Läbi julge arengu edasi!
Võru Linnavolikogu kinnitas 25.
jaanuaril linna 2006. aasta eelarve. Volikogu aasta üks kõige tähtsamaid otsuseid seondub alati eelarve menetlemise ja vastuvõtmisega. Just läbi eelarve kavandatakse linna areng ja määratletakse prioriteedid. Sellel aastal ületab Võru linna eelarve koos riigipoolse tasandusmaksega esmakordselt 160 miljoni tulueelarve
piir, mis on kokkuvõttes ligi 20
miljoni suurem kui 2005 aastal.
On hea meel tõdeda, et suurenes
üksikisiku tulumaksu laekumine
linna eelarvesse (võrreldes 2004
aastaga 6,5 miljoni võrra), mis näitab elatustaseme tõusu ja maksude
paremat laekumist Võru linnas.
Kuigi nimetatud number jääb veel
oluliselt maha mitmestki teisest sarnase elanike arvuga linnast (nt Kuressaarest, kus nimetatud laekumine on 40 miljonit rohkem), julgeme
loota, et olukord paraneb ka Võrus.
On ju üksikisiku tulumaks just see
raha, millest makstakse palka lasteaedade ja huvikoolide pedagoogidele, toetatakse ja arendatakse huvikoole, remonditakse koolimaju, koristatakse linna ja palju muud seesugust.
Enne, kui läheme 2006 aasta
juurde, loetlen veelkord üle mõned
suuremad tööd mööda läinud aastast. Viidi läbi kultuurimaja Kannel
täielik rekonstrueerimine, alustati
Spordihalli ehitust, ehitati valmis
Jüri-Luha ristmik ja Koreli tänav,
osaliselt ka Liiva tänav. Uue teekatte sai Lembitu tänav. Lisamata ei saa
jätta ülipopulaarse minijalgpalliväljaku ehitamist Sõlekese lasteaia
juurde, skatepargi ehitamist Vee tänavale. Rõõmustavaks südmuseks
linlastele oli kahtlemata erasektori
poolt bussijaama väljaehitamine,
millele ka linn kaasa aitas. Hea meel
on, et kuigi läbi suurte raskuste, valmis ka Kesklinna gümnaasiumi
uuenenud õppehoone. Teeb suurt
rõõmu, et nii hästi läks tööle Võru
Pensionäride Päevakeskus.
Alustati nende perede toetamist
nn ranitsatoetusega, kus laps läks
sügisel esimesse klassi. Samuti suurendati sünnitoetusi 2000 kroonile
ja palju muud.

Mis muutub linnas
aastal 2006?
Kohe-kohe alustatakse Koreli
oja ümbruse süvendamist, millele
järgneb haljastamine. Oleme veendunud, et kaugemas tulevikus kujuneb Koreli oja ümbrusest üks linlaste meelispaiku. Koos jalgrattateede,
korraliku valgustuse, kaubanduskeskuste ja Spordihalliga muutub
see paik tundmatuseni. Võru rahvas
on rääkinud ja lootnud Koreli ümbruse korrastamisest oma 15 aastat,

juneb selle valmimine juulis üheks
tippsündmuseks. Oleme veendunud, et Eestis suurt tunnustust leidnud maastikuarhitektipaari Grišakovide poolt projekteeritud kvaliteetpark muudab kesklinna ilmet
oluliselt ning sellest saab koht, mida
tullakse vaatama mujaltki.
Kõigist praegu käsitlemata jäänud linnaehituslikest uuendustest tänavate ja teede rekonstrueerimisest ja samuti sellest, milliseid muutusi toob kaasa vähendatud muinsuskaitse ala, kirjutame järgmistes
Võru Linna Lehe numbrites.
Ivi Eenmaa.
lõpuks ometi läheb see töö käima.
10. märtsil avatakse Spordihall,
millest kujuneb selle aasta üks suursündmusi. Juba täna me teame, et
saalis toimuvate ürituste maht on
aastaks ette planeeritud, ja mida
edasi, seda rohkem hakkab Võrru
tulema rahvusvahelisi võistlusi, töö
selle nimel käib. Kogu Spordikooli
tegevus viiakse üle Spordihalli, mis
oluliselt parandab ka spordi järelkasvu treenimisvõimalusi. Spordihalli valmimine on toonud vajaduse
uue tänava (Kooli tänav) lõpuni ehitamiseks. Seda tänavat on vaja nii
lastele ohutuks kooliskäimiseks kui
ka kogu Koreli oja ümbruse avamiseks.
2006 aastal kavandame mitmeid üsna mahukaid projekteerimistöid. Planeeritud on Antsla mnt,
Räpina-Vilja tn ristmiku ning Räpina, Antsla mnt ja Tartu tn sildade
projekteerimine. Samuti on kavandatud lisaks Kooli tänavale ka Jüri
tn ning Luha tn kõnniteede ehitus.
Võru Soojusel valmib projekt
Kreutzwaldi tänava kommunikatsioonide vahetamise kohta, et 2007
aastal alustada tänava ehitamist.
Täpsustamisel on ka tänavad, kus
alustatakse valgustuse vahetust või
selle esmakordset paigaldamist.
Alustatakse uue jäätmejaama
projekteerimist ja ehitamist. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on
eraldanud 230 000 krooni ka turismi
arengukava koostamiseks ja tähtsamate turismiobjektide tasuvusuuringuteks Võrus. Tänavu soovime
alustada Tamula rannaala korrastamisega, Katariina allee rekonstrueerimisega ja palju muuga.
Alguse saab ka Kreutzwaldi
gümnaasiumi projekteerimine.
Rohkem kui miljon krooni on kavandatud aga Võru I Põhikooli katuse uuendamiseks. Kõigis lasteaedades jätkub järk-järgult akende vahetamine, san-sõlmede korrastamine jms. Avatud Noortekeskusele kavandatakse ulatuslik remont Liiva
tn 21majja.
Kahjuks nurjus 2005 aastal
Kesklinna pargi ehitus. Seetõttu ku-

31. jaanuaril andis Merko Ehitus üle valminud spordihalli võtmed.
Ehitustöö on lõpetatud ning Sihtasutuse Võru Spordikeskus juhataja
Viktor Rebane on tehtuga rahul. Pidulik spordihalli avamine toimub
10. märtsil, seni toimub spordiinventari sisseseadmine, ruumide sisustamine ja ka rentnike kolimine uude majja.

Toetame inimest
Ka on 2006. aasta eelarves oluline koht linnakodanike sotsiaalelu
arendamisel.
Palju kära ja meediamulli on tekitanud koolitoidu küsimus. Koolide hoolekogude ettepanekul hakkavad kõik põhikoolides õppivad lapsed saama tasuta koolitoitu.
Oluliselt suurenevad sünnitoetused Võru linnas ( 2000-lt - 5000
kroonini). Lapse sünni puhul maksab linnavalitsus 3000 krooni, seejärel aasta hiljem veel 1000 krooni
ning kui laps saab kolmeaastaseks
teine 1000 krooni.
Samuti suurendatakse nn ranitsatoetust 1000lt kroonilt 1500 kroonile, mis võimaldab kompenseerida
lapsevanematel kooliminekuga seotud kulutusi. Üldse on erinevatele
peretoetustele sel aastal kavandatud rohkem kui miljon krooni.
Suured ümberkorraldused tulevad ka kogu sotsiaaltöö valdkonnas,
mille eesmärgiks on pakkuda rohekm ja parema kvaliteediga teenuseid abi vajavatele inimestele.

Koostöö viib edasi
Kultuuriüritustele on tänavu kavandatud 900 000 krooni, millest
üle 340 000 krooni läheb mittetulundusühingute tegevuse toetamiseks. Erinevaid spordiüritusi toetab
linn tänavu aga miljoni krooniga,
lisaks 980 000 krooni spordiklubide
tegevuse toetamiseks, kusjuures ei
kuulu siia hulka spordihalli kasutamise kulud.
Uuendustena võiks märkida, et
linna eelarvesse on kavandatud ka
toetused neile, kelle kodud asuvad
muinsuskaitse alal. Linnavalitsus
tuleb appi inimestele, kui on vaja
koostada nn muinsuskaitselisi eritingimusi ning vajadusel aitab kinni
maksta näiteks akende vahetamisega seotud erikulutusi. Samuti kavandame koos Muinsuskaitseameti
järelvalveosakonnaga koolitusi ja
nõustamist.
Soovime arendada ka paremat
koostööd korteriühistutega, oleme
valmis nõustama ja aitama kortermajasid ühistute loomisel ning arendama paremat koostööd näiteks laste mänguväljakute rajamisel. See
eeldab aga nõupidamist ühise laua
taga, arutamaks üheltpoolt vajadusi
ning teisalt võimalusi.
Loodame, et aasta lõpuks on
suures osas valmis ka linna uus
üldplaan, mis annab suunad ja info
ettevõtjatele, kuhu ja mis suunas
areneb linn. Vaieldamatult kujunevad selle väga tähtsaks osaks elamuehituse arendamiseks mõeldud
piirkonnad.
Tuleb leida koht ja alustada läbirääkimisi ka veekeskuse ja ujula

ehitamiseks. Noori rõõmustab kindlasti ka teise minijalgpalliväljaku
ehitamine.

Linna areng vajab aega
ja raha
Kindlasti ei ole võimalik lahendada kõiki probleeme ühe-kahe aastaga. Siim Kallas, olles veel rahandusminister, ütles, et “ raha on alati
vähe või ei ole teda üldse” . Nii ka
meil. Selleks, et arendada linna, tuleb võtta laenukohustusi, sest ei ole
võimalik ehitada teid, koolimaju,
spordihalli, kultuurimaja ainult sellest rahast, mis laekub elanikkonna
maksudest. Samas on täna odavam
võtta laenu, kui ehitada homme. Seda on tõestanud nii Kandle kui ka
spordihalli ehitus. Kui me ei oleks
võtnud laenu Kandle rekonstrueerimise lõpuni viimiseks, olekski see
pooleli jäänud. Täna oleks Kandle
ehitus vähemalt 15 miljonit kalli-

maks läinud, Spordihalli peale ei taha mõeldagi. Tartusse alles kavandatava, Võru omast märksa väiksema spordihalli maksumis on täna
juba 80 miljonit meie 58 vastu.
Kirjutan sellest seetõttu, et süüdistused “ lõhkilaenamisest” on alusetud. On tähtis, et linlased teaksid,
et juba riigi poolt on reguleeritud
laenude piirmäärad ja Võru linn ei
ole neid ületanud ega saagi ületada.
Loomulikut tuleb järjest rohkem otsida raha Euroopa erinevatest tõukefondidest, mida me ka teeme. Selleks on vaja projekte, mille koostamise kallal ka töötame. Need hõlmavad nii sildade ehitusi, Tamula
kaldaid, Katariina alleed ja Seminari platsi ümbrust, rääkimata kirikutest.

IVI EENMAA,
Võru linnapea

Võru Linnavalitsus kuulutab välja
konkursi ,,Võro liina tego 2005“
Linnavalitsus kuulutab välja konkursi aasta kõige silmapaistvama teo selgitamiseks. Selleks oodatakse linnakodanike arvamusi ja ettepanekuid.
Täida kõrvalolev kupong ning postita see hiljemalt 10. veebruaril (postimaks tasutud). Kupongil tuleb ära märkida just sinu arvates kõige silmapaistvam tegu aastal 2005, tehes valiku juba olemasolevate kandidaatide
seast või kirjuta oma eelistus punktiirjoonele.
Kindlasti märgi ära ka oma nimi ja kontaktandmed, sest linnavalitsus
loosib kõigi kupongisaatjate vahel välja ühe 500-kroonise ja viis 100-kroonist kinkekaarti.
,,Võro liina tego 2005“ kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamisel 17. veebruaril kell 19.00 kultuurimajas Kannel.

,,Võro liina tego 2005“
1. Kultuurimaja Kannel rekonstrueerimine
2. Bussijaama rekonstrueerimine
3. Jüri-Luha piirkonna arendamine (Maksimarket, JüriLuha ristmik, Neste bensiinijaam)
4. Pensionäride päevakeskuse loomine
5. Minijalgpalliväljaku ehitamine
7. Skatepark’i ehitamine
8. Wifi leviala kesklinnas
9. ...................................................................................
10. .................................................................................
11. .................................................................................
Eestinimi ...............................................
Perekonnanimi ....................................
Kontaktandmed: aadress .............................................
telefon .......................................

Võru Linna Leht

2

Tasuta koolitoit põhikoolis on
normaalne
Koolitoidu üle on üsna palju
vaidlusi olnud. Arvamusi on
avaldatud nii toidu kvaliteedi
üle kui menüü mitmekesisuse
kohta. Erinevad on olnud seisukohad, kas õpilane peaks saama
toitu ja selle lisandeid ise valida
või peaks toit olema söögiajaks
lauale serveeritud. Ühes asjas on
aga kõik osapooled olnud ühel
meelel – õpilasel on vaja koolipäeva jooksul süüa sooja toitu,
sest pika ja pingelise koolipäeva
jooksul vajab noor ja arenev organism tõhusat kosutust ja ainult
piruka või võileiva söömisest
selleks ei piisa.
Vaieldud on ka selle üle, kes
peaks koolitoidu eest tasuma.
Kas seda peaks tegema riik, kes
on seadusega kehtestanud kohustusliku põhihariduse või
peaks kulud kandma omavalitsus ehk siis linn või peaksid koolitoidu kulud jääma õpilase vanemate kanda.
Linnas on toidukorra hind 13
krooni. Kuni selle aastani toetas
riik 1-4 klasssi õpilaste koolitoidu kulusid 11,3 krooniga õpilase
kohta päevas ja linn tasus algklasside toidupäeva hinnavahe ja
nii said 1-4 klassi õpilased tasuta
toitu juba varemgi. Näpuotsaga
jätkus linnal raha ka põhikooli
ülejäänud klasside õpilaste toiduraha osaliseks tasumiseks.
Alates 1. jaanuarist on kord
aga muutunud. Riik toetab koolilõuna andmist kõigile põhikooli õpilastele 10 krooniga päeva
kohta. Siin ei ole ülearune märkida, et riik toetab kindla summaga, mitte ei maksa kinni kogu

toidukorra hinda ja see toetus
küll laienes kõigile põhikooli
õpilastele, kuid vähenes ühe õpilase kohta 11,3 kroonilt 10 kroonile päevas. Hinnavahe 3 krooni
ühe õpilase kohta päevas moodusteb linnas kokku 990 tuhat
krooni.
Vaidlusi ei tekitanud , et linn
peaks tasuma toidupäeva hinnavahe 1-4 klassi osas, küll olid
erinevad seisukohad, kas 5-9
klassi osas peaks linn tasuma
puudujääva toiduraha või võiks
linn maksma selle asemel hoopis
kinni nende klasside töövihikud.
Ka selleks kulub lastevanematel
üsna palju raha. Valik otsustati
jätta koolide hoolekogudele, kuhu kuuluvad nii lapsevanemad,
pedagoogid kui ka õpilasesindus. Hoolekogude üksmeelne
otsus oli, et õige on, kui linn
katab koolitoidu hinnavahe. Linnavalitsus nii ka tegi ja vastav
summa kirjutati sisse 2006. aasta

eelarvesse.
Teenimatult sai aga linn nahutada ajakirjanduses. Alanud
mõttevahetust ja erinevate osapoolte arvamuste küsimist püüti
näidata nii, nagu linn oleks vastu
toiduraha tasumisele. On kahetsusväärne, et alles otsustamata
teemasse sekkusid ajakirjanduses nii haridusminister kui ka
mõni Riigikogu liige. Püüti jätta
muljet, et linn teeb midagi valesti ja et asi on riigi tasandil otsustatud. Nii see siiski ei ole ja kohalikud omavalitsused otsustavad oma asju iseseisvalt. Otsustamisel ei ole aga kunagi üleliigne ära kuulata erinevaid seisukohti.
Hea haridus on tänapäeval
noore inimese jaoks üks olulisemaid eeldusi elus hästi hakkama
saada ja see peaks panema meid
kõiki mõtlema selle üle, et kohustusliku põhihariduse omandamisel on normaalne, et õpilane saab õppimiseks tasuta kõik
vajaliku – õpikud ja töövihikud,
koolisõidu ja koolitoidu, korralikud kooliruumid ja tasemel
õpetajad ja seda igal pool üle
terve riigi. Haridus peab olema
ühtviisi kättesaadav igaühele ja
hariduselu korraldamine ei tohi
sõltuda poliitilistest tõmbetuultest, vaid on üks osa vundamendist, millele me rajame oma riiki. Kohalikul võimul on siin
kanda väga tähtis osa, kuid ilma
riigipoolsete otsusteta ja riigi
toetuseta omavalitsus neid probleeme lahendada ei suuda.
TÕNU ANTON,
Võru Linnavolikogu esimees

Eesti naislinnapead said Võrus kokku
Jaanuari alguses kohtusid Võrus
linnapea Ivi Eenmaa kutsel Tartu linnapea Laine Jänes ning Kuressaare linnapea Urve Tiidus.
Naislinnapeade kohtumisele
olid kutsutud ka Paide linnapea
Kersti Sarapuu ja Kärdla meer
Ene Kaups, kes aga viimasel minutil teatasid, et ei saa kiirete
asjatoimetuste tõttu kahjuks
kokkusaamisel osaleda.
Linnajuhtide kohtumine kujunes töiseks ning probleemide
käsitlemisel leiti palju ühiseid
muresid. Näiteks oldi ühisel seisukohal linnade rolli osas omavalitsuste liidu liikmena. Nimelt
piirdub linnade osakaal märksa
suurema osalustasu, kui kaasarääkimise võimalusega.
Leiti ka, et huvikoolide osas
on lapsevanemad ja linnad üsna
üksi jäetud. ,,Kuigi viimasel ajal
on lastes süvenenud tahe kaasa
lüüa erinevates huvitegevustes,
on materiaalne osa sellest jäetud
vanemate ja linna kanda. Ka riik
võiks anda omapoolse panuse

laste tegevustele,“ märkis Ivi
Eenmaa.
Kohtumisel kerkis teemaderingi ka Tallinn-Tartu maantee
rekonstrueerimine, mille kordategemist naislinnapead ühiselt
toetasid. Linnapeade hinnangul
ei tohiks Eesti riigile ja elanikele
üliolulised ühendusteed olla poliitilise kempluse objektiks. Küsimus on siiski inimeste elu ja
tervise ning riigi strateegilises
arengus,“ olid linnapead seisukohal.
Võru linnapea sõnul pakkusid
temale kõige enam huvi just Kuressaare linna kogemused.
,,Näiteks selgus, et sarnase rahvaarvuga Kuressaare linnal laekub füüsilise isiku tulumaksu
aastas 40 miljonit krooni rohkem kui meil. See räägib aga
sellest, et linnas on hästi tasustatud töökohad,“ ütles Eenmaa.
Ta lisas, et väga tõhus on olnud ka Kuressaare linnajuhtide
töö Euroopa rahakoti kallal.
,,Kümne aasta jooksul on tehtud

tõsist tööd ja saadud väga suuri
summasid linna infrastruktuuri
arendamiseks. Näiteks pole Kuressaares ühtegi kilomeetrit
kruusateed, Võrus aga rohkem
kui 30 kilomeetrit,“ tõi linnapea
näiteid Kuressaare linna arengust, soovides sarnaste tulemuste saavutamist ka Võrus.
Naislinnapead kohtusid õhtusöögil Haanjamehe talus ka
Kauksi Üllega ning Võru Instituudi esindajatega, kes rääkisid
võru keelest, traditsioonidest ja
muust sellega seonduvast.
Eesti naislinnapeade kohtumise eesmärgiks oligi omavaheline kogemuste vahetamine, linnapea ametikohast lähtudes – on
ju meeritoolil läbi aegade istunud enamjaolt ikkagi mehed.
Jaanuari alguses toimunud
naislinnapeade kohtumine on
saamas traditsiooniks ning oli
omataoliste ürituste hulgas juba
kolmas.

Kolm Eesti naislinnapead Võrus: (vasakult) Urve Tiidus, Ivi Eenmaa ja Laine Jänes.

jaanuar 2006.a.

Võrus suurenes lapse
sünnitoetus
5000 kroonini
Võru Linnavalitsus otsustas suurendada laste sünnitoetusi 2000
kroonilt 5000 kroonini ning ravimitoetusi 700 kroonini. Seni linna eelarvest makstud toetuste liike täiendatakse aga elluastumistoetusega.
Laste sünnitoetuste maksmine hakkab toimuma kolmes
osas: 3000 krooni pärast lapse
sündi, 1000 krooni vanemale või
last kasvatavale isikule lapse
üheaastaseks saamisel ning
1000 krooni vanemale või last
kasvatavale isikule lapse kolmeaastaseks saamisel.
Toetuse saamiseks peab lapse
elukoha aadressiks sünni registreerimisel olema märgitud Võru
linn. Samuti peab vähemalt ühe
vanema elukohaks olema Võru
linn, seda lapse sünnile eelnenud
ühe aasta jooksul. Lapse ühe- ja
kolmeaastaseks saamisel makstava toetuse tingimuseks on samuti see, et nii lapse kui ka vähemalt ühe vanema elukohaks
on Võru linn. Määrus jõustus tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2006
ning seega saavad toetust taotle-

da ka need vanemad, kelle laps
on sündinud 2006. aastal.
Ka otsustas linnavalitsus suurendada ravimitoetusi. Täiendava toetusena toimetulekuraskustes olevatele isikutele kompenseeris linn varem kuni 500 krooni retseptiravimite kuludest.
Käesoleval aastal suurendab
linn seda summat aga 700-kroonini, kuna ravimite hinnad on
tõusnud.
Uue korra kohaselt lisandub
linnavalitsuse eelarvest makstavate toetuste hulka ka elluastumistoetus, mida on õigus taotleda vanemliku hoolitsuseta isikul, kui ta asub uude elukohta
iseseisvalt elama. Aga ka need,
kes on asendushooldusele (perekonnas hooldamine, eestkoste)
paigutatud Võru linnast ja kellele ei maksta elluastumistoetust
,,Riiklike peretoetuste seaduse“
alusel. Toetuse suurus on kuni
5000 krooni.
Samuti suurenes matusetoetus, mis varasema 1000 krooni
asemel on nüüd 1500 krooni.

Võru linnaliinide
teenindamiseks sõlmiti
leping AS-ga Sebe
Sõlmiti avaliku liiniveo leping
Võru linna bussiliinide riigihanke edukaks tunnistatud pakkuja
AS-ga Sebe. Korralduse kohaselt sõlmitakse hankeleping 31.
detsembrini 2006.a.
Riigihankekonkursile esitas
pakkumised kaks ettevõtet - AS
Atko Trans taotles liinikilomeetri kompensatsiooniks 7,48 kr,
AS Sebe 8,85 kr.
Komisjon jättis AS Atko
Transi pakkumise aga kvalifitseerimata, kuna ettevõte jättis
esitamata pakkumiskutses nõutud dokumendid (2004.a. majandusaasta aruanne ja kindlustuslepingud koos kinnitusega kindlustuse kehtivusest hankeperioodi lõpuni). Lisaks, lähtudes
hankepakkumises AS Atko
Trans poolt esitatud sõidukikaartidel märgitud andmetest ei
ole nende bussides linnaliinive-

dudeks vajalikke seisukohti ning
busside mahutavust arvestades
oli AS Sebe pakkumine parem.
AS Atko Transil oli riigihanke komisjoni otsuse peale pretensioonide tekkimisel võimalik
esitada vaidlustus Riigihangete
Ametile kuni eilseni, 4. jaanuarini. Atko Trans aga vaiet ei esitanud.
AS-ga Sebe sõlmitav aastane
leping võimaldab vajadusel lepinguperioodi ka pikendada. Leping sõlmitakse esialgu aastaks,
kuna Võru linnavalitsus soovib
välja selgitada, kas bussiliinide
teenindaja leidmiseks oleks arukam ja soodsam teha ühine riigihange koos Võru Maavalitsusega.
Bussiliinide maht Võru linnas
on keskmiselt 238 000 kilomeetrit aastas.

Veebruaris algavad
Koreli oja korrastustööd
Võru linna Koreli oja puhastamise ja lähiümbruse heakorrastustööde riigihankekomisjon valis viiest pakkumise esitanud ettevõttest edukaimaks
OÜ Vändra MP, kelle pakkumise hind oli madalaim 2,25
miljonit krooni. Oja korrastamist toetab 1,95 miljoni krooniga Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).
Kõik laekunud pakkumised
vastasid riigihankes esitatud tingimustele, komisjon valis edukaima pakkuja hinnast lähtuvalt.
Riigihankele laekunud pakkumiste hinnad koos käibemaksuga:
OÜ Vändra MP 2,25 miljonit
kr
Eviko AS 2,45 miljonit kr
Hüdroehitus OÜ 2,55 miljonit
kr
AS Valmap Grupp 2,94 miljo-

nit kr
Kagu Merk OÜ 3,03 miljonit
kr
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.
Tõenäoliselt sõlmitakse tööde
teostajaga leping veebruari esimestel päevadel ning seejärel
saab reaalselt alustada ka korrastustöödega. Koreli oja ja selle
lähiümbruse korrastamise valmimistähtajaks on 1. juuli
2006.a.
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Võru osaleb Euroopa energiasäästu
projektis
Võru linn osaleb ELC Intelligent Energy-Europe programmi projektis ,,BUTK“ (Bottom Up To Kioto Project)
partnerina. Projekti eesmärgiks on energia kokkuhoiu
saavutamine.
Projekti juhtpartneriks on
ELC (European Lamp Companies Federation) ja projektijuht
Gerald Strickland. Linnavalitsuse poolseks koordinaatoriks
määrati arendusosakonna juhataja Aivar Nigol.

Irene-Hilda Pallitsat õnnitleb linnapea Ivi Eenmaa.

Võru linna vanim
elanik sai 101 aastaseks
16. jaanuaril sai 101 aastaseks
Võru linna vanim elanik Irene-Hilda Pallits. Auväärsel
sünnipäeval käisid vanadaami
õnnitlemas linnapea Ivi Eenmaa ja sotsiaalnõunik Kersti
Kõosaar.
Irene-Hilda Pallits, neiunimega Rõõmus, sündis 16. jaanuaril
1905. aastal Võrus. Ta õppis Võru tütarlastegümnaasiumis ning
algkooliõpetaja kutse omandas
Valgas. 1923 - 1944 aastani oli
Irene Viitina algkoolis õpetajaks, kus kohtus ka Axel Pallitsaga, kellega abiellus 1933.aastal. 1934. aasta jõulude ajal sündis nende ainus tütar Helvi.

Pärast sõda oli Irene Võru III
keskkooli õpetaja. 1946. aastal
arreteeriti tema mees, kolm aastat hiljem, 25. märtsil küüditati
Irene, kui poliitvangi pereliige,
koos tütrega Siberisse.
Alles 1958. aastal pääses naine Eestisse tagasi. Õpetaja ametit pidas ta peale seda veel vaid
asendusõpetaja rolli olles.
Juba ligi 15 aastat tütre Helviga koos elava Irene tervis pole
paraku küll kiita, kuid elutahet
jätkub temas endiselt. Helvi arvates on ta ema nii kõrge eani
jõudnud just tänu oma positiivsele ellusuhtumisele, mida Irene
endaga alati kaasas on kandnud.

Linna omandis olevate
eluruumide üüri piirmäärad
Alates 1. veebruarist kehtivad
volikogu otsuse kohaselt munitsipaalomandis olevatele
eluruumidele uued üüri piirmäärad.
Määrusega diferentseeriti eluruumide üüri piirmäärad sõltuvalt keskkütte ja kommunikatsioonide olemasolust või selle
puudumisest.
Üüri piirmäärad ühes kuus:
keskkütte, tsentraalse vee ja
kanalisatsiooni olemasolul 10
krooni/m2
keskkütteta, veevarustuse ja
kanalisatsiooni olemasolul 8
krooni/m2

keskkütteta, veevarustus ja
kanalisatsioon puudub 5 krooni/m2
Linnavalitsuse omandis on 26
korterit, millest 13 keskkütte,
veevarustuse ja kanalisatsiooni
olemasoluga, 11 keskkütteta,
puudub vesi ja kanalisatsioon
ning 2 keskkütteta, vee ja kanalisatsiooniga korterit. Lisaks 11
sotsiaalmaja korterit.
Linna omandis olevate eluruumide üüri piirmäärasid pole
muudetud alates 2000. aastast.
Määrus jõustub 1. veebruarist
2006.a.

Valesti parkinud sõidukeid
hakatakse teisaldama
Võru Linnavalitsuse liikluskomisjoni otsuse kohaselt paigaldatakse linna parkimiskeeldu tähistavatele liiklusmärkidele lisateadetetahvlid sõidukite teisaldamise kohta.
Teisaldusmärgi paigaldamise
põhjuseks on paaris ja paaritutel
kuupäevadel parkimist keelavate liiklusmärkide eiramine ning
seetõttu on häiritud linnatänavate koristamine.
Lisateadetetahvlid paigaldatakse Tartu, Koidula, Vilja,

Kreutzwaldi tänavatele, samuti
ajutistele linna paigaldatud liikluskorraldusvahenditele. Liiklusmärki eiranud sõidukid teisaldatakse Pika tänava tasulisse
parklasse.
Samuti tuletab linnavalitsus
meelde, et kõnniteede lumest
puhastamine kuulub majaomanike kohustuste hulka.
Linnavalitsus palub kodanike
mõistvat suhtumist ja koostööd,
sest tänavad vajavad koristamist.

Võru linnas elab 14 488 inimest
Võru linnas elab 31. detsembri
2005. aasta seisuga 14 488 kodanikku. Neist 6451 mehed ja 8037
naised. 2004. aasta 31. detsembri seisuga elas Võru linnas aga
14 578 inimest, neist 6474 me-

hed ja 8104 naised.
2005. aastal sündis Võrus 121
last, mis on rohkem kui 2004.
aastal, mil sündis 113 last.
Läinud aastal registreeriti
kokku 179 surma.

Projektiga hõlmatud uuringute rakendamise abil tagatakse
energiasääst. Säästetud ressurss
aga võimaldab suurendada omavalitsuste investeerimisvõimet.
Samuti saavad omavalitsused
nõu energiasäästu valdkonnas
uute tehnoloogiate valikul ja rakendamisel. Ekspertide abil on
võimalik valida meetodid ja
soodsamad lahendused nii tänavate kui ka hoonete siseseks valgustamiseks.
Projekti käigus töötatakse

välja efektiivsed meetodid energia säästmiseks ning iga kohaliku omavalitsuse kohta konkreetsed mõõdikud ehk energiaauditid. Samuti koostatakse tegevuskava järgnevaks kaheks aastaks
energiasäästu saavutamiseks nii
tänava- kui ka hoonete valgustuses.
Lisaks Võru linnale on oma
valmisolekut projektis osalemiseks avaldanud ka Tallinn, Rakvere ja Keila.
Projekti kestvus on 36 kuud.

Võru noored vastavad
usaldustelefonile
Võru noorte eestvõtmisel ning
linnavalitsuse sotsiaalnõunik
Kersti Kõosaare toel alustas 24.
jaanuaril tööd noorte usaldustelefoni Võru kontor üleriigilisel
lühinumbril 126. Selle eesmärgiks on pakkuda noortele võimalust jagada oma muresid ja probleeme, mida täiskasvanud tihtipeale ei mõista.
Võru noortega, kes usaldustelefonile vastavad, on selles
vallas koostööd teinud ning vastava ettevalmistuse andnud linnavalitsuse sotsiaalnõunik Kersti Kõosaar. Ta ei kahtle, et noored hakkama saavad.
Grupp Võru noori inimesi,
kelle ühiseks sooviks on teisi aidata, said nimetatud ettevõtmise
tarvis kokku üsna juhuslikult

ning olid varem üksteisele võõrad. Tänaseks on neist saanud
ühtne meeskond, keda saadab
usaldus, avatus ja soov olla kasulik.
Miks noored inimesed valisid oma vaba aja veetmiseks just
teiste inimeste aitamise? Peamise põhjusena toodi välja just see,
et soovitakse teistele kasulik olla. Aga ka see, et eakaaslase muresid mõistetakse paremini kui
seda teevad näiteks täiskasvanud, kes kipuvad noorte probleeme alahindama.
Noorte endi sõnul on tänapäevases ühiskonnas eakaaslaste probleemid vägagi sügavapõhjalised, ulatudes isegi eksistentsiaalsete küsimusteni. Stressi ja depressiooni põhjustavad

peamiselt aga suhted kodus ning
kaaslastega, vägivald, nii füüsiline kui ka vaimne, alkoholi ja
uimastite tarvitamine, aga ka
hirm tuleviku ja teadmatuse ees.
Kõigil on vaja kedagi, kellele
toetuda ning jagatud mure on
pool muret, nii ka noorte puhul.
Kui probleemid süvenevad, võivad tagajärjed olla tõsised. Selleks otsustaski noorteseltskond
usaldusliini näol ulatada abikäe
oma eakaaslastele, et aidata
neid, kellel puudub võimalus või
tahe tuttavate, lähedastega oma
muresid jagada.
Noorte usaldustelefon 126
töötab teisipäevast pühapäevani,
kella 16.00-19.00-ni.
KEIU RUUS

Sõlmiti Võrko ostu-müügi leping
20. jaanuaril sõlmiti OÜ-ga
Aigren leping linna osaluse
võõrandamiseks OÜ-st Võrko.
Aigren pakkus Võrko eest 3,21
miljonit krooni.
Läinud aasta lõpul Võrko
müügiks korraldatud enampakkumisele laekus kaks pakkumist. Lisaks OÜ-le Aigren avaldas ostusoovi ka OÜ Klarnes Invest, kelle pakkumine, 2,175
miljonit krooni jäi aga konkurendi pakutud hinnale alla.
Võru abilinnapea Jüri Johansoni sõnul on Võrus tegutsev OÜ

Aigren alates 2002. aastast tegelenud ehitusmasinate rentimisega, kaeve- ja pinnasetöödega,
aga ka maaparanduse- ja teetöödega, pakub veoteenust ning
teostab heakorratöid. Seega langeb Aigreni tegevus suuremalt
jaolt kokku Võrko senise tegevusega ning samas suunas soovib uus omanik ka jätkata. Esialgu jääb Võrko tegutsema iseseisva ettevõttena ning seetõttu ei
tule ka ettekardetud lauskoondamist.
Linna osaluse võõrandami-

seks OÜ-st Võrko määras linnavolikogu tänavu aprillis enampakkumise alghinnaks 5 miljonit
krooni. Kuna enampakkumisele
ei laekunud ühtegi avaldust, tunnistati tänavu augustis enampakkumine nurjunuks.
Võru linnavolikogu otsusega
muudeti aga 14. novembril OÜ
Võrko enampakkumise alghinda ning 25. novembril 2005.a.
kuulutati välja uus pakkumine
alghinnaga 2,1 miljonit krooni.

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon
kohtus Võru Linnavalitsusega
Jaanuari alguses külastas Võru
linna Riigikogu Keskerakonna
fraktsioon. Tutvuti linna üldise
olukorraga, käidi valmivas spordihallis ning värskelt renoveeritud kultuurimajas Kannel ning
kohtuti Võru linnavalitsusega.
Fraktsiooni liikmed külastasid
ka Väimelat ja Missot, kus hinnati sealsete koolide olukorda.
Keskerakonna fraktsiooni
esimees Ain Seppik rääkis kohtumisel linnavalitsusega üleriiklikest tähelepanu vajavatest küsimustest nagu maavanemate
roll riigis, rahvaarvu vähenemine kohalikes omavalitsustes,
teede olukord, aga ka politsei,
päästeteenistuse, piirivalve ja
teiste riigisektorite palgatõusu
vajadusest.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Ain Seppik haanjamehe mütsiga, mille Võru linnapea Ivi Eenmaa kohtumisel kingitusena üle andis.

Võru linnapea Ivi Eenmaa
selgitas külalistele kohalikke
probleeme ning märkis, et uute

plaanide elluviimisel on väga
tähtis kui hästi või halvasti suhtub Riigikogu nendesse ettevõtmistesse.
Samuti tõusid teemaderingi
teede ja tänavate remontimise ja
sundüürnike küsimused, aga ka
Võru linna koolide tulevik. Linnavalitsus avaldas lootust, et
Riigikogu Võru linna neid küsimusi lahendades ka toetab.
Samuti astus lühikese sõnavõtuga üles Tartu linnapea Laine
Jänes, kes viibib Võrus Ivi Eenmaa kutsel Eesti naislinnapeade
kohtumisel. Laine Jänes ütles, et
näeb heameelega riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmeid
ka Tartu linna külalistena, et lähemalt arutleda ka Tartuga seotud küsimusi ja probleeme.

Võru Linna Leht
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Võru I Põhikool kasutab aktiivselt eKooli
Võru I Põhikool liitus esimesena Kagu-Eestis vabariikliku
eKooli projektiga 2005 aasta
augustis ning juba septembris
rakendas selle täies mahus
oma õppetöös. Tõuke E-kooli
projektiga liitumiseks andis
soov muuta vanematele oma
laste koolitöö paremini jälgitavaks, parandada õpilaste juurdepääsu oma õpitulemustele,
samuti kergendada kooli juhtkonnale ülevaate saamist õppetegevusest. Asub ju Võru I
Põhikool kolmes erinevas hoones ning on seetõttu vabariigi
suurim põhikool.
E-kooliga liitumisele eelnes
pooleaastane uurimistöö Eesti
koolides juba kasutatavatest õppeinfosüsteemidest. Tulemusena valiti välja SA Vaata Maailma poolt loodud õppe - infokeskkond ,,eKool” , mis alternatiividega võrreldes oli kõige võimalusterohkem. 2005 kevadel
tegime küsitluse lastevanemate
hulgas, mille tulemusena selgus,
et 80% lastevanematest omavad
juurdepääsu internetile.
Konkreetsed ettevalmistused üleminekuks e-koolile toimusid 2005 aasta suvel, kus
igasse klassiruumi sai paigutatud internetiühendusega arvuti.
Juurde osteti koolile selleks otstarbeks 17 uut ja 10 kasutatud
arvutit.

Mis siis eKool ikkagi
on?
See on Mugav veebipõhine
rakendus, mis võimaldab nii lapsevanematel kui õpilastel näha
Interneti kaudu jooksvalt õpiinfot (hindeid, puudumisi, koduseid ülesandeid jne). eKoolis on
elektrooniline foorum, mille abil
on lastel ja lapsevanematel võimalik kirjalikult suhelda kooli

juhtkonnaga, õpetajatega või
üksteisega. Igal õpilasel ja lapsevanemal on eKooli juurdepääsuks oma parool ja sellega ta
näeb ainult temale vajaminevat
informatsiooni. Ka on eKoolis
andmekaitse paremini tagatud
kui varem. Reaalselt tähendab
see seda, et õpilane ei pruugi teada isegi oma pinginaabri hindeid.
Ka aineõpetajad ei näe teiste
õppeainete hindeid ja on seetõttu
õpilase hindamisel objektiivsemad. Klassipäeviku puhul said
õpetajad enne perioodihinde panemist vaadata teiste ainete hindeid, mis võis neid mõjutada
hindamisel.

Internetipäevik
paberpäeviku asemele
Õpetajate jaoks tähendab
eKool eelkõige traditsioonilise
klassipäeviku asendumist ,,internetipäevikuga” ehk pastakas
on asendunud arvutiklaviatuuriga. Nüüdsest saab õpetaja jälgida ja vajadusel täiendada klassipäevikut ka koolist eemal olles.
Näiteks kodus õpilaste kontrolltööde läbivaatamisel saab koheselt tulemuse päevikusse sisestada ja järgmisel hetkel on juba
lapsel või vanemal võimalik see
teada saada. Laste õpetamises
eKool mingit sisulist muutust
endaga kaasa ei too.
Oluliselt lihtsamaks muudab
eKool ka klassijuhataja töö.
Enam ei pea klassijuhataja käsitsi kirjutama hinnetelehti ja tunnistusi, need trükitakse paberile
ühe nupuvajutusega. Klassijuhatajal on eKoolis hea ülevaade
oma klassi õpilaste puudumiste
ja õpitulemuste üle. Isegi aineõpetajate poolt pandud hoolsuse
ja käitumishinnete kohta. Vajadusel on võimalik teha statistilisi

Õpetaja Mirli Isak 5b klassi emakeele tunnis.

väljatrükke.
Erinevalt varasemast on
eKoolis õpetajatel juurdepääs
ainult tema õppeainega või klassiga seotud klassipäeviku lehtedele. Äraseletatult tähendab see,
et näiteks 6a klassi matemaatikaõpetaja ei näe 6a klassi eesti
keele hindeid. Klassijuhataja
aga näeb ainult tema klassi õpilaste kõigi ainete hindeid.
eKool lihtsustab ka kooli
juhtkonna tööd. Kuna kogu kooli klassipäevikuid hoitakse
eKoolis elektroonselt ühes kohas, on oluliselt lihtsam saada
ülevaateid õpilaste ja ainete seisudest ning teha vajalikke aruandeid. Näiteks võib välja tuua, et
keskmiselt puudub Võru 1 PK
10-11% õpilasi päevas (ca 60-66
õpilast) ja II õppeveerandil oli
kooli keskmine hinne 4,04.

eKool – kasulik kõigile
II veerandi lõpul viidi õpetajate hulgas läbi küsitlus eKooli
kasutamise kohta. Selle põhjal
võib öelda, et pea kõik (85 %)
vastajatest leidis, et eKool annab
midagi kasulikku juurde. Küsimusele, kas sellega kaasneb ka
palju lisatööd, leidsid alla poole

1. jaanuarist jõustus ,,Eesti lipu seadus“
Käesoleva aasta 1. jaanuarist reguleerib Eesti lipu kasutamist
“ Eesti lipu seadus” ning ajalooliselt väljakujunenud hea tava.
Seadusega sätestati esmakordselt mõiste “ Eesti lipp” riigilipu
ja rahvuslipu tähenduses.
Heisatav lipp peab vastama
kehtestatud etalonile ning olema
puhas ja terve. Seaduses on antud Eesti lipu kirjeldus.
Eesti lipu heiskamise päevad
(lipupäevad) on pühade ja tähtpäevade seadusega kehtestatud
riigipühad ja riiklikud tähtpäevad, välja arvatud kiriklikud pühad. Vabariigi Valitsuse korraldusel võidakse välja kuulutada
ka teisi lipupäevi.
Eesti lipp heisatakse iga päev
Tallinnas Pika Hermanni torni.
Alaliselt heisatakse Eesti lipp
Riigikogu, Vabariigi Valitsuse,
Riigikohtu, kohtu, Riigikontrolli, Õiguskantsleri, ministeeriumi, Eesti Panga, maavalitsuse
ning valla- ja linnavolikogu, valla- ja linnavalitsuse hoonele
ning piiripunktis.
Kohaliku omavalitsuse volikogu võib määrata omavalitsuse
territooriumil koha, kus Eesti
lipp heisatakse alaliselt.
Vastavalt seadusele heisatakse
põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, rakenduskõrgkooli ja ülikooli hoonel kõigil

koolipäevadel Eesti lipp. Koolihoonel on võimalik hoida Eesti
lipp heisatuna alaliselt. Alaliselt
heisatud Eesti lipp peab olema
pimedal ajal valgustatud.
Eesti lipp heisatakse riigi- ja
kohaliku omavalitsuse asutuste,
muude organite, avalik-õiguslike ning juriidiliste isikute hoonetele lipupäevadel päikesetõusul, kuid mitte hiljem kui kell
8.00 ja langetatakse päikeseloojangul, kuid mitte hiljem kui kell
22.00.
Kolmel lipupäeval – iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval heisatakse lipud lisaks eelpool loetletutele
veel eraõiguslike juriidiliste
ning füüsiliste isikute hoonetele
ja elamutele. Eesti lippu jaaniööl
ei langetata. Samas on eelnimetatutel õigus heisata Eesti lipp ka
muudel lipupäevadel.
Eesti lippu võib heisata avalikel üritustel. Igaühel on õigus,
järgides “ Eesti lipu seaduse”
sätteid ning head tava, heisata
soovi korral lipp ka muudel päevadel. Lipu heiskamisega on sobiv tähistada perekondlikke
sündmusi ja tähtpäevi.
Lipupäevad on:
3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev;
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;

24. veebruar – iseseisvuspäev,
Eesti Vabariigi aastapäev;
14. märts – emakeelepäev;
maikuu teine pühapäev – emadepäev;
9. mai – Euroopa päev;
4. juuni – Eesti lipu päev;
14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna);
23. juuni – võidupüha;
24. juuni – jaanipäev;
20. august – taasiseseisvumispäev;
1. september – teadmistepäev;
novembrikuu teine pühapäev –
isadepäev;
Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
päev, rahvahääletuse toimumise
päev ja Euroopa Parlamendi valimise päev.
Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse hoonele
heisatakse koos Eesti lipuga 16.
veebruaril, Leedu iseseisvuspäeval, Leedu riigilipp ja 18. novembril, Läti Vabariigi väljakuulutamise päeval, Läti riigilipp.
Vabariigi Valitsus võib ühekordselt otsustada Eesti lipu
heiskamise riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustele ning
avalik-õiguslikele juriidilistele
isikutele ka muul ajal, et tähistada Eesti riigi ja rahva jaoks olulise tähtsusega sündmust.

vastanutest, et mõnevõrra lisatööd siiski on. Kuid 96% õpetajatest on arvamusel, et projektiga peab kindlasti jätkama. Need
hinnangud näitavad, et üleminek
eKoolile oli õige otsus ja kindlasti jätkub ka tulevikus.
Lapsevanemad on hinnanud
eKooli olemasolu positiivseks,
vähemalt need, kellel on olnud
huvi ja võimalus selle kasutamiseks. Vanemal on hea ülevaade
lapse edasijõudmisest koolis, nii
märkustest, kodustest töödest
kui ka hinnetest. Paberil hinnetelehtede ja tunnistuste puhul oli
probleemiks see, et need ei jõudnud tihtipeale lapsevanemani.
Miinustena on aga välja toodud see, et tihtipeale ei kanta
koduseid töid programmi sisse.
Samuti on mainitud, et veerandi
lõpul on eKooli kasutamine aeglane ning mõnikord juurdepääs
üldse keelatud.
Siiski nendivad klassijuhatajad, et eKooli kasutamine lapsevanemate poolt on üsna tagasihoidlik. Nimelt on klassijuhatajatel võimalus näha, millal on
mõni vanem eKooli külastanud
ja oma lapse õpitulemuste vastu
huvi tundnud.
Klassijuhataja töö tänu

eKoolile on tunduvalt lihtsam.
Tal on parem ülevaade oma
klassi õpilaste hinnetest, puudumistest ja märkustest. Samuti
saab kiirelt ja väiksema vaevaga
välja trükkida hinnetelehti ja
tunnistusi ning puudub eksimisvõimalus hinnete ümberkirjutamisel. Nii mõnigi õpetaja tunnistas, et ka tema arvutioskus on
paranenud.
Õpilaste arvamused jagunevad aga üldiselt kolmeks: mõned
õpilased leiavad, et nende ,,privaatsust” on rikutud ning miks
lapsevanemad peavad saama nii
hea ülevaate nende edasijõudmises koolis.
Osadel õpilastel on ükskõik
– midagi suurt nende õppetöös
muutunud pole.
Siiski on valdav osa õpilastest arvamusel, et eKool on kasulik ja kindlasti lihtsustab nende elu. Õpilasel on võimalik vaadata koduseid töid ehk mis järgmiseks päevaks õppida on ning
nii saab ka koolist puudunud
õpilane vajaliku materjali omandada. Samuti saab jälgida oma
hinneteseisu.
Üleriigiline eKooli programm on küllaltki paindlik.
Meie poolt tehtud ettepanekute
põhjal seda tarkvara aga täiendati võimalustega, mis on põhikooli astmele vajalikud.

Meeldetuletus
I Põhikoolis õppivate
laste vanematele!
Juhul kui te soovite jälgida
oma lapse edasijõudmist koolis,
siis eKooli kasutajatunnuse ja
parooli saamiseks pöörduge
klassijuhataja poole või kooli
kantseleisse, kus tuleb täita sooviavaldus.
TIIT TALI
AARE RÄTSEPP
URMAS RÖÖBING

Võru linnavalitsus premeeris
jõulukonkursi parimaid
Võru Linnavalitsuse korraldusel detsembrist kuni jaanuari alguseni kestnud jõulukonkursi parimaid premeeriti
1000 ja 500 krooniste kinkekaartidega. Konkursi eesmärk
oli jõulumeeleolu loomine ja
linna jõuluajaks kaunimaks
muutmine.
Konkursile registreerujaid oli
suhteliselt vähe ning seetõttu otsustas hindamiskomisjon ka
omalt poolt välja pakkuda võimalikke kandidaate, kelle hooned olid tähelepanuväärselt jõuluehteisse kaunistatud.
Hindamine toimus kahe alagrupi alusel: individuaalelamud
ja juriidiliste isikute hooned,
ehitised, vaateaknad jmt.
Võru linnas hinnati parimateks individuaalelamuteks Turba 1 Karin Lätti ja Raivo Ojaveeri ning Tulbi 3 asuv Lya ja Peeter
Reismanni kodu. Neid premeeris linnavalitsus 1000-kroonise
kinkekaardiga. 500-kroonise
kinkekaardi said aga Humala 12
Ave Nurmeotsa ja Tarmo Jürissaare ning Oksa 7 Kadri ja Elmer
Hõraku kodu.
Juriidilistest isikutest tunnistati 1000-kroonise kinkekaari
vääriliseks jõuluilu nimel kõvasti pingutanud AS Suwem (Tartu
tn 31) ja Pintmann Grupp OÜ
(Männiku 43A). Võru Kesklinna
Gümnaasiumi (Vabaduse 12) ja

Lilleoaas OÜ-d (Jüri13) premeeriti 500-krooniste kinkekaartidega.
Võru linnavalitsus tänab kõiki
linnakodanikke ja ettevõtjaid,
kes linnas jõulumeeleolu loomiseks oma panuse on andnud.
Nii linnakodanikud ise kui ka
linna külalised väljastpoolt Võrut on öelnud, et tänavune jõuluilu linnas oli kaunim kui kunagi varem.

Võrus Turba tänav 1 asuva Karin
Lätti ja Raivo Ojaveeri koduõuel
on kõik möödakäijad kindlasti
näinud jõuluvana uhkel motorolleril, kuid tagasihoidlikuma positsiooni on sisse võtnud aidaluugist piiluvad päkapikud.
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Võrumaa kirjanikul on
sünnipäev

Järve Koolis esitleti
õppekirjandust
Mõned aastad tagasi alustas
grupp toimetulekukoolide eripedagooge esimese toimetulekuõppekavale vastava töövihiku koostamist. Aastase tiheda
töö tulemusena valmisid sügiseteemalised olustikuõppe tööraamatu materjalid toimetulekukooli teisele õpitasemele.
Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) poolt heakskiidu
saanud töövihik jäi aga seisma
kirjastuses. Põhjuseks ikka raha ja liiga väike tiraaz.
Siinkohal tuli õpetajate initsiatiivi ja tööd toetada ning kirjalikult pöörduda HTM-i poole.
Novembris toimunud rahastamisseminaril avanes oma ettekandes võimalus pöörata ametnike tähelepanu riiulile seisma
jäänud väga heale õppematerjalile, mis oli lubamatult raha puudumisel kõrvale lükatud.

Valmis töölehtede mapp
,,Sügis“

tuletus ja tõestus on andnud positiivseid tulemusi. Nii ka seekord. Vaatamata suurele külmale, esitleti eelmisel nädalal Järve
Koolis vastvalminud töölehtede
mappi ,,Sügis” , mille koostamisel osales üks Järve Kooli eripedagoog. Illustreeris meie kooli
kunsti ja käsitöö õpetaja.
Materjal sobib kasutada peale toimetulekukoolide ka koolieelsetes lasteasutustes ja logopeedilises töös.

Aktiivselt on õppematerjale kogutud ka muusika valdkonnas

Kogemused on näidanud, et
kirjavahetuse teel pidev meelde-

Comeniuse projekti ,,Aken
minu maailmas” raames valmis
väike lastelaulude kogumik. Iga
partnerriik valis välja 4 tuntud
lastelaulu, noodiprogrammi abil
koostati õpilaste poolt illustreeritud raamat.
Kuna tegemist on rahvusvahelise projektiga, on laulikus iga

Raimond Kolk –
“ Ütsik Täht”

laulu kõrvallehel ka inglise keelde tõlgitud laul.
Lauliku juurde kuulub ka
õpilaste poolt esitatud laulude
CD. Selle eest täname lahket
kultuurimaja salvestusmeeskonda.
Erinevate riikide laulikuid
saab kasutada muusikatundides.
Inglise keeles meie õpilased
laulda ei suuda, kuid huviga
kuulavad nad õpetaja poolt esitatud muusikat ja lastelaule CDlt. Huvitavamaks teeb see tunni
igal juhul.
Järgmisi köidetud õpperaamatuid lisa-aastate õpetamise
kohta loodame esitleda juba kevadel.
Jõudu ja tahet kogu meeskonnale.
REET KANGRO,
Võru Järve Kooli direktor

Suhkurtõbi – südamehaiguste
oluline riskitegur
Suhkurtõbi ehk diabeet on energia-ainevahetuse häire, mis on
tingitud kõhunäärme vähesest
insuliinitootmisest või insuliinitoime nõrgenemisest ja insuliini
eritumise puudulikkusest. Alates 1980a. on selle haiguse esinemise plahvatuslik tõus. Ravimata haigus toob rohkelt tüsistusi, alanenud töövõime ja kõrgema surevuse.
Eristatakse I tüüpi diabeeti,
mis algab enamus juhtudel noores eas ja II tüüpi diabeeti vanemaealistel. I tüüpi põeb umbes
15% ja II tüüpi 85% diabeetikutest.
Diabeedi teket mõjutab oluliselt pärilikkus. Kui üks vanematest põeb diabeeti, siis on lapsel
risk haigestuda 40-50%. On arvamusi, et I tüübi diabeedi tekkes võivad ka viirused olla
sündmusterohke ahela käivitajateks, mille tagajärjel organism
hakkab hävitama kõhunäärme
insuliini tootvaid rakke.
II tüüpi diabeedi riskirühmaks
on eakamad inimesed, kellel on
ülekaal, kõrge vererõhk, varajane südame isheemiatõbi. Algus
võib olla hiiliv, sageli väheste
või hoopis sümptomiteta, seetõttu tuleks veresuhkru taset kontrollida eriti nendel inimestel.
Haigus võib kulgeda aastaid vä-

heste sümptomitega ja tulla esile
juba tüsistustena. Haigusele iseloomulikud tunnused võivad olla sage ja rohke joomine, sage
urineerimine, üldine väsimus,
kehakaalu langus. Diabeedi tüsistused tekivad eelkõige veresoontes ja närvides, mille tulemusena halveneb verevarustus
ja langeb närvide tundlikkus.
Diabeetikutel on 2-4 korda suurem risk haigestuda südame veresoonkonna haigustesse.
Sageli esinevad silmapõhja
kahjustused, mis põhjustavad
nägemishäireid ja pimedaks jäämist. Kõrge veresuhkur põhjustab muutusi neerudes, mis pikapeale võib viia neeru puudulikkusele. Närvikahjustuse tõttu
ilmnevad naha pinna tundlikkuse langus, tekivad troofilised
haavandid ja veresoonte lupjumise tõttu jäsemete veresoonte
sulgus.
Suhkurtõbe diagnoosib enamikel juhtudel perearst, kuid
riikliku südame veresoonkonna
haiguste ennetamise programmi raames on võimalik Lõuna-Eesti Haigla AS kabinetis
432 määrata tasuta veresuhkru ja
kolesterooli taset ravikindlustusega hõlmatud 30-60a. Isikutel.
Eelregistreerimine telefonil 786
8569 järgnevatel päevadel:

Võru Linna Leht

Kolmapäev –kell 10.00 –
12.00
Teisipäev – kell 16.00 – 18.00
Neljapäev –kell 16.00 – 18.00
Diabeedihaigete nõustamine
toitumise, füüsilise aktiivsuse
suurendamise ja eluviisi korrigeerimise jne. suhtes toimub
Lõuna-Eesti Haiglas kab. 432.
Eelregistreerimine telefonil 786
8569 järgnevatel päevadel:
Teisipäev – kell 12.00 – 16.00
Kolmapäev – kell 12.00 –
16.00
Neljapäev – kell 8.00 – 14.00
Polikliiniku hoones, Jüri
tn.19A kabinetis 329 on avatud
tervisetuba, kus saab mõõta vererõhku, rasva sisaldust, kehamassiindeksit, nõustamine südame veresoonkonna haiguste ja
diabeedi riskifaktorite vältimise
suhtes. Tasuliselt saab määrata
veresuhkrut – 20 kr, kolesterooli
– 25. kr.
Kabinet on avatud:
Esmaspäev – kell 16.30 –
18.00,
Teisipäev – kell 10.00 – 11.00
Tervis on meie kalleim vara,
teeme siis õigeid tervislikke valikuid uuel alanud aastal!

Raimond Kolk sündis 1924a. 8
veebruaril Sarus. Ta õppis Valga
Ühisgümnaasiumis ja Tartu
Õpetajate Seminaris ning töötas
algkooliõpetajana Kuldres.
1944. aasta jaanuaris põgenes
Soome ja septembris siirdus
Rootsi.
Kolk töötas tööstusettevõtetes Göteborgis ja Stockholmis ja
fil mag kraadi omandas Stockholmi Ülikooli humanitaarteaduskonnas. Alates 1962 oli
ametnik põllutööministeeriumis, 1972–89 Uppsalas Rootsi
toiduainetevalitsuse majandusdirektor.
Kolk hakkas luuletama kooliaastatel, ta värsse avaldati
“ Õpilaslehes” ja “ Postimehes” ,
Soomes ilmus tema luule väljaannetes “ Kodutee” ja “ Eesti
Looming” , Rootsis koguteoses
“ Homse nimel” .
1945 ta liitus kirjandusrühmitusega “ Tuulisui” , temast sai
ajakirja “ Radikaaldemokraat”
asutaja ja “ Sõna” toimetaja.
Aastast 1950 väljaannete “ Tulimuld” ja “ Teataja” kaastööline,
aastatel 1956–92 toimetas poliitikaajakirja “ Side” .
Tema esimene luulekogu
“ Ütsik täht” on kirjutatud võru
murdes, mis domineerib ka kogus “ Kõiv akna all” . Kolk arendab edasi eesti murdeluule traditsioone. Murdekeel on taandunud hilisemates kogudes “ Müüdud sõrmus” ja “ Kiri” .
Kolga debüütromaani “ Küla
põleb kahest otsast” , mis näitab
eesti üliõpilase kohanemist
Rootsi oludega, on kõrgelt hinnatud humoristliku jutustamise
pärast. Kirjaniku parim proosateos on romaan “ Sulajää” .
Stockholmi triloogiaks nimetatud romaanid “ Et mitte kunagi
võita” , “ Mõned päevad septembris” , “ Truudus elu vastu”
kujutavad pagulassaatusi. Triloogia “ Vallavanema pärandustomp” , “ Elu edeneb” ja “ Ajad
muutuvad” kujutab reportaa_likult vapside liikumist ja Isamaaliidu moodustumist Eesti Vabariigis. Triloogia lõpuosa vaatleb
1940.- 41. a. dramaatilisi sündmusi Lõuna-Eestis.
Kolk suri 3. novembril 1992.
Võrulastel oli R. Kolk külas
1990. aasta veebrauris. 1999.

aasta veebrauris tähistati R. Kolga 75. sünniaastapäeva Võrumaa Keskraamatukogus kirjaniku õdede osavõtul. Pidi tulema
ka poeg Jaan Kolk, kui ilmastikuolud ei lubanud lennukil
Stockholmist väljuda.

Arthur Adson.

Arthur Adson –
Sänna Trubaduur ja Paaz
Arthur Adson sündis 3. veebruaril 1889 Tartus ja kasvas üles
Võrumaal. Ta õppis Tartu vaeslaste-, Sänna alg-, Võru linna- ja
Pihkva maamõõdukoolis ning
töötas maamõõtjana, ametnikuna ja sekretärina. Adson tegutses
kirjastuses “ Odamees” ja asutas
väikekirjastuse “ Auringo” . Oli
ajakirjanik “ Päevalehe” toimetuses 1920–24 ja 1934–35, dramaturg Tallinna Draamateatris
1921–22 ning “ Vanemuises”
1924–25.
Aastatel 1935–40 oli Adson
siseministeeriumi filmiinspektor. Emigreerus septembris 1944
Rootsi, aastast 1945 elas Stockholmis, kus oli arhiivitööliseks
Drottningholmi teatrimuuseumis ja kuninglikus raamatukogus.
Tähtsat osa tema luulesuundumuses mängis 1913. aastal
tutvumine Marie Underiga, kelle
elukaaslaseks ja truuks saatjaks
jäi Adson kuni elu lõpuni. Olulist rolli tema kujunemisel kirjanikuks etendas ühinemine rühmitusega “ Siuru” 1917. aastal.
Adson on olnud eesti kirjanduse kõige järjekindlam murdeluuletaja, võrumurdelisi tekste
sisaldavad eranditult kõik tema
üheksa luulekogu. Ta on kirjutanud arvustusi ja artikleid ajakirjanduses, teinud tõlkeid, ka teatritele. Vanadusaastail kirjutas ta
peamiselt memuaare, neist esimene “ Neli veskit” valmis veel
Eestis ja selles on nostalgiliselt
kujutatud autori lapsepõlve Võrumaal. “ Väikelinna moosekant” näitab sajandi alguse Võru
linna.
Adson suri Stockholmis 5.
jaanuaril 1977.
INGA KULJUS,
direktor

HELGI PAIDRE,
linnaarst
Raimond Kolk.
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LINNAVOLIKOGU JA -VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu
erakorraline istungi
27. detsember 2005.a.
Linna arengukava aastani 2025 muutmine (2. lugemine)
Võru linnavalitsuse arendusosakonna
juhataja Aivar Nigol tegi ettekande linna
arengukava täiendavad ettepanekud tegevuskava kohta, mis hõlmab perioodi
kuni 2007 aastani.
Volikogu otsusega kiideti täiendavad
ettepanekud heaks.
Võru linna arengukava aastani 2025
muudatuste ja täiendustega saab tutvuda
Võru linna kodulehel (www.vorulinn.ee), lingi ,,Arengukava 2025“ all.
Enampakkumise tulemuse kinnitamine
Volikogu otsusega kinnitati OÜ Võrko enampakkumise võitjaks OÜ Aigren,
kes pakkus ostuhinnaks 3 210 000 krooni.
Linna osaluse võõrandamiseks OÜ-st
Võrko määras Võru Linnavolikogu tänavu aprillis enampakkumise alghinnaks 5
miljonit krooni. Kuna enampakkumisele
ei laekunud ühtegi avaldust, tunnistati
linnavalitsuse korraldusega tänavu augustis enampakkumine nurjunuks.
Võru linnavolikogu otsusega muudeti
14. novembril OÜ Võrko enampakkumise alghinda ning 25. novembril 2005.a.
kuulutati välja uus pakkumine alghinnaga 2,1 miljonit krooni.
Loa taotlemine kohustuse võtmiseks
Volikogu otsustas lubada Võru Linnavalitsusel võtta kohustusi 2006-2011
eelarveaastaks sõiduauto kasutusrendi
lepingu sõlmimiseks kokku koos käibemaksuga kuni 303 000 krooni.
AS Info-Auto on esitanud sõiduauto
Ford Mondeo 2.0i Ghia pakkumise summas 412 200 krooni, millele on soodustus 70 000 krooni, seega auto maksumus
kokku on 342 200 krooni koos käibemaksuga. AS SEB Ühisliising on teinud
liisingupakkumise 5 aastaks, esimene
sissemaks 10%, jääväärtus 30% ja liisinguintress 4,5%. Vastavalt pakkumisele
kujuneb linna kohustuseks kokku 303
000 krooni koos käibemaksuga, s.h. ühe
kuu makse 4554 krooni.
Võru Linnavolikogu 13.12.2000 otsuse
nr 170 muutmine

Võru linnavalitsuse
istung 4. jaanuaril
Võru Linnavalitsuse 02.02.2005 määruse nr 1 ,,Imiku hoolduspakkide andmise“ muutmine
Määruse muudatuse vajalikkuse tingib uus Võru linna põhimäärus ja imikupaki maksumuse muutumine.
Uueks imikupaki hinnaks on 658.59
krooni (koos käibemaksuga) kuna imiku
riide- ja pesuesemete hind suureneb.
Prognoositav imikupakkide kogumaksumus 2006. aastal kokku on 85 616.70
krooni. 2005. aastal oli nimetatud paki
maksumus 621 krooni.
Määruse pealkiri ,,Imikupaki sisu ja
maksumus 2005 aastal“ sõnastati: ,,Imikupaki sisu ja maksumus“ , kuna Võru
Linnavalitsus soovib ka edaspidi jätkata
traditsiooni uutele linnakodanikele hoolduspakkide andmisega.
2004. aastal sündis Võru linnas 113
last, 2005. aasta 31. detsembri seisuga
registreeriti linnas aga 121 lapse sünd.
Kuna on märgata sündide teatavat kasvutendentsi, on käesoleval aastal prognoositav sündide arv 130.
Määrus jõustub 9. jaanuarist 2006.a.
Laste hoolekande komisjoni koosseisu
ja põhimääruse kinnitamine
Linnavalitsuse korraldusega kinnitati
Laste hoolekande komisjoni põhimäärus
ning moodustati Laste hoolekande komisjon alljärgnevas koosseisus:
Esimees: Kersti Kõosaar – nõunik
sotsiaal- ja tervishoiu alal
Aseesimees: Peep Poltimäe – haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Liikmed: Piret Vaher – lastekaitse
spetsialist
Triinu Õispuu – politseiinspektor
Iiris Tagen – sotsiaalpedagoog
Riina Paat – EPR Võrumaa Seltsi sekretär
Kadri Voomets – hooldustöötaja
Helgi Paidre – linnaarst
Roman Balõsev – lastepsühhiaater
Evelin Ansip – prokurör

Võru Linnavalitsuse
istung, 11. jaanuaril
Lembitu 2A erastatava maa suuruse
kinnitamine ja nõustumine ostueesõigusega erastamisega

Volikogu otsusega muudeti Võru
Linnavolikogu 13.12.2000 otsust nr 170,
mis puudutab Võru Linnavalitsuse ja
MTÜ Mustlas-Eestlas-Noorte Kultuurikeskuse vahel sõlmitud munitsipaalvara
ostu-müügilepingut ning pikendati rem onttööde lõpetamise tähtaega
01.01.2008.a.
Linnavolikogu varasema otsuse alusel on Võru Linnavalitsuse ja MTÜ
Mustlas-Eestlas-Noorte Kultuurikeskuse vahel sõlmitud munitsipaalvara ostumüügileping, mille järgselt on Uus tn 19
hoones remonttööde lõpetamise tähtaeg
01.01.2006.a.
Remonttööde käigus ilmnesid aga
hoone juures probleemid, mida Tareke
Projekt OÜ uuringus täheldatud ei olnud.
Männiku 45 maa munitsipaalomandisse taotlemine
Volikogu otsustas tunnistada kehtetuks oma 19.06.1997 aasta otsuse nr 124
,,Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ punkti 1.6 ning taotleda munitsipaalomandis olevate ehitiste aluse ja neid
teenindava maana Võru linna munitsipaalomandisse maa-ala aadressil Männiku 45, pindala 7102 m2, maakasutuse
sihtotstarve ühiskondlike hoonete maa.
Volikogu varasema otsuse alusel on
taotletud munitsipaalomandisse Männiku 45 (spordikool) maa-ala suurusega 15
570 m2. Taotlusele lisatud asendiplaanilt
nähtub, et Männiku 45 maa-ala hõlmab
ka juba Võru Linnavalitsuse 15.05.1996
korraldusega nr 222 tagastatud 8062 m2
suurust katastriüksust. Seega on vajalik
arvestada kehtestatud detailplaneeringuga ja vähendada taotletavat maad juba
varem omandisse vormistatud maa võrra.

Võru Linnavolikogu
istung 25. jaanuaril
Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimääruse eelnõu kooskõlastamine
Kooskõlastati Vabariigi Valitsuse
määruse ,,Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ eelnõu.
Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus on kehtestatud 1994.a. vastu
võetud Muinsuskaitseseaduse alusel Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 1995 määrusega nr 126.
Põhimäärus viiakse kooskõlla MuinLinnavalitsus nõustus Lembitu 2A
maa ostueesõigusega erastamisega OÜle Siilike.
Ostueesõigusega saavad maad erastada isikud, kellele maa on antud põliseks
kasutamiseks Eesti NSV taluseaduse
alusel või kellel on õigus osta maad ehitise või istanduse omanikuna. Lembitu
2A büroohoone kuulub ehitisregistri
andmetel OÜ-le Siilike.
Maatüki maksustamishinna aktide
koostaja määramine
Korraldusega määrati maa maksustamishinna aktide koostajaks ning arvutajaks maakorraldaja Renate Saarts ja
maakorralduse osakonna juhataja Andri
Remmel.
Maatüki maksustamishinna arvutab
korralise hindamise tulemuste alusel kohalik omavalitsus. Maatüki maksustamishind on aluseks maamaksu määramisele.
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa
määramise ettepaneku koostaja nimetamine
Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa
määramise ettepaneku koostajaks nimetati maakorralduse osakonna juhataja
Andri Remmel.
Ehituse teenindamiseks vajaliku maa
määramise ettepaneku alusel tellib maa
erastamise subjekt katastriüksuse mõõdistamise.
Kasutuslubade väljastamine
Kasutusluba väljastati Kagu Teedevalitsusele Võru teepiirkonna väliskanalisatsioonile asukohaga Räpina mnt 13,
Võru linn.
Samuti anti kasutusluba AS-le Elion
Ettevõtted Veskioja tänava sideõhuliinile.
Projekteerimistingimuste väljastamine
Linnavalitsuse korraldusega määrati
projekteerimistingimused Võrus Jüri ja
Luha tänavate kõnnitee ehitusprojekti
koostamiseks.
Projekteerimistingimustes on ettenähtud Jüri tänava kõnnitee ehitusprojekti koostamine lõigus Piiri tänav kuni
F. R. Kreutzwaldi tänava ja Luha tänava
kõnnitee ehitus lõigus Jüri tänav kuni
Koreli tänav. Samuti välisvalgustuse rekonstrueerimine ja projekteerimine ning
haljastuse rajamine.
Koolilõuna maksumuse määra kehtes-

suskaitseseaduses sätestatud nõuetega,
arvestades muinsuskaitseameti ja Võru
Linnavalitsuse ettepanekuid antud valdkonnas.
Eelnõuga kehtestati Võru vanalinna
muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi
piirid, muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused,
muinsuskaitset korraldavate organite
tööjaotus ning sätestatakse koostöö
muinsuskaitset korraldavate organite ja
kaitstava loodusobjekti valitseja vahel.
Määruse eelnõu ,,Koolilõuna toetuse
kasutamise kord“
Koolilõuna toetuse kasutamiseks
määratud eraldiste kasutamise kord reguleerib Võru linna eelarves riigi poolt
koolilõuna toetuseks ettenähtud eraldiste
kasutamist.
Eelarves koolilõuna toetuseks riigi
poolt ettenähtud eraldisi kasutatakse Võru linna munitsipaalkoolide 1.-9. klassi
õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.
Võru linna üldhariduskoolide 1.-9. klassi
õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse
ja riigipoolse toetuse vahe kaetakse Võru
linna eelarve vahenditest. Toitlustajale
kantakse kooli eelarvest vastavad summad reaalselt toitlustatud õpilaste eest.
Võru linna koolides on toidupäeva
maksumus 13 krooni, Võru Järve Koolis
maksab koolilõuna 10 krooni. 2005. aastal kompenseeris riik 1.-4. klassi õpilaste
koolilõuna maksumusest 11.30 krooni
ning Võru Linnavalitsus 1.70 krooni.
29.09.2005 vastu võetud ,,Põhikoolija gümnaasiumiseaduse“ ning ,,Kutseõppeasutuse seaduse muutmise seadus
sätestab, et riigieelarves nähakse ette
toetus põhiharidust omandavate õpilaste
ning võimaluse korral üldkeskharidust
omandavate õpilaste koolilõuna kulude
katmiseks. Riigieelarvest on planeeritud
katta 2006. aastal 1-9. klassi õpilase toidupäeva maksumusest 10,2 krooni. Käesoleva määruse vastuvõtmisega saavad
Võru linnas tasuta koolilõuna kõik 1.-9.
klassi õpilased.
Määruse eelnõu ,,Võru linna eelarvest
makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“.
Linnavolikogu määrusega kehtestatakse Võru linna eelarvest makstavate
täiendavate sotsiaaltoetuste määramise
ja maksmise kord.
Võru Linnavolikogu määrust ,,Võru
tamine
Istungil muudeti Võru Linnavalitsuse
31.08.2005 korraldust nr 764 ,,Koolilõuna maksumuse määra kehtestamine“ .
Muudatusega kehtestati Võru Järve Kooli koolisööklas oleva hommikusöögi
maksumuseks 4 krooni ja õhtusöögi
maksumuseks 10 krooni. Koolilõuna
maksumuseks kehtestati 10 krooni,
täiendavate vahendite olemasolul 10.50
krooni.
Määruse muudatus võimaldab puudutud koolipäevade arvel õpilaste toitlustamisel tekkinud riigipoolse toetuse
jäägi kasutamist ning õpilastele tervislikuma toidu pakkumist.
Munitsipaalkoolide koolisöökla menüüs oleva ette tellitud koolilõuna maksumuseks kehtestati 13 krooni.
Koolilõuna on arvestuslik mõiste, mis
peab koolisöökla menüü kohustusliku
osana olema kättesaadav kogu koolipäeva jooksul ja sisaldab tervislikku lõunasööki – kas supp, leib ja magustoit või
praad, leib ja jook, kusjuures praadi sisaldav valik peab menüüs olema vähemalt kolmel päeval nädalas. Koolilõuna
maksumus arvestatakse kuu keskmisena.

Võru linnavalitsuse
erakorraline istung
12. jaanuaril
Liikluskomisjoni moodustamine
Linnavalitsuse korraldusega moodustati liikluskomisjon koosseisus:
Esimees: Mäidu Helistvee
Aseesimees: Egon Taal
Liikmed: Jüri Johanson, Ülar Kõrge,
Ain Teppo, Arvo Raedla, Andu Värton,
Aivar Nurk.

Võru Linnavalitsuse
istung 18. jaanuaril
Vabaduse 2A krundi kauplusehoone
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
projekteerimistingimuste väljastamine.
Linnavalitsuse korraldusega otsustati
väljastada projekteerimistingimused
Võru Tarbijate Ühistule Võru linnas Vabaduse 2A krundil asuva kauplusehoone
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
Ühistu soovib rekonstrueerida Vilja
Konsumi ja Kodukauba ühtseks kauplu-

linna eelarvest makstavate täiendavate
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
kord“ on korduvalt muudetud. Õigusselguse huvides on koostatud uus kord.
2005. aastal sündis Võru linnas 121
last, kelle vanemad said sünnitoetust
2000 krooni. Võru Linnavalitsus soovib
enam tunnustada sündinud linnakodanikke ning tõsta sünnitoetust 5000 kroonini. Toetuse maksmine kolmes osas tagab perele toetuse lapse kasvatamiseks
kolme esimese eluaasta jooksul.
Käesoleva määrusega tõstetakse ravimitoetust 500 kroonilt aastas 700 kroonini aastas, kuna ravimi hinnad on tõusnud.
Võru linnast on asendushooldusel
kokku 31 last, kellest 16 on eestkostel ja
15 perekonnas hooldamisel. Neist 13
last on asendushooldusel võõraste isikute juures, kellel ei ole ühtegi ,,Perekonnaseadusest“ tulenevat kohustust nende edaspidise elu korraldamise suhtes.
2006. aastal asuvad neist iseseisvalt elama 3 isikut. Tänane seadusandlus kohustab omavalitsust kindlustama elamispinna hoolekandeasutusest elluastuvale
noorele, kellele makstakse ka oma elu
alustamseks ja korraldamiseks riiklikku
elluastumistoetust, mille suuruseks käesoleva määrusega kehtestati 5000 krooni. Laste hoolekande kontseptsioon näeb
tulevikus ette, et eluase tuleb tagada ka
eeskostel ja peres hooldamisel olevale
lapsele.
Samuti tõstetakse matusetoetusi 1000
kroonilt 1500 kroonini.
Toetuste liigid: Sünnitoetus; matusetoetus; elluastumistoetus; täiendavad
toetused toimetulekuraskustes olevatele
isikutele; ravimitoetus; prillitoetus; inva- abivahendite ja teenuste toetus; õnnetusjuhtumi toetus; isikutunnistuse toetus; lastelaagri toetus; muud toetused.
Määruse eelnõu ,,Võru Linnavolikogu
10.12.2003. a. määruse nr 23 ,,Võru
linna teeregistri pidamise põhimääruse kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine
Linnavolikogu määruse eelnõu kohaselt likvideeriti Võru linna teeregister.
Registri vastutav töötleja, Võru Linnavalitsus, annab andmed üle ,,Riiklikku registrisse“ .
Volikogu revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

seks Vilja Konsum nime all. Kauplusehoone rekonstrueerimine hõlmab peamiselt sisemisi ümberehitusi ja kaubandustehnoloogilisi muudatusi. Hoonet laiendatakse praeguse kohviku Vabaduse tänava poolse külje ühele tasapinnale praeguse kohviku tuulekojaga, seinad tulevad klaaspakettidest.
Võru linna koolieelsete lasteasutuste
töötajate töö tasustamise aluste muutmine
Korraldusega otsustati muuta Võru
Linnavalitsuse 01.06.2005 korraldust nr
504 ,,Võru linna koolieelsete lasteasutuste töötajate töö tasustamise aluste kinnitamine“ .
Kõrgharidusega pedagoogikaspetsialistide palgaalammäärad:
noorempedagoog 5350 krooni
pedagoog 5710 krooni
vanempedagoog 6490 krooni
pedagoog-metoodik 7870
Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastava keskharidusega pedagoogi
palgamäär võib olla kuni 15% madalam
kõrgharidusega pedagoogi palga alammäärast.
Pedagoogiliste töötajate kuupalga
alammäärade muutmise aluseks oli Võru
linna koolieelsete lasteasutuste õpetajate
volitatud esindajate ja Võru linna huvialakoolide direktorite vahel sõlmitud kokkulepe palga alammäärade kohta
28.09.2005.a.

Võru Linnavalitsuse
istung 25. jaanuaril
Ehitusloa väljastamine
Linnavalitsuse korraldusega anti ehitusluba OÜ-le Kostar kauplus-veinitare
hoone rekonstrueerimiseks asukohaga
Jüri tn 20C, Võru linnas.
Kasutusloa väljastamine
Kasutusluba väljastati OÜ Jaotusvõrk
OÜ Craftsline tootmishoonet varustavale elektrikaabelliinile ja komplektalajaamale asukohaga Põllu tn 3, Võru linnas.
Osaline maamaksust vabastamine
Linnavalitsuse korraldusega vabastati osaliselt 2006. aasta maamaksust 34
isikut riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel ning 7 õigusvastaselt represseeritud isikut.
Maamaksuvabastust saab isik riikliku
pensionikindluse seaduse alusel pensio-

Ilmar Narusk esitas Volikogu revisjonikomisjoni aseesimehe kohalt tagasiastumispalve. Narusk loeti tagasiastunuks
3. jaanuarist.
Uueks revisjonikomisjoni aseesimeheks valiti Eston Kurvits.
Pikk 17 krundi jagamise lubamine
ilma detailplaneeringut koostamata
Võru Linnavolikogu otsustas nõustuda Pikk 17 krundi jagamisega detailplaneeringut koostamata.
AS ETK Leib esitas Võru Linnavalitsusele Pikk 17 katastriüksuse kaheks jagamise taotluse. Jagamise eesmärgiks on
maatükil oleva hoone ja puurkaevu eraldamine koos maaga naaberkinnistu Pikk
17E omanikule. Maaüksuse jagamise
sooviga ei kaasne detailplaneeringu
koostamise kohustust tingivate hoonete
ehitamise soovi.
Võru linna 2006. aasta eelarve vastuvõtmine (2. lugemine)
Võru Linnavolikogu otsustas vastu
võtta Võru linna 2006. aasta tulude eelarve kogumahus 119 362 412 krooni,
kulude eelarve kogumahus 146193 243
krooni ja finantseerimistehingute eelarve kogumahus 26 830 831 krooni. Määrati inna eelarve kassatagavara suuruses
200 000 krooni.
Käesolevat otsust rakendatakse 1.
jaanuarist 2006. a.
Pille Tali taotlus
Võru Linnavolikogu tellis Pille Tali
taotlusele objektiivse hinnangu saamiseks juriidilise hinnangu sõltumatult advokaadibüroolt.
Pille Tali tegi volikogule taotluse,
milles soovib sünnitus- ja vanemahüvitise vähenemisest tekkinud kahju kompenseerimist, mis olevat tekkinud
2004.a. juunis Võru Linnavalitsuse abilinnapea kohalt ametist vabastamise tõttu saamata jäänud palgaga seoses kokku
summas 82165 krooni, kuna Tartu Halduskohus otsustas 25.01.2005.a, et ametist vabastamine oli toimunud ebaseaduslikult.
Juriidilise arvamuse koostaja on seisukohal, et Pille Tali taotlus ei ole põhjendatud.
Tuginedes õigusarvamusele valmistas volikogu esimees ette volikogu otsuse eelnõu Pille Tali taotluse rahuldamata
jätmise kohta, mis ka volikogus vastu
võeti.
ni saaja tingimusel, et maksuvabastuse
taotleja ei saa tema kasutuses olevalt elamumaalt maa kasutamisõiguse alusel
rendi- või üüritulu. Samadel tingimustel
vabastatakse osalisest maamaksust ka
õigusvastaselt represseeritud isik või
okupatsioonireziimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseerituga
võrdsustatud isik.
Maamaksu osalist vabastust antakse
juhul, kui maamaks aastas ületab 300
krooni ja seda määras, mis ületab nimetatud summa. Samuti pensionikindluse
seaduse alusel pensioni saaja, kelle aastane maamaksuvabastuse summa ei tohi
ületada taotleja kasutuses oleva maa
1000 m2 suuruse osa aastast maamaksu.
Osaline maamaksust vabastamise
eelnõu koostati 41. esitatud avalduse alusel summas 8532 krooni.
Esindaja nimetamine AS Lõuna-Eesti
Haigla üldkoosolekule
AS Lõuna-Eesti Haigla liikmeõigust
teostavaks isikuks nimetati nõunik sotsiaal- ja tervishoiu alal Kersti Kõosaar.
Alates 04.03.2004 oli Võru linna
esindajaks Peep Poltimäe
Esindaja nimetamine MTÜ Terve Võrumaa üldkoosolekule
Nimetati MTÜ Terve Võrumaa liikmeõigust teostavaks isikuks nõunik sotsiaal- ja tervishoiu alal Kersti Kõosaar.
Varem oli MTÜ Võrumaa Haigla üldkoosolekul linna esindajaks Ando Hagel.
16.01.2004 nimetati MTÜ Võrumaa
Haigla ümber MTÜ Terve Võrumaa.
Võru Linnavalitsuse tänukirja, Võru
linnapea tunnuskirja ja Võru linnapea
kiituskirja statuut
Määrusega kehtestati Võru Linnavalitsuse tänukirja, Võru linnapea tunnustuskirja ja Võru linnapea kiituskirja andmise alused ja kord.
Seni oli Võru Linnavalitsuse teenistujate, linna elanike, hallatavate asutuste,
linnas tegutsevate juriidiliste isikute ja
juriidiliseks isikuks mitteolevate isikute
ühenduste tunnustusena Võru linna hüvanguks ning maine kujundamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks võimalik anda vaid Võru Linnavalitsuse tänukiri. Käesoleva määruse kehtestamisega lisandusid Võru linnapea tunnustuskiri ja Võru linnapea kiituskiri.

jaanuar 2006.a.

7

Võrumaa Muuseum
Võrumaa Muuseumis on avatud
Tallinna Õppe-ja Töökeskuse
Juks noorte kunstinäitus "Peegeldused".
Keskus tegutseb juba 1996
aastast ja pakub loomingulist tegevust linna vaimupuuetega
noortele. Keskuse eesmärgiks
on elus võimalikult iseseisvalt
toime tulev noor. Näitusel on
väljas 17 autori omanäolised,
siirad ja elurõõmsad kunstitööd,
mis on valminud kahe viimase
aasta jooksul. Keskuse noored

on osalenud edukalt mitmetel
rahvusvahelistel konkurssidel ja
võtnud osa ülemaailmsetest näitustest. Juksi kunstikuraator ja
näituse korraldaja Anneli Säre
loodab, et võrulane leiab tee näitusele, leiab siit töid, mis pakuvad huvi ning panevad mõtlema
inimeseks olemise võlu ja valu
üle.
Näitus jääb avatuks 17. veebruarini.
Toredaid näituseelamusi!
TIIA HAUG

Võrumaa keskraamatukogu
teated:
Avaliku Internetipunkti uus telefoninumber on 782 1047.
***
Kertto Koppel-Catlini fotonäitus “ Kaameraga kodus ja
kaugemal” on avatud veebruarist aprillini konverentsisaalis.
***
1. veebruaril kell 10.00 toimub AEF BAPP toetusel raamatuko gu töötajate ümarlaud
“ Leibkondade elujärjest Eestis” . Peaesineja on Eesti Statistikaameti sotsiaalstatistika osakonna juhtivstatistik M.Kreitzberg.
***

13.–18. veebruaril-sõbranädalal on raamatute tagasitoomine viivisevaba.
***
Võrumaa Keskraamatukogu
on alaustanud koostööd inkassofirmaga Julianus Inkasso, et lahendada probleeme raamatuvõlglastega.
***
Raamatukogu elektronkataloog RIKSWEB on kättesaadav
koduleheküljel http://lib.werro.ee
INGA KULJUS,
direktor

Võrumaa
spordiürituste kava
•

1. veebruar Võru maakonna koolinoorte MV murdmaasuusatamises Haanjas
Info: Võrumaa Koolispordi Ühendus 782 1290

•

4.-5. veebruar Võru XV rahvusvaheline korvpalliturniir
Parksepas
Info: SK Tasa 13, 786 9349

•

5. veebruar Tamula jäärada 2006 Tamula järvel
Info: Motoklubi Sinilind

•

11.-12. veebruar Scandinavia Cup murdmaasuusatamises
Haanjas
Info: Orienteerumisklubi Võru 506 8377

•

11. veebruar Võru maakonna 1-3. kl. rahvastepalli finaalid
Võru Spordikoolis
Info: Võrumaa Koolispordi Ühendus

•

12. veebruar Rahvusvaheline laste Sõbrapäeva judovõistlus
Judoklubis REI
Info: Judoklubi REI 782 3725

Võru Linnavalitsus
kuulutab välja konkursi

Võru Kunstikooli direktori ametikohale
Kandidaadilt eeldame:
• Kunstialane kõrgharidus ja läbitud pedagoogikakursus või
kunstiõpetusalane kõrgharidus;
• Läbitud või läbimisel 160 tunnine juhtimiskoolitus;
• Soovitav võõrkeelte oskus.
Avaldus, CV ja diplomi ärakiri esitada kinnises ümbrikus
märgusõnaga “ Haridus. Kunstikool” 11. veebruariks 2006.a.
Võru Linnavalitsusse aadressil Jüri 11, Võru 65620.
Info tel 78 50 937.

Teadaanne
Kohanimeseaduse § 6 lg 8 alusel
avalikustatakse tänavanime
määramiseks alljärgnev Võru
Linnavolikogu määruse eelnõu:
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1,
Kohanimeseaduse § 5 lg 4, Võru Linnavolikogu 08.12.2004
määrusega nr 52 kehtestatud
“ Kohanimede määramise korra“ alusel ning arvestades Võru
Linnavolikogu 14.11.2005 otsusega nr 246 kehtestatud Võru
linnas Kubja tee 7 kinnistu ja
piirneva tänavaala detailplanee-

ringut ning vaadanud läbi Bruno Lauri avalduse, Võru Linnavolikogu m ä ä r a b:
1. Määrata Veskijärve idapoolsele alale planeeritud kruntide juurdepääsutee nimeks Veskijärve tänav vastavalt lisale.
2. Määrus jõustub 13. veebruaril 2006.
Määruse eelnõule lisatud
asendiplaaniga saab tutvuda Võru Linnavalitsuse infosaalis (Jüri
11).

Võru Linna Leht

KULTUURIMAJA KANNEL ÜRITUSED
VEEBRUAR
2. veebruaril väikeses saalis Eesti Kontsert. DUO Riho Sibul - Robert Jürjendal
Kell 19.00. Pilet 60.-, 40.- krooni müügil Kandle kassas.
3. veebruaril NOORTEMESS 2006
Kell 10.00
7. veebruaril teatrisaalis Teater Endla lasteetendus "Pöial - Liisi"
Kell 11.00 Pilet 35.- krooni müügil Kandle kassas.
7. veebruaril teatrisaalis Teater Endla etendus "Diileri valik"
Kell 19.00. Pilet 80.-, 60.-krooni müügil Kandle kassas.
9. veebruaril Eesti Kontsert-muusikaline etendus lastele "Karu koolivaheaeg"
Kell 13.00. Pilet 40.- krooni müügil Kandle kassas.
11. veebruaril teatrisaalis Vana Baskini Teatri etendus "Pentsik pere"
Kell 19. Pilet 100.-,80.- krooni müügil Kandle kassas.
14. veebruaril teatrisaalis Teater Mäng "7 maa ja mere taga."
Kell 13.00. Pilet 20.-krooni müügil Kandle kassas.
16. veebruaril “Koolitants 2006”
Kell 17.00. Pilet 25.- krooni müügil Kandle kassas. Mudilastele tasuta!
18. veebruaril kontsertsaalis Joseph Haydn’i oratoorium "Aastaajad"
Kell 16.00. Pilet 50.-, 30.- krooni müügil Kandle kassas.
19. veebruaril kontsertsaalis klubi “Hõbedane Juus” pidu.
Kell 12.00
19. veebruaril teatrisaalis Lindpriide kontsert
Kell 19.00. Pilet eelmüügist 80.-(pensionärid); 100.-, kohapeal 125.- Piletid müügil Kandle kassas,
Piletilevi ja Piletimaailma müügikohtades üle Eesti.
21. veebruaril kontsertsaalis “Laste folklooripäev”
kell 13.00 – 16.00. Tasuta!
22. veebruaril teatri proovisaalis Võru Draamastuudio esietendus O. Luts/T. Tagamets: ,,Pime nurk Eestis“
Kell 19.00. Pilet 25.- krooni müügil Kandle kassas.
23. veebruaril kontsertsaalis RAM Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert.
Kell 17.00.
23. veebruaril teatri proovisaalis Võru Draamastuudio esietendus O. Luts/T. Tagamets: ,,Pime nurk Eestis“
Kell 19.00. Pilet 25.- krooni müügil Kandle kassas.
24. veebruaril kontsertsaalis kohviõhtu – tantsuõhtu
Kell 20.00. Pilet 70 krooni müügil Kandle kassas.

Võru Muusikakool
15. veebruaril Võru Muusikakooli Sõbrapäevakontsert
Algus kell 18.00.

Meeldetuletus ettevõtjatele
Uus aasta on alanud ja pean vajalikuks siinkohal ettevõtjatele
meelde tuletada, et tulenevalt
15. aprillil 2004.a jõustunud majandustegevuse registri seadusest ja kaubandustegevuse seadusest on kõikidel majandustegevuse registrisse kantud ettevõtjatel kohustus igal aastal enne 15. aprilli täita registreeringu
õigsuse kinnitamise taotlus ja
edastada see linnavalitsusele.
Teie taotluse alusel teeb ettevõtluse spetsialist majandustegevuse registris vastava märke. Kui
nimetatud taotlust ei ole esitatud, peatab keskregister pärast
15. aprilli Teie registreeringu,
mis toob kaasa asjatuid sekeldusi ja ebameeldivusi. Registreeringuandmed on avaldatud registri
veebilehel:
http://www.mkm.ee/mtr.

Juhin tähelepanu, et ülalnimetatud seaduste kohaselt hakkas
kehtima nõue hulgikaubandusega tegeleva ettevõtja registreerimiseks. See tähendab, et kõik
linna territooriumil tootmisega
tegelevad ettevõtted (mööbel,
uksed-aknad, muud puidust tooted, metalltooted jne) peavad
esitama linnavalitsusele registreerimistaotluse hulgikaubanduse tegevusalal tegutsemiseks,
mille alusel kannab ettevõtluse
spetsialist Teid majandustegevuse registrisse.
Kauplemislubasid ei väljastata alates 15. aprillist 2004 ja
kõik mistahes ettevõtlusvormiga tegelevale ettevõtjale varem linnavalitsuse poolt väljastatud tegevusload või kauplemisload on alates 15. aprillist 2005 kehtetud.

Kõik taotluste vormid ja juhendmaterjalid leiate eelpool nimetatud veebilehelt. Küsimuste
tekkimisel palun pöörduda ettevõtluse spetsialisti poole tel
7850 914, e-aadressil sirje.randver@vorulinn.ee või tulla linnavalitsusse ja vormistada taotlus
kohapeal. Sugugi mitte kõik linna tootmisettevõtted (ei hakka
esialgu nimesid nimetama) ei
ole taotlust esitanud ja seetõttu
pole kantud ka majandustegevuse registrisse. See aga tähendab
seda, et ettevõttel puudub seaduslik alus tegutseda.
Edukat tööaastat kõigile ettevõtjatele ja meeldivat koostööd.
SIRJE RANDVER,
Ettevõtluse spetsialist
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Küünlakuu teisel päeval DUO
Riho Sibul ja Robert Jürjendal
Kandles
2. veebruaril kell 19.00 toimub
kultuurimaja Kannel väikeses
saalis kahe värvika muusikaisiksuse Robert Jürjendali ja Riho
Sibula salongiõhtu. Kavas on nii
Jürjendali kui Sibula helilooming. Lugude vahele mängivad
muusikud vabu improvisatsioone, kasutades erinevaid kitarre ja
kitarrielektroonikat. Kava on
meeleolukas ja täis ootamatuid
pöördeid ühest helimaailmast
teise, mida saadab Riho Sibula
laulude tekstisõnum Eesti parimatelt luuletajatelt. Märksõnadeks on intiimsus, dünaamika ja
kõla.
Riho Sibul ja Robert Jürjendal
on kitarristid, keda seob aastatepikkune koostöö nii kontserttegevuses, stuudiotöös ja loomingus. Näiteid võib leida Riho Si-

bula sooloplaatidelt "Poeet külmetab klaasmäel", " Jahe sinine", Jaak Tuksami plaadilt
"Meelega", ansambel Fragile
plaadilt "Saad". Koos on mängitud ka trios " KOOS" (Tõnis Mägi, Riho Sibul, Robert Jürjendal).
Nendest koosmängudest on
sõelale jäänud hulk laule ja kitarrilugusid, mis kõlavad suurepäraselt ka kammerlikus duokoosseisus.
Duo alustas aktiivsemat tegutsemist 2002. aasta suvel
kontsertidega Eesti kirikutes.
Tänu mängijate varasemale
koostööle nii stuudios kui ka
kontserdiprojektides on duo
muusikaliselt paindlik ja spontaanne.

,,Punamütsikesel“ täitus 30. tegevusaasta
Võru linna lasteaial ,,Punamütsike“ täitub tänavu 30. tegevusaasta. Lasteaed on alates 1976.
aastast jaganud lastele alusharidust, hoolt ja armastust ning juubelisünnipäeval avaldas linnavalitsus tänu ja tunnustust lasteaia staazikatele ja edukatele
töötajatele.
Lasteaia juhataja asetäitjat
õppe- ja kasvatustöö alal Helve
Taevikut autasustati Haridus- ja
Teadusministeeriumi tänukirjaga kauaaegse ja kohusetundliku
töö eest.
27. jaanuaril andis abilinnapea Mäidu Helistvee linnavalitsuse nimel ,,Punamütsikese“
töötajatele üle tänu- ja tunnuskirjad.

Võru Linnavalitsuse tänukirjad anti üle lasteaia juhataja Ave
Kalkile tulemusliku töö eest,
staazikale õpetajale Külli Pukkile ja peakokk Milvi Truijale, kes
mõlemad on lasteaias töötanud
selle avamisest alates.
Võru linnapea tunnuskirja
pälvisid muusikaõpetajad Eha
Haak ja Milja Udras, tervisetöötaja-infojuht Silva Rünnimeri,
liikumisõpetaja Tiia Must ning
õpetajad Lily Dolenko, Aili Soll,
Taimi Kindsigo ja Aime Lensment.
Samuti avaldas kauaaegsetele
pedagoogidele tunnustust Võru
Maavalitsus ning tänukirjad andis üle haridus- ja kultuuriosakonna hariduse peaspetsialist

Tiina Kala. Maavalitsuse tänukirjad said Karmen Meltz, Urve
Möllits, Ly Savimägi ja Malle
Tolga.
Lasteaed on avatud alates
1976. aastast. See on ehitatud
tüüp-projekti järgi 280-le lapsele. Praegu käib lasteaias 210 last.
Avatud on 11 rühma, neist 2 sõimerühma, arendusrühm ja 8 aiarühma.
Lasteaed on Võru linnas ainuke ujulaga lasteaed.
,,Pünamütsike“ võimaldab
koolieast noorematele lastele
hoidu ja alushariduse omandamist. Rühmaväliselt tegelevad
lastega muusikaõpetajad, liikumisõpetaja, ujumisõpetaja ja logopeed.

Lasteaed ,,Punamütsike“ juubeliüritused
veebruaris:
Kuni 10. veebruar – laste
tööde ja omavalmistatud raamatute ,,Punamütsike“ näitus
2. veebruar kell 13.00 –
Etendus ,,Punamütsike“ koolieelikutele linna teistest lasteaedadest
9. veebruar kell 10.00 – Pillipäev – külas sõbrad teistest lasteaedadest
16. veebruar kell 10.00 – Punamütsikese valimised
22. veebruar kell 10.00 –
Osavusmängud poistele
Lasteaed ,,Punamütsike” töökas kollektiiv.
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