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Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

LINNA LEHES:
Liikluse olukorrast Võrus aastal 2006
Kinnitati Võru linna avaliku liiniveo riigihanke
tulemused
Jüri tänava uus kõnnitee
valmib mai lõpul
Roosisaare
hooldustöid

sild

vajab

„Kandle
teatriauhind
2007“ Peeter Paile
Eesti Televisioon vaatab
„Kandle“ sisse
Enno
Kross:
„Eestis
puudub alkoholipoliitika“
Võru Linnavolikogu esimees Tõnu Anton pani äsja ametisse valitud linnapeale Kersti Kõosaarele kaela
Võru linnapea ametiketi.

Võru linnapeaks valiti Kersti Kõosaar
Võru Linnavolikogu valis 4.
aprilli erakorralisel istungil
Riigikokku valitud Ivi Eenmaa asemel Võru uueks linnapeaks varem sotsiaaltöö ja
tervishoiu alal abilinnapeana
töötanud Kersti Kõosaare.
Salajasel hääletusel hääletas
19-st kohal viibinud Võru Linnavolikogu liikmest Kersti Kõosaare poolt 18 volinikku, vastu
oli üks.
Volikogu otsuse kohaselt

tunnistati Ivi Eenmaa Võru
linnapea ametikohalt tagasiastunuks ja ametist vabastatuks
alates 27. märtsist 2007. Ivi Eenmaa volikogu istungil osaleda ei
saanud, kuna samal päeval kell
14.00 toimus peaministrikandidaat Andrus Ansipile volituste
andmine valitsuse moodustamiseks.
Vastvalitud Võru linnapea
Kersti Kõosaar on sündinud
11.aprillil 1963.aastal. Ta on

lõpetanud Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna psühholoogia
erialal ning Tallinna Pedagoogilise Instituudi keeleteaduskonna
eesti keele ja kirjanduse erialal.
Töötanud Võrusoo Põhikoolis
eesti keele ja kirjanduse õpetajana, Võru Linnavalitsuses lastekaitseinspektorina, Võrumaa
Sotsiaaltöö Keskuses projektijuhi ja psühholoogina ning alates
2005 aasta novembrist Võru linnavalitsuse nõunikuna sotsiaal-

ja tervishoiu alal. Kersti Kõosaar
kuulub Eesti Supervisiooniühingusse, MTÜ PRIDE – EST-i,
Eesti Psühhodraama Ühingusse
ja Eesti Reformierakonda.
Kersti Kõosaare asemel asub
alates 4. maist 2007 sotsiaaltöö
ja tervishoiuga tegeleva abilinnapea kohale Pille Pikker, kes
praegu töötab Tartu Ülikoolis
õppeosakonna kvaliteedijuhina.
VLL

Alates 4. maist asub Võru Linnavalitsuses abilinnapeana tööle Pille Pikker.

Võru ja Haanja tegid Sõjaväelaste MM korraldamisega imet
Selliselt võib öelda sõjaväelaste
maailmameistrivõistluste korraldamise kohta.
Viimastel nädalatel enne
võistluste toimumist Eestit ta-

banud soojalaine pani korraldajate tahte proovile. Tahe
võistlused edukalt läbi viia oli
aga niivõrd suur, et korraldusmeeskond, kohalike spordiklu-

bide inimesed ning Kuperjanovi
pataljoni ajateenijad said ilmataadist võitu.
12. märts oli see päev kui pidime osavõtjatele teatama võistluste
toimumisest või ärajätmisest.
Haanjasse kogunenud konsiilium otsustas võistluse täies mahus
läbi viia. Pärast otsuse langetamist
algasid raskused juba järgmisest
päevast, mil õhutemperatuur tõusis järsult ning ulatus kaugelt üle
10-ne plusskraadi.
Alanud oli lume kokkuvedu
lähiümbrusest ning seda tehti lakkamatult iga päev.
Korraldajaid aitas ka ilmataat,
kes andis võistlustele eelnenud
nädalavahetuseks lumesadu ning
hoidis temperatuuri öösel pisut
miinuses. Samas sulas lumi päevasel ajal kohutava kiirusega
- see, mis juurde kanti aitas üksnes hoida lumikatet suusarajal ja
staadionil.
Korraldajatel tuli vahetult enne
võistluste algust langetada raske
otsus - laskesuusatamise programmi täies mahus läbiviimiseks otsustati suusatamise treening ning
võistlused üle viia Tehvandile.
Otsus aitas säästa Haanja radadele
kokkuveetud lund ning tagas lõppkokkuvõttes võistlusprogrammi
täitmise täies mahus.
Seega olime edukalt suutnud
püstitatud eesmärgi täita ning

Sõjaväelaste Maailmameistrivõistluste avamine Võrus, kultuurimaja
Kannel aias, kus üles rivistusid 21-ne riigi sportlased.

suutnud iseendale ning külalistele
tõestada, et eestlased on visa suusarahvas.
Lõpudefileel Kandle aias, pärast võitjate autasustamist, tänasid
osalejaid ning korraldajaid Eesti
Kaitseväe juhataja kindralmajor
Ants Laaneots ja CISM-i Euroopa
asepresident Bengt Nylander. Mõlemad tunnustasid oma sõnavõtus
korraldajate suutlikkust vaatamata
ilmastikust tulenenud raskustele
täita võistluste koguprogramm
ning tänasid kõiki, kes andsid
oma panuse sõjaväelaste maailmameistrivõistluste õnnestumisele.
Võru Linnavalitsus tänab

omalt poolt kõiki, kes aitasid kaasa ürituse heale kordaminekule
– Eesti Kaitsejõud, JVÕK Kuperjanovi pataljon, Haanja puhke- ja
suusakeskus, Spordiklubi Võru
Biathlon ja Haanja suusaklubi,
Tehvandi spordikeskus, kultuurimaja Kannel, Võru ja Haanja inimesed ning asutused.
Loodan, et üritus andis tahet
ja indu uuteks väljakutseteks ning
Võru ja Haanja on ühiselt valmis
suurvõistluste korraldamiseks ka
tulevikus.
AIVAR NIGOL
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Liikluse olukorrast
Võrus aastal 2006

2006.aastal toimus Eestis 2582 (2005.a. 2341) inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles hukkus 204 (169) ja sai vigastada
3503 (3028) inimest. Sõiduautode arvu kasv oli kiirem kui varasematel aastatel, 12%-ne aastane juurdekasv viis aasta lõpuks
autostumise tasemeni 412 sõiduautot 1000 inimese kohta (2005.
a. vastav näitaja oli 367), liiklusloenduse andmed viitavad jätkuvalt kiirele liiklussageduse kasvule teedel, eeskätt põhimaanteedel, aga ka linnades.
Liiklusohutusalase olukorra paranemist tervikuna on märgata
vaid Tartu linnas, kus registreeriti ligi 20% vähem liiklusõnnetusi kui
2005.aastal. Liiklusõnnetuste arv kasvas võrreldes 2005 aastaga kõige rohkem Võru ja Põlva maakonnas, Hiiumaal ning Narva linnas.
Liiklusõnnetuste statistika Võru maakonnas
2005

2006

inimvigastustega liiklusõnnetused

58

95

liiklusõnnetustes hukkus

5

10

inimesi sai vigastada

76

136

Eriti drastiline on vigastatute arvu hüppeline kasv Võru linnas 11
inimeselt 27-ni. Analüüsides Võru linnas toimunud õnnetusi tänavate järgi selgub, et konkurentsitult on õnnetuste toimumise esireas
Jüri tänav, kus toimus 2006 aastal 24 liiklusõnnetust (2005 aastal
20). F.R.Kreutzwaldi tänav ja Räpina maantee võrdselt 6 liiklusõnnetusega jäävad juba tunduvalt tahapoole. Jüri tänaval toimus 9
inimvigastustega liiklusõnnetust, kus sai viga 13 inimest (2005 aastal vastavalt 5 ja 5).
Kõik 2005 ja 2006 aastal jalakäijate vöötrajal toimunud õnnetused (kokku 6) juhtusid Jüri tänaval, sealhulgas Petseri-Jüri ristmikul
3 õnnetust ja 1 õnnetus vastavalt Räpina mnt- Jüri, Vabaduse-Jüri ja
Tartu-Jüri tänavate ristmikul.
2006 aasta lõpul paigaldati Räpina maanteel Koreli oja truubi
juures olevale väga pikale ülekäigurajale ohutussaar ning ehitati
täiendav tänavavalgustus. Alustatud on Jüri tänava kõnniteede ehituse ja rekonstrueerimistega Maksimarketi ümbruses, mis parandab
oluliselt piirkonna jalakäijate/jalgratturite liiklemisvõimalusi.
Iga viies liiklusõnnetus Võru linnas toimus joobes juhi süül. Joobes juhid sõidavad teelt välja (2006 aastal 5 õnnetust), vastu seisvat
(5) või sõitvat autot (6).
Õnnetusterohkeim koht Võru linnas eelmisel aastal oli Maksimarketi parkla koos Neste tanklaga, kus registreeriti 5 liiklusõnnetust ning toimus ka linna ainuke surmaga lõppenud liiklusõnnetus.
Liiklusõnnetuste statistika Võru linnas
2005

2006

66

86

21

16

31

49

õnnetused jalgratturite ja rolleritega

8

8

jalakäijatega toimunud liiklusõnnetused

8

12

liiklusõnnetused ülekäigurajal

2

4

inimvigastustega liiklusõnnetused

11

21

liiklusõnnetustes hukkus

0

1

inimesi sai vigastada

11

27

sh raskelt vigastatuid

4

6

joobes juhtide süül toimunud
liiklusõnnetused

16

16

Liiklusõnnetused kokku
Mootorsõiduki kokkupõrge
liikuva mootorsõidukiga
Mootorsõiduki kokkupõrge
takistusega või parklas

ÜLAR KÕRGE

Kõik jalakäijatega toimunud liiklusõnnetused toimusid läinud aastal
Jüri tänaval, neist 3 just Petseri-Jüri ristmikul

Jüri tänava uus kõnnitee koos valgustusega valmib mai lõpuks.

Jüri tänava uus kõnnitee
valmib mai lõpul
Võru Linnavalitsus sõlmis
Jüri tänava kõnniteede rekonstrueerimiseks
lepingu
AS-ga KPK Teedeehitus. Tööde valmimise tähtaeg on lepingu kohaselt 31. mai 2007 ning
hind koos käibemaksuga 4,4
miljonit krooni.
Tööde käigus ehitatakse
kõnniteid Jüri tänavale Piiri ja
F.R.Kreutzwaldi vahelisel lõigul, paigaldatakse restkaeve,
ehitatakse sademevee torustikke
ja kaevatakse sademeveekraave

ning rekonstrueeritakse tänavavalgustus.
Leping hõlmab ka Luha
tänavale tänavavalgustuse paigaldamist Jüri ja Koreli tänavate
vahelisel lõigul ning Piiri tänava alajaama rekonstrueerimist,
tänavavalgustust
puudutavas
osas.
Jüri tänava kõnniteede rekonstrueerimisprojekti koostas
läinud aasta kevadel AS Kommunaalprojekt ning selle maksumus oli ca 100 000 krooni.

Seoses nimetatud kõnniteede
ja tänavavalgustuse rekonstrueerimisega võib nimetatud piirkonnas esineda häireid tänavavalgustuse töös.
Sõidukite liikumiskiirus on
tööde teostamise tsoonis piiratud 30. kilomeetrini tunnis.
Vabandame tekkida võivate
ebameeldivuste pärast.
VLL

Roosisaare sild vajab hooldustöid
Võru Roosisaare jalakäijate sild vajab hooldust, kuna
avastatud on ühe terastala vajumine. Võru Linnavalitsus on
ekspertidelt tellinud kogu silla
tehnilise seisundi ülevaatuse
ning puudused kõrvaldatakse
veel käesoleva aasta esimesel
poolel.
Võru Linnavalitsuse ehitusosakonna juhataja Märt Mandeli sõnul on silla Roosisaare
poolses osas ühe külje terastala
vajunud, toetudes silla betoonsambale ning osa ripptrosse ei
ole praktiliselt koormuse all.
Linnavalitsus on ekspertiisi
korras tellinud Roosisaare jalakäijate silla tehnilise seisundi
uurimise, mida teostavad Tallinna Tehnikaülikooli sillaehituse
õppetooli juhataja professor
Siim Idnurm koos assistendiga.
Esialgne silla ülevaatus on läbi
viidud.

Roosisaare silla ühe külje terastala on pisut vajunud ning sild vajab
hooldustöid.

Ekspertarvamuse
seisukoht esitatakse peale arvutusja mõõdistustööde läbiviimist
aprilli keskpaigaks. Seejärel
koostatakse nimekiri vajalikest
töödest ning leitakse ehitaja,
kes hooldustööd käesoleva aasta

esimesel poolel läbi viib.
Sild on jalakäijatele ületamiseks ohutu, kuid sõidukitega on
sillale minek keelatud.
Roosisaare jalakäijate sild
valmis 1999. aastal.
VLL

Kinnitati Võru linna avaliku liiniveo
riigihanke tulemused
Võru Linnavalitsus kinnitas
tänasel istungil riigihanke tulemused avaliku liiniveo korraldamiseks Võru linna bussiliinidel 01.01.2007 – 31.12.2008.
Riigihanke komisjon jäi oma
eelmise aasta seisukoha juurde ja tegi ettepaneku tunnistada endiselt edukaimaks AS
Sebe esitatud pakkumine.
AS Sebe pakkumise kohaselt taotleb ettevõte liiniveo korraldamiseks kompensatsiooni
liinikilomeetri kohta koos mak-

sudega 2007. aastal 8.85 krooni
ja 2008. aastal 9.40 krooni.
AS Harjumaa Liinid esitas
Võru Linnavalitsuse 01.12.2006
otsuse peale, milles AS Harjumaa Liinid pakkumine jäeti
kvalifitseerimata, vaidlustuse
Riigihangete Ametile. Riigihangete Amet rahuldas ettevõtte
vaidlustuse ning ühtlasi tühistas
osaliselt Võru Linnavalitsuse
korraldus riigihanke tulemuste
kinnitamise kohta.
Võru Linnavalitsuse komis-

jon kontrollis täiendavalt riigihankele laekunud AS Harjumaa Liinid pakkumise andmete
õigsust. Selgus, et pakkuja on
esitanud busside pesula kasutamise kohta valeandmeid ning
ostjal on vastavalt Riigihangete
seaduse §35 lg 1-le kohustus
kõrvaldada pakkuja pakkumiselt
igal ajal, kui selgub, et pakkuja
on esitanud valeandmeid.

VLL

märts 2007.a.

3

Võru Draamastuudio osales
Kolga „Põhjafestivalil“

Toimus raamatu „Wabariigist
Vabariiki“ esmaesitlus
Räpinas Sillapää lossi kogunes
24. märtsil ligi poolsada inimest lähedalt ja kaugelt Leida
Toots-Pärnaste mälestusteraamatu “Wabariigist Vabariiki”
esmaesitlusele.
Raamat “Wabariigist Vabariiki” jutustab eesti naise saatusest läbi kahe sajandi ja viie
erineva võimu vältel. Raamatu
autori, vabadusvõitleja Eve Pärnaste ema lapsepõlv ja noorus
möödusid Räpinas, Eesti Wabariigi aegsel Võrumaal.
Raamat ei räägi ainult ühe
pere saatusest, antud on tõetruu
pilt ajaloosündmustest esimese
Eesti Vabariigi ajast, sõjaperioodist, küüditamisest, kolhooside loomise ajast kuni taasiseseisvumiseni. See on lugu
vaprast eesti naisest- emast,
kes tunneb uhkust, et tütar
Eve aitas kaasa Vabariigi tulekule. Tütre tõttu sai sellest osa
ka ema - koos nende tuhandete inimestega, kes kandsid
Eestit kogu aeg oma südames.
Raamatu autor on õnnelik, et on
jõudnud ära oodata Eestimaa
taasvabanemise, sellele ise jõudumööda kaas aidates. Raama-

tust õhkub optimismi, elutahet.
Vaatamata läbi elatud raskustele
tõdeb autor, et elu oli ilus, mis
sest, et jõukust ei olnud. Autor
on pühendanud raamatu oma
lähedastele ja kõigi teiste mälestuseks, kellest on raamatus juttu, kuid keda enam ei ole meie
hulgas.
Unustamatute ajaloosündmuste kaasosalise Leida TootsPärnaste
mälestuste raamat
annab ülevaate ligi kaheksakümneaastasest
ajalooperioodist ja on seepärast igati
tänulik lugemisvara tänastele
elluastujatele - neile, kes valmistuvad ajalooeksamiks või
hakkavad lõpukirjandit kirjutama.
Raamatu lugemise teeb kergeks ja nauditavaks lihtne sõnakasutus, raamatu ülesehitus ja
rikkalik fotomaterjal. Hinnatav
on 576 nimest koosnev nimeregister, millega oleks soovitav
juba lugema asudes tutvuda,
sest nii mõnigi võib leida sealt
kas lapsepõlvetuttava või kauge
sugulase.
Nii sisult, kujunduselt, fotode valikult kui ka nimere-

gistri poolest on tegemist igati
soliidse väljaandega. Raamatu
on kujundanud Tiina Sildre ja
autori tütar Eve Pärnaste. Raamatu väljaandmist toetas Võru
Linnavalitsus.
Mälestusteraamat “Wabariigist Vabariiki” ei jäta kedagi
külmaks. See on teos, mida loed
korduvalt ja alati leiad midagi
uut. Meeldivaid lugemiselamusi!

Harjumaal, Kolgal 30. – 31.
märtsil toimunud kooliteatrite
„Põhjafestivalil“ mängis Võru
Draamastuudio oma uuslavastust „See maa, see linn, need
inimesed“.
„Põhjafestivalil“ ei seata piiranguid vanuselisele osavõtule
ja ei koostata antud etenduste
põhjal paremusjärjestust. Küll
toimuvad etenduste arutelud ja
õpitoad. Festivalietendusi hindas žürii, koosseisus ajakirjanik
Madis Jürgen (Eesti Ekspress),
kirjanik ja ajakirjanik Wimberg
(Eesti Päevaleht) ning kunstnik
ja keraamik Virve Kerm.
Võru Draamastuudio truppi
tunnustati meedia ja PR–nduse
kriitilise analüüsi ja suurepärase

ansamblimängu eest ning meeldejääva liikumise ja muusika
eest. Lavastajapreemiad pälvisid
stuudiolavastuse autorid Taago
Tubin ja Tarmo Tagamets.
Festivalil osales 10 truppi
kokku 14 lavastusega. Sõit festivalile sai teoks koos Varstu
kooliteatriga „Kõgõkogo“ (lav.
„Vanad lapsed“ trupp) ja tänu
Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupi toetusele.
Järgnevalt on Draamastuudio lavastus kutsutud Tallinna
Vanalinnapäevade ajal 28. maist
- 3. juunini Eesti Nukuteatris
toimuva teatrifestivali „Noor
Vaim“ programmi.
www.hot.ee/draamastuudio

ERE RAAG,
raamatukoguhoidja

„Kandle teatriauhind 2007“
Peeter Paile
Võru Linnavalitsuse ja kultuurimaja Kannel poolt asutatud ja välja antava “Kandle”
teatriauhinna pälvis sel aastal
muusik ja Võru Teatriateljee
näitleja Peeter Pai. Auhinna
üleandmine toimus rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil, peale ateljee etendust „Pilvealused kuukoerad“.
Peeter Pai on aastatel 2004
– 2007 osalenud aktiivselt teatriateljee kõigis tegevustes ja
põhilavastustes. Väljapaistvalt
andekas ja professionaalne ning
äratuntavalt originaalse käekirjaga on olnud Pai töö lavastuste
muusikaliste kujunduste juures,
nii helilooja kui esitajana. 2007.
aastal on Teatriateljeel plaanis
välja anda CD Peeter Pai poolt
teatri tarbeks kirjutatud muusikaga. Lisaks muusikalisele panusele on olnud meeldejäävad ja
märkimisväärsed ka Pai osatäitmised ateljee lavastustes.
„Kandle“ teatriauhinda antakse välja 2003. aastast loominguliselt viljaka tegevuse eest
Võru teatrielus kolmel viimasel
aastal. Eelnevalt on auhinna
saanud Meinhard Uiga (2003),
Võru Draamastuudio (2004),
Agu Trolla ja Glen Kelp (2005)
ja Tarmo Tagamets (2006). Auhinnaks on Võru keraamik Aivar Rumvoldi poolt valmistatud
taies ja vastava nimega plaadi
lisamine kultuurimaja „Kannel“
teatrisaali fuajee seinal paiknevale auhinna alusele. Auhinnaga
kaasneb rahaline preemia, suuruses 5000 krooni.
Peeter Pai muusikalised
kujundused Teatriateljee lavastustele:
Olavi
Ruitlase
metsavennadraama „Volli“ 2004
Will Huygeni jõululugu „Pä-

Võru Linna Leht

Üritustesari “
90 aastat Võrumaa
lasteaedu: üheskoos teel”
18. aprill – Võru maakonna lasteaialaste võimlemispidu
„Tantsutrall“. Üritus toimub Võru Spordikeskuses.
25. aprill - alushariduse konverents “90 aastat Võrumaa
lasteaedu: üheskoos teel” Võru Kultuurimajas
Kannel.
15. mai -

lasteaialaste maastikumäng Kubijal.

1. juuni -

Võrumaa mudilaste laulu- ja tantsupidu k/m
Kannel aias. Pidu algab rongkäiguga Võru
linnapargist k/m Kannel aeda.

9. november -

Võrumaa mudilaste folklooripäev Võru
Lasteaias Sõleke.

Maakonna lasteaialaste tööde näitused:
Aprill: meisterdamistööde näitus Võru Linnavalitsuse akendel ja
Hansapanga akendel.
Mai:

joonistus- ja maalimistööde ja isevalmistatud raamatute
näitus Võru Lasteraamatukogus.

Üritustesarja on toetanud mitmed asutused ja organisatsioonid:
Võru linn, Võru vald, Võru Maavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste
Liit, Hasartmaksumängu Nõukogu, Leeri Lillesalong, Reklaamibüroo Valge Karu, AS Antsla- Inno, SiljaSport OÜ, Shell Eesti AS

VÕRU LINNA JA MAAKONNA
Võru Teatriateljee näitleja Peeter Pai.
Foto: Dmitri Kotjuh (Võrumaa Teataja)

kapiku peanoogutus“ 2004
Arthur Miller „Ilma luuminõ ja muu äri“ 2005
Juhan Jaik/Jan Rahman „Painaja“ 2006 (teostus laivis
/ helilooja Kristjan Priks)
Tarmo Tagamets „Pilvealused
kuukoerad“ 2007
Peeter Pai osatäitmised Teatriateljee lavastustes:
Aleksander
(Olavi Ruitlane „Volli“) 2004

Peeter (Will Huygen „Päkapiku peanoogutus“) 2004
Tilli Toomas (William Shakespeare „Suveöö unenägu“ /
„Pyramus & Thisbe“) 2005
Azrael (Arthur Miller „Ilma
luuminõ ja muu äri“) 2005
Kuukoer (Tarmo Tagamets „Pilvealused kuukoerad“) 2007
TAAGO TUBIN,
Võru Teatriateljee kunstiline
juht

LASTEAIALASTE VÕIMLEMISPIDU

„TANTSUTRALL“
18. APRILLIL KELL 10.30
VÕRU SPORDIKESKUSES
Toetavad:
Hasartmängumaksu nõukogu,
Võru vald
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Eesti Televisioon vaatab
„Kandle“ sisse

Eesti karskusühenduse AVE juhatuse aseesimees Enno Kross

Enno Kross: „Eestis
puudub alkoholipoliitika“
15. märtsil esines loengutega
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 7.- 8. klassi õpilastele
karskusühenduse AVE (Alkoholi Vastane Eesti) juhatuse
aseesimees, kauaaegne TÜ
Kliinikumi neurointensiivravi
osakonna arst Enno Kross.
Küsisime temalt, kuidas ta
hindab Eesti Vabariigi alkoholipoliitikat?
„Tegelikult on küsimus valesti püstitatud. Eesti riigis nimelt puudub alkoholipoliitika!
Alkohol on väga lihtsasti kättesaadav. Ma ei tea teist riiki,
kus oleks niipalju alkoholiga
kauplevaid poode. Küsimus on
inimeste hoiakutes. Alkoholi
propageeritakse ükskõik millisel üritusel. Ametlikud vastuvõtud lõppevad alati pokaalide
kokkulöömisega.
Alkohol on Eestis vaenlane number üks. Mis on selle
põhjustanud? 1936. aastal suri
alkoholiga seonduvatesse vigastustesse 140 inimest. Praegu on
vastav näitaja ligikaudu 2000
inimest. Ennesõjaaegses Eestis
oli karskusliikumisel väga oluline koht. Mis toimus taasiseseisvumisel? Laulev revolutsioon.
Vaimustus vabast Eestist! Eesti
majandusareng on viimastel aastatel olnud märkimisväärne. Aga
majandusedu varju on jäänud
meie inimeste tervis. Oleme
jõudnud olukorda, kus Eesti on
Euroopa Liidu riikidest meeste

keskmise eluea poolest kõige
viimasel kohal (keskmine eesti
mees elab 66 aastaseks). Mis on
lühikese eluea põhjuseks? Selle
üheks oluliseks põhjuseks on
meie noorte meeste riskikäitumine. Praegu on nii, et alkoholi
läbi hukuvad inimesed liikluses,
tules, vees. Tulesurmade poolest
on Eesti Euroopa Liidu riikide
hulgas esikohal, veeõnnetustes
hukkunutel esines alkoholijoove
75% juhtudest.
Kuid alkoholiga seonduvad
vigastused on jäämäe tipp. Riiklikul tasandil ei ole mitte midagi muutunud. Alkoholi tootmine,
eriti lahja alkoholi tootmine suureneb. Nõnda muudetakse just
noori alkoholiga sinasõbraks.
Senini pole Eesti riigi otsustajad
endale teadvustanud, milliseid
inimkaotusi tekitab alkohol. Tartu Ülikooli neurointensiivravi
osakond on alkoholi kuritarvitamise tagajärgede peegel. Võrumaalt on ajavahemikul 01.01
- 20.10. 2006 neurointensiivravi
osakonnas ravitud 15 patsienti,
neist 12 sattusid haiglasse alkoholi kuritarvitamise tagajärjel.
Ainuüksi nende ravimiseks kulus 0, 7 miljonit krooni. Nende
elukvaliteet ei ole endine, nende
töövõime on kadunud, nad vajavad pidevat toetust.
Meil toimub praegu teine
Vabadussõda.“
MART USIN,
VKG huvijuht

Märtsi viimasel pühapäeval
vuras kultuurimaja Kannel
ette Eesti Televisiooni värvides
buss, pardal hulk teleinimesi ja teletehnikat, et süüvida
põhjalikult Kandle sisemusse.
Kahe võttepäeva jooksul
tormasid bussist saabunud kui
kevadised laanehirved läbi kultuurimaja kolme korruse, proovisaalist kontserdisaali, kontserdisaalist tagasi proovisaali,
sekka ka kino- ning teatrisaali.
Korraks puhati, et salvestada
mõni nobe intervjuu ja nautida
imetoredate võõrustajate külalislahkust ja jätkati tormamist
galeriisse, proovisaali, kino- ja
teatrisaali ning taas kord proovisaali.
Me ei tea, mis jäi selle tormamise peale alles kultuurimajast, aga Eesti Televisioon korjas trofeedena 8 tundi materjali
ja 22 intervjuud mis Jüripäevaks
ühtseks pooletunniseks telesaateks vormuvad.
Kogu selle segasummasuvila algas tegelikult legendaarsest
suusatreenerist Laur Lukinist,
kes vabariigi aastapäeval päl-

vis valitsuselt elutööpreemia.
Eesti Televisioon otsustas sel
puhul teenekat suusatreenerit
intervjueerida ning palus Võru
kultuurimajalt Kannel selleks
puhuks sobiva interjööriga
ruumi. Selle me ka saime ning
toreda intervjuu ka kino- ning
teatrisaalis salvestasime. Ent
siis, fuajeesse saabudes nägime
kuidas ülevalt korruselt tuli alla
trobikond ülikonnastatud noori
arutlemas koolitantsu teemadel,
teiselt poolt kõndis rahvariideis
eakamaid inimesi, kusagilt kostus pasunahääli, kusagilt omakorda koorilaulu, keegi kuskil
tantsis, keegi kuskil valmistus,
kinoseanss hakkas kohe pihta...
Kõik see tekitas tungiva tahtmise teada saada, mis Võru Kandles veel peale ilusate ruumide
leidub ja kes on need inimesed,
kes päevast-päeva selles majas
toimetavad ja mida nad teevad?
Ja, et veel rohkem algusest
ja ausalt kõik ära rääkida, tuleks alustada sellest, et ETV-l
on selline tänuväärne saatesari,
mis lubab autoritel tuua ekraanile pildis ja sõnas kõike, mida

APRILL – NALJAKUU, terve aprillikuu kestab konkurss „Lõbus foto”, kus noored saavad pildistada naljakaid seiku ja kuu viimasel
päeval valib žurii kolm parimat fotot.
 N 5. aprillil kell 16.00 – 19.00
Meisterdamispäev: „Munade kaunistamine”
(Igaüks võtab kodust muna kaasa; värvime ja
koksime)
 T 10. aprillil kell 16.00
Külastuspäev: Võru ÜJP –ni. Kogunemine
Võru Noortekeskuses kell 15.00
 N 12. aprillil kell 16.00 – 19.00
Filmiõhtu: Head Eesti filmid
 K 18. aprillil kell 16.00 – 19.00
Kokkame : „Lõbusad võileivad”
 N 19.aprillil kell 16.00 – 19.00
Anekdootide rääkimise võistlus: (Iga
võistleja varub endale 3 parimat lugu, mida esitab publikule)

meie elus leida on ning avatud
kõigile teemadele ja tegijatele.
Ehk võtab enda rüppe kõik need
teemad, mis mujale nišisaatesse
hästi ära ei mahu. See andis võimaluse võtta Kannelt ühtse tervikuna (mida ta tegelikult ju ka
on) ning samas ka osadena.
Arutlesime endamisi, et mitmele ETV saatele me võinuks
nende kahe päeva jooksul, mis
me Kandles veetsime, materjali
toota. Kokku tuli päris palju –
Muusikaelu, OP, Tour de Dance,
Elolinõ, Õpiõu, Prillitoos... hea
tahtmise juures võinuks igasse
ETV programmi midagi “maha
müüa”, aga tervikuna väärivad
kõik need lood päris oma saadet,
mis meil järgneva kuu jooksul
nobedasti valmima hakkab.
Kuidas see välja kukub,
saab näha 23. aprillil kell 20.05.
Kordusena ja eestikeelsete subtiitritega vaegkuuljatele kolmapäeval, 25. aprillil kell 14.05.

TIMO TARVE
Eesti Televisioon
toimetaja

Registreerimine võistlusele 1 tund enne ürituse algust.
 R 20. aprillil kell 16.00
Selle kuu külaline: Triinu Karu, kes räägib
oma kogemustest vabatahtlikuna Prantsusmaal.
Kell 17.00
Infopäev: Euro 26 – noortekaardi tutvustamine (Infot jagab Mari Jänes)
 T 24. aprillil
Teatris Vanemuine: Etendus „ Kõik aias”
kell 19.00
Buss väljub Võru Noortekeskuse juurest kell
17.30, tagasi Võrru jõuame u. 23.00
 E 30.aprillil 17.00
Volbriööpidu: „Stiilsed nõiad 2007” (Valime kõige stiilsema nõia 2007) (kaasa isetehtud
küpsetised ja võlujoogid)
 Kultuurikaravan
Koolid aprillikuus: (Mõniste kool, Varstu
KK, Osula PK, Sõmerpalu PK, Antsla Gümnaasium, Lepistu PK, Misso KK, Meremäe – Obinitsa PK)

Emakeelepäev lasteaias „Päkapikk“
„Kus on minu kodumaa? Kes on minu sugurahvas? Mis on minu emakeel? See maa,
kus ma sündisin ja üles kasvasin, on mu
kodumaa. See keel, mis ma oma ema suust
kuulen, on minu emakeel“ - nende sõnadega alustasime 14. märtsil oma luulehommikut Päkapiku lasteaias. Kogu lasteaiapere
oli kogunenud saali, kus esinesid Hampeli
ja Dilidoni rühma lapsed. Juba teist aastat
tähistatakse meie lasteaias emakeelepäeva
luulehommikuga.
Elus kipub paraku nõnda olema, et ei
osata meile väga tähtsat tähele panna, väärtustada või hoida. Laps õpib esimesed sõnad
just emakeeles. Emakeel sätib inimese oma
rahvuse hulka ja keel on see, mis seob meid
ühte.
Meie seekordne luulehommik oli pühendatud lastekirjanik Heljo Männile. Tema luuletused on lihtsad ja südamlikud. Luuletusi

valides meenus mulle esimesena „Oakene”.
See on rõõmus, lapsemaailma hea sisseelamisega kirjutatud luule, mis jäi hästi meelde ja
sundis end valjustigi kordama.
Nagu luuletuses „Pilli mängib pillimees,
pilli keel on tantsukeel...”, nii esines LindaLoora kandlelooga ja lapsed tantsisid rahvatantse. Rahvatantsud õpetas lastele selgeks
Kadri Mähar. Vahepalana kuulasid lapsed
meie rühmas olevalt Taani vabatahtlikult
noormehelt luuletust tema emakeeles - taani
keeles.
Arvan, et juba varakult tuleb rääkida sellest mis meile on ikka armas.
Olgu meile Eestimaa kõigest kallim, Eesti rahvas kõigest armsam, Eesti keel kõigest
kenam.
KATRIN VÄHI,
lasteaiaõpetaja

Emakeelepäeva tähistamine luulehommikuga on lasteaias Päkapikk saamas
traditsiooniks. Pildil esineb Linda-Loora kandlelooga.

märts 2007.a.

5

Võru Linna Leht

Kesklinna Gümnaasiumis toimus V
ajalooalaste uurimistööde konverents
Võru Kesklinna Gümnaasiumis leidis aset juba viies
ajalooalaste
uurimistööde
konverents. Selline tähtis
päev toimus meie koolis esimest korda 2002. aastal, seega on antud sündmus kooli
jaoks oluliseks traditsiooniks
kujunenud. Kõne all olevat
konverentsi on kõik need 5
aastat korraldanud ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuseõpetaja Tiiu
Ojala. Ettevalmistused selleks
tähtsaks päevaks algavad juba
sügisel, kui õpilased ning õpetajad on end uueks õppeaastaks sisse seadnud.
Olles ise aasta tagasi samas
olukorras olnud, mõistsin täpselt, mida tundsid need pabinas
11. b klassi õpilased sel päeval.
Ärevust sisendas antud uurimuse tähtsus. Kogu protsess saab
alguse sügisel, kui tuleb otsustada, millisest ainest ning missugusel teemal uurimistöö tehakse.
Kuigi töö koostamine vahel ehk
liigagi raske ning üle mõistuse
keeruline võib tunduda, pole
lood tegelikult sugugi nii halvad. Õpilaste uurimuste kvaliteedi huvides räägivad õpetajad
korduvalt läbi üksikasjalikult
töö koostamise ja vormistamise
põhimõtted. Sedasi pakub kõne
all olev uurimistööde koostamine meeldejääva kogemuse, mis

tulevikus kindlasti kasuks tuleb.
Ajalooalaste uurimistööde
konverents on seega pikaajalise pingsa töö tipphetk, mille
tulemusena paraneb õpetajateõpilaste vaheline koostöö, uurimuste koostajad õpivad paremini suhtlema inimestega ja oma
aega planeerima.
Käesoleva aasta ühe positiivsema tunnusena võiks välja
tuua uurimistööde teemade mitmekesisuse: kirjutati Eesti-Vene
piiriläbirääkimistest, Tšernobõli
tuumakatastroofist, isikute elulugudest, külast ning selle elanikest ning ka näiteks grafiti
ajaloost.
Esinemas võis peale ettekande tegijate näha ka Setumaa
kuninga ning sootskana tuntud
Evar Riitsaart, kes kohapeal
konverentsist isegi laulu välja
mõtles ning selle publikule ka
ette kandis.
Sõnavõtjaid oli veelgi, kuid
eelmainitud härrasmees oli neist
ehk kõige meeldejäävam.
Nii võis kuulda ka Ene Luka,
Eesti Noorsootöö Keskuse kultuuriloo peaspetsialisti sõnavõttu. Kohale olid tulnud ka B. G.
Forseliuse Seltsi esimees Madis
Linnamägi ja Võrumaa Muuseumi peavarahoidja Arthur Ruusmaa.
Konverents algas muusi-

kaõpetaja Signe Rõõmuse käe
all õppinud õpilaste muusikalise etteastega. Hiljem laulis ka
Kuno Kerge, üks uurimistöö
koostajatest. Oli tore näha, et
õpilastel jäi oma esitluste ettevalmistamise kõrvalt aega ka
publikule meelelahutuslike etteastetega tegelemiseks.
Kuigi ajaliselt oli päev pikk
(9:00-14:00), möödus see kiiresti. Seda ilmselgelt õpilaste huvitavate ning mitmekülgsete tööde
tõttu. Lisaks tööde koostajatele
said tänuväärse kogemuse osaliseks ka 12. klassi õpilased, kes
neid uurimistöid retsenseerisid.
Seejuures oldi suhteliselt karmid
nagu ka õpetajad ning külalised
pärast tunnistasid.
Parimate tööde autorid said
traditsiooniliselt B. G. Forseliuse Seltsi poolt välja pandud
Kuldtukati ning aukirja omanikeks. Sajandeid tagasi oli just
Forselius see, kes pani aluse kutseliste koolmeistrite koolitusele
ning seega peaksid õpilased,
kes taolise tunnustuse osaliseks
saanud on, väga uhked olema.
Ka Arthur Ruusmaa tunnustas teatud õpilaste töid, paludes
neil need muuseumissegi tuua.
Uurimistöid hindav komisjon
valis välja uurimistööd, mis
maakondlikule kodu-uurimuste
võistlusele edasi pääsesid.

F.J. Haydny oratoorium “
Aastaajad” jõuab kontsertsaali
1. märtsil 2004. aastal asutas
grupp muusikaõpetajaid ja
dirigente mittetulundusühingu Võru Sümfoonilise Muusika Ühing. Ühing seadis endale eesmärgiks, mitmekülgse
muusikalase tegevuse tulemusena taastada Võrus sümfoonilise muusika harrastamine ja
esitamine.
Lisaks kontsertidele ja suvemuusika projektidele algatatakse koos kooridega ka sümfooniliste suurvormide õppimist ja
esitamist. Aastatel 2004 – 2007
ongi kavas õppida osade kaupa
ja esitada Franz Joseph Haydny
oratoorium “Aastaajad”. Oratoorium on kavva võetud lähtudes Võru muusikaelu eestvedaja
ja Võru Muusikakooli kauaaegse direktori Hendrik Juurikase (17.06.1921 – 21.02.2005)
soovunelmast just see Haydni
oratoorium Võrus oma muusikute ja kooridega ette kanda.
Oratooriumi esitamiseks kutsuti
segakoor “Hilaro” baasil kokku
oratooriumikoor ja muusikakooli algatusel õpilastest, õpetajatest, vilistlastest ja Võrumaaga
seotud muusikutest sümfooniaorkester.
Orkestri organisaator ja dirigent on Jaan Randvere, koorijuhtidena asusid tegutsema Silja Otsar, Heino Pehk, Tiit Raud
ja Andres Määr, hiljem ka Celia
Roose ja Seidi Mutso. Selle julge ettevõtmise kunstiline nõustaja ja oratooriumi dirigent on
Võru Muusikakooli vilistlane
Erki Pehk.

Joseph Haydni oratooriumi
“Aastaajad” esimene osa “Kevad” esitati 23. aprilli 2005
Rõuge Maarja kirikus ja 24. aprillil Tartu Ülikooli aulas. Arvukas kuulajaskond võttis kontserdid hästi vastu. 2006. aastal
järgnesid klassikalise muusika
kontserdid “Talv” ja “Sügis”,
kus lisaks Haydni “Aastaaegade” osadele oli kontsertide kavas
veel J. S. Bachi, G. F. Händeli,
W. A. Mozati kaunis klassika.
Kõiki kontserte on saatnud suur
publiku menu.
Eelolev kontsert 14. aprillil
kultuurimajas “Kannel” ja korduskontsert Tartu Ülikooli aulas
järgmisel päeval toob kuulajani
kogu oratooriumi. Sellega märgime ära Franz Joseph Haydni
275. sünniaastapäeva.
F. J. Haydni (1732 – 1809)
hiline looming kannab endas
romantilise liikumise mõju loodus, rahvalaul. Oratoorium
“Aastaajad” on tolle aja kohta
mõneski mõttes uudne. Selle aluseks ei ole mitte tavaks
saanud piiblisüžee, vaid inglise kirjaniku James Thomsoni
(1700 – 1748) samanimeline
kirjandusteos. Selle tõlkis saksa
keelde Viini keiserliku õukonna raamatukogu juhataja parun
Gottfried van Swieten. Oratooriumis “Aastaajad” on peateema
lihtsa inimese suhe loodusega.
Kolm tegelast – vana talumees
Simon, tema tütar Hanne ja talupoiss Lukas – jutustavad taluelust erinevatel aastaaegadel,
kutsudes austama tööd, nautima

looduse ilu ja olema tänulikud
loojale. Selles on kaunid looduskirjeldused ja mahlakad talupojastseenid.
Oratoorium
“Aastaajad”
jõuab kuulajani tänu segakoorile “Hilaro” ja kooriga ühinenud Võrumaa lauljatele, Tartu kammerkoorile “Camerata
Universitatis”, Võru ja Põlva
muusikakoolide keelpilliõpetajatele, Võrumaalt sirgunud ja
kodupaigale truuks jäänud muusikutele teatrist Estonia ja Vanemuine ning ERSO-st, meile
juba armsaks saanud solistidele:
Võru Muusikakooli vilistlasele
Maris Lilosonile (rahvusooper
Estonia), Mati Turile, kes on
viimasel ajal pälvinud kontsertlauljana suure menu nii kodu,
kui välismaal ja Uku Jollerile,
kes Eesti Filharmoonia Kammerkoori lauljana ja solistina on
eesti laulukultuuri viinud paljudesse maailma riikidesse.
Eriline tänu kuulub
Erki
Pehkile, kes oli selle idee esimene toetaja ja on dirigendina ka
elluviija.
“Aastaaegade” loominguline kollektiiv tänab siinkohal
Võru Linnavalitsust märkimisväärse toetuse eest, samuti Eesti
Kultuurkapitali, Eesti Rahvuskultuuri Fondi, Võru ja Rõuge
vallavalitsust ja teisi rahalisi
toetajaid.

ILMAR KUDU
kontsertide sarja “Aastaajad”
projektijuht

Konverentsi korraldaja Tiiu Ojala (vasakul) ning külaline Setomaa
kuningas Evar Riitsaar.

Konverents lõppes nagu ikka
kokkuvõtvate ning tänu avaldavate kõnedega, jagati lilli ja
kommikarpe.
Leian, et antud traditsioon
on õpilastele nende endi huvides lausa hädavajalik, õpetades
neile nii arvutiga töötamist kui
ka inimestega suhtlemist ning
oma aja planeerimist. Täisväärtuslikuks eluks tulevikus tuleb
kindlasti kasuks põhjalik ajaloo

tundmine, mida kõne all oleva
uurimistöö koostamise käigus
just saadaksegi. Soovin edu kõigile tulevastele uurimistööde
koostajatele, nende tööde retsenseerijatele ning õpetajatele
jaksu õpilaste edukaks juhendamiseks.
SANDRA LIIV
12.b klass

XXVI JOOKS
ÜMBER TAMULA JÄRVE
4. mail 2007.a.
Ajakava
Kell 16.00 – 17.30 registreerimine Võru linna
spordiväljakul
Kell 18.00

start

Kell 19.30

autasustamine

Võistlusklassid
HD 12
(sünd. 1995 ja hiljem)
HD 14
(sünd. 1993 – 1994)
HD 16
(sünd. 1991 – 1992)
HD 18
(sünd. 1989 – 1990)
HD 21
(sünd. 1978 – 1988)
HD 30
(sünd. 1968 – 1977)
HD 40
(sünd. 1958 – 1967)
HD 50
(sünd. 1948 – 1957)
HD 60
(sünd. 1947 ja varem)
Osavõtumaks
täiskasvanutele 30.- EEK,
lastele 10.- EEK, pensionäridele tasuta.
Raja pikkus ~ 6,3 km
Kepikõnni start avatud 17.00-17.30 Võlsi tee
alguses, aega ei võeta, finish avatud linna spordiväljakul kuni 19.30 – ni.
Võistlusklasside parimatele auhinnad, kiiremale naisele ja mehele eriauhind. Kõigi osavõtjate vahel loositakse välja loosiauhinnad.
Kontakttelefon 503 3447
Võru Spordiselts Kalev
Võrumaa Kutsehariduskeskus
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LINNAVOLIKOGU JA -VALITSUSE VEERG
Võru Linnavolikogu istung 14. märtsil
Võru linna 2007. aasta eelarve
muutmine ja lisaeelarve vastuvõtmine (2. lugemine)
Võeti vastu Võru linna 2007.
aasta tulude lisaeelarve kogumahus 18 473 814 krooni, kulude
lisaeelarve kogumahus 26 992 564
krooni ja finantseerimistehingute lisaeelarve summas 8 518 750
krooni.
Võru linna 2007. aasta lisaeelarvega on võimalik tutvuda
Võru Linnavolikogus, Jüri tn 11
või Võru veebilehel www.voru.ee
(Kohalik võim/ Eelarve)
Võru Linnavolikogu määruse
muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu
08.03.2006.a. määrust nr.15 „Munitsipaalkooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine “.
Määruse muutmise aluseks
on Vabariigi Valitsuse poolt
01.02.2007 kehtestatud uued õpetajate palga alammäärad. Klassijuhataja ülesannete täitmise eest
lisanduv tasu ei muutunud.
Palga alammäära muudatused
on järgmised:
nooremõpetajal
2006.a
6 600 krooni,
2007.a
7 800 kr
õpetajal
2006.a
7 000 krooni,
2007.a
8 260 kr
vanemõpetajal
2006.a
8 000 krooni,
2007.a
9 440 kr
õpetaja-metoodikul
2006.a
9 700 krooni,
2007.a
11 400 kr
Pedagoogide palga alammäära
suurenemisega seotud täiendavad
palgavahendid eraldatakse riigi
eelarvest.
Detailplaneeringu kehtestamine
Kehtestati
Kindsaare,
maatükk 3 katastritunnusega
91901:014:0613 detailplaneering,
mille koostamise eesmärgiks on
kinnistu maatükk 3 ehitusõiguste
ja linnaehituslike nõuete määramine. Planeeringu eelselt on

Võru Linnavalitsuse istung 1. märtsil
Ehitusloa väljastamine
Ehitusluba anti AS-le Kinnisvara Info ehitise kaupluslaohooneks (Stokkeri tööriistakeskus) rekonstrueerimiseks
asukohaga Pikk tänav 4A.
Ehitusluba anti ka OÜ-le
Siilike ehitise büroohoone-korterelamuks rekonstrueerimiseks
asukohaga Lembitu tn 2A.
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine
Võtta vastu Kubja tee 5 kinnistu ja lähiala detailplaneering,
millega on Kubja tee 5 kinnistu
jagatud neljaks ja määratud ehitusõigused väikeelamute ehitamiseks. Moodustatavad kinnistud on ca 1300-1500 m2.
Antsla mnt 36 reaalosadeks
jagamine
Nõustuti OÜ-le AVE-EST
kuuluva kinnistu Antsla mnt 36
kolmeks reaalosaks jagamisega.
Kinnitati reaalosade aadressid,
pindalad ja sihtotstarbed järgnevalt:
Antsla mnt 36, pindala 3045

maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa, planeeringujärgselt
elamumaa. Suurimaks ehitusaluseks pinnaks on detailplaneeringuga määratud 365 m2. Krundi
pindala on 5291 m2.
Detailplaneeringute koostamise
algatamine
Algatati Volante OÜ ettepaneku alusel Koreli 83 ja lähiala
detailplaneeringu
koostamine.
Planeeritava ala suurus on ca 6100
m2. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks ehitusõiguste määramine korterelamute ehitamiseks,
juurdepääsuteede määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukohtade
määramine, haljastuse ja heakorrastuse ning liikluskorralduse põhimõtete väljatöötamine.
OÜ Pasimare taotluse alusel
algatati Liiva 3, Liiva 5 ja Uus
tänav 6 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu
jagamise kaheks, moodustatava
uue kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaast ärimaaks, ehitusmahtude suurendamine Uus 6 aadressiga hoonel
ning tehnovõrkude ja –rajatiste
asukohtade planeerimine. Planeeritava ala suurus on ca 1960 m2.
Maa
munitsipaalomandisse
taotlemine
Volikogu poolt heaks kiidetud
eelnõu kohaselt taotletakse Võru
linna omandisse:
Tamula rand, pindala 16 048
m² ja 43 055 m², maakasutuse sihtotstarve üldmaa;
Juudi park, pindala 37 340 m²,
maakasutuse sihtotstarve üldmaa.
Nimetatud maa-aladel asuvad
Võru linna omandisse kuuluvad
mänguväljakud ja muud rajatised.
Kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse alusel koostatud maa
munitsipaalomandisse andmise
taotluse esitab valla- või linnavalitsus maa munitsipaalomandisse
andmise otsustajale.
Volikogu otsuse osaline muutmine

m2, sihtotstarve ärimaa;
Antsla mnt 36A, pindala
3493 m2, sihtotstarve ärimaa;
Antsla mnt 36B, pindala 527
m2, sihtotstarve transpordimaa.

Võru Linnavalitsuse istung 8. märtsil
Projekteerimistingimuste väljastamine
Määrati projekteerimistingimused Tamula rannaala ehitusprojekti koostamiseks. Eesmärgiks on kujundada Tamula
rannaalast puhkajate vajadusi
arvestav puhkeala. Kavandavateks tegevusteks on rannaalal jalgteede ja välisvalgustuse
projekteerimine, Kreutzwaldi
pargiga piirnevate treppide rekonstrueerimine, promenaadi
haljastuslahendus, Kreutzwaldi
pargiga piirneva nõlva haljastuslahendus ja inventari ning
arhitektuursete väikevormide
määratlemine.
Projekteerimistingimused
määrati ka Salme 1 krundil asuva hoone rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks.
Veel määrati projekteerimistingimused Lauluväljaku 6

Muudeti Võru Linnavolikogu
20.september 2006 otsuse nr 69
„Jäätmejaama rajamiseks vajaliku maa munitsipaalomandisse
taotlemine“ punkt 1 alljärgnevalt:
„1.Taotleda planeeritava jäätmejaama teenindamiseks vajaliku maana Võru linna omandisse
maa-ala aadressil Räpina mnt 22C
(planeeringus POS 3), pindalaga
11 114 m², maakasutuse sihtotstarbega tootmismaa.“
Antud eelnõu alusel taotletakse jäätmehoidla teenindamiseks
vajaliku maa, aadressiga Räpina
mnt 22C, sihtotstarbe muutmist
jäätmehoidla maa asemel tootmismaaks tuginedes Keskkonnaministeeriumi 08.02.2007 nr 1-11/6831-2 kirjalikule seisukohale.
Määruse eelnõu „Koduteenuste
osutamise kord“
Volikogu kehtestas koduteenuse osutamise korra Võru linnas. Kord reguleerib koduteenuse
osutamist Eesti rahvastikuregistri
andmetel Võru linnas elukoha
aadressi omavatele eakatele ja
puudega inimestele. Teenust osutab Võru Linnavalitsuse hallatav
asutus Nöörimaa Tugikodu.
Nöörimaa Tugikodu eesmärkideks on hooldust vajavate, resotsialiseeritavate või rehabiliteeritavate inimeste toimetulekuoskuste
suurendamine või säilitamine nende vajadustele vastavate teenuste osutamise kaudu ja Võru linna
eakatele nende toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste osutamine.
Määrus annab võimaluse
teenust osta isikutel, kellele ei
laiene tasuta teenuse saamise võimalus.
2006. aastal oli Võru linnas
koduhooldusel 59 inimest.
Revisjonikomisjoni tegevuskava
kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavolikogu
revisjonikomisjoni tegevuskava
aastaks 2007.
Tegevuskava sisaldab:
•
Võru linna 2007. aasta
kinnitatud eelarve analüüs
•
Võru
Kultuurimaja

krundil asuva hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
Korralduse muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse 11.10.2006 korraldust nr
635 „Linnavalitsuse esindaja
nimetamine ja Võru linna koolieelsete lasteasutuste hoolekogude koosseisude kinnitamine“.
Võru Lasteaed Sõleke hoolekogu koosseisus tehti muudatus:
välja arvati Kersti Ilves, uueks
liikmeks nimetati Lily Parv.
Muudeti ka Võru Linnavalitsuse 04.01.2006 korraldust nr 1
punkti 2 ja kehtestati see järgnevalt:
Moodustada
Laste
hoolekande
komisjon
alljärgnevas
koosseisus:
Esimees:
Kersti
Kõosaar
Aseesimees: Piret Vaher
Liikmed: Piret Kardsepp,
Kristi Aavakivi, Triinu Õispuu,
Iiris Tagen, Riina Paat, Marve
Kõiv, Margit Kõivomägi, Kadri
Hummal.

Võru Linnavalitsuse istung 26. märtsil
Ehitusloa väljastamine

„Kannel” tegevuse revideerimine
•
Võru linna 2006. majandusaasta aruande läbivaatamine ja
revisjonikomisjoni poolt aruandele hinnangu andmine
•
Võru linna 2006. ja
2007. aasta tulude tähtaegse sissenõudmise ja arvelevõtmise
kontrollimine
•
Võru
Linnavalitsuse
poolt 2006.a. sõlmitud lepingutega tutvumine
•
Tutvumine
Võrumaa
Keskraamatukogu tegevusega
•
Osalemine Võru linna
2008. aasta eelarve koostamise
protsessis
Rahalise preemia maksmine
Otsustati maksta rahalist preemiat heade töötulemuste eest järgnevalt:
Innar Mäesalu, abilinnapea
hariduse- ja kultuuri alal – 23
000.Mäidu Helistvee, abilinnapea
linnamajanduse alal – 23 000.Jüri Johanson , abilinnapea
ettevõtluse ja linnavarade alal
– 23 000.Kersti Kõosaar, abilinnapea
sotsiaaltöö ja tervishoiu alal – 23
000.Linnavalitsuse liikmed on
oma ülesannete täitmisel ja kohaliku omavalitsuse töö korraldamisel hästi töötanud. Edukas ja tulemuslik töö väärib tunnustamist
ning linnapea tegi ettepaneku premeerida linnavalitsuse liikmeid
rahaliselt ühe kuupalga ulatuses.
Samuti otsustati maksta rahalist preemiat heade töötulemuste eest linnapea Ivi Eenmaale
ühe kuupalgamäära ulatuses ehk
27 000 krooni. Selle ettepaneku
tegi eelarvekomisjoni liige Tõnu
Kulla Võru linna eduka juhtimise
eest Ivi Eenmaa ametisoleku kestel, hea töö eest linnapea ülesannete täitmisel, linna esindamisel ja
kohaliku omavalitsuse töö korraldamisel.
Linnavalitsuse liikmetele töötasu määramine
Volikogu otsustas määrata

Ehitusluba anti eraisikule abihoone üksikelamuks rekonstrueerimiseks Lauluväljaku
6.
Linnavalitsuse
korralduse
kehtetuks tunnistamine
Tunnistati kehtetuks Võru
Linnavalitsuse 23.08.2006 korraldus nr 521 „Jüri 24, Jüri 22C
kruntide ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“.
Korraldus tunnistati kehtetuks,
kuna Jüri 22C ja Jüri 24 kinnistute omanikud on muutunud ja
Jüri 24 omanik ei soovi osaleda algatatud detailplaneeringu
koostamisel.
Nöörimaa Tugikodu töötajate
koosseisu muutmine
Muudeti Nöörimaa Tugikodu koosseisu ning lisati juurde
0,5 valvuri ametikohta.
Nöörimaa Tugikodus osutatavate tasuliste teenuste hinna
kehtestamine
Kehtestati
Nöörimaa
Tugikodus
järgmised
tasuliste
teenuste
hinnad:
pesu pesemine koos kuivatamisega 15 kr (üks masinatäis);

Võru Linnavalitsuse liikmete töötasud järgmiselt :
Innar Mäesalu, abilinnapea
hariduse- ja kultuuri alal – 25
600.Mäidu Helistvee, abilinnapea
linnamajanduse alal – 25 600.Jüri Johanson, abilinnapea
ettevõtluse ja linnavarade alal
– 25 600.Kersti Kõosaar, abilinnapea
sotsiaaltöö ja tervishoiu alal – 25
600.Linnavalitsuse liikmed on
oma ülesannete täitmisel ja kohaliku omavalitsuse töö korraldamisel
hästi töötanud, nende palgamäära
ja töötasu ei ole korrigeeritud ühtsetel alustel teiste ametnike töötasudega. Teistel ametnikel tõsteti
2007. aasta jaanuaris palkasid
keskmiselt 10%.
Linnavalitsuse liikmete palgatase vajab korrigeerimist vastavalt üldisele Eesti Vabariigi palgataseme muutusele.
Volikogu otsuse muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu
20.12.2006 otsust nr 85 „Võru
Linnavolikogu 28.11.2005 otsuse
nr 7 „Linnavalitsuse struktuuri ja
teenistujate koosseisu“ muutmine“.
Võru
Linnavolikogu
16.06.2004 otsusega nr 141 kinnitatud Võru Linnavalitsuse struktuuri ja teenistujate koosseisu
kinnitamine, mille lisaks nr 2 on
Võru Linnavalitsuse teenistujate
palgamäärad ja palgatingimused
on muudetud Võru Linnavolikogu 12.04.2006 otsusega nr 44 ja
20.12.2006 otsusega nr 85.
Alates 2007 aastast ei vasta
palgaastmete 3, 4 ja 5 palgamäärad miinimumpalgale, palgamäärade proportsionaalsest suurendamisest otstarbekam on kehtetuks
tunnistada palgaastmed 3 ja 4,
suurendada 5 palgaastme palgamäära 3600 kroonini ja kehtestada palgaastmed 34 ja 35 vastavate
palgamääradega 29 600 ja 30 900
krooni.

pesu pesemine ilma kuivatuseta
10 kr;
duši kasutamine 30 min 10
kr;
paberkandjatel koopiate valmistamine 1.50 kr A4 leht;
vererõhu mõõtmine 2 kr;
erakorraline öömaja vanemliku hoolitsuseta lastele või perevägivalla all kannatavatele
isikutele väljaspool Võru linna
elanikeregistrisse kantud isikutele 200 kr ööpäev;
supiköögis valmistatava supiportsjoni hind 5 kr, praeportsjon 10 kr;
päevakeskuse ruumi rent 1
tööpäev (8 h) 100 kr;
isikliku abistaja teenus 30
kr/ 1 h, millest klient maksab
4.50 kr, Võru Linnavalitsus
25.50 kr, piirmääraks kuni 100
tundi kuus;
koduteenus 700 kr kuus,
invatransporditeenuse osutamine: väljakutse 5 kr, ootetasu 25
kr/1 h, sõidukilomeeter 4 kr;
transporditeenuse osutamine: väljakutse 15 kr, ootetasu 50
kr/1 h, sõidukilomeeter 15 kr.
Hindade kehtestamisel on
aluseks võetud teenuste omahinda ja klientide maksevõimet.

märts 2007.a.
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Tähelepanu Võru linnas
tegutsevad ettevõtjad!
Tähelepanu kõik linna territooriumil tegutsevad ettevõtjad
(aktsiaseltsid, osaühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad)!
Kõik ettevõtjad, kellel on
vormistatud registreering majandustegevuse registrisse, on
kohustustatud igal aastal enne
15. aprilli täitma registreeringu
õigsuse kinnitamise taotluse vormi ja esitama selle linnavalitsusele. Majandustegevuse registrisse
on kantud taotluse alusel ettevõtjad, kelle tegutsemisala puudutab
alljärgnevaid tegevusvaldkondi:
•
jaekaubandus;
•
toitlustamine;
•
hulgikaubandus;
•
teenindus;
•
majutus.
Teie taotluse alusel teeb ettevõtluse spetsialist majandustegevuse registris vastava märke. Kui
registreeringu õigsuse kinnitamise taotlust ei ole esitatud, peatab
keskregister pärast 15.aprilli Teie
registreeringu, mis tähendab, et
Teie ettevõte ei või tegutseda.
Registreeringuandmed ning kõik
taotluste vormid ja juhendid on
avaldatud registri veebilehel:
http://www.mkm.ee/mtr.
Kui mõnel linna territooriumil tegutseval ettevõtjal on registreering linnavalitsuses vormistamata, pole veel hilja, seni
kui selleks volitatud organid
asuvad seadusest kõrvalehiilijaid trahvima. Juhin tähelepanu,
et kehtiva „Kaubandustegevuse
seaduse“ ja „Majandustegevuse
registri seaduse“ kohaselt kehtib
nõue hulgikaubandusega tegeleva ettevõtja registreerimiseks.
See tähendab, et kõik linna territooriumil tootmisega tegelevad ettevõtted (mööbel, uksedaknad, muud puidust tooted,

metsamaterjal,
metalltooted
jne) peavad esitama linnavalitsusele registreerimistaotluse
hulgikaubanduse tegevusalal
tegutsemiseks, mille alusel kannab ettevõtluse spetsialist Teid
majandustegevuse
registrisse. Lisaks eeltoodule on vastavalt „Turismiseadusele“ alates
01.11.2006. kohustatud end kohaliku omavalitsuse kaudu kandma majandustegevuse registrisse
ka kõik majutusteenust osutavad
ettevõtted. Kui ettevõtja ei ole
linnavalitsuse vastava ametniku
poolt ettevõtja taotluse alusel
kantud majandustegevuse registrisse, puudub tal seaduslik
alus tegutsemiseks.
Ettevõtjatel, kes on tegevuse
lõpetanud, tuleb esitada linnavalitsusele registreeringu muutmise
taotluse vorm, kus märkida ära tegevuse lõpetamise kuupäev. Taotluse alusel arhiveerib ettevõtluse
spetsialist
Teie registreeringu
majandustegevuse registris.
Kõik taotluste vormid ja juhendmaterjalid leiate eelpool
nimetatud veebilehelt. Küsimuste tekkimisel palun pöörduda ettevõtluse spetsialisti poole
tel 7850 914, e-aadressil sirje.
randver@vorulinn.ee või tulla
linnavalitsusse ja vormistada taotlus kohapeal.
Seisuga 16.03.2007 on oma
registreeringu õigsust kinnitanud
sadakond ettevõtjat, mille eest
neile suured tänud. Kutsun üles
teisigi ettevõtjaid olema veidi
aktiivsemad ja mitte oodata seda
kõige viimast tärminit.
Meeldivat koostööd.
SIRJE RANDVER
Ettevõtluse spetsialist

MTÜ Aila Näpustuudio teatab:
26. märtsist – 11. maini toimuvad Näpustuudios

MEISTERDAMISHOMMIKUD
KOOLIKLASSIDELE
Õpetame meisterdama meeneid munapühadeks ja emadepäevaks:
•
Kaarte munapühadeks ja emadepäevaks,
ühe kaardi meisterdamine maksab 10.- krooni
•
Pabernöörist lilli – krookus, nartsiss
•
Pärlitest - jänes, lill, liblikas
•
Näpunukud - jänes, lill
•
Fliisist jänes, lill-võtmehoidja, kahepalli tibu
•
Soonikmaterjalist tibu
•
Kunstkarvast - jänku pea, lapipall
ühe meene meisterdamine maksab 15.- krooni
•
Suur pulga otsas fliisist lill või tulp
ühe lille meisterdamine maksab 20.-krooni
Kõik vajaliku meisterdamiseks saad meie käest.
Materjalidega ja valmis asjadega saab tutvuda Näpustuudios.
KINDLASTI TULEB EELNEVALT REGISTREERUDA
Lisainfo MTÜ Aila Näpustuudio Lembitu 2, II korrus
tel. 78 28 048, Aila Kikas 50 79 920,

VÕRUMAA MUUSEUM
Muuseumitunnid I - IV klassile
Aprillis: “Koduke, mu kullake...” (hooned ja nende sisustus)
Mai: “Seal, kus rukkiväli...” (toit ja toidunõud)
NÄITUS
Mai: Eesti Panga rändnäitus “ Eesti raha ajaloost”
Võrumaa Muuseum
Info: 782 1939

Võru Linna Leht

KULTUURIMAJAS KANNEL KUUKAVA
7. aprill Nüüdistantsu lavastus „Mesta“
Kell 19.00, teatrilava black-boxis. Lavastus, koreograafia, kujundus: Renate Keerd; esitavad:
Renate Keerd ja Helgur Rosental. Kestvus 50
min. Piletid 25 ja 50 krooni.
7. aprill Päästearmee Rahvusvahelise
Laulukoori ülestõusmispühade kontsert
Kell 15.00. Tasuta. Pärast kontserti kohvilaud.
11. aprill Triinu Pungitsa ja Alan Proosa näituse „mutato nomine“ avamine
Kell 18.00, Võru Linnagalerii II korrusel. Näitus
jääb avatuks 30. aprillini 2007.
13. aprill Ansambli „Kukerpillid“ kontsert
Kell 20.00. Piletid 150 (tavapilet) ja 100 krooni
(õpilased, üliõpilased ja pensionärid)
14. aprill Franz Joseph Haydni oratoorium
„Aastaajad“
Kell 18.00. Esinevad Võru Oratooriumikoor,
Võru
segakoor Hilaro, Eesti Maaülikooli
kammerkoor Camerata Universitatis, Võru Sümfooniaorkester. Solistid: Maris Liloson (sopran),
Mati Turi (tenor), Uku Joller (bass). Dirigent:
Erki Pehk.
Piletid 80 ja 60 krooni.
15. aprill Meeste tervise päev „Meestelt meestele“
Kõnelema tulevad südame- ja meestearst ning psühhiaater. Tervise mõõtmised algavad kell 10.00, loengud kell 11.00
15. aprill Klubi Hõbedane Juus pidu
Kell 12.00. Piletid klubi liikmetele 15 ja teistele
20 krooni.
19. aprill Helin Mari Arderi ja tema ansambli
kontsert „Oleks hea“, Eesti Kontsert
Kell 19.00. Esitatakse lugusid tuntud ja armastatud eesti autoritelt Kustas Kikerpuult ja Uno
Naissoolt. Kõlab ka omalooming. Helin Mari
Arderi lemmikstiilide hulka kuuluvad jazz ja
bossanova. Südamlik ja heakõlaline muusika
sisaldab nii mõtisklevamaid kui hoogsamaid lugusid. Piletid 60 ja 40 krooni.

da, klarnet ja flööt), Wertetics Szlobodan (akordeon), Herczku Agnes (vokaal). Parov on üks
Riverdance´i orkestri juhtmuusikuid, Szlobodan
on tõeline akordionivirtuoos ja Agnes on praegu Ungaris tuntuim etnolaulja. Tema repertuaari
kuuluvad traditsionaalid, mustlaslood, lamburite
laulud, pulmamarsid ja isegi joogilood. Piletid
60 ja 40 krooni.
25. aprill Rakvere teatri lavastus „Talupoja
piibel“, Dario Fo
Kell 19.00. Piletid 80 ja 60 krooni. Etendusele
müüakse ainult 100 piletit.
26. aprill Noorte infopäev teemal „Kuidas
kirjutada projekti?“
Kell 10.00. Läbi mängulise tegevuse kirjutatakse
koos üks projekt. On ka muud põnevat kuulamisttegemist. Osavõtt registreerimisel tel 786 8671.
26. aprill Võru Muusikakooli Kevadkontsert
Kell 18.00. Tasuta.
27. aprill Viljandi Laste- ja Noorteteater Reky
„Karlsson katuselt“, Astrid Lindgren
Kell 12.00
28. aprill Club Vision Kevadtuur 2007
Kell 20.00. Esinevad ansamblid Släm, Melboom
& Sunny Dee, Tony Beatz, Stream ja meeskond.
Piletid eelmüügis 50 ja kohapeal 60 krooni.
29. aprill Muusikaline pühapäev Kandles
Kell 16.00. Esinevad Võru koorid ja puhkpilliorkester. Pilet 25 krooni.
30. aprill Võru Kesklinna Gümnaasiumi Kevadkontsert
Kell 18.00. Tasuta.
2. mai Maarit Murka maalinäituse avamine
Kell 18.00. Näitus jääb avatuks 23. maini 2007.
4. mai Vähiliidu infopäev. Pereüritus „Ära
jää hiljaks!“
Kell 17.00. Kavas laste esinemine, lühiloengud
(teemaks rinnavähi ennetamine), küsimustele
vastamine, laste joonistuste näitus, töötab kohvik jms.

22.aprill Jazzkaare kontsert
Kell 18.00. Esineb Ungari folkansambel koosseisus Nikola Parov (kaval, gadulka, bouzuki, gai-

6. mai Kirjandusfest „Prima Vista 2007“
Pidu mõtlevale inimesele, kes hindab raamatuid
ja head kirjandust. 6. mail on festival esmakordselt Võrus. Seekordse festivali motoks on „Sõna
saab teoks“. Prima Vista päeva raames etendub
Kandles kaks Võru Teatriateljee etendust: kell
13.00 lugemisetendus „Castrozza“ ja kell 19.00
impro liikumise häältele „Pilvealused kuukoerad“. Lisainfo: www.kirjandusfestival.tartu.
ee, www.teatriateljee.com

Võru Muusikakool kutsub

Tervisepäev
“MEESTELT –MEESTELE”
15. aprill
Kultuurimaja Kannel väike saal

Neljapäeval, 12.
aprillil kell 17.00

10.00 tervisenäitajate määramine: kolesterool, veresuhkur,
vererõhk ja keha rasvasisaldus
meestele vanuses 30-60 eluaastat tasuta

20. aprill Valga noorte muusikalavastus „Kriminaalne Punamütsike“ (MTÜ Kungla)
Kell 18.00. Pilet 35 krooni.
20. aprill Tantsu-kohviõhtu keskeale
Kell 20.00. Pilet 100 krooni.

esinevad I klassi
õpilased
muusikakooli saalis

11.00-13.00 meeste tervisest räägivad südamearst, psühhiaater,
meestearst Tartu Ülikooli Kliinikumist
Südamesõbralik eine, auhinnad osavõtjatele

Pühapäeval, 15.
aprillil kell 12.00

IDA-EUROOPA
STAARID esinevad noored
talendid, kuulata saab
flöödi, klarneti, akordioni
ja viiulimuusikat
muusikakooli saalis
Neljapäeval, 26.
aprillil kell 18.00

MUUSIKAKOOLI
KEVADKONTSERT pühendusega vene
muusikale
kultuurimajas Kannel

Võru Maavalitsus tervisenõukogu info tel 786 8342, 5096843
Võru -Väimela Südametervise-kepikõnnipäev
22.aprill 2007
Võru Vallamaja Võrumõisa 4A juures
30.30 tervisenäitajate mõõtmine: vererõhk, keha rasvasisaldus
11.00 soojendusvõimlemine ja start
Võrumaa Kutsehariduskeskuses Väimelas
15.15 loeng “ Sojatooted ja tervis”
13.00 venitusvõimlemine ja auhindade jagamine
südamesõbralik eine
Võru Maavalitsus
Võrumaa Spordiliit
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Võru Linna Leht

märts 2007.a.

10. aprill Kell 14:00
Parksepa KK kõrgushüppevõistlused
12. aprill Kell 14:00
Parksepa KK kõrgushüppevõistlus
18. aprill Kell 10:00
Lasteaedade võimlemispidu
21.04.2007
Judo Maailmakarika etapp
22.04.2007
Judo Maailmakarika etapp
25.04.2007
Tütarlaste minivõrkpalli turniir
28.04.2007

Kevadine heakorranädal

Võru lahtised MV karates

Võru Linnavalitsus annab teada, et heakorranädala raames paigutatakse
linna erinevatesse piirkondadesse suuremõõtmeliste jäätmete tarvis
kogumiskonteinerid, kuhu linnaelanikud saavad üleliigsed jäätmed viia
(nt. kasutuskõlbmatu mööbel, vanad kraanikausid jms).
Konteineritesse ei tohi panna ohtlikke jäätmeid, samuti
elektroonikajäätmeid ja rehve. Kogumiskonteinerid paigaldatakse Jüri
tänava turuplatsi lähedusse, bussijaama vastas olevasse parklasse ja Vee
tänavale Rannatare vahetusse lähedusse, kuhu need jäävad

19. - 22. aprillini.
Ohtlikke jäätmeid, elektroonikajäätmeid, sõidukite rehve saab viia aga linna
keskkonnajaama Räpina mnt 22, mis on avatud E-R kella 8.00 – 17.00

SA Võru Spordikeskus võtab tööle

administraatori
Administraatori peamiseks tööülesandeks on
külastajatega suhtlemine, nende juhendamine ja
abistamine.
Kandidaadilt eeldame:
•
•
•
•
•
•

kohusetundlikkust
töökust
ausust ja positiivset ellusuhtumist
keskharidust
head eesti keele oskust kõnes ja kirjas
arvutioskust tavakasutaja tasemel

Kasuks tuleb:
-

eelnev klienditeeninduse kogemus

Kandideerimiseks palume saata avaldus ja elulookirjeldus
10. aprilliks alljärgnevale aadressile: SA Võru
Spordikeskus, Räpina mnt 3A 65606 VÕRU või e-maili
aadressile info@voruspordikeskus.ee. Täiendav info
telefonidel 78 28 777, 52 94 166 (Lauri Semevsky) või
eelpool mainitud e-maili aadressil.

Võru Linnavalitsus

kuulutab välja konkursi

Võru I Põhikooli direktori ametikohale
Tööle asumise ajaga 01.augustil 2007.a.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• Vastavus haridusministri 26.08.2002
määrusega nr.65 kehtestatud “Pedagoogide
kvalifikatsiooninõuded“ sätestatud nõuetele;
• hea suhtlemis- ja koostööoskus,
otsustus- ja vastutusvõime;
• ühe võõrkeele oskus;
• soovitavalt juhitöö kogemus;
• soovitavalt B-kategooria autojuhiload.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate
dokumentide koopiad esitada kinnises ümbrikus, millel on
märksõna „I Põhikool“ 20. aprilliks 2007.a. Võru Linnavalitsusse
aadressil Jüri 11, Võru 65620.
Info tel 78 50 911.
VÕRU LINNA LEHT
Trükitud AS VÕRU TÄHT Võrus.
Toimetaja KEIU RUUS
tel 785 0948; 552 5525; e-post: keiu.ruus@vorulinn.ee

