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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Võru põhikooli
pööningult leiti esimese
vabariigi aegne lipp
Võru linna vanima hoone, I
Põhikooli katuse rekonstrueerimise käigus leidsid töömehed tõenäoliselt 1940ndatel aastatel liiva alla
peidetud esimese Eesti Vabariigi aegse sini-must-valge lipu. Lipp oli hoolikalt
pakitud ja peidetud ning
seetõttu ka väga hästi säilinud.

dud ning omakorda riidesse pakitud lipp,“ rääkis lipu
leidnud ehitustööline.
I Põhikooli direktori Tiit
Tali arvates võisid 40-ndatel aastatel lipu pööningule
peita tollased kooliõpetajad.
„Siis oli ju Eesti lipu omamine rangelt keelatud ja kui
mõisteti, et nõukogude võim

LINNA LEHES:
Paigaldatakse linna infoväravaid, välja
vahetatakse bussiootepaviljone
Ranitsatoetust saab alates 3. juulist

kuni 1951. aastani juhtis kooli direktor Robert Laanpere.
Tiit Tali ütles, et tõenäoliselt antakse ajalooline lipp
Võrumaa Muuseumile.
Võru Linnavalitsusel on
aga palve, et kui tollaste koolitöötajate tuttavad või sugulased teavad või on kuulnud
oma vanemate või vanava-

Valminud on
uued Võru linna
sümboolikaga
suveniirid
Katariina allee
korrastamiseks hakatakse projekti
koostama
Lk 8: Võru Folkloorifestivali kava

Võru visioonikonverentsil
otsitakse eduka arengu aluseid
17. augustil, Võru 222. sünnipäeval leiab aset Võru linna esimene visioonikonverents, mille
eesmärgiks on mõttevahetuste
ja seisukohtade kujundamise
kaudu välja selgitada väikelinna tasakaalustatud ning eduka
arengu alused.
Konverentsil vaadeldakse
Võru linna nii Eesti kui ka Euroopa tasandilt ning püütakse
leida vastuseid küsimustele kuidas ja kas me oleme nähtavad.
Võru I Põhikooli direktor Tiit Tali ja lipu leidnud ehitustööline seisavad kohas, kust Eesti riigi sümbol
leiti.

Sini-must-valge trikoloor
leiti 17. juuni lõuna paiku
kooli pööningult korstnajala
vahetust lähedusest, kui ehitustöölised vahelaelt liiva
hakkasid eemaldama. „Liiva
alt tuli välja hoolikalt paberisse mähitud pakk, mille
sees korralikult kokku pan-

on pöördumatult kehtestatud,
siis ilmselt selles hirmus lipp
peidetigi,“ rääkis Tali.
1940-1944 aastani oli tollase Võru Linna I Algkooli
juhataja Valev Härm, 1945.
aastal nimetati kool Võru I
7-klassiliseks Kooliks ning

nemate juttude põhjal lipu
peitmise lugu, palume kindlasti ühendust võtta Võru
Linnavalitsuse avalike suhete
korraldajaga telefonidel 552
5525 või 785 0948, et lipu
peitmise lugu koos trikolooriga muuseumis säilitada.
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Üleskutse rahvuslipu
heiskamiseks 8. juulil Võrus
Tänavu 8. juulil leiab Võrus
aset 14. Eesti vabadusvõitlejate kokkutulek ning seoses
sellega esitavad Võru linnapea
Ivi Eenmaa ja Linnavolikogu
esimees Tõnu Anton üleskutse,
heisata Võru linnas nimetatud
päeval Eesti lipud.
Eesti lipu seaduse kohaselt
on igaühel õigus heisata ja kasutada Eesti lippu, kui seda peetakse vajalikuks, järgides seaduse sätteid ja head tava.

Vabadusvõitlejate
kokkutulek algab Vabaduse platsilt
rongkäiguga kultuurimaja Kannel aeda, kus toimub ürituse pidulik osa.
Võrumaa Sõjameeste Ühenduse taotlusel on 8. juulil kokkutuleku ja rongkäigu läbiviimisega kella 8.00-11.00 liikluseks
suletud Vabaduse väljak ning
kella 10.50-st Vabaduse tänav
(Mäe ja Jüri tn vahelisel lõigul),
Jüri tänav (Vabaduse ja Liiva

tn vahelisel lõigul) ning Liiva
tänav (Jüri ja Kreutzwaldi tn
vahelisel lõigul) kuni rongkäigu
lõpuni.
Eesti vabadusvõitlejate 13.
kokkutulek toimus läinud aastal
Tartus, kus lauluväljakule kogunes umbes poolteist tuhat endist
sõjameest, sealhulgas arvukalt
väliskülalisi Leedust, Lätist,
Soomest, Rootsist, Kanadast ja
Austraaliast.
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Soovime leida meie väikelinna maineelemente kui piirkonna
arenguvõtmeid. Arutleme erinevetele arvamustele tuginedes,
millised on Võru linna kõige
väljapaistvamad erisused, kas
oleme neid erisusi oskuslikult
kasutanud. Otsime lahendusi,
kuidas rakendada Võru eripära
ning pakkuda oma väikelinna
sellisena, et oleks abi koha arengul uues majanduses, samuti
efektiivselt konkureerimiseks.

Teemana on püstitatud ka
küsimus, kas Võru on kättesaadav? Kuidas leiavad turistid
üles meie väikelinna, milliseid
infokanaleid kasutavad, millised on Võru tugevused, mille
alusel võiks linnake elanike osas
täieneda ning kas siinne majanduskeskkond soodustab uute
ettevõtete loomist ja kuivõrd
konkurentsivõimelised on Võru
ettevõtted üldse?
Visioonikonverentsi soovimegi läbi viia seetõttu, et tahame teada, mida arvavad Võru
linnast väljastpoolt tulijad, kas
külaline soovib siia peale esimest külaskäiku tagasi tulla ja
mis on selle tagasituleku peamised põhjused. Tahame teada,
kas meie praegused tegevused
on piisavalt selged ja vajalikud
või vajame hoopis laiemat tutvustust ning seni vähem esile
tõstetud eripärade rõhutamist.
Visioonikonverentsi
kava leiad lk 7.

Asutati uus linna hallatav
asutus - Nöörimaa Tugikodu
Võru Linnavolikogu otsusega
asutati sotsiaalteenuste paremaks korraldamiseks Võru linnas linnavalitsuse uus hallatav
asutus - Nöörimaa Tugikodu,
mis hakkab tegutsema aadressil Räpina mnt 22. Asutus alustab majandustegevust hiljemalt
01.01.2007.a.
Loodud asutuse eesmärkideks on hooldust vajavate,
resotsialiseeritavate või rehabiliteeritavate inimeste toimetulekuoskuste suurendamine või
säilitamine nende vajadustele
vastavate teenuste osutamise
kaudu. Samuti Võru linna eaka-

tele nende toimetulekut toetavate sotisaalteenuste osutamine
ning eluasemeta jäänud inimeste abistamine ja vanemliku hoolitsuseta laste või perevägivalla
all kannatavate laste ja/või vanemate abistamine.
Seoses tugikodu asutamisega antakse Võru Linnavalitsuse sotsiaalosakonnas 2
sotsiaalhooldusspetsialisti vanemametniku ja 0,5 linnaarsti
vanemametniku kohta, samuti 6
avahooldustöötaja abiteenistuja
kohta üle Nöörimaa Tugikodu
koosseisu.
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Võru Linna Leht

Võru linna tänavavalgustusest
Võru linnale kuuluvate tänavate üldpikkus on ligi 70 km.
Sellest valgustatud tänavaid
on 42 km. Kokku on Võru
linnas erinevat tüüpi valgustusliine ligi 51 km, sellest
õhuliine 38 km, isoleeritud
õhukaabelliine 3 km ja maakaabelliine 10 km. Tänavaid
valgustab 1290 erinevat tüüpi valgustit, valgustite koguvõimsus on 300 kW.
Võru linna valgustitest on
275 kaasaegsed naatriumlambid. Ülejäänud on enamuses
suure energiatarbimisega elavhõbedalambid, mis annavad
ligi kaks korda vähem valgust
kui sama võimsusega naatriumlambid. Üksikutes kohtades (kokku 48) on säilinud ka
hõõglampidega
valgusteid,
kõige rohkem on neid Katariina alleel (33).
Hõõglampidega valgustite
pirnid peavad vastu väga lühikest aega ja valgusviljakus on
äärmiselt madal. Kui kõik Võru
linna välisvalgustid vahetada
kaasaegsete valgustite vastu,
oleks aastane energiasääst umbes 350 000 krooni, ehk selle
raha eest oleks võimalik ära
valgustada 18 km praegu pimedaid tänavaid.
Aeg-ajalt esineb probleeme
linna parkides valgusteid lõhkuvate noorukitega. Kuigi politsei hoiab parkidel silma peal,
oleks palve ka linnakodanikele
– ärge jääge ükskõikseks, kui
teie linnas vandaalitsetakse,
informeerige sellistest tegudest
politseid.
Linna valgustusvõrk on
kõrgendatud ohu allikas, seega
peab see olema alati korras.
Tänavavalgustuse hoolduseks on Võru linn sõlminud
aastase hoolduslepingu OÜ-ga
Enerel, kes alustas hooldusega
1. oktoobril 2005. OÜ Enerel
dispetšerteenistus võtab vastu tänavavalgustuse rikketeateid telefonil 78 30 600. Kõik
tänavavalgustuse rikked registreeritakse ning nende kõrvaldamise aeg peab vastama
hoolduslepingus kokkulepitud
tähtaegadele.
Käiduosakonna
juhataja Karmo Kase tegi perioodil
01.10.2005-31.05.2006
OÜ
Enerel poolt teostanud täna-

Koostamisel on Võru
linna turismiarengukava
Alustatud on Võru linna turismiarengukava koostamist, mida
teostab äri- ja arengukonsultatsioonidega tegelev OÜ Funding. Projekti teotab Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus (EAS).

kaudu töötatakse välja strateegiad ja alustatakse esmase tegevuskava koostamist.
Juulis jätkuvad töökoosolekud turunduse seminaridega.

Võru
turismiarengukava
töögrupp tegeleb hetkel eesmärkide seadmisega, SWOT
analüüside teostamisega, mille

Turismiarengukava valmib
oktoobriks ja see koostatakse
aastani 2016.
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Turismiarengukava töögrupi koosolek.

Ranitsatoetust saab
alates 3. juulist

Võrus paigaldatakse Vee tänavale sellised laternad, mis imiteerivad nimetatud tänaval I Eesti Vabariigi ajal kasutuses olnud laternaid.

vavalgustusega seotud tööde
loetelust kokkuvõtte:
Valgusallikate vahetus ja
hooldus 330 tk
Uute valgustite paigaldus 19tk
Uute puitpostide paigaldamine
6tk
Toitepiirkonna rikked 28 korral
Linnakodanike poolt registreeritud kõned 91 korral
Jõulukaunistuste paigaldus,
hooldus ja demonteerimine
Linna
tänavavalgustuse
teostusjooniste koostamine
Tamula äärsetel tänavatel

paigaldas AS Elektriteenus
valgustuse rekonstrueerimise
käigus üle 50 uue valgustuspunkti ja rekonstrueeris toiteliinid. Projekti olid kaasatud
Roosi, Karja, Koidula, Tartu,
Vee, Vabriku, Liiva ja Petseri
tänavad. Vee tänavale paigaldati tavapärasest erinevad valgustid, mis imiteerivad Võrus
I Eesti Vabariigi ajal kasutuses
olnud laternaid, kuid on tänapäeva elektriohutusnõuetele
vastavad.
Ülar Kõrge
Insenervõrkude spetsialist

Lasteaia õppekulust vabastamiseks
tuleb esitada avaldus 20. augustiks
1. septembrist on Võrus lasteaia õppekulu maksmisest
vabastatud kolme ja enama
lapsega pered, kes omavad
elukoha andmeid Võru linnas. Vabastuse saavad ka
need pered, kelle vanemad
lapsed on üle 18-aastased,
kuid omandavad haridust
põhikooli, gümnaasiumi või
kutsekooli päevases õppes.
Vabastuse
määramiseks
peab lapsevanem või teda
asendav isik esitama vajalikud
dokumendid Võru Linnavalitsusele (infosaali) hiljemalt
20.augustiks.
Võru Linnavalitsuse hariduse- ja kultuurispetsialist kontrollib esitatud andmete õigsust,
esitab need kinnitamiseks Võru
Linnavalitsusele ning edastab

juuni 2006.a.

laste nimekirja hiljemalt 8.-ks
kuupäevaks koolieelsetele lasteasutustele. Koolieelsed lasteasutused arvestavad saadud
andmeid arvete väljastamisel.
Vabastus määratakse üks
kord aastas ja kehtib perioodil
1.septembrist 31.augustini, v.a
juulikuus, mil valvelasteasutuse koha eest tasutakse selle
kasutamise korral õppekulu
ühekordse kuumäära ulatuses
valvelasteasutusele.
Lasteaedade
õppekulu
määr alates 1. septembrist on
7% Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud palga alammäärast
ühe lapse kohta kuus ehk 210
krooni (varem 190 kr).
Õppekulust
vabastamise
määruse eesmärgiks on kergendada paljulapseliste perede

majanduslikku olukorda. Paljulapselisi peresid, kus kasvavad alaealised lapsed on Võrus
üle 100.
Õppekulust vabastamiseks
vajalikud dokumendid:
1. vanema avaldus (avaldus
on kättesaadav Võru linna
kodulehel www.voru.ee ja
infosaalis);
2. vanema isikut tõendav
dokument ja selle koopiad;
3. laste sünnitunnistused ja
selle koopia;
4. üle 18-aastaste laste puhul
põhikooli, gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse statsionaarses õppes õppimise tõend
õppeasutusest.
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Võru Linnavalitsus toetab
tänavu 1. klassi minevate laste
perekondi 1500-krooni suuruste Võru Tarbijate Ühistu
(TÜ) kinkekaartidega, et aidata peredel katta kulutusi, mis
kaasnevad laste kooli minekuga. Möödunud aastal oli toetuse suuruseks 1000 krooni.
Ranitsatoetust saavad Võru
linnas elukoha andmeid omavad
pered, kelle laps astub sügisel 1.
klassi. Toetus on mõeldud lastele riietusesemete, jalanõude,
spordi- ja muude koolitarvete
ostmiseks.
1500 krooni on jagatud 500,
2x300 ja 4x100 kroonisteks
kinkekaartideks, et võimaldada ostude tegemist erinevates
kauplustes.
Kinkekaarti eest raha tagasi ei maksta, see tähendab, et
kui näiteks 112 kroonist arvet
maksta kahe 100-kroonise kinkekaartiga, jääb 88 krooni liht-

salt kasutamata. Järelikult oleks
otstarbekam 12 krooni juurde
maksta ning teist kinkekaarti
näiteks teises kaupluses kasutada.
Kinkekaartidega saab osta
Võru TÜ järgmistest kauplustest: Maksimarket (Jüri 83),
Võru Kaubamaja (Kreutzwaldi
30), Lastekaubad Sipsik (Semu
Kaubamaja II korrusel), Bürookaubad (Tartu tn 25), Vilja
Konsum (Vabaduse 2A) ja Puhkekaubad (Jüri tn 74).
Ranitsatoetuse kinkekaardid
saab kätte alates 3. juulist Võru
Linnavalitsuse infosaalist lapse
sünnitunnistuse esitamisel.
Praeguse seisuga on Võru
linnas elukoha andmeid omavaid ja sügisel 1. klassi astuvaid lapsi 140. Linnavalitsus on
käesoleva aasta eelarvesse
ranitsatoetusteks planeerinud
210 000 krooni.
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I Põhikool, Järve Kool ja lasteaed
Päkapikk saavad uued juhid
Võru Linnavaltsus kinnitas
Võru I Põhikooli ja Võru Järve Kooli direktorite ning lasteaia Päkapikk juhataja konkursside tulemused. Põhikooli
direktori kohale asub alates 8.
augustist praegune Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse peaspetsialist Luule Press.
Järve kooli juhina jätkab Reet
Kangro ning lasteaia Päkapikk juhataja ametikohale
kinnitati Merike Kaver.
Luule Press omab kõrgharidust algklasside õpetaja ja
noorsootöö erialal. Press on varem töötanud Nõo Keskkoolis
õpetajana, Hugo Treffneri Gümnaasiumis / Tartu 1. Keskkoolis
õpetajana, kooli maine kujundaja, kooli- ja klassivälise töö
organisaatorina ning Tallinna
Pedagoogilises Seminaris lektorina. Praegu töötab ta Tartu Linnavalitsuses noorsooteenistuse
peaspetsialistina.
Võru I Põhikooli direktori
ametikohale kandideeris kuus
inimest.

Mõõduka ja raske vaimse
ning liitpuudega laste toimetulekukool - Võru Järve Kool
loodi 1996. aastal. Kooli asutamise initsiaatoriks oli nüüdseks
10 aastat asutust juhtinud Reet
Kangro, kes on toimetulekukooli juhtimisega hästi toime tulnud
ning seetõttu otsustati ka tema
jätkamine kooli direktorina.
Lasteaia Päkapikk juhataja
ametikohale kinnitas linnavalitsus Merike Kaveri.
Kaver on lõpetanud Tallinna
Ülikooli ja Rakvere Pedagoogikakooli alushariduse pedagoogi
erialal. Ta on varem töötanud
Võru 4. Lastepäevakodu kasvatajana, AS Johnny Kose tankla
juhatajana, Rävala Büroohoone
AS juhatuse esimehena ja Walking Kingakaupluse juhatajana.
Praegu töötab ta lasteaia Punamütsike õpetajana ja Parksepa
lasteaia liikumisõpetajana.
Kaver asub lasteaia Päkapikk juhataja ametikohale alates
31. augustist.
VLL
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Katariina allee
korrastamiseks hakatakse
projekti koostama

Huvikoolid soovisid
kergitada õppemaksu
Õppetasud Võru huvikoolides
Võru Muusikakool
Tasemeõpetus:
põhiõpe 240 kr
üldõpe 200 kr
Huviõpetus:

koor 60 kr
muusikaringid 1 kord nädalas 70 kr
muusikaringid 2 kord nädalas 120 kr
pilliring 120 kr
Isemajandav muusikaõpetus
eelkool 2 rühmatundi 120 kr
eelkool 1 rühmatund ja 1 pillitund 200 kr

Võru Kunstikool
kusntiosakonna põhiõpe 210 kr
kunstiosakonna põhiõppe
eel- ja täiendõpe 100 kr
kunstiosakonna huviõpe 100 kr
üldosakonna huviõpe 100 kr

Võru Spordikool
Spordikooli õppekulu osaline katmine
lapsevanetame poolt
on 100 krooni ühes kuus

Kolm Võru linna huvialakooli – Võru Muusikakool, Võru
Spordikool ja Võru Kunstikool
taotlesid alates käesoleva aasta 1. septembrist õppetasude
suurendamist, millega linnavalitsus ka nõustus. Sügisest
tõusevad huvialakoolide õppetasud keskmiselt 20 – 30 krooni võrra.

ka treeningtingimuste paranemisega, samuti soovitakse
juurde võtta üks treener.

Huvikoolid soovisid lapsevanemate poolt kaetava osalise
õppekulu kergitamist, tuues
põhjenduseks peamiselt kulude
suurenemise. Võru Spordikooli
puhul põhjendati tasu tõstmist

Võru linna 2006.a. kinnitatud eelarves on huvikoolidele
planeeritud kokku ligi 8 miljonit krooni.

Linnavalitsus nõustus huvikoolide põhjendustega ja
kinnitas alates 1. septembrist
2006.a. uued õppetasud, mis
on koolide arengu seisukohalt
vajalik.
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Alustati linna „infoväravate“
paigaldamist
Võru linna Antsla maantee
sissesõidule alustati linna
tähise ja infoväravate paigaldamist ning tänavu suve
jooksul on plaanis välja vahetada ka kuus bussiootepaviljoni.
Antsla mnt sissesõidule
ehitatakse välja infotasku, kus
hakkavad paiknema Võru linna
tähis, samuti Võru kaart koos
linna külalistele vajaliku informatsiooniga.
Samuti alustatakse bussiootepaviljonide väljavahetamisega – kavas on paigaldada
kuus uut paviljoni ning üks renoveerida.
Välja vahetatakse paviljonid Autobaasi (Räpina mnt),
Kalmistu (Kubja tee) ja Vilja
(Vilja tn) bussipeatustes, val-

Võru Linnavalitsus määras
projekteerimistingimused
Katariina allee ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerijat hakatakse otsima ilmselt
augustis.
Katariina allee on praegu
üsna halvas seisukorras ning
lisaks lagunenud tänavakattele
ja kõnniteedele vajab põhjalikumat korrastust ka haljastus,
et rõhutada tänava kultuuriloolist tähtsust ja parandada linna

üldilmet.
Tänava projekteerimisega lahendatakse sõiduteeala
ja liikluskorraldus, jalgteed,
välisvalgustus,
sademevee
ärajuhtimine ning haljastus ja
väikevormid.
Valminud projektile soovib
linnavalitsus leida kaasfinantseerija, et Katariina allee rekonstrueerimine ellu viia.
VLL

Puhkuste perioodil
muutuvad infosaali
lahtiolekuajad
Puhkuste perioodil 3. - 16.
juulini muutuvad Võru Linnavalitsuse infosaali lahtiolekuajad.

- 16. juulini esmaspäevast neljapäevani kella 9.00 – 12.00
ja 13.00 – 16.00, reedel kella
9.00 – 12.00.

Nimetatud perioodil saab
avaldusi ja muid dokumente
esitada linnavalitsuse infosaali esmaspäevast reedeni kella
9.00-12.00-ni, kolmapäeval
kella 13.00-16.00-ni, infosaali
telefon: 785 0901.

Kuna suvisel ajal linnavolikogu istungeid ei toimu, on
3. juulist kuni 17. augustini suletud ka volikogu kantselei.
Võru Linnavalitsus vabandab ning loodab inimeste
mõistvale suhtumisele.

Linnavalitsuse sotsiaalosakonna vastuvõtu ajad on 3.

Antsla mnt sissesõidu juures valmistatakse infotasku rajamiseks
vajalikku aluspinda.

gustatud ja reklaamtahvlitega
ootlad tulevad aga Tellisetehase (Antsla mnt), Ühispanga
(Tartu tn) ja Laane (Laane tn)
peatustesse.

kus soovitakse läbi ootepaviljoni võimaldada vaadet parki
ja Tamula järvele.
Planeeritavad tööd on kavas lõpetada augusti lõpuks.

Renoveerimisele läheb Tehase (Kreutzwaldi tn) peatus,
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Võru Vesi paigaldas linna
uued veevõtupostid
AS Võru Vesi paigaldas
koostöös AS-ga Veeseadmed Katariina ja Petseri
tänavate nurgale uued veevõtupostid, ütles AS Võru
Vesi juhataja Jüri Kaver.

Räpina mnt tänavakatte
taastusremondi hanke edukaim
pakkuja oli AS Põlva Teed
Linnavalitsus kinnitas Räpina
maantee tänavakatte taastusremondi riigihanke tulemused. Edukaimaks tunnistati AS
Põlva Teed pakkumine, mis
oli odavaim, 2 522 120 krooni
koos käibemaksuga.
Riigihanke pakkumismenetluse käigus laekus kokku

Liiva 21 territooriumil asub
kaks hoonet, mis mõlemad lähevad noortekeskuse käsutusse, kuid esialgu suudetakse renoveerida vaid hoovipoolsem
maja.

Nimetatud seadmed on
toodetud Eestis AS-i Veeseadmed poolt ning ühe maksumus on 13 000 krooni.
VLL
AS Võru Vesi juhataja Jüri Kaver demonstreerib kuidas uus veevõtupost töötab.

neli pakkumist, mis kõik hankele ka kvalifitseerusid. Kalleim pakkumine ulatus ligi 4
miljoni kroonini.
Räpina maantee tänavakate on plaanis uuendada lõigul
Olevi tänav kuni Võru linna
piir.
VLL

Noortekeskus saab sügisel
renoveeritud majja
Alustati Võru Avatud Noortekeskuse Liiva tn 21 asuva
hoone
rekonstrueerimisega. Töid teostab AS Maitim
ning projekti kogumaksumus on 1,39 miljonit krooni,
mis sisaldab hoone osalist
rekonstrueerimist ja sisustamist.

Ettevõte andis kaks veevõtuposti Võru Veele üheks
aastaks tasuta kasutamiseks,
et testida nende töökindlust.
Kui seadmed ennast õigustavad, siis on Kaveri sõnul plaanis kõik nõukogude aegsed
avalikud veevõtupostid välja
vahetada. Kokku on Võrus
nimetatud veevõtukohti 18.

VLL

Ehitustööde käigus vahetatakse välja hoone katus,
peamiselt rekonstrueeritakse
aga siseruume – seinad, laed,
põrandad.
Majja on plaanitud ühistegevuse ja meisterdamise ruumid, arvutitega õppetuba ning

vaikusetuba ja kontor.
Plaani kohaselt peab noortekeskuse maja koos sisustusega valmima 31. septembriks.
Projekti aitavad rahastada
Euroopa Liidu struktuurfond
meetme 4.3 „Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine“
raames 564 979 krooniga ning
Haridus- ja Teadusministeerium 141 245 krooniga. Võru
linna omafinantseering on 683
648 krooni.
VLL
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Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi
noored organiseerisid
rahvusvahelise noorsoovahetuse
12. - 19. juunini viibisid
Euroopa Noorte (Euroopa
Noored on Euroopa Liidu
haridusprogramm,
mis
toetab noorte omaalgatuslikke projekte ja rahvusvahelist koostööd) alaprogrammi 1 (multilateraalsed
noorsoovahetused) raames
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis Poola, Tšehhi ja
Slovakkia koolinoored.

ja kirjutama ise artikleid nii
kvaliteetlehtedele kui ka ajaviiteväljaannetele
sobivas
stiilis. Lisaks viidi läbi mitmeid suhtlusmänge, mille
eesmärgiks oli uurida väljakujunenud stereotüüpe ja
analüüsida nende muutmise
võimalusi.
Toimus ka osalejamaade
kultuuri ja traditsioone tut-

fotodest kogumiku, mis saadetakse kõigile osalejatele.
Kirjeldatud
projektiga
soovisime anda meie noortele
võimaluse kohtuda erinevate
maade noortega ning ennast
ettevalmistus- ja organiseerimistöös proovile panna.
Õpilasrühma sisulised liidrid
Gerda Rumvolt ja Priit Raid
tõestasid endid andekate tulevaste projektijuhtidena.
Kuna projekti töökeeleks
on inglise keel, toimis see
ka suurepärase ainealase intensiivkursusena. Loodame,
et noored said ettevalmistuse
käigus, debattidel ja workshoppides uusi ideid ja isetegemise tahet.

Noori käisid tervitamas ja nende tegevusele tunnustust avaldamas
ka Võru linnapea Ivi Eenmaa ja abilinnapea Innar Mäesalu.

Äsja läbi viidud projekti
teemaks oli “Kas meedial on
liiga palju võimu?”. Osalejamaade noored valmistasid
ette teemat selgitavaid ning
paremini mõista aitavaid ettekandeid. Toimusid mitmed
rühmaarutelud ja rollimängud
järgmistel teemadel: meedia
osatähtsus noorsoo Euroopateadlikkuse suurendamisel,
kuidas meedia manipuleerib
inimestega, poliitiliselt neutraalse meedia võimalikkus.

Külalistele meeldis väga
ringreis Võrumaal, kus külastati Metsavenna talu (eriliseks
atraktsiooniks oli ATV-ga
sõitmine), matkati rabas Luhasoo laudteel, vaadati Rõuges jaanalinde ja põhjapõtru
ning roniti Suure Munamäe
torni.

Noored õppisid ära tundma nn. kollases ajakirjanduses kasutatavaid võtteid

Eesti
rühma
noored
koostavad projekti jooksul
valminud materjalidest ja

vustav õhtu, kus iga rühm
esines laulude-tantsudega ja
õpetas neid ka teiste maade
noortele.

Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi
noorsoovahetuse
alased kontaktid said alguse
1997.a. kui Sr. Gabrielle McManus Iirimaalt otsis Briti
Nõukogu kaudu partnerit
Eesti väikelinnast noorsoovahetuse
korraldamiseks.
Noorsoovahetuste eesmärgiks on parema Euroopa loomine, mille raames antakse
noortele võimalused kohtuda
konstruktiivseteks aruteludeks ja kultuurikontaktide
loomiseks. Kõikide projektide rahastajaks on Euroopa
Liidu haridusprogramm Euroopa Noored.
Kokku on Kreutzwaldi
Gümnaasium osalenud 6 projektis ja ise organiseerinud 3
projekti.
Projektijuhid:õpetajad
Annely Eskla, Maila Vilu

Toimusid omavalitsusjuhtide
koolituspäevad
Võrumaa
omavalitsuste
juhtivametnikud osalevad
koolituse kaudu Euroopa
Liidu meetme 1.4 raames
projektis “Haldussuutlikkuse tõstmine”. Juunis toimusid esimesed loengud.
Kaks koolituspäeva sisustas Tartu Ülikooli lektor Margo Uusen, kes jagas omavalitsuste ametnikele teadmisi
kohamarketingi kontseptsioonist kohtade arendamiseks
ning keskendus koha maine
ja strateegilise imidži juhtimisele ja promotsioonile.
16. juunil leidis aset ka sissejuhatav loeng strateegilisele
planeerimisele, arengu kavandamisele ja kohaliku omavalitsuse arengukava koostamisele. TÜ Pärnu Kolledži
direktor Garri Raagmaa ja
Võrumaa Arenguagentuuri
konsultant Ülle Puustusmaa

tagavad väljaõppe, mille toel
on ametnikud suutelised kavandama kohalikku arengut,
suunama ja koordineerima
arengukavade koostamist.
Koduse ülesandena tuleb
järgmiseks koolituspäevaks,
mis toimub sügisel, ametnikel koostada arengukava
juurde kuuluv tegevuskava,

mida hiljem loengutel koos
spetsialistiga analüüsitakse.
Projekti on kaasatud
kõik Võrumaa 13 kohalikku
omavalitsust ning projekti
kogumaksumus on 124 793
krooni, sealhulgas omavalitsuste omafinantseering 31
197 krooni.

Valminud on uued Võru linna sümboolikaga suveniirid.

14. juunil möödus
65 aastat suurküüditamisest
Tänavu 14. juunil möödus 65
aastat esimesest suurküüditamisest Eestis. Mälestamaks
juuniküüditamise ohvreid, viidi Võru Katariina kirikus läbi
mälestusjumalateenistus ning
asetati pärjad Võru kalmistul
represseeritute mälestusmärgi
juurde.
Mälestusüritus jätkus kul-

tuurimaja Kannel aias, kus sõnavõttudega astusid üles Võru
maavanem Ülo Tulik ja Võru
linnapea Ivi Eenmaa.
1941. aasta 14. juunil küüditas stalinistlik Nõukogude Liit
Eestist umbes 10 000 inimest,
enamik neist naised, lapsed ja
vanurid.
VLL

Võru kalmistul asetati enamlaste võimu ohvritele püstitatud
mälestusmärgi juurde küünlaid ja pärgi.

Kinnitati Võru linna
jäätmehoolduseeskiri
Linnavolikogu kinnitas Võru
linna uue jäätmehoolduseeskirja. Uus eeskiri sisaldab
mõistete lahti seletamist, mis
tulenevad jäätmeseadusest ja
pakendiseadusest. Lisatud on
korraldatud olmejäätmete veo
punktid lähtudes jäätmeseadusest.
Olulisteks muudatusteks on
kohustus tühjendada jäätmemahuteid vähemalt kord kuus ning
kümne ja enama korteritega elamute korral tuleb segaolmejäätmete kogumismahuteid tühjendada mitte harvemini kui kaks
korda kuus.
Eraldi
on
sätestatud
garaažiühistu kohustus paigutada oma territooriumile ühine

jäätmekonteiner ning tagada
garaažide ümbruse korrashoid.
Käsitlemist on leidnud ka
probleemtoodete, vanade autorehvide ja pakendijäätmete käitlemise kord Võru linnas. Korraldatud jäätmeveo paragrahvi
all on sätestatud kohustus liituda
korraldatud jäätmeveoga ning
nimetatud jäätmeliigid, millele
rakendub korraldatud jäätmevedu.
Võru linna jäätmehoolduseeskiri
on kättesaadav Võru linna
koduleheküljel
www.voru.
ee/ Keskkond/ Õigusaktid
(http://www.voru.ee/index.
php?Menu=83)
VLL

Võru ja Aluksne lastelaager
3. – 7. juulini toimub Lätis Aluksne linnas
Võru-Aluksne lastelaager, millest võtavad osa
mõlema linna 10 – 14 aastased noored.
Laagri eesmärgiks on üheskoos uurida legende ja
muistendeid Aluksne-Võru regioonist, tutvuda sõpruslinna
ja selle kultuuriga, samuti luua sõprussuhteid noorte vahel
ning laiendada kahe piirkonna laste silmaringi.

TÜ Pärnu Kolldeži direktor Garri Raagmaa räägib oma
loengus sellest, kuidas targalt planeerida.

Lastelaager on projekti „Tourist Connecting Towns“ (Tamula
matkarada) üks ühistegevus. Võru noorte osalemine toimub
läbi noortekeskuse.
VLL

juuni 2006.a.

5

Võru Linna Leht

Võru linna laste suvelaager Jaanimäel
riin ning eelnevalt valmistatud
teemakohaste plakatite konkurss,
mille eest jagati ka auhindu.

12. - 17. juunini toimus juba
viiendat suve järjest Võru
linna laste suvelaager Jaanimäel. Laagri korraldasid
Võru Linnavalitsuse lastekaitse spetsialist Piret Vaher ja hooldustöötaja Kadri Voomets. Vabatahtlikuna
oli abiks Marika Lazareva
ja maitsvat toitu valmistas
lastele kokk Merike Press.
Laagripäevad olid sisustatud
sportlike mängude ja käelise
tegevusega - kaunistati pabertaldrikuid ja värviti savikujusid,
lõkke ääres peeti aga nõiapidu
koos aardeotsimisega. Samuti
valiti Jaanimäe miss ja mister,
kes näitasid oma oskusi tantsimises ja karaokelaulmises. Tänu
ilusatele ilmadele sai käia ka
ujumas ja mängida veesõda.
Laagripäevi aitasid sisustada
erinevad külalised - Eesti Punase Risti Võrumaa seltsi sekretär
Riina Paat rääkis lastele ohu
olukordadest looduses ja õpetas,
kuidas anda esmaabi. Samuti
prooviti kätt haavade sidumises.

Päeva teise poole sisustas
Võru politseijaoskonna vanemkonstaabel Elar Sarik, kes demonstreeris kuidas teeb tööd
politseikoer. Päeva lõpus said
aga lapsed panna proovile oma
oskused õhupüssist täpsuslaskmises.
Taimede tundmist õpetas
lastele läbi mängu Võru Linnavalitsuse haljastuse ja linnakujunduse spetsialist Anne Vahtla.
Lastele jäi laagrist tore ja
põnev mälestus, samuti täienesid teadmised ja kogemused. Tunti ka suurt huvi järgmisel suvel taas laagrisse tulla.
Lapsed jäid laagrieluga väga rahule ja soovisid järgmisel aastal kindlasti tagasi tulla.

Lõuna
Politseiprefektuuri politseikadetid Raino Sau ja
Jaak Kamber viisid preventsi-

oonitalituse konstaabel Triinu
Õispuu juhendamisel läbi õpetliku ja huvitava päeva, mille käi-

gus selgitati noortele alkoholi ja
tubakatoodete kahjulikku mõju
tervisele. Samuti toimus vikto-

Aitäh kõigile, kes aitasid
kaasa laste suvelaagri korraldamisele.
Piret Vaher
Lastekaitse spetsialist

„Võru Noortekeskus kui varaait“
Käesoleva aasta aprillis kuulutas Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus välja projektikonkursi „Avatud Noortekeskus
(ANK) kui varaait”. Konkursi algatajaks ja toetajaks
oli Haridus- ja Teadusministeeriumi
Noorteosakond
ning põhiﬁnantseerijaks Hasartmängumaksu Nõukogu.
Projektikonkursi
eesmärgiks
on noortekeskuste arendami-

ne Eestis ja noortele suunatud
tegevusvõimaluste
mitmekesistamine. Projekti kogueelarve on 1,45 miljonit krooni.
Konkursi kaudu toetati Võru
Noortekeskuse projekti professionaalse
matkavarustuse
soetamiseks 81 200 krooniga.
”Võru Noortekeskus kui varaait” omab
matkavarustust
(raadiosaatjad, suur staabitelk,

telgid, seljakotid, magamiskotid, magamisalused) 20-le
noorele ja 3-le rühmajuhile.
Alates 15. juulist laenutab
„Võru Noortekeskus kui varaait” eelnimetatud vahendeid
tasuta Võrumaa koolidele ja
teistele noorsootöö tegijatele
tasuta, kes ei kasuta matkavarustust ärilistel eesmärkidel.
Täpsemat

infot

matkava-

rustuse ja laenutustingimuste
kohta leiab alates 10. juulist
Võru Noortekeskuse koduleheküljel: www.zone.ee/voruank
Rohkem kui 10 aastat tagasi
oli Võru tuntud oma matkatraditsioonide poolest. Tol ajal tegutses Võru Matkaklubi ning Võru
Huvikoja juures matkaring. Mõlemad asutused on tänaseks oma
tegevuse lõpetanud ning koos
sellega kadus noortel võimalus
Võrus matkamisega tegeleda.

Meie sooviks on matkatraditsioonide taaselustamine ja jätkamine Võrumaal. Seega kutsun kõiki noortega tegelejaid
üles planeerima rohkem matku
noortega, mis peaks nüüd olema tunduvalt lihtsam tänu Võru
Noortekeskuse poolt pakutavale
uuele teenusele - tasuta matkavarustuse laenutusele.
Anneli Mee
Võru Noortekeskuse juhataja kt

Võrumaa Keskraamatukogu 1. - 20. augustini
inventuuriks suletud
Võrumaa Keskraamatukogu
on teavikute inventuuriks suletud 1. kuni 20. augustini.
Inventuuri ajal on avatud
avalik internetipunkt raamatukogu II korrusel esmaspäevast
reedeni kell 10–18, kus soovijad
saavad lugeda värskeid ajalehti
– ajakirju.

Juulikuu on raamatukogus viivisevaba, mis tähendab,
et kõik, kellel on raamatud
kauaks kätte jäänud, saavad
need juulikuu jooksul tagastada ilma viivist maksmata.
Raamatukogu avatakse taas
21. augustil ning viivisevaba periood kestab 4. septembrini.

1980ndatel aastatel asus
raamatukogu pastoraadihoones
Tartu tn 42 ning praegusesse
hoonesse Jüri tn 54 kolis 1995.
aastal, 1996. aastal alustati andmebaasi loomist tarkvaraprogrammiga “KIRJASTO 3000”.
2003. aasta mais kolis uutesse
ruumidesse ka lasteosakond.
2004. aasta kevadel jätkati an-

dmebaasi loomist ning elektroonilist laenutust programmiga “RIKS”.
Seisuga 1. jaanuar 2006 on
raamatukogus arvel 152 351 teavikut. Tänavu saavad kõik teavikud andmebaasi sisestatud, mis
on eeltingimus ka inventuuri tegemiseks ning samuti selgitatak-

se välja kogude tegelik seis.
Raamatukogu kollektiiv annab endast parima, et inventuur
saaks tehtud kolme nädalaga ja
loodab lugejate mõistvale suhtumisele.
Inga Kuljus
Võrumaa Keskraamatukogu
direktor

„Inimressurss rahva tervises”
Selline oli juunikuu algul toimunud kolmeteistkümnenda
tervise edenduse konverentsi
teema. Sotsiaalminister Jaak
Aab rõhutas oma sõnavõtus, et
tervise edendamisel tuleb vaadata kaugemale traditsioonilisest haigus-ravi süsteemist, sest
ennetamine on olulisem kui
tagajärgede likvideerimine.
On arusaadav, et nii inimese
enda kui ühiskonna seisukohalt
on kõige parem kui inimene on
terve. Praegu on väljatöötamisel uuendatud tervisepoliitika,
mis tähtsustab palju enam rah-

vatervise edendamist. Samas
jätkuvad alanud üleriigilised
programmid nagu näiteks südametervise strateegia elluviimine. Inimese tervise tagamise
tulemuslikkuse aluseks on koostöö ja vastutuse jagamine riigi,
kohaliku omavalitsuste, lasteasutuste ja perekonna vahel.
Põhjaliku ettekandega esines rahvusvaheline rahvatervise konsultant Mikko Antero
Vienonen. Ta tõi esile, et nakkavad haigused ei ohusta suurt
osa elanikkonnast, vaid olulised
on kroonilised haigused. Nende

puhul on kolm faktorit mida me
muuta ei saa – vanus, sugu ja pärilikkus. Aga väga palju sõltub
inimese enda valikutest – füüsiline aktiivsus, alkohol, suitsetamine ja toitumine.
Sotsiaalministeeriumi tervishoiu asekantsler Ivi Normeti
ettekanne oli rahvatervise alase
koolituse vajadusest ja arengusuundadest.
Tervise Arengu Instituudist
tervise edenduse osakonna juhataja Anu Harjo käsitles Eestis
tööd alustanud Tervist Eden-

davate Töökohtade liikumist
ja võrgustikku. Praegu kuulub
võrgustikku 30 organisatsiooni,
kuid lähieesmärgiks on laiendada 2007a. vähemalt 50 ettevõtte/asutuseni. Võru linna asutusi/
ettevõtteid võrgustiku töös veel
ei osale.
Tervist edendavate töökohtade põhimõte seisneb töökeskondade terviseohtude vältimises,
töötaja tervise kaitses, töötingimuste kohandamises töötaja
võimetele ning töökohal töötaja
elukvaliteedi parandamises.

Arvestada tuleks iga töökoha planeerimisel füüsilist, psühhilist ja sotsiaalset heaolu töökeskonnas. Tervise edendamine
töökohal algab seal, kus töötervishoiu ja tööohutuse kohustuslikud nõuded on juba täidetud.
Kuna palju sõltub tööandjatest,
siis sügiseks on just neile planeeritud ümarlaud.
Täiendav
info
tervist
edendavatest töökohtadest –
www.terviseinfo.ee
Helgi Paidre
linnaarst
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LINNAVOLIKOGU JA -VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu
istung 14. juunil
Võru Maakonna hariduse
arengukava kooskõlastamine
Volikogu kooskõlastas Võru Maavalitsuse poolt koostatud Võrumaa
üldhariduse arengukava, mis käsitleb
hariduskorralduslikke valdkondi ja haridusprotsessi toimimise põhimõtteid
Võru maakonnas. Volikogu ees ettekandega esinenud Võru Maavalitsuse haridusosakonna juhataja Pille Liblik ütles,
et arengukava koostamise vajadus tulenes kõige üldisemalt maakonna tervikliku ja tasakaalustatud ning jätkusuutliku
arengu tagamise vajadusest, kuna piirkonna sotsiaalmajanduslik areng sõltub
eeskätt inimeste võimest toime tulla, end
arendada ja oma elukvaliteeti tõsta.
Võru Maakonna hariduse arengukava on kättesaadav Võru Maavalitsuse
koduleheküljel aadressil: http://www.
werro.ee/mv/haridus/
Võru linna 2005. aasta majandusaasta
aruande kinnitamine
Kinnitati Võru linna 2005. aasta
konsolideeritud majandusaasta aruanne. Aruandega on võimalik täies mahus
tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis,
Jüri tn 11, Võru linna veebilehel www.
voru.ee / Kohalik võim / Eelarve / Aastaaruanded (http://www.voru.ee/files/
Võru linna 2006. aasta eelarve
muutmine ja lisaeelarve vastuvõtmine
Võeti vastu Võru linna 2006. aasta
lisaeelarve. Eelarve tulude poolele lisati
1,3 miljonit, millest 1 miljon laekus üle
linnavarade müügist (planeeritud 3,5
miljonit, laekus 4,5 miljonit). Eelarve
kulude pool täienes 8,8 miljoni võrra,

Võru Linnavalitsuse
istung 7. juunil
Detailplaneeringute
koostamise algatamine
Algatati Niidu 8 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamine. Ala suuruseks on 9600 m2 ning detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu
jagamine kaheks, määratud ehitusõiguse
muutmine, tehnovõrkude ja -rajatiste
asukohtade määramine, haljastuse ja
heakorrastuse ning liikluskorralduse lahendamine.
Algatati Jüri 13A kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamine. Ala suuruseks on 1100 m2 ning detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu
ehitusõiguse määramine, hoonestusala
piiritlemine, tehnovõrkude ja -rajatiste
asukohtade määramine, haljastuse ja
heakorrastuse ning liikluskorralduse lahendamine.
Algatati Roosi 2 kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamine. Ala suuruseks on 4925 m2 ning detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu
jagamine, hoonestamata osale ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine, haljastuse
ja heakorrastuse ning liikluskorralduse
lahendamine.

Võru Linnavalitsuse
istung 14. juunil
Ürituste korraldamine ja tänavate
sulgemine
Kooskõlastati 13.-16. juulil Võru
linnas läbiviidav XII Võru Folkloorifestival. Anti nõusolek nimetatud ajavahemikus kultuurimaja Kannel aias ürituste korraldamiseks kuni kella 02.00-ni.
Folkloorifestivali läbiviimisega lubati
liikluseks sulgeda alljärgnevad tänavad
ja parklad:
12. juulil kella 10.00-st kuni 17.
juuli kella 12.00-ni Liiva tänav Jüri ja
Kreutzwaldi tänavate vahelisel lõigul.
13. juulil kella 17.00-18.00-ni festivali rongkäigu ajal Kreutzwaldi, Tartu,
Jüri ja Liiva tänav.
15. juunil ühistantsu „Kuppari
muori“ läbiviimiseks kella 08.00-22.00
Vabaduse väljak ja kella 20.00-21.30
Vabaduse tänav Kreutzwaldi ja Mäe tänava vahelisel lõigul, Mäe tänav Tartu
ja Vabaduse tänavate vahelisel lõigul,
Lembitu tänav Tartu ja Vabaduse tänavate vahelisel lõigul.
Samuti lubati paigaldada täiendavad peatumist keelavad liiklusmärgid
13. juulist kuni 17. juulini kella 21.00st kuni 02.00-ni Petseri tänavale Jüri ja
Kreutzwaldi vahelisel lõigul paremale poole ning 15. juulil kella 12.00-st
kuni 21.00-ni Vabaduse tänavale Mäe ja
Kreutzwaldi tänavate vahelisel lõigul.
Kooskõlastati 27. juulil Võru linnas
läbiviidav Eesti Teatri Aasta Võrumaa
päev ning anti nõusolek kultuurima-

sellest 7,5 miljonit finantseerimistehingutest. Kuludena on planeeritud teede
ja tänavate ehitusele 6,9 miljonit krooni, noortekeskuse ja huvihariduse arendamiseks 0,5 miljonit ning koolide ja
lasteaedade rekonstrueerimiseks ning
inventari soetamiseks 0,9 miljonit.
Võru linna ehitusmäärus
Volikogu kinnitas Võru linna ehitusmääruse. Ehitusmääruse eesmärk on
Planeerimisseaduse ja Ehitusseaduse
rakendamine kohalikke olusid arvestades, Võru Linnavalitsuse siseste ülesannete jaotuse sätestamine ning nimetatud
seaduste nõuete täpsustamine planeerimise ja ehitamise korraldamisel Võru
linnas. Määrus reguleerib Võru Linnavolikogu, Võru Linnavalitsuse, linnavalitsuse ja teiste isikute vahelisi suhteid
planeeringute koostamisel, hoonete ja
rajatiste ehituslikul projekteerimisel,
ehitamisel ja ehitiste kasutamisel.
Võru linna arengukava aastani 2025
muutmine
Volikogus viidi läbi Võru linna arengukava aastani 2025 muutmise esimene
lugemine, kus linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Aivar Nigol tutvustas
tegevuskava aastani 2007 linnavalitsuse
poolseid muudatusettepanekuid, millega
on võimalik tutvuda Võru linna koduleheküljel www.voru.ee / Üldinfo / Arengukavad
(http://www.voru.ee/index.
php?Menu=138). Parandusi ja ettepanekuid tegevuskava muutmiseks saab teha
kuni 20. augustini 2006.a.
Võru linna heakorraeeskiri
Heakorraeeskiri reguleerib heakorranõudeid Võru linna haldusterritooriumil ning on täitmiseks kohustuslik kõigile Võru linna territooriumil viibivatele
või tegutsevatele isikutele. Uues heaja Kannel aias ürituste korraldamiseks
kuni kella 24.00-ni. Sulgeda liikluseks
27. juulil alates kella 12.00-st kuni rongkäigu lõpuni järgmised tänavad: Jüri tn
L. Koidula ja Liiva tänava vahelisel lõigul ning Liiva tänav Jüri ja Kreutzwaldi
tänava vahelisel lõigul.
Kooskõlastati rahvusvahelise autoralli „Lõuna-Eesti 2006“ läbiviimine 28. - 29. juulil Võru linna tänavatel.
Ürituse läbiviimiseks sulgeda liikluseks
järgmised väljakud ja tänavad: 28. juulil ajavahemikul 15.00-20.00 Vabaduse
väljak ja Vabaduse tänav Jüri ja Mäe tn
vahelisel lõigul, kella 18.00-22.30 Vee
tänav Vabaduse ja Liiva tänavate vahelisel lõigul, Liiva tn Vee ja Vabriku tn
vahelisel lõigul, Vabriku tn, Petseri tn
Vabriku ja Tamula järve vahelisel lõigul,
Paju tn Tamula järve äärest kuni Lepa
tänavani, Lepa tn, Lille tn, Jüri tn Lille
ja Piiri tn vahelisel lõigul, Piiri tn Jüri ja
Lille tn vahelisel lõigul, Niidu tn ning
Kreutzwaldi tn Paju ja Luha tn vahelisel
lõigul. 29. juulil kella 15.00-19.00 Vabaduse väljak ja Vabaduse tn Jüri ja Mäe
tänavate vahelisel lõigul.
Võru üldhariduskoolide õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljeheitmise
korrad
Linnavalitsuse määrusega kinnitati
Võru üldhariduskoolide (Võru Kreutzwaldi Gümnaasium, Võru Keskklinna
Gümnaasium, Võru Vene Gümnaasium,
Võru I Põhikool, Võru Täiskasvanute
Gümnaasium, Võru Järve Kool) õpilaste
vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljeheitmise
kord.
Vastavalt haridus- ja teadusministri
määrusele „Põhikooli ja gümnaasiumi
õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku, koolist lahkumise ja väljeheitmise kord“ valmistab igas koolis
korra eelnõu ette direktor ning selle kinnitab kooli pidaja. Heakskiitva arvamuse
on andnud koolide hoolekogud ja Võru
Linnavolikogu hariduskomisjon.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
Väljastati projekteerimistingimused Võru linna fiiberoptilise kaablivõrgu
ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimise eesmärk on saavutada parem ja
võimalusterohkem andmeside kvaliteet
omavalitsusasutuste, allasutuste ja teiste
asutuste vahel. Valguskaabli trassikoridor on plaanitud projekteerida Võru linnas Koidula, Seminari, Tartu, Lembitu,
Liiva, Uus, Kooli, Petseri pikenduse ja
Vilja tänavatele. Pikemas perspektiivis
on võimalik võrku laiendada.
Vilja 10 krundil asuva
lasteaia rekonstrueerimiseks
projekteerimistingimuste
väljastamine
Määrati Vilja 10 krundil asuva lasteaia rekonstrueerimiseks projekteerimistingimused. Võru Lasteaed Punamütsike on esitanud linnavalitsusele taotluse
31.03.2004 väljastatud projekteerimis-

korraeeskirjas on lahti seletatud mõisted
ning on lisatud punkt, mille järgi tekib
maaomanikul kohustus koristada oma
kinnistul tekkinud risustus ja reostus,
juhul kui ei ole võimalik kindlaks teha
reostuse või risustaja põhjustajat. Lisaks
heakorranõuete täpsustamisele on olulisemaks muudatuseks, et välja on jäetud
koormised heakorraeeskirja täitmiseks.
Heakorraeeskirja esimene lugemine volikogus katkestati ning parandusi
ja ettepanekuid oodatakse 20. augustiks
2006.a.
Heakorraeeskirjaga saab tutvuda
Võru linna koduleheküljel www.voru.
ee / Keskkond / Õigusaktid (http://www.
voru.ee/index.php?Menu=83)
Võru linna tänavate talihoolduse
seisundinõuded
Kehtestati „Võru linna tänavate talihoolduse seisundinõuded“ uus määrus,
kuna varem kehtinud määrust oli vaja
muuta enam kui 1/3 võrra.
Uue määruse kehtestamine tulenes
vajadusest viia Võru linna tänavate talihoolduse seisundinõuded vastavusse
tegelike võimalustega ning lisada uued
tänavad.
Pikk 21 krundi jagamise lubamine
ilma detailplaneeringut koostamata
Nõustuti Pikk 21 krundi jagamisega
detailplaneeringut koostamata. AS Võru
KEK on esitanud Võru Linnavalitsusele
Pikk 21 katastriüksuse kaheks jagamise
taotluse. Jagamise eesmärgiks on eraldada tootmishooned muudest hoonetest, et
paremini korraldada majandusallüksuste
tööd ja majanduslikku arvestust. Krundi
jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust tingivate
hoonete ehitamise soovi.
Räpina mnt 22 krundi ja sellega piirtingimuste pikendamiseks. Kuna väljastatud tingimused on sisuliselt aegunud
ning vajavad täpsustamist, siis määrati
uued projekteerimistingimused.
Vilja 2 krundi ja lähiala
detailplaneeringu
koostamise algatamine
Algatati Vilja 2 krundi ja lähiala
detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suuruseks on ca 1,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on maa-ala kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine, kruntidele ehitusõiguse
määramine, hoonestusalade piiritlemine,
tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade
määramine, haljastuse ja heakorrastuse
ning liikluskorralduse lahendamine.
Jüri, Kreutzwaldi ja Luha
tänavate vahelise maa-ala
ja lähiala detailplaneeringu
koostamise algatamine
Algatati nimetatud maa-ala ja lähiala detailplaneeringu koostamine, mille
eesmärgiks on maa-ala kruntideks jagamine, kruntidele ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine,
haljastuse ja heakorrastuse ning liikluskorralduse lahendamine. Ala suuruseks
on ca 10,65 ha.

Võru Linnavalitsuse
istung 21. juunil
Ürituse korraldamine ja
tänavate sulgemine
Kooskõlastati 8. juulil Võru linnas
üle-eestilise vabadusvõitlejate kokkutuleku läbiviimine. Seoses ürituse ja
rongkäigu toimumisega lubati 8. juulil
liikluseks sulgeda järgmised tänavad:
kell 8.00 – 11.00 Vabaduse väljak; kella
11.50-st kuni rongkäigu lõpuni Vabaduse tänav Mäe ja Jüri tn vahelisel lõigul;
Jüri tänav Vabaduse ja Liiva tn vahelisel
lõigul ja Liiva tänav Jüri ja Kreutzwaldi
tn vahelisel lõigul.
Võrumaa Keskraamatukogu
arengukava 2006-2010

Kinnitati

Võrumaa

Keskraamatukogu arengukava aastateks
2006-2010. Nimetatud arengukavaga
on
võimalik
tutvuda
Võrumaa
Keskraamatukogu
koduleheküljel:
http://lib.werro.ee/
Üldinfo / Arengukava
Erastatavate maade suuruste
kinnitamine ja nõustumine
ostueesõigusega erastamisega
Nõustuti ostueesõigusega erastamisega AS-le Võru Vesi: Allika 7, maa
suurus 4727 m2; Jalaka 11, maa suurus
2834 m2; Jüri 30C, maa suurus 2413
m2; Kaare 27, maa suurus 3126 m2;
Laane 5A, maa suurus 4619 m2; Lille
11, maa suurus 424 m2; Pikk 6A, maa
suurus 1350 m2; Ringtee 10, maa suurus
17022 m2; Räpina mnt 1B, maa suurus

neva maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Räpina maantee 22
krundi ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga on
tehtud ettepanek moodustada jätkuvalt
riigi omandis olevale Räpina maantee
22 krundi maa-alale Võru linna sotsiaalmaja teenindamiseks määratud krunt,
OÜ Võrko hoonete teenindamiseks
määratud krunt, jäätmejaama krunt ning
krunt koerte varjupaigale.
Vee 3 krundi ja sellega piirneva tänava-ala detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Võru linnas Vee 3 krundi
ja sellega piirneva tänava-ala detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud kinnistu jagamisel moodustuvale
uuele krundile uusehitisena ühe 2-korruselise üksikelamu ja ühe abihoone rajamine.
Võru linna teenetemärgi omistamine
Linnavolikogu otsustas omistada
Võru linna teenetemärgi pikaajalisele
murdmaasuusatamise treener-õpetajale LAUR LUKIN´ile panuse eest Võru
spordielu edendamisel ning premeerida
Laur Lukin´it 10 000.- krooniga. Linna
teenetemärk antakse Võru linna asutamise aastapäevaks (21.august).
Linnavolikogu ajutise komisjoni moodustamine
Moodustati linnavolikogu ajutine
komisjon Võru Kesklinna pargi kuulsuste väljaku eksponeeritavate persoonide leidmiseks. Komisjoni ülesandeks
on statuudi eelnõu väljatöötamine Võru
linnale ja maakonnale au ning kuulsust
toonud persoonide eksponeerimiseks
Kesklinna pargi kuulsuste väljakul, kan235 m2; Vee 16, maa suurus 2200 m2;
Veski 3, maa suurus 2990 m2. Kõikide
nimetatud maatükkide sihtotstarve on
100% tootmishoonete maa.
Samuti määrati Veskioja 16 asuva
reoveepuhasti uueks aadressiks Veskioja
18 ning nõustuti ostueesõigusega erastamisega AS-le Võru Vesi, maa suurus
1224 m2.
Aadresside määramine, Jaama
71 ja Jaama 71A erastatava maa
suuruse kinnitamine ja nõustumine
ostueesõigusega erastamisega
Määrati Jaama 71 asuva laohoone
uueks aadressiks Jaama 17A ning nõustuti ostueesõigusega erastamisega OÜ-le
AMI Treipuit, maa suuruseks kinnitati
1656 m2, maa sihtotstarve 100% tootmishoonete maa.
Nõustuti Jaama 71 maa ostueesõigusega erastamisega OÜ-le JUDIS ning
kinnitati maa suuruseks 1102 m2, maa
sihtotstarve 100% ärimaa.
Kinnistu Vee 3 reaalosadeks
jagamine, reaalosade pindalade
kinnitamine ja aadresside määramine
Nõustuti eraisikule kuuluva kinnistu Vee 3 kaheks reaalosaks jagamisega
ning kinnitati reaalosade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed:
Vee 1 – pindala 500 m2 – 100% väikeelamumaa
Vee 3 – pindala 688 m2 – 100% väikeelamumaa
F. R. Kreutzwaldi 1 maa
riigi omandisse jätmine
Kaitseministeeriumi taotlusel nõustuti F. R. Kreutzwaldi 1 administratiivhoone teenindamiseks vajaliku maa riigi
omandisse jätmisega ning kinnitati maa
suuruseks 871 m2, sihtotstarve riigikaitsemaa.
Kinnistute Lina 12 ja
Niine 12 ühendamine
Nõustuti eraisiku omandis olevate
kinnistute Lina 12 ja Niine 12 ühendamisega, ühendatud kinnistu aadressiks
kinnitati Lina 12, pindalaks 1813 m2,
sihtotstarbeks 100% väikeelamumaa.
Kinnistute Nõmme 18 ja Võru
linnas Kindsaare, maatükk 2
katastritunnusega 91901:014:0612
detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikustamine
Võeti vastu Kindsaare kinnistu
maatüki 2 detailplaneering, mille koostamise eesmärgiks on kehtiva üldplaneeringu muutmine maakasutuse funktsiooni osas, ehitusõiguste ja linnaehituslike
nõuete määramine. Avalik väljapanek
toimub 29.06. - 12.07.2006 Võru Linnavalitsuses Jüri tn 11 esimese korruse
infosaalis lahtiolekuaegadel.
Uus tn 21 krundi detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamine
Võeti vastu Uus tn 12 krundi de-

didaatide leidmine ning kandidaatide
seast valiku tegemine. Komisjoni koosseisu määrati:
Komisjoni esimees: Tõnu Anton
Komisjoni aseesimees: Erki Saarman
Komisjoni liikmed: linnavalitsuse esindaja Ivi Eenmaa
Võrumaa Muuseumi esindaja Siiri Toomik
Võru Instituudi esindaja Kadri Laube
Võru Maavalitsuse esindaja Peeter Laurson
Ajaloolane/museoloog Aleksander Krull
Komisjon peab esitama statuudi kinnitamiseks Võru Linnavolikogule.
Läbirääkimiste alustamine
palgatingimuste kokkuleppeks
Otsustati alustada Võru linna munitsipaalõppeasutuste volitatud esindajatega läbirääkimisi töötajate palgatingimuste kokku leppimiseks ning selleks
moodustati linnavolikogu ajutine komisjon koosseisus:
esimees: Tõnu Anton
aseesimees: Merle Koik
liikmed: Helga Ilves
Innar Mäesalu
Peep Poltimäe
Ülle Müürsepp
Kerstin TammjärvVõru linna lasteaiaõpetajate volitatud esindajad soovivad
oma pöördumises Võru Linnavolikogu
poole jätkata läbirääkimisi palgaalammäärade sidumiseks munitsipaalkoolide
õpetajate ametijärkude palga alammääradega. Sarnase pöördumisega on Võru
linna huvikoolide õpetajad pöördunud
Võru Linnavalitsuse poole. Seoses sellega otsustas Võru Linnavalitsus esitada
Võru Linnavolikogule eelnõu erinevate
palgaläbirääkimiste pidamise jaoks ajutise komisjoni moodustamiseks.

tailplaneering, mille koostamise eesmärgiks on krundi ehitusõiguse täpsustamine. Avalik väljapanek toimub 29.06.
- 12.07.2006 Võru Linnavalitsuses Jüri
tn 11 esimese korruse infosaalis lahtiolekuaegadel.
Kalmuse 16 krundi
detailplaneeringu vastuvõtmine
Võeti vastu Kalmuse 16 krundi detailplaneering, mille koostamise eesmärgiks on ehituskeeluvööndi vähendamine
ja krundi hoonestusala piiritlemine.

Võru Linnavalitsuse
istung 28. juunil
Võru linna koolieelsetesse
lasteasutustesse vastuvõtmise, sealt
lahkumise ja väljaarvamise kord
Kinnitati Võru linna koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise, sealt
lahkumise ja väljaarvamise kord, mille
eesmärk on täpsustada koolieelsesse
lasteasutusse vastuvõtmise protseduure.
Muudatused võrreldes endise korraga:
Täpsustatud on vastuvõetava lapse
vanuse alammäär, mis on 1,5 aastat tavarühmas ja 2 aastat erivajadustega laste
rühmas;
Lisatud on vastuvõtt suverühmadesse;
Sisse on viidud osaajalise koha
mõiste;
Lisandunud on erirühma vastuvõtt;
Muutunud on dokumentide esitamise ja rühmade komplekteerimise tähtajad;
Täpsustunud on lapse nimekirja
võtmise reeglid;
Lisandunud on ka lasteaiakoha kasutamise leping.
Ehituslubade väljastamine

Ehitusluba anti ka Tamula ja
Kubija järvede supelrandadesse väikerajatiste püstitamiseks.
Võru Linnavalitsuse
31.05.2006 korralduse nr 354
kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavalitsuse 31.05.2006 korralduse nr 354
„Jüri 29 krundi ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli
Jüri 29 krundi jagamine ning liikluskorralduse põhimõtete väljatöötamine.
OÜ Saheka esitas Võru Linnavalitsusele
taotluse, milles soovib detailplaneeringu
algatamise korralduse kehtetuks tunnistamist.
Planeerimis- ja ehitusala
korraldamiseks vajalike
blankettide kinnitamine
Kinnitati detailplaneeringu algatamise
ettepaneku,
projekteerimistingimuste
taotluse ja valminud ehitise ülevaatuse
akti blanketid.
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Näpustuudios meisterdati kaisuloomi
5. – 15. juunini said lapsed
MTÜ Aila Näpustuudios meisterdada suuri kaisuloomi, nagu
see juba heaks traditsiooniks
on kujunenud. Sel aastal võisid
lapsed valida kaisukaru, kaisukassi, kaisuahvi ja dinosauruse
vahel.
Meisterdajaid oli kokku 38,
nende hulgas ka paar poissi.
Kõige nooremad meisterdajad olid seekord 4- aastased,

kes olid abiks kaasa võtnud ka
ema. Aasta vanemad tüdrukud
said karu õmblemisega aga
juba iseseisvalt hakkama. Vanim kursusest osavõtja oli 17aastane keskkoolitüdruk.
Kaisulooma tegijate seas
oli nii neid lapsi kel seljataga
juba Näpustuudio käsitööringi kogemus, kui ka neid, kes
varem ise midagi õmmelnud
pole. Ühtmoodi hästi hakkama

said kõik ning nüüd on iga laps
ühe kaisulooma võrra rikkam.
3. -12. juulini ootab MTÜ
Aila Näpustuudio kõiki huvilisi PÄRLIPÄEVADELE, kus
saab valmistada erinevaid pärlitest mänguasju, ehteid, lilli ja
võtmehoidjaid.
Eveli Noortoots
MTÜ Aila Näpustuudio
õpetaja

Lapsed omavalmistatud kaisloomadega.

Kultuurimaja Kannel üritused juulis
Jaik / Jan Rahman PAINAJA
Võru Teatriateljee suvelavastus. Väimela mõisa viljaaidas.
Lavastaja Tarmo Tagamets. Piletid (100.-/80.-) eelmüügis kultuurimaja Kannel
kassas. Info ja broneerimine tel. 78 68676.
1., 6., 7., 8., juulil Juhan

Bussiliin Võru-Aluksne vahel
Väljumine Võrust kell 10.00, saabumine Aluksnesse kell
11.20
Võru-Vastseliina-Misso-Aluksne, OÜ Asunduse Kiirliin.
Täispilet 55 krooni.
Väljumine Aluksnest kell 14.00, saabumine Võrru 15.20
Aluksne-Misso-Vastseliina-Võru, OÜ
Asunduse Kiirliin. Täispilet 55 krooni.
SA Võru Pensionäride Päevakeskus on juulikuus suletud,
augustis on päevakeskus avatud kella 10.00 – 14.00.
Info: vppk@hot.ee

8. juuli Üleriigiline vabadusvõitlejate kokkutulek
Kell 11.00 Kandle aias
9. juuli Lindpriide vabaõhukontsert (külalisena Glaudia Ševtšenko)

Pileti hind: eelmüügist 125.-; pensionärid 100.-, kohapeal 150.Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügikohtades.
Pileti saab osta kultuurimaja Kannel kassast tööpäeviti kella 12
- 16, 18 - 21. Info ja broneerimine telefonil 78 68676.
13. - 16. juuli Võru Folkloorifestival “Igal puul oma juur”

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

27. juuli üleriigiline kunstisündmus “Eesti Teater 100”
Kell 10.00 – 22.00 Võru kultuurimajas Kannel

Võru Linna Leht
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