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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

LINNA LEHES:
Kolme ja enama lapsega pered vabastatakse
lasteaia õppekulu maksmisest
Soome sõpruslinn näeb Võrus võimalikku
koostööpartnerit
Võrru asus tööle
vabatahtlik
Hollandist
Koostöö Aluksne
linnaga on andmas tulemusi

Esireas (vasakul) Võrumaa aasta ema 2006 Kaja Klooren ning tema kõrval abikaasa Kalle lapselaps
Norettaga. Nende ümber lapsed ja vanavanemad, (paremal ääres) tiitli üle andnud Võru maavanem Ülo
Tulin ning Võru Linnavalitsuse poolsed õnnesoovid andis edasi (paremal ääres) linnapea Ivi Eenmaa.

Võrumaa aasta emaks 2006
valiti kauaaegne lasteaia õpetaja
14. mail emadepäeva kontserdil anti kultuurimajas Kannel
üle ka tänavune aasta ema tiitel. Võrumaa aasta emaks 2006
valiti viie lapse ema Kaja Klooren.
Kaja on koos abikaasaga üles
kasvatanud kolm tütart – Krista,
Anne ja Aime, ning kaks poega
– Kuido ja Arvo. Samuti on perekond toetanud ühte kasulast –

Taavit. Lapselapsi on Kajal üks,
4-aastane Noretta.
Aasta ema kandidaadiks esitasid Kaja Klooreni tema tütre
Anne töökaaslased SEB Eesti
Ühispangast.
Kaja töötab Võru lasteaias
Punamütsike sõimerühma õpetajana ning on seda tööd teinud
24 aastat.
Tänavu esitati autasu nomi-

nentideks kokku kuus kandidaati.
Tiitlit Võrumaa aasta ema
antakse välja viiendat aastat. Esimesena pälvis tiitli 2002. aastal
Ulvi Toomik. 2003. aastal valiti
autasu saajaks Tiia Must, 2004.
aastal Ene Laube ja 2005. aastal
valiti Võrumaa aasta emaks Hille Saarepuu.
VLL

Võru koolinoored
okupatsiooniaega

uurisid

taanlastega

Kesklinna pargi kuulsuste
platsi idee ootab ettepanekuid
Kesklinna parki kavandatava kuulsuste platsi idee suhtes on linnavalitsus tänaseks 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 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
VLL

TEA Kirjastus kinkis Võru koolidele raamatuid
Mai keskel toimus Võrumaa
Keskraamatukogus TEA Kirjastuse Raamatupäev, kus
kirjastaja Silva Tomingas tutvustas vastvalminud uudse
lahendusega koolisõnastikke.
Võru Kesklinna ja Kreutzwaldi
gümnaasiumid said kirjastuselt kingituseks kumbki 25 uut
sõnaraamatut.
TEA Kirjastusel valmis hiljuti
uus koolisõnastike sari: prantsuse-eesti, inglise-eesti ja võõrsõnad. Silva Tomingas märkis nimetatud sõnastikke tutvustades,
et Võrumaa Keskraamatukogu
on esimene koht, kus neid kolme
raamatut koos esitletakse.

Kingituseks
klassikomplekt
õpikuid
Kirjastaja sõnul on valminud
sõnastikud esimesed uue põlvkonna koolisõnastike sarjast
ning tänavu sügisel ilmub veel
neli ning tuleval aastal kuus sõnastikku, mille lahutamatuteks
osadeks on ka CD-rom.
Üllatuskingina andis Silva
Tomingas TEA Kirjastuse poolt
Võru Kreutzwaldi Gümnaa-

siumile üle 25 prantsuse-eesti koolisõnastikku ning Võru
Kesklinna Gümnaasiumile 25
eksemplari inglise-eesti sõnastikke.
Kirjastajal oli kaasas ka kolmas kingitus – klassikomplekt
Võõrsõnade leksikone, mis olid
mõeldud Võru I Põhikoolile.
Tomingas pidi aga kahetsusega
tõdema, et paraku ei leidnud põhikool inimest, kes saanuks kingitust vastu võtma tulla. „Ega me
kellelegi vägisi kinkida ei taha,“
ütles kirjastaja ning teatas, et
raamatud lähevad hoopis Vastseliina koolile.

Silva Tomingase sõnul pole
varasemates sõnaraamatutes kasutatud värve, kuid nendes raamatutes aitab värvitrükk saada
kiiresti ülevaate oluliseimast.
Samuti on raamatutes kasutatud
piltsõnastikulist lahendust.
Sõnastike juurde kuulub lahutamatu osana ka CD-rom,
mis võimaldab hea otsingumoo-

tori ja erilise sisu tõttu kasutada
seal olevat sõnastikku ja selle
lisaosasid hoopis uue kvaliteediga ja efektiivselt. Lisaks on CD-l
mõned sellised osad, mida raamatus pole, näiteks osad, mis on
mõeldud ainult keeleõpetajatele.
Ka abistab CD teksti tõlkimisel
ja kirjutatu kontrollimisel.
Võrumaa Keskraamatuko-

gus aset leidnud raamatupäeval
toimus ka Heljo Männi raamatusarja „Mõmmi ja sõbrad“ illustratsioonide näituse avamine
koos kunstnik Epp Margustega
ning lapsed said osaleda Mõmmi-teemalisel joonistusvõistlusel.
VLL

Valminud sõnastikud
ainulaadsed ka maailmas
Tominga sõnul kujutavad
TEA raamatud endast täiesti
uut koolisõnastike põlvkonda
nii oma sisult, vormilt kui ka
kasutamisvõimaluste poolest.
„Mitte ainult Eestis, vaid kogu
maailmas on see sõnastike sari
ainulaadne, kuna sõnastikud on
kavandatud erinevate keelte osas
ühtse ja põhjalikuna, koolis õpetatavaid keeli täielikult hõlmavana ja keeleõppele mitmekülgset
tuge pakkuvana.“

Kreutzwaldi gümnaasiumile kinkis TEA ühe
klassikomplekti jagu prantsuse-eesti koolisõnastikke, kuna see on ainuke kool Võrus, kus
õpetatakse prantsuse keelt.

Kesklinna Gümnaasium sai kirjastuselt kingituseks 25 inglise-eesti sõnastikku. Raamatute
virn oli nii kõrge, et linnapea Ivi Eenmaa pidi
varvastele tõusma, et sellest üle vaadata. Linnapeast paremal kirjastaja Silva Tomingas.
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Koostöö Aluksne Võru linn teeb üldplaneeringut
linnaga on andmas
tulemusi
M öö du nu d a a stal k ä ivitus
Aluksne ja Võru vaheline Interreg III A koostööprojekt (Tourists Connecting Towns/Turiste
ühendavad linnad), mille eesmärgiks on suurendada piirideülest koostööd turismi valdkonnas, eelkõige Võru maakonna ja
Aluksne rajooni vahel. Kuna
mõlemas linnas on tähtsal kohal
pargid ja rohealad ning linnas
paiknevad järved, siis otsustati
keskenduda Tamula ja Aluksne
järvede kalda-alade arendamisele ning ühiste turismitrükiste
väljaandmisele.

Ranna-äärsetel
tänavatel korrastatakse
välisvalgustus
Võrus lõpetatakse juunikuus
Tamula rannaalaga piirnevate
tänavate välisvalgustuse uuendamine. Projekti on kaasatud
Roosi, Karja, Koidula, Tartu,
Vee, Vabriku, Liiva ja Petseri
tänavad. Uutes valgustites kasutatakse energiasäästlikumaid
pirne ning tööde käigus vahetatakse välja ka antud piirkonna
õhuliinid. Tööde teostamiseks
on sõlmitud leping AS Elektriteenustega ligi ühe miljoni krooni ulatuses.
Vee tänavale paigaldatakse
tavapärasest erinevad valgustid.
Need on madalamad ja imiteerivad Võrus esimese Eesti Vabariigi ajal kasutusel olnud laternaid. Valgustid annavad tänavale veidi ajaloolisema ilme. Kui
selliste valgustite paigaldus end
õigustab, on neid hiljem plaanis
paigaldada ka vanalinna tsoonis
F.R.Kreutzwaldi tänavale.

Valminud on Tamula
ranna ja matkaraja
projekt
Maastikukujunduse projekti
koostajaks on Artes Terrae
maastikuarhitekt Andres Viitkar.
Projektiga antakse Tamula
ranna-ala üldkontseptsioon, mis
sisaldab rannapromenaadi, valgustuse, väikevormide, atrakt-

Projekt
töötute
naasmiseks
tööturule
Võru osaleb partnerina Euroopa
Liidu struktuurifondide meede
1.3 ,,Võrdsed võimalused tööturul“ Võrumaa Omavalitsuste
Liidu poolt esitatavas projektis
,,Võrumaa pikaajaliste töötute ja
vanemaealiste töötute konkurentsivõime ja aktiivsuse tõstmine eeltingimusena nende taasintegreerumiseks tööturule“ .
Projekti eesmärgiks on tõsta
pikaajaliste ja vanemaealiste
töötute konkurentsivõimet ja aktiivsust ning selle läbi võimaldada parem ligipääsu tööturule,
samuti pakutakse erialase ettevalmistuse võimalusi.
Projekti hinnanguline kogumaksumus on 4 955 200 krooni
ning Võru Linnavalitsuse poolt
on kaasfinantseerimiseks planeeritud 150 000 krooni.
VLL

Aivar Nigol.

sioonide ja haljastuse üldlahendust.
Samuti koostatakse Tamula
matkaraja eskiislahendus, mis
hõlmab raja tähistamist, katendeid, puhkekohti ning vaateplatvormi ehitust.
Maastikukujunduse projekt
on linnarahvale tutvumiseks ja
ettepanekuteks välja pandud
Võru Linnavalitsuse infosaalis,
Jüri tn 11. Ettepanekuid saab esitada 7. juunini infosaali või epostiga aadressile vlv@vorulinn.ee. Täpsem informatsioon
telefonil 785 0929.

Võru linn algatas 2005 aasta
jaanuaris Võru linna üldplaneeringu. Kogu linna hõlmava
planeeringu eesmärgiks on
jõuda laiapõhjalisele kokkuleppele selles, millised hakkavad olema linna maa-alade kasutustingimused ja -põhimõtted. Muu hulgas määratakse
maa-alade ehitustingimused,
lepitakse kokku kuhu võib ja
kuhu ei või ehitada ning reguleeritakse paljud muud maaaladega seotud tegevused.
Planeeringu käigus hinnatakse ka planeeritava tegevusega
kaasneda võivad sotsiaalsed,
kultuurilised, majanduslikud
ning looduskeskkonnale avalduvad mõjud, et areng oleks võimalikult säästev ja tasakaalustatud.

Vaagiti Võru tugevusi
ja nõrkusi
Üldplaneeringu esimeses
etapis keskenduti lähteandmete
kogumisele ja lähtesituatsiooni
analüüsile. Selleks moodustati
linnavalitsuse, maavalitsuse ja
teiste asutuste spetsialistidest
töörühmad, kes kogusid, korrastasid ja analüüsisid Võru linna
olemasolevat olukorda. Erinevate andmete ja informatsiooni
koondamine ja korrastamine ai-

tab paremini hoomata linna olukorda nii riiklikul, regionaalsel
kui ka kohalikul tasemel ning
selle alusel on võimalik hakata
vaatama kaugemasse tulevikku.
Tuginedes kogutud andmetele analüüsisid töörühmad Võru
linna sisemisi tugevusi ja nõrkusi ning väliseid võimalusi ja ohte. Kui me teame kus me praegu
asume, on võimalik analüüsida
arengueeldusi ja näha ka kitsaskohti mis takistavad linna arengut.
Esimese etapi tulemusena on
koondatud linna üldplaneeringu
ja arengukava koostamiseks vajalik lähteandmestik ning esialgse analüüsi tulemusena püstitatud teemadering, mida edaspidises töös arutama hakatakse.
Üldplaneeringut ei tee mitte
linnavalitsus üksi, vaid selleks
on vaja võimalikult paljude linnaelanike ja kõikide teiste asjast
huvitatute abi.

Maakasutuspõhimõtted
ja -tingimused
Üldplaneeringu koostamise
järgmistes etappides töötatakse
välja linna üldisemad maakasutuspõhimõtted ja täpsemad maakasutustingimused tuginedes
kogutud andmetele ja inimeste
soovidele, arvamustele. Kokku-

lepet saab saavutada ainult siis,
kui planeeringu protsess on avalik ja antakse võimalus kõigil
inimestel kaitsta oma huve nende elu mõjutavate otsuste langetamisel. Seetõttu peavad planeeringu koostamisel erinevate
erialade ja huvigruppide esindajad osalema, vaidlema, teineteist
informeerima ja koolitama, erinevaid arenguvõimalusi kaaluma ning lõpuks säästva ja tasakaalustatud arengu põhimõtetes
ja tingimustes kokku leppima.
Planeeringu koostamisel
peaks eesmärk olema kindlasti
see, et läbi osalemise planeeringuprotsessis muutuks planeering võimalikult paljude inimeste jaoks ,,oma“ planeeringuks,
mille elluviimise nimel ollakse
valmis jõupingutusi tegema ning
mille elluviimise üle luuakse
osaluse kaudu ka avalikkuse tugevam kontroll.
Kõik inimesed on oodatud
kaasa rääkima oma linna parema
ja läbimõeldud tuleviku teemadel, selleks planeeringu järgmistes etappides korraldatud avalikel aruteludel ja seminaridel.
PEEP LEPPIK,
OÜ Hendrikson & Ko planeerimis- ja arenguspetsialist

Trükiste koostamine
Koostamisel on ka VõruAluksne turismipiirkondade trükis, mis ilmub viies keeles (eesti,
läti, inglise, saksa ja soome).
Trükis sisaldab piirkondade üldinfot, turismikaarte, turismiettevõtete infot ja kontakte, Tamula ja Aluksne matkaradade kirjeldust ja kaarte. Trükised valmivad suve lõpuks.
Samuti on ajaloolase Uuno
Ojala poolt koostamisel brošüür
Katariina II seotusest Võruga.
Soovime koondada ka Tamulaga seonduvad legendid.
AIVAR NIGOL,
arendusosakonna juhataja
Üldplaneeringu esimesel töökoosolekul analüüsisid Võru linna sisemisi tugevusi ja nõrkusi ning väliseid
võimalusi ja ohte linnavalitsuse, maavalitsuse ja teiste asutuste spetsialistidest moodustatud töögrupid.

Omavalitsuste juhid saavad
täiendkoolitust Euroopa rahakoti toel
Võrumaa Omavalitsuste Liidu esitatud projekt meede
1.4. raames “Haldussuutlikkuse tõstmine” sai heakskiidu. Projekti eesmärgiks on
kohal ike omaval itsuste
(KOV) juhtivametnike haldussuutlikkuse tõstmine ja
juhtimisvõimekuse parandamine täiendkoolituse kaudu.
Projekt “ Võrumaa kohalike
omavalitsuste tippametnikele
strateegilise juhtimise ja planeerimise alane koolitus” on
planeeritud viie mooduli koolitusena, mille kaudu saavad
juhtivametnikud spetsiaalse
väljaõppe ning on suutelised
kavandama kohalikku arengut,
suunama ja koordineerima
arengukavade koostamist ja tegelema kohalike omavalitsuste

mainekujundamisega.
Projekti kogumaksumus on
124 793 krooni. Omavalitsuste
omafinantseering 31 197 krooni ning EL struktuuritoetus on
93 596 krooni
Projekti idee initsiaatoriks
on Võru Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Aivar
Nigol. Tema sõnul tekkis koolituse mõte sellest, et Võru linnal on koostamisel üldplaneering. Ka on tulemas linna visioonikonverents, kus keskendutaksegi just Võru kui koha
marketingile ja mainele. Samuti luuakse ühiste koolituste
kaudu pinnas ja võrgustik maakondlikuks ning kohalike
omavalitsuste vaheliseks ühistööks maakonna terviklikuks
arendamiseks.

Võrumaa Omavalitsuste
Liidu büroo poolt võeti linna
idee laiemaks rakenduseks,
mille tulemusena valmis Võrumaa Arenguagentuuri kaasabil
projekt ning projekti tegevusse
on kaasatud kõik Võrumaa 13
kohalikku omavalitsust. Võrumaa Arenguagentuuri konsultant Ülle Puustusmaa sõnul on
koolituste läbiviimine kavandatud ajale, mil omavalitsustel
peavad valmima arengukavade muudatused. ,,Koolitusel
on seega hea võimalus saada
konsultandilt asjatundlikke näpunäiteid,“ ütles Puustusmaa.
Koolitusleping on sõlmitud
Võrumaa Arenguagentuuriga
ning selle viivad läbi omaala
eksperdid. Kohamarketingi ja
mainekujunduse koolituspäe-

vade läbiviijaks on vastava
valdkonna lektor Margo Uusen, Tartu Ülikoolist ning strateegilise planeerimise ja arengukavade koostamise valdkonda käsitlevad lektorid Garri
Raagmaa, TÜ Pärnu Kolledzi
direktor ja Ülle Puustusmaa
,Võrumaa Arenguagentuuri
konsultant.
Koolituspäevad toimuvad
käesoleva aasta maist oktoobrini.
Projektiga seonduvalt täiendava teabe saamiseks pöörduda Võrumaa OL büroosse või
telefonil 78 68 359 / 51 35 415.
MIRJAM SALVET,
tegevdirektor
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Soome sõpruslinn
näeb Võrus võimalikku
koostööpartnerit
Võru linnavalitsuse kuueliikmeline delegatsioon viibis mai
alguses külaskäigul Soome
sõpruslinnas Iisalmis linnapea
Martti Harju kutsel. Külastati
kohalikke haridus- ja kultuuriasutusi, tutvuti sealse keskkonnahoiuga ning räägiti
koostöö võimalustest.
Lähemalt tutvuti Iisalmi linna jäätmemajandusega. Loodud

süsteem toimib hästi tänu linnaelanike endi hoolivusele ja
koostööle ning pakutavatele võimalustele. Samuti said Võru linna esindajad tutvuda sealse
keskväljaku planeerimisega,
koolide, kirikute, ettevõtjate ja
Iisalmi linnavalitsuse tööga.
Võru linnapea Ivi Eenmaa
sõnul jättis külaskäik äärmiselt
meeldiva mulje. ,,Ökonoomne

Ajateenijad
saavad Võrus tasuta
bussiga sõita

majandamine ja koostöö igal
alal, võiks selle linnakese märgusõnadeks olla. Näiteks mahtusid ühte kultuurikeskusesse, mis
oli väiksem kui meie Kannel, kenasti ära nii muusikakool, keskraamatukogu kui ka kunstikool.
Klassiruumid olid küll päris väikesed, aga kõik toimis suurepäraselt - panustatakse rohkem õppematerjalidele ja -meetoditele.“
Kindlasti on Võrul Iisalmi
linnalt palju õppida, märkis Eenmaa. ,,Väga palju on suudetud
ära kasutada euroopa raha, mille
toel linn on jõudsalt arenenud
ning soodustanud ettevõtlust.
Hämmastav oli see, kuidas elukvaliteedi parendamise ja linna
heaolu eest seisis koostöös terve
Iisalmi linnake, risti vastupidiselt meie poliitilistele kemplustele,“ rääkis Võru linnapea.
Ta lisas, et Iisalmi linnajuhid
näevad Võru linnas võimalikku
europrojektide partnerit.
Soome sõpruslinna delegatsioon tuleb vastukülaskäigule
augustis, et osa saada Võru linna
sünnipäevapidustustest.

Iisalmi linnas asuvad kortermajade vahetus läheduses minikeskkonnajaamad. Värvide järgi eristatakse erinevate jäätmete konteinereid,
kuhu elanikud toovad juba sorteeritud jäätmed.

VLL

Kolme ja enama lapsega pered
vabastatakse lasteaia
õppekulu maksmisest
1. septembrist vabastakse Võrus lasteaia õppekulu maksmisest kolme ja enama lapsega
pered, kes omavad elukoha
andmeid Võru linnas. Vabastuse saavad ka need pered, kelle vanemad lapsed on üle 18aastased, kuid omandavad haridust põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli päevases õppes.

Eesmärgiks on kergendada
paljulapseliste perede majanduslikku olukorda. Paljulapselisi peresid, kus kasvavad alaealised lapsed on Võrus üle 100.
Lasteaedade õppekulu määr
alates 1. septembrist on 7% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast ühe lapse
kohta kuus. Ehk kui praegu on
õppekulu 190 krooni, siis mää-

ning suhteliselt suur protsent
nendest on veoautod.
Tööde käigus freesitakse tänavalt maha olemasolev, lagunenud asfaltkate ning paigaldatakse kahekihiline uus asfalt.
Asfalteeritakse olemasolevad
bussitaskud ning asendatakse
vee-kanalisatsioonikaevude luugid uute, nn ujuvate kaevuluukidega. Peale asfalteerimist joonitakse tänav ja ülekäigukohad,
korrastatakse ülekäiguradade
märgistus.
Tänavakatte taastusremondi
töödest jäetakse sellel aastal välja Räpina mnt-Vilja-Pikk täna-

Võru Linnavalitsus maksab
AS-le Sebe liiniveokulude osaliseks kompenseerimiseks, sealhulgas soodustuste eest 2,1 miljonit krooni aastas.
Võrus kehtib tasuta sõidu õigus linnasisestel bussiliinidel
70-aastastele ja vanematele, Võrumaa Sõjameeste Ühenduse
liikmetele ning nüüd ka ajateenijatele.
VLL

Võru ja Antsla
veevärgi projekteerimine
maksab 7 miljonit krooni
Mai keskel allkirjastasid AS
Võru Vesi juhatuse esimees
Jüri Kaver ja AS-i Eesti Veevärk Konsultatsioonid juhatuse esimees Jüri Ligi lepingu
Võru ja Antsla veevärgi projekteerimiseks. Jüri Kaveri sõnul võtavad projekteerimistööd aega 9 kuud ning projekt
peaks valmis olema tuleva aasta varakevadeks.
Rahvusvahelisele hankekonkursile projekteerija leidmiseks
esitati kolm pakkumist, neist
odavaima AS Eesti Veevärk
Konsultatsioonid – 7,05 miljonit
krooni koos käibemaksuga.

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond rahastab Võru ja Antsla
vee- ja kanalistasioonitrasside
ehitust ning rekonstrueerimist
10 miljoni euro ehk 156 miljoni
krooniga.
Projekti raames vahetatakse
Antslas täielikult välja vee- ja
kanalistasioonitrassid. Võrus on
kavas nii uute torustike, kui ka
pumplate ja veetöötlusjaama
ehitamine, osaliselt vanade trasside renoveerimine ning Kirumpää reoveepuhasti rekonstrueerimine.
VLL

Liiva ja Koreli tänaval
teostati garantiiremonti

ruse jõustudes tõuseb see 20
krooni võrra.
Õppekulu rakendatakse perioodil 1. septembrist kuni 31.
augustini, väljaarvatud juulis,
mil valvelasteasutuse koha vajadusel tasutakse õppekulu ühe
kuu eest valvelasteaiale.
VLL

Kuulutati välja riigihange
Räpina mnt taastusremondiks
Võru linnavalitsuse Ehitus- ja
Planeerimisosakond on ette valmistanud riigihanke Räpina
maantee tänavakatte taastusremondi teostamiseks lõigus Olevi
tänav kuni linna piir. Taastatava
tänavalõigu pikkus on veidi üle
kilomeetri. Olemasoleva tee asfaltkatendi olukord on halb, tugevate lagunemistunnustega
ning ainult aukude parandusega
ei saa enam tagada tänava normaalset sõidetavust. Arvesse on
võetud ka seda, et tänav on üks
linna tähtsamatest magistraalidest, autode keskmise liikumissagedusega ca 400 autot tunnis

Alates 1. juunist saavad kaitseväe tegevteenistuses olevad
vormiriietuses ajateenijad Võru linnaliinibussidega tasuta
sõita.
Linnavalitsusel on vastavasisuline kokkulepe Võrus liinivedu teostava AS-ga Sebe olemas
ning ajateenijatele tasuta sõidu
võimaldamise eest bussiettevõte
linnalt raha juurde ei küsi.
Sõidusoodustuse kehtestamist toetab ka Võru Maavalitsus.

vate ristmik. Ristmiku ala lahendatakse eraldi rekonstrueerimisprojektiga, mis tellitakse Võru Linnavalitsuse poolt ning mis
lahendaks ristmiku sõidurajad ja
liikluskorralduse, jalakäijate ja
jalgrataste liikumisrajad ning
tehnotrasside rekonstrueerimise.
Räpina maantee tänavakatte
taastusremondi riigihanke avamine toimub juuni lõpus, katte
taastustööde teostamise lõpptähtaeg on 30 september.

Eelmisel aastal Võrus rekonstrueeritud Liiva ja Koreli tänavatel kõrvaldasid AS Koger &
Partnerid töömehed garantii
korrast puudusi, mis ehituse
ülevaatusel kirja pandi. Töid
teostati garantii korras ja linn
nende eest tasuma ei pea.
Liiva ja Koreli tänavate rekonstrueerimise lõpetamine jäi
läinud aastal novembrikuusse
ning külmade tuleku tõttu ei saanud mõningaid töid lõpetada ja
puudusi likvideerida.
Korrastamist vajas Liiva ja
Jüri tänavate ristmik, kus teekate
oli vajunud, samuti kõrvaldati

puudused Koreli ja Piiri tänavate
ristmikul ning kohendamist vajasid lõigud kultuurimaja Kannel juures. Samuti asfalteeriti
sissesõiduteed Liiva ja Piiri tänavatel, Koreli tänavas märgistati teekate ning mitmes kohas
viimistleti kõnniteede servi, lõpetati haljastus ning likvideeriti
väiksemaid puudujääke.
AS Koger & Partnerid poolt
läinud aastal teostatud Koreli ja
Liiva tänavate rekonstrueerimine koos tehnovõrkudega läks
maksma 15 miljonit krooni.
VLL

Jüri 13 mitteeluruumide
eest pakuti
4,5 miljonit krooni
Võru Linnavalitsus kinnitas
Jüri tn 13 mitteeluruumide
müügiks väljakuulutatud
enampakkumise tulemused.
Kokku laekus kuus avaldust,
neist kõrgeima pakkumise tegi
OÜ Lilleoaas - 4 525 000 kr.
Aprillis väljakuulutatud Jüri
tn 13 mitteeluruumide enampakkumise alghinnaks oli 2,5

miljonit krooni.
Samuti kuulutati aprillis välja enampakkumine Koidula 16
mitteeluruumide võõrandamiseks, kuid see nurjus osalejate
puudumise tõttu. Koidula 16
ruumide enampakkumise alginnaks oli 1,2 miljonit krooni.
VLL

ÜLAR KÕRGE,
Insenervõrkude spetsialist

Linn osaleb infosüsteemide
väljaarendamise projektis
Võru Linnavalitsus osaleb Piirkondade Konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide
programmi projektis ,,Võru linna infosüsteemi väljaarendamine“ .
Projekti taotlus on esitatud
Ettevõtluse Arendamise Sihta-

sutusele ning selle hinnanguline
kogumaksumus on 1 250 000
krooni, omaosaluseks on planeeritud 250 000 krooni.
Projekti eesmärgiks on Võru
linna infosüsteemi korrastamine
ja täiustamine ning selle raames
rajatakse linna sissesõiduteedele

linna tähised ja nn infoväravad.
Paigaldatakse uued bussiootepaviljonid, suunavad viidad
sissesõiduteedele ning olulisematele ristmikele, samuti Katariina kiriku esisele platsile valgustatud turismikaart ja infotulp.
VLL

Võru Kesklinna Gümnaasium
vajab algklasside ja kehalise kasvatuse asendusõpetajat.
Kandideerida soovijatel palutakse ühendust võtta tel. 782
3636 või e-posti aadressil kaare@tamula.edu.ee
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Võru linna esindajad käisid
UBC spordikomisjoni
istungil Poolas
4. - 6. maini toimus Poolas
Gdynias UBC (Union of the
Baltic Cities) spordikomisjoni
igaastane istung, millest võtsid
osa Võru Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Aivar
Nigol ja abilinnapea Innar
Mäesalu, kes on Võru linna
esindajana ka komisjoni liige.
Tänavu aastase istungi
koondnimetuseks oli ,,Aktiivne
eluviis“ ning selle raames oli läbivaks teemaks multifunktsionaalsed spordikeskused – planeerimisest efektiivse majandamiseni.
Innar Mäesalu sõnul räägiti
multifunktsionaalsete spordihallide toimimisest ja majandamisest Rostock’i (Saksamaa),
Karlskrona (Rootsi), Kopenhagen’i (Taani) ja Gdynia spordikeskuste näidete varal.
“ Ettekannetest selgus, et
spordikeskused üksi ennast siiski ära ei majanda ning poole
ülalpidamiskuludest maksab
omavalitsus. Mujal maailmas ei

peetagi sellist otsest kasu tähtsaimaks, pigem kaudset, mis
väljendub noorte aktiivses kaasamises sportimisse, samuti erinevate ürituste korraldamises ja
üldse vaba aja veetmises. Lisaks
turistide meelitamiseks,” rääkis
Mäesalu.
Ta lisas, et Võru spordikeskus on suhteliselt ainulaadne,
kuna sellist kergejõustikuareeni,
ka mujal maailmas, eriti lihtne
leida polegi. “ Rohkem on palliväljakuid. Lisaks traditsioonilistele pallialadele harrastatakse ka
näiteks sulgpalli, tennist, petangi jm, mille tarvis on väljakuid
ehitatud. Sealt tekkis ka mõte, et
tulevikus võiks Võrus planeeritava staadioni kõrvale rajada
näiteks platsi petangi mängimiseks, mis Võru harrastajate seas
praegu populaarsust kogub.”
Spordikomisjoni istungil
nähtut ja kuuldut kokku võttes
märkis Innar Mäesalu, et Euroopa linnade näidete varal võib
kinnitada, et Võru spordihalli

ehitamisega on mindud õiget
teed.
Tänavune UBC spordikomisjoni istung oli korraldatud
üheaegselt üritusega “ XIV sõpruslinnade spordivõistlused” ,
kus omavahel võtsid mõõtu 13 15aastased noored Gdynia sõpruslinnadest, kokku üheksast riigist. Võisteldi judos, jalgpallis,
purjetamises, värav- ja korvpallis.
Abilinnapea sõnul avaldas
spordiüritus muljet ning see viis
mõttele, et ehk korraldada tulevikus ka Võru sõpruslinnadega
ühiseid spordisündmusi, kaasates spordihalli. “ See arendaks
noortevahelist suhtlemist ning
oleks ka treenimisel motivatsiooniks.”
UBC on organisatsioon, millesse kuulub Balti merd ümbritseva kümne riigi ligi 100 linna,
neist 15 Eestist.
VLL

Võrru asus tööle vabatahtlik
Hollandist
Aprillis asus Euroopa Vabatahtlike Teenistuse kaudu
Võrru tööle Hollandist pärit
noormees Timon, kes tegeleb
Võru Päevakeskuses puuetega
inimeste eest hoolitsemisega.
Lisaks Timonile töötavad Võrus vabatahtlikena ka Verena
ja Franziska Saksamaalt.
Vabatahtlikuks pürgija esitab Euroopa Vabatahtlike Teenistusele avalduse ning sealt pakutakse välja projektides osalemise võimalusi erinevatesse riikidesse. Verena, Franziska ja Timon olid huvitatud töötamisest
just Eestis, sest meie riigist teatakse Euroopas veel üsna vähe
ning neil noortel oli soov Eestiga
lähemalt tutvuda.
Tagasihoidlik vastuvõtt korraldati Timonile Võru Noortekeskuses, kus olid kohal ka Verena ning mõned noortekeskuse
noored. Suhtlemine käis peamiselt inglise keeles.

Timonil on kahju, et Võrus
on palju inimesi, kes ei räägi ei
saksa ega inglise keelt – see
ahendab kõigi vabatahtlike suhtlusringkonda.
Verena saabus Võrru eelmise aasta septembris ja Franziska
tänavu jaanuaris. Viimane on ka
ainus, kes jääb siia kõigest pooleks aastaks. Verena ja Franziska töötavad koos lasteaias ,,Päkapikk“ ja on väga rahul pisikeste võrulastega. Kordagi polevat neil olnud hetke, mis oleks
igav.
Kui paljud arvavad, et eestlased on loomu poolest kiuslikud
ja kinnised, siis vabatahtlikud on
teisel arvamusel – nemad on
siiani kohtunud ainult meeldivate ja sõbralike inimestega. Muidugi meeldib noortele ka LõunaEesti ilus loodus ning nende hinnangul on siin rahulikum elada,
kui oma kodulinnades. Verena
soovib endale isegi tulevikus

siiakanti suvekodu osta.
Siiski on noorte arvates Võrus ja üldse Eestis liiga palju
nõukogude-aegseid hooneid,
mis näevad kõik ühtmoodi välja
ega ole eriti huvitavad.
Hoolimata pisikestest olmeprobleemidest on nii Verena,
Franziska kui Timon vabatahtlikuna Võrru sattumisega väga rahul.
Kui kellelgi peaks tekkima
soov vabatahtlikega tutvuda näiteks selleks, et nende kohanemist toetada ja teada saada, kuidas on olla perest ja kodust eemal, siis võib pöörduda Võru
Noortekeskuse poole.
Varem on Võrus vabatahtlikena töötanud ka Nico Prantsusmaalt ja Emanuel Itaaliast.
MARI-ANNE LIBLIK,
Võru Noortekeskuse
noorteaktiivi liige

Kõrge vererõhk –
peamine südamehaiguste põhjustaja
Maailmas tähistati 13-ndal mail
rahvusvahelist hüpertensiooni
päeva, mille deviisiks oli “ Ravida vererõhk sihtväärtuseni” . Vererõhu normaliseerimine pole
aga sugugi kerge ülesanne, seda
teavad nii arstid kui kõrgvererõhu haiged. Südameveresoonkonna haigused on peamised
surma põhjustajad ning on teada,
et nende haiguste tekkel on peamiseks riskifaktoriks just kõrge
vererõhk.
Kõrgvererõhutõbi ei ole ainult vanurite haigus. Mitmed
epidemioloogilised uuringud on
näidanud, et kõrgenenud vererõhk lapseeas ennustab kõrgvererõhutõbe täikasvanueas. Võru
kooliarsti Marje Ossipi sõnul ei
ole kõrge vererõhk eriti sage
leid. Kui õpilasel avastatakse
kõrgem vererõhk, siis kutsutakse teda korduvale mõõtmisele ja
vajadusel suunatakse jälgimisele perearsti juurde.
Traditsiooniline vererõhu
mõõtmine arsti kabinetis võib
olla varieeruv ja sõltub mõõtjast,
patsiendi närvisüsteemi seisundist, kasutatud aparatuurist jne.
Oluliselt enam teavet annab ambulatoorne (või haiglas oleva)
haige ööpäevaringne vererõhu
monitooring. Lõuna-Eesti Haiglas on võimalik seda uuringut
teha kahel isikul päevas. Uuring
on valutu, käsivarrele pannakse
mansett, millega automaatselt
mõõdetakse lühikeste vaheaegade järgi ööpäev läbi vererõhku.
Saadud mõõtmised analüüsitakse ja tulemusi arvestades on see
arstile ravi korraldamisel abiks.
Medikamentoosse ravi määrab arst.
Mittemedikamentoosne ehk
eluviisi muutusega seotud ravi
eelneb medikametoossele ravile
ja selleks saab inimene ise palju
ära teha.
Kaalu langetamine. Kehamassi indeks (KMI) ei võiks ületada 27, optimaalne on 18-25
(KMI = kehakaal kilogrammides jagada pikkus meetrites ruuduga). Liigne kehakaal soodustab vererõhu suurenemist lapseast alates ja on tähtsaimaks vererõhu kõrgenemist soodustavaks faktoriks. Eriti oluline on
tsentraalne rasvumine, mille puhul on suurenenud suhe piha ja
puusade ümbermõõtude vahel
(nn. õuna kõht).
Iga kaotatud kilogrammi
kohta langeb vererõhk umbes
2,5 mm/Hg. Optimaalne on kehakaalu langetamine 0,5-1,0 kg
nädalas.
Kehalise aktiivsuse suurendamine. Istuva eluviisi puhul on kõrgvererõhu haiguse
arenemine 20 – 25% kõrgem kui
kehaliselt aktiivsetel isikutel.
Soovitavad on kiire käimine,
ujumine, sörkjooks, jalgrattasõit, suusatamine. Vältida tuleks
raskuste tõstmist.

Tagareas (vasakult) vabatahtlik Timon Hollandist ning noorteaktiivi liikmed Marin Klaas, Siim Bahmatšov,
Anett Kangro ja Kersti Ploom. Esireas (vasakult) Võru Noortekeskuse juhataja kt Anneli Mee, noorteaktiivi
liige Mari-Anne Liblik, vabatahtlik Verena Saksamaalt ning Võru Päevakeskuse juhataja Epp Sõna.

Kõrge soolatarbimise vähendamine. Soola tarbimine
soodustab vererõhu tõusu, eriti
kui toit sisaldab vähe kaaliumi.
Normaalne keedusoola tarbimine on alla 6 grammi päevas. Soo-

Traditsiooniline vererõhu mõõtmine arsti kabinetis võib olla varieeruv ja sõltub mõõtjast, patsiendi närvisüsteemi seisundist,
kasutatud aparatuurist jne. Oluliselt enam teavet annab ambulatoorne (või haiglas oleva) haige
ööpäevaringne vererõhu monitooring.

vitav on toidule soola mitte lisada, sest vajaliku soola saab inimene valmistoitudest.
Kuidas hoiduda liigsest soolast? Kui vähegi võimalik tasub
toiduainete säilitamisel eelistada külmutamist, sest kõik soolatud, konserveeritud ja suitsetatud toiduained sisaldavad enam
soola.Vähendada soolaste vürtsikastmete, puljongikuubikute,
pakisuppide, ketšupi jne kasutamist. Poes on sageli pakenditel
märked: vähe soolane, mõõdukalt soolane, tugevalt soolane.
Lisatavat soola kogust saab vähendada kasutades ka erinevaid
maitsetaimi - petersell, till,
küüslauk jne.
Liigse alkoholitarbimise
vähendamine. Tehtud uuringud
on näidanud, et iga päev alkoholi
tarbivate isikute vererõhk on
kõrgem võrreldes nendega, kes
tarbisid alkoholi kord nädalas.
Suitsetamisest loobumine.
Kõrgenenud vererõhuga isikutel
suurendab suitsetamine 2-3 korda riski haigestuda südame isheemiatõvesse ja aju insulti.
Siinkohal tuletaksin meelde, et
Lõuna-Eesti Haiglas on võimalik abi saada suitsetamisest loobumisel. Vastuvõtud on kolmapäeviti kella 8.00 – 10.00 ja neljapäeviti 14.00 – 16.00, etteregistreerimine tel.78 68569.
Nõustab koolitatud õde Veevi
Hõrak, kes vajadusel suunab
kopsuarst Urve Tiidla vastuvõtule.
Tervislik toitumine. On selgeks saanud, et toitumisel on tugev seos kõrgvererõhutõvega,
nii selle haiguse ennetuses kui
arengus. Siin kehtivad üldised
soovitused: süüa lahjemat liha,
sagedamini kala, puu-ja juurvilja tarbida iga päev vähemalt
200-300 g. Tulevikus on loodetavasti võimalik arstidel ravimi
määramisel jagada ka täpsemaid
individuaalseid juhiseid toitumise kohta.
Lõpetuseks tahaks öelda, et
igaüks võiks teada oma vererõhku. On ju see haigus selline, et
inimesel esialgu ei pruugi olla
mingeid vaevusi, mis aga ei välista tüsistuste teket.
HELGI PAIDRE,
linnaarst
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Võru koolinoored uurisid koostöös taanlastega
okupatsiooniaega
23. aprillist 5. maini olid Võru
K esklinna G ümnaasiumi
(VKLG) külalisteks 36 Taani
Bogoe kooli õpilast. Võrru tulid nad Comeniuse keeleõppeprojekti raames, mille käigus uuriti okupatsioone Eestis
ja Taanis. Töö käis neljas rühmas: kunst, muusika, teater ja
meedia.
Esimesel nädalal juhendasid
õpilasi Võru, teisel Bogoe õpetajad. Mõlema nädala jooksul oli
Eesti-poolse projektijuhi Tiiu
Ojala õlul mitmete probleemide
lahendamine.
Kaks nädalat on pikk aeg,
eriti veel kodust ja sõpradest
kaugel viibivatele koolilastele,
kellest pooled olid sotsiaalsete
probleemide tõttu internaadikasvandikud.

Taanlased jäid Eestiga
rahule
Esimesel nädalal oli taanlastel võimalus elada meie kooli
laste kodudes. Päris mitmed
Taani lapsed kiitsid hiljem võimalust näha ja kogeda, kuidas
meie kodudes-peredes elatakse.
See aitas Eestit paremini tundma
õppida.
Veel parema ülevaate said
nad ekskursioonidel. Võrumaal
külastati Munamäge ja Metsavenna talu, käidi Kreutzwaldi
muuseumis, Kubijal Lendorava
rajal ja matkati ümber Tamula
järve. Pikema reisi käigus Tallinnasse jalutati vanalinnas, käidi Toompeal ning vaadati Aleksander Nevski kirikut ja presidendi lossi Kadriorus, külastati
ka KUMU. Lisaks pealinnale

Esimesel nädalal valmisid kunstnike käe all nõukogulikud plakatid.
Foto: Kaido Oru

käidi Lagedil Eesti vabadusvõitluse muuseumis ja tehti ringkäik
Tartus, kus tutvuti ülikooliga.
Taani õpilastele meeldis Tallinn väga, nad said palju näha ja
igaühel oli midagi sellelt reisilt
meenutada.

Koostöö sujus hästi
Väga meeldiv on tõdeda, et
hea sõnaga meenutasid nii Taani
kui Eesti õpilased töörühmade
ettevõtmisi. Kõigile töörühmadele jagus komplimente, kiideti
huvitavaid ülesandeid ja tublisid
õpetajaid. Mõlemapoolselt tunnustati keelepraktikat ja koostöökogemust.
Oma nädalase ühistöö vilju
tutvustati kõigile – ka neile, kes
projektis ei osalenud – kahel reedesel pärastlõunal. Esimesel
reedel kandsid kõik kohalolijad
kaelarätte ja kõlasid pioneerilaulud, teisel reedel astus lavale
Hitler ja tõlgendati tolleaegsete
kunstnike loomingut.
Kummagi maa õpetajatelt
nõudis kogu projekti läbiviimine
põhjalikku ettevalmistust, õpilastele näidati vastavate perioodide kohta filme, raamatuid, ajalehti. Õpilased leidsid oma hilisemas tagasisides, et saadi teada
väga palju mõlema maa ajaloost.
Kiidusõnu pälvis mõlemapoolselt ka võimalus keelt õppida.
Taani õpilased laulsid Eesti õhtul eesti keeles, kogu saali aplausi teenis välja Liisi Munski enda
taani keeles tutvustamise eest.
Hea ja positiivsena nimetati
veel muudki: Playback Show,
vaheldus igapäevasele koolipäe-

Muusikute töörühmas valmistati pillidki ise.
Foto: Kaido Oru

vale, uued sõbrad-tuttavad, Eesti
laste jaoks võimalus sügisel
Taani sõita. Taani lastele meeldis ka odav jäätis. Kiidusõnu jagus ilmagi kohta.

Koduigatsus varjutas
muljeid
Kui rääkida ka negatiivsest
poolest, siis mõne Eesti lapse
jaoks oli teema raske, mõni ootas põhjalikumat juhendamist,
agaramat koostööd Taani õpilaste poolt. Taani lastel olid oma
probleemid: mõni ei suutnud
kuidagi harjuda teistsuguse toiduga, mõnele ei meeldinud kool
– peahoone vajab tõesti remonti
– ja mõne jaoks oli lihtsalt kõik
igav, mis välja pakuti. Üks Taani
laps tõdes teise nädala lõpus
oma arvamust kirjutades, et pakutagu ja tehtagu mis tahes, kaks

nädalat on nii pikk aeg oma kodust ja sõpradest eemal olla, et
nüüd varjutab kõiki muljeid koduigatsus. Eesti gümnasistid
märkisid, et projekti kõrvalt on
raske koolitöid korras hoida.
Eesti-poolne etapp on seega
läbi, sügisel, 4. - 17. septembrini
ootab VKLG 36 õpilast ja 5 õpetajat ees vastukülaskäik Taani.
Mõlema kooli õpetajad arutasid
sügiseks plaanitud ülesandeid:
taanlaste poolt pakutud teema
käsitleb viikingeid, eestlased
pööravad pilgu ühisesse tulevikku Euroopa Liidus. Kuidas
koostööd paremini organiseerida ja mida teisiti teha, see peab
sügiseks olema mõlemapoolselt
kokku lepitud. Selge on see, et
iga kogemus teeb meid kõiki rikkamaks.
RAILI LEESALU,
VKLG emakeeleõpetaja

Arenenud maailmavaatega ja rõõmsameelne
õpetaja on kooli edu võti
Tänu osalemisele erinevates
projektides viimase kümne aasta
jooksul, oleme saavutanud arvestatavad tulemused ning tõusnud võrdväärseteks partneriteks
teiste arenenud Euroopa riikide
toimetulekukoolide kõrvale.
Alles Eesti taasiseseisvumise järel toodi Põhikooli- ja gümnaasiumi seadusesse sisse uus
vorm – toimetulekukool. Samas
puudusid õppekava ja ainekavad, õppematerjal, kirjandus,
vahendid ja ka teadmised, kuidas seda õpetust tegelikult anda.
Samas oli olemas tahe ja soov.
Elu on näidanud, et just need on
liikumapanevamad jõud.
Kooli avades tuli kõigepealt
endale selgeks teha, kuhu tahame jõuda. Kas jääme arenenud
riikide toimetulekukoolidel sabas sörkima, üritades midagi kohapeal leiutada või kasutame
oma arengu huvides ära teiste
riikide kogemused, teadmised,
oskused ning astume võrdväärsete partneritena teiste kõrvale.
Meie edumeelne ja fanaatikutest
koosnev meeskond valis arengu.
Kogemusi ja teadmisi on Järve Kooli pedagoogid saanud läbi
mitmete projektide. Külastades

Comeniuse projekti raames sarnaseid koole välismaal, on õpetajad saanud palju uusi ja huvitavaid ideid, kuidas oma tööd
paremini korraldada, samuti põnevaid nippe ja töövõtteid, tehnikaid, kuidas õpilastele tunde
huvitavamaks muuta. Rõõm on
tõdeda, et ka meie juurest saadakse huvitavaid ideid.
Rikastunud on õpetajate, aga
ka õpilaste kultuuriline maailmapilt, avardunud võimalused

leida uusi koostööpartnereid
ning lihtsalt uusi sõpru. Oluline
on ka saadud keelepraktika.
Need käigud on andnud meie
õpetajatele enesekindluse, et
teeme õiget tööd ja õiges suunas
ning meie töö on vajalik.
Külastades erikoole erinevates riikides tõdevad õpetajad, et
oleme oma koolis õpetuses saavutanud sama taseme võrreldes
arenenud maadega, mida ütlesid
ka partnerid meie kooli külasta-

Selline näeb välja üks toimetulekuklass Saksamaal Don Bosco Koolis.

des. Põhikooli osas kannatab
kooli õpetuse sisu, õppemeetodid ning õpetajate poolt valmistatud õppematerjalid igati välja
võrdluse välisriikidega. Palju
tööd on Järve Koolis aga ära teha
kutseõppe ja toetatud elamise
võimaluste arendamisel.
Kokkuvõtteks võin öelda, et
projektides osalemine kisub
õpetaja välja igapäevarutiinist,
saab edu elamuse, mis meie õpilaste õpetamisel on väga visa tu-

lema ning väldib läbipõlemist.
Viimane põhjus on kõige olulisem, sest kõik me mäletame oma
kooliajast, et laia silmaringiga ja
rõõmsameelne, samas nõudlik
õpetaja on see, keda soovisime
näha klassis ja keda mäletame
hea sõnaga tänaseni.
Projektid Järve Koolis jätkuvad, see on kogu kooli kollektiivi soov.
REET KANGRO,
Võru Järve Kooli direktor

Pärast tunde lõõgastuvad ka õpetajad. Don Bosco Kooli juures teevad
võidujooksu eesti ja saksa koolide eripedagoogid. Vasakul Anu Kallas
Järve Koolist ja paremal Claudia Daniels Don Bosco Koolist.
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LINNAVOLIKOGU JA -VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu
istung 10. mail
Laenu võtmine
Volikogu otsustas võtta laenu 26
540 000 krooni järgnevateks investeeringuteks:
tänavate ja sildade projekteerimine
ning rekonstrueerimine; kultuurimaja
Kannel rekonstrueerimine;
Jüri 11 hoone projekteerimine ja
rekonstrueerimine; õigusjärgselt tagastatud majade üürnikele korterite
soetus (kaasfinantseerija SA
KredEx); Koreli oja pargi projekteerimine; noortekeskuse hoone Liiva 21
rekonstrueerimine (kaasfinantseerija
EAS); Võru Vene Gümnaasiumi katuse rekonstrueerimine; Võru I Põhikooli katuse rekonstrueerimine; Võru
Muusikakooli renoveerimine; Võru
linna lasteaedade akende vahetused
(kaasfinantseerija EAS).
Koos võetava laenuga kujuneb Võru linna laenukohustuste kogumahuks
69 milj krooni, mis on 45% eelarve
tuludest (lubatud määr 60%). 2006. a
tulubaasist lähtudes on Võru linna
maksimaalne lubatud laenu summa 92
milj kr.
Võru linna 2006. aasta eelarve
muutmine ja lisaeelarve I lugemine
Eelnõu näeb ette Võru linna 2006.
aasta tulude lisaeelarve kogumahus
259 900 krooni, kulude lisaeelarve
kogumahus 7 749 900 krooni ning finantseerimistehingute lisaeelarve kogumahus 7 490 000 krooni.
Lisaeelarve vastuvõtmise vajadus
tuleneb asutustele laekunud täiendavatest tuludest, tasandusfondi eraldise
korrigeerimise vajadusest, täiendavatest investeeringutest eelkõige linna
tänavatesse ning avalike enampakkumiste tulemustest.
2006. aasta eelarve muutmine ja lisaeelarve läbis I lugemise ning parandus- ja muudatusettepanekuid saavad
volikogu liikmed esitada 31. maini.
2006. aasta eelarve muutmine ja lisaeelarve II lugemine toimub järgmisel volikogu istungil juunis.
Võru Linnavolikogu otsuste kehtetuks tunnistamine
Volikogu otsusega tunnistati kehtetuks Võru Linnavolikogu 26. aprilli
2000.a. otsus nr 85 “ Võru linna gümnaasiumide ja põhikoolide põhimääruste kinnitamine” ja Võru Linnavolikogu 13. oktoobri 1999.a. otsuse nr

Võru Linnavalitsuse
istung 3. mail 2006.a.
Aadressi määramine ja maa riigi
omandisse jätmine
Nõustuti Maa-ameti taotlusel kehtestatud detailplaneeringu alusel Jüri
85 maa riigi omandisse jätmisega reservmaana. Määrati detailplaneeringus positsioon nr 3 (asub Maksimarketi kõrval) aadressiks Jüri 85.
Aadressi määramine, Jaama 22
erastatava maa suuruse kinnitamine ja nõustumine ostueesõigusega
erastamisega
Määrati Jaama 14 asuva AS-le
Kuusakoski kuuluva laadimistee nr 16
uueks aadressiks Jaama 22 ning nõustuti nimetatud maa ostueesõigusega
erastamisega AS-le Kuusakoski. Erastatava maa suuruseks kinnitati 5470
m2 ja maa sihtotstarve on 100% ärimaa.
F.R.Kreutzwaldi 34 katastriüksuse
sihtotstarbe muutmine
Muudeti F. R. Kreutzwaldi 34 katastriüksuse sihtotstarvet ja määrati
sihtotstarbeks 100% ärimaa.
Võru Linnavolikogu 28.06.2000.a.
Otsusega nr 108 kehtestatud Kreutzwaldi 34 asuva kinnistu ja piirnevate
alade detailplaneering nägi ette muuta senist Kreutzwaldi 34 (A & O kauplus) maakasutuse sihtotstarvet elamumaast ärimaaks. 29.11.2000.a. väljastati ka Võru Tarbijate Ühistule kuuluvale kaupluse hoonele kasutusluba.
Kinnistute Lepa 2 ja Lepa 2A ühendamine
Nõustuti AS-i Semuehitus taotlusel
ettevõttele kuuluvate kinnistute Lepa
2 ja Lepa 2A ühendamisega. Ühendatud kinnistu aadressiks kinnitati Lepa
2, pindalaks 5618 m2 ja sihtotstarbeks
100% ärimaa.

429 “ Lastepäevakodude ümbernimetamine lasteaedadeks ja nende põhimääruste kinnitamine” punktid 2, 4, 8
ja 10.
Võru Linnavolikogu on oma
12.09.2001.a. määrusega nr 40 “ Põhikoolide ja gümnaasiumide ning koolieelsete lasteasutuste põhimääruste
kinnitamise ja muutmise delegeerimine” andnud Võru Linnavalitsusele õiguse kinnitada ja muuta linna hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide
ning koolieelsete lasteasutuste põhimäärusi. Seoses seadusandluse muutumisega vajavad koolide ja lasteasutuste põhimäärused muutmist. Võru
Linnavalitsus on oma määrustega
kinnitanud kõigi linna koolide ja lasteasutuste uued põhimäärused. Määrused jõustuvad 15.maist 2006.a. ning
seepärast on oluline, et samast kuupäevast tunnistataks kehtetuks ka hetkel kehtivad põhimäärused.
Võru Linnavolikogu 28.11.2005 otsuse nr 7 täiendamine
Otsustati täiendada Võru Linnavolikogu 28.11.2005 otsust nr 7 ,,Võru
Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine“ .
Otsuse eelnõuga täiendatakse Võru
Linnavolikogu 28.11.2005 otsusega nr
7 kinnitatud Võru Linnavalitsuse
struktuuri ja teenistujate koosseisu
ning ehitus- ja planeerimisosakonna
koosseisu lisatakse 1 vanemametniku
- arhitekt-planeerija – ametikoht.
Ametikoha loomine on vajalik, kuna
seoses Euroopa Liidu abirahade eraldamisega on oluliselt suurenenud ehituse maht Võru linnas ning iga ehitus
vajab eelnevat planeeringut. Praegu
Võru Linnavalitsuses olemasolevad
vastavad ametnikud ei suuda tagada
planeeringutegevuses seadusega kehtestatud tähtaegade järgimist.
Lubade andmine riigihangete väljakuulutamiseks
Tänavavalgustuse hooldus
Lubati Võru Linnavalitsusel välja
kuulutada riigihange ,,Võru linna tänavavalgustuse hooldus oktoober
2006 – september 2008“ ja sellega
seoses võtta rahalisi kohustusi 2006.,
2007. ja 2008. aastaks.
Riigihanke eesmärgiks on leida nimetatud perioodiks tänavavalgustuse
hoolduse teenuse osutaja, tagades seega pikemas perspektiivis kulude kokkuhoiu ja kvaliteetsema teenuse.
Riigihange hõlmab tänavavalgusF.R.Kreutzwaldi tänava ja Tartu
tänava katendi taastusremondi ehitustööde riigihanke korraldamine
Vastavalt Võru linna arengukavale
aastani 2025 ja 2006 aasta vastuvõetud
eelarvele korraldab Võru Linnavalitsus F. R. Kreutzwaldi tänava (lõigul
Tartu tn kuni Niidu tn) ja Tartu tänava
(lõigul Lembitu tn kuni Jõe tn) katendi
taastusremondi ehitustööd.
Peatöövõtja leidmiseks korraldatakse riigihankekonkurss piiratud pakkumismenetluse jätkuna väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korras, kuna 12.04.06 neljale
ettevõttele väljastatud pakkumise kutsedokumentides sätestatud tingimustele ei vastanud ükski pakkumine.

Võru Linnavalitsuse
istung 10. mail
Ehituslubade väljastamine
Ehitusluba anti Kooli tänava, lõigus Vabaduse – Petseri ja Vilja tn 10,
lasteaiale juurdepääsutee ehitamiseks.
Riigihanke ,,Võru linna Kooli tänava ja Vilja 10 juurdepääsutee ehitamine“ pakkujate kvalifitseerimine,
pakkumiste vastavaks tunnistamine
ja pakkumise edukaks tunnistamine
Tunnistati avatud pakkumismenetlusega riigihankele ,,Võru linna Kooli
tänava ja Vilja 10 juurdepääsutee ehitamine“ tähtaegselt pakkumise esitanud pakkujad Viamer Grupp OÜ, Tavt
OÜ, AS KPK Teedeehitus, AS Koger
& Partnerid pakkumiskutses esitatud
kvalifitseerimistingimustele vastavaks. Tagasi lükati AS KPK Teedeehitus pakkumine Riigihangete seaduse
§52 lg.4 alusel pakkumisest loobumise tõttu.
Esitatud pakkumiste hulgast tunnistati edukaimaks AS Koger & Partnerid pakkumine hinnaga , mis oli
odavaim.

tuse ja fassaadide valgustuse pidevat
korrasolekut, valgustuspunktide,
elektrikilpide, valgustusliinide korrashoiu, ekspluatatsiooni käigus tekkinud
rikete kõrvaldamist, arvestite näitude
fikseerimist, läbipõlenud lampide utiliseerimist, alajaamast väljatuleva
kaabli parandamist, teadete vastu võtmist süsteemi rikete kohta, valgustatud jõulukaunistuste ülespanekut ja
maha võtmist ning vahepealset hooldust ja muud. Hooldustöid teostatakse
ajaperioodil 01.10.2006 kuni
30.09.2008.
Võru linna tänavavalgustuse hoolduse leping OÜ Enereliga lõpeb
30.09.2006
Haljastute hooldus
Volikogu otsusega lubati Võru Linnavalitsusel välja kuulutada riigihange
,,Võru linna haljastute hooldus oktoober 2006-sptember 2008“ ja sellega
seoses võtta rahalisi kohustusi
2006.,2007. ja 2008. aastaks.
Riigihanke eesmärgiks on leida nimetatud perioodiks haljastute hoolduse teenuse osutaja, tagades seega pikemas perspektiivis kulude kokkuhoiu ja
kvaliteetsema teenuse.
Riigihange hõlmab erineva hooldusklassiga haljastute muru hooldustööd, koristamise, prügiveo, üksikpõõsaste, põõsarühmade, hekkide,
pargipuude, tänavapuude. pargirajatiste, haljastute kõnniteede, mänguväljakute hooldustööd.
Võru linna haljastute hoolduse leping OÜ Pesumatiga lõpeb
30.09.2006.
Teede ja tänavate hooldus
Lubati Võru Linnavalitsusel välja
kuulutada riigihange ,,Võru linna teede ja tänavate hooldus oktoober 2006
– september 2008“ ja sellega seoses
võtta rahalisi kohustusi 2006.,2007. ja
2008. aastaks.
Riigihange hõlmab teede ja tänavate suvist puhastamist, märgpuhastust,
kruusakattega teede, parklate hooldust, asfaltkattega tänavate harjamist,
bussipeatuste igapäevast puhastamist,
prügikastide tühjendamist, kruusakattega tänavate greiderdamist, sildade
sillapiirete hooldamist, värvimist ja
muud; talvist puhastamist, taliteenituse ööpäevast valvet, tänavate ja parklate libeduse- ja lumetõrjet, lume äravedu tänavailt ja ristmikelt, bussipeatuste puhastamist, rennide ja restkaevude vee äravoolu, löökaukude re-

Võru Linnavalitsuse
istung 17. mail
Kõnnitee sulgemine
Seoses Seminari tn 1 asuva Võru I
Põhikooli katuse renoveerimise ehitustöödega lubati OÜ-l Vennad Ehitus
ehitusobjekti ulatuses sulgeda objekti
poolne kõnnitee ajavahemikus
01.06.2006 – 18.08.2006.
Ehitusloa väljastamine
Ehitusluba väljastati Noortekeskuse hoone rekonstrueerimiseks asukohaga Liiva tn 21.
Ürituse korraldamine
Kooskõlastati 17. juunil kell 9.00 –
20.00 Võrus Kose tee 9-9A õuel FIE
Aivo Proskini poolt korraldatav vanatehnika näitus-müük.
Riigihanke ,,Rannavalve teenuse
osutamine Tamula ja Kubija järvel
01.06.2006.a. - 31.08.2008.a.“ kõigi
pakkumiste tagasilükkamine
Lükati tagasi nimetatud riigihankele laekunud üks pakkumine, kuna pakkumise summa ületas üle kahe korra
tööde teostamiseks planeeritud vahendeid.
Pakkujale AS Falck Lõuna-Eesti
tagastatakse pakkumise tagatisraha.
Osalemine projektis ,,Võrumaa pikaajaliste töötute ja vanemaealiste
töötute konkurentsivõime ja aktiivsuse tõstmine eeltingimusena nende
taasintegreerumiseks tööturule“
Võru osaleb partnerina Euroopa
Liidu struktuurifondide meede 1.3
,,Võrdsed võimalused tööturul“ MTÜ
Võrumaa Omavalitsuste Liidu poolt
esitatavas projektis. Projektijuht on
Võrumaa Omavalitsuste Liidu sotsiaaltöö peaspetsialist Marianne Hermann, Võru Linnavalitsuse poolne
koordinaator sotsiaalosakonna juhataja Virgu Treimut.
Projekti hinnanguline kogumaksumus on 4 955 200 krooni ning Võru
Linnavalitsuse poolt on kaasfinantsee-

montimist ja muud; liiklusmärkide
hooldust, vajadusel vahetust ja muud.
Teostatakse aastaringseid tänavate,
parklate hooldustöid ajaperioodil
01.10.2006 kuni 30.09.2008.
Riigihanke eesmärgiks on leida nimetatud perioodiks teede ja tänavate
hoolduse teenuse osutaja, tagades seega pikemas perspektiivis kulude kokkuhoiu ja kvaliteetsema teenuse.
Võru linna teede ja tänavate hoolduse leping AS Põlva Teed lõpeb
30.09.2006.
Otsuse eelnõu ,,AS Võru Soojuse ja
AS Võru Vesi ühendamine“
Volikogu liikmed Tõnu Kulla ja
Henni Nassar esitasid Võru Linnavolikogule otsuse eelnõu AS-de Võru
Vesi ja Võru Soojus ühendamiseks.
Ühendamise otsuse eelnõu aluseks on
esitajate kinnitusel puhtalt majanduslikud kaalutlused. Linnavalitsus ja volikogu majanduskomisjon eelnõud ei
toetanud.
Eelnõu esitajate arvates on tegemist kahe väikeettevõttega, mis omavad oma struktuuris võrdlemisi sarnaseid teenistusi (trasside ekspluatatsioon, remont, klienditeenindus jne).
Ühinemine võimaldaks peale saneerimist märgatavalt vähendada ühisettevõtte näol püsikulusid (s.h. juhtimiskulusid). Pealiskaudse hinnangu põhjal on eelnõu esitajate arvates võimalik kulusid kokku hoida vähemalt 2,5
miljonit krooni aastas.
Linnavalitsus on aga seisukohal, et
esitatud eelnõud ei saa toetada, kuna
see ei sisalda Äriseadustikus sätestatud õiguslikku ega majanduslikku analüüsi, eelnõu koostajate arvamuslik
hinnang ühinemise st saadavale kokkuhoiule ei asenda Äriseadustikus sätestatud põhjendamiskohustust.
Ka kehtib äriühingute Võru Soojus
ja Võru Vesi tegevustele erinev õiguslik regulatsioon ja nende tegevuse
toimimiseks on vajalikud eri võrgustikud (süsteemid), mille suhtes kehtivad
eri regulatsioonid ja eelnõu seletuskirjas ühendamise põhjendusena esitatud teenistuste sarnaseks nimetamine ei tugine teenistustele esitatavatele
nõuetele ja regulatsioonidele.
Mõlemad äriühingud on Konkurentsiseaduses sätestatule monopoolsed ettevõtted, kelle ühinemise otsustamisel tuleb lähtuda konkurentsiseaduse regulatsiooni erinõuetest. Samuti
tuleb ühinemise otsustamisel arvestada AS Võru Vesi aktsionäride lepingu
rimiseks planeeritud 150 000 krooni.
Kreutzwaldi 48, Vee 31 kinnistute ja
kinnistutega piirneva maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning
avalikustamine
Võeti vastu Kreutzwaldi 48, Vee 31
kinnistute ja kinnistutega piirneva
maa-ala detailplaneering, millega
moodustatakse kahe krundi asemele
kolm ning Vee tänava väljakujunenud
ehitusjoonele nähakse ette uuselamu
püstitamine.
Avalik väljapanek toimub 25.05 –
10.06.2006 Võru Linnavalitsuses Jüri
tn 11 infosaalis, selle lahtiolekuaegadel.

Võru Linnavalitsuse
istung 24. mail
Ürituste korraldamine ja tänavate
sulgemine
Samuti kooskõlastati 3. juunil Võru
Maavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakonna poolt korraldatav Võrumaa laulu- ja tantsupeo rongkäik ning sellega
seoses lubati sulgeda liiklus 3. juunil
kella 8.00 kuni 17.30 Vabaduse väljakul ja kella 15.00 kuni 17.30 Vabaduse
tänav Mäe tänava ning Jüri tänava vahelisel lõigul. Samuti sulgeda kella
17.30 kuni rongkäigu läbiminekuni
järgmised tänavad:
Vabaduse tänav – Jüri tn ja F. R.
Kreutzwaldi vahelisel lõigul
F. R. Kreutzwaldi tänav – Vabaduse tn kuni Kubja tee
Kubja tee kuni Lauluväljaku tänavani ehk kuni Võru linna halduspiirini.
Edasi liigub rongkäik Võru valla
haldusterritooriumil asuval teel Võru
Kubija Lauluväljakuni.
Osalemine projektis ,,Võru linna infosüsteemi väljaarendamine“
Otsustati osaleda Piirkondade
Konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmi projektis
,,Võru linna infosüsteemi väljaaren-

tingimustega, mida eelnõus ei ole analüüsitud.
Majanduskomisjon, olles samuti
eelnõu läbi vaadanud, ei saanud seda
toetada, kuna eelnõu seletuskiri on
pealiskaudne ning olemasolevate materjalide põhjal ei saa rääkida ühinemisotsusest.
Otsuse eelnõu ,,Linnavalitsuse
ametnike koduigatsuse lisatasu“
Volikogu liikmed Kalev Ottis, Tõnu Kulla, Henni Nassar ja Andres
Kõiv esitasid volikogule otsuse eelnõu, mis võimaldaks Võru Linnavalitsuse liikmetele, kelle tegelik alatine
elukoht ja eluase on väljaspool Võru
linna, maksta koduigatsuse lisatasu
suuruses 7000 krooni kuus. Linnavalitsuse osakonnajuhatajatele ja nõunikele, kes ei ole linnavalitsuse liikmed,
maksta samadel alustel lisatasu suuruses 5000 krooni kuus.
Eelnõu ettekandja Tõnu Kulla teatas aga, et kuna nimetatud eelnõu on
juba oma eesmärki kandnud, soovivad esitajad selle tagasi võtta. Volikogu koalitsiooni ettepanekul ja häälteenamusel otsustati aga eelnõu siiski
menetlusse võtta ning sellele selge seisukoht anda.
Sõna võttis volikogu esimees Tõnu
Anton ning avaldas kahetsust, et eelnõu esitajad sellise mõttega välja on
tulnud ning selle läbi püüdnud pärsside ja naeruvääristada nii Võru linna
esinduskogu tööd, kui ka linnavalitsust ja tervet Võru linna. Opositsioon
võiks volikogu esimehe arvates juba
leppida valimiskaotusega ja volikogu
töö naeruvääristamise asemel asuma
täitma seda rolli, mis opositsioonil on
– juhtima tähelepanu vajakajäämistele
ja puudustele linna juhtimises, kuid
seda siiski konstruktiivse tegevusena.
Nimelise hääletuse teel sooviti volikogu liikmetelt seisukohta antud
eelnõu kohta.
Eelnõud ei toetanud T. Anton, H.
Ilves, J. Kaver, E. Kurvits, R. Lust, O.
Lüütsepp, M. Munski, L. Mõtshärg, I.
Narusk, E. Saarman, I. Sild ja K. Uibokand.
Eelnõu esitajad T. Kulla, K. Ottis,
H. Nassar ja A. Kõiv otsustasid hääletamisest loobuda, hääletamisest ei võtnud osa ka J. Miks ja M. Tiisler.
Seega eelnõu ühtegi poolthäält ei
saanud.

damine“ , taotlus esitatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. Projekti
hinnanguline kogumaksumus on 1 250
000 krooni ning omaosaluseks on planeeritud 250 000 krooni.
Projekti eesmärgiks on Võru linna
infosüsteemi korrastamine ja täiustamine ning selle raames rajatakse linna
sissesõiduteedele linna tähised ja nn
infoväravad. Paigaldatakse uued bussiootepaviljonid, suunavad viidad sissesõiduteedele ning olulisematele ristmikele, samuti Katariina kiriku esisele
platsile valgustatud turismikaart ja infotulp.
Kinnistu Pikk 17 reaalosadeks jagamine, reaalosade pindalade kinnitamine ja aadresside määramine
Nõustuti AS-le Eesti Pagar kuuluva
kinnistu Pikk 17 kaheks reaalosaks jagamisega ning kinnitati osade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed järgmiselt: Pikk 17, pindala 27 930m2, 100%
tootmishoonete maa ning Pikk 17F,
pindala 7717m2, 100% tootmishoonete maa.
Kooli 2 krundi ja sellega piirneva
tänavaala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Võeti vastu Kooli 2 krundi ja sellega piirneva tänavaala detailplaneering, millega suurendatakse krundile
kavandatava kaubandushoone (VP
Market) ehitusmahtu ning lahendatakse liikluskorraldus. Avalik väljapanek
toimub 01.06 – 15.06.2006 Võru Linnavalitsuses Jüri tn 11 esimesel korrusel infosaali lahtiolekuaegadel.
Enampakkumise tulemuste kinnitamine
Kinnitati väljakuulutatud avaliku
kirjaliku enampakkumise tulemused:
Jüri tn 13 mitteeluruumid, üldpinnaga 243,5 m“ - ostja OÜ Lilleoaas.
Ostuhind 4 525 000 krooni. Enampakkumisele laekus kuus avaldust.
Tunnistati nurjunuks Koidula 16
mitteeluruumide enampakkumine
osalejate puudumise tõttu.
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Võru Noortekeskuses
INFOPÄEVAD noortele
• 9. juunil NOORTELT NOORTELE- AIDS-i preventsioon
Kell 17.00-19.00. Infot jagavad pereõde Kätlin Pilt ja üliõpilane Piret Kardsepp.
• 15. juunil KARJÄÄRIPLANEERIMINE.
TÖÖSEADUSANDLUS (ainult õpilasmalevlastele)
Kell 15.00-17.00. Lektorid Heli Hillep ja Merike Kalda.
• 16. juunil NÄITLEMISE KUNST
Kell 17.00-19.00, Külalisena teater Vanemuine näitleja Merle
Jääger.
• 19. juunil NOORTELT NOORTELE – alkoholism
(uimastipreventsioon 8-14aastastele)
Kell 14.00-15.30. Külas Tartu Ülikooli tudengid Kadri Udras
ja Kadri Nagel.
• 30. juunil NOORTELT NOORTELE -narkomaania
(uimastipreventsioon 8-14aastastele)
Kell 14.00-15.30. Külas Tartu Ülikooli tudengid Kadri Udras
ja Kadri Nagel.
Kuna kohtade arv loengutele on piiratud, siis palume võimalusel eelnevalt registreeruda Võru Noortekeskuses (Tartu tn 23)
või teatada osavõtust telefonil 7823003/ 56316231. Infopäevade
projekti toetab Võru Maavalitsus.

Võru Linnavalitsus teatab, et vastavalt jäätmeseaduse § 39
lg 1 on koostatud Võru linna jäätmekava eelnõu. Jäätmekava on maakonna jäätmemajanduse olukorda, suundumusi
ja eesmärke käsitlev dokument. Asjast huvitatud isikul või
isikutel on 27. maist – 10. juunini 2006.a. õigus esitada Võru
Linnavalitsusele eelnõu kohta arvamusi, ettepanekuid ja
vastuväiteid suulises, kirjalikus või muus sobivas vormis.
Jäätmekavaga on võimalik tutvuda Võru Linnavalitsuses
aadressil Jüri 11, tuba 26. Info tel 78 50 915, e-post: vlv@vorulinn.ee. Eelnõu avaldatakse Võru Linnavalitsuse veebilehel aadressiga www.vorulinn.ee
Avalik istung jäätmekava eelnõu arutamiseks toimub
15.06.2005 kl 14.00 Võru Linnavolikogu saalis (Jüri tn 11,
Võru);
Lisainfo: Hegri Narusk, linnahoolduse ja keskkonna osakonna juhataja, tel 51 29 072, 78 50 915.

Võru Linna Leht

1. Üksikpilet.
Kergejõustikuareen

120 min.

25.-

Kergejõustikuareen õpilastele ja pensionäridele

120 min.

15.-

Jõusaal ja kergejõustikuareen

120 min.

50.-

Jõusaal ja kergejõustikuareen õpilastele ja pensionäridele

120 min.

30.-

Kergejõustikuareen1

20 min.

200.-

Jõusaal ja kergejõustikuareen

120 min.

400.-

Kergejõustikuareen

120 min.

225.-

Jõusaal ja kergejõustikuareen

120 min.

450.-

2. Kuukaart kehtivusajaga 30 päeva.

3. 10 korra kaart kehtivusajaga 2 kuud.

4. Perepilet.
Kergejõustikuareeni perepilet (kuni 2 täiskasvanut ja 2 last)

40.-

Kergejõustikuareeni perepilet saunaga (kuni 2 täiskasvanut ja 2 last, alates kella 17.00.)
5. Pallisaal treeninguteks.
Harjutusväljak

60 min.

200.-

Võistlusväljak

60 min.

400.-

6. Judosaal.

60 min.

100.-

Võistlus pallimänguväljakul

60 min.

800.-

Võistlus kergejõustikuareenil

60 min.

800.-

Võistlus pallimänguväljakul ja kergejõustikuareenil

60 min.

1 600.-

Noortevõistlused

60 min.

400.-

7. Spordikeskuse kasutamine üritusteks.

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

7 500-20 000.- päev

8. Individuaalse treeningkava koostamine.
(sisaldab vererõhu ja rasvaprotsendi mõõtmist, info: treener Kaidur Kukk)
9. Vererõhu mõõtmine. (treeneri kohalolekul jõusaalis)

100.10.-

10. Keha rasvaprotsendi mõõtmine. (treeneri kohalolekul jõusaalis)
11. Kinkekaart.

10.450.400.225.-

Võru Muusikakool
tegemistest suvel
2006.a.
Teadaolevalt on koolid koos oma kooliperedega suviti puhkamas,
kuid muusikakool korraldab nii mõndagi, et sõrmed rooste ei
läheks ja lood meeles püsiksid.
Võru Muusikakoolis toimuvad suvel järgnevad ettevõtmised:
25. mai toimus Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkestri harjutuspäev. Nimetatud orkester sõidab juuli keskel Austriasse rahvusvahelisele noorte puhkpilliorkestrite konkursile ,,MID
EUROPE – 2006“. Orkestris osalevad lisaks Võru muusikakooli
õpilastele veel noored puhkpillimängijad Vastseliina, Otepää,
Tartu valla, H. Elleri nim Tartu ja Ilmatsalu muusikakoolidest.
Pöialt saab neile hoida 14. – 16. juuli, siis leiavad aset konkursipäevad Schladmingis.
13. – 16. juuli Võru Folkloorifestival, mille raames toimub
muusikakoolis rahvapäraste pillide õpe (lõõts, torupill, väikekannel, hiiu kannel).
13. juulil Võru Muusikakooli pärimusmuusika õpilaste
kontsert
kell 15.00 Muuseumi õues
14. juulil välismaa rahvamuusikute töötuba
kell 11.00 Võru Muusikakoolis, 12.00 – 17.00 pillide õpitoad
15. juulil välismaa rahvamuusikute töötuba
kell 11.00 Võru Muusikakoolis,
kell 12.00 – 16.00 pillide õpitoad
14. – 19. august muusikafestival ,,Võru Vaskpillipäevad 2006“,
mille raames toimuvad puhkpillimängijate orkestrikool, trompeti
meistrikursus, saksofonikool SaxEstiga ja kontserdid:
• 15. august kell 19.00 Festivali avamine – Aavo Otsa Muusikastuudio kontsert kultuurimajas ,,Kannel“
• 16. august kell 19.00 Meesburgi (Saksamaa) noorteorkestri ja Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkestri kontsert kultuurimaja ,,Kannel“ aias
• 17. august kell 19.00 Kammermuusikakontsert Võru Katariina kirikus
• 18. august kell 19.00 Kammermuusikakontsert Rõuge
Maarja kirikus
• 19. august kell 16.00 festivali GALAKONTSERT kultuurimajas ,,Kannel“

200.12. Saunalina kasutamine.
13. Elektriline ajavõtt.

10.60 min.

14. Saun (alates kella 17.00. ainult spordikeskuse kasutajatele).
15. Turvakapp (paikneb kergejõustikuareenil).

200.10.0.-

NB! Kuni 16 a. lapsi jõusaali ei lubata ilma treeneri või lapsevanemata, kes vastutavad nende ohutuse eest.6.
aastased ja nooremad lapsed pääsevad pileti ostnud täiskasvanu järelevalve ja vastutuse all spordikeskusesse tasuta.

Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga kutsub Teid osalema mittetulundusühingute, sihtasutuste ja seltsingute baaskoolitusel
2006 aastal.
Kolmepäevase koolituse teemad on järgmised:
I päev: Mittetulundusühenduste roll ühiskonnas. Mittetulundusühenduste rahastamisvõimalused
II päev: Mittetulundusliku organisatsiooni vormi valik.
Maksud ühendustele ja nõuded aastaaruandele.
III päev: Õigussuhted ühendustes. Mittetulundusühenduse
asutamine.
Koolitus toimub Võru Maavalitsuse ,,hariduse” saalis
26.10, 02.11, 08.11
Osalemistasu on 270 krooni (õppematerjalid ja kohvipausid,
käibemaks 18%).
Täiendav informatsioon ja registreerimine: tel. 6139 709,
emieco@emieco.ee
ning Võrumaa Arenguagentuurist tel 78 68 367,
ene@vaa.ee
Täpsemat päevakava näeb www.vaa.ee koolituste rubriigi
alt
Meeldivate kohtumisteni,
EMI-ECO ja Võrumaa Arenguagentuur

Võru
Linnagalerii
Võru Linnagalerii I korrusel
on Võru Kunstikooli selle
aasta põhiõppe lõpetajate
lõputööde näitus. Põhiõpe
on kunstikoolis süvaõppe
õppevorm, kus õpilased
omandavad nelja õppeaasta
jooksul teadmisi ja oskusi
põhiainetes nagu joonistamine, maalimine, kompositsiooniõpetus ning erinevates lisaainetes nagu
skulptuur, lilleseade, graafika, moodne kunst jne. Õppetöö põhiõppes toimub
kunstikoolide üleriigilise
õppekava alusel. Lõputöödeks on iga õpilane esitanud
kolm põhiainetes valminud
erinevates tehnikates tööd.
Galerii II korrusel on
avatud kunstikooli õpetajate näitus, kus oma maalitöid eksponeerivad kunstiõpetajad Tiit Varblane, Inna
Liiva, Aire Perk ja Liia Leppik ning Anneli Lupp oma
skulptuure.
Näitused on avatud kuni
11. juunini.
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Spordikeskus annab võimaluse viia planeeritud välivõistlused halva ilma tõttu läbi sisetingimustes. 19.
mail toimuski vihmase ilma tõttu Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi algklasside spordipäev spordikeskuses.

Sportimishuvi uues
Spordikeskuses on aktiivne

Spordikeskus on olnud avatud
praeguseks kolm kuud ning
seda on sportimiseks kasutatud
intensiivselt. Suuremateks kasutajateks on Võru Spordikool,
judoklubi REI, Parksepa Spordiklubi, Võru linna koolid. Harvad ei olnud need päevad, mil
korraga võis kokku lugeda üle
saja sportija.
Ka võistlusi on peetud rohkesti, suuremalt jaolt küll väiksemaid, vähese publikuhuviga.
Kuna Spordikeskus avas uksed
märtsis siis polnud võimalik planeerida kõrgetasemelisi võistlusi, uuel sisehooajal aga tuleb
neid kindlasti mitmeid.
Eesmärk on tuua Spordikeskusesse võimalikult palju kasutajaid ning sellepärast
täiendasime algset hinnakirja,
laienes soodsamat piletit saavate inimeste ring, samuti lisasime
perepileti.

Loome Spordihalli erinevaid
lisatingimusi, 17. mail paigaldati Spordikeskusse statsionaarne, elektrooniliselt jooksu aega
mõõtev seade, mida on lihtne
kasutada ning seda saab teha
igaüks. Treeneritele loob see aga
treeningute läbiviimiseks uued
võimalused.
Kergejõustikuareenile paigaldame sobivasse kohta poksikoti, millel saab end treenida
ja kas või lihtsalt ning seejuures
ohutult, välja elada.
Viimased kaks kuud on kolmapäeviti jõusaalis olnud treener Kaidur Kukk. Huvi teadliku
jõusaalitreeningu vastu on olemas, kuid soovitame Spordikeskuse kasutajatel rohkem küsida
asjakohast nõu spetsialistilt. Suvel hakkab treener jõusaalis olema graafiku alusel, mille leiate
nii Spordikeskuse koduleheküljelt kui Spordikeskuses asuva-

telt infostendidelt.
Soojade ilmade tulekuga
on sisetingimustes sportimine
tunduvalt vähenenud, seoses
sellega kehtivad välishooajal ka
teised lahtiolekuajad. Juuli kaks
esimest nädalat (3. -16. juuli) on
Spordikeskuse töötajad kollektiivpuhkusel ning seega oleme
suletud.
Ilusat sportlikku suve meie
praegustele ja tulevastele klientidele!!!
VIKTOR REBANE,
Võru Spordikeskuse juhataja

Võru Spordikeskuse
lahtiolekuajad
välishooajal
01.06.-03.09.
Esmaspäev – laupäev
kell 10:00 – 21:00.
Pühapäev suletud.
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Võru Teatriateljee
valmistab ette
suvelavastust “PAINAJA”
Juhan
Jaigi
tondijuttudest
tõukuv lavalugu kõneleb hirmust ja hirmu otsimisest Võrumaa mägises ning mädases
keskkonnas. Žanrinime „võro
horror“ kandvat võrukeelset
lavastust mängitakse juuni ja
juuli hilisõhtutel Võru linna
lähistel asuva Väimela mõisa
viljaaida pööningul.
Reedel, 2. juunil esietenduva “Painaja” lavastaja on Tarmo Tagamets (Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikateedri III
lend), kunstnik Mihkel Ehala
(EKA stsenograafiadiplomand),
valguskunstnik Karel Kansvein
(TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia valgusrežii õppejõud), elava muusikalise kujunduse autoriks Kristjan Priks (ans. Wirbel,
Zetod jt). Teksti on Juhan Jaigi
ainetel loonud Jan Rahman.

Mängivad Marianne Kütt
(vabakutseline), Anti Kobin (külalisena Riiklikust Nukuteatrist)
ja Teatriateljee näitlejad Agu
Trolla, Maive Käos, Heli Teidla,
Peeter Pai, Mart Usin jt.
Etendused Väimela mõisa
viljaaidas 2., 3., 8., 9., 10., 29.,
30. juunil ja 1., 6., 7., 8. juulil
kell 22:00 Kestvus ca. 1.20.
NB! kohtade arv etendusel on
piiratud!
Piletid (100.-/80.-) eelmüügis kultuurimajas Kannel. Tel 78
68676 www.vorukannel.ee
Toetavad: Võru linn, Võrumaa Kutsehariduskeskus, EV
Kultuuriministeerium,
Eesti
Kultuurkapital, Xell Light OÜ,
Võrumaa Teataja
www.teatriateljee.com

Võru Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle

linnahoolduse
vanemspetsialisti.
Tööülesanded:
Linnahooldust (teed, tänavad, tänavavalgustus
jm) reguleerivate aktide, eelnõude, riigihangete
koostamine ja nende täitmise üle järelvalve
teostamine Võru linnas.
Nõudmised kandidaadile:
• soovitatav tehniline eriharidus
• arvutioskus (kontoritarkvara tundmine)
• meeskonnatöö oskus
• pingetaluvus
Avaldus ja CV saata 5. juuniks 2006 aadressil
Võru Linnavalitsus, Jüri 11 65620 Võru.
Märgusõna ”linnahoolduse spetsialist“

VÕRU LINNA LEHT
Trükitud AS VÕRU TÄHT Võrus.
Toimetaja KEIU RUUS
tel 785 0948; 552 5525; e-post: keiu.ruus@vorulinn.ee

