Aktiivsemateks olid Ämmuste Kool koos
Võru Järve Kooliga. Alustati
koostööd Haridus- ja teadusministeeriumiga ning möödunud
sügisel käivitati projekt ,,Või-

malused igaühele” . Koordineerijaks jäi ministeerium. Tänaseks on kokku koondatud aktiivsed koolid, kes on valmis välja
töötama õppekava, määrama
tunnid ja koostama ainekavad.
Ennekõike oli aga esmane ülesanne paika panna eesmärgid,
mida see kõik õpilasele annab.
Ministeerium võimaldas detsembris aktivistidele ka õppereisi Soome Turus asuvasse Aura
Instituuti. Tutvuti hästi toimiva
süsteemiga, õppekavaga, lisaaastate üldainetega ja veenduti
koostöö vajalikkusest erivajadusega noori toetavate asutustega.
Samas oli võimalus osta koolile
ka soomekeelne eluõpetuse raamat.
Moodustasime Järve Koolis
töörühma, kelle ülesandeks on
kool ette valmistada järgmiseks
õppeaastaks kümnele pikendatud õppeajale jäävale õpilasele.
Mõne kuuga on jõutud üsna
kaugele. Välja on töötatud lisaaastale jäämise kord toimetulekuõppekava läbivatele õpilastele. Sama töö on ära teinud Ämmuste Kool, kus tehakse sama
tööd lihtsustatud õppekava läbivatele õpilastele. Veebruaris
kohtuvad mõlema kooli töörühmad, kus arutatakse juba valminud ja valmivat materjali, mida
kevadel soovitakse ministeeriumile esitada.
Toetudes soomlaste kogemustele on kindlalt selge, mida
peab pikendatud õppeaeg õpilasele andma:
Lisa-aastate eesmärgiks on

Lisa-aastatel pööratakse suurt tähelepanu tööharjumuste kinnistamisele ja uute oskuste omandamisele. Pildil näidismaterjal soomekeelsest raamatust.

toimetulekuõpetuse tegevust jätkates toetada õpilase arengut,
süvendada omandatud oskusi,
valmistada neid põhjalikumalt
ette jätkuõppeks ning vähendada
tõrjutust ühiskonnas. Eesmärgiks on, et õpilane
• õpib iseseisvust ja kohusetunnet ning arendab eneseväärikust
• õpib koostööd ja teistega
arvestamist
• arendab õppimisoskust
• omandab oskusi ja teadmisi elus toimetulekuks
• õpib hindama oma tegevust
tuttavates olukordades
• käib tutvumas iseseisvalt(toetatud) elamise võimalustega kutseõppeasutuses
• tutvub päevakeskuses pakutavate organiseeritud tegevustega
• arendab sotsiaalseid oskusi, õpib mingil määral oma vaba
aega sisustama.
Lisa-aastatel pööratakse
suurt tähelepanu tööharjumuste
kinnistamisele ja uute oskuste
omandamisele.
Pedagoogid ei tohi unustada,
et kolm järgmist aastat ei toimu
enam õpetamine, vaid ettevalmistamine toetatud eluks läbi
sotsiaalsete pädevuste arendamise.
Selleks on koolis tehtud ka
muudatusi töökeskkonnas. Äsja
Bad Segebergi toetusel sisustatud eluõpetuse klass annab igati
kaasaegsed võimalused ettevalmistava perioodiga tegeleda.
Lõpetuseks võib julgelt öelda, et Järve Koolile ei ole selline
õpilaste ettevalmistamine uudis.
Järve Kooli esimesed lennud on
ennast väga tublilt näidanud Vana-Antsla Kutsekeskkoolis ja
Päevakeskuses. Praktikal on
meie vilistlased saanud tööandjalt kiidusõnu.
Igat tööd saab aga paremaks
muuta. Teiste riikide pikaajalisi
kogemusi tuleb vaid oskuslikult
oma kooli arenguks ära kasutada
ja sellest võidavad ennekõike
õpilased.
REET KANGRO,
Võru Järve Kooli direktor

Veebruari alguses kultuurimajas Kannel toimunud Võrumaa Noortemess 2006 läks
ürituse peakorraldaja Maria
Laanelepa sõnul hästi korda.
,,Rahvast oli küll oodatust veidi vähem, kuid kõik muu oli
suurepärane,“ ütles Laanelepp.
Peakorraldaja hinnangul oli
seekordne noortele suunatud
mess tehnilises mõttes kindlasti
laiemate võimalustega kui eelmised. Seda just renoveeritud
kultuurimaja võimalusterohkemaid tehnilisi vahendeid silmas
pidades.
,,Korraldustöödega olen ise
suhteliselt rahul. Eks viperusi tuleb ikka ette,“ ütles Laanelepp,
lisades, et päevane messiosa sujus üldiselt hästi vaatamata oodatust väiksemale külastajate arvule. Messi külastas umbes 800
inimest. Möödunud aastal oli
noortemessil väljas 26 eksponenti, tänavu aga 34. Neist 9
kõrgkooli, 6 keskkooli ja gümnaasiumit, lisaks erinevad noorteorganisatsioonid ja huvikoolid.
,,Bändikonkursile kogunes
aga pea 400 noort, mis oli korraldajatele meeldiv üllatus. Kuna tegemist oli rock muusikaga,
mis üldiselt noortele väga peale
ei lähe [ei meeldi – toim], siis
otsustasime sel korral diskot veidi rohkem teha, kui eelmisel aastal. Ja nagu näha, see toimis. Samas said noored soovi korral ka
bände kuulata,“ rääkis Maria
Laanelepp.
Noortemessi eesmärk on peakorraldaja sõnul pakkuda noortele võimalust tutvuda erinevate

Messi peakorraldaja Maria Laanelepp.

õppimis- ja vabaaja veetmise
võimalustega. Samuti pakkuda
koolidele ja noorteorganisatsioonidele võimalust end reklaamida.
Mis aga noori sellisele üritusele meelitab? ,,Eks see on info,
mida pakume. Kogunevad ju
messile erinevad koolid ja organisatsioonid, mis noori huvitavad. Samuti on üks oluline juba
vanade sõprade ja tuttavatega
suhtlemine ning uute tutvuste
leidmine,“ ütles Laanelepp. Tema hinnangul on noortele suunatud ürituste aluseks just noored/noortemeelsed korraldajad,
kes teavad, mida noored ürituselt otsivad ning suudavad seda
ka pakkuda. ,,Võrumaa Noortemessi korraldustoimkonnas olid
need inimesed olemas.“

Noortemessi käisid avamas ja uudistamas ka Võru maavanem Ülo
Tulik (vasakult), Võrumaa Omavalitsuste Liidu esimees Kalvi Kõva ja
maavalitsuse peaspetsialist spordi-noorsootöö alal Peep Lill.

Muusikakool avaldas tänu
,,Hea teo“ tegijatele
Juba teist aastat tänab muusikakool tänukirjaga "Hea tegu" inimesi, kes on vabast tahtest panustanud kooli arengusse.
Möödunud sõbrapäeva kontserdil 15. veebruaril said muusikakooli tänukirjad "Hea tegu"
Elviira Varik-Zaborski (õpetaja,
kontsertmeister), Ilmar Kudu
(Võru Sümfoonilise Muusika
Ühingu juht) ja Ilmar Sild (hoolekogu esimees).
Elviira on hea seisnud ilusate,
sügavamõtteliste, samas lihtsate
kujunduste eest kooli kaunimaks

muutmisel. Ilmar Kudu on väsimatu muusikalise tegevuse ruumi laiendaja Võru linnas ja laiemaltki (Võru Vaskpillipäevad, J.
Haydni "Aastaajad" projekt jne).
Need ettevõtmised motiveerivad
ka muusikakooli õpilasi kõrgematele saavutustele.
Ilmar Sild on igati kaasa aidanud kooli olmetingimuste parendamisel ning algus on tehtud selleks, et sügisel saame kooli siseneda uutest ustest.
CELIA ROOSE

Võru Linna Leht
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LINNAVOLIKOGU JA -VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu
istung 8. veebruaril
Loa taotlemine riigihanke
korraldamiseks
Volikogu otsustas lubada Võru Linnavalitsusel korraldada
riigihange 26 arvutikomplekti
kasutusrendi lepingu sõlmimiseks tähtajaga 3 aastat.
Võttes arvesse arvutite kiiret
moraalset kulumist ja arvutite
utiliseerimisega kaasnevaid
täiendavaid kulusid, on otstarbekas kasutada arvuteid rendilepingu alusel. Arvutite vajaduse
määramise aluseks on 2005.a.
detsembris läbi viidud arvutipargi tehniline analüüs,mille käigu
selgus, et vananenud arvutid ei
võimalda kasutada tööks vajalikke programme ja aeglustavad
tööprotsessi.
Linna 2006. aasta eelarves on
vastavate kuludega arvestatud.

Võru Linnavalitsuse
istung 31. jaanuaril
Kasutusloa väljastamine
Kasutusluba väljastati Garaaziühistu Vilja 1 52. boksiga garaa_ihoonele asukohaga Vilja tn
34/5, Võru linn.
Ehitusloa väljastamine
Väljastati projekteerimistingimused Võru linnas Kalmuse 5
krundi hoonestamiseks. Krundi
valdajal on soov ehitada elamu
ja majandushoone.
Detailplaneeringu koostamise
algatamine Jüri 41 krundile
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmine,
ehitusõiguse ja linnaehituslike
nõuete määramine ja liikluskorralduse muutmine.
Maa ostueesõigusega erastamine olemasoleva plaanimaterjali alusel Petseri 2B
Linnavalitsuse korraldusega
nõustuti Petseri 2B maa ostueesõigusega erastamisega AS-le
Wermo. Erastatava maa sihtotstarve on korruselamumaa.
Kooli tänava ja Vilja 10
juurdepääsutee ehitustööde
riigihanke korraldamine
Otsustati korraldada Võru linna Kooli tänava (lõigus Vabaduse tn kuni Petseri tn) ja Vilja 10
juurdepääsutee ehitustööde peatöövõtja leidmiseks riigihanke
konkurss avatud pakkumismenetluse korras.
Otsustuskorras linnavara kasutusse andmine
Linnavalitsuse korralduse kohaselt anti füüsilisest isikust ettevõtjale otsustuskorras tähtajatule üürile Lembitu 2 keldrikorrusel asuv mitteeluruum.
2005.a. märtsis tunnistati
Lembitu 2 asuva mitteeluruumi
enampakkumine nurjunuks osalejate puutumise tõttu pakkumiselt. 12.01.2006.a. tegi füüsilisest isikust ettevõtja avalduse nimetatud ruumide rentimiseks,
soovides seal avada kullassepa
töökoja ja klienditeeninduse.
Ürituse korraldamine
Kooskõlastati Motoklubi Sinilind poolt 3.-4- veebruaril
2006 kell 12.00-15.00 toimuvad
jäärajasõidu treeningu ning 5.
veebruaril 2006.a. Kella 8.0015.00 Tamula järvel läbiviidav
mootorrataste jäärajasõidu

Loa taotlemine kohustuste
võtmiseks
Võru Linnavalitsusele anti luba võtta kohustusi 2006-2009
eelarveaastateks koopiamasina
kasutusrendi lepingu sõlmimiseks kokku koos käibemaksuga
kuni 180 000 krooni.
Võru Linnavalitsuse ehituse
ja planeerimise osakonda ning
maakorralduse osakonda teenindav koopiamasin on amortiseerunud ja takistab osakondade
tööd. Koopiamasina suurest
koormusest põhjustatud kiire
kulumine ühelt poolt ja kõrge
soetusmaksumus teiselt poolt
põhjendavad uue koopiamasina
rendilepingu sõlmimise otstarbekust.
Taksoveo kord Võru linna
haldusterritooriumil
Volikogu poolt kinnitatud
määruse eesmärgiks on reguleerida kohaliku omavalitsuse pädevuse piires taksovedude korraldamist Võru linnas.
võistlu s ,,T am ula Jääring
2006“ .
Võru Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Linnavalitsuse korralduse kohaselt moodustati Võru Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
Erki Saarman – volikogu
esindaja
Pille Tali – lastevanemate
esindaja
Eve Sild – lastevanemate
esindaja
Ervin Jõgi – lastevanemate
esindaja
Allan Liblik – lastevanemate
esindaja
Argo Jõgi – lastevanemate
esindaja
Sirje Parv – õpetajate esindaja
Külli Kärson – õpetajate esindaja
Kristjan Uder – õpilaste esindaja
Nõusoleku andmine õnnemängude korraldusloa saamiseks
Anti nõusolek AS-le Olympic
Casino Eesti aadressil Vabaduse
8, Võru linn, 01.03.2006 avatavale mängukohale õnnemängude korraldusloa saamiseks.

Võru Linnavalitsuse
istung 8. veebruaril
Ehituslubade väljastamine
Väljastati kolm ehitusluba üksikelamute püstitamiseks Kalmuse tänav 16, Leesika 5 ja Kalmuse 6.
Taara 5 krundile uushoonestuse ehitamiseks projekteerimistingimuste väljastamine
Krundi valdajal on soov ehitada 1,5 korruseline elamu ja abihoone.
V õru
L innav alitsuse
12.10.2005.a. korralduse nr
883 muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse
12.10.2005.a. korraldust nr 883
,,Ü l d h a r i d u s k o o l i d e s
2006/2007 õppeaastal 1. klasside klassikomplektide arvu kinnitamine“ ja lisati punkt sõnastuses: ,,Õpilaste olemasolul lubada Võru I Põhikoolil avada
täiendavalt üks 1. klass.“
Võru Linnavalitsuse
struktuuri ja teenistujate
koosseisu muutmine
Võru Linnavalitsuse raamatupidamise osakonna töökorralduse kohta Demos-Audit OÜ van-

Uuendusena hakatakse taksojuhtidele väljastama teenindajakaarte, mis on taksojuhi kohta
sõitjale informatsiooni andev
dokument. Samuti hõlmab määrus õigusaktides sätestatud nõudeid taksojuhtidele, kus muuhulgas on taksojuhil keelatud
kliendi taksos viibimise ajal
suitsetamise.
Käesoleva määruse jõustumisel juhindub Võru Linnavalitsus
taksoveolubade, sõidukikaartide
ja teenindajakaartide väljastamisel ,,Ühistranspordiseadusest“ , majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.mai 2004.a
määrusest nr 141 ja volikogu
poolt kehtestatud korrast.
Teenindajakaardi rakendamine kliente teenindavatel taksojuhtidel parandab oluliselt taksoteenuse osutamise kvaliteeti ja
hoiab ära ilma taksoveoloata
teenuse osutamise.
Seisuga 01.01.2006 on väljastatud 40 taksoveoluba. Teenindajakaardi rakendamisega seo-

tud kulud on planeeritud katta
linnavalitsuse eelarvest.
Taksojuhi teenindajakaart
kehtestatakse alates 01. juunist
2006. Määrus jõustub 1. märtsist
2006.

nutatud audiitori Ille Randjärve
poolt antud arvamuse kohaselt
tuleb vähendada Võru Linnavalitsuse raamatupidajate arvu.
Korraldusega vähendati 1,5 raamatupidaja ametikohta.
1 ametikoht lisati arendusosakonda (arendusspetsialist) ning
0,5 ametikohta linnakantseleisse
(infospetsialist).

,,Teatriaasta Võrumaa rahvaraamatukogudes“ toetamiseks.
Kultuurimajale Kannel on
laekunud Kultuurkapitalilt 71
000 krooni, sellest 33 000 erinevate ürituste toetuseks ja 38 000
puhkpilliorkestrile pillide soetamiseks.

Võru Linnavalitsuse
istung 14. veebruaril
2006.a.
Ehituslubade väljastamine
Ehitusluba väljastati:
OÜ-le Craftsline puidutöökoja laiendamiseks Põllu tn 3;
eraisikule üksikelamu püstitamiseks Taara tn 5;
eraisikule üksikelamu püstitamiseks Tulika tn 15;
eraisikule üksikelamu püstitamiseks Kalmuse 25;
ning Võru linna Okasroosikese lastepäevakodu rekonstrueerimiseks Jüri tn 40A.
Muraka 13 krundile elamu
püstitamiseks projekteerimistingimuste väljastamine
Linnavalitsuse korraldusega
nõustuti olemasoleva hoonestuse vahele jäävale Muraka 13
krundile üksikelamu ehitusprojekti koostamise ja püstitamisega ilma detailplaneeringut koostamata ning väljastati projekteerimistingimused.
Maa ostueesõigusega
erastamine olemasoleva
plaanimaterjali alusel
Nõustuti Tulika 2 ja Põllu
14/4 maa ostueesõigusega erastamisega. Mõlema erastatava
maa sihtotstarve on väikeelamumaa.
Sihtvahendite lisamine
eelarvesse
Korralduse eesmärk on lisada
eelarvesse Võru linnale täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised
eraldised summas 470 815 krooni.
Rahandusministeeriumilt on
eraldatud Võru Linnavalitsuse ja
linna allasutuste töötajate ja teenistujate õppelaenude kustutamiseks rahalisi vahendeid 360
815 krooni.
Muusikakoolile on laekunud
Eesti Kultuurkapitalilt 30 000
krooni saksofoni ostmiseks.
Võrumaa Keskraamatukogule on laekunud Eesti Kultuurkapitalilt 9 000 krooni projekti

Tänavanime määramine
Volikogu määras Veskijärve
idapoolsele alale planeeritud
kruntide juurdepääsutee nimeks
Veskijärve tänav.
Volikogu varasema otsusega
kehtestatud detailplaneeringu
alusel jagatakse eraisikule kuuluv Veskijärve idapoolne maaala viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Kruntidele on tagatud juurdepääs olemasolevalt
Männiku tänavalt alguse saavalt
teelt, millel aga puudus nimi.
Seega oli otstarbekas määrata
juurdepääsuteele nimi ja siduda
sellega uute kruntide aadressid.
Tänavanime määramise taotlus tuli kõnealuse maa omanikult, kes pakkus ka tänava nimeks Veskijärve tänav.

Üürilepingu lõpetamine
Linnavalitsuse korralduse kohaselt lõpetatakse OÜ-ga Võrko
21.06.2005 sõlmitud äriruumi
üürileping Räpina mnt 22 I korrusel asuvate ruumide osas. Üürilepingu lõpetamise aluseks on
03.02.2006 avaldus, kus OÜ
Võrko palub üürilepingu lõpetamist alates 01.03.2006.

Linnavolikogu alatise
korrakaitsekomisjoni ja
hariduskomisjoni
põhimääruse kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu
alatise korrakaitsekomisjoni ja
hariduskomisjoni põhimäärus.
Võru I Põhikooli taotlused
Võru I Põhikooli direktor ja
hoolekogu on teinud volikogule
taotlused, milles soovitakse Võru I Põhikoolis 2006/07 õppeaastal kahe 1. klassi klassikomplekti avamist.
Volikogu otsustas teha linnavalitsusele ettepaneku vaadata
üle Võ ru Linnavalitsuse
12.10.2005.a. korraldus nr 883,
eesmärgiga võimaluse korral
muuta üldhariduskoolidele määratud 1. klasside klassikomplektide arv järgmiselt: Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 2, Võru
Kesklinna Gümnaasium 2 ja Võru I Põhikool 2.
ja nende vahelise maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
Linnavalitsuse korraldusega
algatatud detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on maaala kruntideks jagamine, sihtotstarvete määramine, kruntide ehitusõiguse, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine
ning liikluskorralduse lahendamine.
Selista Ehitus OÜ esitas Võru
Linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse seoses
Võrukivi tehnopargi rajamisega.
Planeeritava ala suuruseks on ca
14 ha.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati neli ehitusluba eraisikutele üksikelamute püstitamiseks Leesika tn 3, Kalmuse tn
5, Kalmuse tn 8 ja Muraka 13,
Võru linnas.

V õru
L innav alitsuse
22.12.2000 korralduse nr 866
kehtetuks tunnistamine
Korraldusega tunnistati kehtetuks Võru Linnavalitsuse
22.12.2000 korraldus nr 866
,,Kultuurimaja Kannel ringides
osalemise teenuse hinna kooskõlastamine“ .
Käesoleva korraldusega
luuakse soodsamad tingimused
Võru linna elanikele isetegevusest osavõtmiseks ning tingituna
üldsuse huvist.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kaks kasutusluba:
garaaziühingule ÄPU 16 boksiga garaa_ihoonele Põllu tn 14/4
ja garaa_iühistule Vilja Auto 24
boksiga garaa_ihoonele Vilja tn
34/2.

Ürituse korraldamine
Linnavalitsuse korraldusega
kooskõlastati MTÜ Spordiklubi
Sell ja MTÜ Sinilind MK poolt
26. veebruaril kella 9.00-17.00
Tamula järvel läbiviidav autode
ja mootorrataste jääraja võistlus.

Võru Linnavalitsuse
istung 22. veebruaril
2006.a.

Kivi 12B, 12A, Ringtee 4, 6, 8

TEADMISEKS TAKSOJUHTIDELE
Võru Linnavolikogu poolt 08.02.2006 kinnitatud määrus nr 13
,,Taksoveo kord Võru linna haldusterritooriumil“ § 5 toob taksojuhtidele kaasa uuenduse, mille kohaselt alates 01.06.2006 on
kõik taksojuhid, kes kehtiva sõidukikaardi alusel osutavad meie
linna territooriumil taksoteenust, kohustatud omama fotoga varustatud teenindajakaarti. Nimetatud kaardi väljastab taksojuhtidele
linnavalitsuse ettevõtluse spetsialist ja selle saamiseks on vajalik
esitada järgmised dokumendid:
• taksoveoluba;
• isikut tõendav dokument;
• taksoveoloa omaniku juures töölepingu alusel töötavatel isikutel tööandja poolt kinnitatud väljavõte või koopia töölepingust;
• taksojuhi foto (4x4);
• vormikohane arstitõend.
Teenindajakaart peab olema nähtaval kohal auto armatuurlaual.
Teenindajakaardi väljastamisega seotud kulud kannab linnavalitsus.
Informatsiooni saab tel 7850 914, e-aadressil sirje.randver@vorulinn.ee või kohapeal ettevõtluse spetsialistilt.
Soovitus: ärge jätke asjaajamist viimasele minutile.
SIRJE RANDVER,
ettevõtluse spetsialist
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Võru Spordihalli
lahtiolekuajad sisehooajal
1.03.2006.-31.05.2006:

Kultuurimaja Kannel üritused
märtsis

Esmaspäev - reede kell 08:00 – 22:00
Laupäev, pühapäev kell 09:00 - 21:00
SA Võru Spordikeskus kutsub kõiki üles aktiivselt kasutama spordikeskust
ja hoolitsema oma tervise eest.

Võru Spordikeskuse hinnakiri
1. Üksikpilet
Kergejõustikuareen
120 min.
Kergejõustikuareen lastele (kuni 16 a. kaasa arvatud) 120 min.
Jõusaal ja kergejõustikuareen
120 min.

Võru Linna Leht

25.15.50.-

1. märtsil Rakvere Teatri lavastus Pirkko Saisio “Tundetus”
Kell 19.00. Pilet 75.-, 55.- krooni müügil Kandle kassas. Info ja broneerimine telefonil 78
68676.
3. märtsil salongiõhtu EAU Forte
Kell 19.00. Dässmuusikud Prantsusmaalt Michele Veronique (viiul, hääl), Agnes Binet
(akordion), Jean Boleato (kontrabass, hääl), Christian Ollet (löökpillid).
Pilet 70, 50 krooni müügil Kandle kassas. Info ja broneerimine telefonil 78 68676.
7. märtsil visioonikonverents “Mis sust saa, Võromaa?”
Kell 9.00 – 18.00
7. märtsil Võru Draamastuudio etendus O.Luts/T.Tagamets: "Pime nurk Eestis“
Kell 19.00 teatri proovisaalis, teatri proovisaalis. Pilet 25.- krooni (Piletid välja müüdud).

2. Kuukaart kehtivusajaga 30 päeva
Kergejõustikuareen
Jõusaal ja kergejõustikuareen

120 min.
120 min.

200.400.-

3. 10 korra kaart kehtivusajaga 2 kuud
Kergejõustikuareen
Jõusaal ja kergejõustikuareen

8. märtsil Võru Draamastuudio etendus O.Luts/T.Tagamets: "Pime nurk Eestis“
Kell 19.00, teatri proovisaalis. Pilet 25.- krooni müügil Kandle kassas. Info ja broneerimine
telefonil 78 68676.

120 min.
120 min.

225.450.-

4. Pallisaal treeninguteks
Harjutusväljak
Võistlusväljak

9. märtsil TSIRGUPÄIV lindude äratamise pühal
Kell 10.00. I – VI klassidele lindude tundma õppimise pooltunnid ekspertide juhendamisel.
Pilet õpilastele a’ 15 krooni Kandle kassas. Info ja broneerimine telefonil 78 68676.

60 min.
60 min.

200.400.-

5. Judosaal

60 min.

150.-

16. märtsil laste ja noorte näitemängupäev
Kell 10.00. Päevapilet 15.- krooni müügil Kandle kassas. Info ja broneerimine telefonil 78
68676.

6. Spordihalli kasutamine üritusteks
Võistlus pallimänguväljakul
Võistlus kergejõustikuareenil
Võistlus pallimänguväljakul ja kergejõustikuareenil
Noortevõistlused

60 min.
60 min.
60 min.
60 min.

800.800.1 600.400.-

Sisaldab areeni või väljaku ettevalmistamist, inventari, helisüsteemi ja riietusruumi kasutamist.
Messid, kontserdid

7 500-20 000.- päev

7. Turvakapi kasutamine

120 min.

8. Elektriline ajavõtt

60 min.

9. Saun (alates kella 17.00. ainult spordihalli kasutajatele)

5.200.10.-

Juriidilisel isikul lisandub hindadele käibemaks 18%.
NB! Jõusaali piletit müüakse alates 16. eluaastast.
6. aastased ja nooremad lapsed pääsevad pileti ostnud täiskasvanu järelevalve ja vastutuse all spordihalli tasuta.

Reklaami hinnakiri
Võru Spordikeskuses
kergejõustikuareeni ja pallisaali seintel,
tabloode kõrval
kergejõustikuareeni ja pallisaali seintel
kergejõustikuareeni kurvi kaarel
korvpalliväljaku keskring
korvpalliväljaku vabaviskering ( 2 tk.)

17. märtsil kontsertsaalis “Koorimuusika õhtu”
Kell 19.00. Pilet 25.- krooni müügil Kandle kassas. Info ja broneerimine telefonil 78 68676.
18. märtsil MAATEATRIPÄEV
Kell 10.00. Päevapilet 25.- krooni müügil Kandle kassas. Info ja broneerimine telefonil 78
68676.
19. märtsil klubi “Hõbedane Juus” pidu
Kell 12.00 – 17.00.
22. märtsil Võru Teatriateljee "Ilma luuminõ ja muu äri"
Kell 19.00. Lavastaja Taago Tubin, Kunstnik Mihkel Ehala, Muusikaline kujundus Peeter
Pai/Taago Tubin. Maailmakuulsa näitekirjaniku Arthur Milleri huumoririkkas nägemuses.
Võru keeles. Elava muusikaga. Piletid 60.-, 40.- telefonil 78 68676.
23. märtsil Võru Teatriateljee "Ilma luuminõ ja muu äri"
Kell 19.00. Lavastaja Taago Tubin, Kunstnik Mihkel Ehala, Muusikaline kujundus Peeter
Pai/Taago Tubin. Maailmakuulsa näitekirjaniku Arthur Milleri huumoririkkas nägemuses.
Võru keeles. Elava muusikaga. Piletid 60.-, 40.- telefonil 78 68676.
24. märtsil KOHVIÕHTU
Kell 20.00.
25. märts Kai Leete tantsude võistutantsimine
Kell 12.00.

3 000 krooni1 m2 aastas

26. märts Võrumaa PUHKPILLIMUUSIKAPÄEV
Kell 19.00. Pilet 25.- krooni müügil Kandle kassas. Info ja broneerimine telefonil 78 68676.

1 800 krooni1 m2 aastas
2 400 krooni1 m2 aastas
24 000 krooni aastas
36 000 krooni aastas

29. märtsil Endla teatri etendus “Linda tahab lahutada”
Kell 19.00. Nimiosas Liina Tennosaar, Lavastaja Enn Keerd , Kunstnik Silver Vahtre,
Muusikaline kujundaja Feliks Kütt, Valguskunstnik Jaan Laur. Piletid 90.-, 70.- krooni müügil
Kandle kassas. Info ja broneerimine telefonil 78 68676.

Võimalik ka muude pindade rent. Kõik ettepanekud on oodatud.

Märtsis toimuvad üritused
5. märts
7. märts
9. märts
15. märts
11. märts

Naiste Võrkpalli meistriliiga NIVEA play-off mäng
TV 10 Olümpiastarti Võru maakonna II etapp
Põlva maakonna noorte kergejõustikuvõistlused
Eesti minivõrkpalli MV Lõuna tsoon tütarlastele
Meeste Võrkpalli Meistriliiga Scenker Eesti meeskondade
5-6 koha mäng
18. märts
Võru Spordikooli rahvusvahelised auhinnavõistlused
kergejõustikus
19. märts
Eesti Kergejõustiku Kuldliiga BIG võistlused
19. märts
Naiste Võrkpalli Meistriliiga NIVEA 5-6 koha mäng
21.-23. märts Eesti B-klassi poeglaste MV võrkpallis
25.-26. märts Rahvusvaheline judoturniir ,,Võru Kevad“
25.-26. märts Meeste Võrkpalli Meistriliiga Scenker 9-12 koha mäng

Võrumaa Muuseum
Eesti Genealoogia Selts koostöös Võrumaa Muuseumiga korraldab Võrumaa Muuseumis Võrumaa sugupuude näituse. Vaadata
saab ajalooliselt Võrumaalt pärit suguvõsade uurimusi ja sugupuude tabeleid, Eesti tuntud isikute sugupuid, suguvõsauurimise
allikmaterjale, ülevaadet Eesti Genealoogia Seltsi tegevusest ja
muuseumi kogude teemakohaseid eksponaate.
Näitus jääb avatuks märtsi kuu lõpuni.
18. märtsil algusega kell 13.00 toimub muuseumis
suguvõsa uurimise päev.
Uurimisega seotud teemadel esinevad EgeS-i liikmed, Võro
Instituudi ja Võrumaa Muuseumi töötajad.
Muuseum ootab kõiki huvilisi uudistma, uurima ja avastama.
Lugupidamisega Tiia Haug

Võru muusikakooli üritused
14. märtsil
Lõuna-Eesti
regiooni
akordionikonkurss
Kell 11.00, Võru Muusikakoolis

14. märtsil
EESTI MUUSIKA
KONTSERT
Kell 18.00, Võru Muusikakooli saalis. Võru Muusikakool
tähistab ka sel aastal emakeelepäeva kontserdiga, kus kõlab
eesti muusika. Külla tuleb
maailmakuulus eesti helilooja
HELENA TULVE, keda näemekuuleme pea samas rollis nagu
eelmise aasta kontserdil Jaak Johansoni. Kontserdil kõlab eesti
heliloojate looming ja pärimusmuusika seaded. Ka muusikakooli õpilaste hulgas on häid
loojaid ning ehk valmib ka nende sulest mõni teos.
HELENA TULVE (1972)
õppis kompositsiooni Alo Põldmäe juures Tallinna Muusika-

keskkoolis ning 1989-1992 Eesti Muusikaakadeemias, olles
Erkki-Sven Tüüri seni ainus õpilane. Seejärel jätkas kompositsiooniõpinguid Pariisi Kõrgemas Konservatooriumis Jacques
Charpentier’ kompositsiooniklassis, mille lõpetas 1994. aastal
Premier Prix’ga. 1993-1996
täiendas ta end gregooriuse laulu
alal. Ta on osalenud György Ligeti ja Marco Stroppa suvekursustel.
Tulve kuulub eesti muusika
nooremasse põlvkonda, kes rütmikesksele neoklassitsismi traditsioonile vastandudes on pühendunud kõlakeskse muusika
loomisele. Tema töödes on aimatav rikas kultuurikogemus:
prantsuse spektraalmuusika,
IRCAM’i eksperimentide, Saariaho ja Scelsi, gregorikoraali ja
ida muusika kajastused.
Kasvades välja rafineeritud
kõlatöötlusest, on Tulve vormik uju nd us
&# 82 20 ;voolav&#8221; &#8211; pigem
protsessina antud kui arhitektooniline.
Tulve muusika teeb eriliseks
ja sisendusjõuliseks analüütilise

täpsuse ja intuitiivsete kõlakujutluste õnnelik ühendus tema
loomingus. Enamasti viitab tema teoste atmosfäär metafüüsilisele olemiskogemusele, mis
peegeldub ka teoste pealkirjades
ja kirjandusest pärit poeetilistes
kommentaarides.
2004 võitis Helena Tulve orkestriteos Sula UNESCO rahvusvahelise heliloomingu rostrumi. 2004. aasta loominguliste
saavutuste eest pälvis Tulve Eesti Muusikanõukogu muusikapreemia ja Eesti Vabariigi Kultuuripreemia. 2005. aasta jaanuaris kuulutas Eesti Raadio Helena Tulve Aasta Muusikuks.
Tema teoseid on esitatud
paljudes Euroopa riikides, USAs ja Kanadas ning mitmetel festivalidel nagu NYYD Festival
(Tallinn), BIG Torino, Varssavi
Sügis, Vancouver New Music,
Music of Friends (Moskva), Les
Boréales (Caen), MaerzMusik
(Berliin), Klangspuren (Tirool),
Matrix Herbstfestival (Leipzig),
Icebreaker (Seattle), Europamusicale, jt.
CELIA ROOSE

Võru Linna Leht

Võru Linnavalitsuse struktuur ja
teenistujate koosseis
1. Linnapea Ivi Eenmaa
Alluvuses:
1.1 Abilinnapea linnamajanduse alal Mäidu Helistvee
Alluvuses:
EHITUS- JA PLANEERIMISOSAKOND
1.1.1 Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Märt
Mäidu Helistvee.
Mandel
Alluvuses:
1.1.1.1 Arhitekt Eveli Viljamaa
1.1.1.2 Insenervõrkude spetsialist Ülar Kõrge
1.1.1.3 Ehitisregistri- ja tehnilise arhiivi spetsialist Mervi Lauk (alates:
09.01.2006.a.)

Ivi Eenmaa.

MAAKORRALDUSE OSAKOND
1.1.2 Maakorralduse osakonna juhataja Andri Remmel
Alluvuses:
1.1.2.1 Maakorraldaja Renate Saarts
1.1.2.2 Geodeesia spetsialist Arvi Kirisaare
1.2. Abilinnapea hariduse ja kultuuri alal Innar Mäesalu
Alluvuses:
HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND
1.2.1 Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Peep
Poltimäe
Innar Mäesalu.
Alluvuses:
1.2.1.1 Hariduse- ja kultuurispetsialist Kristi Aavakivi (alates: 25.01.2006.a.)

10. märts kell 14.00 Peeter
Tulviste loeng “Ajad muutuvad
– kas ka meie?”
Võrumaa Keskraamatukogu
konverentsisaalis
Kertto Koppel-Catlini fotonäitus
“Kaameraga kodus ja
kaugemal”
konverentsisaalis

31. marts kell 10.00 Risti-rästi läbi
eesti lasteraamatute.
Mälumäng Võru maakonna 4.-5.
klasside õpilastele lasteosakonnas
Raamatukogu elektronkataloog
RIKSWEB on kättesaadav
koduleheküljel

ARENDUSOSAKOND
1.2.2 Arendusosakonna juhataja Aivar Nigol (alates:
01.12.2005.a.)

http://lib.werro.ee

Alluvuses:
1.2.2.1 Välissuhete ja turismi spetsialist Siiri Laur
1.2.2.2 Infotehnoloogia nõunik Indrek Kuusk (alates: 01.12.2005.a.)
1.2.2.3 Infotehnoloogia spetsialist Siim Visman
1.3 Abilinnapea ettevõtluse ja linnavarade alal Jüri
Johanson (alates: 28.11.2005.a.)
Alluvuses:

Võrumaa
Keskraamatukogu
teated:

Lea Malini raamatupidid:
illustratsioonide näitus
lasteosakonna Tähesaalis

Märt Mandel.

Peep Poltimäe.
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Võru
Linnagalerii
Kuni 22. märtsini saab
Võru Linnagalerii (Liiva
13) II korrusel vaadata Lii
Jürgensoni
maalinäitust
“Valgus, jõud ja valikud.”
Lii Jürgenson on lõpetanud
2002. aastal Tartu Ülikooli
maaliosakonna. Praegu töötab ta Võru Noortekeskuses,
kuid pintslit nurka visanud ei
ole. Inimese olemus, suhted,
valgus ja varjud - need on
teemad, mis kunstnikku on
huvitanud.

Võru Kesklinna Gümnaasium võtab alates 27.
märtsist tööle põhikooli
inglise keele õpetaja.
Avaldus, CV ja diplomi
koopia esitada hiljemalt
17. märtsiks aadressil
Vabaduse 12, Võru.
Info telefonilt 5166792

Võru Kunstikool
teatab:
13. veebruar -13. märts
Põhiõppe III kursuse
õpilastööde näitus
Võru Kunstikoolis, Tartu
23, III korrus

Aivar Nigol.

ETTEVÕTLUSE JA LINNAVARADE OSAKOND
1.3.1 Ettevõtluse ja linnavarade osakonna juhataja
Ülle Kitsik (alates: 16.01.2006.a.)
Alluvuses:
1.3.1.1 Linnavarade vanemspetsialist Eve Saaremägi
Jüri Johanson.
1.3.1.2 Ettevõtluse spetsialist Sirje Randver
1.3.1.3 Majandusspetsialist Egon Taal

G

Ülle Kitsik.

LINNAHOOLDUSE JA KESKKONNA OSAKOND

c
m
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k

1.3.2 Linnahoolduse ja keskkonna osakonna juhataja Hegri Narusk (alates: 06.02.2006.a.)
Alluvuses:
1.3.2.1 Linnahoolduse vanemspetsialist (vakantne)
1.3.2.2 Keskkonna vanemspetsialist Ene Solom
1.3.2.3 Haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla
1.3.2.4 Kalmistu järelvalve spetsialist Asa Mõttus
1.3.2.5 Kalmistu spetsialist Heino Kelder
1.3.3 Järelvalve inspektor Marit Seesmaa
1.4 Linnasekretär Külli Kaldvee
Alluvuses
LINNAKANTSELEI

Hegri Narusk.

1.4.1 Sekretär-asjaajaja Ülle Kangur (lapsehoolduspuhkusel) Anu Kepler
(alates: 30.01.2006.a.)
Külli Kaldvee.
1.4.2 Referent Maia Anderson
1.4.3 Elanikkonna registripidaja Evi Kull
1.4.4 Avaliku teabe spetsialist Anneli Nelk
1.5 Nõunik sotsiaal- ja tervishoiu alal Kersti Kõosaar (alates:
28.11.2005.a.)
Alluvuses:
SOTSIAALOSAKOND
Kersti Kõosaar.
1.5.1 Sotsiaalosakonna juhataja Virgu Treimut
Alluvuses:
1.5.1.1 Sotsiaalhooldusspetsialistid Eve Tšegurov, Siiri Martinson, Lea Valge, Riina Huul
1.5.1.2 Linnaarst Helgi Paidre
1.5.1.3 Lastekaitse spetsialist Piret Vaher
1.6 Raamatupidamise osakonna juhataja Tiiu Saarman
Alluvuses:
1.6.1 Raamatupidamise osakonna juhataja asetäitja Hele Purge
1.6.2 Vanemraamatupidajad Viire Ilves, Loori Musting
1.6.3 Raamatupidajad Vilve Alliksoo, Kersti Tovinen
1.6.4 Nooremraamatupidajad Karin Kähr, Saima Lang, Eha Orion
1.7 Nõunik-ökonomist Kerstin Tammjärv
Alluvuses:
1.7.1 Piret Kooser
1.8 Juriidilise osakonna juhataja Sally Pukk
Alluvuses:
1.8.1 Jurist Ülle Müürsepp
1.9 Peaarhitekt – nõunik Ülevi Eljand
1.10 Sisekontrolör Sirje Peris
1.11 Volikogu referent Riina Laidvee

Reedel, 03. märtsil kell 19 Võru Kultuurimajas Kannel salongiõhtu koos
dzässimuusikutega Prantsusmaalt quatre a’quatre EAU FORTE. Muusika
mida esitatakse, on ebatõenäoliselt, samas ka vältimatute kohtumiste vili. See
peegeldab täielikult maailmas valitsevat hetkeseisu, mil üha enamatel muusikutel
on võimalik ühendada arvukaid stiile, ilma et neid midagi takistaks ja piiraks.
Kontsert on reis läbi aja ja ruumi, reis kus jagatakse avastamisrõõmu. Kontsert valmis
koostöös Prantsuse Kultuuriinstituudi ja Soome - Prantsuse agentuuriga “Vapaat
äänet”. Pilet 70.-, 50.- krooni müügil Kandle kassas. Info ja broneerimine telefonil 78
68676.

VÕRU LINNA LEHT

Trükitud AS VÕRU TÄHT Võrus.
Toimetaja KEIU RUUS
tel 785 0918; 552 5525; e-post: keiu.ruus@vorulinn.ee

