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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Võrus tõusevad lasteaedade
ja huvikoolide õpetajate palga
alammäärad
Võrus allkirjastati koolieelsete
lasteasutuste ja huvialakoolide
pedagoogide ning Võru Linnavalitsuse ja Volikogu esindajate vaheline palgakokkulepe,
mille kohaselt tõusevad alates
1. jaanuarist 2007.a. lasteaedade ja huvialakoolide õpetajate palga alammäärad 12%.
Võru Linnavolikogu poolt
moodustatud palgaläbirääkimiste komisjoni ning pedagoogide
esindajate osavõtul toimunud
läbirääkimistel lepiti kokku
kõrgharidusega õpetajate palga
alammäärad vastavalt pedagoo-

gide atesteerimisel omistatavatele ametijärkudele järgmiselt:
noorempedagoog 5990 krooni;
pedagoog
6390
krooni;
vanempedagoog 7270 krooni;
pedagoog-metoodik 8840 krooni.
Pedagoogide
kvalifikatsiooninõuetele vastava kesk-eriharidusega pedagoogi palgamäär
võib olla kuni 15% madalam
kõrgharidusega pedagoogi palgamäärast.
2006.aasta kevadel tegid
Võru linna koolieelsete lasteasutuste ja huvialakoolide õpetajad

LINNA LEHES:
Keskkonnaminister toetab Võrumaa
veemajanduse projekti realiseerimist

ettepaneku alustada läbirääkimisi palga alammäärade osas. Vahepeal on osapooled kohtunud
mitmeid kordi, arutamaks erinevaid ettepanekuid. Korduvate
arutelude käigus jõuti kokkuleppele 12%-lises palga alammäära
tõstmises.
Kõikidel
õppeasutuste juhtidel on
eelarveliste
võimaluste
olemasolul
õigus määrata töötajatele ka
alamäärast kõrgemat palka.

Võrumaa aasta isaks valiti Väino Leok
Linna turismiarengukava koostamine
on jõudmas lõppfaasi
Ivi Eenmaad saatsid kaks töövarju
Noortekeskuses tähistati 3. sünnipäeva
ja uue maja avapidu

VLL

Konkurss „Võro liina tego 2006“
Võru Linnavalitsus kuulutab
taas välja konkursi aasta kõige
silmapaistvama teo selgitamiseks. Selleks oodatakse linnakodanike arvamusi ja ettepanekuid.
Täida kõrvalolev kupong
ning postita see hiljemalt 10.

jaanuaril (postimaks on tasutud,
ning marke kupongile kleepima ei pea). Kupongil tuleb ära
märkida just sinu arvates kõige
silmapaistvam tegu aastal 2006.
Tee valik juba olemasolevate
kandidaatide seast või kirjuta
oma eelistus punktiirjoonele.

Kindlasti märgi ära ka oma
nimi ja kontaktandmed, sest
kõigi kupongisaatjate vahel loositakse välja auhinnad.
„Võro liina tego 2006“ kuulutatakse välja Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamisel kultuurimajas Kannel.

Linna jõudis jõulupuu

✂

„Võro liina tego 2006“
1. Võru Spordihalli valmimine
2. Koreli oja heakorrastamine (I etapp)
3. Kesklinna pargi rekonstrueerimine
4. Tamula rada (Juudiparki mänguväljaku rajamine,
laudistee rannas, infotahvlid-viidad)
5. ...........................................................................................
6. ...........................................................................................
7. ...........................................................................................
8. ...........................................................................................
Eesnimi ............................................................................

VÕRU LINNAVALITSUS

TASUB POSTIKULU

Luba nr. 1378

MAKSTUD VASTUS
EESTI

Perekonnanimi .................................................................
Kontaktandmed: aadress .................................................
..........................................................................................
telefon ......................................................

Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11
65620 VÕRU
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Avalik vastus Võru linna
kodanikule Vaiko Tigasele
Küsimused tekitavad küsimusi
Lugupeetud Vaiko Tigane ,Teie
huvi linna valitsemise vastu on
teretulnud. Tahtes olla kursis
ametnike tegevusega, tuleks aga
esmalt usaldada isiklikke kontakte nende linnavalitsuse töötajatega, kelle tegemiste vastu
sügavamat huvi tunnete.
Tõenäoliselt ainult oma isiklik ego sunnib minema seda
teed, et saada tunnustust, olgu
see kasvõi oma pildi nägemine
ajalehes. Sadadesse ulatuvate küsimuste esitamine röövib tõenäoliselt ka aja, mis ei
võimalda nende sisu eelnevalt
põhjalikult analüüsida ning
kontrollida numbrite ja faktide
õigsust. Kust võtab Hr. Tigane
Tartu tänava teekatte uuendamise summaks 1,2 miljonit, jääb
minule esitatud küsimustiku
põhjal arusaamatuks. Tartu tänava katendi uuendamine läks
tegelikkuses maksma 313 000
krooni. Kust on võetud teadmine, et tänava ehitamise käigus
ilmnesid tõsised möödalaskmised projekteerimises? Kust on
võetud teadmine, et tänavaaluste kommunikatsioonide kui ka
kooli renoveerimise projektidest
arusaamisega on raskusi?
Mille alusel esitatakse väide,
et on olnud probleeme pargiga
piirnevate maavalduste omanikega? Suheldes ise inimestega
kes elavad uue pargi naabruses,
võin öelda, et koostöö on väga
meeldiv ja viljakas.
Millel tugineb arvamus, et
tänavate remondi maksumust ei
prognoosita adekvaatselt? Kas
seda on tänasel ehitusturul üldse
võimalik adekvaatselt hinnata?
Kust võetakse arvamus, et linnavalitsus tegeleb üldplaneeringu korrastamisega? Tegelikkuses koostatakse aga hoopis uut
üldplaneeringut.
Mille alusel on kujunenud
teadmine, et Kooli tänava ehitamisel on tegemist „kinnisideega“ ning et ehitusmahu suurenemisega tekkivad ülekulud
jääksid ei tea kelle kanda?
Võin kindlalt öelda, et need
ja ka teised küsimused tuginevad valeinformatsioonile, teadmatusele, ebakompetentsusele
või teadlikule valele.

Kõike korraga ei
ole võimalik teha
Tänavate temaatika huvitab
aga kindlasti kõiki ja seetõttu

ma, tuleva aasta algul valmiva,
kaubanduskeskuse külastajatele tagatakse kõikidele nõuetele
vastav ligipääs.

Tuleva aasta prioriteet – kõnniteed ja
tolmuvadad tänavad

selgitaks lühidalt tänavate ehitamise ja remontimise strateegiat.
Võru linnas ei ole olnud
riigi iseseisvumise ajast alates
linna arengustrateegiat ja eesmärgistatud tegevust. See on
viinud kurbade tagajärgedeni.
Uued linnaosad on jäänud ilma
veest ja kanalisatsioonist, puudub tänavavalgustus, tänavad
on välja ehitamata või on neil
lastud laguneda. Sarnane tegevusetus on ilmnenud kogu linna
terviklikul arendamisel. Seetõttu oleme sunnitud likvideerima
ainult varasemat kaost. Tänavate remondijärjekorda sättimine
saab tõenäoliselt teoks alles siis
kui on lõpetatud kiireloomulised
tööd.
Viimase kolme aasta jooksul
on linna tänavatesse investeeritud sadu miljoneid kroone.
Korda on tehtud Kreutzwaldi,
Jüri, Luha, Lembitu, Tartu, Olevi, Koreli ja Liiva tänavad ning
Räpina mnt, ehitatakse Kooli
tänavat jne. Tolmuvabaks on
muudetud Luha ja Põllu tänavad.
Mõne aastaga aga üle oma
varju ei hüppa. Nii ootavadki
järge veel väga paljud tänavad.
Miks tehakse just Kooli tänavat
aga mitte V. Tigase elukohas
Võrukivi piirkonna tänavaid?
Sellele, on lihtne vastata, sest
seal piirkonnas pole ei kooli, lasteaeda ega spordihoonet.
Töid tehakse tähtsuse ja olulisuse järjekorras.
Ehitades välja Kooli tänava
parandame tuhandete inimeste,
sealhulgas meie laste igapäevast
elukvaliteeti. Suured kortermajad saavad korraliku valgustatud
juurdesõidutee oma kodule. Lastele, kes käivad gümnaasiumis,
spordikoolis või Punamütsikese
lasteaias, kindlustatakse turvaline kodutee. Võru kõige suure-

Samas olen aga nõus, et
Võrukivi piirkonna tänavad on
väga halvas seisukorras. Millises mahus ja milliseid tänavaid
remonditakse või ehitatakse tuleval aastal, seda otsustatakse
linnavalitsuses igal eelarveaastal eraldi, võttes arvesse linna
rahakoti suurust, tegelikku reaalset teede-tänavate seisukorda
ja koalitsioonileppest tulenevaid
kohustusi.
Samadel kaalutlustel otsustatakse ka väljakuulutatud riigihangete realiseerimise tegelikud võimalused. Tuleval aastal
tahaksime sättida prioriteediks
teede tolmuvabaks muutmise ja
kõnniteede seisukorra parandamise. Milliseid teid ja tänavaid
tuleval aastal tegelikult tegema
hakatakse, selgub eelarve kinnitamise käigus.
Kreutzwaldi tänava komplekse remondi kohta oskan öelda, et seda enne kolme aasta
möödumist tõenäoliselt ei tule,
kuna vajaminevad rahasummad
ületavad lähiaastatel Võru Linnavalitsuse, AS Võru Soojuse
ja AS Võru Vee finantsvõime
piire. Kokku läheks objekt tänase päeva hindadega maksma
orienteeruvalt 60 miljonit krooni. Vee-ettevõte tegeleb praegu
100 miljoni kroonise projektiga,
mis peaks kindlustama paljudele
linnlastele ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kättesaadavuse. Soojaettevõte on rekonstrueerinud
ja kaasajastanud katlamaja, mis
hoiab ära toasooja hüppelise
tõusu. Aktiivselt
tegeldakse
uute trasside rajamisega ning
vanade remondiga.
Vilja -Räpina mnt ringristmiku ja Antsla mnt ehituse maksumus saab selgeks pärast projektide kättesaamist. Nimetatud
objekte hakkab projekteerima
riigihankel edukaks tunnistatud
pakkuja AS K & H.
Mäidu Helistvee
Võru abilinnapea

Võru Linnavalitsus
võtab alates 1.
jaanuarist 2007 tööle

Nöörimaa Tugikodu võtab alates
1. jaanuarist 2007 tööle

0,5 ametikohaga:

majandusspetsialisti
koristaja

linnaarsti
Sooviavaldus koos CV-ga
saata 11. detsembriks Võru
Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale, aadressil Jüri tn
11, Võru 65620 või e-postile:
kersti.koosaar@vorulinn.
ee.
Info tel: 785 0907

0,5 ametikohaga:

1,0 kohaga:

avahooldustöötaja
Sooviavaldus koos CV-ga saata 11. detsembriks Võru
Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale, aadressil Jüri tn 11, Võru
65620 või e-postile: kersti.koosaar@vorulinn.ee.
Info tel: 785 0907
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Keskkonnaminister toetab
Võrumaa veemajanduse
projekti realiseerimist
20. novembril kohtus AS
Võru Vesi juhataja Jüri Kaver keskkonnaminister Rein
Randveriga, et arutada Emajõe-Võhandu Ühtekuuluvusfondi projektiga seonduvat.
Viimasel ajal on ehitushinnad
tõusnud, mistõttu ei jätku ka
veemajanduse projektide teostamiseks piisavalt raha.
Võru maakonna veemajanduse projekt on üks osa EmajõeVõhandu Ühtekuuluvusfondi
projektist. Lisaks AS Võru Veele osalevad Emajõe-Võhandu
Ühtekuuluvusfondi projektis ka
AS Põlva Vesi ja AS Emajõe
Veevärk.
Võru maakonna projektis
osalevad Antsla vald ja Võru
linn. Planeeritud projekti maksumus on ligikaudu 150 miljonit
krooni, millest 100 miljonit oli
planeeritud Võru linnale ja 50
miljonit Antsla vallale. Projekteerimine peaks lõppema 2007.
aasta esimeses kvartalis, seda
rahastab samuti Ühtekuuluvusfond ning see osutus planeeritust isegi natuke odavamaks.
Nii Randver kui ka Kaver
tõdesid, et suure tõenäosusega
kallineb ka see projekt võrreldes esialgse planeeringuga, kuid
on arvata, et hindade tõus jääb

väiksemaks kui Matsalu projekti puhul (kallinemine 2,4 korda).
Võrumaa kuulutab välja hanke
nn Punase raamatu järgi, ehk
esmalt projekteerimishange ja
seejärel ehitushange valminud
projektile. Matsalu projekti korral oli nii projekt kui ka ehitustöö ühes hankes, mis sisaldab
kindlasti suuremat riskikoefitsenti hinnapakkumises.
Keskkonnaminister
Rein
Randver leidis, et kui Võrumaa
veemajandus projektis planeeritud tegevused on otseselt seotud Euroopa Liidu direktiividest
tulenevate nõuetega, ei tohiks
projekti kallinemine ehitamist
peatada. Randver lubas, et
Keskkonnaministeerium pöördub Vabariigi Valituse poole
eesmärgiga planeerida puuduolevad vahendid 2008. aasta riigieelarvest. Kui see ei õnnestu,
peab vähendama projekti mahtu
olemasolevate summadeni, ehk
isegi kuni 50% võrra. Kuid sellisel juhul jääb täitmata hulk direktiividest tulenevaid nõudeid.
Näiteks asula reovee direktiivi täitmiseks on aega aastaani
2010.
KKM

Linn toetab jõulude ajal
lasterikkaid peresid
Võru linn toetab ka tänavu jõulude ajal Võrus elavaid kolme ja
enama lapsega peresid.
Toetuse saamiseks ootame lasterikastelt peredelt toetusavaldusi
11. detsembriks 2006. Avaldused esitada Võru Linnavalitsuse sotsiaalosakonda, mis asub Jüri tn 11 hoovis.
Info tel: 785 0940, 785 0907
VLL

Konkurss tugiisiku
teenuse pakkumiseks
Võru Linnavalitsus korraldab konkursi tugiisiku teenuse pakkumiseks psüühika- ja vaimupuudega inimeste.
Pakkuja peab olema juriidiline isik ja tegelenud psüühika- ja
vaimupuudega inimestega vähemalt kolm aastat ning tugiisikud
peavad olema läbinud vastava koolituse.
Pakkumises palume välja tuua ühe inimese teenuse hinna ühes
kuus. Hind peab sisaldama ka tugiisiku supervisiooni.
Teenust osutame kümnele inimesele.
Pakkumised esitada hiljemalt 11. detsembriks 2006 Võru Linnavalitsusse aadressil Jüri tn 11.
Info tel: 785 0907

Iisalmi linn saatis Võrru
jõulupakke
Võru sõpruslinn Soomes, Iisalmi, saatis Võru linna vähemkindlustatud peredele jõuludeks kingitusi.
Kingituste toimetamist Võrru korraldasid Iisalmi õpetaja Ulla Maia Laak, reisifirma Mika Niskanen OY ja Soome operatiivautode
tootja Profile.
Kingitused nii imikutele kui suurematele lastele sisaldavad riideid, jalanõusid ja muud tarvilikku.
Iisalmist saadetud kingitused jagab laiali Võru Linnavalitsuse
sotsiaalosakond, mis asub Jüri tn 11 hoovis.
VLL
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Võru linna turismiarengukava koostamine
on jõudmas lõppfaasi
Võru linna turismiarengukava koostamine koos tegevuskavaga on jõudmas lõppfaasi.
Nimetatud dokument on linnavalitsuses
läbivaatamisel
ning pärast seda suunatakse
arengukava ettepanekute tegemiseks avalikustamisele.

Turismiarengukava
vajadusest
Arusaam, et turism on Võru linnas majandussektor, mis vajab
eraldi süvendatud planeerimist,
pandi ametlikult paberile aastal 2002, mil valmis Võru linna
arengukava ning mille tegevuskavas vastav tegevus ka ära märgiti. Turismi põhjalikumat planeerimist on pidevalt rõhutanud
ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) esindajad, kelle
vastutusalaks on Eesti riikliku
turismipoliitika teostamine ning
vastava valdkonna toetusraha
jagamine.
Seega, turismiarengukava
koostati vajadusest sihikindlamalt ellu viia turismi toetavaid
tegevusi Võru linnas. Selgelt
paika pandud plaanid aitavad linnavalitsuse töötajatel edukamalt
oma tööd teha, ettevõtjatel kindlama südamega oma turismialaseid investeeringuid planeerida
ning linnakodanikul kontrollida
linnavalitsuse töövõimet. Lisaks
aitavad konkreetselt ning selgelt
paika pandud plaanid rahastajatel otsustada, kas Võru linna turismialased investeeringud väärivad toetust. Kuna arengukava
koostati EAS-i toetuse abil, siis

võib julgelt väita, et nemad näevad Võru linnal turismialast
potentsiaali ning on nõus linna
abistama investeeringute elluviimisel.

Arengukava protsess
Arengukava koostamise protsess
algas käesoleva aasta juunis ning
kestis kokku 5 kuud. Protsessi
osalesid Võrumaa Turismiliidu
(Võru maakonna turismiettevõtjaid ühendav organisatsioon),
Võrumaa Kutsehariduskeskuse,
Võru I-punkti, Võrumaa Arenguagentuuri, Võru Maavalitsuse
ja Võru Vallavalitsuse esindajad
ning Võru Linnavalitsuse töötajad. Lisaks olid tegevuskava
koostamisse kaasatud Haanja ja
Rõuge vallavanemad, et paika
panna ühised turundustegevused. Kogu arengukava koostamise protsessi juhtisid Funding
OÜ eksperdid Ander Ojandu ja
Ragne Kasesalu.
Võru linna turismi arengukava koostati töögrupiga läbiviidud
seminaride põhjal. Kokku viidi
läbi üle 10 seminari. Seminaride kaudu andsid töögrupi liikmed arengukava koostamiseks
sisendi, mis konsultantide poolt
ühtseks dokumendiks kujundati.
Arengukava koostamisel käsitleti järgmisi valdkondi: piirkonna
turismiressursside ülevaade; turismi arengueeldused maailmas,
Euroopas ja Eestis; sihtgruppide määratlemine; konkurentide
määratlemine; arengustrateegia
koostamine; turundus; tegevus-

ja ajakava koostamine ning finantseerimine.

Parimad tulemused
põhinevad koostööl
Kogu arengukava protsessis oli
suurimaks väljakutseks Võru
kui turismi sihtkoha olemuse
määratlemine. On selge, et Võru
linn ei oma hetkel ühtegi tuntud
ja tunnustatud turismiobjekti
ning on ka üpris keeruline tunnustatud objekti lähiaastatel välja arendada. Tuntud ja tunnustatud objektide all peame silmas
analoogseid objekte Suure Munamäe või Rõuge Ööbikuoruga.
Kuna üksikut objekti eraldi esile
tõsta on raske, otsustati rõhutada Võru linna turismiväärtuslike
objektide tervikut ning kohalikul
kultuuril, eluviisil, arhitektuuril,
loodusel ning inimestel baseeruvat pärandit.
Lisaks jõuti seisukohale, et
parimad tulemused saavutatakse, kui arendatakse Võru linna
ühtse sihtkohana koos Rõuge ja
Haanjaga, moodustades selliselt
„turismikolmnurga”. Nimetatud
kolmnurga liidriteks lähiaastatel on selgelt Rõuge ja Haanja,
kes juba täna suudavad edukalt
turiste teenindada ning kolmiku
koostööd täiendab Võru vald.
Võru linna ülesandeks on täiendada loodusturismil baseeruvaid
naaberomavalitsusi turistidele
sobiva linnalise keskkonnaga
ning suuremate ürituste korraldamist võimaldava kohana.
Võru linna prioriteetseteks objektideks ja teemadeks on Ta-

Turismiarengukava töökoosolek. Koosolekut juhatab turismiarengukava tööprotsessi kordineeriv OÜ Funding ekspert Ander Ojandu.

mula järve ning selle rannaala ja
lähiümbruse väljaarendamine,
Võru kui Kreutzwaldi pärandit
kandva linna esiletõstmine (sh
Kreutzwaldi muuseumi arengu
toetamine) ning Võru kultuuripärandit esitlevate tegevuste
arendamine. Olulisteks investeeringuobjektideks on arengukavas peetud ka Katariina alleed,
Seminari platsi, Kubija rekreatsiooniala ja Võru kirikuid.

Oluline on ühine
turundustegevus
Arengukava tegevuskavas on
oluline osa turundustegevustel,
mida planeeriti koostöös Rõuge ning Haanja valdade juhtidega. Esimesed ühistegevused
algavad juba käesoleva aasta
detsembris, mil ühiselt avatakse
talvehooaeg. Muidugi ei välistata koostööd teiste omavalitsus-

tega, kuid peamisteks koostööpartneriteks jäävad siiski Rõuge,
Haanja ning Võru vald.
Arengukava avalikustamise tulemusena ootame eelkõige
Võru turismiettevõtjate ettepanekuid turismiarengukava rakendamise kohta ning soovime
teadvustada
linnakodanikele
linnavalitsuse plaane turismivaldkonnas. Olge aktiivsed ning
jagage meiega oma arvamust.
Täpsem info arengukava
avalikustamise kohta antakse
Võru linna interneti kodulehekülje vahendusel.

Ander Ojandu
Ragne Kasesalu
OÜ Funding konsultandid
Aivar Nigol
Võru Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja

Soodustingimustel tehniliste abivahendite taotlemine ja eraldamine
Võru maakonnas korraldab ja
koordineerib tehniliste abivahendite alaste teenuste osutamist
sotsiaalabi korras Maavalitsuse
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
ning tehniliste abivahendite kohalik ekspertkomisjon.
Tehnilised
abivahendid
(proteesid, ortoosid jm abivahendid) on tooted, instrumendid, varustus või tehnilised süsteemid, mille abil on võimalik
ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude
süvenemist,
kompenseerida
kahjustusest või puudest tingitud
funktsioonihäiret, parandada või
säilitada võimalikult kõrget füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust
ning tegutsemisvõimet.

kostja lapsele;
•
tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% (kuulmispuude
puhul kuulmislangusega alates
30 detsibellist) või on määratud
puude raskusaste;
•
vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend
võimaldab parandada toimetulekut;
•
insuliini süstivad diabeetikud;
•
isikud, kellel on rinnavähi tagajärjel eemaldatud rind
Abivahendite vajaduse määrab väikeabivahendite korral
perearst või eriarst ja keerulisemate tehniliste abivahendite
korral eriarst või rehabilitatsiooniasutus.

Riigieelarvest kompenseeritavate tehniliste abivahendite
eraldamist reguleerivad sotsiaalhoolekande seadus ja sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a
määrus nr 79 “Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused
ja kord”.

Abivahendite ostmise või laenutamise esmakordseks kompenseerimiseks tuleb pöörduda
maavalitsusse isikliku abivahendi kaardi saamiseks. Isikliku abivahendi kaart väljastatakse ainult Võru maakonna elanike
registris olevatele isikutele.

Soodustingimustel saavad
tehnilisi abivahendeid taotleda:
•
lapsevanemad või ees-

Elukoha muutmise korral
peab isikliku abivahendi kaardi
omanik pöörduma uue elukoha-

järgse maavalitsuse poole, kus
tema kaart registreeritakse ümber.
Ettevõtted müüvad ja laenutavad abivahendeid soodustingimustel ainult isikliku abivahendi kaardi olemasolul. Kui isikul
puudub kaart, siis tuleb taotlejal
osta ja/või rentida abivahend
täishinnaga.
Korduvalt määratud abivahendite soodustusega ostmiseks
või laenutamiseks tuleb pöörduda taotlejal abivahendeid väljastatavasse ettevõttesse. Ettevõte
kooskõlastab enne abivahendi
müüki või laenutamist taotluse
maavalitsusega.
Tehniliste abivahendite kohalik ekspertkomisjon vaatab
läbi isikute taotlused tehniliste abivahendite saamiseks ja
teeb otsuse:
•
kui isik vajab abivahendit maksumusega alates 20
000 kroonist;
•
vajab uut abivahendit
enne eelmise kasutusaja möödumist;
•
vajab abivahendit, mis
ei sisaldu tehniliste abivahendite
määruse loeteludes;
•
taotleb abivahendi eest

tasumisel omaosaluse protsendi
vähendamist.
Erandjuhtumite puhul tuleb
tehniliste abivahendite ekspertkomisjonile esitada vabas vormis taotlus, isikliku abivahendi
kaart, eriarstitõend või rehabilitatsiooniplaan ja hinnapakkumised.
Isiku omaosalus on abivahendi maksumuse ja tehniliste
abivahendite määruses kindlaks
määratud riigi osaluse vahe, kuid
mitte väiksem kui 100 krooni.
Hoolekande- ja kinnipidamisasutustes viibivatele isikutele vajalike abivahendite ostmist
ja laenutamist finantseeritakse
asutuse eelarvest, välja arvatud
hoolekandeasutustes viibivatele
isikutele.
Proteeside, ortopeediliste ja
muude abivahendite soetamiseks puuetega inimestele on sotsiaalministri käskkirjaga 2006.a
eraldatud Võru Maavalitsusele 1
451 427 krooni.
Maavalitsus on sõlminud
lepingud teenuste osutamiseks
kogu mahus 11 firmaga alljärgnevalt:
nägemisabivahendid - OÜ

Laservisioon, MTÜ Jumalalaegas
kuulmisabivahendid - SA
TÜ Kliinikum Kõrvakliinik
ortoosid ja proteesid, ortopeedilised jalanõud - AS
Gadox, Jalaexpert OÜ, OÜ Ortopeediakeskus, RV Ortopeedia,
SA Elva Haigla TM, SA TÜ Silmakliinik
liikumisabivahendid, põetus- ja hooldusvahendid - OÜ
ITAK, Tervise Abi OÜ.
Võru Maavalitsuses, Jüri 12
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas on kodanike vastuvõtt igal
tööpäeval kella 8.00 - 12.00
ja 12.30 - 16.30. Isikliku abivahendi kaarte väljastatakse ka
firmade AS Gadox ja OÜ Ortopeediakeskus Võrus toimuvatel
vastuvõttudel.
Täiendavat informatsiooni
saab osakonna telefonidelt:
786 8339 - Peep Piirsalu
- osakonna juhataja, tehniliste
abivahendite kohaliku ekspertkomisjoni esimees
786 8340 - Helbe Munski peaspetsialist
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Noortekeskuses tähistati
3. sünnipäeva ja uue maja avapidu
sialist Peep Lill, samuti Võru
linnapea Ivi Eenmaa, volikogu
esimees Tõnu Anton, abilinnapead Innar Mäesalu ja Jüri Johanson ning nõunik sotsiaal- ja
tervishoiu alal Kersti Kõosaar.
Anneli Mee rääkis avakõnes lühidalt uue maja renoveerimisest ja sisustamisest, mis
sai võimalikuks koostöös Võru
Linnavalitsusega. Projekti rahastati Euroopa Liidu struktuurifondist ning Võru linna finantseerimisel sai lõpetatud ka
piirdeaia ehitus.
2003. aasta 10. septembril
sõlmiti Võru linna ja Võru valla
poolt MTÜ Võru Noortekeskus
asutamisleping. Mõned kuud
hiljem, 25. novembril avati

Kadripäeval täitus Võru
noortekeskusel kolmas tegevusaasta. Sünnipäeva tähistati üheskoos noortekeskuse
uue maja, Liiva tn 21, ametliku avamisega.
Kuigi värskelt remonditud
maja uksed on olnud avatud
juba septembri lõpust, kavandati pidulik avamine sünnipäevaga ühele ajale, sest nüüdseks on
valminud ka uus aed noortekeskuse ümber ning juhataja Anneli Mee sõnul on maja tänaseks
täiesti valmis.
Noortekeskuse avamis- ja
sünnipäevapeole tulid uue majaga tutvuma ja õnne soovima
Võru maavanem Ülo Tulik
ning haridusosakonna peaspet-

noortekeskuse ruumid Tartu
tänaval. Noortekeskuse esimene
juhataja oli Aliis Vene. Tollasele üheliikmelisele kollektiivile
tuli lisa aasta hiljem: 2004. aasta septembrist noorsootöötaja
Kristi Vals ja oktoobrist lisaks
ka vabatahtlik Itaaliast.
Noortekeskuse tegevuse laienemise ja meeskonna kasvuga tekkis vajadus leida uued ja
suuremad tegevusruumid.
Noortekeskuse nimel tänas
juhataja kõiki tublisid inimesi,
kes on valutanud südant Võrumaa noorte pärast ja aidanud
igati kaasa neile parimate võimaluste pakkumisele.
VLL

Võru turismipiirkond on talvehooajaks valmis
arenguvõimalused. Võru linna
turismistrateegia visiooniks on
olla aastaks 2025 Lõuna-Eesti
ihaldusväärseim, ummamuudu
ehk omanäolisel pärandil põhinev turismisihtkoht. Aastaks
2016 soovime koos Haanja ja
Rõugega olla Kagu-Eesti tähtsaim turismi tõmbekeskus.
Nagu näha on ambitsioonid
suured, kuid meie arvates täiesti saavutatavad.
Oluliseks tuleb pidada
eristumist teistest turismisihtkohtadest ning omanäolisuse
säilitamist ning erinevustel põhinevate turismitoodete pakku-

Rõuge, Haanja, Võru vald ja
Võru linn on otsustanud ühiselt korraldada turismi talvehooaja reklaamimist. Soovime nelja omavalitsust koos
käsitledes tutvustada ühtset
Võru turismipiirkonda.
Tõuke selleks saime Võru
linna turismiarengukava koostamise protsessi käigus. Analüüsides meie turismipotentsiaali
saime selgeks, et üksnes omavahelises koostöös on võimalik
muutuda Lõuna-Eesti oluliseks
turismisihtkohaks.
Võrul on ühed, Rõugel ja
Haanjal teised tugevused ning

mist.
Turismihooaja
avaüritusega soovime anda sõnumi, et
Võru turismipiirkond on talvehooajaks valmis. Külastajal on
põhjust siia puhkama tulla, saades siit nii omanäolist elamust,
sportlikku ja aktiivset tegevust,
kultuurisündmusi, kui ka laadida oma energiavarusid.
Läbi talvehooaja on Võrumaal piisavalt tegevusi ning iga
külastaja on siia oodatud ning
teretulnud.

Laupäeval, 9. detsembril kell 18.00 toimub Võru Kreutzwaldi muuseumi õuel
tänavuse Võru-Haanja-Rõuge ühise talvehooaja avalöök.

Kohal on Ummamuudu-miis, Nursi naised (Tilgu Tilde
ja Rohtlätte Roosi) ning Papa Kreutzwald ise.
Üles astuvad Lauri Õunapuu & sõbrad ning tantsutrupp Sirutus.
Lapsed saavad muuseumi aias näha päris põhjapõtru.

Tule, alustame talve koos!
Info: tel. 552 5525, keiu.ruus@vorulinn.ee

Võrru jõudis jõulupuu
29. novembril jõudis linna Võru
tänavune jõulukuusk, mis on
pärit Laheda vallast, Roosi külast. Jõulupuu paigaldati traditsiooniliselt Vabaduse platsile.
Kuusk on 18-meetri kõrgune
ja Võru Linnavalitsus maksis puu
omanikule 4000 krooni.
Jõulupuu tõi linna ja paigaldas
OÜ Aigren ning transpordi ja paigalduse kulud kattis sponsorluse
korras OÜ P.A.K. Partnerid.
Tuled süüdatakse jõulukuusel
3. detsembril kell 16.00.
VLL

Töövarjupäeval, 23. novembril saatsid Võru linnapea
Ivi Eenmaad kaks töövarju
– Võru Kesklinna Gümnaasiumi õpilane Tuuli Helk ja
Varsti Keskkooli õpilane
Kertu Pehlak. Töövari oli ka
linnavalitsuse ettevõtluse ja
linnavarade osakonna juhataja Ülle Kitsikul.
Ivi Eenmaa tutvustas töövarjudeks olnud tüdrukutele
esmalt linnavalitsuse maja ning
rääkis linnapea ametist üldiselt.
Samas olid noored väga altid
esitama küsimusi linna tuleviku osas. Hiljem võtsid Tuuli
ja Kertu koos linnapeaga osa
Omavalitsuste Liidu juhatuse
koosolekust.
Kertu sõnul poleks ta uskunud, et linnapea ametiga nii
suur vastutus kaasneb. „Iga allkiri on nii määrava tähtsusega.
Samas sain teada, et linnapeaks
olemine on põnev amet ning

samas nõuab vastava iseloomuga inimest. Kõik sellele kohale
ei sobiks,“ rääkis Varsti kooliõpilane.
Tuuli hindas linnapea ametit samuti huvitavaks. „See on
töörohke ja väga tiheda päevakavaga. Linnapea peab linnas
toimuvaga hästi kursis olema.“
Võru Kesklinna Gümnaasiumi
õpilasele meeldis see, et ta sai
koos linnapeaga osa võtta koosolekutest ja näha, mis tegelikult sellistel kokkusaamistel
toimub.
Töövarjupäev on majandusõppe raames toimuv üritus,
mille eesmärk on keskkoolis
õppijatele anda võimalus tutvuda tänapäeva töömaailmaga.
Noorel tuleb valida, kellega ta
soovib päev läbi kaasas käia ja
jälgida ta tegemisi.
VLL

Aivar Nigol

Võru-Haanja-Rõuge Turismitalv
2006/2007 avamine
Näha saab kolme vallavanemat (Kalvi Kõva, Jüri Gotmans ja Georg
Ruuda) kahel suusal, stardipaugu annab Võru linnapea Ivi Eenmaa.

Võru linnapead saatsid
kaks töövarju

Võru linnapea Ivi Eenmaa räägib töövarjudele Tuulile ja Kertule
linnapea ametist.
Foto: Kaarel Matsin

Võrumaa aasta isa on
Väino Leok
Tänavuseks Võrumaa Aasta
Isaks valis maavalitsuse teenetemärkide komisjon ettevõtja ja Eesti motospordi ühe
eestvedaja Väino Leoki. Tiitel
anti üle isadepäeva pidulikul
kontsertaktusel Võru Muusikakoolis.
Väino ja Milvi Leoki peres
on üles kasvanud kolm poega
Aivar, Arvo ja Avo, kes on eeskujuks ühiskonnale ning omakorda ergutavad noori tegelema motospordiga.
Väino Leoki aasta isa kandidaadiks esitanud Võru Linnavalitsus põhjendas valikut sellega, et mees edukalt tegelenud
ettevõtlusega,
korraldanud
vabariiklike ja rahvusvahelisi motospordiüritusi ning üles
kasvatanud kolm põlvkonda
nii Võrumaale kui Eestile kuulsust toonud motosportlasi. Motosport kuulub nende spordialade hulka, kus riigi toetus on
olnud minimaalne ning Väino
Leok on nimetatud spordiala
toetanud oma äritegevusest.
Esmakordselt anti Võrumaa
Aasta Isa tiitel välja 2005 aastal. Tiitli pälvis Antsla vallas
Haabsaare külas elav kuue lapse isa Jüri Drenkhan.

Võrumaa Aasta Isa 2006 – Väino Leok
Foto: Rauno Kais
(www.motosport .ee)

Aasta Isa tiitlile võib üles
seada võrumaalase, kelle perekonnas kasvab või on üles kasvanud vähemalt kaks tubli last
ja kes on tunnustatud nii oma
ametitöös kui perekonna väärtustamisel, olles ühiskonnale
heaks eeskujuks ka väljaspool
oma pereringi.

VLL
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Jõulukuu Võru
Noortekeskuses
7. detsember Eesti noorte poliitikakursus:
Eesti riik ja ühiskond
(lektorid Tartu Ülikooli politoloogia tudengid)
Kell 16.30-18.00
8. detsember Infopäev: Naer on terviseks
(lektor naeruterapeut Ülle Närska)
Kell 16.00-19.00
15. detsember Meisterdamiskursus: Jõulukaunistused
Kell 16.00-19.00
22. detsember Noortekeskuse noorte jõulupidu
Kell 16.00-19.00
27.detsember Infopäev: Uimastitega või uimastiteta (lektor Tallinna Kiirabihaigla arst Mare
Liiger)
Kell 12.00-15.00
28. detsember Koolitus aktiivile: Grupi liitmine (lektor Argo Bachfeldt Jõhvi Noortekeskusest)
Kell 11.00-16.00
29. detsembril Infopäev: Kehakunst (lektorid
Kätlin Kits, Ülle Hummal)
Kell 16.00-19.00
Koolitused ja infopäevad on osalejatele TASUTA. Projekte toetavad Võru Maavalitsus ja Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendus.
Osalejatel palume eelnevalt registreeruda Võru
Noortekeskuses (Liiva tn 21) või
tel: 782 3003/ 56 316 231; e-post: voru.
ank@mail.ee

VÕRU JÕULULAAT OOTAB
UUDISTAMA JA OSTMA
9. ja 10. detsembril ootab Võru jõululaat Vabaduse
väljakul alates kella 10.00 kõiki linlasi ja
kaugemalt tulijaid laadamelust osa saama.
Jõululaada avab 9. detsembril kell 10.00 Võru linnapea Ivi
Eenmaa, kes hiljem ka ise laadaleti taga kaubelda aitab.
Kohal on kauplejaid Setomaast Saaremaani. Pakutakse igat
liiki käsitööd (kudumid, kaltsuvaibad, puidust meisterdatud
tooted jne), jõululaua ettevalmistamiseks tarvilikke aiasaadusi ja
lihatooteid (hapukapsas, mesi, marjad, õunad, maasuitsusingid
ja -vorstid, Saaremaa lihaleib, eksootilised maiustused).
Kindlasti ei puudu ka piparkoogid ja muud maiustused.
Kui kõht tühjaks läheb, pakuvad usinad perenaised teile
maitsvat suppi ja muud suupärast. Külma aitab peletada
kuum tee ja hõõgvein, mida on mõnus lõkke ääres nautida.
Meelelahutuseks pakutakse tantsu ja laulu.
Õnneloosi korraldavad Lions Klubi ja
lasteaed Päkapikk ning Avon.

Kohtumiseni jõululaadal!
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LINNAVOLIKOGU JA -VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu
istung 8. novembril

saab tutvuda Võru linna veebilehel www.voru.ee (Üldinfo/ Linna arengukava)

Võru linna 2006. aasta eelarve
täitmise käigust
Võru linna eelarve 9 kuu tulud
on täidetud 77% ja kulud 65%.
Tulude laekumist on mõjutanud
eelkõige tulumaksu hea laekumine. Tulumaksu laekumise
eelarvet on suurendatud lisaeelarvega 1,8 milj kr kuid vaatamata suurendatud eelarvele on
tulumaksu laekumine 76% aasta
eelarvest.
Kulude eelarve on täidetud
65% ulatuses (täpsustatud eelarvest), kuna tänavate ehitus pole
lõppenud ja investeeringukulud
on tegemata.

Puuetega inimestele eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord
Volikogu kehtestas puuetega
inimestele eluruumide kohandamise toetuse maksmise kord.
Teenuse eesmärgiks on puudest
tingitud lisavajaduste kompenseerimine isikutele, kellel on
raskused eluruumis liikumisel
või enesega toimetulekul ja nimetatud raskusi on võimalik
vähendada eluruumi kohandamisega.
Eluruumi kohandamise toetust saavad sügava liikumispuudega ja progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega
isikud, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel omavad elukoha
aadressi Võru linnas. Kohandamist teostatakse eluruumides,
mis on taotleja või temaga samas eluruumis elava perekonnaliikme omandis.
Eluruumide
kohandamise
toetust finantseeritakse riigieelarvest Võru linna eelarvesse
eraldatava puudega inimeste
sotsiaalhoolekande vahendite
arvelt.

Võru linna arengukava aastani 2025 muutmine II lugemine
Võru linna kehtiv arengukava on koostatud aastani 2025.
Arengukava tegevuskava ja
investeeringute kava hõlmab
aastaid 2004-2007. Arengukava
muudatusettepanekud tulenevad vajadusest arvestada 2007.
aastaks kavandatud tegevustega
ning viia arengukavas nimetatud
vastutajad kooskõlla linnavalitsuse muutunud struktuuri ja
ametinimetustega.
Arengukava muudatustega

Võru Linnavalitsuse
istung 1. novembril
Hoolekogu moodustamine
Moodustati Võru Kreutzwaldi
Gümnaasiumi hoolekogu alljärgnevas koosseisus:
Tõnu Anton – Võru Linnavolikogu esindaja;
Aivar Kilgast – lastevanemate esindaja;
Ülle Rumvolt – lastevanemate esindaja;
Henn Tarro – lastevanemate
esindaja;
Taive Peedosaar – lastevanemate esindaja;
Kadri Koreinik – lastevanemate esindaja;
Aivar Halapuu – õpetaja;
Maila Vilu – õpetaja;
Kristina Metsaots – õpilaste
esindaja.
Kultuurimaja Kannel ringide
osalemistasu
Kehtestati Võru Kultuurimaja
Kannel ringides osalemistasu
alates 01.01.2007. Uuest aastast
on laste võimlemisringides ja
rahvatantsuringides osalemise
teenuse hinnaks ringiliikmetele
70.- krooni kuus. Osalustasu rakendatakse 01. septembrist 01.
juunini.
Praegu on ringides osalemistasu 50.- krooni kuus. Kõrgema
osalemistasu kehtestamine on
vajalik, kuna viimati kehtestatu
nimetatud tasu 2003. aastal ja
selle aja jooksul on tegevusteks
vajalikud vahendid ning teenused kallinenud. Kultuurimaja
direktor taotles osalemistasuks
100.- krooni kuus, kuid linnavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakond ei pea nii suurt osalustasu

Tugiisiku teenuse osutamise
tõusu otstarbekaks.
Ehitusloa väljastamine
Ehitusluba anti eraisikule üksikelamu püstitamiseks asukohaga Sulevi tn 26.
Kasutusloa väljastamine
Väljastati kasutusluba Võru
Kesklinna pargi rekonstrueeritud ja püstitatud ehitistele
(heakorrastus ja haljastus, laste
mänguväljak, energia-, valgustus- ja turvarajatised, pargiteed
ja pargiskulptuur).
Projekteerimistingimuste väljastamine
AS VGT esindaja taotluse alusel väljastati projekteerimistingimused F.R. Kreutzwaldi 59C
kinnistul asuva gaasijaama rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Võru Linnavalitsuse
istung 8. november
Aadressi määramine, nõustumine ostueesõigusega erastamisega
Määrata Kivi 12, Silikaadi 8 asuvate OÜ Selista Ehituse omandis
olevate ehitiste uueks aadressiks
Ringtee 2 ning nõustuti Ringtee
2 maa ostueesõigusega erastamisega OÜ Selista Ehitusele,
maa suuruseks kinnitati 70320
m2. Erastatava maa sihtotstarve
on 100% tootmishoonete maa.
Maa ostueesõigusega erastamine
Nõustuti Vee 19 maa ostueesõigusega erastamisega eraisikutele. Maa sihtotstarve on väikeelamumaa suurusega 617 m2.

kord
Volikogu kinnitas tugiisiku
teenuse osutamise korra Võru
linnas. Määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel
Võru linnas elukoha aadressi
omavatele psüühikahäiretega ja
vaimupuudega inimestele tugiisiku teenuse osutamist.
Teenuse eesmärk on puudega
inimeste ühiskonda integreerimine erinevate tegevuste kaudu.
Tugiisiku teenust finantseeritakse riigieelarvest Võru linna
eelarvesse eraldatava puudega
inimeste sotsiaalhoolekande vahendite arvelt.
Teenus on kliendile tasuta.
Võru linna üldplaneeringu
keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine
Volikogu andis nõusoleku Võru
linna üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamiseks.
Volikogu istungil viibis ka
Võru linna üldplaneeringu koostaja Hendrikson & Ko esindaja
Peep Leppik, kes andis ülevaate üldplaneeringu koostamise
hetkeseisust. Esimese etapina
toimus põhjalik lähteandmete
kogumine ning praegu teostatakse linnaruumi analüüse, mille
kaudu selgitatakse välja nö linnaruumi kasutamine. Järgmise
Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Kalmuse 16 krundi
ja sellega piirneva maa-ala detailplaneering, mille eesmärgiks
on krundi hoonestusala piiritlemine, ehitusõiguse täpsustamine
ning liikluskorralduse lahendamine. Ala pindala on 2830 m2.
Ehituslubade väljastamine
Ehitusluba anti:
eraisikule elamu rekonstrueerimiseks Petseri tn 16;
eraisikule üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Koreli tn 5.

Komisjoni moodustamine
Moodustati munitsipaalvara rentimise ja võõrandamise enampakkumiste läbiviimise ning
alghinna määramise komisjon
koosseisus:
Jüri Johanson – komisjoni
esimees;
Mäidu Helistvee – komisjoni
aseesimees;
Liikmed: Ülle Kitsik;
Maiu Vellak;
Roland Lust.
Tulenevalt
linnavalitsuse
struktuuris ja koosseisus toimunud muudatustest on vajalik
muuta ka olemasoleva komisjoni koosseisu.

Võru Linnavalitsuse
istung 15. novembril
Kasutusloa väljastamine
Kasutusluba anti eraisikule mitteeluruumi kasutamise otstarbe
muutmiseks eluruumiks elamus
Pikk tn 10.

etapina teostatakse keskkonnamõjude hindamine.
Linnale rahaliste kohustuste
võtmine
Tulenevalt Võru I Põhikooli ja
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi
põhjendatud vajadusest liisida
koolidele mootorsõidukid, valmistas linnavalitsus volikogule
ette eelnõu, millega antaks koolidele võimalus soetada soovitud
sõidukid. Kuna eelarvekomisjoni tegi sõidukite soetamiseks
koolidele majanduslikult otstarbekama ettepaneku, võttis linnavalitsus oma eelnõu tagasi.
Eelarvekomisjoni
ettepanekul otsustas volikogu lubada
linnavalitsusel võtta kohustus
aastateks 2006-2011 ning liisida Võru I Põhikoolile ja Võru
Kreutzwaldi
Gümnaasiumile
uued 9-kohalised mootorsõidukid kasutusrendilepinguga.
Sõidukite soetamist finantseerib
eelarvekomisjoni ettepanekul
linnavalitsus, mitte koolid ise.
Maamaksumäära kehtestamine 2007. aastaks
Kehtestati Võru linnas 2007.
aasta maamaksumääraks 1,4 %
maa maksustamishinnast aastas.
Maamaksumäär võib olla
0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas ja kehtesEhitusloa väljastamine
Ehitusluba anti AS-le Semuehitus korterelamu püstitamiseks
asukohaga Lille tn 3.
Korralduse kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru Linnavalitsuse 11.10.2006 korraldus
nr 655 „Linnavara omandamine“, millega sooviti osta 1-toal
korter Koreli 34-11. 06.11.2006
teatas vahendaja FIE Ülo Rinne, et nimetatud korteri omanik
pole nõus oma korterit müüma.
Sellest tulenevalt pole võimalik
nimetatud korterit linnale osta ja
korraldus tunnistati kehtetuks.
Üürienampakkumise nurjunuks tunnistamine
Osalejate puudumise tõttu tunnistati nurjunuks Võru Linnavalitsuse korraldusega 18.10.2006
nr 662 korraldatud kirjalik
enampakkumine Tartu 23 II korruse ruumide üürile andmiseks
(üldpind 124,5 m2, alghind 35
kr/m2.
Enampakkumise
tulemuste
kinnitamine
Kinnitati linnavara müümiseks
välja kuulutatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused
alljärgnevalt:
Koidula 16 mitteeluruumid, üldpinnaga 128 m2, enampakkumise hinnaga 850 000 kr
– ostja Käsitööühistu ESI;
Jüri 30/30A mitteeluruumid, üldpinnaga 56,7 m2, enampakkumise hinnaga 382 000 kr
– ostja OÜ Lindhaus Holding;
Kreutzwaldi 6 korter 2 2/5
mõttelist osa, üldpinnaga 47,7
m2, enampakkumise hinnaga 51
000 kr – ostja Ere Laidver.

tatud maksumäära rakendatakse
maksustamisaasta
algusest.
Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 20 krooni. Maamaks tasutakse vähemalt 1/3
suuruste osadena: 15. aprilliks,
15. juuliks ja 15. oktoobriks.
Määrus jõustub 01. jaanuarist 2007.
Esindajate kinnitamine üldhariduskoolide ja huvialakoolide
hoolekogudesse
Kinnitati Võru linna üldhariduskoolide ja huvialakoolide hoolekogudesse Võru Linnavolikogu esindajad järgmiselt:
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium – Tõnu Anton;
Võru Vene Gümnaasium
– Meelis Munski;
Võru Kesklinna Gümnaasium – Erki Saarman;
Võru I Põhikool – Helga Ilves;
Võru Järve Kool – Ilmar Narusk;
Võru Täiskasvanute Gümnaasium – Laine Mõtshärg;
Võru Kunstikool – Jüri Kaver;
Võru Muusikakool – Ilmar
Sild;
Võru Spordikool – Kalev
Ottis.

Võru Linnavalitsuse
istung 22. novembril
Riigihanke tulemuste kinnitamine
Riigihankele „Võru linna Antsla
mnt ja Räpina mnt, Vilja, Pikk
tänavate ristmike rekonstrueerimisprojekti
koostamine“
laekunud ainus pakkumine
AS-lt K&H tunnistati edukaks.
Pakkumise koguhind ilma käibemaksuta on 1 027 300 krooni.
Pakkumine sisaldab Antsla mnt
(koos sillaga) projekteerimise
(721 800 kr) ja Räpina mnt, Vilja ja Pikk tänavate ristmiku projekteerimise hinda (305 500 kr).

Korterikomisjoni moodustamine
Moodustati Võru Linnavalitsuse
korterikomisjon järgmises koosseisus:
Kersti Kõosaar – esimees;
Jüri Johanson – aseesimees;
Virgu Treimut;
Piret Vaher;
Ülle Kitsik;
Maiu Vellak;
Evi Kull;
Ülle Müürsepp.
Tulenevalt
muudatustest
Võru Linnavalitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus on
vaja muuta korterikomisjoni
koossesisu.
Konkursi tulemuste kinnitamine
Nöörimaa Tugikodu direktori ametikohale kinnitati alates
01.01.2007 Tiia Peebo.
Nöörimaa Tugikodu direktori ametikohale laekus kokku 5
avaldust.
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KULTUURIMAJA KANNEL
JÕULUKUU KAVA
2. detsember pidulik
Muusikakool 50

kontsert-aktus

Võru

Kell 18.00, kontsertsaalis.

3. detsember tulede süütamine Võru linna
jõulukuusel
Kell 16.00, Vabaduse väljakul
3. detsember advendikontsert Jazzi Zahharov
Valik Urmas Alenderi loomingust ja jõululauludest. Kell
18.00.
Piletid 50 kr müügil kultuurimaja kassas. Info ja broneerimine telefonil 78 68676.

Võru Linna Leht

Algatati Võru linna üldplaneeringu
keskkonnamõjude hindamine
Võru Linnavolikogu 8. novembri otsusega nr 70 algatati “Võru
linna üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegiline hindamine”. Võru linna üldplaneeringu
koostamine on algatatud Võru
Linnavolikogu 12.01.2005 määrusega nr 60. Üldplaneeringu
eesmärgiks on saavutada kõiki
osapooli ja huvigruppe võimalikult hästi rahuldav maa- ja veealade kasutamine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja üldplaneeringu
osapooled ning kontaktandmed:
•
Planeerimisdokumendi koostamise algataja on Võru

Linnavolikogu, (Jüri 11, Võru
65620);
•
Planeerimisdokumendi
koostamise korraldaja on Võru
Linnavalitsus, (Jüri 11, Võru
65620);
•
Planeerimisdokumendi
koostaja on Hendrikson&Ko OÜ
(Raekoja plats 8, Tartu 51004)
•
Planeerimisdokumendi
kehtestaja on Võru Linnavolikogu (Jüri 11, Võru 65620).
Üldplaneeringu strateegilise
keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega saab tutvuda
Võru Linnavalitsuses ja Lin-

navolikogus avalike dokumentidega tutvumiseks ettenähtud
korras.
Keskkonnamõju strateegilise
hindamise aluseks on Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §33
lg 1 p 2, mistõttu ei olnud vajalik algatamise põhjendamine
ning algatamise vajalikkuse üle
otsustamisel seisukoha küsimine nimetatud seaduse §35 lõikes
4 nimetatud asutustelt (Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Keskkonnaministeerium,
keskkonnateenistus või kohaliku omavalitsuse organ).

4. detsember Tallinna Linnateatri lavastus “Eesti
Teatri Laulud”
Kell 19.00, teatrisaalis.
Piletid 120 ja 100 kr müügil kultuurimaja kassas. Info ja
broneerimine telefonil 78 68676.

Võrumaa Keskraamatukogu

Võru Kreutzwaldi
muuseum ootab

5. detsember Tallinna Linnateatri lavastus “Eesti
Teatri Laulud”

Kuni 31. detsember Fotonäitus “Reis loovutatud
Karjalasse”.
Raamatukogu III korruse konverentsisaalis.

KREUTZWALDI
MÄLESTUSPÄEVALE,

Kell 19.00, teatrisaalis.
Piletid 120 ja 100 krooni müügil kultuurimaja kassas. Info
ja broneerimine telefonil 78 68676.

6. detsember Võru Tantsukooli tantsutrupp
Variatsioonid tantsuetendus lastele ”Võlulaegas”
Lavastus Maire Udras, Viljar Olesk, Andre Laine.
Kell 11.00, 13.00, teatrisaalis.
Piletid lastele 20 ja täiskasvanutele 30 krooni. Eelmüük
kultuurimaja kassas.

7. detsember Võru Tantsukooli tantsutrupp
Variatsioonid tantsuetendus lastele ”Võlulaegas”
Lavastus Maire Udras, Viljar Olesk, Andre Laine.
Kell 11.00, 13.00, teatrisaalis.
Piletid lastele 20 ja täiskasvanutele 30 krooni. Eelmüük
kultuurimaja kassas.

6. detsember Rukkiräägu Kultuuripreemia laureaadi Vello Pildi raamatu „Saatus ja valikud. Arnold
Meri lugu” esitlus.
Kell 14.00, raamatukogu III korruse konverentsisaalis.
Loodusõhtu: Eesti energiad.
Tartu Ülikooli regionaaltalitus korraldab neljapäeval, 7. detsembril algusega kell 17.00 Võrumaa
Keskraamatukogu konverenstisaalis loodusõhtu:
Eesti energiad. Eestimaa kaunis loodus piltides
läbi kaheteistkümne kuu.
Lektor on Tartu Ülikooli vilistlane, loodusemees Arne
Ader. Üritus on tasuta. Oodatud on kõik huvilised.
Lisainfo: Maris Kivistik, Tartu Ülikooli Võrumaa esindaja. Tel: 518 3249.

14. detsembril kell
15.00, Kreutzwaldi 31.
Fr.R. Kreutzwaldi
mälestuspäeval antakse
üle mälestusmedal
ja stipendium ning
autasustatakse
joonistusvõistlusest
osavõtnuid.
Süüdatakse küünlad
Kreutzwaldi
mälestussamba juures.
Olete oodatud!
Kreutzwaldi muuseum

8. detsember Võru Tantsukooli tantsutrupp
Variatsioonid tantsuetendus lastele ”Võlulaegas”
Lavastus Maire Udras, Viljar Olesk, Andre Laine.
Kell 19.00, teatrisaalis
Piletid lastele 20 ja täiskasvanutele 30 krooni. Eelmüük
kultuurimaja kassas.

Detsembrikuu üritused Võru Spordikeskuses
02. detsember

13. detsember 2006 – 05. jaanuar 2007 NERVA
maalide näitus „Lambist võet”
Näituse avamine 13. detsembril kell 18.00, külalistena
kunstnik NERVA ja Chalice.
Võru Linnagalerii I – II korrus.

17. detsember Võrumaa Poistekoori
jõulukontsert
Kell 16.00, kontsertsaalis.

23. detsember Arsise kellade ansambli ja Rahvusooper Estonia poistekoori ”Jõulukontsert”
Kontsertidel kõlab jõulumuusika ja Peeter Vähi “Uus-aasta kantaat käsikelladele ja poistekoorile”.
Kell 15.00, teatrisaalis.
Piletid 80 ja 55 krooni müügil kultuurimaja kassas.

28. detsember Aastalõpu tantsuõhtu
Tantsuks mängib ansambel ”Hea Story”. Üllatusesinejad
Mikk Saar ja Olga Kozmina. Lisaks tantsule kuuleb Miku
esituses kauneid jõululaule.
Kell 20.00 kontsertsaalis.
Piletite (100 krooni) ja laudade broneerimine tel.78
68676.

kell 15:00
kell 17:00

03. detsember

kell 14:00
kell 17:00

16. ja 18. detsember
17. detsember

31. detsember

Meeste võrkpalli I liiga ProFit/Volante/Võru VK
– Falck/Kunda Mobil.
Scenker liiga Võru VK – SK ELVI/Kuldiga.
U -18 EKV tütarlaste võrkpalli finaalturniir.

kell 16:00

24. – 26. detsember
27. detsember

Nivea naiste võrkpalli meistriliiga mäng
Jumek Võru VK – TLÜ/Cartini.
Scenker liiga Võru VK – Poliurs/Biolar.

Korvpalli III liiga Võru KK II – SK Marcus.
Oleme suletud.

kell 12:00

Olümpiavõitja Jaak Uudmäe auhinnavõistlus
kolmikhüppes.

kell 16:00

Võru Maakonna parimate sportlaste autasustamine.
Oleme suletud.

Ilusaid pühi kõigile !!!

Võru Linna Leht
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