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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Tänavu on Võru linna teedele LINNA LEHES:
ja tänavatele planeeritud üle Uus minijalgpalliväljak tuleb Laane
elamupiirkonda
23 miljoni krooni
Kampaania „Vanalinn korda!“
Võru Linnavalitsuse 2006. aasta eelarves on üle 14,5 miljoni
krooni teede ja tänavate korrashoiuks, riigipoolne toetus
ulatub tänavu 2,1 miljoni kroonini ning linnavalitsus soovib
volikogu loal võtta teede korrashoiuks juurde ka laenu ca
6,6 miljonit krooni. Nii teede
ja tänavate, kui ka kõnniteede
seisukorraga linnas ei saa praegu rahul olla ning olukorra
parandamiseks on kavandatud
nii ehitus- kui ka projekteerimistöid. Ehitustegevustele
seavad aga piiranguid nii rahalised võimalused kui ka Eesti
kliimast tingitud lühike soe periood.
Siinkohal soovikski pisut lähemalt tutvustada tänavusi tegevusi, mis on seotud teede ja
tänavate ehitusega.

Tänavate remonttööd
Kindlasti tekitab inimestes
küsitavusi Kreutzwaldi tänav ja
selle edasine saatus. Nimetatud
tänav läheb täielikult rekonstrueerimisele mitte varem kui kolme aasta pärast, varem pole
see lihtsalt võimalik, kuna selle
oletatav maksumus, koos kõigi
kommunikatsioonidega ulatub
70 miljoni kroonini. Kuna linn
üksinda sellises mahus tööd ette
võtta ei jõua, otsime võimalusi
kaasfinantseerijate leidmiseks
ning loodame, et kommunikatsioonide valdajad (nt. Võru Soojus, Võru Vesi jt) rahastavad oma
valdkonda puutuvat ise.
Kreutzwaldi tänava töid on
hakatud ka juba ette valmistama
ning tänava projekt on valminud.
Projekteerimist kaasfinantseeris
Võru Soojus. Olemasoleva detailplaneeringu kohaselt oleks
Kreutzwaldi tänav ehitatud üle
praegu olemasoleva staadioni
Antsla mnt-ni välja. Endine planeering aga vaadatakse üle, kas
seda on tarvis.
Kava kohaselt tuleb Kreutzwaldi tänav kahesuunaline, koos
kõnniteede, jalgrattatee ja parkimisega.
Et aga tänav kuni täieliku
rekonstrueerimiseni ka sõidetav oleks, tuleb sel aastal tänav
pinnata, halvemad kohad välja
freesida ja uus kate panna.
Katendi uuendamine toimub
tänavu aga Tartu tänaval, lõigul
Mäe tänavast kuni Koreli ojani ning Räpina maanteel, lõigul
linna piirist kuni Olevi tänavani. See tähendab vana teekatte väljafreesimist, restkaevude

2 miljonit krooni.
Samuti tuleb ehitada tee Kirsi-Veski pumplale ligipääsuks,
sest varasem juurdepääs tehti
erakinnistult.
Kõnniteed saavad aga tänavu
valmis Jüri tänaval Maksimarketist kuni Kreutzwaldi tänavani,
samuti Luha tänaval. Mõlemad
kõnniteed rekonstrueeritakse
koos valgustusega.

Korrastustööd
Korelil on kulgenud
plaanipäraselt
Võru noortekeskus
kutsub
õpilasmalevasse

Teed tolmuvabamaks
Mäidu Helistvee.

tasapinda tõstmist ja katendi
uuendamist.

Kooli tn pikendus
Ühe suurima objektina soovib linnavalitsus tänavu valmis
ehitada Kooli tänava nö pikenduse, spordihoone juurest Vabaduse tänavani, koos sõidutee,
kõnnitee ja valgustusega. Ehitustööd sõltuvad aga riigihanke
tulemustest ja hanke edukusest.
Kooli tänava ehitusega loome
esmalt lastele ohutumad liikumisvõimalused ja spordihoonele
juurdepääsu mõlemalt poolt. Samuti vähendame sellega liikluskoormust Vilja tänavalt. Kuna
praegu korrastatakse ka Koreli
oja, siis tee ehitusega saab piirkond täiesti korda.
Samuti on see kasulik kesklinna piirkonna arengule, kus
linnal on kohustus välja arendada infrastruktuur, et soodustada
näiteks ettevõtluse arengut. Paralleelselt Kooli tänava ehitusega
tahab Võru Soojus paigaldada ka
soojatrassi haru, tagamaks soojussüsteemi arendamise. Võru
Soojus finantseerib trassi ehitust
oma vahenditest.

Juurdepääsu- ja
kõnniteed
Sel aastal ehitatakse juurdepääsutee ka Vilja tn asuvale
Punamütsikese lasteaiale. Kuna
eelmine linnavalitsus tegi nimetatud piirkonna planeeringu,
kaitstes oma valitsuse liikme
(endine Vilja market) huve, jäid
Vilja 8 elanikud ilma võimalusest erastada oma maja juurde
maad. Samuti tehti võimatuks
juurdepääs lasteaiale olemasolevalt teelt, kuna tee anti Vilja 8A
kasutusse.
Praegune linnavalitsuse ongi
nüüd seisus, kus tuleb ehitada
uus juurdepääsutee lasteaiale,
mis läheb maksma orienteerivalt

Jätkatakse ka tänavate tolmuvabamaks muutmist. Aprilli
alguses laekus linnavalitsusele
kaks pakkumist Luha ja Põllu
tänavate tolmuvabaks muutmiseks. Edukaimaks tunnistati
soodsaima pakkumise teinud
AS Põlva Teed hinnaga 860 011
krooni (hind koos käibemaksuga), teine pakkumine tuli Kagu
Teedevalitsuselt.
Projekti kohaselt kaetakse
Luha tänav 1010-meetri ja Põllu
tn 690-meetri ulatuses tolmuvaba kattega. Töödega alustatakse
tänavu juunis. Kokku on Võru
linnas veel umbes 10 kilomeetrit
kruuskattega teid.

Riigipoolne toetus
vähene
Projekteerimistööd
on
tänavu kavandatud Räpina ja
Vilja tn ristmikule parema lahenduse leidmiseks. Kavas on
ehitada ringristmik saarekesega.
Samuti projekteeritakse Antsla
mnt ning Tartu ja Vabaduse tn
sillad.
Võru linna eelarvesse on
teede ja tänavate remondile planeeritud summad kirja pandud
ekspertide hinnangute põhjal.
Millisteks hinnad tegelikult kujunevad, selguvad hangetest ja
hinnapakkumistest ning seejärel
saab vaadata, kas on võimalik
veel mingeid lisatöid teha.
Näiteks on ettevalmistamisel Liiva tn lõigu ja Olevi tn
rekonstrueerimised, millele on
projektid olemas.
Riik võiks meile rohkem vastu tulla linna ümbritsevate tänavate korrashoiul, kust kulgevad
transiiditeed, näiteks Jaama tn.
Praegusel
linnavalitsusel
on õnnestunud anda riigi hallata Antsla mnt ringteest kuni
linnapiirini, samuti Kubija tee
linna piirist kuni raudteeni ja
raudteest Kose suunas kuni linna
piirini. Rekonstrueerimisele lähevad Kose ja Kubija tee, millele
linn väljastab projekteerimistingimused ja see arendatakse välja

Sademevesi – kuidas ja milleks seda
kasutada
riigi vahenditest. Linn finantseerib valgustuse paigaldamist ja
hiljem jalgrattatee hooldust.
Siiani pole olnud võimalik
Euroopa
struktuurifondidest
linna teede ja tänavate jaoks
raha taotleda, kuid loodame, et
sellised fondid avanevad 2007.
aastal ning see lihtsustaks oluliselt tänavate korrashoidu.
Praegune linnavalitsus püüab

investeerida võimalikult palju
raha just teede ja tänavate korrashoiuks, sest iga aastaga kallinevad ehitushinnad 15-20%.
Viie aasta pärast võivad tänased
ehitustööd maksta juba poole
võrra rohkem.
MÄIDU HELISTVEE,
Võru abilinnapea

Ivi Eenmaa loobus lisatasust
Võru linnapea Ivi Eenmaa annetas
volikogu poolt tagasiulatuvalt määratud kolme kuu lisatasu akadeemilise kraadi ja tööstaaži eest MTÜ
Hilaro Võru loovuskoolile (beebikool) tegevuse toetamiseks, kokku
13 990 krooni.
Ivi Eenmaa põhjendas oma otsust
vajadusega toetada Võru beebikooli
tänuväärset tegevust.
Linnapea kinnitas, et loobub
nimetatud lisatasust ja jätkab selle
annetamist erinevatele Võru linna
mittetulundusühingutele, kirikutele,
sihtasutustele ja teistele abivajajatele.

Kesklinna pargi
kuulsuste platsi idee
ootab ettepanekuid
Kesklinna parki kavandatava
kuulsuste platsi idee üle on arutelusid peetud juba mõnda aega.
Tänaseks on linnavalitsus vastu
võtnud põhimõttelise otsuse, et
parki rajataval kuulsuste platsil
eksponeeritakse Võru linnale
ja Võrumaale kuulsust ja au
toonud, Võrumaalt pärit inimesi.
Esialgse plaani kohaselt
leiavad pargis koha Võrumaa ja
Võru linna jaoks olulised persoonid nimeliste metallplaatide
näol.

Võru Linnavalitsus ootab
aga kodanike ettepanekuid, milliseid konkreetseid persoone
võiks pargis eksponeerida.
Kõiki ettepanekuid arutab,
analüüsib ja võtab vastu otsuse
Võru Linnavolikogu poolt moodustatud komisjon.
Oma ettepanekud koos põhjendustega palume saata või tuua
Võru Linnavalitsuse infosaali,
Jüri tn 11 või e-posti aadressile
keiu.ruus@vorulinn.ee
KEIU RUUS

Võru Linna Leht
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Järjekordne
minijalgpalliväljak tuleb
Laane elamupiirkonda
Eelmises Linna Lehes pakkusime kõikidele linnaelanikele ja korteriühistutele võimaluse kaasa rääkida sellel aastal rajatava minijalgpalliväljaku asukoha osas.
Kahe nädala jooksul laekus linnavalitsusse mitu ettepanekut linnakodanikelt väljaku rajamiseks just nende elupiirkonda. Kõige tõsiseltvõetavamaks osutus Laane tänava piirkonna elanike poolt tehtud ettepanek, rajada väljak Kubja tee 1 kinnistule, endisesse ,,Suvorovi“ linnaossa. Arvestades elanike endi tõsist soovi ja asjaolu, et
sealse piirkonna lastel puuduvad hetkel korralikud tingimused vabaaja veetmiseks, otsustasime just nende soovile vastu tulla ning sinna
jalgpalliväljaku ka rajada.
Tehnilised ettevalmistused ning vajalikud õiguslikud protseduurid võtavad aega veel mõned nädalad, misjärel võib ehitus alata ning
esimesi lapsi loodame väljakul näha juba juulikuus.
Sarnaselt eelmisel aastal rajatud miniväljakuga, hakkab ka seda
väljakut hooldama ja treeninguteks kasutama Võru Jalgpalliklubi,
seda eelmisel aastal linnaga sõlmitud koostöölepingu alusel.
Minijalgpalliväljakute rajamine Eestis toimub koostöös Eesti
Jalgpalli Liiduga, kes varustab väljakud kunstmurukattega, kohaliku
omavalitsuse ülesandeks on ehitusliku osa finantseerimine.
INNAR MÄESALU,
abilinnapea hariduse ja kultuuri alal

Taanlaste projekti ,,Balti
koostöö“ partneriteks on
Võru kooliõpilased
Kuni 6. maini viibivad Võru Kesklinna Gümnaasiumis (VKLG) 38
õpilast Taanist Bogoe Kostskolest. Comeniuse projekti ,,Balti koostöö“ raames vahetavad kaks kooli teadmisi ja kogemusi ajaloo teemade käsitlemisel ja keeleõppes.
Eestis toimuva töö sisuks on okupatsioonid Eestis ja Taanis.
Tegutsetakse 4 töögrupis: muusika, kunst, draama ja meedia. Ees
ootavad ekskursioonid okupatsiooni tutvustavatesse kohtadesse ja
Metsavenna tallu, kohtutakse inimestega, kes okupatsiooni on üle
elanud, samuti tutvutakse eesti keele ja kultuuriga.
Ühel nädalal on töörühmade juhendajateks Võru, teisel nädalal
Bogoe õpetajad.
Eesti-poolse projektijuhi, Kesklinna Gümnaasiumi ajalooõpetaja
Tiiu Ojala sõnul otsis Taani kool ajalooalast koostööpartnerit ,,Balti
koostöö“ projekti jaoks juba aasta tagasi. ,,Nüüdseks on leping
sõlmitud keeleõppe ja ajaloo teemade käsitlemiseks. Õpilasedki on
omavahel tutvunud ja vestelnud interneti vahendusel,“ ütles Ojala.
Sügisel sõidavad VKLG õpilased Taani, et meenutada viikingite
aega ja arutleda meie ühise tuleviku üle Euroopas.
RAILI LEESALU

Tamula ääres
rekonstrueeritakse
tänavavalgustus
Tamula järve äärsete tänavate tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks laekus linnavalitsusele kaks pakkumist - AS-lt Elektriteenused ja OÜ-lt Enerel. Edukaimaks tunnistati AS Elektriteenused pakkumine, hinnaga 957 714 krooni.
Rekonstrueerimise käigus saavad täies mahus uue valgustuse Vee
ja Vabriku tänav, osaliselt aga Roosi, Karja, Koidula, Liiva ja Petseri
tänavad.
Tänavavalgustuse rekonstrueerimist rahastatakse INTERREG III
B projekti ,,Turiste ühendavad linnad“ (Tamula / Aluksne järvede
projekt) raames.
VLL
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Sademevesi – kuidas ja
milleks seda kasutada?
Kevadeti, kui vesi lirtsub jalge
all ja sajab vihma, vaevalt keegi
teadvustab endale, et sademevesi on loodusvara, millega tuleks
ümber käia säästvalt, loodusthoidvalt ja austusega. Maailmas
on kohti, kus sademevett napib
ning Tamula järve täie vee eest
ollakse valmis maksma miljoneid (teenides samal ajal edasimüügilt miljardeid). Eestis on
juba ehitatud selliseid elamuid,
kus vihmavesi kogutakse vastavatesse mahutitesse kokku ning
kasutatakse majapidamisveena
(vannis, WC-s, kastmisveena,
pesupesemiseks). See tähendab,
et majas on kaks eraldi torustikku – joogiveetorustik ja tarbeveetorustik.
Joogivee puhastamine muutub aasta-aastalt järjest kulukamaks (vastavalt ka selle hind tarbijale) ning tekib küsimus, kas
me ikka peame WC-s kasutama
selliselt puhastatud vett, mida
saab ka joogiks tarvitada. Veetarbimise normid ütlevad, et inimene tarvitab oma toimetusteks
ööpäevas keskmiselt 143 liitrit
vett, sellest nõudepesuks ja söögitegemiseks ainult 20 liitrit.
Veest sõltub elu, vesi peab
olema ringluses, sellisel juhul on
ta väärtus. Niisama, nagu seisev
vesi torus roiskub, nii võib ka
näiteks jõe voolu takistamine
tammiga muuta oluliselt elukeskkonda. Peale tammi kuivab
loodus ära, enne tammi aga ujutatakse maapind üle ning meie
elu on jälle häiritud.

Sademeveele eraldi
trassid
Praegusel aastaajal räägime
Võru linnas rohkem liigniiskusest ja sademevete ärajuhtimisest. Mida rohkem areneb linn,
mida suuremad pinnad asfalteeritakse, seda teravamalt kerkib
küsimus, kuhu me saame sademeveed suunata. Niikaua, kui
reovesi jooksis ilma puhastamata Koreli ojja ja Tamulasse, oli
asi lihtsam. Pandi tänavale lohukohta restkaev ja vihmaveed
suunati reoveekanalisatsiooni,
mis lahjendas reovett ja oli kasulik reostuse kontsentratsiooni
vähendamiseks.
Tänasel päeval, kui reoveed
kogutakse ühiskanalisatsiooni

Ülar Kõrge.

torustike kaudu kokku ning
pumbatakse paljude pumplate
kaudu linna reoveepuhastisse,
läheb vihmavee ümberpumpamine ja bakterikultuuri taastamine biopuhastis peale iga korralikku vihma majanduslikult
liiga kulukaks. Ainuke lahendus
on siin sademevete käitlemine
eraldi reoveekanalisatsioonist.
Kesklinna piirkonnas ja korrusmajade rajoonides eeldab see sademeveekanalisatsioonide väljaehitamist. Vastavalt rahalistele võimalustele on linn neid töid
ka tegema hakanud. See on reeglina kallim kui reoveekanalisatsiooni ehitamine, sest sademevee vooluhulgad on suuremad ja
eeldavad suurema läbimõõduga
torude paigaldamist.
Võtmeküsimuseks on Kesklinnas saanud F.R.Kreutzwaldi
tänavale sademeveetrassi rajamine, mis võimaldaks vastu võtta ka kõik Jüri tänavalt mööda
ristuvaid tänavaid alla valguvad
veed. Normiks peaks saama tänavate rekonstrueerimise käigus
ja detailplaneeringute tegemisel
ka sademevee küsimuste lahendamine.

Sademevee kraav –
oluline tehnovõrk
Äärelinnas võiks kasutada
sademevee ärajuhtimiseks lahtisi kraave. Peale odavama ehitushinna, võrreldes torustikega, on
kraavil teisigi eeliseid – kraavi
ristlõige laieneb vastavalt veetaseme tõusule, võimaldades korraga vastu võtta suuri vooluhulki, samuti võib kraav olla ehitatud ilma kaldeta. Torustikul
peab olema aga kindlasti kalle.
Nõukogude ajast pärit kraave on kohati suures ehitustuhi-

nas kinni aetud, ka hooneid peale ehitatud või teiste tehnovõrkude rajamise käigus hoolimatult likvideeritud. Tulemuseks
on sulgkraavid, kust veel ei ole
kuhugi voolata. Kummaline on,
et elanikud, kes omal ajal ,,koleda“ kraavi asemele ilusa muruplatsi rajasid, tulevad nüüd linnavalitsusse nõudma, et linn nende
sademevee probleemi lahendaks.
Sademevee kraav on samasugune tehnovõrk nagu veetoru,
side- või elektrikaabel ning selle
kinniajamine või vee voolu takistamine on seadusega karistatav. See kehtib ka omavoliliselt
paigaldatud truupide kohta. Selleks et uut kraavi rajada on vaja
maad, kuid tihtipeale on kõige
magusam ala tee ääres hõivatud
teiste tehnovõrkude poolt. Uue
piirkonna arendamisel peaks
kõigepealt lahendama sademevee küsimuse ja alles seejärel
hakkama paigaldama teisi trasse. Muidu avastame aastate
möödudes, kui teised trassid tehtud ja tänavad asfalteeritud, et
sademeevee ärajuhtimise küsimuse lahendamine nõuab suuri
investeeringuid ja teiste trasside
ringitõstmist.
Kraavil on reeglina kaks külge, teepoolne ning kinnistupoolne, seega saab kraavi suunata ka
kinnistute liigveed. Me oleme
harjunud maksma liitumistasu ja
igakuiseid makseid elektrivarustuse, veevarustuse jne. teenustelt, kuid mitte sademevee ärajuhtimise eest. Tegelikult ei ole
siin midagi uut, sademevee ärajuhtimise tasusid rakendatakse
näiteks Soomes ja Rootsis ning
sellega kaetakse osaliselt sademevee rajatiste hoolduskulud.
Stressi vastu aitab vee vulina
kuulamine. See võtab olemise
kergemaks. Poodides on müügil
isegi vastavad plaadid. Praegu
saab aga vee vulinat kuulata ka
kraavi ääres. Ning kui te juba
kraavi või oja ääres olete, siis
mõelge selle üle, mida te saate
oma kodu heaks ära teha. Ja jätame kas või tänaseks päevaks
üksteise kallal närimise. Uskuge, sellest muutub kogu elu paremaks.
ÜLAR KÕRGE,
insenervõrkude spetsialist

Kampaania ,,Vanalinn korda“
Võru Linnavalitsus kuulutas
välja kampaania ,,Vanalinn
korda“, mille eesmärgiks on
Võru vanalinna muinsuskaitsealal olevate hoonete restaureerimise ja remondi toetamine linna eelarvest.

Kampaania
üldtingimused:
Kampaania eesmärgiks on Vabariigi Valitsuse 16.02.2006
määrusega nr 47 ,,Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ kehtestatud Võru vanalinna muinsuskaitsealal olevate hoonete restaureerimise ja
remondi toetamine Võru linna
eelarvest.
Kampaania algas 24.aprillil
ning selles osalemise avalduste
vastuvõtmine kestab 30. juunini 2006.a.

Kampaania käigus eraldatavat
toetust võivad taotleda füüsilised isikud, kelle omandis on
Võru vanalinna muinsuskaitsealal asuvad puithooned. Kaasomandis olevate hoonete korral kirjutavad kõik kaasomanikud toetuse taotluse avaldusele
alla.

Toetust antakse:
Välisviimistluse põhiprojekti koostamiseks;
Muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks;
Akende ja uste restaureerimiseks ja remondiks.
Toetus eraldatakse Võru Linnavalitsuse korraldusega pärast
tööde lõpetamist ning sellest
teavitamist vastavalt käesoleva
juhendi punktis 9 või 10 sätestatule.

Toetust eraldatakse:
Välisviimistluse põhiprojekti koostamiseks kuni 50%
maksumusest;
Muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks kuni 50% maksumusest;
Akende ja uste restaureerimiseks ning remondiks 500 kr
m2 kohta.
Toetuse taotlemise aluseks
on avaldus, mis peab sisaldama
taotleja nime ja restaureeritava
või remonditava hoone aadressi, taotletavat summat ning tööde kirjeldust. Võru Linnavalitsuse arhitekt fikseerib pildistamisega hoone algseisu.
Avaldusele lisatakse Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektori kooskõlastus, tööde kalkulatsioon, kusjuures hinnakalkulatsioon tuleb võtta vä-

hemalt kahelt pakkujalt ja taotleja sidevahendite number ja arveldusarve number, kuhu toetus
üle kanda.
Pärast avalduste vastuvõtmise tähtaja lõppu vaatab linnapea käskkirjaga moodustatud
komisjon ühe nädala jooksul
läbi esitatud avaldused ning otsustab, millised kuuluvad rahastamisele. Komisjon teavitab
oma otsusest avalduste esitajaid.
Tööde lõpetamisest teavitab
kampaanias osaleja Võru Linnavalitsust hiljemalt 1. novembriks 2006. Lõpetamata töödele
toetust ei eraldata. Linnavalitsuse arhitekt fikseerib pildistamisega ehitustööde tulemuse.
Akende restaureerimisel peavad olema restaureeritud välimised ja sisemised aknaraamid
ning lengid.

Välisviimistluse põhiprojekti või muinsuskaitse eritingimuste koostamise toetus eraldatakse peale kooskõlastust Muinsuskaitseameti Võrumaa vaneminspektoriga.
Toetuse saajad ja objektid
avalikustatakse Võru Linna Lehes ja linna veebilehel.
Avalduse vorm on kättesaadav Võru linna koduleheküljel
www.voru.ee (uudised/ Kampaania ,,Vanalinn korda“ ) või
linnavalitsuse infosaalist aadressil Jüri tn 11.
Täiendav info peaarhitektnõunik Ülevi Eljandilt tel. 785
0931
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Kesklinna pargi täiusliku
üldmulje saavutamine
vajab koostööd
Aprilli alguses allkirjastasid Võru abilinnapea linnapea ülesannetes Mäidu Helistvee ja AS Semuehitus nõukogu liige Ahto
Vink lepingu Kesklinna pargi rekonstrueerimiseks. Tänaseks on
pargist haiged ja parki mittesobivad puud maha võetud ning
käimas on pinnasetööd. Lepingu
järgselt valmib Kesklinna park
augusti alguspäevadeks.
Linnavalitsuse ettenägelikkus ja soov park terviklikult,
koos ümbritsevate kinnistutega
välja arendada, oli põhjuseks,
miks liideti projekti koosseisu
Lembitu 4 kinnistu territoorium.
Tänaseks on linnavalitsusse
jõudnud kuuldused, mille kohaselt on tekkinud valearusaam
sellest, justkui linnavalitsusel tulekski nimetatud erakinnistul
korrastustöid teostada ning need
ka täies mahus finantseerida.

Linn aga ei saa teha töid
eraomanduses oleval maal ilma
kahepoolsete kokkulepeteta.
Loomulikult, kes ei sooviks, et
tema eramu krundi teeks korda
näiteks naaber või linnavalitsus.
Sellega seoses suureneks kogu
kinnistu väärtus. Paraku ei ole
aga loogiline, et selle peaksid
kinni maksma naabrid või teised
maksumaksjad, kes sellel kinnistul ei ela. See oleks ebaõiglane.
Kesklinna pargi äärde jäävate kahe kinnistu, veetorni maja ja
Konsumi omanikega on tänaseks põhimõttelised kokkulepped kinnistute korrastamiseks
olemas ning nende kulutused kivisillutise paigaldamise osas
kompentseerib linnavalitsus
osaliselt. Kokkulepete sõlmimise aluseks on kinnistute valdajate poolne tagatis, et linna kaasa-

bil korrastatud territooriumil
oleks tagatud läbipääs ja avalik
kasutus kõigile.
Korrastamata jääks seega
vaid pargi üks külg, mis piirneb
Lembitu 4 kinnistuga ning mille
laius maja seinast on orienteeruvalt 5 meetrit.
Siiski loodab linnavalitsus
Lembitu 4 majaelanike mõistvale suhtumisele. Võimalust, kus
linn ulatab abistava käe, finantseerides kinnistule korrastamiseks tehtavaid kulutusi kuni
poole võrra, ei ole arukas tagasi
lükata. Abist loobudes tuleb
need kulutused mõne aasta pärast teha kõik oma rahakotist.
Samuti jääks kannatama uue
pargi üldmulje.

Võru Linna Leht

Korrastustööd Koreli
ojal on kulgenud
plaanipäraselt
Toimus Koreli ojal käimasolevate korrastustööde töögrupi
koosolek Võru Linnavalitsuse,
tööde teostaja OÜ Vändra MP ja
ehitusjärelvalve teostaja osavõtul. Koosolekul vaadati ühiselt
üle juba teostatud tööd ning räägiti edasistest sammudest.
Kuna pinnas tööde piirkonnas oli veel sulamata ning kaevetöid teostada ei saanud, otsustati,
et töödega jätkatakse mai alguses. Samuti oli kõrgvee perioodil
tehnikaga äärmiselt raske turba-

pinnasel head tulemust saavutada. Alles pinnase tahenemisel
tulevad ilmsiks kohad, mis on
liiga kokku vajunud ja vajavad
täidet, et saavutada pind, mida
hiljem ka niita saaks.
Siiani on tööd kulgenud
plaanipäraselt ning esialgne kartus tänavuse rohke lume sulamise tõttu tekkida võivast suurest
üleujutusest, oli õnneks alusetu.
VLL

MÄIDU HELISTVEE,
Võru abilinnapea

1. maist kehtib uus koerte ja
kasside pidamise eeskiri
Võru Linnavolikogus kinnitatud
uus eeskiri sätestab koerte ja
kasside pidamise korra Võru linna territooriumil. Eeskiri sisaldab uuendusi, millega asetatakse suurem vastutus looma eest
tema omanikule, samuti on lahti
seletatud mõisteid, mida vanas
eeskirjas polnud.
Looma omanik peab tagama,
et koer või kass ei häiriks ega
ohustaks kaaskodanikke, koera
tohib avalikku kohta viia rihma
või keti otsas ning vajadusel suukorviga. Ühistrantspordis peab
koeral olema jalutusrihm ja suukorv, väljaarvatud koerad, kes
on süles või kandmisvahendis.
Viimane kehtib ka kasside ühistrantspordis viibimise kohta.
Uuendusena on sisse viidud
koera või kassi pidamine asutuses, mida on lubatud teha juhul,

kui asutuse töö sisekorraeeskiri
seda lubab.
Täiendatud on loomade
omanike kohustusi. Loom peab
kandma tunnusmärki kaelarihmal või muul moel (mikrokiip,
tätoveering vmt), mis võimaldaks identifitseerida lahtipääsenud looma omanikku. Samuti lasub looma omanikul kohustus
paigaldada koera olemasolust
teatav hoiatussilt tema kasutuses
olevale territooriumile ning tagama ametiülesannet täitva isiku
ohutu sissepääsu.
Järelvalveta kass või koer
loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad püüdmisele. Püütud looma
hoitakse varjupaigas vähemalt
kaks nädalalt, mille kestel omanik võib oma looma tagasi saada, tasudes looma püüdmise ja
ülalpidamise kulud.

Koera või kassi tegevuse
eest, samuti looma järelvalveta
viibimise eest vastutab täielikult
looma omanik.
Võimalike õigusrikkumiste
üle antud küsimuses, teostavad
järelvalvet Võru linnas linnavalitsuse järelvalveametnik ning
kohalik politseiprefektuur oma
pädevuse ulatuses.
Eeskirja saab täies mahus lugeda Võru linna koduleheküljelt
www.vorulinn.ee uudiste rubriigist.
Õigusrikkumistest antud teemal saab teatada:
Võru Linnavalitsuse järelvalve inspektorile tel. 785 0915
Võru politseijaoskonda tel.
786 8230 või 786 8233 või politsei lühinumbril 110.

Politsei lühinumbril 110 vastab
Tartu juhtimiskeskus
Alates 3. maist suunatakse kõik
Võrumaalt politsei lühinumbrile
110 tulevad kõned Lõuna Politseiprefektuuri juhtimiskeskusesse Tartus.
Lõuna Politseiprefektuuri
korrakaitseosakonna direktor
Tiit Allik kinnitab, et vaatamata
muudatustele on Võrumaa elanikkonnale politseiteenus endiselt ööpäevaringselt tagatud
ning väljakutsete kiirus muudatuste tõttu ei kannata.
Tartus asuval juhtimiskeskusel on kasutada täpne elektrooniline kaart, millelt sündmuskoha
leidmine võtab aega mõned sekundid. Tänaseks on paljud Võrumaa politseiautod varustatud
positsioneerimisseadmega, mis
võimaldab juhtimiskeskusel au-

tode liikumist kaardil reaalajas
jälgida ning saata väljakutsele
kõige lähemal asuv patrullauto.
Kohapeal jääb kodanikele
endiselt alles võimalus isiklikult
kohaliku politsei poole pöörduda, kuna Võru politseimajas teenindavad elanikke ööpäevaringselt majajuhid (praegused korrapidajad).
Kohalikud politseinikud panevad inimestele südamele, et
helistades tuleks võimalikult
täpselt öelda sündmuse asukoht,
sest erinevates maakondades
võib esineda mitu ühe nimega
küla. Kindlasti võib kohe kõne
alguses öelda, et helistatakse
Võrumaalt. Kuna mitte kõik
juhtimiskeskuse töötajad ei valda võru keelt, oleks soovitav

oma abipalve esitada eesti kirjakeeles.
Võru on kolmas maakond,
mida hakkab teenindama Lõuna
Politseiprefektuuri juhtimiskeskus. Praegu teenindab juhtimiskeskus Tartu- ja Valgamaad.
Soovi korral saate ümberkorralduste ja sellega kaasneva
kohta täpsemat infot küsida:
Võru PJ ülemkomissar Kalev Ilves - 78 68 201, kalev.ilves@voru.pol.ee
Võru konstaablijaoskonna
juhtivkonsaatbel Ellen Kiilo - 78
68 230; ellen.kiilo@voru.pol.ee
Lõuna Politseiprefektuuri
korrakaitseosakonna direktor
Tiit Allik - 730 8802, tiit.allik@louna.pol.ee

Luiged teevad tutvust uue ilme saanud Koreli ojaga.
Foto: Sven Helistvee

Üldplaneeringu
esimene etapp
hakkab lõppema
Võru linna üldplaneeringu koostamiseks vajalik lähteandmete
kogumise etapp on lõpusirgel
ning peetud on esimene teemarühmade koosolek.
Linnavalitsuse poolt moodustatud teemarühmad on seni
tegelenud andmete kogumisega
ja nende analüüsimisega ning läbi SWOT analüüsi vastavalt
valdkondadele vaaginud Võru
linna tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.
Täpsemat informatsiooni
üldplaneeringu küsimustes saab
töörühma juhtidelt:
Sotsiaalsfäär ja rahvastikuteema töörühma juht Kersti
Kõosaar, tel. 785 0907
Looduskeskkonna töörühma
juht Hegri Narusk, tel. 785 0915

Asustus, Muinsuskaitse, Arhitektuur, miljööväärtuse töörühma juht Evelin Viljamaa, tel.
785 0930
Majanduse ja ettevõtluse
töötrühma juht Ülle Kitsik, tel.
785 0922
Kultuuri, spordi ja vabaaja
töörühma juht Kristi Aavakivi,
tel. 785 0911
Hariduse töörühm juht Peep
Poltimäe, tel. 785 0937
Tehtilise infrastruktuuri töörühma juht Ülar Kõrge, tel. 785
0932
Üldplaneeringu üldkordinaator arhitekt-nõunik Ülevi Eljand, tel. 785 0931
VLL

Suri Võru linna üks
vanimaid inimesi
15.04.2006 suri Võru linna üks vanimaid inimesi Ida –Elisabeth Henno.
Ida-Elisabeth sündis 30. juulil 1905. aastal Põlvamaal 9-lapselises peres. Üheksast lapsest on praegu elus temast 10 aasta
noorem õde, kes elab Ruusmäel.
Ida-Elisabeth oli üksik inimene, kuid ta aitas palju oma
õepoegi ja õetütre poega, kellest kõigist on saanud tublid ja
haritud inimesed.
Ta töötas turbarabas ja lihakombinaadis. Peale töölt lahkumist tegeles ta õmblemisega.
Pr Henno oli väga vitaalne ning otsekohene naine. Kuni
sajanda eluaastani tellis ta Videvikku ja luges teisigi ajalehti, et
eluga kursis olla, kuulas raadiot ja vaatas televiisorit.
Võru Linnavalitsus avaldab kaastunnet Ida – Elisabeth Henno lähedastele.
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Tööd alustas Päästearmee
Võru Korpus
Võrus, Lembitu tn 2 asuva maja keldriruumides avas uksed
Päästearmee Korpus. Organisatsiooni eesmärk on aidata
elu hammasrataste vahele jäänud inimestel toime tulla, seda
nii füüsiliselt kui vaimselt.
Päästearmee kapten Ave
Kalme sõnul on organisatsioon
kristliku kiriku üks osa. ,,Kuigi
sageli arvatakse, et me oleme
sotsiaalosakond, kuna teeme
palju sotsiaaltööd. Eestis tuntaksegi meid rohkem sotsiaalabi
poole pealt. Selles valdkonnas
lähtume me niiöelda kolmest Sist: seep, supp ja sõna. Kui inimene tuleb meie juurde, siis
hoolitseme selle eest, et ta saaks
ennast oma muredest puhtaks
pesta nii füüsiliselt kui hingeliselt. See annab talle tagasi eneseväärikuse, ta ei tunne enam ennast tõrjutuna. Oluline on, et inimene saaks enda mina tagasi, et
tal oleks võimalik uuesti ühiskonda integreeruda,“ rääkis
Kalme.
Päästearmee liikmed kannavad vormiriietust ning Kalme
sõnul on sellel praktiline tähendus. ,,See on selleks, et inimesed
tänaval meid ära tunneksid ja
võiksid meie poole pöörduda.
Mõnikord ei olegi muud vaja,
kui ainult hädasolijat ära kuulata
- paar head sõna võib anda inimesele tõuke muutuseks. Oluline on kõikidesse suhtuda nagu
võrdsetesse.“ Ta lisas, et käiakse ka inimeste juures nö koduvisiite tegemas, kuna kodus tunnevad inimesed ennast vabamalt ja
on kergem oma muredest rääkida.
Päästearmee korraldusel jagatakse abivajajatele Lembitu tn

Päästearmee kapten Ave Kalme peab oluliseks suhtuda kõikidesse
inimestesse kui võrdsetesse.

2 ühisabi ruumides suppi ning
kord kuus jagatakse ka toidupakke. ,,Samuti tegeleme lastega. Sel suvel pakume 30-40 Võrumaa lapsele võimalust minna
nädalaks Loksale laagrisse,“
rääkis Kalme.
Kui Päästearmee 1865. aastal Inglismaal loodi, käisid uhked daamid oma kaunite kübarate ja kleitidega kirikus, nad ei
tahtnud, et tavalised inimesed tänavalt nendega koos samas kiri-

Võru Linnavalitsus
korraldab kirjaliku
enampakkumise
järgmiste objektide
müümiseks:
1. Jüri 13 mitteeluruumid kinnistusregistriosa nr
1671241, 1671341, 1671441 üldpinnaga kokku 243,5m,
enampakkumise alghind on 2 500 000 (kaks miljonit
viissada tuhat) krooni;
2. Koidula 16 mitteeluruumid kinnistusregistriosa
nr 2228941, üldpinnaga 128m, enampakkumise alghind
on 1 200 000 (üks miljon kakssada tuhat) krooni.
Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus
märksõna all ,,LINNAVARA“ hiljemalt 23.05.2006 kell
9.45 Võru Linnavalitsuse infosaali Jüri 11, Võru. Pakkumiste avamine toimub 23.05.2006 kell 10.00 Võru Linnavolikogu saalis.
Pakkumisele tuleb lisada:
1. pakkuja nimi, isiku-või registrikood, elu-või asukoht,
postiaadress ja kontaktandmed.
2. nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel.
3. dokumendid enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta.
4. sõnadega väljendatud pakkumise summa.
5. pakkumise esitaja allkiri.
6. esindaja volitusi tõendav dokument.
7. arveldusarve number kuhu tagastada tagatisraha.
Osalustasu 1000.- (üks tuhat) krooni (ei kuulu tagastamisele) ja tagatisraha 10% objekti alghinnast peab olema
tasutud Võru Linnavalitsuse arveldusarvele Eesti Ühispangas 10402007003009 enne pakkumise esitamist. Samale
arvele tasub ostja vara ostuhinna kas enne lepingu sõlmimist, kolme pangapäeva jooksul lepingu sõlmimisest pangagarantii olemasolul või eelnevalt notari deposiitkontole.
Tagatisraha tasaarvestatakse võitnud pakkumisega, teistele
osavõtjatele tagastatakse. Ostja tasub kõik võõrandamisega
seotud kulud.
Täiendav info tel 785 0946 ja Võru Linnavalitsuse
kodulehel www.voru.ee

kus käiksid, nad erinesid nendest
oma riietuse ja eripärase lõhna
poolest. Päästearmee looja William Booth tahtis seda olukorda
muuta ja asutas Ida-Londonis
kristliku ühingu nimetades selle
Päästearmeeks. Sel ajal oli Inglismaal armee väga hinnatud, seda austati. Booth ütles, et meie
relvaks saab jumalasõna ja armastus, mida teistele jagada.
VLL

Hea inimene,
kes sa soovid
aidata lapsi!
Lastele, kes erinevatel põhjustel ei saa
või ei taha kodus olla, on vaja pakkuda
kaitset ja turvatunnet. Lastega seotud
juhtumite puhul, kus on vajalik kiire
sekkumine, on lühiajaliseks lahenduseks varjupaigateenus.
Varjupaik on ööpäevaringset abi ja
kaitset pakkuv ajutine kodu hoolitsuseta
jäänud lastele. Varjupaigas olevate laste
juhtumitega tegeleb sotsiaaltöötaja seni,
kuni leitakse parim lahendus olukorrale.
Varjupaigas viibimise aeg sõltub juhtumi raskusest: see võib kesta ühest päevast kuni avalduse esitamiseni kohtusse
vanema õiguste äravõtmiseks või lapse
äravõtmiseks vanemalt.
Enamasti suunavad varjupaigateenusele lapse sotsiaaltöötajad, aga ka politsei ja inimesed, kes näevad selleks
vajadust. Lapsed saavad ka ise varjupaika minna.
Võru Linnavalitsus plaanib laste varjupaiga teenuse osas ümberkorraldusi.
Kõige lapsesõbralikum on kriisiolukorras alaealisele perekond, kes tunneb, et
suudab ja tahab tegeleda laste ja nende
probleemidega ning pakkuda neile ajutist kodu. Lapsele on oluline, et kõigepealt oleks rahuldatud tema esmased vajadused, et ta saaks süüa ja magada. Et
keegi hooliks ja hoolitseks tema eest,
pakuks talle abi ja tuge.
Tublid ja hakkajad inimesed, kes
leiavad, et just nemad sobiksid töötama
ja tegelema lastega ja neil on ruumi lapsi
enda juurde võtta, on oodatud Võru Linnavalitsuse sotsiaalosakonda (Tartu 23,
Võru) endast teada andma ning täpsema
ja üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks.
PIRET VAHER,
lastekaitse spetsialist
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Võru Noortekeskus
kuulutab välja konkursi
“Võrumaa
Õpilasmalevasse 2006”:
Kui oled Võru linna noor vanuses 13-17 eluaastat ja soovid
aktiivselt aega veeta, ega pelga
töötegemist, siis tule ja kandideeri Võrumaa Õpilasmaleva
malevlaseks. Lõplikult on selgunud ka maleva toimumise
aeg s.o. 17. juulist - 25. augustini.
Moodustatakse 3 rühma, mis
töötavad 3 vahetuses ( I-17.28.juuli; II-31.juuli-11.august;
III-14.-25.august). Igas rühmas
on 20 malevlast ja 2 rühmajuhti.
Rühm komplekteeritakse põhimõttel poisse-tüdrukuid võrdselt. Nagu ka eelneval aastal, tehakse tööd 4 - 6 tundi päevas,
vastavalt vanusele ja 5 päeva nädalas. Ühe rühma laagriperood
kestab 12 päeva. Vahetus algab
esmaspäeval ja lõpeb järgmise
nädala reedel. Kõikide vahetuste
malevlased ööbivad Pikakannu
koolimajas, mille koolisööklas
toimub ka toitlustamine. Heategevusena töötab iga malevlane 2
tundi meile pesapaika pakkunud
kooli aias (marjade korjamine
jne).
Kärblase talu peremees, kelle juures Võrumaa õpilasmalevlased eelmisel aastal töötasid,
garanteerib ka sel suvel töö kurgipõllul kõigile 60-le malevlasele. Tööpaika ja tagasi sõidetakse
jalgratastega läbi metsa viiva külatee (2 km).
Igas vahetuses on planeeritud läbi viia esmaabi lühikursus
ja programmi ,,Noorelt noorele”
raames uimastite ning AIDS-i
preventsioon. Ülejäänud aeg on
sisustatud vabaajaveetmise võimaluste ja meelelahutusega.
Laagri huvitegevuse plaani
koostamine käib koostöös malevlaste ja rühmajuhtidega.
Püüame arvestada noorte erinevaid huve ja soove ning kaasata
neid aktiivselt organisatoorsesse
tegevusse. Kindlasti viiakse läbi
malevale traditsioonilised üritused - rebaste ristimine, maleva
pulm, lõkkeõhtu lauludega jne.
Nädalavahetusel tutvutakse
ümbruskonna vaatamisväärsustega, külastatakse kohalikku
linnukasvatustalu ja Liitsaare
vaatetorni, ööbitakse Praali metsamajas ning matkatakse Meenikunno raba matkarajal.
Augusti viimase nädala esmaspäeval, 28. augustil, sõidavad kõik 60 Võrumaa malevlast
ühepäevasele ühisekskursioonile.
Kuidas registreeruda?
Ankeet-avalduse leiad alates
1.maist Võru linna koduleheküljelt Noortekeskuse alt. Korrektselt täidetud ankeete võtame
vastu Võru Noortekeskuses 3. ja
4. mail tavapärastel lahtiolekuaegadel või 5. mail kell 11.0014.00 (Tartu tn 23 II korrus).
Oleme avatud esmaspäevast reedeni kell 13.00-19.00.
Osalustasu?
Sel aastal on lapsevanema
poolne osalustasu 250 krooni.
Ülejäänud osa tuleb toetusena
Võru Linnavalitsuselt ja Hasartmängumaksu Nõukogult.
Miks konkurss?
Kuna oodata on rohkem taotlusi, kui on malevas kohti, oleme
kokku pannud õpilasmaleva
konkursikomisjoni, kuhu kuuluvad maleva rühmajuhid Aigi
Kraak, Kadi Kronberg, Margus
Nigol ning Võru Linnavalitsuse
esindajana Kristi Aavakivi. Õpi-

lasmaleva komplekteerimisel
lähtub konkursikomisjon oma
valiku tegemisel väljakuulutatud vanusepiirangust ( 13-17
eluaastat) ning kontrollitakse
õpilase elukoha registriandmeid. Kõigi nõuetele vastavate
avalduste seast valitakse välja
malevasse pääsenud. Kõiki avalduse esitanud noori teavitatakse
otsusest hiljemalt 12. maiks.
Rühmade nimekirjad leiate Võru linna koduleheküljelt Noortekeskuse lingilt, kust varasemalt leidsite ankeedid. Sealt
leiad ka järgnevad instruktsioonid rühma esimese kogunemise
jm kohta.
Mida malevasuvi õpetab?
Kaks kodust eemal oldud nädalat on kahtlemata iseseisva elu
kool, mis annab sotsiaalse kogemuse ja arendab vastutustunnet.
Tuleb ju vara tõusta ja mõistlikul
ajal magama minna, kui üldse
tahad õigel ajal üles saada.
Iseseisva elu õppimine on
üks olulisemaid aspekte. Pole
haruldane, et 15-16aastase noore ema pakib isegi koti kokku.
Kui malevlaselt küsida, kas tal
vihmariided on kaasas, vastab
ta: ei tea. Juhtum elust enesest:
Ühel 16aastasel tüdrukul tuli
malevas selline koduigatsus, et
mõtles endale palaviku külge –
asi, mis oleks loomulik ehk lastelaagris.
Vanematele tahaks küll südamele panna, et nad laseksid
lastel need kaks nädalat omaette
rahus olla. Eelmise aasta kogemus näitas, et liiga tihti käiakse
malevlastel külas. Usaldage rohkem oma lapsi, küll nad hakkama saavad.
Lisainfot küsi Võru Noortekeskusest Anneli Mee käest tel.
782 3003, 56316231 või voru.ank@mail.ee

Võru
Noortekeskuses
INFOPÄEVAD
noortele
5. mail kell 16.30-18.00
NÄO- ja KÄTEHOOLDUS
Nõu annavad kosmeetik Ülle
Viira ja maniküürija Irina Täheväli

12. mail kell 16.00-19.00
TUNDETARKUSkuidas avastada
iseennast
Lektoriks psühholoog Ene
Kulasalu

22. mail kell 16.00-17.30
NOORTELT NOORTELE
Uimastipreventsioon 8 -14
aastastele noortele. Külas Tartu
Ülikooli tudengid Kadri Udras ja
Kadri Nagel
Kuna kohtade arv loengutele
on piiratud, siis palume eelnevalt registreeruda Võru Noortekeskuses (Tartu tn 23) või teatada osavõtust telefonil 7823003/
56316231.
Infopäevade projekti toetavad Võru Maavalitsus.
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Kunstikool on
loovuskool

Teises reas saksa keele õpetajad Sirje Parv ja Evi Niilits koos õpilastega konverentsi ettekandeid
kuulamas.

Oma – võõras – ühine
Niisuguse pealkirja all toimus
seekordne õpilasvahetusprojekt Võru Kesklinna Gümnaasiumi ja Saksamaa Rosenheimi Tütarlaste Reaalkooli õpilaste vahel. 16 saksa kooliõpilast ja 2 õpetajat viibisid Eestis
10 päeva. Vastavalt riikidevahelise õpilasvahetuse tingimustele elasid külalised eesti
peredes ja võtsid osa koolitööst.
Saksa tüdrukud tutvusid oma
siinsete eakaaslaste abiga Võru
linna ja selle vaatamisväärsustega, viibisid õppetundides ning
aitasid sisustada ja läbi viia saksa keele tunde.
Projekti raames külastasime
ettevõtteid AS Eesti Pagar ja AS
Võru Juust, kus külalised tutvusid sealse tootmistegevusega.
Võru Linnavalitsuses toimus külaliste auks pidulik vastuvõtt,
kus välissuhete ja turismispetsialist Siiri Lauri ning hariduse
-ja kultuurispetsialist Kristi Aavakivi rääkisid meie linna arenguplaanidest. Saksa õpilastel oli
võimalus heita pilk ka linnavalitsuse tööruumidesse.
Meeleolukat vaheldust pakkus sportlik ennelõuna vastvalminud spordihallis noorte õpetajate Ann Siidra ja Oksana Aasa
juhendamisel. Reedeõhtune
tantsushow Kanepi Gümnaasiu-

mis leidis külaliste poolt tormilise vastuvõtu. Laupäev möödus
ringsõidul mööda Kagu – Eestit:
viibisime Räpina mõisas ja
Värskas Setu Talumuuseumis.
Tagasiteel tutvusime põgusalt
Piusa omapärase loodusega. Pühapäev möödus kõigil külalistel
erinevalt, vastavalt nende soovidele ja võõrustava pere võimalustele.
Õppetundides kogetu, eksursioonil nähtu, kodutöö ja kooli
arvutiklassis tehtud kokkuvõtete
tulemusena valmisid ettekanded
rahvusvaheliseks õpilaskonverentsiks. Sellest üritusest võtsid
osa ka Võrumaa teiste gümnaasiumide saksa keelt õppivate
noorte esindajad ja nende õpetajad. Kuna konverents toimus
saksa keeles, oli tähtis osa ettekannete näitlikustamisel Power
Point‘i abil, milles õpilasi abistas arvutiõpetaja Evi Tarro.
Õpilastel oli huvitav võrrelda kahe maa - Eesti ja Saksamaa
- ajalugu, keelt, kultuuri, traditsioone, loodust ja keskonnaprobleeme ning avastada sarnasusi näiliselt nii erinevate maade
vahel. Mõistetavamaks sai kahe
maa ajalooline seos ning sellest
tulenev mõju meie kultuuriloole. Nädalale Võrumaal järgnes
kahepäevane õppereis Ida- ja
Lääne- Virumaa mõisatesse.

Projekti lõpetas külaskäik Järvamaal asuvasse Laupa mõisakooli.
Nii külaliste kui meie õpilaste arvates olid need kümme päeva pingelised ja töötihedad, kuid
arendavad ja õpetlikud. Lisaks
uute teadmiste omandamisele
oli eesti õpilastel võimalus praktiseerida koolis õpitavat saksa
keelt.
Ühtki projekti pole võimalik
teostada rahaliste vahendideta.
Täname neid institutsioone ning
ettevõtteid, kes vastavalt oma
võimalustele meid toetasid: Võru Linnavalitsus, Hasartmängumaksu Nõukogu, AS Sebe Võru
osakond, Neste Eesti AS, AS
Võru Juust, AS Eesti Pagar, Võru Selver, Võru Turismiinfokeskus, ABZ Reisid, Eesti Krediidipank AS Võru ja Aila Näpustuudio.
Suur aitäh neile mõistva suhtumise ja omapoolse abi eest.
Suur tänu ka peredele, kes
külalisõpilasi majutasid ja nendega tegelesid. Täname ka kõiki
kolleege, kes nõu ja jõuga projekti õnnestumisele kaasa aitasid.

Tehnikaajastul on inimese
jaoks unarusse jäämas võimalus kogeda talle kõige omasemat rõõmu - rõõmu iseenda
kätega loodust.
Võru kultuurielu on hiljutiste uuenduste najal omajagu hoogu juurde saanud: kesklinna rajatakse kaunist parki, hiljuti avati nüüdisaegselt renoveeritud
kultuurimaja, ehitati uus ja võimas spordihall. Nii nagu arhitektid ja ehitajad on uhked uue rajatise üle, valdab iga peret seletamatu rõõm, kui sünnib laps. Esimeste eluaastatega seotud askeldused seljataga, leiab varem või
hiljem iga lapsevanem ennast
mõttelt, mis minu lapsest saab,
millise haridustee, millise elukutse ta valib, on ta edukas, õnnelik.
Loovusest kui ühest edukuse
alustalast ükskõik millise elukutse juures on räägitud juba
aastaid. Väitele, kas loovust on
üldse võimalik õpetada, leidub
nii poolt- kui vastuseisukohti.
Õnneks on salapärane loomisvõime meis kõigis olemas juba
sünnist saati, kuidas aga lapsevanemad, kasvatajad ja õpetajad
oskavad või tahavad loovust
suunata ja arendada, on iseküsimus.
Teenimatult vähe pööratakse
tähelepanu kunstitundidele kui
loovuse ja loomingulisuse vundamendile üldhariduskoolides.
Paljudes õppeasutustes pole isegi vastava sisustuse ning õppeja metoodiliste vahenditega
klassiruume, nagu selgus ka tänavusel kunstihariduse konverentsil Tartus, millel käsitleti
kunstihariduse teemat mitmel
tasandil. Loomingulisuse dimensioon on vägagi huvitav
suurus. Seda sõna on kasutatud
erinevate käitumis- ja õppevormide puhul nii sõimusõna kui
komplimendina, kuid vaieldamatult on iseseisev loov mõtlemine trumbiks mis tahes elualal.

Võru Kunstikoolis pakutav
huviharidus on üks suurepäraseid võimalusi täiendada lapse
haridusteed loova mõtlemise ja
tegevusega. Kooli kunstiosakonnas joonistatakse, maalitakse, voolitakse, luuakse erinevates tehnikates kompositsioone,
tegeletakse graafika, kalligraafia, keraamika ning ka teiste visuaalkunsti aladega - seda kõike
loovuse kaudu. Kunstihariduse
andmine koolis on jagatud vanuseti ja tasemeti: vanusegruppides 7-9 a, 10-12 a, 13-15 a, 16-18
a, tasemed jagunevad huviõppeks ja põhiõppeks. Kunsti põhiehk süvaõppesse võtame vastu
11-13- aastaseid lapsi. Huviõppe
gruppides saab edasi liikuda vastavalt vanusele, põhiõppes positiivsetete hinnete põhjal.
Peale kujutava kunsti saab
üldkultuuriosakonnas õppida ka
lilleseade-, käsitöö- ja tantsukunsti. Erinevate lilleseade- ja
tantsustiilide ning käsitööliikide
omandamise kõrval arendatakse
ka õpilaste loovust, fantaasiat ja
ilumeelt.
Uuendusena, võrreldes eelnevate õppeaastatega, võtame
õpilasi vastu Võru Kunstikooli
kõikidesse õppegruppidesse
2006/2007 õppeaastaks juba
nüüd - kevadel. Kuna igas vanuseastmes on üks grupp, on kohtade arv piiratud. Kunsti põhiõppesse astujail tuleb lisaks lapsevanema kohapeal täidetud avaldusele tuua vastuvõtukomisjoni
jaoks kaasa vähemalt viis isetehtud joonistust või maali.
Juba teist õppeaastat järjest
saavad kunstikoolis lisaks noortele oma oskusi ja teadmisi nii
kunstis kui tantsus arendadatäiendada ka täiskasvanud. Täiskasvanute õppegrupid on plaanis avada ka tuleval õppeaastal.
Jälgige reklaami!
LIIA LEPPIK,

Võru Kunstikooli direktor

SIRJE PARV ja EVI NIILITS
Võru Kesklinna Gümnaasiumi
saksa keele õpetajad

,,Sõlekese“ lapsed osalesid edukalt
päästeameti loominguvõistlusel
2006.a. pääste- ja tuleohutusteemalisel laste omaloomingukonkursil osalesid lasteaiast
Sõleke V rühma 6-aastased
lapsed. Meie laste poolt valmisid nii joonistus- kui ka meisterdustööd.
Kolm vahvat poissi meisterdasid ohumärgi, mis keelab tule
süütamise ja tikkudega mängimise. Tüdrukute võistlustöö
,,See on meie kodu, ärge pistke
meid põlema!“ , väljendas väi-

keste loomakeste ja mutukate
appihüüdu, keda hooletult süüdatud kulutuli oma kodudest ja
eludes ilma tahab jätta.
Rühma ühistööna valmis
meisterdustöö ,,Vaat mis tegi tikuke“ . Töö kujutas põlenud heinamaad, väikeste valgete ristikestega, mille ümber seisid lillekesed langetatud päi ja leinasid
tules hukkunud mutukaid ja väikeseid loomakesi. See töö pälvis
ka võimaluse võistelda edasi

Lasteaia Sõleke V rühma lapsed koos omavalmistatud töödega.

lõppvoorus Tallinnas.
Meie lapsed võislesid ka eelmisel aastal samateemalisel
konkursil ja saavutasid oma vanusegrupis II koha. Sel aastal
võtsime osa ka Avatud Eest Fondi korraldatud üleriigilisest
omaloomingukonkursist ,,Meie
muudame maailma!“ . Töid hindas zürii VI koha vääriliseks.
Tubli tulemus, kui arvestada, et
töid laekus sellest vanusegrupist
kokku 59.
Miks me sellistel võistlustel
osaleme? Eks ikka selleks, et kujuneksid arusaamad heast ja halvast, et tulevikus oleks rohkem
inimesi, kes loodust armastaksid
ning oskaksid ja tahaksid seda ka
hoida ja kaitsta.
Muidugi ei saa alahinnata
emotsioone, mida lapsed töid
valmistades ning oma töödele ka
tunnustust leides kogevad. Konkursi korraldajad pidasid lapsi
meeles tänukirja ja väikestele
kunstnikele meelepäraste kinkide ja maiustustega.
Õpetaja KERSTI OTS,
laste võistlustööde juhendaja

Figuuri joonistamise tund.

Võru Muusikakooli
õpilased üleriigilisel
konkursil edukad
Eesti Muusikakoolide Liidu korraldusel toimus üleriigiline
muusikakoolide konkurss, millest võtsid osa ka Võru Muusikakooli õpilased. Konkurss viidi
läbi traditsiooniliselt Tallinnas
Nõmme Muusikakoolis.
Konkurss toimub igal aastal,
vaheldumisi ühel aastal keelpillid (viiul, tsello, kannel), akordion, sel aastal esmakordselt ka
löökpill ning teisel aastal puhkpillid (flööt, plokkflööt, klarnet,
oboe, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, erinevad sarved jne) ja klaver.
Võru Muusikakooli edukad

üleriigilisel konkursil:
Kannel – Elise Võsu (I
koht), õpetaja Külli Org
Tšello – Johanna Randvere
(I koht), Magnus Kraak II koht,
õpetaja Heli Kuus, kontsertmeister Zanna Ranna
Akordion – Mailika Raimet
(III koht), õpetaja Sale Vare,
Evelin Kangro (diplom), õpetaja Heli Raitar
Viiul – Kaia Voitka (diplom), õpetaja Marge Venkov,
kontsertmeister Elviira Varik
CELIA ROOSE,
Võru Muusikakooli direktor
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LINNAVOLIKOGU JA -VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu
istung 12. aprillil
Võru linna hariduse arengu programmi aastateks 2003-2007 elluviimise lõpetamine.
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 12.novembri 2003.a. määrus
nr 20 “ Võru linna hariduse arengu
programmi kinnitamine aastateks
2003-2007” .
Võru Linnavolikogu on oma
12.11.2003.a. määrusega “ Võru linna
hariduse arengu programmi kinnitamine aastateks 2003-2007” vastu võtnud linna hariduse arengu programmi
aastateks 2003-2007. 08.12.2004.a.
määrusega “ Võru linna hariduse arengu programmi aastateks 2003-2007
osaline peatamine” peatas volikogu
antud programmi osade punktide täitmise.
Kuna hariduse arenguprogrammis
õppeaastateks 2005/2006 ja
2006/2007 planeeritud enamus tegevusi tulenevad otseselt Võru Vene
Gümnaasiumi tegevuse lõpetamisest,
milline on aga peatatud, ei saa ka ellu
viia paljusid teisi punkte. Nii nägi
praegune programm ette koolitegevuse lõpetamist Võrusoo koolihoones
30.juunist 2006.a., vene õppekeelega
gümnaasiumiosa viimist Võru Kesklinna Gümnaasiumi juhtimise alla, vene õppekeelega osakonna õppekava
integreerimist eestikeelse õppekavaga. Samuti nägi programm ette Võru

Võru Linnavalitsuse
istung 5. aprillil 2006.a.
Ehitusloa väljastamine
Ehitusluba anti Võru Tarbijate
Ühistu Vilja tänava kaupluse (Konsum) rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks asukohaga Vabaduse 2A.
Kasutusloa väljastamine
Kasutusluba anti OÜ Saneka ärihoone-kauplusele asukohaga Jüri tänav 29.
Lembitu 2A hoone rekonstrueerimiseks projekteerimistingimuste
määramine
OÜ-le Siilike määrati projekteerimistingimused Lembitu 2A krundil
asuva hoone rekonstrueerimiseks.
Krundi maakasutuse sihtotstarve
on 100% ärimaa. Säilitada tuleb hoone
välisilme.
Jüri 23 hoone rekonstrueerimiseks
ja tehnosüsteemide muutmiseks
projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused
Jüri 23 hoone II korruse rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide muutmiseks. Krundi valdajal on kavas vahetada aknad ja põrandad, välja ehitada II
korruse vee- ja kanalisatsiooniühendus. Säilitada tuleb hoone algne välimus, st kõik puitarhitektuurile omased
väljendusvahendid.
Aadressi määramine ja maa riigi
omandisse jätmine
Kaitseministeerium taotles kehtestatud detailplaneeringu alusel Kose
tee 3E raudtee aluse maa riigi omandisse jätmist. Kose tee 3E asuv raudtee
kuulub Kaitseministeeriumile
10.01.2006 sõlmitud rajatiste müügilepingu alusel.
Linnavalitsus määras detailplaneeringus tähistatud positsioon 01e aadressiks Kose tee 3E ning nõustus Kose
tee 3E maa riigi omandisse jätmisega.

Kinnistu Räpina mnt 20A
reaalosadeks jagamine, reaalosade pindalade kinnitamine
ja aadresside määramine

Nõustuti Eesti Vabariigile kuuluva
kinnistu Räpina mnt 20A kaheks reaalosaks jagamisega ning reaalosade
aadressid, pindalad ja sihtotstarbed
kinnitati järgmiselt:
Räpina mnt 20A – pindala 7534 m2
– 100% riigikaitsemaa
Räpina mnt 20B – pindala 8836 m2
– 100% riigikaitsemaa
Maa ostueesõigusega erastamine
olemasoleva plaanimaterjali alusel
Uus 19
Nõustuti ehitise omanikule MTÜ
Mustlas-Eestlas-Noorte Kultuurikeskus Uus tn 19 maa ostueesõigusega
erastamisega, aluseks 28.12.2000 sõlmitud munitsipaalvara ostu-müügi le-

Täiskasvanute Gümnaasiumi õppetöö
üleviimist õhtusesse vormi mõnes teises hoones.
Eelpooltoodust lähtuvalt on otstarbekas lõpetada tervikuna antud arenguprogrammi elluviimine ning
2006.a. lõpuks välja töötada uus programm.
Volikogu hariduskomisjon toetas
hariduse arengu programmi elluviimise lõpetamist.
Määrus jõustub 1. mail 2006.a.
Võru linna koolivõrgu uus arenguprogramm on hetkel koostamisel.
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Kinnitati uus koerte ja ja kasside
pidamise eeskiri Võru linna haldusterritooriumil.
Võru Linnavolikogu 09.10.2002
määrust “ Koerte ja kasside pidamise
eeskiri” oli vaja täiendada rohkem kui
1/3 ning sellest tulenes vajadus anda
välja uus määrus ning tunnistada kehtetuks seni kehtinud ,,Koerte ja kasside pidamise eeskiri “ .
Määruses on kehtestatud tingimused, millega peavad arvestama koera
ja kassi omanikud looma pidamisel.
Olulisemateks muudatusteks on mõistete seletamine, kehtestatud kord kuidas loomaga viibida avalikus kohas ja
ühistranspordis.
Eeskirja võimalikke rikkumiste üle
teostab järelvalvet Võru Linnavalitsuse linnahoolduse ja keskkonna osakond ning politseiprefektuur vastavalt
ping. Maa sihtotstarve on väikeelamumaa.
Vara tasuta kasutamise leping
Sõlmiti MTÜ-ga Võru Ratastooliklubi vara tasuta kasutamise leping
mahtuniversaal Mercedes Benz 207D
riiklik nr 593 AOV registreerimistunnistus EE 682304 kasutamiseks tähtajaga 12.04.2006– 11.04.2014.
Nimetatud auto on kaks aastat
MTÜ Võru Ratastooliklubi kasutuses
olnud ning seda on kasutatud heaperemehelikult ning aidatud lahendada liikumispuudega inimeste liikumisprobleeme.
Ürituse korraldamine ja tänavate
sulgemine
Kooskõlastati Rahvasprint 2006
Karikavõistlused III etapp ,,Võru Kevad 2006” läbiviimine 30. aprillil
2006.a. Sellega seoses anti luba sulgeda 30. aprillil ajavahemikul 9.3018.00 liikluseks järgmised tänavad:
Detailplaneeringus tähistatud maaala Vee 6A.
Vee tn: Fr. R. Kreutzwaldi ja Liiva
tänava vahelisel lõigul.
Liiva tn: Fr. R. Kreutzwaldi ja Vabriku tänava vahelisel lõigul.
Vabriku tänav.
Petseri tn: Fr. R. Kreutzwaldi tänava ja Tamula järve vahelisel lõigul.
Paju tn: Tamula järvest Räpina
maanteeni.
Fr. R. Kreutzwaldi tn: Petseri ja Luha tänava vahelisel lõigul.
Lepa tänav.
Lille tänav.
Jüri tn: Räpina mnt ja Piiri tänava
vahelisel lõigul
Piiri tn: Jüri ja Lille tänava vahelisel lõigul.
Niidu tänav.
Ürituse korraldajaks on G.M. Racing Spordiklubi.

Võru Linnavalitsuse
istung 12. aprillil
Ehitusloa väljastamine
Ehitusluba anti AS-le Kalev Real
Estate Company kohvik-kaupluse rekonstrueerimiseks asukohaga Jüri tn
22.
Kasutusloa väljastamine
AS-le R KIOSK anti ajutise ehitise
(R-müügikiosk) kasutusluba tähtajaga
3 aastat asukohaga Jüri tn bussipeatus
Kesklinna pargi ääres.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine
Kirjalik nõusolek anti OÜ-le Võru
Kinnisvara 12 korteriga elamu tehnosüsteemide (elektripaigaldise) muutmiseks asukohaga Liiva tn 17A.
Projekteerimistingimuste väljastamine
Väljastati projekteerimistingimused AS-le Võru Vesi Männiku tänava-

oma pädevusele. Õigusrikkumiste
kohtuväilisteks menetlejateks on Võru
Linnavalitsus ja politseiprefektuur.
Määrus jõustub 1. mail 2006.a.
Loa andmine riigihanke väljakuulutamiseks
Volikogu otsustas lubada Võru
Linnavalitsusel välja kuulutada riigihange ,,Rannavalve teenuse osutamine Tamula ja Kubija järvel
01.06.2006. a. - 31.08.2008. a “ ja
sellega seoses võtta rahalisi kohustusi
2006., 2007. ja 2008. aastaks.
Võru linnas on kaks ujumis kohta,
mida Võru linn haldab, üks on Tamula
ja teine Kubija järv. Tulenevalt looduskaitseseadusest kehtestab supluskoha kasutamise ja hooldamise korra
kohalik omavalitsus.
Võru Linnavolikogu 11.augusti
2004 otsuse nr 151 ,,Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine“ muutmine.
Muudeti Võru Linnavolikogu 11.
augusti 2004 otsust nr 151 ,,Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
algatamine“ .
Võru Linnavolikogu 11. augusti
2004 otsusega nr 151 ,,Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine“ algatati üldplaneeringut muutva Vabaduse väljaku, Vabaduse ja Jüri
tänava vahelise maa-ala kuni Jüri 19
krundini detailplaneeringu koostamine, mille punktiga 2 kinnitatud lähtele veetorustiku ehitusprojekti koostamiseks.
Kavandatavaks tegevuseks on
Männiku tänava joogiveetorustiku
ehitusprojekti koostamine lõigus
Männiku 36 kuni Männiku 42 ja Kubija hotellini.
Projekteerimistingimused väljastati ka AS-le Eltel Networks VäimelaVõru vahelise fiiberoptilise sidekaabli
ehitusprojekti koostamiseks Võru linna haldusterritooriumil.
Võru linna piires puudutab projekt
ca 80-meetrist lõiku Võru Vallamaja
ees. Elion Ettevõtted AS on koostanud
töö lähteülesande. Kaabli paigalduse
tulemusena paraneb side kvaliteet ja
kasutusvõimalused.
Ürituse korraldamine ja tänava sulgemine
Kooskõlastati 13.-14. mail 2006.a.
Võru Lions Klubi korraldusel Võrus
toimuv Kevadlaat. Sellega seoses lubati laada läbiviimiseks sulgeda liiklus
detailplaneeringus tähistatud maa-alal
Vee 6A ning Vee tänav Tartu ja Liiva
tänava vahel 13. mail kella 01.00-st
kuni 14. mai kella 18.00-ni.
Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamine
Väljastati füüsilisest isikust ettevõtjale taksoveoluba ja sõidukikaart
taksoteenuse osutamiseks tähtajaga 5
aastat.

Võru Linnavalitsuse
istung 19. aprillil
Üritusete korraldamine ja tänavate
sulgemine
1. Kooskõlastati 5.-6. mail Vabaduse väljakul füüsilisest isikust ettevõtja
Oleg Salundo Näitused ja Messid
poolt korraldatav üritus ,,Auto 2006”.
Ürituses läbiviimisega seoses anti luba
sulgeda Vabaduse väljak liikluseks 5.
mail kella 9.00 kuni 6. mail kella
16.00.
Näitus algab traditsioonilise autode
rivistusega Antsla maanteel ja piduliku sissesõiduga linna.
2. Kooskõlastati 18. mail Võru I
Põhikooli poolt korraldatav üritus
,,Motopäev 2006” Vee 6A maa-alal,
mis lubati liikluseks sulgeda ürituse
toimumise päeval kella 15.00-st kuni
kella 21.00-ni.
Motopäeva on korraldatud ka varem, kuid eelnevatel aastatel on see ära
mahtunud Võru I Põhikooli hoovi. Kuna tänavu on osavõtjaid ja huvilisi rohkem, on vajalik ka suurem maa-ala.
3. Samuti anti luba seoses Tivoli
Tuuri läbiviimisega 1.-4. juunini sulgeda liikluseks Vee tänav 6A ja Vee
tänava järvepoolne sõidurida Vabaduse ja Liiva tn vahelisel lõigul 29. mail
kella 12.00-st kuni 5. juuni kella
18.00-ni.

seisukohtade kehtivus on lõppenud.
Kuna planeeringu lähteseisukohti ei
ole vaja haldusaktiga kinnitada, tegi
innavalitsus ettepaneku lähteseisukohad haldusaktist välja jätta. Muudetud
lähteseisukohad väljastab Võru Linnavalitsuse peaarhitekt-nõunik.
Kehtestatud planeeringute ülevaatamine
Planeerimisseaduse kohaselt vaatab kehtestatud üldplaneeringud üle
kohalik omavalitsus ja esitab ülevaatamise tulemused maavanemale hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike
omavalitsuste volikogude korralisi valimisi.
Volikogu vaatas üle ning luges jätkuvalt kehtivateks kõik Võru linnas
seni üldplaneeringutena kehtivad planeeringud.
Võru Linnavolikogu 16.06.2004 otsuse nr 141 täiendamine
Volikogu otsustas täiendada Võru
Linnavolikogu 16.06.2004 otsust nr
141 ,,Võru Linnavalitsuse struktuuri
ja teenistujate koosseisu kinnitamine“ , millega olid kinnitatud Võru Linnavalitsuse teenistujate palgamäärad
ja palgatingimused.
Täiendavalt lisati otsusesse lisatasude maksmine tulenevalt ,,Avaliku
teenistuse seadusest“ , kus on ettenähtud järgmised lisatasud:
lisatasu teenistusstaazi eest;
lisatasu akadeemilise kraadi eest;
4. 1. juulil soovib Parksepa Spordiklubi korraldada ürituse ,,XIII Võru Tänavakorvpalliturniir 2006”.
Sellega seoses lubati liikluseks sulgeda Vee 6A maa-ala ja Vabaduse tänav
Vee tänavast Tamula rannani ürituse
toimumise päeval kella 8.00-st kuni
kella 20.00-ni.
Kasutusloa väljastamine
Kasutusluba anti OÜ-le Volante
äri- ja büroohoonele asukohaga Jüri tn
39.

Võru Linnavalitsuse
istung 26. aprillil
Võru Kesklinna Gümnaasiumi, Võru Vene Gümnaasiumi, Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Võru
Järve Kooli arengukavad
Linnavalitsus kinnitas oma määrusega ülalnimetatud üldhariduskoolide
arengukavad. Kinnitati Võru Kesklinna Gümnaasiumi ja Võru Vene Gümnaasiumiarengukava aastateks 20062008, Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Võru Järve Kooli arengukava
aastateks 2006-2009.
Arengukavades on ära toodud hetkeolukorra kirjeldus, kooli arengu eeldused ja takistused, arengu põhisuunad, prioriteetsed arenduse valdkonnad ja kooli arendustegevusteks kavandatud tegevused. Kõik arengukavad on läbinud kooskõlastuse ringi
koolide õppenõukogudes ja hoolekogudes, samuti linnavolikogu hariduskomisjonis.
Kinnitati ka Võru linna üldhariduslike koolide ja lasteaedade põhimäärused.
Linnavara võõrandamine
Linnavalitsuse korralduse kohaselt
esitatakse kirjaliku enampakkumise
teel müüki järgmised objektid:
Jüri tn 13 mitteeluruumid üldpinnaga 243,5 m2, enampakkumise alghind
2,5 miljonit krooni;
Koidula 16 mitteeluruumid üldpinnaga 128 m2, enampakkumise alghind
1,2 miljonit krooni.
Enampakkumise osavõtutasuks
kinnitati 1000 krooni ja tagatisraha
10% objekti alghinnast.
Ehitusloa väljastamine
Ehitusluba anti AS-le Kuusakoski
metalli kokkuostu platsi ehitamiseks
asukohaga Jaama tn 14.
Võru Linnavalitsuse 01.03.2006
korralduse nr 158 kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks linnavalitsuse
korraldus, mis puudutab üldhariduskoolides 2006/2007 õppeaastal avatavate 1. klasside klassikomplektide arvu kinnitamist. Kuna ülalnimetatud
korralduse osas teostas järelvalvet Võru maavanem ning tegi linnavalitsuse-

lisatasu võõrkeelte valdamise eest;
lisatasu puuduva ametniku ülesannete täitmise eest.
Lisatasu maksmine vormistatakse
käskkirjaga, milles märgitakse lisatasu maksmise alus ja lisatasu suurus.
Linnavalitsuse liikmetele makstakse
ettenähtud lisatasusid ilma volikogu
täiendava sellekohase otsuseta.
01. jaanuarist 2006 jõustunud Võru
linna põhimääruse uus redaktsioon
näeb ette linnavalitsuse ametnikele lisatasude maksmist analoogselt riigiametnikele ,,Avaliku teenistuse seaduses“ ettenähtule.
Munitsipaalvara erastamine
Volikogu otsusega arvati 2006.
aasta munitsipaalvara erastamisnimekirja alljärgnevad objektid:
Jüri 13 elamus asuvad mitteeluruumid;
Koidula 16 elamus asuvad mitteeluruumid;
Jüri 30 elamus linnale kuuluvad
mitteeluruumid ja selle juurde kuuluv
kuuri osa;
Erastamise korraldajaks on linnavalitsus.
Kohaliku omavalitsusüksuse
omandis olev vara ehk munitsipaalvara on kohalikule omavalitsusele üle
antud erastamiskohustusega vastavalt
omandireformi aluste seadusele.

le ettepaneku nimetatud korraldus vastavusse viia õigusaktidega, tunnistati
01.03.2006 korraldus nr 158 kehtetuks. Sellest tulenevalt jagunevad Võru linna üldhariduskoolides avatavad
1. klasside klassikomplektid järgmiselt:
Võru Kesklinna Gümnaasium 2 ;
Võru I Põhikoolis 1, õpilaste olemasolul 2 ;
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis
3 esimeste klasside klassikomplekti.
Ürituse korraldamine
Kooskõlastati 2. mail kell 19.0021.00 Võru Maavalitsuse õuel maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna
poolt korraldatav üritus ,,Kevadega
suvesse“ .
Osalemine projektis ,,Võru linna
Tamula järve ja Võhandu kanali
kaldaala saneerimine“
Võru Linnavalitsus osaleb juhtpartnerina ERDF’ist rahastatava keskkonna meetme 4.2 projektis ning partneriks on Võru Maavalitsus. Projekti
eesmärgiks on Tamula järve seisundi
tervendamine ning veevahetuse parandamine, ettevalmistused projekti
,,Jalajäljed“ realiseerimiseks. Projekti
kogumaksumuseks on ca 2 miljonit
krooni ning projekti omaosaluseks on
planeeritud kuni 500 000 krooni.
Osalemine projektis ,,Kubija ja Tamula järvede rannaalade arendamine atraktiivseteks puhkealadeks“
Linnavalitsus osaleb Piirkondade
Konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmi ülalnimetatud projektis, mille eesmärgiks on Kubija ja Tamula järvede rannaalade
arendamine. Projekti raames on Kubija randa muuhulgas kavas paigaldada
uued istepingid, ujumisredelid, samuti
laste mänguvahendid ning korrastada
hüppetorn. Tamula randa rajatakse lisaks üks laste mänguväljak. Projekti
kogumaksumus on ligi 600 000 krooni, omaosalus üle 119 000 krooni.
Osalemine projektis ,,Green and
blue urban enviroment in Võru and
Balvi“
Võru Linnavalitsus osaleb Interreg
III A programmi raames nimetatud
projekti juhtpartnerina, partneriks on
Balvi Linnavalitsus Lätist. Projekti
eesmärgiks on koostöö arendamine
keskkonna valdkonnas Läti Vabariigi
Balvi Linnavalitsusega, kogemuste
vahetamine ja spetsialistide koolitamine, elanikkonna teavitamine säästva keskkonnahoiu põhimõtetest, Koreli oja ühe osa väljaarendamine linnaelanikele mõeldud puhke- ja rohealaks. Projekti kogumaksumus on kuni
2 miljonit krooni ning omaosalus kuni
500 000 krooni.
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XXV JOOKS ÜMBER
TAMULA JÄRVE 5. mail
AJAKAVA
Kell 16.00 – 17.30
Kell 18.00
Kell 19.30

registreerimine Võru linna spordiväljakul
start
autasustamine

VÕISTLUSKLASSID
HD 12
HD 14
HD 16
HD 18
HD 21
HD 30
HD 40
HD 50
HD 60

(sünd. 1994 ja hiljem)
(sünd. 1992 – 1993)
(sünd. 1990 – 1991)
(sünd. 1988 – 1989)
(sünd. 1977 – 1987)
(sünd. 1967 – 1976)
(sünd. 1957 – 1966)
(sünd. 1947 – 1956)
(sünd. 1946 ja varem)

Osavõtumaks täiskasvanutele 30.- EEK,
lastele 10.- EEK, pensionäridele tasuta.
Raja pikkus ~ 6,3 km
Võistlusklasside parimatele auhinnad, kiiremale naisele ja
mehele eriauhind. Kõigi osavõtjate vahel loositakse loosiauhinnad.
Infotelefon: 50 33447

Võru Spordiselts Kalev
Võrumaa Kutsehariduskeskus

Tervisekäijad!
Ümber Tamula jooksu raames toimub sel aastal esimest korda
käimisüritus.
Tervisekäijate kogunemiskoht on Võlsi tee alguses ja registreerimine 17.00 - 17.30.
Start antakse 17.30 ning finish on Võru linna spordiväljakul,
kus toimub koos jooksu autasustamisega ka auhindade loosimine
kõigi tervisekäimise üritusest osavõtnute vahel.
Iga liikumishuviline valib raja ja liikumiskiiruse vastavalt oma
võimetele ja soovile.
Info 50 33447

Võru Kunstikooli näitused
ja kontserdid
03. - 28. mai Võru Kunstikooli
õpilastööde aastanäitus RÕÕMSAD TREPID
Võrumaa Muuseumi (Katariina 11) näitusesaalides.
Näituse avamine 3. mail kell 17.00

Võru Linna Leht

Kultuurisündmused
Võru kultuurimajas Kannel
2. mai Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY etendus “Bullerby lapsed”
Kell 11.00 ja 13.00 teatrisaalis . Pilet 40.- krooni.
2. mai Võru Draamastuudio etendus O.Luts/T.Tagamets: "Pime nurk Eestis“
Kell 19.00 teatri proovisaalis. Pilet 25.- krooni.
3. mai Võru Draamastuudio etendus O.Luts/T.Tagamets: "Pime nurk Eestis“
Kell 19.00 teatri proovisaalis. Pilet 25.- krooni.
4. mai Anu Tauli kevadine ringreis ja CD tutvustus “Engi aig”
Kell 19.00 kontserdisaalis. Piletid 60.-, 40.- krooni müügil Kandle kassas, Piletilevi
müügipunktides, Statoili teenindusjaamades.
5. mai naiskoor Domina kontsert “Kevad südames”
Kell 19.00 kontserdisaalis. Kontsert on tasuta!
6. mai EMTA Lavakunstikooli etendus Andrus Kivirähk “Rehepapp”
Kell 18.00 teatrisaalis. Lavastaja Priit Pedajas. Piletid 90.-, 70.- krooni.
7. mai Klubi Hõbedane Juus pidu
Kell 12.00 kontserdisaalis.
14. mai “Emadepäeva kontsert”
Kell 16.00 kontserdisaalis. Peaesinejaks on rahvamuusika ansambel “Wirbel” emade ja
tütarde laulud. Aasta Ema tiitli üleandmine. Aasta Isa esinemine.
19.- 21. mai muinasjutuline muusikalavastus “Tontla”
Kell 19.00 teatrisaalis. Pilet 60.-, 30.- krooni.
23. mai Vana Baskini Teatri etendus Pierrette Bruno “Pepsie”
Kell 20.00 teatrisaalis. Pilet 110.-, 90.- krooni.
26. mai Võru Kunstikooli tantsutrupp KATARIINA kevadkontsert
Kell 18.00 kultuurimajas Kannel.
28. mai Lõuna Eesti memme – taadi pidu “Sõprusest sünnivad lilled”
Kultuurimaja Kannel aias.
Kuni 24. mai Piret Veski maalinäitus “Une ja ilma piiril”
Näitus avatud kella 12 – 21 Võru Linnagalerii (Võru Kultuurimajas, Liiva 13) II korrusel .
Täienevat informatsiooni kultuurimajas Kannel toimuvatest üritustest ja
kinoseanssidest saab kandle koduleheküljelt www.vorukannel.ee

Eelregistreerimine

25. mai – 11. juuni Võru Kunstikooli
põhiõppe 2006.a. lõputööde näitus
kultuurimaja Kannel I korruse galeriis

VÕRU KUNSTIKOOLI
ÕPPEGRUPPIDESSE

25. mai – 11. juuni Võru Kunstikooli
õpetajate tööde näitus
kultuurimaja Kannel II korruse galeriis

toimub 30.-31. mail 2006
kella 12-17
Tartu tn. 23, III korrusel

26. mail Võru Kunstikooli
tantsutrupi Katariina KONTSERT
Algus kell 18.00, kultuurimajas Kannel

2006/2007 õppeaastaks

Info tel 78 243 26, 78 280 31

Konkurss
EESTI-MÄNGU-ASI
Läheneb konkursitööde esitamise tähtaeg 15.mai. Lihtsustamaks Teie osalemist, on
konkursitöid võimalik tuua 4.
maiks Võrumaa Muuseumi
Tiia Haugi kätte (tel. 525
4962).
Lisainfo Marika Sepp
tel. 782 2998, 51 928 199.

MTÜ Aila Näpustuudio annab teada:

Muusikakooli lõpueksamid:
esmaspäeval, 8. mail kell 12
kolmapäeval, 10. mail kell 11.00
kolmapäeval, 10. mail kell 13.00
neljapäeval, 11. mail kell 15.00

5. – 9. ja 12. – 15. juunini toimuvad Näpustuudios
kella 11.00 – 15.00

klaver
akordion
keelpill
puhkpill

Laupäeval, 13. mail kell 15.00

LÕPETAJATE KONTSERT-AKTUS
15.- 17. mai UKSED LAHTI UUTELE! Algab muusikakooli astujate avalduste vastuvõtt. Nimetatud kolmel
päeval saab tutvuda muusikakooli tegevusega, s.h. külastada pillitunde, et tulevase õppuri valikuvõimalusi laiendada
ja samas täpsustada. Saab põhjalikumat teavet kooli kohta.

KAISULOOMA
MEISTERDAMISE PÄEVAD
Õpetame valmistama suurt kaisukaru, kaisuahvi, dinosaurust
ja kaisukassi.
Kõik tööks vajamineva saab Näpustuudiost.
Osavõtutasu on 250.- krooni
3. – 7. ja 10. – 12. juulini toimuvad Näpustuudios
kella 11.00 – 15.00

PÄRLIPÄEVAD

,,ÜLEAJATEENIJATE“ KONTSERT

Õpetame meisterdama pärlitest loomi, lilli, liblikaid mitmesuguseid ehteid ja võtmehoidjaid.
Kõik tööks vajamineva saab Näpustuudiost.
Ühe pärliasja tasu on 15.- kuni 35.- kroonini

Teisipäeval, 30. mail kell 15.00 LÕPUAKTUS

Materjalidega ja valmis asjadega saab tutvuda
Näpustuudios.

Neljapäeval, 18. mail kell 17.00

Muusikakooli sisseastumine:
kolmapäeval, 31. mail kell 13.00 konsultatsioonid
neljapäeval, 1. juunil kell 10.00 muusikalised katsed

KINDLASTI TULEB EELNEVALT REGISTREERUDA
Lisainfo MTÜ Aila Näpustuudio Lembitu 2, II korrus
tel. 78 28 048, Aila Kikas 50 79 920

Võru Kreutzwaldi
Gümnaasiumi aulas
18. ja 25. mail

muusikalihittide
kontsert
Dirigeerivad Erja Arop,
Jane Reiljan ja
Kersti Kamberg
Algus kell 18.00

Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO koostöös
maakondlike arenduskeskustega kutsub Teid osalema
mittetulundusühingute, sihtasutust e ja s eltsin gu te
baaskoolitusel 2 006
aastal. Koolitus on kolmepäevane.
I päev: Mittetulundusühenduste roll ühiskonnas
Mittetulundusühenduste rahastamisvõimalused
II päev: Mittetulundusliku organisatsiooni vormi valik Maksud ühendustele ja
nõuded aastaaruandele
III päev: Õigussuhted
ühendustes Mittetulundusühenduse asutamine
Võrus toimub koolitus
26.10.2006, 02.112006 ja
08.11. 2006.a.
Osavõtu tasu 270 krooni
(õppematerjalid ja kohvipausid, käibemaks 18%).
Täiendav informatsioon
ja registreerimine: tel. 6139
709, emieco@emieco.ee
ning Võrumaa Arenguaene.kergentu ur ist tel
ge@mv.werro.ee

Võru Linna Leht
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Võru Linnavalitsus kuulutab
välja konkursid:
Võru I Põhikooli direktori ametikohale
Kandidaadilt eeldame:
● pedagoogiline
kõrgharidus
ja
vähemalt
kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning
läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus;
● või muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane
pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt
pedagoogi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine
juhtimiskoolitus;
● või kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane
samaväärse
organisatsiooni
juhtimise
kogemus
ning
läbitud
vähemalt
240tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine
koolijuhtimiskoolitus;
● soovitavalt juhitöö kogemus;
● hea suhtlemis- ja koostööoskus, otsustus- ja
vastutusvõime;
● ühe võõrkeele oskus.

Võru Järve Kooli direktori ametikohale
Kandidaadilt eeldame:
● eripedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt
kolmeaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-, meele- või vaimupuuetega või
psüühikahäiretega või tasandusklassi õpilastega
ning läbitud 240-tunnine juhtimisalane kursus;
● või muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt
viieaastane pedagoogilise töö staaž keha-, kõne-,
meele- või vaimupuuetega või psüühikahäiretega
või tasandusklassi õpilastega ning läbitud 240tunnine juhtimisalane kursus;
● või kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane
samaväärse
organisatsiooni
juhtimise
kogemus
ning
läbitud
vähemalt
240tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine
koolijuhtimiskoolitus.;
● soovitav juhitöö kogemus;
● hea pedagoogiline suhtlemisoskus;
● ühe võõrkeele oskus.

Võrumaa Keskraamatukogu
2. mai - 30. juuni Fred Jüssi fotonäitus “Lepidoptera”
Raamatukogu III korrusel konverentsisaalis.
11. mail Kirjastuse “Koolibri” päev raamatukogu
lasteosakonnas.
Toimub raamatute müük kella 14.00 kuni 17.00.
16. mail Eesti Rukki Seltsi juhatuse liikme Vello Pildi
raamatu “Nooruse patud” esitlus
kell 11.00, konverentsisaalis
17. mail TEA Kirjastuse raamatupäev.
Kell 11.00 toimub lasteosakonnas II korrusel Heljo Männi
raamatusarja “Mõmmi ja sõbrad” illustratsioonide näituse avamine koos kunstnik Epp Margustega. Joonistusvõistlus Mõmmiteemadel ja võitjate autasustamine.
Kell 14.00 - 15.30 toimub III korruse konverentsisaalis TEA
koolisõnastike sarja tutvustamine ja kolme esimese raamatu - Inglise-eesti, Võõrsõnad ja Prantsuse-eesti -esitlus.
Üllatuskink TEA Kirjastuselt Võru koolidele.
Üritusest võtab osa Võru linnapea Ivi Eenmaa.
Kell 10.30 - 18.00 toimub TEA Kirjastuse raamatulaat III
korrusel kojulaenutuses.
Müügil sõnaraamatud, keeleõpikud ja -materjalid suurtele ja
väikestele, lastekirjandus, üle 300 eri nimetuse, palju uut ja huvitavat.
Kuni 20. maini Beebikooli laste tööde kevadnäitust “Meie
pere väike päike”
II korrusel lasteosakonnas

Võru Spordikooli
spordibaaside lahtioleku ajad

Võru Spordikooli võimla (Kreutzwaldi 16) on avatud esmaspäevast reedeni 7.30-21.00, laupäeval ja pühapäeval avatud vastavalt võistluste ajakavale.
Pargi mänguväljakud ja Võru linn spordiväljak avatud iga
päev 7.30 – 21.00
Treeninguaegade tellimine ja info telefonidelt
78 21290 ja 50 33447. Hinnad soodsad!
Mati Ojandu,
Võru Spordikooli direktori asetäitja

Koolide
lõpuaktused
Võru I Põhikool:
Seminari tn hoones 16.
juunil kell 18.00
Kreutzwaldi tn hoones
16. juunil 16.00
Võru Kesklinna Gümnaasium:
põhikooli lõpuaktus 17.
juunil kell 13.00
gümnaasiumi lõpuaktus
21. juunil kell 15.30
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium:
põhikooli lõpuaktus 17.
juunil kell 14.00
gümnaasiumi lõpuaktus
21. juunil kell 14.00
Võru Vene Gümnaasium:
põhikooli lõpuaktus 16.
juunil kell 15.00
gümnaasiumi lõpuaktus
22. juunil kell 15.00
Võru Täiskasvanute Gümnaasium:
põhikooli lõpuaktus 16.
juunil kell 12.00
gümnaasiumi lõpuaktus
21. juunil kell 16.00 Muusikakooli saalis
Võru Järve Kooli lõpuaktus 5. juunil kell 11.00
Parksepa
Keskkooli
gümnaasiumi lõpuaktus 22.
juunil kell 15.00

Võru
Lasteaed
ametikohale

Päkapikk

juhataja

Kandidaadilt eeldame:
● eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja
vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž
koolieelses lasteasutuses;
● või muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt
viieaastane pedagoogilise töö staaž koolieelses
lasteasutuses
ning
läbitud
160-tunnine
eelkoolipedagoogika kursus;
● läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus;
● soovitav juhitöö kogemus;
● hea pedagoogiline suhtlemisoskus.
Avaldus, CV ja
kvaliﬁkatsiooninõuete täitmist
tõendavate dokumentide koopiad esitada kinnises
ümbrikus, millele on märgitud antud haridusasutuse
nimi, kuhu kandideeritakse 15.maiks 2006.a. Võru
Linnavalitsusse aadressil Jüri 11, Võru 65620. Info tel
78 50 911.

Võru Linnavalitsuse linnahoolduse ja keskkonna osakond on koostanud Võru linna heakorraeeskirja eelnõu. Sellega seoses on oodatud kõik linnakodanikud osa
võtma avalikust arutelust, kus käsitletakse
linna heakorda. Arutelu toimub 09.05.2006 a.
kell 14.00 Jüri 11, Võru Linnavolikogu saalis.
Täpsem informatsioon Marit Seesmaa tel. 785
0915
VÕRU LINNA LEHT
Trükitud AS VÕRU TÄHT Võrus.
Toimetaja KEIU RUUS
tel 785 0948; 552 5525; e-post: keiu.ruus@vorulinn.ee

