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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

LINNA LEHES:
Vene Gümnaasium jätkab kahe
aasta pärast põhikoolina
Suurenesid MTÜ-dele
laste huvitegevuseks
antavad toetused
Spordikeskusel 1.
veebruarist uus juht
Võrus tõusid
pedagoogide
palgamäärad
Maamaksust vabastatud 390 inimest
Seinalt ära kukkunud paneelid asendatakse veebruari keskpaigas uutega. Praegu on spordihoone seinas olev avaus kaetud topelt termokiledega.

Võru spordihoone sein saab
veebruari keskpaigaks korda
Võru Spordikeskuse hoonel
kukkus 11. jaanuaril kella
15.45 paiku loodest puhuvate
tugevate tuuleiilide ajal otsaseinast alla kümme Kingspani
“sandwich”-tüüpi kergseinapaneeli. Hoone seina tekkinud
suure avause tõttu suleti spordikeskus ajutiselt. Inimesed õnnetuses kannatada ei
saanud. Ekspertidest koosnev
komisjon annab juhtunu võimalikele põhjustele oma hinnangu veebruari keskel.
Võru Linnavalitsuse poolne
ehitusjärelvalve töötaja Märt
Mandel ütles, et peale õnnetuse
toimumist teavitas spordikeskuse juhataja Viktor Rebane intsidendist koheselt hoone ehituse
peatöövõtjat AS Merko Tartu
projektijuht Margus Tamme,

kes alustas viivitamatult avarii likvideerimise meeskonna
komplekteerimist ja saatmist
kohapeale.
Mandel pöördus ka Päästeameti Võrumaa osakonna poole,
kust operatiivselt saadeti kohale
meeskond, piiramaks ja tähistamaks ohuala. Võru politsei
tõkestas aga kõrvaliste isikute
juurdepääsu.
Ehitajapoolne avariimeeskond jõudis õnnetuskohale
mõne tunni jooksul, selgitas
Märt Mandel. Kella 23.00-ks oli
esmaste abinõude rakendamise
tulemusel kõrvaldatud võimaliku seinaavarii laienemise oht.
”Varisenud otsaseina esimeses
postiavas tekkinud avaus, mõõtmetega 73 m², kaeti avariijärgsel
ööl ajutiste tugevate termokile-

dega. Uute kinnituskruvidega
kinnitati veel viie betoonkandeposti vahes osaliselt lahtirebenenud seinapaneelid. Paneelide
üheaegsele
allakukkumisele
aitas kaasa ka paneelide külge
kinnitatud terasest tuletõrjeredel,” rääkis Mandel.
AS Merko Tartu esindaja teatas, et ettevõte on valmis
kandma kõik avarii tagajärgede
likvideerimise, ekspertiisi teostamise ja vajadusel täiendavate
töödega seotud kulutused.
Õnnetuse tegelike põhjuste
väljaselgitamiseks ja järelduste
tegemiseks moodustati komisjon, kuhu kuuluvad SA Võru
Spordikeskuse juhatuse liige
Ando Hagel, linnavalitsuse
ehitusjärelevalve töötaja Märt
Mandel,
omanikujärelevalve

Koduta loomade
varjupaik areneb
abistajate toel
Neljale Võrumaa
paljulapselisele
perele kingiti arvuti
Sõidusoodustused Võru
linnasisestel bussiliinidel
Võrus tegutseb 522 ettevõtjat
esindaja Udo Viilukas, ehitajate
AS Tartu Merkoja OÜ Element
Ehitus esindajad ja kolm Tallinna Tehnikaülikooli ehituseksperti. Vajadusel kaastatakse ka
ehitusprojektiga seotud tehnilisi
asjaolusid komisjoni ette selgitama AS Nord Projekt esindajad.
Nimetatud komisjon koguneb ekspertide poolt tehtud avarii põhjuste selgitamiseks tehtud
uurimistulemuste
kinnitami-

seks ja täiendavate tehniliste
abinõude rakendamiseks mitte
varem kui 20. veebruaril.
Mis oli spordihoone seinalt
paneelide maha kukkumise tegelik põhjus, ei saanud Märt
Mandel veel öelda, kuna juhtumi uurimise ajal ei saa ega tohigi
avarii oletatavate põhjuste kohta
informatsiooni anda.

Võru Linnavalitsus esitleb:
20. veebruaril, kell 18.00 Võ
Võru Kesklinna pargis

VASTLAPÄ
VASTLAP
Ä EVA TULETEMP
Näha saab efektset tuleshow’d
Avatakse linna jää
jääskulptuur
skulptuur
Üles astuvad tantsur
tantsurü
ühma „Sirutus“ tü
tüdrukud

Tule tulele!

Üritus on kõ
kõigile tasuta!
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Võru Vene Gümnaasium jätkab
kahe aasta pärast põhikoolina
Alates 1. septembrist 2009
jätkab praegune Võru Vene
Gümnaasium tööd Võru Vene
Põhikoolina, kuna 2007. aasta
septembris ei avata koolis 10.
klassi ning 2008. aasta septembris 10. ja 11. klassi. Otsus
tuleneb venekeelse koolihariduse nõudluse vähenemisest
Võrus, mis on põhjuseks ka
linna haridusasutuste võrgu
arenguprogrammis venekeelse gümnaasiumi ümberkujundamisel põhikooliks.
Aastal 2000 õppis Võru
Vene Gümnaasiumis 189 õpilast, käesoleval aastal aga ainult
92 last. Õpilaste üldine vähenemine hakkab 1. septembrist
2007 oluliselt mõjutama kooli gümnaasiumi osa. Aastatel
2000-2006 alustas 10. klassis
õpinguid keskmiselt 11-15 last,
kuid 2007.a sügisel astuks 10.
klassi vaid 6 last (Võru linnast
3, Vastseliina vallast 2 ja Võru
vallast 1 õpilane).
Õpilaste arvu suurenemist ei
ole ette näha ka tulevikus, kuna
2005. aastal astus esimesse klassi 1 laps, 2006.a 4 last, 2007.a
esimesse klassi astuda soovijad
puuduvad.
Kuigi „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ sätestab, et
kooli ümberkujundamise ehk
kooli liigi muutmise otsus tehakse arvestusega, et sellest on
võimalik teavitada kirjalikult
Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, kooli, lapsevanemaid (eestkostjaid, hooldajaid) ja õpilasi vähemalt kuus
kuud enne uue õppeaasta algust,
on Võru Vene kooli edaspidise

ning Võru linnavalitsuse esindus, eesotsas linnapeaga. Koosolekul lepiti kokku, et kõikidele
Vene Gümnaasiumi õpilastele ja
õpetajatele pakutakse eesti keele
õppimise võimalust ning koolituskulud katab Võru Linnavalitsus. Praeguseks on juba käimas
keeleõpe nii õpilastele kui ka
õpetajatele. Keeleõppe käigus
õpetatakse just koolis vajalikke
termineid.

Innar Mäesalu.

tegevuse korraldamiseks vajalik
kooli tuleviku määratlemine pikemas perspektiivis.

Linnavalitsus
pakub keeleõpet
Eelpool nimetatuga seoses
on Võru linnavalitsus on asunud
lahendama õpetajatele ja õpilastele gümnaasiumi ümberkorraldamisega kaasnevaid probleeme.
Kohtumine koolikollektiiviga
ja lapsevanematega tulevaste
arengute prognoosimiseks ning
nendega kaasnevate probleemide teadvustamiseks toimus 13.
detsembril 2006, kus otsustati,
et edasise täpsema tegevuskava
osas lepitakse kokku linnavalitsuse, õpetajate ja lapsevanemate
esindajate järgmistel kokkusaamistel.
Esimene koosolek leidis aset
16. jaanuaril 2007 ning sellest
võtsid osa kooli õpilased, õpetajad, juhtkond, lastevanemad

Õpetajad on valmis
kvaliﬁkatsiooni
muutma
Enamus õpetajatest on siiski
valmis kvalifikatsiooni muutma
või juurde õppima, mis on ainult
tervitatav. Teadaolevalt on eesti
koolides matemaatika ja füüsikaõpetajatest pidevalt puudus.
Koosolekul räägiti ka õpilaste hirmudest üleminekul eestikeelsesse kooli. Nimelt kardavad
lapsed, et eesti õpilased ei suhtu
neisse, kui vene keelt kõnelevatesse inimestesse hästi, samuti
võivad kannatada õpitulemused.
Ühiselt leiti, et Võrus on erinevate rahvuste vahelised suhted
päris head, kuid siiski tuleks
teha ettevalmistustööd ka eestikeelsete koolide õpilaste ja õpetajate seas. Samuti peaksid eesti
koolides töötavad psühholoogid
andma lastele vajadusel abi uues
olukorras kohanemiseks, et ei
kannataks õpitulemused.
INNAR MÄESALU,
abilinnapea hariduse ja kultuuri
alal

Võru suurendas MTÜ-dele laste
huvitegevuseks antavaid toetusi
Võru Linnavalitsus tõstis alates 2007.aasta algusest mittetulundusühingute
(MTÜ)
poolt laste huvitegevuse läbiviimise jaoks antavat pearaha 100 krooni võrra ühe lapse kohta. Toetus on suunatud
rahvastikuregistris Võru linnas elukoha aadressi omavatele lastele ja noortele vanuses
kuni 19 aastat.
Abilinnapea hariduse ja kultuuri alal Innar Mäesalu sõnul
on toetuse andmise eesmärgiks
lastele ja noortele suunatud kul-

tuurilise, sportliku või muu vaba
aja tegevuse arendamine Võrus.
„Tahame parandada huvitegevuse kvaliteeti ning luua lastele paremad võimalused ja tingimused
oma vaba aja sisustamiseks,“ ütles Mäesalu.
Toetuse
suurus
lapse
kohta
sõltub
tegevusalast.
Võistlussporti toetab linn tänavu
2900 krooniga lapse kohta aastas ning toetatavad spordialad
on jalgpall, karate, korvpall,
motokross ja judo.
Huvitegevust
toetatakse

1600 krooniga lapse kohta. Nimetatud summaga toetatakse
laste näitetrupi, kunstistuudio,
tantsukooli, beebikooli, näpustuudio ja liikumisrühmade tegevust.
MTÜ-d, kes on taotluse
esitamise tähtajaks tegutsenud
vähem, kui üks aasta, antakse
toetust esimesel aastal koefitsiendiga 0,5.
VLL

Sõidusoodustused Võru linnasisestel
bussiliinidel
Avaldame paranduse eelmises
Võru Linna Lehes ilmunud uudise osas, kus märgitakse ära
Võru linnasisestel bussiliinidel
tasuta sõiduõiguse ja sõidusoodustuse saajad.
Tasuta sõidu õigus kehtib
Võrus linnasisestel bussiliinidel
eelkooliealistele lapstele, puudega lapstele, sügava puudega
16-aastastele ja vanematele isikutele, nägemispuudega isikut

saatvale juhtkoerale, 70-aastastele ja vanematele, Võrumaa
Sõjameeste Ühenduse liikmetele
ning vormiriietes ajateenijatele.
Sooduspiletiga saavad Võrus
bussiga sõita pensionärid (kehtib
koos pensionitunnistusega), raske puudega isikud (kehtib koos
vaegurluse ekspertiiskomisjoni
otsuse ja pildiga dokumendiga),
õpilased (kehtib 1. septembrist
kuni 30. juunini koos õpilas-

piletiga), üliõpilased ( kehtib
1. septembrist kuni 30. juunini
koos üliõpilaspiletiga), sügava
puudega isiku saatja (koos saadetavaga), puudega lapse saatja
(koos saadetavaga), kolme ja
enama alla 18-aastase lapsega
perede vanemad või vanematega võrdsustatud isikud (kehtib
Võru linna elanikele sotsiaalabitalituse tõendiga).
VLL

„HELP – Elagem
tubakata”
Ligi kaks aastat kestnud üleeuroopalise suitsetamisvastase
kampaaniaga „HELP – Elagem
tubakata” toetatakse suitsetamisest loobuda soovijaid ning teavitatakse suitsetamisega seotud
ohtudest.
Jaanuarist näidatakse kõigis
Euroopa Liidu 27 liikmesriigis
HELP-kampaania telereklaamide sarja, mis keskendub passiivse suitsetamise halbadele tervisemõjudele.
HELP-kampaania raames on
ka 2007. aastal ELi liikmesriikides toimuvatel erinevatel üritustel võimalik kõigil huvilistel
kontrollida süsinikoksiidi (CO)
taset oma organismis.
CO on tubakasuitsu üks
mürgisemaid koostisosi, mida
hingavad sisse kõik suitsetajad
ja mittesuitsetajad nende ümber.
CO-testi tulemused näitavad,
mil määral on aktiivne või passiivne suitsetamine organismi
mõjutanud. 2006. aastal lasi
Euroopas oma organismi süsi-

nikoksiidi taset mõõta 75 000
inimest 250 üritusel.
Eestis mõõtsid 2006. aastal
“HELP – Elagem tubakata!”
kampaania raames oma COtaset üle 2200 inimese. Seda
oli võimalik teha näiteks Tartu
Maratonil, Koolitantsu festivalil Jõhvis, Tartu Rattamaratonil
ning mitmel teisel üritusel.
Suitsetamisest loobuda soovijad saavad info ja nõuannete
saamiseks külastada kampaania kodulehte http://www.helpeu.com/.
Spetsialistidega saab konsulteerida Eesti Vähiliidu tasuta
nõuandetelefonil 800 2233 esmaspäevast reedeni kella 10–12
ja 18–20.
Loe lisasks nõuandeid, kuidas ja milleks loobuda suitsetamisest, samuti info passiivsetele
suitsetajatele www.sm.ee (sotsiaalministeerium)

Sotsiaalministeerium

Võrus tõusid pedagoogide
palgamäärad
Võru Linnavalitsus tõstis alates käesoleva aasta algusest
kõikide linna koolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvialakoolide pedagoogide palgamäärasid keskmiselt 10%
võrra.
Kinnitati ka koolide, lasteaedade ja huvialakoolide juhtide
palgamäärad. Keskmiselt tõusid
koolidirektorite töötasud 10%
võrra. Ühtlustati huvialakoolide

direktorite palgataset ning huvialakoolide ja lasteaedade juhtide palgamäärad tõusid keskmiselt 20%.
Võru Linnavalitsuse ametnike palgamäärad tõusid 1.
jaanuarist 5%. Võrreldes 2006
aastaga jäävad tänavu samaks
linnapea ja abilinnapeade töötasud.
VLL

Võrus on 14 356 elanikku
Võru linnas elab 31. detsembri 2006 aasta seisuga 14 356
elanikku. Neist 6360 mehed ja
7996 naised. 2005. aasta lõpu
seisuga elas Võrus 14 488 inimest - 6451 mehed ja 8037
naised.
Möödunud aastal sündis
Võru linnas 158 last, 2005. aas-

tal oli see arv 121.
2006. aastal registreeriti linnas 220 surma.
31. detsembri 2006. a. seisuga elas Võru maakonnas 39 058
inimest. Läinud aastal registreeriti maakonnas 355 sündi ja 567
surma.
VLL

Tänavu suvel on valvelasteaiaks „Päkapikk“
Tänavu suletakse alates 2.
juulist kuni 29. juulini kollektiivpuhkuseks Võru lasteaiad
Punamütsike, Okasroosike ja
Sõleke. Valvelasteaiana jääb
tööle Võru Lasteaed Päkapikk.
Suvekuudel, eeskätt juulis
väheneb oluliselt laste arv koolieelsetes lasteasutustes ning linna

suudab teenindada üks lasteaed.
2007. aasta suvel ei ole suuremate rekonstrueerimistöödega
hõlmatud vaid Võru Lasteaed
Päkapikk ning seetõttu lepiti
lasteaedade juhatajate nõupidamisel kokku, et valvelasteaiana
töötab 2007. aasta juulis lasteaed Päkapikk.
VLL
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Jüri tänaval hakatakse kõnniteed
rekonstrueerima
Võru Linnavalitsus tunnistas Jüri tänava kõnniteede
rekonstrueerimiseks korraldatud riigihankele laekunud
pakkumiste hulgast parimaks AS KPK Teedeehitus
pakkumise, mille hind, 4 412
022 krooni, (koos käibemaksuga) oli pakkumiste hulgast
odavaim.
Jüri tänava kõnniteed re-

konstrueeritakse lõigul Piiri tänavast kuni Kreutzwaldi
tänavani, sõidutee Maksimarketi poolsel küljel. Koos kõnniteede ehitusega rekonstrueeritakse nimetatud lõigul ka
tänavavalgustus.
Reaalsed ehitustööd saavad
alata kohe, kui ilmaolud lubavad.
Hanke kvalifitseerimistin-

gimustele tunnistati vastavaks
peale AS-i KPK Teedeehitus
veel OÜ Tavt ja OÜ Maveter
pakkumised.
Nimetatud objektile koostas rekonstrueerimisprojekti
läinud aasta kevadel AS Kommunaalprojekt ning selle maksumus oli ca 100 000 krooni.
VLL

Võru linn kinkis 2006
aastal sündinud laste
vanematele teatmeteose

Võru linnal on valminud turismi
arengukava
24. jaanuari linnavolikogu
istungil viidi läbi Võru linna
turismi arengukava aastani
2016 I lugemine. Nimetatud
kava koostamise eesmärgiks
on luua piirkonna turismi
arengut suunav dokument.
Võru linna turismi arengukava näol on tegemist valdkonnapõhise arengukavaga ning
selle vastuvõtmisega Võru

Linnavolikogu poolt muutub
turismi arengukava Võru linna
arengukava aastani 2025 üheks
osaks.
Võru linna turismi arengukava on kättesaadav Võru linna
veebilehel www.voru.ee (Üldinfo/ Arengukavad/ Võru linna turismiarengukava aastani
2016) või Võru Linnavolikogu
kantseleis.

Ettepanekui ja parandused
turismi arengukava osas palume esitada e-posti aadressile
aivar.nigol@vorulinn.ee või
kirjalikult aadressil Jüri tn 11,
65620 Võru.
Turismi arengukava eelnõu
II lugemine viiakse volikogus
läbi tõenäoliselt aprillis 2007.
a.
VLL

Maamaksust vabastatud 390 inimest
Maamaksust
vabastati
tänavu kokku 375 riikliku
pensionikindlustuse seaduse
alusel pensioni saajat ning 15
õigusvastaselt represseeritud
isikut.
Võru linnas saavad maamaksust vabastuse riikliku
pensionikindlustuse seaduse
alusel pensioni saaja tingimusel, et maksuvabastuse taotleja
ei saa tema kasutuses olevalt
elamumaalt maa kasutusõiguse

alusel rendi- või üüritulu ning
õigusvastaselt represseeritud
isik või okupatsioonirežiimide
poolt represseeritud isiku
seaduse mõistes represseerituga võrdsustatud isik tingimusel, et maksuvabastuse taotleja
ei saa tema kasutuses olevalt
elamumaalt maa kasutusõiguse
alusel rendi- või üüritulu
Pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja, kes ei
kuulu eelpool nimetatud isi-

kute ringi, vabastatakse maamaksust tema kasutuses olevalt
elamumaalt 1000 m² ulatuses
maksustamisaastas. Isikud, kes
kuuluvad ülalnimetatud isikute
ringi, vabastatakse tema kasutuses oleva elamumaa maamaksust kogu ulatuses.
Kokku laekus 390 avaldust
maamaksust vabastamise kohta, summas 70 268 krooni.

Võru linn kinkis möödunud aastal sündinud laste vanematele
Laste Tervise Entsüklopeediad.
Kirjastuse TEA teatmeteosed anti üle kultuurimajas Kannel
2006. aastal sündinud lastele ja nende vanematele korraldatud vastuvõtul Võru linnapea ja linnavolikogu esimehe poolt.
VLL

Võru linna vanim
elanik sai 102 aastaseks

VLL

Võrus tegutseb 522 ettevõtjat
Seisuga 1. jaanuar 2007 on
majandustegevuse registrisse
kantud 522 Võru linnas tegutsevat ettevõtjat, sealhulgas 218
(42%) naisettevõtjat. Aasta
jooksul on taotluse alusel tegevuse lõpetanud 54, samas alustas või laiendas oma tegevust
123 ettevõtjat.
Tegevusalade lõikes on
Võrus kokku 279 kaubandusega tegelevat ettevõtjat (sellest
35% naisettevõtjad), 197 teeninduse, toitlustuse ja majutuse (neist 58% naisettevõtjad)
ning 46 tootmisega tegelevat
ettevõtjat (viimasest 13% naisettevõtjad).
Linnas on väljakujunenud
kolm põhilist tööstuspiirkonda:

Pikk tn, Räpina mnt ja Antsla
mnt. Kaubandus ja teenindus
on koondunud peamiselt kesklinna piirkonda. Linnas tegutseb 25 toitlustus- ja 5 majutusettevõtet. Ka taksoteenuse
osutamine kuulub ettevõtluse
valdkonda. Võru linnas on registreeritud 2 taksofirmat: Võru
Taksod OÜ ja Lõuna-Eesti
Taksod OÜ. Kehtiva taksoveoloa ja teenindajakaardi alusel
võib Võru linnas taksoteenust
osutada 45 taksojuhti s.h. 3
naistaksojuhti.
Linnavalitsus tuletab meelde, et kõik majandustegevuse
registrisse kantud ettevõtjad on
kohustatud esitama hiljemalt
13. aprilliks 2007 registreerin-

gu õigsuse kinnitamise taotluse, et ettevõtja jätkuva tegevuse
kohta saaks teha vastava kande. Kui ettevõtja on tegevuse
lõpetanud, tuleb vormistada registreeringu muutmise taotlus,
mille alusel registreering arhiveeritakse. Samas oodatakse
ka neid tegutsevaid ettevõtjaid,
kes pole veel kantud majandustegevuse registrisse.
Kõik taotluste vormid ja juhendid leiate Võru linna veebilehelt www.voru.ee
(Ettevõtlus/ Majandustegevuse register).
SIRJE RANDVER,
Võru Linnavalitsuse
ettevõtluse spetsialist

Muudeti imiku hoolduspaki andmise
määrust
Linnavalitsus kehtestas 2007.
aastaks imiku hoolduspakkide andmise määruse ja kinnitati hoolduspaki sisu ning
maksumus.
Võru linn kingib imiku
hoolduspaki imiku sünni hetkel
Võru linnas aadressiandmeid
omava vastsündinu vanemale,
hooldajale või eeskostjale. Varem kehtinud määruse kohaselt
anti imikupakk vähemalt üks

aasta enne lapse sündi rahvastikuregistri andmeil Võru
linnas elanud lapse vanemale,
hooldajale või eestkostjale.
Varasemat määrust muudeti ja
imiku hoolduspaki saavad kõik
vastsündinud, kelle üks vanem
omab Võru linnas aadressiandmeid, olenemata sellest,
kui kaua lapsevanem Võru on
elanud.
Määrusest on välja jäetud

ka imiku hoolduspaki väljastamine sünnitõendi alusel, kuna
sünnitõend on sünni registreerimise ja lapsele nime paneku
aluseks
perekonnaseisuosakonnas.
Imikupaki maksumus Võrus on 658 krooni.

VLL

16. jaanuaril sai 102 aastaseks Võru linna vanim elanik Irene-Hilda Pallits. Vanaprouat ja temaga koos elavat tütart käisid auväärsel
sünnipäeval õnnitlemas ka Võru linnapea Ivi Eenmaa ja abilinnapea
sotsiaaltöö alal Kersti Kõosaar.
VLL
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Koduta loomade varjupaik
areneb abistajate toel
Tänu paljudele abistajatele on
muutumas
lemmikloomade
elamistingimused Võru koduta loomade varjupaigas. Mitu
aastat on toimunud arutelud,
kuhu rajada Võru tulevane loomade varjupaik. Lahenduse leidis küsimus eelmisel aastal, kui
kinnitati Räpina mnt 22 detailplaneering, kus uueks varjupaiga
asukohaks on planeeritud endise Võrko territooriumi taha jääv
tühermaa.
Asukoht on vahetus läheduses siiani koerte varjupaigaks
olnud maa-alale, kuid seda juba
tunduvalt avaramal territooriumil. Uus varjupaiga rajamine
andis innustust ka mitmetele
eraisikutele ja ettevõtetele, kes
leidsid võimaluse varjupaika
materiaalselt toetada. Käesolevaks hetkeks on tänu Väimela
Kutsehariduskeskuse õpilastele
valmistatud 15 uhiuut soojustusega koerakuuti, mille ehitamiseks annetas puitmaterjali Võru
linnavolikogulane Roland Lust
ja AS Barrus.

Samuti toetas ettevõtmist
OÜ Kagumerk, kelle abiga korrastati uus maa-ala sinna aastate jooksul tassitud jäätmetest ja
muust ehitusprahist. Võru linna
eelarvest eraldatud täiendava
200 000 krooniga soovitakse
kevadel rajada uus piirdeaed ja
juurdepääsuväravad. Peale aia
paigaldamist on võimalik juba
loomi uude kohta üle viia ning
paigaldada valvuriruum jms.
See oleks väikeseks alguseks pikaajalisele projektile, kus
tulevikus võiksid olla ruumid
ka muudele lemmikloomadele
ja soojakud kassidele ning siledakarvalistele koertele. Et aga
varjupaik lõpuni valmis saaks,
kulub veel sadu tuhandeid või
isegi mitu miljonit krooni. Paigaldada tuleks välisvalgustus,
ehitada korralikud vastuvõtu-,
olme-, pesu- ja söödaruumid
ning rajada jalutusväljakud, et
lemmikloomahuviline või vabatahtlikud saaksid koertega
jalutamas käia.
Hetkel saab uue varjupaigaga hoobelda ainult Tallinn, kus
tõesti on loomade pidamise tingimused viidud nõuetele vastavaks. Tallinna Linnavalitsus
tellis hoiupaiga hoone projekti
ja ehituse AS Teholt, kellelt
linn ostab kodutute kasside ja
koerte püüdmise, hoidmise ja
koduotsimise teenust. Nõuetele vastava varjupaiga rajamine
läks Tallinna Linnavalitsusele
maksma ca 5 miljonit krooni.
Kahjuks pole Võru linna eelar-

ve võrreldav Tallinna omaga
ning meil tuleb arvestada väiksemate vajaduste ja tagasihoidlikumate tingimustega, kuid tänu
annetajatele ja toetajatele on
võimalik palju asju ära teha.
Paljudes suuremates varjupaikades tegutsevad vabatahtlikud abistajad, kes aitavad
loomade asemeid koristada,
koertega jalutada, organiseerivad korjandusi, teevad lihtsamaid töid – inimesed, kes tahavad oma vabast ajast ja tahtest
anda panuse kodutute loomade
ja linna probleemi lahendamisse.
Uus varjupaik ootab täiendavaid toetajaid, kes tahaksid
abiks olla nii vabatahtliku abistamisega, ehitusmaterjalide või
tööjõuga. Kõigil, kes sooviksid
kaasa aidata, palutakse võtta
ühendust telefonidel 78 50 915
või 533 29 085.
Loomade varjupaik on kohustatud kinnipüütud loomi
hoidma vähemalt kaks nädalat.
Selle aja jooksul on jooksuläinud looma omanikul võimalik teda tagasi saada. Samuti
leiavad mitmed koerad ja kassid endale varjupaiga vahendusel uue peremehe.
Mullu püüti 134 hulkuvat
koera, 96 kassi, omanikud andsid ära 20 koera ja 40 kassi. Uue
omaniku leidis 130 koera.
HEGRI NARUSK,
linnahoolduse ja keskkonna
osakonna juhataja

Pjedestaali kõrgeimal kohal judoklubi „Rei“ tüdruk Laura-Maria
Lehiste koos isa ja treeneri Riho Lehistega (ees), teise koha saavutas Aleksandra Panova (Tallinn) ning kolmandal kohal Lydia Kiveste (Tallinn).

Võru tüdrukud judos
edukad
27. jaanuaril toimusid Võru Spordikeskuses Eesti A-klassi meistrivõistlused judos. Kokku võttis võistlustest osa 105
võistlejat, 15-st klubist üle Eesti.
Võistkondlikult saavutasid 1. koha Võru judoklubi „Rei“ tüdrukud Narva „Buffendo“ ja Kohtla-Järve „Afina“ ees.

Võru noorte parimad tulemused:
Laura-Maria Lehiste
Piret Rummi
Eveli Mägi
Innar Asi
Merlin Roosileht

1. koht
1. koht
2. koht
2. koht
3. koht

-63 kg
-40 kg
-57 kg
-60 kg
-48 kg
VLL

Võrus on avatud uisuväljak
29. jaanuaril avati Võru
Spordikeskuse ees asuv linna
uisuväljak. Uisud tuleb sõita
soovijail ise kaasa võtta, sest
spordihallist neid laenutada
ei saa.
Erinevalt eelmistest aastatest, kui uisuväljak asus ”Rannatare” esisel platsil, avati sel
aastal väljak spordihalli juures.
Valgustatud uisuväljak, kus
mängib ka muusika, on avatud
7 päeva nädalas Spordikeskuse
lahtioleku aegadel.
Riietumiseks saab vastavalt
Spordikeskuse hinnakirjale kasutada spordihalli ruume.

Hetkel elavad Võru loomade varjupaigas kaks koera ja kaks kassi. Kui kellelgi on soov muretseda
endale koduloom varjupaigast, siis palume võtta ühendust telefonil 529 9558

Neljale Võrumaa
paljulapselisele perele
kingiti arvuti

Spordikeskusel
1. veebruarist uus
juht
SA Võru Spordikeskuse nõukogu määras
alates 1. veebruarist Viktor Rebase asemel
Võru Spordikeskuse juhataja ametikohale
Lauri Semevsky.
Lauri Semevsky on 28-aastane, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna
ning viimased neli aastat töötanud Krabi Põhikoolis inglise keele ja kehalise kasvatuse õpetajana.
Viktor Rebane lahkub sihtasutuse juhatuse
liikme kohalt omal soovil.
VLL

Liuvälja avamisel pani uisud alla
VLL ka Võru abilinnapea Kersti Kõosaar.

Võru Spordikeskust juhib alates 1. veebruarist Lauri Semevsky.

22. detsembril andis Zebra Infosüsteemide AS neljale Võrumaa paljulapselisele perele üle arvutid ja tarkvarakomplekti.
Zebra Infosüsteemide juht Peeter Tamm andis koos Võru Linavalitsuse lastekaitse spetsialisti Piret Vaheriga üle neli arvutikomplekti neljale Võrumaa perele, kus kasvab kokku 19 last. Õnnelikud pered valiti välja koos Võru Linnavalitsusega.
Lisaks 17-tolliste monitoridega varustatud arvutitele, kuhu on
eelinstalleeritud operatsioonisüsteem Windows XP Home, said
kõik pered ka kontoritarkvara Microsoft Office 2003 Professional
litsentsid.
Microsofti kontoritarkvara Office 2003 Professional väljaandesse kuuluvad lisaks teksti- ja tabeltöötlusprogrammidele ka
meiliklient Outlook, esitlustarkvara PowerPoint, andmebaasitarkvara Access ja publitseerimistarkvara Publisher.
VLL
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Muusikakoolis saavad lapsed
ansamblimängurõõmu Orfﬁ pillidest
Pillimäng – see on kui võluvägi, mis lapsi muusika juurde
meelitab. Väga paljud väikesed lapsed saavad aga esimese
pillimängukogemuse marakat
sahistades, trummi lüües või
trianglit helistades. Nende jaoks
algab pillimäng suhteliselt lihtsa
mängutehnikaga löökpillidest,
mis õpetaja targal suunamisel
rikastab nende hinge kaunite
muusikaelamustega. Kogemuse kasvades kuuluvad löökpillid kindlasti ka vanemate laste
muusikaõpingute juurde.
Võru Muusikakooli põhiülesandeks on anda lastele ja
noortele eelkõige elementaarne
pillimänguoskus lisaks muusikalistele teadmistele. Pillimängu valdamiseks kulub aastaid
ja muusikakool on sel teel põhioskusi andev. Kuid lisaks traditsioonilistele klassikalistele
instrumentidele leidub hulgaliselt pille, millel mänguoskuse
saavutamiseks kõige lihtsamal
viisil võib kuluda vaid minuteid.
Kui esimesed mänguvõtted käes,
võib siseneda juba mõnupakkuvasse kõlademaailma. Sellised
lihtsad ja mängulusti pakkuvad
pillid on nn. Orffi pillid.
Mõeldes
muusikaajaloos
pillide kujunemisele ja arenguloole, teame, et kõige vanemad
muusikainstrumendid olid kindlasti inimese enda käed ja jalad,
mis helisid tekitasid ning lihtsad
löökpillid, millega laule ja tantse
saadeti. Needsamad puutükikesed, seest ära kuivanud seemnetega viljad ja pinguletõmmatud
nahad (loe: kõlapulgad, marakad ja trummid) leiavad suurepäraselt kasutamist ka tänapäeva
muusikas. Kuigi maailm muutub
igal hetkel, püsivad mõned väärtused üle aastatuhandete.
Kogu maailma muusikape-

dagoogikas andis suure tõuke
erinevate pillide kasutamiseks
rühma- ja ansamblitundides saksa helilooja ja muusikapedagoog
Carl Orff. Tema pedagoogiline
tegevus algas 1924.a. näitleja,
tantsija, koreograafi ja pedagoogi Dorothee Güntheri poolt
Münchenis asutatud tüdrukute
võimlemiskooli (Günther-Schule) muusikaosakonna juhatajana.
Selle kooli eesmärgiks oli mitte
ainult võimlemise, liikumise
ja tantsimise õpetamine, vaid
nende ainete sidumine muusikaõpetusega. Carl Orff hakkas
Günther-Schule’s õpetama kompositsiooni ja klaveriimprovisatsiooni. Samuti hakkas ta juhendama löökpilliorkestrit. Kooli
õpilased meenutavad C. Orffi
loomingulisi improvisatsioonitunde:
“Mitte keegi meist, õpilastest, poleks varem mõttele
tulnud, midagi oma peast mängida – mille jaoks olid siis paljud ilusad noodid olemas? Nüüd
aga ei saanud me tundide kaupa klaveri juurest minema, ikka
tahtsime midagi uut järele proovida ... Sarnaselt möödusid ka
teised muusikatunnid, eelkõige
improvisatsioonitunnid suures
löökpilliorkestris, kus Orff nagu
maag helidega võlus.”
Orffi
instrumentaariumisse kuuluvad mitmed erinevate
maade rahvaste pillid ja orkestri
löökpillid, mis sobivad ansamblis mängimiseks ning leiavad
kasutamist muusikaõpetuses.
Need on:
rütmipillid - triangel, kuljused, taldrikud, litripill, kõlakarp, kõlapulgad, kõlatoru,
kastanjetid, guiro, reco-reco,
maraks, võrutrumm, tamburiin,
bongo, konga, timpan jne
plaatpillid - k e l l a m ä n g

Orffi õpetaja Tuuli Jukk.

– terasesulamist; kõrge, helisev
tämber
ksülofon – puust ja puuimitatsioonidest; kõlab lühidalt,
mahe tämber
metallofon – alumiiniumi
sulamist; kõlab väga pikalt, pehme tämber.
Erineva tämbri ja iseloomuga pillid annavad suurepäraseid
võimalusi muusikapalade ilmestamiseks. Samas nõuab nende
kasutamine õpetajalt kindlasti
ka head muusikalist tunnetust ja
laste suunamist, et suurest valikust leida iga pala jaoks just sobiv instrument.
Saaterütmide ja saatefunktsiooni valimisel tuleb kindlasti arvestada erinevate pillide tämbri,
registri, helitugevuse ja kõlavuse eripäradega. Kauahelisevatele

VEEBRUARIKUU VÕRU NOORTEKESKUSES
7. veebruar Tantsukursus (Võru Kesklinna Gümnaasiumi aulas)

pillidele (taldrik, triangel, metallofon) sobivad rohkem aeglased
rütmid või vastasel juhul tuleb
nende mängimisel kasutada katmistehnikaid. Seevastu lühidalt
kõlavad puupillid on sobivad
kiiremate rütmide esitamiseks.
Väga palju annab muuta erinevatel pillidel vajaliku tämbri ja
kõlavuse saavutamiseks sobivate pulkade valikuga (põhimõte on järgmine: mida kõvemate
pulkadega mängida, seda teravam heli tekib).
Võru Muusikakool soetas
2006.a. lõpus Orffi pillide
komplekti, millel korraga saab
musitseerida terve klassitäis lapsi. Selle aasta esimesel koolinädalal toimus õpetajatele pillide
kasutamiseks koolitus, mida viis
läbi Orffi pedagoogika parim as-

jatundja Eestis, Tuuli Jukk. Pillide käsitsemiseks on vahvad harjutused, mida lustides õpetajad
kiiresti võluvate kõlade maailma
nautima sattusid. Usun, et inspireeritud õpetajad suudavad ka
lastele avada lihtsat ja põnevat
helide maailma lihtsaid lugusid
mängides või laule saates. Orffi instrumentaariumist ootame
huvitavat täiendust õpilaste ansamblimängude rikastamiseks ja
omaloomingule innustamiseks.
See on ka võimalus teooriatunnis õpitut praktiliselt rakendada.
TUULI JUKK,
Põltsamaa Muusikakooli ja TÜ
Viljandi
Kultuuriakadeemia
Orffi pedagoogika õppejõud
CELIA ROOSE,
Võru Muusikakooli direktor

Võru Linnavalitsuse sotsiaaltöö
osakonna uued vastuvõtu ajad:

Kell 15.30-17.00. Salsa tantsusamme õpetab Võru Noortekeskuse vabatahtlik Emrah Ates.

9. veebruar Meisterdamiskursus
Kell 17.00. Valmistame sõbrapäevaks kaarte ja meeneid.

14. veebruar Sõbrapäeva pidu
Kell 17.00 noortekeskuses. Peole tulijad võiksid sõpruskonniti riietuda sarnaselt (sõpruskonna saab
moodustada 2 või enam sõpra). Riietusega peab olema nähtavalt vaeva nähtud. See tagab võimaluse
osaleda kangemate ja vägevamate sõprade valimisel.

16. veebruar Selle kuu külaline…

E: 08.30 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
T: 13.30 - 17. 00
K: 13.30 - 18.00
N: 08.30 - 12.00
R: 08.30 - 12.00
Täpsem info sotsiaaltöö osakonnast aadressil Tartu
23, Võru (linnavalitsuse hoovis), tel: 785 0940.

Kell 17.00. Külas Triinu Karu, kes räägib oma kogemustest vabatahtlikuna Prantsusmaal.

20. veebruar Vastlapäev
Kell 16.00. Räägime vastlakommetest ja küpsetame ise vastlakukleid. Lume korral liulaskmiseks
isiklik sõiduk kaasa.

22. veebruaril Prantsuse kultuuriõhtu
Kell 17.00. Lektoriks Võru Noortekeskuse vabatahtlik Fanny Sureau Prantsusmaalt.
Üritused on osalejatele TASUTA. Osalejatel palume eelnevalt registreeruda Võru Noortekeskuses (Liiva tn 21) või tel: 782 3003/ 5631 6231; e-post: voru.ank@mail.ee. Veebileht: www.

zone.ee/voruank
Võru Noortekeskus on avatud tööpäevadel kell 13.00-19.00.

Võrumaa Muuseum
Muuseumitunnid I - IV klassile
Veebruar - ”Linast särgini”
Märts - ”Ema viis hälli heinamaale...”
Üritused I- IV klassile
20. veebruar. Vastlapäev muuseumis.
Info tel: 782 1939
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LINNAVOLIKOGU JA -VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu
istung 24. jaanuaril
Rahvakohtunikukandidaatide
valimine
Valiti Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks:
1. Helen Saatman
2. Reet Tiks
3. Heiki Kelp
4. Anu Ottis
5. Maia Anderson
6. Virgu Treimut
7. Merle Koik
8. Leili Kessler
9. Silvi Luts
10. Eve Tšegurov
11. Siiri Martinson
12. Hedy Loid
13. Ene Künnapuu
14. Ülle Müürsepp
15. Leili Kallaste
16. Marge Mürk
17. Evi Lipmeister
18. Piret Kooser
19. Maie Palsi
20. Maiu Vellak
2007. aasta teises kvartalis

Võru Linnavalitsuse
istung 10. jaanuaril
Ehituslubade väljastamine
Ehitusluba anti Eesti Metodisti Kiriku Võru kogudusele
kogudusehoone laiendamiseks
ja rekonstrueerimiseks asukohaga Uus tn 21.
Ehitusluba anti ka AS-le
Sebe laohoone püstitamiseks
asukohaga Räpina mnt 16A.
Kasutuslubade väljastamine
Kasutusluba anti eraisikute
majandusabihoonele asukohaga
Metsa tn 6.
Kasutusluba väljastati ka OÜ
Svenai välisveevarustusele, -kanalisatsioonile ja laoplatsidele
asukohaga Pikk tn 42/ Jaama tn 75.
Detailplaneeringu koostamise
algatamine
Algatati Soo 15 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks on hoonestusala muutmine, ehitusõiguste määramine, tehnovõrkude
ja -rajatiste asukohtade määramine, haljastuse ja heakorrastuse
ning liikluskorralduse põhimõtete väljatöötamine. Ala suurus
on ca 1530 m2. Planeeringuga
muudetakse kehtivat detailplaneeringut määratud hoonestusala osas.
Ostueesõigusega erastamine
Nõustuti Jaama 18 maa ostueesõigusega erastamisega, maa
suurus on 1117 m2 ning sihtotstarve väikeelamumaa.
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Võeti vastu Lembitu 2A kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Siilike OÜ esitas Lembitu 2A
krundi detailplaneeringu algatamise taotluse seoses krundil asuva hoone katusekorruse kasutuselevõtuga.
Võru Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgamäärade kinnitamine
Kinnitati Võru linna hallatavate asutuste juhtide kuupalgamäärad. Keskmiselt tõusid
koolidirektorite, kultuurimaja
Kannel direktori ja Võrumaa
Keskraamatukogu juhataja palgamäärad 10% võrra. Ühtlustati

lõpevad 2003. aastal valitud rahvakohtunike volitused.
Tartu
Maakohtu
esimees palub teatada hiljemalt
12.veebruariks 2007 Võru linna
volikogu poolt valitud ja Avalikes Teadaannetes avaldatud
rahvakohtunike kandidaatide nimekiri. Rahvakohtunike kandidaadid valitakse proportsionaalselt omavalitsuse rahvaarvuga
- Võru linnast vähemalt 20 kandidaati. Maakohtu tööpiirkonda
kuuluva omavalitsusüksuse volikogu esitatavate kandidaatide
arvu määrab kohtu esimees.
Rahvakohtunik osaleb õigusemõistmises maakohtus kohtumenetluse seadustes sätestatud
alustel ja korras. Rahvakohtunik
nimetatakse neljaks aastaks.
Jaoskonnakomisjonide
esimeeste, liikmete ja asendusliikmete nimetamine
Nimetati 04.märtsil 2007 toimuvateks riigikogu valimisteks
jaoskonnakomisjonide esimehed, liikmed ja asendusliikmed

huvialakoolide direktorite palgataset ning huvialakoolide ja
lasteaedade juhtide palgamäärad
tõusid keskmiselt 20%.
Alates 2007. aasta algusest
tõusid kõikide hallatavate asutuste pedagoogide palgamäärad
10% võrra.
Taotlusvormide kinnitamine
Kinnitati Võru linna eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalasele
huvitegevusele
toetuste taotlemiseks avalduse,
aruande ja nimekirjade vormid.
Uutes kinnitatud vormides
on vähendatud avalduse sisu,
kuid suurendatud on lisade arvu.
Uued on treenerite/ juhendajate
ning õpilaste nimekirjade vormid, mis lihtsustavad andmete
töötlemist ja kontrollimist. Täpsustatud on aruande vormi, kus
tuleb märkida saadud tulude
kasutamine kululiikide kaupa,
antud on ka kululiikide nimekiri,
eraldi tuleb vormi kohaselt välja
tuua Võru Linnavalitsuse poolt
eraldatud summa jne.
Võru Lasteaed Päkapikk ja
Okasroosike
arengukavade
kinnitamine
Kinnitati Võru Lasteaed Päkapikk ja Võru Lasteaed Okasroosike arengukavad aastateks
2007-2009. Arengukavades on
ära toodud hetkeolukorra kinnitus, lasteaia arengu eeldused ja
põhisuunad, prioriteetsed arenduse valdkonnad ja kavandatavad arendustegevused.
Alates määruse jõustumisest 15. jaanuaril on nimetatud
arengukavadega võimalik tutvuda lasteaedade veebilehekülgedel, vastavalt lasteaed Päkapikk www.hot.ee/vorupakapikk
ja lasteaed Okasroosike www.
okasroosike.edu.ee
Võru Linnavalitsuse määruse
muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 24.08.2005 määruse nr 7
„Valimisjaoskondade moodustamine“ lisa ning täiendati valimisjaoskonda nr 5 sõnastusega
„Veskijärve“
Võru
Linnavolikogu
08.02.2006 määrusega nr 14 on
moodustatud Veskijärve tänav,
mis asub valimisjaoskonna nr 5
piiril.

järgmiselt:
Valimisjaoskond nr 1
(Seminari väljak):
Jaoskonnakomisjoni esimees: Helve Sibul
Jaoskonnakomisjoni liikmed:
Aare Rätsepp, Maris Kütt, Kersti
Tovinen, Hille Juss, Kaide Taaber,
Heli Vels, Lea Ross, Eevi Kask
Asendusliikmed: Ene Kuus,
Reet Jeenas
Valimisjaoskond nr 2 (Liiva 13)
Jaoskonnakomisjoni esimees: Heiki Kelp
Jaoskonnakomisjoni liikmed:
Malle Haller, Ülle Voitka, Marika Vaher, Ülle Müürsepp,
Meelis Tammsalu, Milja Heljula, Evi Lipmeister, Lia Siidra
Asendusliikmed: Anu Kepler,
Silvi Jansons, Pille Tali
Valimisjaoskond nr 3 (Kooli 7)
Jaoskonnakomisjoni
esimees:
Katrin
Martinfeld
Jaoskonnakomisjoni liikmed:
Aivar Halapuu, Ene Moppel,
Tiina Kuuda, Maia Anderson,
Külliki Mattus, Siiri Toomik,
Helve Nassar, Tiiu Juhkam

Asendusliikmed: Ene Liivamägi, Andres Unt, Armand Mitt
Valimisjaoskond nr 4 (Olevi 29)
Jaoskonnakomisjoni esimees: Rutta Sarik
Jaoskonnakomisjoni liikmed:
Anneli Nõmme, Piret Kooser, Maiu Vellak, Keiti Allas, Aime Vink, Helve Peterson, Janne Tasso, Aigi Laine
Asendusliikmed: Piia Narvik,
Raili Talomees
Valimisjaoskond nr 5
(Kreutzwaldi 109)
Jaoskonnakomisjoni
esimees:
Urmas
Rööbing
Jaoskonnakomisjoni liikmed:
Peeter Harend, Triinu Uibo,
Karin Raudik, Iiris Tagen, Tiiu
Kutšerova, Ülle Heistonen,
Marili Peri, Kaja Kuslapuu
Asendusliikmed: Kaja Kunz,
Ülle Tamm

Võru Linnavalitsuse
istung 17. jaanuaril

– Eesti Punase Risti Võrumaa
Seltsi sekretär
Marianne Hermann – Võrumaa Omavalitsuste Liidu sotsiaaltöö peaspetsialist
Aire Klaus – Lõuna-Eesti
Erihooldusteenuste Keskuse juhataja

Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati Jüri 25, 25A, 27,
Liiva 20 kinnistute ja lähiala detailplaneerin. Planeeringu eesmärgiks on kinnistute jagamine
(Jüri 25, 25A) ning ehitusmahu
suurendamine Liiva 10 kinnistul.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15. - 30. detsembrini 2006 Võru Linnavalitsuse
infosaalis ning avalik arutelu 3.
jaanuaril 2007. Avaliku väljapaneku ja arutelu ajal vastuväiteid
ega ettepanekuid planeeringulahendusele ei esitatud.
Ehituslubade väljastamine
Ehitusluba anti OÜ-le K&M
Projektbüroo Tartu Maakohtu
Võru Kohtumaja rekonstrueerimiseks asukohaga Vabaduse tn
13.
Ehitusluba anti eraisikule
üksikealmu püstitamiseks Kanepi tn 20.
Kasutusloa väljastamine
Kasutusluba anti üksikealmule ja kuurile asukohaga Savi
tn 9.
Üürilepingu lõpetamine
Lõpetati Võru Linnavalitsuse ja OÜ Optiline Grupp vahel
15.04.2004 sõlmitud äriruumide üürileping nr 11, Tartu tn 23
I korrusel asuva ruumi suhtes,
alates 18. jaanuarist 2007.
OÜ Optiline Grupp esitas
Võru Linnavalitsusele avalduse
äriruumi üürilepingu lõpetamiseks, kuna ettevõte ei kasuta nimetatud ruumi.
Nöörimaa Tugikodu hoolekogu moodustamine
Moodustati Nöörimaa Tugikodu hoolekogu alljärgnevas
koosseisus:
Esimees:
Kersti Kõosaar – ablinnapea sotsiaaltöö ja
tervishoiu alal
Aseesimees: Merle Koik
– Võru Linnavolikogu esindaja
Liikmed:
Riina
Paat

Maade munitsipaalomandisse
taotlemine
Volikogu otsustas taotleda
munitsipaalomandis olevate rajatiste aluse ning neid teeninda-

Nöörimaa Tugikodu töötajate
koosseisus muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 06.09.2006 korralduse nr 553
„Nöörimaa Tugikodu koosseisu
kinnitamine“ lisades juurde 1,0
avahooldustöötaja ametikoha
(kokku 7,0 avahooldustöötaja
ametikohta)
Seoses avahooldustöötajate
järjest suureneva töökoormusega ning arvestades avahooldustöötajate töö spetsiifilisust, on
võimalik sellist tööd paremini ja
otstarbekamalt korraldada lisades juurde ühe avahooldustöötaja ametikoha.
Hankelepingu sõlmimine
Sõlmitakse hankeleping edukaks tunnistatud pakkumise esitanud Autori AS-ga väikebussi
Renault Trafic ostmiseks. Sõiduk läheb Nöörimaa Tugikodu
kasutusse.
Riigihanke „Väikebussi ostmine“ pakkumise kutse võttis
välja kuus ettevõtet, laekus kaks
pakkumist Autori AS-ilt ja Aasta
Auto Pluss AS-ilt. Hankekomisjon tunnistas Autori AS pakkumise edukaks, hinnaga 380 000 kr.

Võru Linnavalitsuse
istung 24. jaanuaril
Detailplaneeringute kehtestamine
Kehtestati Piiri 3 krundi ja
lähiala detailplaneering, mille eesmärgiks on ehitusõiguste
määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade määramine,
haljastuse ja heakorrastuse ning
liikluskorralduse
põhimõtete
väljatöötamine. Ala suuruseks
on ca 3660 m². Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigused
3-korruselise korterelamu ehitamiseks.
Kehtestati Antsla mnt 36 kinnistu ja lähiala detailplaneering,
mille eesmärgiks on ehitusõiguste määramine, kinnistu jaga-

va maana Võru linna omandisse:
Friedrich Reinhold Keutzwaldi
park, pindala 14497 m², maakasutuse sihtotstarve üldmaa;
Katariina allee, pindalaga 6678
m² ja 4555 m², maakasutuse
sihtotstarve
transpordimaa;
Seminari
väljak,
pindala
5900
m²,
maakasutuse
sihtotstarve
üldmaa;
Räpina mnt 22D maaüksus,
pindalaga 8570 m², maakasutuse sihtotstarbega ühiskondlike hoonete maa ;
Kesklinna park, pindala 7112
m², maakasutuse sihtotstarve
üldmaa.
“Maareformi seaduse” § 25
lg 1 alusel antakse munitsipaalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste alune ning neid teenindav
maa munitsipaalomandisse tasuta. Maa munitsipaalomandisse andmise otsustab nimetatud
maa osas munitsipaalomandisse
taotletava maa asukoha järgne
maavanem.

mine kolmeks, tehnovõrkude ja
rajatiste asukohtade määramine,
haljastuse ja heakorrastuse ning
liikluskorralduse
põhimõtete
väljatöötamine. Planeeritava ala
suuruseks on ca 7800 m².

Võru Linnavalitsuse
istung 31. jaanuaril
Lasteaed
„Punamütsike“
arengukava kinnitamine
Kinnitati Võru Lasteaed Punamütsike arengukava aastateks
2007-2009. Arengukavas on ära
toodud hetkeolukorra kirjeldus,
lasteaia arengu eeldused ja takistused, arengu põhisuunad,
prioriteetsed arenduse valdkonnad ja arendustegevuseks kavandatud tegevused.
Arengukava on alates määruse jõustumisest 1. veebruaril
kättesaadav lasteaia veebilehel
www.punamytsike.ee
Ehituslubade väljastamine
Ehitusload anti:
Võru Muusikakooli ehitise
rekonstrueerimiseks asukohaga
Vabaduse tn 5;
AS-le Semuehitus kaubanduskeskuse „Kagukeskus“ püstitamiseks Kooli tn 6;
Võru lasteaia Sõleke ehitise
rekonstrueerimiseks Olevi tn
29.
Kasutusloa väljastamine
Kasutusluba anti laiendatud
ja rekonstrueeritud üksikelamule asukohaga Laane tn 16.
Detailplaneeringute koostamise algatamine
Algatati Vabaduse 15A kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
koostamine, mille eesmärgiks on
kehtiva planeeringu järgi määratud kinnistu piiride muutmine,
haljastuse ja heakorrastuse ning
liikluskorralduse
põhimõtete
väljatöötamine. Ala suurus on
ca 8670 m².
Algatati Savi 18 kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks on ehitusõiguse määramine elamuhoone ehitamiseks, tehnovõrkude ja
-rajatiste asukohtade määramine, haljastuse ja heakorrastuse
ning liikluskorralduse põhimõtete väljatöötamine. Ala suurus
on ca 1250 m².

jaanuar 2007.a.
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KULTUURIMAJA KANNEL
VEEBRUARIKUU KAVA
Kuni 6. veebruar Toomas Kalve fotod “Vanad ja uued” ja Epp Margna akrüülmaalid “Olõs
ma luudu laulijassõ”
Võru Linnagalerii I – II korrusel
7. veebruar Võru Teatriateljee esietendus „Pilvealused kuukoerad“
Kell 19.00 Kandle teatrilava black – boxis. Lavastaja Tarmo Tagamets. Piletid 60, 40 krooni eelmüügis kultuurimaja Kannel kassas ja üks tund enne etenduse algust kohapeal.
8. veebruar Võru Teatriateljee etendus „Pilvealused kuukoerad“
Kell 19.00 Kandle teatrilava black – boxis. Lavastaja Tarmo Tagamets. Piletid 60, 40 krooni eelmüügis kultuurimaja Kannel kassas ja üks tund enne etenduse algust kohapeal.
9. veebruar - 2. märts Boris Lukatsi tööde näitus 100. sünniaastapäeva puhul
Võru Linnagalerii II korrusel. Näituse avamine 9. veebruaril kell 18.00.
9. veebruar Võru Tantsukooli tantsutrupp Variatsioonid etendus „Võlulaegas“
Kell 11.00, 13.00, 19.00. Piletid lastele 20.- ja täiskasvanutele 30.- krooni. Piletite eelmüük kultuurimaja kassas, tel 7868676.
12. veebruar – 02. märts Kalev Saare fotonäitus “Portfolio”
Võru Linnagalerii I korrusel. Näituse avamine 12. veebruaril kell 18.00.
13. ja 14. veebruar Võru Teatriateljee etendus „Siiljänes3“
Kell 11.00 ja 13.00 Kandle teatrilava black – boxis. Piletid 40, 30 krooni müügil kultruurimaja Kannel kassas ja üks tund enne ürituse algust kohapeal.
15. veebruar Võru Teatriateljee etendus „Siiljänes3“
Kell 18.00 Kandle teatrilava black – boxis. Piletid 40, 30 krooni müügil kultruurimaja Kannel kassas
ja üks tund enne ürituse algust kohapeal.
16. veebruar Võru Teatriateljee etendus „Pilvealused kuukoerad“
Kell 19.00 Kandle teatriteatrilava black – boxis. Lavastaja Tarmo Tagamets. Piletid 60, 40 krooni
eelmüügis kultuurimaja Kannel kassas ja üks tund enne etenduse algust kohapeal.
16. veebruar Tantsuõhtu – kohviõhtu
Kell 20.00 Kandle kontsertsaalis. Pilet 100 krooni.
18. veebruar kontsert „FEBRUARY unplugged: kolm keelt – üks kontsert“
Kell 18.00 Kandle teatrisaalis. Külalisesinejad Tartust Bullfrog Brown ja Rajaajaja; Narvast AveNue. Pilet 50 krooni.
21. veebruar Võrumaa laste folklooripäev
Kell 13.00 kultuurimajas Kannel.
23. veebruar Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert - aktus
Kell 19.00 Võru kultuurimajas Kannel
27. veebruar Tsirkus
Kell 11.00 ja 13.00 Kandle teatrisaalis.

3. veebruar NIVEA naiste võrkpalli meistriliiga mäng Jumek Võru VK-Viimsi VK Milstrand. Kell 15:00.

Spordiklubi ProFit on 5 aastane

6. veebruar 7.- kl. Nike Cup Võru ja Põlva piirkonnavõistlus korvpallis. Kell 10:00
8. veebruar Võru maakonna 2.-3. kl. Dumle rahvastepalli ﬁnaal. Kell 10:00

Viis aastat tagasi, 2002. aasta veebruaris avati Võrus, Tamula järve ääres esimene kaasaegne spordiklubi - ProFit.

10. veebruar NIVEA naiste võrkpalli meistriliiga mäng Jumek Võru VK-TLÜ Cartini. Kell 15:00

Sellest ajast alates pakub spordiklubi Võru linna ja maakonna
elanikele järgmisi sporditeenuseid: aeroobika, jõusaal, sguash
(seinatennis) ja poks. 2006. aasta sügisest on huvilistel võimalus
treenida spinningratastel. Kõik külastajad saavad osaleda erinevates rühmatreeningutes või treenida end individuaalselt.

10. veebruar Siseorienteerumise seeriavõistluse 2 etapp. Kell 18:00

Spordiklubi ProFit rühmatreeninguid viivad läbi treenerid Eike
Feigenbaum, Annika Juhanson, Annika Parts ja Anneli Musto,
kes omavad rahvusvahelisi või Eestis väljastatud aeroobikatreeneri litsentsi.

15. veebruar Tartu linna sisekergejõustiku meistrivõistlused

2002. aasta sügisest tegutseb Spordiklubi ruumides huvikeskus,
kus Võru linna ja maakonna õpilased saavad osaleda liikumis, aeroobika või esinemisrühmades treenerite Ester Allase, Eike
Feigenbaumi, Eve Kirsi, Mari Kärsoni ja Anneli Musto juhendamisel.
Lisaks fitnessile pakub Spordiklubi ProFit oma külastajatele mitmeid welnessteenuseid -solaariumi, infrapunasauna ning tunnisauna (peresaun).
Spordiklubi Profit ootab külastajaid E-R 12.00-22.00, L-P 14.0020.00 Fr.R.Kreutzwaldi 59.
Klubi 5. sünnipäev toimub 12.-18.veebruar, kavaga saab tutvuda
www.profit.ee .

11. veebruar Schenker liiga Võru VK-Aeroc Rakvere. TV-mäng. Kell 14:00
11. veebruar NIVEA naiste võrkpalli meistriliiga mäng Jumek Võru VK-Viljandi Metall/Näitused. Kell 16:00

17. veebruar Schenker liiga Võru VK-SK Riga. Kell 17:00
18. veebruar Kooliliiga võrkpallis. Kell 10:00
18. veebruar Schenker liiga Võru VK-SK Cesis/Cesu Alus. Kell 17:00
20. veebruar Eesti BIG Kuldliiga talvine ﬁnaal
23. veebruar Eesti talvised kergejõustiku KV
24. veebruaril on Võru Spordikeskus suletud
26. veebruar Tartu Ülikooli ASK sisekergejõustiku meistrivõistlused
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Haanimiihhi nõvvokua
välläpanõk

„LEGEND
HAANIMAAST JA
ILMASAMBAST”
Tsehkendänüq
Margna Epp
Võrumaa Muuseumis
19.01. – 25.02
K – P 11 - 18
OLKÕ TERVEQ
NO TULÕMA !

Võru Jalgpalliklubi kutsub
8- 17a poisse jalgpalli treeningutele
Võru Spordihoonesse.
Täpsem info meie kodulehelt www.
jkvoru.ee või telefonil 518 5999
Võru Jalgpalliklubi korraldab 4. veebruaril Rõuge kooli võimlas
Võru maakonna

meistrivõistlused saalijalgpallis.
Huvilistel palun registreerida tel.5185999 Eston Kurvits

SA Võru Spordikeskus võtab tööle

areenimeister-tehniku
Kandidaadilt eeldame:
- kohusetunnet
- positiivset suhtumist ja võimet töötada iseseisvalt
- tehnilist taipu
Kasuks tuleb:
- töökogemus ehitus- või remondialal
- varasem kokkupuude spordiga
Kandideerimise tähtaeg: 7. veebruar 2007
Kontaktisik: Lauri Semevsky, juhataja
Aadress: Räpina mnt. 3A, Võru 65606
Lisainfo tel: 782 8777

