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Võru Linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Üks hetk on taas möödunud
Jõulud ja aastavahetus on see
aeg, kus inimesed vaatavad
ja mõtlevad tagasi mööduva
aasta nii headele kui mitte just
kõige parematele õnnestumistele, meenutatakse meeldivaid
hetki ja inimesi ning taas tuleb
tõdeda – üks aasta on möödunud kui ainus hetk.
Jõulud toovad alati rõõmu ja
inimesedki, hoolimata pidevast
kiirustamisest, paistavad sel ajal
ehk natuke õnnelikumad. Siiski,
pisut nostalgiat on igas jõulu- ja
aastavahetusärevuses, sest kusagil enda sees tunneme, kuidas
üks suur ajaarvestusühik taas
ajalooks saab ning paratamatult
jätab jälje ka meie endi vanuse
numbritesse.
Iga aastaga saab vanemaks
ka meie linn, millele mööduvad aastad väärtusi aina juurde
lisavad. 2007. aasta on Võrule
olnud hea aasta, seda peamiselt
sotsiaalsete väärtuste loomisel
ja elukeskkonna parendamisel
linnas.
Investeeringute tegemisel
oleme lähtunud enam laste ja
perede vajadustest ning hariduse andmise väärtustamisest. Nii
suurendati huvikoolide ja lasteaedade pedagoogide palgamäärasid ning mittetulundusühingutele
laste huvitegevuseks makstavaid
toetusi. Hiljuti volikogu poolt
vastu võetud Aasta Õpetaja sta-

tuudi eesmärk on õpetajate raske töö väärtustamine, läbi mille
saavad rõõmsameelse ja motiveeritud õpetaja näol kasu just
lapsed.
Lasteaedade remontimiseks
on tänavu panustatud 7,5 miljonit krooni, koolide olukorda on
parandatud 3,8 miljoni ning huvikoole ja spordirajatisi ligi 4,3
miljoni ulatuses, kokku investeeringuid enam kui 15,6 miljoni krooni eest.
Suurematest keskkonnaprojektidest valmib veel käesoleva
aasta lõpus linna keskkonnajaam,
rekonstrueeriti Kreutzwaldi pargi kõnniteed, puhastati Koreli
oja II etapp ja Potioja, käimas
on Roosisaare piirkonna keskkonnamõjude hindamine ning
heakorrastustöödega loodame
alustada kevadel jpm. Keskkonnaprojektidesse on investeeritud
ligi 4 miljonit krooni.
Linna teid ja tänavaid on
korrastatud 15,7 miljoni krooni
eest. Tänavu valmis suuremate
projektidena Kooli tänava ehitus, tolmuvabaks on muudetud
üle 4 kilomeetri teid, rekonstrueeriti kõnniteed Tartu, Koidula,
Seminari tänaval ja Vabaduse tänava sillal ning Jüri tänaval koos
Luha tänava valgustusega.
Samuti oleme tänavu varasematest aastatest enam suutnud
Võru linna viia ka nö eesti ini-

Võru Linnavalitsus ja –volikogu soovivad ilusaid ja rahulikke jõulupühi.

meste teadvustes konkurentsivõimeliste linnade hulka – Võru
on linn, kus alati midagi toimub
ning seda paljude huvitavate
sündmuste näol nagu Rahvusvahelised Võru Sõpruslinnade
Spordimängud, Metsapealinna
tiitel, Võro liivaliin, Võrulaste
tahteväljenduspäev jne. Võru
atraktiivsust näitab ehk ka see,
et lõppeval aastal on Võru linna
lausa kolmel korral külastanud
Vabariigi President, mis on meie
jaoks väga suur tunnustus.
Kuid ühe linna puhul ei saa
kunagi rääkida lõplikust rahulolust, sest kõik valdkonnad vajavad pidevat arendamist ja investeeringuid ning ühe eelarve
aasta jooksul tuleb paraku langetada otsuseid prioriteetsemate
tegevuste kasuks. Kõike korraga
ei jõua ja see polegi võimalik.
Võru linnapeana tahan Teile,
head võrulased, soovida kõige
enam, et oleks armastus oma lähedaste, aga ka linna vastu ning
jõudu ja tahet meie kodukohta
hoida ja arendada.

LINNA LEHES:
Volikogu kinnitas Aasta Õpetaja statuudi (lk 2)
Uuest aastast hakkab kehtima uus olmejäätmete
sortimise kord (lk 2)
AS Võru Soojus andis käiku uue
vedelkütusemahuti (lk 3)
Tuleval suvel avatakse taas Kubija järve
hüppetorn (lk 3)
Põhikooli esimese klassi lapsed kannavad
ühesuguseid veste (lk 3)

Konkurss “Võro liina tego 2007” (lk 5)
Soovin Teile lootust, rahu,
õnne ja ilusaid jõulupühi.
KERSTI KÕOSAAR,
linnapea

Suusabussiga Haanjasse suusatama (lk 6)
Võru Kunstikool saab viieaastaseks (lk 7)

Jõulutervitus
Jõuluaeg on aasta oodatuim
aeg. Sellel ajal on inimesed
tavalisest elurütmist toimekamad ja avatumad, lahkemad
ja sõbralikumad. Tänavad ja
poed on siginat-saginat täis,
kõik tõttavad kuhugi, otsivad
midagi, aga kuhu tõtatakse ja
mida otsitakse, sellele selget
vastust ei olegi. Jõuluaja kombed on pannud inimesi otsima
ja tegema midagi erilist, midagi sellist, mida tavaliselt muul
ajal ei tehta.
Midagi imelist sünnib ka
inimeste mõtetes ja hingedes.
Lapsed teavad, et nüüd on päkapikkude liikumise aeg ja kui temalt midagi salaja soovida, siis
võib see soov hommikul aknal
kardina taga sussi sees täitunud
olla. Tuleb õppida selgeks salmid, mida jõuluvanale lugeda
või laulda, kui kingipakki saama
kutsutakse.
Suured inimesedki tahavad
üksteisele kingitusi teha. Jõulukink on eelkõige tähelepanuavaldus kingi saaja suhtes, millega saab ka ilma sõnadeta öelda
seda, mida sõnadesse panna ei
söandata või milleks sõnad paistavad liiga rabedad. Südamest
tehtud kingiga jõuab sõnum ka
teise inimese südamesse.

Miski siin maailmas aga ei
asenda inimeste vahelist silmastsilma kohtumist. Üksainus pilk
võib öelda enam kui tuhat sõna.
Egas põhjuseta vanasõna ei ütle,
et parem üks kord näha kui sada
korda kuulda. Sellepärast käiakse jõulude ajal üksteisel külas,
saadakse kokku sõprade ja töökaaslastega, peetakse ühiseid
jõulupidusid. Tutvused ja suhted
saavad uue hoo ja inimesed tunnevad rõõmu, et neid pole unustatud, et neist hoolitakse.
Ununevad arusaamatused ja
vääritimõistmised, mis vahetevahel ikka juhtunud on.
Jõuluõhtul oleme me oma
mõtetes koos kallite inimestega,
kelle oleme kaotanud. Kalmudel
süüdatakse tuhandeid küünlaid,
tänades oma mõtetes meie hulgast lahkunuid, kes ikka meie
helgetes mälestustes püsima on
jäänud. Jõuluõhtune kalmistu
oma võbelevas küünlasäras ja
imelises valguses on kui selge
märk sellest, kui palju hoolivust ja armastust on meie ümber ja meie sees, aga ka sellest,
kui palju rohkem võiksime neid
tundeid oma igapäevaelus väljendada. Pole mingit võitlust pimeduse ja valguse vahel, ei looduses ega inimese hinges, sest

tarvitseb vaid süüdata valgus,
kui pimedus taganeb.
Looduses on jõulueelne aeg
kõige pimedam aeg. Päevad on
jaanipäevast saati muutunud aina
lühemaks ja ööd aina pikemaks.
Päike saab vaevu mõneks tunniks taeva heledamaks muuta,
kui ta juba loojub ja taas mattub
ümbrus pimedusse, kui ei oleks
neid tuhandeid jõulutulukesi,
mis akendele ja majadele, aga
ka puudele on pandud, rõhutades selle aja erilisust. Pöördub
just jõuluajal päev oma igikestval muutumisel jälle pikenemise
poole ja algab valguse tagasitulek, mis annab märku, et üsna
varsti võib oodata kogu elava
looduse tärkamist uuele elule, et
uue kevade saabumine ei olegi
enam väga kaugel.
Rõõmsaid jõulupühi teile,
kallis Võru linna rahvas!
Toogu jõuluaeg rõõmu ja
rahu teie kodudesse, õnne ja tervist teile ja teie lähedastele!
Edu ja kordaminekuid ning
soovide täitumist teile uuel,
2008. aastal!
Lugupidamisega
TÕNU ANTON,
Võru Linnavolikogu esimees

Võru Linna Leht

Uuest aastast hakkab
kehtima uus olmejäätmete sortimise kord
Peagi kehtima hakkav keskkonnaministri määrus “Olmejäätmete sortimise kord ning
sorditud jäätmete liigitamise
alused” kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama
jäätmete sortimist ja taaskasutatava materjali liigiti kogumist. Määrus hakkab kehtima
1. jaanuarist 2008 ning selle
eesmärk on suurendada olmejäätmete taaskasutamist ehk
vähendada prügilasse ladestatavate jäätmete kogust.
Võru linnas lõpetab alates 1.
jaanuarist oma tegevuse Võru
Onkel OÜ, kes tühjendas vanu
0,75 m3 plekk-konteinereid.
Võru Onkli andmete järgi on
neil ca 700 klienti, kellel tuleb 1. jaanuariks sõlmida uus
jäätmekäitlusleping Võru tingimustes sama teenust pakkuvate
ettevõtete, kas Cleanaway või
RagnSells’iga.
Võru linnas toimub jäätmekäitlus hetkel nö vabaturu
tingimustes st. kõigil jäätmevedajatel on õigus haldusterritooriumil teenust osutada. Alates
01.01.2008 lõpetab oma tegevuse Võru Onkel ning turule jäävad AS Ragn-Sells (klienditelefon 15155) ja AS Cleanaway
(1919).
Tulenevalt eelpoolmainitud
määrusest on kohustus eraldi
sorteerida 4 esmast/olulisemat
jäätmeliiki:
1) paber ja kartong;
2) pakendid;
3) ohtlikud jäätmed;
4) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed;

Väikeelamute puhul on
enamjaolt
tingimused täidetud
Väikeelamu puhul juba valdavalt see sorteerimine toimub st.
paber ja papp põletatakse ahjus
ja kaminas või viiakse avalikesse kogumispunktidesse. Pakendid viiakse samuti avalikesse
kogumispunktidesse, ohtlikud
jäätmed keskkonnajaama, biolagunevad jäätmed kompostitakse
või antakse ära puulehtede kogumise aktsiooni käigus.
Kogumispunktide (107 tk)
täpsed asukohad leiab Eesti
Taaskasutusorganisatsiooni ja
Eesti Pakendiringluse kodulehelt: http://www.eto.ee/ ja http://
www.pakendiringlus.ee/.
Keskkonnajaam asub Võru
uuel aadressil Lühike tn 1 (sissesõit Pikalt tänavalt - Päästeameti taga). Alates 2008 a. kevadest hakkame haljastusjäätmeid
vastu võtma ka uues keskkonnajaamas ning loodetavasti saab
üle anda ka väikesemahulisi ehitusjäätmeid. Ehitus-lammutusjäätmete suurem vastuvõtuplats
asub Põllu tänava pikendusel,
mille kasutamiseks tuleb Võru
Linnavalitsuse linnhoolduse ja
keskkonna osakonnast vastav
nõusolek võtta.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et
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väikeelamutes jäätmekäitluse
osas suuri muutusi inimesel ei
teki, kui ta prügi sorteerib vähemalt nende 4 alaliigi osas. Kahjuks pole alates 01.01.2008 a.
võimalik enam tühjendada vanu
veneaegseid 0,75 m3 plekk-konteinereid.

Konteinereid tuleb
tühjendada vähemalt kord kuus
Kindlasti peab majaomanik arvestama asjaoluga, et konteinereid tuleb hakata tühjendama
vähemalt kord kuus, mida sätestab Jäätmeseadus § 71 lg 2,
seega ülemäära suurt konteinerit
pole otstarbekas osta/rentida,
vastasel juhul tuleb tühjendamistasu maksta pooltühja konteineri eest. Juhul, kui ka kõige
väiksem konteiner ei täitu kuu
jooksul, tasub kaaluda naabritega ühise konteineri soetamisest. Sellisel juhul on tagatud
igakuine tühjendus ja mõistlikud prügiarved. Konteinereid
müüvad peamiselt ehitus-, aiandus-, majapidamiskauplused ja
samuti jäätmekäitlejad. Jäätmekäitlejatelt on võimalik konteiner ka rendile võtta. Täpsemaid
müügi ja tühjendustasusid küsida Ragn-Sellsi või Cleanaway
kliendiinfo telefonidelt (vastavalt 1919, 15155).

Täitmata tingimused
toovad 10- kordse
saastetasu
Kortermajade puhul ei saa eeldada, et kõik korteriomanikud
viiksid paberi ja papi avalikesse
konteineritesse ning seega on
vajalik igal kortermajal, milles
on enam kui 10 korterit rentida/
osta täiendavalt paberi konteiner. Jäätmekäitlejad on andnud
informatsiooni, et kortermaja
jäätmed loetakse sorteerituks
kui neil on olemas paberi konteiner ning pakendi konteiner
asub “mõistlikul kaugusel” mitme kortermaja kohta võib
olla ühine pakendikonteiner. Pakendikonteinereid paigaldavad
üldjuhul tasuta Eesti Taaskasutusorganisatsioon www.eto.ee
ja Pakendiringlus www.pakendiringlus.ee, kuid viimastel kuudel meeletult kasvanud nõudlus
on piiranud tasuta konteinerite
saamise võimalust.
Ohtlikud ja haljastusjäätmed
tuleb kõigil Võru linna kodanikel viia keskkonnajaama. Juhul,
kui korteriühistu vms. ei pole
eelpoolnimetatud tingimusi täitnud, rakendavad jäätmekäitlejad konteineri suhtes 10 kordset
saastetasu. Alates 2008. aastast
väljendub see tonni hinnas sorteeritud prügi puhul 676 kr/t
ning sorteerimata prügil 1934
kr/t.
HEGRI NARUSK,
Võru Linnavalitsuse linnahoolduse ja keskkonnaosakonna
juhataja

Aasta Õpetaja
Võru Linnavolikogu võttis novembris vastu linnavalitsuses
poolt kevadest peale menetletud Võru linna aasta õpetaja statuudi, mis on järjekordne
samm linna õpetajate töö paremaks motiveerimiseks. Tuleb
tunnistada, et seni ei ole minu
arvates meie linna õpetajatele
piisavalt tähelepanu pööratud,
pigem on neid hoopis vintsutatud (Võrusoo Põhikooli rutakas liitmine Võru I Põhikooliga).
Aasta õpetaja statuudi
kehtestamine ja meie tublimate, aktiivsemate ja ka loovamate õpetajate tunnustamine on
aga kindlasti oluliseks tahuks
õppetöö kvaliteedi tõstmisel.
Kindlasti tuleb ka edaspidi
parandada õpetajate füüsilist
töökeskkonda, kuid linnavalitsus leiab, et pelga tänu ja
käepigistusega on õpetajate
motivatsiooni üsna raske tõsta. Kui lisada veel lasteaia- ja
huvikooliõpetajate märkimisväärne palgatõus järgmisel aas-

tal, võib paljude aastate järel
öelda, et Võru linna õpetajate
töötingimused ning seeläbi ka
nende motiveeritus paranevad
oluliselt.
Kõnealuse statuudi järgi
tunnustaks linnavalitsus haridusasutuse hoolekogu ettepanekul igal aastal viit koolis,
lasteaias või huvikoolis töötavat õpetajat panuse eest linna
haridusellu Võru Linnavalitsuse meene ning rahalise preemi-

aga, milleks on 15000 krooni
maksev kinkekaart reisifirmalt,
mis võimaldaks tunnustatud
õpetajal pingelise ja tänuväärse
töö järel pisut puhata. Leiame,
et selline tänamisviis on meie
materialiseeruvas igapäevaelus
igati ajakohane mõte.
Lisaks on tarvis rõhutada,
et jäädes kindla veendumuse
juurde, et inimeste valikuvabadus ja ettevõtlikkus koos võimalikult väikeste toetuste süsteemiga tagab nii riigi kui ka
omavalitsuse edukuse, pöörab
ka Võru Linnavalitsus järjest
rohkem tähelepanu neile, kellest sõltub meie tulevaste ettevõtjate ja spetsialistide haritus.
Olen veendunud, et aasta
õpetaja autasu aitab uuesti au
sisse tõsta „maa soola“ tähenduse, mis on n-ö katteta juttude
ja lubaduste tõttu viimaste aastate jooksul unarusse jäänud.
INNAR MÄESALU,
Võru abilinnapea

Võru linnapea kohtus USA
Suursaadiku poliitikanõunikuga
Novembris tegi visiidi Võrumaale Ameerika Ühendriikide
Suursaadiku poliitikanõunik
Alamanda Gribbin, kes muu
hulgas külastas Võru linna ja
kohtus linnapea Kersti Kõosaarega.
Kohtumise eesmärgiks oli
kahepoolsete heade suhete säilitamine, ühtlasi soovis Gribbin saada ülevaadet Võru linna
hetkeolukorrast ning tutvuda
linnaga.
Visiit Võrumaale toimus
saatkonna Regional Outreach
programmi raames, mille eesmärk on tutvustada diplomaatidele erinevaid piirkondi Eestis
ning näidata, mis toimub väljaspool pealinna.
VLL

USA Suursaadiku poliitikanõunik Alamanda Gribbin (vasakul), kellele linnapea Kersti Kõosaar tutvustab kultuurimaja Kannel.

Võru lasteaednike palgad tõusevad
26 protsenti
Vastavalt Võru linna ja Võru
lasteaedade õpetajate esindajate vahel sõlmitud palgakokkuleppele tõusevad koolieelsete lasteasutuste õpetajate
palgad tuleva aasta alguses
26 %.
Abilinnapea Innar Mäesalu

sõnul on Võru võtnud eesmärgi kahe-kolme aastaga jõuda
selleni, et lasteaia pedagoogi
palga alammäär oleks võrdne
kooli nooremõpetaja omaga.
„Kuna meie lasteaiaõpetajate
palga mahajäämus on kunagiste otsuste tõttu suur, siis püüa-

me mõne aastaga olukorra normaliseerida,“ ütles Mäesalu.
26%-line palgatõus võimaldab tulevast aastast kõrgema
haridusega lasteaia pedagoogil
palka saada 8051 krooni.
VLL

KIK toetas Koreli ja Poti oja puhastamist
Võrus valmisid novembris
Koreli oja II etapi ja Potioja
puhastustööd. Mõlemat projekti aitas rahastada Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK).
Võru Linnavalitsuse linnahoolduse ja keskkonna osakonna juhataja Hegri Naruski
sõnul aitab Koreli ja Poti oja
puhastamine vältida kevadisi üleujutusi Koreli oja läinud
aastal juba korrastatud alalt
ning parandab ojade läbilaskevõimet suuremate sadude kor-

ral. Samuti paranevad oluliselt
piirkonna elurajooni linnaarengulised väärtused, tagatud on
drenaažisüsteemide funktsioneerimine ning väheneb maaala soostumise võimalus.
Potioja puhul on tegemist
Koreli ojja suubuva avaliku
veekoguga, mis on reostustundlikuks eesvooluks ka Võhandu
jõele. Poti oja korrastamine tegi
keeruliseks kinnistute piirnemine vahetult ojaga ning omanikelt nõusoleku saamine tööde
teostamiseks. Aastate jooksul

oli Poti oja heintaimi täis kasvanud ja kaldad võsastunud.
Puhastustöödega paranes oluliselt oja läbilaskevõime ning
võib loota, et kevadeti ei esine
sellises ulatuses üleujutusi.
Koreli oja II etapi heakorrastamise käigus puhastati oja
Tartu tänava sillast kuni Võhandu kanalini, kokku 700- meetri
ulatuses. Potioja puhastatud
lõigu pikkuseks on 1,4 km.

VLL
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Võru Linna Leht

Võru Linnavalitsus võtab konkursi korras tööle

keskkonnajaamaspetsialisti.
Tööülesanded:
Keskkonnajaama töö korraldamine, konteinerite komplekteerimine ja tühjenduse
tellimine, objekti korrashoiu ja valve tagamine päevasel ajal.
Nõudmised kandidaadile:
• Hea suhtlemisoskus ja jäätmevaldkonna tundmine
• Ausus ja korrektsus
• Distsiplineeritus ja püsivus
• Võime teha füüsilist tööd
Lisainfo telefonil 78 50 943, 51 29 072

Töid teostati Eesti esimese ujuvekskavaatoriga Hyundai Big Float.

Avaldus ja CV saata 3. jaanuariks 2008 aadressil Võru Linnavalitsus, Jüri 11 65620
Võru. Märgusõna ”keskkonnajaamaspetsialist”

Tuleval suvel avatakse taas
Kubija järve hüppetorn

Põhikooli esimese klassi lapsed
kannavad ühesuguseid veste
Võru I Põhikooli esimeste
klasside lapsed ja klassiõpetajad said koolis kandmiseks
ühesugused fliisist vestid, mille eesmärgiks on süvendada
klassi
ühtekuuluvustunnet
ning jäljendada koolivormi.
Ühesuguste vestide valmistamise idee viidi ellu lapsevanema Marju Mändiku initsiatiivil.
Lisaks lapsevanemate 50- kroonisele osamaksule toetas ettevõtmist 7000 krooniga Võru
Linnavalitsus.
Põhikooli esimeste klasside
tüdrukud kannavad sinise kraega
oranže ning poisid oranži kraega
siniseid veste, mille rinnaesisele
on tikitud Võru I Põhikool.
Sinioranži vesti said Võru I
Põhikooli 33 esimese klassi õpilast ja kaks õpetajat.
VLL

Võru I Põhikooli 1. klasside lapsed on vahvate vestidega väga rahul. Pildil (vasakul ääres) abilinnapea Innar Mäesalu ja klassiõpetaja
Maia Mikk, (tagaplaanil) direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Ülo Rästa ning (vasakul) klassiõpetaja Pilvi Saarmaa ja lapsevanem
Marju Mändik.

Novembris puhastati Kubija
järve hüppetorni alune põhi
4,5 meetri sügavuseks ning tuleva aasta suvel on supelrannas asuv hüppetorn huvilistele
taas avatud.
Võru Linnavalitsus tellis
tööd ASilt Hüdroehitus, kes
puhastas Kubija järve põhja setetest ning taastas tornist vette
hüppamise võimaluse, süvendades torni alust põhja 4,5- meetri
sügavuseni. Senini oli torni aluse vee sügavuseks 2,5 meetrit,
mis muutis hüppetorni ülemise
platvormi kasutamise ohtlikuks.
Hüppetorni poolse vettemineku koha korrastamiseks
eemaldati kuni 15-meetri kaldajoone ulatuses pilliroog, võsa ja
muu taimestik, kallas siluti laugeks ning sinna tuuakse kevadel
lisaks ka liiva.
Töid teostati Eesti esimese
ujuvekskavaatoriga
Hyundai
Big Float.

Hüppetorni aluse puhastamist
plaaniti juba mitu aastat, kuid
senini tegi ettevõtmise kalliks
tehnika kohalevedu. Sadamate
süvendamist on samalaadsed
ekskavaatorid juba aastaid teostanud, kuid nende mõõtmed on
hoopis suuremad ning tehnika
oleks tulnud kohapeal kokku
panna, mis rahalises väljenduses
oleks tähendanud sadu tuhandeid
kroone koos transpordiga. Antud
juhul õnnestus tehnika tellida
Tartu firmalt Hüdroehitus, kes
teostas tööd kahe ekskavaatoriga vaid kahe päevaga. Setete ja
põhja visatud prügi eemaldamise tegi keeruliseks olukord, kus
tuli vältida sette tagasivalgumist
järve. Käesolevaks hetkeks on
hüppetorni aluse sügavus tagatud ning Kubija hüppetorn
ja selle ümbrus ootab kevadisi
heakorratöid, et olla uueks suplushooajaks valmis.
VLL

AS Võru Soojus andis käiku uue vedelkütusemahuti
AS-il Võru Soojus valmis äsja
uus 800- kuupmeetrine vedelkütusemahuti, mille ehitamine
oli veel mõni aeg tagasi küsitav
ja valmistas ettevõttele muret.
Vedelkütusemahutite uuendamise programmi alustas ettevõte viis aastat tagasi.
Kütusemahutite
uuendamist alustati 2002. aastal, kui
likvideeriti Vabaduse tänava
amortiseerunud ebaefektiivne
katlamaja. Selle asemele ehitati
ökonoomne ning tänapäeva tingimustele vastav konteinerkatlamaja, mille juhitakse arvuti teel
Võrusoo põhikatlamajast. Koos
katlamaja valmimisega Vabaduse tänaval ehitati sinna ka uus
300- kuupmeetrine kütusemahu-

ti. Vanad Koreli oja poole viltu
vajunud mahutid likvideeriti.
Mahutite seisukord oli nii
halb, et isegi mahutitealune vundament oli soise pinnase tõttu
paiguti nihkunud.
Vabaduse tänava katlamaja
mahuti oli esimene etapp ehitusprogrammist, mille raames
uuendati ka Võrukivi ja Võrusoo katlamaja vedelkütusemahutid. Need pärinesid 1978.
aastast ning aeg ja mitte just
kõige õigem konstruktsioonilahendus olid tekitanud olukorra,
et peaaegu igal aastal oli mõni
avarii, mis nõudis keevitustöid.
Remondi käigus oli vaja paigaldada mahutitele lisavöösid, et
need laiali ei vajuks, või paiga-

AS-i Võru Soojus juhataja Ilmar Sild (paremal) kontrollib katlamaja
juhataja Mati Lauriga ehituse vastavust projektile.

ta põhja keevispaikadega. Metall, millest mahuteid ehitati, oli
üsna õhuke ning seetõttu nägid
kütusemahutid küll pealtpoolt
ilusad välja, aga nende põhjad ja
alumised konstruktsioonid olid
läbi roostetanud. Vene päritolu väävlirikas masuut kiirendas
metallmahutite läbiroostetamist
rohkem, kui insenerid insenerid
esialgu arvestasid.

85% soojust toodetakse
hakkepuidul
Kuigi Võru Soojus on praeguseks ehitanud välja hakkekatlad ja toodab 85% soojust hakkepuidul, ei saa katlad töötada
avariikütuse või katlasüsteemideta, mis võimaldaksid hakkepuidukatelde seiskumise korral
sooja toota. Hommikustel tipptundidel on tarvis soojakoormust operatiivselt tõsta, selleks
kasutatakse Vabaduse tänava tipukatlamaja. Hakkekatelde puhastamise ajaks, samuti remondi
ja hooldetööde tegemiseks, on
vaja tööle panna õlikatlad.
Eelnimetatud põhjustel ongi
suurematel katlamajadel täiendav kütus ja katlasüsteem, mis
võimaldab põhikütuse ja -süsteemide väljalülitamise korral
toota sooja, kasutades täiendavat kütust. Võrusoo katlamajas
kasutatakse selleks põlevkiviõli.
Laane katlamajas on kasutusel

kerge kütteõli, millega toodetakse soojust, kui saepurukatel
seiskub.

Mahuti ehitati 100%
ettevõtte lisaraha arvelt
Tänapäevase keskkonnatingimustele vastava kütusemahuti
ehitamine ei ole odav. Kokku
maksis mahuti ehitamine kõikide lisaseadmete ja torustikuga 7,8 miljonit krooni, milleks
kasutati ettevõtte 2006. aastal
teenitud lisaraha. AS-st Võru
Soojus teostas omaniku järelvalvet tootmisjuht Valter Banhard,
kelle täpseid nõudmisi järgides
on kõik viimaste aastate ehitusprojektid hästi õnnestunud.
Sellised mahukad projektid õnnestuvadki tänu headele
suhetele peatöövõtjaga ja tellija konkreetsetele nõudmistele.
Mahutiehituse
peatöövõtjaks
oli Võru Soojuse pikaajaline
koostööpartner AS NAPAL.
Alltöövõtjad olid Võru ettevõte
OÜ Aimeterehitus ja AS Eesti
Energomontaaž Narvast. Mõlemad tulid ülesannetega hästi
toime.

Keskkonnatingimused
karmistuvad
Mõtlema paneb asjaolu, et
uute kütusemahutite ehitamisega
muutu soojuse hind odavamaks

ega kütmine efektiivsemaks,
seda peamiselt järjest rangemate
keskkonnatingimuste tõttu.
Tihti on kuulda kütusereostustest erinevates piirkondades
ning on välja toodud kahjusummasid ühe või teise reostuskatastroofi korral. On selge, et
amortiseerunud kütusemahutite
põhjustatud reostuse likvideerimine maksab mitu korda rohkem
kui mahuti uuendamine. Järjest
karmimad keskkonnatingimused sunnivad aga soojaettevõtteid
tegema kulutusi, mis ei ole suunatud soojuse toomiseks, vaid
nõuete ja seaduste täitmiseks.
Arvestades üldise saastatuse
tõusu viimastel aastakümnetel,
on selge, et üha rohkem pööratakse ettevõttes tähelepanu kõigile keskkonnaalastele probleemidele, mis võivad suurendada
saastekoormust. See aga tähendab, et aasta- aastalt on kallim
ka soojuse tootmine katlamajades.
Võru Soojus püüab teha
kõik, et soojatootmise tehnika ei
jääks ajale jalgu ning keskkonna saastatus oleks minimaalne.
Peamiseks eesmärgiks on tagada
Võru inimestele toasoe ka kõige
karmimatel talveaegadel.
Ilusaid jõulupühi soovides
ILMAR SILD,
AS-i Võru Soojus juhataja

Võru Linna Leht

Võru linn toetab lapsi
ja eakaid
Võru linn hoolib oma kodanikest, luues erinevaid
võimalusi
ajaveetmiseks
ning võimaldades elamiseks
soodsat keskkonda. Lisaks
on linn alati rahaga toetanud
neid inimesi, kes veel ei jõua,
ning neid, kes enam ei jõua
eluga toime tulla.
Võru linn on alati väärtustanud paljulapselisi peresid
ning igal aastal peetakse jõulude eel neid meeles väikese
toetusega. Eelmisel aastal oli
kolme ja enama lapsega perede
toetuse suuruseks 1000 krooni
pere kohta. Tänavu saame suuri peresid toetada 500 krooniga
ühe lapse kohta.
Toetuse saamiseks peavad
lapsed ja vähemalt üks vanem olema Võru linna sisse
kirjutatud. Taotlus tuleb Võru
Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnale saata posti teel või ise
kohale tuua. Neil, kes ei ole
veel taotlust esitanud ja soovivad toetust saada, palume
kiirustada. Taotluste esitamise
viimane tähtaeg on 21. detsember.
Esitatavale taotlusele peavad olema märgitud taotleja
andmed, laste nimed ja sünniaeg või isikukoodid, samuti
taotleja pangakonto number.
Taotluse blanketi saab sotsiaaltöö osakonnast või Võru

linna veebilehelt www.voru.
ee (Kohalik võim, Blanketid,
Paljulapseliste perede toetuse
avaldus). Täpsemat infot toetuse taotlemise kohta saab telefonil 785 0942.
Eelmisel aastal taotles toetust 188 peret, käesoleval aastal ootame aga märksa rohkem
toetuse taotlejaid.
Lisaks
paljulapselistele
peredele toetab linn tänavu ka
toimetulekutoetust saavate perede lapsi, samuti puudega ja
lastekodulapsi ning perekonnas hooldamisel või eestkostel
olevaid lapsi.
Toetusraha saavad ka need
eakad inimesed alates 65. eluaastast, kelle pension on kuni
3000 krooni, ning kõik Võru
linna sisse kirjutatud eakad
alates 80. eluaastast. Igal aastal
on toetatud ka sügava puudega
linnakodanikke ja hooldekodus olevaid isikuid.
Nimetatud sihtgruppidele laekub toetus pangaarvele,
need aga, kellel ei ole arvet
pangas, saavad rahakaardi.
Eelmisel aastal sai toetust
1796 isikut.
Loodame, et saame teha pisut heameelt nii väikestele kui
suurtele.
PILLE PIKKER,
abilinnapea

Lõuna-Eesti sai kaasaegse
ohtlike jäätmete kogumisja käitluskeskuse
Detsembri alguses
avas
keskkonnaminister Jaanus
Tamkivi Tartus Lõuna-Eesti
ohtlike jäätmete kogumise
ja käitlemise kompleksi, mis
lisaks Tartumaale teenindab
Jõgeva-, Põlva-, Võru-, Valga- ja Viljandi maakonda.
“Ohtlike jäätmete kogumise ja käitlemise süsteemi
hakati Eestis koos Taani spetsialistide abiga rajama juba
1990. aastate alguses,” meenutas keskkonnaminister Jaanus
Tamkivi. “Nüüdseks on välja
arendatud riiklik ohtlike jäätmete käitluskeskus Vaivara
vallas ja kogumiskeskus Tallinnas; Lõuna-Eestis valmis
juba kolmas kogumis- ja käitluskeskus.”
Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kompleks valmis riigi ja
erasektori koostöös, sellesse
kuuluvad Lõuna-Eesti ohtlike
jäätmete kogumiskeskus ja AS
Epler & Lorenz ohtlike jäätmete käitluskeskus. Kompleksis saab jäätmeid nii kohapeal
käidelda kui ka pakendada,
märgistada ja teistele käitlejatele suunata.
Lõuna-Eesti ohtlike jäätmete kompleksi haldab AS
Epler & Lorenz, kes alustas
1991. aastal tegevust Tartus
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tööstusettevõtete õlijäätmete
kogumise ja põletamisega esimese Baltimaadesse ehitatud
põletusseadmega. Tänaseks on
põletusseade kaasajastatud ja
selle tehnoloogia viidud vastavusse Euroopa Liidu jäätmepõletusdirektiiviga. Põletusseade
võimaldab põletada erinevat
liiki ohtlikke jäätmeid.
Ohtlikud jäätmed on sellised jäätmed, mis oma keemiliste või muude omaduste tõttu
võivad kahjustada tervist või
keskkonda, näiteks aegunud
ravimid, päevavalguslambid,
vanaõli, õlifiltrid, õlinõud,
akud, patareid, happed, leelised, värvi- laki- ja liimijäätmed, pestitsiidid, asbest, elektroonikajäätmed jne. Ohtlikke
jäätmeid ei tohi koos tavajäätmetega visata prügikonteinerisse ega vedada prügilasse, ka
ei tohi neid ise kodus põletada,
kallata kanalisatsiooni või visata metsa alla.
Ohtlikud jäätmed vajavad
erikäitlust ja neid võivad käidelda vaid vastavat käitluslitsentsi omavad ettevõtted.
Lõuna Eesti ohtlike jäätmete kompleks asub Tartus,
Ravila 75a.
Keskkonnaministeerium

Puudega laste vanemad saavad
taotleda raha lapsehoiuteenuseks
Alates 2007. aastast on võimalik raske või sügava puudega
lapse seaduslikul esindajal
taotleda lapsehoiuteenuse rahastamist (Vabariigi Valitsuse
määrus „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse maksimaalse maksumuse ja hinna kehtestamine“).
Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse
seaduslikul esindajal kuni selle
kalendriaasta lõpuni, kui laps
saab 18-aastaseks. Vastavalt
Sotsiaalhoolekande seadusele
rahastatakse raske või sügava
puudega lapse lapsehoiuteenust
riigieelarvest
linnaeelarvesse
eraldatud rahast. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse hinna kehtestab kalendriaastas lapse kohta
Vabariigi Valitsus oma määrusega ja 2007. aastal on selleks
2580 krooni lapse kohta.
Rahaülejääki võib kasutada raske või sügava puudega
laste ja nende peredega seotud
sotsiaalteenusteks ning nende

arendamiseks
linnavolikogu
kehtestatud tingimustel ja korras. Novembrikuu volikogu
võttis vastu korra, mille alusel
on võimalik lapsehoiuteenuseks
mõeldud rahaülejääki kasutada
ka sotsiaalteenusteks puudega
lapsele ja tema perele, samuti
teisteks lapse ja tema perekonna toimetulekut parandavateks
teenusteks ning uute teenuste
arendamiseks.
Raske ja sügava puudega
lapse vanemal, hooldajal või
eestkostjal on võimalik taotle-

da raha järgmisteks teenusteks:
transporditeenuseks lapse viimisel ravi-, rehabilitatsiooni- või
haridusasutusse; lapse ja tema
pere nõustamisteenuseks; lapse isikliku abistaja ja tugiisiku
teenuseks; puudega lapsele eluaseme kohandamise teenuseks
jne.
Raha taotlemiseks palume
esitada linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna lastekaitsespetsialistile järgmised dokumendid:
lapsevanema, eestkostja või
hooldaja taotlus; taotleja isikut
tõendava dokumendi koopia;
lapse isikut tõendava dokumendi
koopia; lapse arstliku ekspertiisi
otsus puude raskusastme kohta
ning sotsiaalteenuse kasutamist
tõendavad kuludokumendid.
Täpsemat infot saab telefonil
78 50 924 (Piret Kardsepp) või
Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnast aadressil Tartu 23.
PILLE PIKKER,
abilinnapea

Jõulud on hoolimise aeg
Jõulud on aeg, kui oleme perega koos, leiame aega sõprade jaoks, meenutame mööda
saavat aastat. Jõulude ja aastavahetuse melus peame leidma aega mõelda ka sellele, et
minu pere saaks veeta jõulud
ohutult.
Kahjuks juhtub ka jõulude ja
aastavahetuse perioodil traagilisi tuleõnnetusi, kuna sel ajal kasutatakse tavapärasest rohkem
lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on peomeeleolus hajutatud.
On mõtlemapanev, et käesoleval aastal on Võrumaal tules
hukkunud 7 inimest, kes olid
kellegi pereliikmed, lähedased,
sõbrad. Enamiku traagiliste tuleõnnetuste põhjuseks on hooletu ümberkäimine lahtise tulega,
vananenud ja korrast ära elektrijuhtmed ja
-seadmed
ning suitsetamine eluruumides.
Seepärast ei tohi peomeeleolus
unustada ohte, mis meid ümbritsevad, kui kaotame valvsuse.

Järelevalveta
jäetud
küünlast võivad kergesti süttida
küünla lähedal olevad esemed.
Paiguta alati küünlad mittesüttivale alusele.
Püüa vältida elektriseadmete ülekoormamist, samuti kontrolli elektrijuhtmete korrasolekut. Koduses tuleohutuses
on see äärmiselt oluline.
Ilutulestik on küll silmale kena vaadata ja loob meeleolu seni, kuni seda kasutatakse
õigesti ja ohutult. Järgi alati ilutulestiku kasutusjuhendit ning
hoolitse selle eest, et lapsed
oleks kindlasti ohutus kauguses.
Kütmisega ei maksa
liiale minna. Mõõdukas ja õige
kütmine teeb kindlasti toa soojaks.
Ka toiduvalmistamisel
ole hoolas, et toit ei kõrbeks,
ning ära unusta kuuma pliidi
lähedale süttivaid asju, näiteks
rätikut, pajalappe, salvrätte jms.
Jõulupuud
ehtides

vaata hoolikalt, kuhu paigutad
küünlad, ehted ja elektriküünlad.
Kui hoolid endast ja oma
lähedastest, ära suitseta siseruumides.
Ka lemmikloomad on pereliikmed, kelle ohutuse eest me
vastutame.
Kui peaks juhtuma tuleõnnetus, siis helista kohe hädaabinumbril 112.
Parim jõulukingitus on väike
elupäästja – suitsuandur hoolivuse märgiks nii lähedaste kui
ka enda suhtes.
Rahulikku ja ohutut jõuluaega!
ERKI REMMELKOOR
Ennetustöö büroo
Lõuna-Eesti Päästekeskus
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Võru Linna Leht

Konkurss „Võro liina tego 2007“
Võru Linnavalitsus kuulutab taas välja konkursi lõppeva aasta kõige silmapaistvama teo väljaselgitamiseks. Selleks ootame linnaelanike arvamusi ja ettepanekuid.
Täida allolev kupong ning postita see hiljemalt 20. jaanuaril (postimaks on tasutud
ning marke kupongile kleepima ei pea). Kupongile kirjuta Sinu arvates kõige silma-

paistvam tegu või tegelane aastal 2007.
Kindlasti pane kirja ka oma nimi ja kontaktandmed, sest kõigi kupongisaatjate
vahel loositakse välja auhinnad.
„Võro liina tego 2007“ kuulutatakse välja Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel
kultuurimajas Kannel.

„Võro liina tego 2007“

VÕRU LINNAVALITSUS

1. ………………………………………
2. ………………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………
5. ………………………………………

TASUB POSTIKULU

Luba nr. 1559

Tegija 2007
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

Kultuuritegelane 2007
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

Sporditegelane 2007
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

Tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja 2007
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

Kultuuri- ja haridusasutus 2007
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

Mittetulundusühing 2007
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

Ettevõte 2007
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

Ettevõtja 2007
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………

MAKSTUD VASTUS
EESTI
Võru Linnavalitsus
Jüri tn 11
65620 VÕRU

Uus tulija 2007
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
Kontaktandmed:
Ees- ja perekonnanimi ................................................................................
Aadress ja telefon.........................................................................................
Info: keiu.ruus@voru.ee või tel 785 0948

Eesti Vabariigi kodanik – aktiivne, informeeritud ja vastutusvõimeline
Tänavu 1. septembril algas
Võru Kesklinna Gümnaasiumi
ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi ühine kodanikupäevale
pühendatud projekt ”Eesti
Vabariigi kodanik – aktiivne, informeeritud ja vastutusvõimeline“. Projekti juhid
olid ajalooõpetaja Tiiu Ojala,
arvutiõpetaja Evi Tarro ja eesti keele õpetaja Ene Jakobson.
Projekti käigus said mõlema
kooli õpilased osaleda paljudel
erinevatel üritustel.
Mõlemas koolis viidi läbi
arvamusuuring, kus küsiti põhiteadmisi Eesti Vabariigi, kodanikuks olemise ja ühiskonna
kohta. Selgus, et nii Võru kui
Narva kooli õpilaste teadmised
on enam-vähem ühesugused.
Küsitluses osales kokku 317 õpilast, neist 156 Võru Kesklinna
ja 161 Narva Pähklimäe Gümnaasiumist. Kesklinna gümnaasiumi 12.b klassi õpilased Janar
Hakk ja Rina Peibonen koostasid küsitluse põhjal põhjaliku
uurimistöö.

Projekti tegevused on
koondatud
veebipäevikusse
Kõik projekti käigus toimunud

sündmused kanti veebipäevikusse http://vklgcomenius.blogspot.
com/. Sinna tegid sissekandeid
nii õpilased kui õpetajad. Igast
toimunud sündmusest kirjutati
lühiülevaade ja lisati pilte.
Projektis oli ette nähtud
ühine heategu oma kodulinna
heaks. Võru Kesklinna Gümnaasiumi 11.b klass otsustas
kaardistada Võru linna kultuurimälestised. Valiti välja 14 objekti ning kirjutati nende kohta lühikesed uurimused. Töö
illustreeriti piltidega ja salvestati CD-le. CD kingiti nii Narva
Pähklimäe Gümnaasiumile kui
Võru linnale.
Toimus ka fotovõistlus ”
Minu kodu Eestimaa”. Mõlemad koolid said võistlusele
esitada töid, mis nende arvates
iseloomustasid Eestimaad. Kahe
kooli võistlustööd olid erinevad.
Võru noored olid rohkem pildistanud loodust, nende fotod ei sisaldanud nii palju otse isamaist
temaatikat. Narva õpilaste pildid seevastu kajastasid rohkem
muuseume, mälestusmärke ning
muid isamaalisi objekte.
19. oktoobril toimus meie
koolis kõnevõistlus teemal
“Minu riik – see olen mina”.
Osales 7 gümnaasiumiastme

noort, kelle hulgast valiti välja
kolm parimat. Need olid Eveli
Niilits, Liisi Munski ja Kristiina
Vaikmets. Oma kõnepidamise
oskust demonstreerisid ka vilistlased Keit Fomotškin ja Maikel
Mikson.
Projekti raames toimus veel
esseekonkurss, kuhu esitati 21
tööd 9. – 12. klassidest. Esseedes
mõtiskleti selle üle, mida tähendab olla Eesti Vabariigi kodanik,
millised on kodaniku õigused ja
kohustused ning väärtushinnangud, mida tähendab lojaalsus
oma riigile. 9. klassidest oli parim Gert Kender, gümnasistidest
Martin Kulberg ja Maarja Hõrn.

Külastati kõrgeid
riigiasutusi
25. oktoobril käisid Võru Kesklinna Gümnaasiumi 12.a ja
12.b klass õppeekskursioonil
Tallinnas. Külastasime Eesti
Vabariigi Riigikogu, kus toimus
debatt erakondade esindajatega,
ja välisministeeriumi, kus kohtusime ministeeriumi töötajatega.
Debatt oli ilmselt ekskursiooni
meeliköitvaim osa, kuigi huvitav oli ka välisministeeriumis.

Projekti kokkuvõte
Projekt lõppes ühise kodanikupäeva tähistamisega 23. novembril Narvas. Seal tehti kokkuvõte
projektist, analüüsiti arvamusuuringu tulemusi, paljud Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased
esitlesid oma lühiuurimusi. Ka
meie koolist olid mõned ettekanded. Võru Kesklinna Gümnaasiumis tähistasime kodanikupäeva
õigel päeval, 26. novembril.
Õpilasi tänati kiituskirjade ning
auhindadega ja toimus pidulik
vastuvõtt. Sellega lõppes mitmekuine sündmusterohke ühisüritus Narva ja Võru gümnaasiumide õpilaste vahel.
Projekt oli väga omanäoline
ja pakkus erinevaid võimalusi
kaasalöömiseks nii õpilastele
kui õpetajatele, mitmekesistas
õppetööd ja andis nii mõnelegi võimaluse avastada endas
uusi külgi. Kõnevõistlus toimus
meie koolis esimest korda, kuid
äärmiselt edukalt. Õpilased vajavad esinemiskogemust ning
võimalust kirjutada võimalikult
paljudel erinevatel teemadel.
Abiturientidena peame kevadel
kõik kirjutama küpsuskirjandi
ja igasugune praktika selles osas
kulub marjaks ära.

Samuti on minu arvates väga
positiivne koostöö vene kooliga.
Narva Pähklimäe Gümnaasiumis käimine andis mulle uue kogemuse. Näen nüüd nii mõndagi
elus hoopis teisest vaatenurgast.
Seal õppivad noored olid nagu
meiegi, neil on vaid see erinevus, et nad ei oska eesti keelt
nii hästi nagu eestlased. Vastastikuse koostööga saaks aga sellestki jagu. Samas esinesid nad
kõik eesti keeles ja võis ainult
imestada, kuidas nad valdavalt
venekeelses keskkonnas elades
seda nii hästi tegid.
Projekti pealkiri väljendab
tegelikult väga hästi ühe riigi
kodaniku olemust. Me oleme
Eesti Vabariigi kodanikud, kes
on aktiivsed – osaleme poliitikas
ja kodanikuorganisatsioonides
ning -ühendustes; informeeritud
– näeme enda ümber ka probleeme, mitte ei ela „roosas mullis”;
vastutusvõimelised – igal meie
teol siin maailmas on tagajärg,
mille eest peame õppima vastutama.

KRISTIINA VAIKMETS
Võru Kesklinna Gümnaasiumi
12.a kl
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Võrumaa Spordiliit kutsub üles
aasta ringi tervise- ja
harrastusspordiga tegelema
Viimase kümnendi uuringud
on näidud, et Eesti rahva tervis on kehvapoolne ja et eriti
kimbutab meid suremus südamehaigustesse. Positiivne
on aga see, et viimase paari
aastaga on inimesed muutunud tervise- ja harrastusspordisõbralikumaks. On rõõmustav, et käiakse kõndimas,
jooksmas, suusatamas, ujumas, ratta, rulluiskude ja kanuuga sõitmas, harrastatakse
seiklussporti ja pallisaalidki
on õhtuti jälle hõivatud.
Erinevatel spordiüritustel ja
sarjades osalejate arv aina kasvab. Spordisõbralikkust soosib kindlasti ka majanduskasv:
inimesed saavad aina rohkem
kulutada spordivarustuse soetamiseks või uuendamiseks, aga
ka spordikomplekside külastamiseks.

Projekt „Võrumaa
Mängud“
Võrumaa Spordiliidu juhatusel
on ettepanek muuta Võrumaa
tali- ja suvemängud, mis varem
toimusid mõnepäevaste üritustena, aastaringseks spordiprogrammiks, mille käigus saavad
kõik Võru maakonnas elavad
spordilembesed inimesed oma
äranägemise järgi kaasa lüüa,
esindades peale iseenda ka kodukoha omavalitsust, peret,
asutust, klubi, kooli või sõpruskonda.
Arvame, et Võrumaa on
valmis sellise sarja ellukutsumiseks. Koondama sellesse
projekti juba aastaid toimunud
maakonna suuremad eliitüritused ja lisama uusi tervise- ja
harrastusspordiüritusi.
Kogu
kalendriaastat hõlmav terviseja harrastusspordisari sisaldab
talvekuudel
suusakolmapäevaõhtuid Haanjas, Haanja Maratoni; ujumisetappe Väimela
Tervisekeskuses; varakevadest
hilissügiseni tervisekäimispäevi
erinevates maakonna omavalitsustes; jooksu ümber Tamula,
Võru - Väimela ja MunamäeVõru jooksu; erinevaid jalgrattaüritusi - Rõuge Tuur ja jalgrattakrossi etappe; rulluisutamise
hommikuid Võru-Parksepa teel;
orienteerumiskolmapäevakuid

Spordiklubis ProFit
16. detsembril 2007 algusega kell 15.00

TERVISLIKULT JÕULUDESSE!
Võrumaa Spordiliidu juhatusel on ettepanek muuta Võrumaa tali- ja
suvemängud, mis varem toimusid mõnepäevaste üritustena, aastaringseks spordiprogrammiks „Võrumaa Mängud“. Kui ilm lubab,
alustatakse Võrumaa Mängude esimese osaga Haanjas suusakolmapäevakutega.

* PROFITI GRAATSILISE VÕIMLEJA
VALIMISED (4-5 KL)
* PROFITI TANTSUPLIKSI VALIMINE (6-8 KL)
* PROFITI DANCEGIRL VALIMINE (9-12 KL)

maakonna metsades; ka pallimängualasid. Oleme teinud
ettepanekud ja saanud nõusoleku kaasalöömiseks veel petankiharrastajatelt ja rannavõrkpalluritelt. Loodame koostööle
jalgpallurite ja veel paljude teiste spordialade esindajatega.

16.15 FREESTYLE AEROOBIKA –
treener Enn Meiessaar (neiud 9-12 kl)
eelregistreerimine, TASUTA

Tähtis pole võit,
vaid osavõtt
Sarjas osalemise ja spordiga tegelemise motiveerimiseks soovime käivitada võistkondliku
arvestuse, mille paremusjärjestus selgitatakse osaluskordade
arvu alusel. Võistkonna suurus
on kuni 5 liiget ja osalemiskord
läheb kirja, kui võistkonnast on
osaüritusel sportimas vähemalt
3 liiget. Loomulikult peame ka
individuaalset arvestust osalemiskordade üle.
Soovime projektiga „Võrumaa mängud” julgustada spordiüritustes kaasa lööma ka neid,
kes teevad heameelega tervisesporti, kuid ei soovi võistelda
- selles projektis ei kaota keegi,
kõik saavad tunnustust ainult
osalemise eest. Kõigil üritustel
osaletakse endale sobivas tempos. Tähtis ei ole distantsi läbimise aeg ega võistkonnamängus
saavutatud koht, vaid osalemine.
Kindlasti on paljudele harrastajatele tähtis ka sportlik tulemus,
mille korraldajad talletavad ja
jagavad tunnustust vastavalt
ürituse juhendile. Võrumaa
mängude kompleksarvestuses

tulemusi ei arvestata - selles on
oluline osalemiskordade arv.
Igal spordiüritusel on vaja
täita registreerimisankeet, mis
on aluseks sarja üldarvestuse
pidamisel.
Registreerimisankeedid asuvad igal üritusel Võrumaa Mängude reklaamplakati
juures. Ankeeti tuleb muuhulgas
märkida ka omavalitsus, kus
spordiharrastaja elab. Koostöös
ürituste korraldajatega plaanime
pidada n-ö jooksvat arvestust
sarjas osalemise üle ja anda vähemalt korra kuus kohalikes ajalehtedes ning Võrumaa Spordiliidu kodulehel ülevaade sarjast.
Kalenderplaan on küll veel
kooskõlastamisel, aga jaanuaris
– kohe, kui suusalumi lubabalustame suusakolmapäevaõhtutega Haanjas. Võru linn on
kinnitanud oma kaasalöömist
rahva tervise eest hoolitsemisel
sellega, et tasuta suusabuss väljub igal kolmapäeval kell 18.00
Võrust Vilja Konsumi eest, peatub Maksimarketi juures Neste
tankla kõrval ja suundub Haanjasse, tagasi linna sõidab buss
Haanjast kell 20.00 sama marsruuti mööda.
Jälgi suusareklaami, moodusta võistkond ja tule löö sarjas
kaasa – võidab sinu tervis!

18.00 FIESTA LATINO –
treener Enn Meiessaar (naised)
* Esinevad ProFiti Mudilaste tantsuringi
ja liikumisrühma Nunnud õpilased!
* Kõikidele klubis treenijatele vesi ja puuviljad!!!!
Toetab Võru Maavalitsus
Spordiklubi ProFit
Avatud E-R 12.00-22.00 P 14.00-20.00
Fr.R. Kreutzwaldi 59 Võru
Info: 7868066 www.profit.ee

Detsember
12.
13.
14.
15.
15.

Häid jõule ja toredaid spordielamusi uueks aastaks soovib

27.

Jaanuar 2008
05.

SUUSABUSSIGA HAANJASSE SUUSATAMA!

13.

Kui möödunud suusatalv jäi lühikeseks, siis sellel hooajal alustab Võru Linnavalitsus koostöös Võru Spordikooliga kohe, kui lumeolud lubavad 2 x nädalas tasuta
bussiga spordihuviliste sõidutamist suusamõnusid nautima ja tervisesporti tegema.

20.

Suusabuss väljub vastavalt lumeoludele alates 20.detsembrist kolmapäeviti kell 18.00
Vilja Konsumi eest, liigub Maksimarketi juures asuva Neste tankla kõrvale parklasse ja sealt edasi Haanjasse. Haanjas on suusahuvilistel aega kella 20.00-ni, mil suusabuss sama marsruuti pidi linna tagasi liigub. Laupäeviti väljub suusabuss kell 12.00, taas
Vilja Konsumi juurest ja marsruut on sama. Haanjast väljub buss siis kell 14.00.
Bussi tunneb ära sildi järgi “suusabuss”.

27.

Kutsume Teid, lugupeetud linnarahvas, laadima Haanja suusaradadel pika ja pimeda sügisega kaotatud energiavarusid, koolinoori aga tubasele koolivaheajale vaheldust saama!

Jälgige reklaami bussi väljumise kohta linna kodulehelt www.
voru.ee ja suusaradade kohta www.haanjamaraton.ee
ning

vahvaid suusarõõme!

Võru Spordikooli
kergejõustikuvõistlused, kell 16.00
Võru maakonna KV meeste võrkpallis: 16.00
Võru SK I - Trendwood 17.30 Võri SK I – EBI
Võru maakonna KV meeste võrkpallis:
Võru SK I - SKS EBI – Trendwood, kell 19.00
Võru maakonna KV meeste võrkpallis
kohamängud ja superfinaalid
Nivea ML mäng - Jumek Võru VK
vs Eesti Noortekoondis, kell 15.00
Võru maakonna parimate sportlaste
autasustamine, kell 16.00

26.
26.

31.

Schenker liiga mäng võrkpallis
- Võru VK vs SK Riga, kell 17.00
Jõgeva maakonna
sisekergejõustiku MV, kell 11.00
Schenker liiga mäng võrkpallis Võru VK vs Tartu Pere Leib, kell 17.00
Eesti A.klassi MV judos
Schenker liiga mäng võrkpallis Võru VK vs Ezerzeme/DU, kell 17.00
Schenker liiga mäng võrkpallis Võru VK vs ISTO/SM Tauras, kell 17.00
Schenker liiga mäng võrkpallis Võru VK vs SK Cesu Alus, kell 17.00
SA Võru Spordikeskus
Räpina mnt 3A
Tel 78 28 770
info@voruspordikeskus.ee
www.voruspordikeskus.ee

detsember 2007.a
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Võru Kunstikool saab viieaastaseks
Võru Kunstikooli asutamise
ajaks võib lugeda 21. aprilli
2003. aastal, mil koolile väljastati Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba, kuid
tegelikuks kooli tegutsemise
algusajaks saab lugeda siiski
1. septembrit samal aastal, kui
õpperuume ja ateljeesid täitsid
õpilased ja algas õppetöö.
Võru Kunstikool loodi Võru
Huvikoja reorganiseerimise tulemusena huvikoja kunstikooli ja huviringide baasil. Peale
kunstialase huvi- ja tasemeõppe jäid kooli juurde üldkultuurilised kunstilise suunitlusega
õppegrupid. Võru Huvikoja
kunstikool tegutses alates 1999.
aastast, teised õppegrupid veelgi
varasemast ajast, kuid praeguse
nime ja tegevusaladega kool on
töös viis aastat.

Sünnipäev näitustega
Kooli sünnipäeva puhul avame
Võru Linnagaleriis (kultuurimaja Kannel, Liiva 13) ülevaatenäituse, millel eksponeerime galerii
mõlemal korrusel suurt hulka
erinevate õppegruppide õpilaste töid, lisame ka fotomaterjali
kunstikooli üritustest, õpilastest
ja õpetajatest viie aasta jooksul.
Näitus avatakse kolmapäeval, 19. detsembril kell 17 ja
see jääb avatuks 31. jaanuarini
uuel aastal. Ootame näituse avamisele kõiki praegusi ja endisi
õpilasi ning õpetajaid, samuti
vilistlasi ning kõiki kunstikooli
sõpru!
Eelmisel kuul avasime ka

õpilastööde näituse Võru Muusikakoolis, väikeste keraamikute
tööd on välja pandud Võru Lasteraamatukogus.

Kool alustas 200
õpilasega
Kunstikool on viis aastat tegutsenud Tartu tn 23 (III korrusel),
kus on kooli käsutuses saal
tantsijatele ja viis õppeklassi.
Huvikoja kunstikool ja kunstiringid kolisid tollal Karja tänava
hoonest Tartu tänava ruumidesse, mis on küll avaramad, kuid
kadus “oma maja tunne”. Alustasime 200 õpilasega: kunstiõppegrupid erineva taseme ja vanusega lastele, kunsti põhiõpe
ning lilleseade-, käsitöö- ja tantsugrupid.
Kõige rohkem tunnen heameelt selle üle, et Võru lastel
on meie koolis võimalus omandada kunstialast põhiõpet, mille
käigus saab õppida erinevate
õpetajate käe all viieaastase programmi järgi. Põhiõpet peangi
kunstikooli n-ö südameks ja südametunnistuseks.

Tegutseb 18 õppegruppi
Tänavust õppeaastat alustas
kunstikool 275 õpilasega 18 õppegrupis. Alates kooli teisest tegevusaastast, on igal aastal meie
perre lisandunud umbes 20 õpilast. Tegemist on ju huvikooliga,
kus õpitakse vabast ajast ja vabal
tahtel, ja nende laste üle, kes on
jäänud ükskõik millisele kunstikooli õppegrupile või erialale
truuks, võib ainult rõõmu tunda.

Hea meel on ka selle üle, et huvi
kunstikoolis pakutava vastu on
laste seas tõusnud, olenemata
üldisest laste arvu vähenemisest
piirkonnas. Kunstikooli arvukamat õpilaskonda võib seostada
noore kooli tuntuse ja populaarsuse kogumisega eelnevate
õppeaastate edukate esinemiste
käigus.
Viimastel aastatel on tantsulapsed väga hästi esinenud ja
laureaaditiitleid toonud üle vabariigi tuntud-teatud konkurssidelt Koolitants ja Gymnafest.
Kunstiõpilased on saanud mitmeid diplomeid vabariiklikelt
Eelprofessionaalse Kunsti Festivalidelt. Samuti on riiklikul
tasemel hästi esinenud käsitööõpilased.
Väärib märkimist, et nii
mõnedki kunstikooli põhiõppe
ja täiendõppe lõpetanud jätkavad õpinguid Tartu Kõrgemas
Kunstikoolis, Tallinna Ülikooli
kunstide teaduskonnas ja Eesti
Kunstiakadeemias.
Kunstiõppegruppides õpivad
lapsed joonistama, maalima ja
tegema erinevaid kompositsiooni-, graafika- ja vormiõpetuse töid. Eelmisel õppeaastal
avasime keraamikaklassi ja sel
aastal fotokunstiklassi. Lisaks
visuaalkunstile õpitakse kunstikoolis lilleseade-, käsitöö- ja
tantsukunsti.

Kunstikool on edukas ja
hea mainega
Olen kunstikooli juhtinud selle
algusest peale, saanud palju ko-

Kreutzwaldi- kooli noored kohtusid
projekti raames Itaalia õpilastega
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed
kohtusid novembris Itaaliast Firenzest pärit nelja koolinoore ja
nende õpetaja Paola Belli’ga, et
vahetada kogemusi mõlema riigi õppetöö korralduse kohta erinevast kultuuritaustast lähtudes.
Kohtumine leidis aset Comeniuse kooliarendusprojekti „Euroopa piirangud, väärtused ja vajadused?” raames.
Külalised tutvustasid kodulinna Firenzet, oma kooli ning
selle ajalugu, samuti vaba aja
veetmise võimalusi nii koolis
kui ka väljaspool seda. Tegemist
on kooliga, kus saab õppida nii
võõrkeeli kui ka sotsiaalmajandust. Koolis õpib ligikaudu 900
õpilast, kusjuures umbes 200
neist on välismaalased. Kooli
üheks tavaks ongi õpilasvahetus, ka meil külas viibinud neli
tütarlast olid hiljuti osalenud
õpilasvahetuses Prantsusmaal.
Nooremates vanuseastmetes
õpib igas klassis ligikaudu 30
õpilast. Pingelise õppetöö tõttu
ei suuda aga kõik õpilased tööga
järjel püsida ning seepärast jääb
kooli lõpuklassides õpilasi poole võrra vähemaks.
Kuna Itaalias kehtivate
seaduste järgi peavad kõik lapsed saama koolihariduse, siis tegeleb osa kooli õpetajaid selle-

ga, et aidata õppida kooli kõrval
asuvas haiglas olevatel noortel.
Koolis on loodud vaba aja
veetmiseks vabatahtlikest õpilastest koosnev orkester, tantsutrupp ja võrkpalli- ning muude
spordialade võistkonnad. Regulaarselt korraldatakse ka spordivõistlusi teiste koolidega. Toimuvad filmiõhtud, samuti ilmub
koolileht, mida annavad välja
õpilased.
Üldiselt erineb itaallaste
kool meie omast seetõttu, et
õppetöö toimub ka laupäeviti.
Samas on neil argipäeviti ainult
6 ja laupäeviti 5 õppetundi, kokku 12 õppeainet. Õpilaste sõnul
kulub palju aega kodutööde tegemiseks – ligi 4 tundi. Pärast
õppetööd käivad itaalia noored
nagu meiegi sõpradega väljas
aega veetmas.
Kohtumisel räägiti õpilaste
tegevusest koolis ning selgus, et
ka Itaalia koolides on õpilasesindused. Meie külaliste kooli
õpilasesindusse kuulub igast
klassist kaks õpilast ning esinduse koosolekuid peetakse tavaliselt kord kuus.
Erinevalt meie koolist ei
toimu neil kooliüritusi või –pidusid. Küll aga saab õpilasesindus öelda sõna sekka koolielu
puudutavates küsimustes. Kooli
esindust nimetatakse Kooli Par-

lamendiks ning seal arutatakse
põhiliselt koolisiseseid probleeme. Nendele, kes on niisugustest
küsimustest rohkem huvitatud,
on mõeldud kooli Õpilaste Euroopa Parlament, kus arutatakse
rahvusvahelisi teemasid. Samuti
toimuvad kokkusaamised regioonisiseselt tegutsevate kooliesinduste vahel.
Kokkuvõttes on meie ning
itaallaste kooli vahel nii sarnasusi kui ka erinevusi. Et nende
kooliga lähemalt tutvuda, saime
itaallastelt vastuküllakutse.

HELENA HAIN,
VKG õpilasesinduse liige

Võru Kreutzwaldi
Gümnaasium
Teisipäeval,
18. detsembril
kell 19.00
toimub Võru
Kreutzwaldi
gümnaasiumi

jõulukontsert
kultuurimajas Kannel

Anželika Mändmaa “Seitse Aafrikat” põhiõppe lõputööde näitusel
juunis 2007.

gemusi ning omakorda palju õppinud koostöös laste ja kolleegidega. Vähestele tegevusaastatele
vaatamata on Võru Kunstikool
jõudnud kasvatada märkimisväärsel hulgal kunsti- ja kultuuripublikut: kultuuri sügavam
mõistmine on tihti võimalik tänu
eelnevatele teadmistele ja isiklikele kogemustele vastavas valdkonnas. Arvan, et kooli areng on
olnud viie aasta jooksul piisav.
Pean oluliseks, et huviharidus
oleks igale õppida soovijale kättesaadav, ja soovin õpetada lapsi
kauneid kunste väärtustama.
Arvan, et Võru Kunstikool on
edukas ja hea mainega huvikool
– siin on sõbralik ja loominguline tööõhkkond, milles on tunda tasakaalukust, traditsioonide
austamist ja edumeelsust.
Praegu tunnen kõige rohkem
puudust kooli oma galeriist, mis

oleks „laste oma kunstisaaliks“
ja kus saaksime aasta ringi eksponeerida nii Võru kui ka teiste
kunstikoolide õpilastöid.
Plussiks pean pedagoogide kõrget taset ja haritust ning
omandatud erialade laia skaalat,
mis võimaldab ka õpilaste silmaringi igati avardada.
Tänan kõiki endisi ja praegusi õpetajad, kes on andnud
endast parima, jagades noortele oma kogemusi, elutarkust,
lohutanud ja kiitnud neid ning
teinud toredat koostööd. Tänan
ka Võru Linnavalitsust, kõiki
koostööpartnereid, tublisid Võru
Kunstikooli õpilasi ja toredaid
lapsevanemaid! Ilusat saabuvat
jõuluaega kõigile!

LIIA LEPPIK,
Võru Kunstikooli direktor

DETSEMBRIKUUS
VÕRU NOORTEKESKUSES
 R 21. detsembril kell 17.00
Jõulupidu-ootame külla
sõpru ja tuttavaid. Mängime
ja sööme piparkooke!
 N. 27. detsembril kell 14.00-17.00
Selgitame välja parima kabetaja
 R 28. detsembril kell 15.00-18.00
Lauluhimulistele karaoke
Registreeri end üritusele Võru
Noortekeskuses (Liiva tn 21)
tel: 7823003, e-post: voru.ank@mail.ee;
kodulehekülg: www.vorunoortekeskus.ee
Avatud E-R kell
13.00-19.00;
koolivaheajal
12.00-18.00
ÜRITUSED ON
TASUTA!
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SA Võrumaa
Arenguagentuur
Võru Kesklinna
Gümnaasium
Kanepi Gümnaasium
annavad teada

15. detsembril 2007
kell 10.00-15.00
VÕRU Semu Kaubamajas

ÕPILASFIRMADE LAAT
Päeva jooksul on võimalik osta erinevate
ÕF tooteid, päevajuhtide Sandra ja
Rene vahendusel saavad õpilasfirmad
ja ürituse toetajad oma firmat ka
tutvustada. Kell 12 toimub Võrumaa
noorte moeshow lühike esitlus.
Parimat toodet/teenust
Innovaatilisemat toodet
Parimat väljapanekut
Parimat müügistrateegiat
hindab auväärt žürii
Laada pidulik lõpetamine ja autasustamine
kell 15.30 Jaagumäe keskuses
Konkursi „Parim äriplaan“
ja „Põnevam äriidee“
väljakuulutamine
Info: helle@vaa.ee; tel. 51 80 589
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Elame tervislikult! – Let´s live
healthy!
Just nimelt sellise pealkirjaga rahvusvaheline koolide
koostööprojekt käivitus Võru
Kesklinna
Gümnaasiumis
sellel õppeaastal. Koostöö
Belgia, Itaalia, Türgi ja Eesti koolide vahel kestab kaks
aastat. Projekti põhieesmärk
on tervemad inimesed, kel on
selge vaim, kes suhtuvad austusega teistesse inimestesse,
erinevatesse
olukordadesse
ja kultuurilisesse eripärasse.
Projekti finantseerib Sihtasutus Archimedes Elukestva
õppeprogrammi Comeniuse
alaprogramm.
Osaledes projektis, paraneb
õpilaste teadlikkus tervislikust
eluviisist. Õpilased täidavad
mitmesuguseid ülesandeid – on
kehaliselt aktiivsed, väärtustavad tervislikku toitu ja on
seetõttu keskkonnateadlikumad.
Aktiivsete projektis osalejatena
soovime motiveerida õpetajaid,
õpilasi ja nende perekondi, et
igapäevaharjumused jäljendaksid teadlikult tervislikku eluviisi. Samuti suureneb üksteise
kultuurilise eripära mõistmine ja
areneb keelekasutusoskus. Projektitöös osalevad õpilased 1.-6.
klassini koos klassijuhatajatega,
lisaks on kaasatud kehalise kasvatuse, keele- ja terviseõpetuse
õpetajad.

Esimene
Türgis

töökoosolek

Projekti raames toimunud esimesel õpetajate töökoosolekul

Türgis, Vahemere kaldal asuvas
Mersini linnas, osalesid Kesklinna Gümnaasiumi direktor
Kaare Martinfeldi ja õpetajad
Marju Kõva ning Ly Kõiv. Võõrustajaks oli Mentes Ilkögretim
Okulu – sellist nime kannab kohalik põhikool.
Türklased on omapärasel
moel väga abivalmis, lahked,
sõbralikud ja hoolitsevad inimesed. Meiesuguseid vaoshoitud
põhjamaa inimesi hirmutab pisut pealetükkivus ja üleliigne
hoolitus, ent see just nimelt ongi
kultuuridevaheline eripära ja
üksteist tundma õppides oskame
olla teiste rahvuste suhtes sallivamad.
Õppetöö toimub nimetatud
koolis kahes vahetuses, esimene
vahetus kestab kella 7.30 – 12.00
ja teine 12.30 – 17.00. Koolipäev algab rivistusega kooli ees,
õpilased tõotavad õppida usinasti ja käituda viisakalt. Kõik
lapsed kannavad koolivormi,
mille lahutamatuks osaks on nii
poistel kui ka tüdrukutel lips.

Projekti tegevused
Keskpäevani peeti töökoosolekuid ja pärastlõunast alates tutvustati meile kohalikke
vaatamisväärsusi. Koosolekute
käigus lepiti kokku tegevused,
mis on tarvis teoks teha enne
järgmist kohtumist. Oktoobris
tuli välja mõelda, milline on iga
kooli maskott selles projektis.
Itaallastel sai selleks lipuvärvi-

des kala, belglastel kana, kes oskab tibutantsu, eestlastel lehm,
kelle piimast saab palju tervislikke tooteid, ja türklastel kilpkonn. Maskott tuleb õpilastel ise
valmis meisterdada.
Ühtlasi asuti täitma partnerkoolidelt saadud ülesandeid. Nii
mängivad 2. kl õpilased rahvastepalli, moodustades nn erinevate maade võistkonnad. Mänge
alustatakse vastava maa hümni
kuulamisega. 3. kl õpilased teevad harjutusi hüppenööriga
türgi muusika saatel. 4. kl õpilased matkavad Vagula äärde ja
tagasi, läbides 4 kontrollpunkti.
Igas punktis tutvustatakse projektis osalevat riiki ja lausutakse
vastava riigi keeles meie projekti kuldsed sõnad „Elame tervislikult!”.
Enne valmistavad õpilased
rühmatööna ka iga riigi kohta
plakatid . 1. kl õpilaste jooksuvõistlus lükkub kevadesse, kui
ilmad on soojemad. 5. kl õpilased kirjutavad jaanuaris muinasjutu, mille peategelasteks on
maskotid, kes kajastavad meie
tegemisi.
Järgmine töökoosolek on
veebruaris Itaalias, kus teeme
kokkuvõtte senisest tööst ja jagame üksteisele uued ülesanded.
Mais toimub töökoosolek
Võrus.

MARJU KÕVA

Sügis on Järve Koolis olnud projektikogemuste väärtustamise ja
uute sihtide seadmise aeg
Kevadel lõpetas Järve Kool
mitu projekti, millest saadud
kogemused on edaspidi tarvilikud õppekasvatustöö arendamisel.
Väga häid teoreetilisi kogemusi ja praktilisi näiteid saime
koostööprojektist KÄO Päevakeskusega. Valminud lõputöid
oleme tasapisi rakendanud igapäevatöös vaimupuudega laste
ning noortega. Eripedagoogide
Eve Moreli ja Epp Rooni tööna
valmisid ainekavad lisa-aasta
õpilaste õpetamiseks. Käesolev
õppeaasta on õppekava rakendamise, analüüsimise ja paranduste aasta. Lõppeesmärgiks on
õpilase sujuv üleminek erikutserühma.
Minu lõputöö seab kindlasuunalise sihi, milleni me soovime jõuda. Koolijuhina vaatlen
süsteemi kui terviklikku võrgustikku Võrumaal. Projekti teine
osa raames jätkame koostöös
Vana-Antsla Kutsekeskkooliga
hooldusõppekava
väljatöötamist, lootes, et seda saab kasutada juba 2008. aasta sügisel
raskema puudega õpilaste õpetamisel Vana-Antslas. Samas töötame välja ka üleminekuplaane
Järve Koolist Vana-Antsla KKK
erikutserühma ja sealt edasi Päevakeskusesse ning võimalusel
tööellugi.
Aasta tagasi seadsime üheks

põhieesmärgiks
alternatiivse kommunikatsioonisüsteemi
loomise ja rakendamise igapäevatöös. Võru linn toetas meid
spetsiaalse
arvutiprogrammi
ostmisel, Tiigrihüppe SA toel
saime osta projektile videokaamera ning korraldas tasuta
videokaamera kasutamise koolituse. Sügisest alates nõustab
logopeed klassis ja viipekeelt
õpitakse
videotreeningutena,
mis võimaldab hiljem tööd
analüüsida ning mõista, millised
meetodid igaühele sobivad. Nii
saavutame parema kontakti õpilastega, anname neile võimaluse
end väljendada ning parandame
õppemetoodikat.

Comeniuse projektid
Comeniuse projekti tööga on
meil nelja- aastased kogemused,
mis on pärit mitmest valdkonnast. Märkimisväärseks tuleb
pidada puuetega õpilaste joonistusvõistlusel osalemist septembri lõpus Tšehhis Staro Mestos.
Meie endised projektipartnerid Tšehhimaalt korraldasid
üleriigilise puuetega laste joonistusvõistluse, millele saatsime ka meie oma kooli õpilaste
kümmekond joonistust. Kooli
esindajana osalesid Järve Koolist käsitööõpetaja ja abiõpetaja,
kes olid otseselt ettevalmistus-

tööga seotud. Üritus oli korraldatud väga heal tasemel. Kohal
oli rahvuslik televisioon ja Eesti saatkonna esindaja Prahast.
Pärast näitust müüdi tööd oksjonil, mille heategevusliku tuluga abistatakse puuetega lapsi
Tšehhimaal. Ka meie võiksime
niisugust ideed järgida.
Kuna 2007. aasta on Euroopas nimetatud võrdsete võimaluste aastaks, siis on jätkame
hea meelega Comeniuse programmi raames veel kahel järgneval koolitalvel „Vikerkaare”
projektiga.

Võrdsed võimalused
valikute tegemiseks
Pooldame igapäevatöös võrdseid
võimalusi ja eripäraga arvestamist koolielu kõigis aspektides.
Kõigil lastel peavad olemas olema valikuvõimalused ja õigus,
et neid koheldakse lugupidamisega, tunnustatakse kui isiksusi,
kes on erinevad ja kellel on erinevad vajadused. Meie õpilastel
peavad olema võrdsed võimalused valikuid teha, elada ja sihte
seada. Võrdsusesse uskumine
määratleb meie tegutsemise põhijooned. Arusaam erinevustega
arvestamisest peegeldab seda, et
oleme kõik erinevad inimesed,
kes elavad üheskoos.
Mitmekesisus annab palju

võimalusi muuta meie kõigi elu
paremaks - see jääb meie kooli
juhtmõtteks.
Kuulumine Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse
töörühma, mis tegutseb Põhjaja Baltimaade koostööprogrammi raames, võimaldab juhtida
aktiivsemalt tähelepanu puudega lastele ning nende peredele
Eestis. Selle koostööprogrammi
raames toimus Tartus foorum
“Millest sõltub puudega lapse
heaolu?”. Sügisel alustasime
uue foorum-konverentsi „Koostöö ja KOV roll puudega laste
ning nende perede aitamisel”
ettevalmistamisega Tallinnas.
Eesmärgiks on soov teadvustada rohkem puudega laste perede

vajadusi ja kaasata kohalikke
omavalitsusi nende toetamisse.
Kätte on jõudnud jõuluaeg.
See on aeg, mil vaatame tagasi
mõõduvale aastale ja mõtleme
headest inimestest, kes Järve
Kooli on toetanud ning aidanud.
Täname kõiki, kes annetasid aasta alguses koolile raha mänguväljaku ostmiseks. Eriti täname
Aivar Keskpaika Ühispangast,
kes on juba 12 aastat täitnud
Järve Kooli jõuluvana kingikoti
ilusate ja magusate pakkidega.
Häid jõule!
REET KANGRO,
Võru Järve Kooli direktor

detsember 2007.a

9

Võru Linna Leht

SA Võru Pensionäride Päevakeskuse huvialaringid
Esmaspäev
11.00
15.30

19.00

Käsitöö - päevakeskuses
Memmede rahvatants kultuurimajas

Teisipäev
10.00
11.00

Seenioritants - päevakeskuses
Võimlemine – kultuurimajas

Kolmapäev
11.30
13.00
13.30
15.30

Segakoor Videvik –
päevakeskuses
Seenioritants – kultuurimajas
Sõjaveteranide ansambel –
päevakeskuses
Memmede rahvatants –
kultuurimajas

Segarahvatantsurühm
Meelespea – päevakeskuses

Neljapäev

DETSEMBRIS:

10.00
11.00

16. detsember Klubi „Hõbedane Juus“ PIDU
Kell 12.00

Seenioritants – päevakeskuses
Võimlemine kultuurimajas

Seltskonnalaulu ja tervisliku
toitumise ringide ajad sõltuvad
juhendajate töögraafikust. Info
toimumise kohta telefonil 7668921
Endise Kaubabaasi pensionäride
eestseisus ootab kõiki kaubabaaslasi
17. detsembril 2007. kell 13.00
päevakeskusesse Jõulude tähistamise
kokkusaamisele. Tulge mälestusi
heietama. Info telefonil 78 23384

26. detsember KONTSERT
„Jõulurõõmu, jõulurahu...“
Kell 18.00, kontsertsaalis. Esineb ETV
Tütarlaste koor Aarne Saluveeri juhatusel.
Pileti hind 80.-/60.29. detsember Aastalõpu tantsuõhtu
ansambliga WEEKEND
Kell 20.00

KREUTZWALDI MÄLESTUSPÄEV
14. detsembril kell 15.00

Jõulusündmused Võru kogudustes:
Võru erinevad kogudused soovivad Võru elanikele rahulikke jõulupühi ning
Õnnistatud uut aastat!
EELK Võru Katariina Kirik
24. detsember
18.00 püha jõuluõhtu jumalateenistus
20.00 püha jõuluõhtu jumalateenistus
25. detsember
11.00 I jõulupüha jumalateenistus
18.00 I jõulupüha jumalateenistus, õhtune
liturgia
26. detsember
11.00 II jõulupüha jumalateenistus
27. detsember
19.00 Maarja-Liis Ilus jõulukontsert
31. detsember
16.00 vana-aasta õhtu jumalateenistus
23.30
vana-aasta lõpp
01. jaanuar kl 11.00 uusaasta jumalateenistus

Võru Baptisti kogudus
Karja 27
24. detsember kl 18.00 Jõululaupäeva jumalateenistus
25. detsember kl 10.00 I Jõulupüha jumalateenistus koos pühapäevakooliga
26. detsember
kl 16.00 II Jõulupüha jumalateenistus

EMK Võru Elupuu Kogudus
Uus tn. 21
N. 20. detsembril
kell 14.00 Kõnõlõ minoga jõulukohv
Kell 19.00 Noorte jõulupuu
P. 23. detsembril IV advendi jumalateenistus,
teenivad noored
E. 24. detsembril Püha jõuluõhtu jumalateenistus kell 16.00
T. 25. detsembril I Jõulupüha jumalateenistus
armulauaga ja pärast teenistust koguduse jõulupuu
K. 26. detsembril kell 15.00 II Jõulupüha teenistus Varstus, pärast teenistust jõululaud

T. 1. jaanuar kl 18.00 Päästearmee, Vabaduse 4,
II korrus
Jutlustab Leevi Lillemäe (Osaduskirik)
Kaasa teenib: Tea Land (EMK Viitka)

Päästearmee Võru korpus
Vabaduse 4, II korrus
15-19.detsember JÕULUPADA
(Kesklinna Konsumi ees)
Aita vähekindlustatud inimestel nautida jõulurõõme!
24. detsember Jõululaupäeva jumalateenistus
31. detsember palveteenistus kl 18.00
1. jaanuar uusaasta jumalateenistus kl 11.00
Külas Arja Laukkanene, Soome ja Eesti Päästearmee peasekretär

Eesti Karismaatiline Osaduskirik
Tartu 48
26. detsember
kl 14.00, II Jõulupüha jumalateenistus
Allianss nädala palveteenistused Võru erinevates kogudustes:
Alustame uut aastat ühiselt palvetades!

K. 2. jaanuar kl 18.00 Hoosianna, Kreutzwaldi
Jutlustab Kaupo Kant (EMK Võru)
Kaasa teenib: Toivo Teekel (EEKBL Võru)
N. 3. jaanuar kl 18.00 Metodisti Kirik, Uus
tn.21
Jutlustab Rünno Saatman (Hoosianna)
Kaasa Teenib: Heino Lukk (Advent)
R. 4. jaanuar kl 18.00 Baptisti koguduses, Karja
27
Jutlustab Andres Mäevere (EELK)
Kaasa teenib: Georg Vinogradov (EKNK)
L. 5. jaanuar kl 18.00 EELK Võru pastoraadis,
Tartu 46
Jutlustab Ele Paju (EMK Võru)
P. 6. jaanuar, kl 16.00 Tartu tn 21 Osaduskirikus,
Tartu 46
Jutlustab: Ave Kalme (Päästearmee)
Kaasa teenib Ivo Õunpuu (Katoliku kirik)

Kreutzwaldi mälestusmedali ja
stipendiumi kätte andmine
Küünalde süütamine
mälestussamba juures
Olete oodatud Kreutzwaldi muuseumis!
Kreutzwaldi 31, Võru 65609
Tel 78 217 98

Võrumaa Keskraamatukogus avatud näitused:
Epp Margna “Valik väikseid pilte”
Astrid Lindgreni 100. sünniaastapäevale
pühendatud joonistusvõistluse
näitus “Raamat on seiklus”
Raamatute tagastamine viivisevabalt 17.-22. detsember
Jõulud sajandite peidust
traditsioone kannavad,
valguse ja rahu võidust
kindla usu annavad
Võrumaa Keskraamatukogu soovib
kõigile lugejatele, toetajatele ja
koostööpartneritele rahulikke
jõule ja tegusat uut aastat!
Jüri 54, Võru 65604
Telefon: 782 0157

VÕRUMAA MUUSEUMIS
detsembris 2007

fondinäitus

“TULI JA VALGUS”

I korrus:
19. detsember 2007 - 31. jaanuar 2008
Võru Kunstikooli 5. sünnipäeva näitus

“Võrus ehitatakse teed. Mis
teed? - KUNSTI.”
Võru Linnagalerii
Võru Kultuurimaja Kannel
Liiva 13, Võru 65609
Galerist - Katrin Ruus
Infotelefon: +(372) 56 502 721
Faks: +(372) 786 8672
E -post: katrin.ruus@vorukannel.ee

II korrus:
17. detsember 2007 - 25. jaanuar 2008

Billeneeve “Myrin”

muuseumitunnid
“TOOMAPÄEVA EEL”
“TULI JA VALGUS”
“JÕULUVALGUS MUUSEUMIS”
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VÕRUMAA TALV 2007-2008
Haanja vald – Rõuge vald – Võru linn – Võru vald – Vastseliina vald

DETSEMBER
01.
01.
01.

Kalev Profimaa Tartu naiste korvpall Võru Spordikeskuses
Heategevusüritus „Elu on väärtus“ Võru kultuurimajas „Kannel“
Schenker liiga meeste võrkpall Võru VK – Sylvester
Võru Spordikeskuses

02.

1. advent Linna kuusel tulede süütamine ja kontsert
Võrus Vabaduse väljakul

02.
02.
05.

Kontsert Kitarriorkester Võru kultuurimajas Kannel
Kuusepuul küünalde süütamine Vastseliinas
Võru Teatriateljee etendus „Võrumaa rituaalid“

Võrus Vabaduse väljakul

kultuurimajas Kannel

07.
08.

Võru Meeskoori 80. aastapäeva kontsert kultuurimajas Kannel
Schenker liiga meeste võrkpall Võru VK – SELVER
Võru Spordikeskuses

09.
11.

Saksofonikvarteti SaxEst jõulukontsert Vastseliinas
11.
12.
VAT Teatri jõuluetendus lastele “Lend üle ookeani” Vastseliinas
14.
Jõulula, kultuurimajas Kannel
14.-15. Võru linna Jõululaat Vabaduse väljakul
15.
Võrumaa Poistekoori Jõulukontsert kultuurimajas Kannel
16.
3. advent Jõulurahu väljakuulutamine
16.-20. Jõulunädal lasteraamatukogus Võru linn
19.
Võrumaa talvehooaja avamine
Haanja puhke-spordikeskuses
29.
Aastalõpu pidu ansambliga LIMIT
kell 20.00 Puiga põhikooli saalis, Võru vald

29.
31.
31.

2. advent Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkestri
Advendikontsert kultuurimajas Kannel
Võru Muusikakooli jõulukontsert kultuurimajas Kannel

Tantsuõhtu ansambliga Weekend kultuurimajas Kannel
Vabaõhuüritus Aastavahetus Suurel Munamäel, Haanja
Aastavahetuspidu Vastseliinas

JAANUAR
05.
Schenker liiga Võru VK– SK Riia Võru Spordikeskuses
05.-06. EOK-Viessmann sprint, ühisstart II etapp Haanjas
16.-17.Võru Teatriateljee etendus „Võrumaa rituaalid“

26.
27.
27.
31.

kultuurimajas Kannel

19.
20.
25.
26.

Eesti meistrivõistluste II etapp Haanjas
Schenker liiga Võru VK – Tartu Pere Leib Võru Spordikeskuses
Tantsuõhtu, esineb Karl Madis kultuurimajas Kannel
Schenker liiga Võru VK – Ezerzeme Võru Spordikeskuses

Eesti A-kl MV Judos Võru Spordikeskus
Skandinaavia Karika etapp + EMV III etapp Haanjas
Schenker liiga Võru VK – Vilnius Võru Spordikeskus
Schenker liiga Võru VK – SK Cesu Alus
Võru Spordikeskuses, TV-ülekanne

31.

Võru linna koolide sisekergejõustiku meistrivõistlused
Võru Spordikeskuses

VEEBRUAR
01.

Tartu rahuaastapäevale pühendatud jõustruktuuride
laskesuusavõistlus Vastseliinas
02.
Schenker liiga Võru VK – Poliurs/Biolar Võru Spordikeskuses
02.-03.Rahvusvaheline XVII Võru korvpalliturniir

22.

23.

Jõutõstevõistlus ”Strongman” karikale Võru Spordikeskuses
Koolitants 2008 Maakonna Tantsupäev kultuurimajas Kannel
Schenker liiga Võru VK – Pärnu VK Võru Spordikeskuses
Rahvusvaheline Sõbrapäeva judoturniir Võru Spordikeskuses
Sõbrapäevakontsert Võru Muusikakoolis
Noorte sõbrapäeva pidu Vastseliinas
EOK Viessmann III Sprint, viitstart Haanjas
Balti noorte maavõistlus kergejõustikus Võru Spordikeskuses
Muusikal ”Mostoki ime” kultuurimajas Kannel
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud linnapea
vastuvõtt kultuurimajas Kannel
Eesti Vabariigi 90.aastapäeva tähistamine

Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud maavanema
vastuvõtt kultuurimajas Kannel
Eesti Talvised Klubide kergejõustiku karikavõistlused
Võru Spordikeskuses

23.

Parksepa KK-is, Võru vald

03.
08.
10.
10.
14.
14.
15.
16.
16.
22.

23.

II Võru Linna karikavõistlused laskesuusatamises,
Võru-Haanja

24.

Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud kontsert
kultuurimajas Kannel

24.
24.
29.
29.

Vabariigi 90. aastapäeva tähistamine Vastseliinas
Vastseliina Spordiklubi aastapäeva sprint Vastseliinas
Võrumaa Noortemess kultuurimajas Kannel
Tantsuõhtu ansambliga Günf kultuurimajas Kannel

Vastlapäeva tähistamine Raubamäel Vastseliinas
Lumelinna ehitamine Tamula rannas, Võru linn

kell 15.00 Parksepa KK saalis, Võru vald

MÄRTS
01.
04.

Haanja Suusamaraton Haanjas
Võru Teatriateljee esietendus ”Räägime ajast”

14.

Puhkeõhtu: Jah, ilma naisteta

kultuurimajas Kannel

15.
15.

Eesti noorte meistrivõistluste III etapp Haanjas
Võru Spordikooli rahvusvahelised kergejõustikuvõistlused

kell 20.00 Parksepa KK saalis, Võru vald

06.-07.Võru Teatriateljee etendus ”Räägime ajast”
kultuurimajas Kannel

Võru Spordikeskuses

07.
Naiste suusasõit Vastseliinas
08.
ETV - Hansapanga suusasarja IV etapp Haanjas
10.
IV Võru Tsirgupäiv kultuurimajas Kannel
12.-13.Laste ja Noorte Näitemängupäev kultuurimajas Kannel
14.
Emakeelepäevakontsert Võru Muusikakoolis
14.
Emakeelepäeva tähistamine
Vastseliina Gümnaasiumis: õpilaskonverents Vastseliina

15.-16.Rahvusvaheline judoturniir Võru Kevad Võru Spordikeskuses
16.
Eesti noorte meistrivõistluste III etapp Haanjas
20.
Suure Munamäe Mängud murdmaasuusatamises Haanjas
21.
Tantsoõhtu ansambliga Anna Minna kultuurimajas Kannel
22.
Maateatripäev kultuurimajas Kannel
23.
Sprint ja Viitstart, Võru linna auhinnavõistlused Haanjas
29.
Naiskoor Kannel juubelikontsert kultuurimajas Kannel

Haanja vald www.haanja.ee

Rõuge vald www.rauge.ee

Võru linn www.voru.ee

Võru vald www.voruvald.ee

Vastseliina vald www.vastseliina.ee

Võrumaa Turismiinfokeskus www.visitvoru.ee
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Võru Linna Leht

Võru Linnavolikogu novembrikuu istungite kokkuvõte
Võru linna 2008. aasta eelarve läbis esimese lugemise

Lisaeelarve üle 246 000 krooni

Linnavolikogus läbis esimese lugemise Võru linna 2008. aasta eelarve eelnõu, mille kohaselt on tuleva
aasta tulude eelarve maht 166 710
086 krooni, kulude maht 186 529

detsembrikuu volikogu istungil.
Eelnõuga saab tutvuda Võru
linna veebilehel www.voru.ee (Kohalik võim/ Eelarve).

Võru linna 2007. aasta neljas lisaeelarve, kogumahus 246 380 krooni, läbis esimese lugemise. Ettepanekuid ja parandusi saab eelnõule
esitada kuni 26. novembrini 2007.
Neljas lisaeelarve on koostatud
eesmärgiga katta aasta lõpus sel-

esindaja Eestis ja on läbi viinud
Võru linna 2005.a. ja 2006.a. konsolideeritud majandusaasta aruande
audiitorkontrolli.
Aastaaruannete auditite kogumaksumuseks on vastavalt pakkumisele 138 000 krooni.

Sõiduauto rendilepingu pikendamine

818 krooni ja finantseerimistehingute kogumaht 19 819 732 krooni.
Eelnõule saab parandusettepanekuid esitada 26. novembrini 2007
ning eelarve tuleb teisele lugemisel

Määrati audiitorkontrolli läbiviija
Volikogu otsusega määrati 2007. 2009. a Võru linna konsolideeritud
majandusaasta aruande audiitorkontrolli läbiviijaks ning audiitori
järeldusotsuse andjaks Audiitorbüroo ELSS AS.
Vastavalt
Raamatupidamise
seadusele on Võru linna konsolideeritud majandusaasta aruandel

audiitorkontrolli kohustus, mille paremaks sujumiseks on mõistlik kinnitada audiitor vähemalt kolmeks
majandusaastaks.
Laekunud hinnapakkumistest
esitas parima pakkumise Audiitorbüroo ELSS AS, kes on rahvusvahelise audiitor- ja konsultatsioonifirmade keti Nexia International

Spordikooli baasid lähevad Võru Spordikeskuse haldusalasse
Volikogu otsuse kohaselt võõrandatakse tasuta SA-le Võru Spordikeskus Võru linnale kuuluvad
Andsumäe spordibaas ja Jaanimäe
spordibaas koos inventariga.
Linnavara üleandmisel Võru

Spordikeskusele lähtutakse sellest, et spordikooli ülesandeks,
nagu ka muusika- ja kunstikoolil,
on õppetööga tegemine, mitte erinevate rajatiste haldamine. Sellest
lähtuvalt on otsustatud järk-järgult

üle anda spordikooli baasid SA-le
Võru Spordikeskus, mis on loodud
eesmärgiga majandada, hooldada ja
arendada linnavalitsusele kuuluvaid
spordirajatisi.

Linn hakkab välja andma Aasta Õpetaja tiitleid
Linnavolikogu kehtestas Võru linna
aasta õpetaja statuudi, mis reguleerib aasta õpetaja tunnustuse määramise alused ja korra.
Võru linna aasta õpetaja statuudi kehtestamine kannab eesmärki
tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile
edukate pedagoogide tegevust ning
tunnustada õpetajaid, kelle töö ja
isiklik eeskuju on oluliselt kaasa
aidanud noorte kujunemisele mit-

mekülgselt arenenud isiksusteks
ning kelle tegevus on positiivselt
mõjutanud haridusasutuste, Võru
linna ja piirkonna arengut.
Tunnustus omistatakse viiele
õpetajale kolmes kategoorias: kolm
Aasta Õpetajat, üks Aasta Noor
Õpetaja ja üks Aastate Õpetaja.
Tunnustatakse nii kooli, lasteaia
kui huvikooli õpetajaid. Taotluse
tunnustuse omistamiseks võivad

esitada kõik juriidilised ja füüsilised
isikud.
Võru linna Aasta Õpetaja tiitlid
antakse esmakordselt välja 2008.
aastal õpetajate päeval.
Statuudiga saab tutvuda Võru
linna veebilehel www.voru.ee (Kohalik võim, Õigusaktid, Linnavolikogu määrused) või Võru Linnavolikogu kantseleis Jüri tn 11.

Haridusalastes küsimustes volituste delegeerimine linnavalitsusele
Otsustati delegeerida mõned hariduselu reguleerivates õigusaktides
volikogule pandud ülesannetest linnavalitsusele. Kõige enam delegeerimist vajavaid ülesandeid on 01.
septembril 2007 kehtima hakanud
„Huvikooli seaduses“, kus kogu
seaduse ulatuses kasutatakse mõistet kooli pidaja, milleks on voliko-

gu. Seaduseandja ei ole eraldi lahti
kirjutanud, millistel juhtudel peaks
nimetatud toiminguid teostama volikogu ja millal valitsus.
Lähtudes vajadusest täita kooli
pidajale pandud ülesandeid eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti
võimalikult lihtsalt ja kiirelt, on otstarbekas delegeerida linnavolikogu

poolt kooli pidaja õigused ja kohustused osaliselt linnavalitsusele.
Volikogu määrustega saab tutvuda Võru veebilehel www.voru.ee
(Kohalik võim, Õigusaktid, Linnavolikogu määrused) või Võru Linnavolikogu kantseleis Jüri tn 11.

seaduslikul esindajal taotleda lapsehoiuteenuse rahastamist. Rahaliste
vahendite ülejääki võib kasutada
raske või sügava puudega laste ja
nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks linnavolikogu kehtestatud
tingimustel ja korras. Käesoleva

korras on ära nimetatud erinevad
võimalused rahaliste vahendite ülejäägi kasutamiseks.
Volikogu määrustega saab tutvuda Võru veebilehel www.voru.ee
(Kohalik võim, Õigusaktid, Linnavolikogu määrused) või Võru Linnavolikogu kantseleis Jüri tn 11.

Juurdepääsuteede ja parklate ehitamiseks saab taotleda toetust
Kehtestati juurdepääsuteede ja parklate ehitamiseks ning taastamiseks
toetuste andmise kord Võru linnas.
Määruses on sätestatud isikud, kellel on õigus Võru linna eelarvest
tööde teostamiseks nimetatud toetust taotleda, samuti on määratud
toetuse taotlemise, läbivaatamise
ning eraldamise tingimused ja ka-

sutamise üle järelevalve teostamine.
Toetamisele ei kuulu tööd, mida on
linnaeelarvest muul viisil finantseeritud.
Määruse kehtestamise eesmärgiks on aktiviseerida korteriomanikke ja kortermajade haldajaid
korrastama ning vajadusel ehitama
elamute juurde viivaid teid ja park-

laid.
Määrus jõustub 1. jaanuaril
2008.a.
Kord on kättesaadav Võru
veebilehel www.voru.ee (Kohalik
võim, Õigusaktid, Linnavolikogu
määrused) või Võru Linnavolikogu
kantseleis Jüri tn 11.

Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Volikogu otsuse kohaselt taotletakse Võru linna omandisse järgmised
linna arenguks vajalikud maad:
Vee tn 2, pindalaga 2762 m², maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa;
Vee tn 4b, pindalaga 1170 m², maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa;
Vee tn 4c, pindalaga 4480 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa;
Vee tn 6a, pindalaga 4570 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa;

Vee tn 4a, pindalaga 2410 m², maakasutuse sihtotstarve sotsiaalmaa;
Jüri tänav, pindalaga 67758 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa;
F.R.Kreutzwaldi tänav, pindalaga
56981 m², maakasutuse sihtotstarve
transpordimaa.
Munitsipaalomandisse taotletakse Vee tn 2 olev haljasala ja Vee
tn 4b vastavalt kehtivale detailplaneeringule laste mänguväljakute

maa-ala, Võru linnale kuuluvate
parklate alune maa aadressiga Vee
tn 4c ja Vee tn 6a ning tenniseväljakute alune maa aadressiga Vee tn 4a
ning Jüri tänav ja F. R. Kreutzwaldi
tänavad.
Maade munitsipaalomandisse
andmise otsustab nimetatud maade
osas munitsipaalomandisse taotletava maa asukoha järgne maavanem.

Võeti vastu Võru linna arengukava
Volikogu võttis erakorralisel istungil vastu Võru linna arengukava
aastani 2027.
Arengukava avalik väljapanek
toimus 31. oktoobrini ning selle
ajani sai esitada eelnõule ka parandusettepanekuid. Avalikkuse huvi
arengukava vastu oli vähene ning
dokumendi avalikustamise käigus
laekusid muudatusettepanekud ASlt Võru Soojus, volikogu kultuuri-

komisjonilt ja linnavalitsuse valdkondade juhtidelt.
Muudetud on arengukava aastani 2025 pealkirja ning kuna Võru
linna kohustused ulatuvad aastani
2027, siis sellest tulenevalt on pealkirjaks ”Võru linna arengukava aastani 2027”.
Arengukava tekstilises osas on
redaktsioonilised parandused sisse
viidud hariduse, vaba aja ja sotsiaal-

pingu pikendamiseks, kokku koos
käibemaksuga kuni 140 000 krooni.

Uue sõiduki liisimine
Volikogu andis loa võtta kohustusi
2007-2010 eelarveaastateks sõiduauto kasutusrendi lepingu sõlmimiseks kokku koos käibemaksuga
kuni 250 000 krooni.
Käesoleva aasta detsembris lõpeb sõiduauto BMW 318I A liisingleping ja kuna kasutatud sõiduauto

liisingmaksetele lisanduvad auto remondikulud, on otstarbekam liisida
uus sõiduauto. OÜ Inchcape Motors
on teinud pakkumise sõiduauto liisimiseks, perioodiga 3 aastat, igakuine kuumakse 5165 krooni koos
käibemaksuga.

Järgmise aasta maamaksumäär on 1,4%
Volikogu kehtestas Võru linnas
2008. aasta maamaksumääraks 1,4
% maa maksustamishinnast aastas.
Maamaksumäär võib olla 0,1
kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas ja kehtestatud
maksumäära rakendatakse maksus-

tamisaasta algusest. Maamaksu ei
määrata ja maksuteadet ei väljastata,
kui maksusumma on alla 20 krooni.
Maamaks tasutakse vähemalt 1/3
suuruste osadena: 15. aprilliks, 15.
juuliks ja 15. oktoobriks.

Riigivara tasuta Võru linna omandisse
taotlemine
Volikogu otsustas taotleda Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas
Riigimetsa Majandamise Keskuse
Võru metskonna halduses oleva
2,51 ha suuruse maatüki tasuta võõrandamist Võru linna omandisse.

Maatükk on vajalik linnale seal
paikneva rolleriraja teenindamiseks
ning juurdepääsuks.
Kohalikule omavalitsusele kinnisvara tasuta võõrandamise otsustab Riigikogu majanduskomisjon.

Linna põhimäärus jäi muutmata
Volikogus ei leidnud toetust linna
põhimääruse muutmise eelnõu, mille kohaselt sooviti muuta linna põhimäärust ning täiendada volikogu
kokkukutsumist puudutavat sätet,
mis kohustaks volikogu avaldama

istungi kutse kohalikus ajalehes.
Linna põhimäärust saab volikogu muuta eelnõu kahe lugemisega,
kuna teisel lugemisel eelnõu volikogu enamuse toetust ei leidnud,
jäi põhimäärus muutmata.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikustamine

Puudega lapse lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
kasutamise kord
Linnavolikogu kehtestas korra, mis
reguleerib riigi poolt rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite
ülejäägi kasutamist raske või sügava puudega lapsele sotsiaalteenuste
osutamiseks ja arendamiseks.
Alates 2007. aastast on võimalik raske või sügava puudega lapse

Volikogu andis linnavalitsusele loa
võtta kohustusi 2007-2010 eelarveaastateks sõiduauto Volkswagen
Passat Variant Comfortline rendile-

gunud täiendavad kuluvajadused ja
paigutada eelarves vahendeid ümber kulude ratsionaalsemaks kasutamiseks.
Eelnõuga saab tutvuda Võru
linna veebilehel www.voru.ee (Kohalik võim/ Eelarve).

valdkonna peatükkides. Sisulised
muudatused puudutavad tegevuskava, millesse on lisatud orienteeruv
maksumus ja finantseerimisallikas.
Võru linna arengukavaga aastani 2027 saab tutvuda volikogu
kantseleis Jüri tn 11 või Võru linna
veebilehel www.voru.ee (Üldinfo,
Linna arengukava)

Volikogu võttis vastu avalikustamiseks „Karja 2, Roosi 1,
Roosi 1a, Väike 14, Väike 14a
maaüksuste ja neid ümbritseva maaala detailplaneeringu“
Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaast
elamumaaks. Eesmärk on välja

selgitada sobilikud ehitusõigused
moodustuvatele kruntidele ja lubatavad tegevused planeeritaval alal,
tehnovõrkude paigutus, liikluskorralduse põhimõtted. Alale soovitakse kavandada korruselamuid.
Planeeritava ala suurus on ca 48
852 m2.

Muudeti korrakaitsekomisjoni koosseisu
Volikogu tunnistas kehtetuks oma
otsuse nr 162 12. septembrist 2007
„Alatise korrakaitsekomisjoni liikmete kinnitamine“ ning kinnitas komisjoni järgnevas koosseisus:

Tauno Klaar, Kuldar Raudsik, Andres Nõmme, Kalev Ader, Andu
Värton, Marko Tiisler, Kersti Kõosaar.

Määrati veokitega liiklemise piiranguala
Volikogu määras veokitega liiklemise piiranguala piirid Võru linnas
ja muutis varem vastu võetud „Veokite Võru linna sissesõidu korda“.
Piirangud kehtestati kaitsmaks
Võru linna vanale osale, mis on
orienteeruvalt ala Tamula järvest
Koreli ojani ja Roosi tänavast Paju
tänavani, jäävaid tänavakatteid ja
nende alla ehitatud kommunikatsioone. Arvestatud on ka liiklusohutuse tagamise vajalikkust.
Käesolevas piiranguala piire määravas ja piiratavat veokite
registrimassi muutvas eelnõus on
arvestatud ettevõtjate ümarlauas,

linna liikluskomisjoni ja volikogu
majanduskomisjoni
ühisistungil
tehtud ettepanekuid. Muudetud on
volikogu oktoobri kuu määrust „Veokite Võru linna sissesõidu kord“
asendades registrimassid 8 tonni
registrimassiga 12 tonni ja 12 tonni
registrimassiga 26 tonni.
Määrus jõustub 1. jaanuaril
2008.
Kord on kättesaadav Võru
veebilehel www.voru.ee (Kohalik
võim, Õigusaktid, Linnavolikogu
määrused) või Võru Linnavolikogu
kantseleis Jüri tn 11.

Umbusaldusavaldus volikogu esimehele ei
leidnud toetust
Võru Linnavolikogu erakorralisel
istungil 23. novembril ainsaks päevakorrapunktiks olnud umbusalduse avaldamine volikogu esimees
Tõnu Antonile ei leidnud volikogu
enamuse toetust. Vastuhäälte enamusega 10:9 jäi umbusaldusavaldus
toetuseta.
Volikogu opositsioonipoliitikute
poolt esitatud umbusaldusavalduse
eelnõu kohta küsimusi ei esitatud.
Sõnavõttude voorus esitas um-

busaldusavaldusele vastulause Reformierakonna fraktsiooni nimel
Ilmar Sild.
Kuna Võru linnapea Kersti
Kõosaar ei saanud volikogu istungil
viibida, andis volikogu esimehele
linnavalitsuse poolse toetusavalduse edasi abilinnapea Innar Mäesalu.
Nimelise hääletamise tulemusena kogus umbusaldusavalduse
eelnõu 9 poolt- ja 10 vastuhäält.

Võru Linna Leht
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VÕRUMAA TALV
2007-2008
Haanja vald – Rõuge vald – Võru linn –
Võru vald – Vastseliina vald
19. detsembril kell 15.00 kuulutatakse
Haanja puhke- ja spordikeskuses avatuks
Võrumaa talv 2007/2008
Päeva juhib Ain Mäeots
Kell 15.00 Avatseremoonia
Haanja koolilaste võru keelne etteaste

16.12. 2007 kell 14.00 Vabaduse väljakul

Avasõnad
Jahipasuna vürstlik tervitus
Talvehooaja avapauk
Võrumaale omastel talialadel võtavad
teatevõistluses mõõtu
Eesti laskesuusakoondise, Võrumaa
ettevõtjate ja omavalitsusjuhtide
segavõistkonnad.
Teatesuusk käib käest kätte püssi laskmise,
räätsajooksu ja lubjakivi kandmise vahel.
Maitstakse Võrumaale omaseid toite
ning meeleolu loob ansambel Poiskõsõ.
Soovijad saavad kaasa teha tõrvikutega
matka räätsadel ning proovida
laskesuusatajate juhendamisel kätt
täpsuslaskmises.
Kuumaks on köetud Tamme puhkemaja
saun.

Võrumaa
Miiq mäeq – umaq ja hääq!

14.-15. DETSEMBER
VÕRU LINNAS
VABADUSE PLATSIL

JÕULULAAT
Reedel 12.00 - 18.00

Avasõnad linnapea kersti kõosaarelt
LAULEV VOLIKOGU
NALJANAISED
Päeva jooksul esinevad lasterühmad

laupäeval 9.00 - 16.00
Elu on võimalus, kasuta seda.

KUTSE VÕRUMAA ABITURIENTIDE BALLILE!
Olete oodatud 15. detsembril 2007 kell 19
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumisse
abiturientide ballile.

päeva jooksul Rahvalikud mängud
ESINEVAD TANTSURÜHMAD
12.00 oksjon!
Tulu läheb võru loomade varjupaigale
LÕPUSÕNAD VOLIKOGU ESIMEHELT
TÕNU ANTONILT

Balli juhivad Kätlin Kattai ja Priit Raid.
Balli avatantsuks on
POLONEES.
Tantsutuju loob
ansambel GÜNF.
Tantsujalgadele annab
puhkust
tantsutrupp TWISTER.

JORMA PUUSAAGI saatel
laulab KOIT TOOME.
Printsi ja printsessivalimiste
vahele tantsivad
KOIT TOOME ja
KERTTU TÄNAV.

Koduteele saadab
KÜÜNLAVALGUSE VALSS.

Tulge kõik!

Ballipääse 150 krooni
Ballifotograaf
Ballivideo
Avatud kohvik

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

