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Võru linna 2007. aasta teo tiitel läks
AS-ile KPK Teedeehitus

2008. aasta eelarve kinnitatud, riigipoolsed summad selgunud, on õige
aeg rääkida natuke selle aasta olulisematest tegevustest hariduse, kultuuri
ja spordi vallas. Nagu möödunud aastatel, on ka tänavu põhirõhk lasteaedadel ja nende materiaalse olukorra
parandamisel. Kuid mitte ainult - lisaks on kavas veel palju muidki olulisi
ettevõtmisi linna haridus- ja kultuurielu parandamiseks…

Mida toob tulevik jäätmekäitluses.

Viimastel aastatel on jäätmekäitlus
muutunud üha olulisemaks teemaks
meie igapäevaelus. Paljudel inimestel
oli pakenditeema ka lahutamatuks jututeemaks jõuluõhtul ja uusaastaööl –
kõik mõistatasid mitmeks osaks peab
sorteerima näiteks kasutatud teepaki
või tühjaks joodud mahlapakendi.

Võru Teatriateljee pälvis
„Hea Teatri Auhinna 2007“

Eesti Teatrikriitikute Ühenduse poolt
välja antava Hea Teatri Auhinna 2007
pälvis Võru Teatriateljee…

Võru Kesklinna
Gümnaasiumis esitleti
ajalooalmanahhi

18. veebruaril esitleti Võru Kesklinna
Gümnaasiumis ajalooalmanahhi „Minevikust tänapäeva“. Kogumik annab
ülevaate õpilaste viie aasta jooksul
koolis tehtud ajalooalastest uurimistöödest.

Juubelikuu ühendas vabariigi mineviku, oleviku ja
tuleviku

Eesti Vabariigi 90. aastapäeval tunnustatud eraisikud ja ettevõtjad, kes andsid möödunud aastal märkimisväärse panuse linna arengusse

Võru linnapea ja linnavolikogu esimehe Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise kontsert-aktusel kuulutati välja Võru linna möödunud aasta silmapaistvaim tegu. Tiitli „Võro liina tego 2007“ ja linnavalitsuse tänukirja pälvis AS KPK Teedeehitus Kooli tänava
ehitamise ja Jüri tn kõnniteede rajamise eest.
Aasta teo auhind anti üle 22. veebruaril Eesti Vabariigi 90. aastapäeva
tähistamise kontsert-aktusel ning
linnapea Kersti Kõosaare ja linnavolikogu esimehe Tõnu Antoni pidulikul vastuvõtul. Samas tunnustati ka
eraisikuid ja ettevõtteid, kes andsid
märkimisväärse panuse linna arengusse möödunud aastal.
Konkurss Võru linna aasta teole
korraldati Võru Linna Lehe kaudu
ning rahvahääletuse tulemusena
võitsid enam poolehoidu Kooli tänava ehitamine koos Punamütsikese lasteaia juurdesõiduteega ja Jüri
tänava valgustatud kõnniteede ehitamine. Mõlema objekti ehitajaks
oli AS KPK Teedeehitus.

keldustes teha paus ja mõelda, kuidas mina suudan anda oma panuse
meie riigi ja kodulinna hüvanguks?
Kuulutades välja Võru linna 2007.
aasta enim silmapaistnud teo, soovime ühtlasi meeles pidada ka neid
inimesi ja ettevõtjaid, kelle teened
on läinud aastal olnud suureks panuseks linna arengu teel. Tunnustagem inimesi, kes on uhkusega Võru
nime viinud nii eestlaste kui ka teiste välisriikide rahvaste kõrvu,“ rääkis linnapea.

haridusasutus 2007“;
• OÜ Kostar „Uus tulija 2007”;
• osaühing SKS Võru „Ettevõte
2007“;
• Kalju Liiver „Kultuuritegelane
2007“;
• Aksel Saal „Sporditegelane 2007“;
• Riina Paat „Tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja 2007“;
• Hegri Narusk „Tegija 2007“;
• Meelis Munski „Ettevõtja 2007“;
• Alar Sikk „Eriauhind 2007“.
Vaata lähemalt lk 3

Võru linnapea tunnuskirja panuse
eest linna arengusse pälvisid
• raskejõustikuklubi Strongman
„Mittetulundusühing 2007“;
• Võru Teatriateljee „Kultuuri- ja

Kinkekaartide võitjad
Võru Linnavalitsus loosis kõigi vahel, kes aitasid välja selgitada
läinud aasta enim silma paistnud

tegu, välja ühe 500-kroonise ja viis
100-kroonist Võru Tarbijate Ühistu
kinkekaarti.
500-kroonise kinkekaardi loosiõnn
naeratas Olger Vagulile. 100-kroonised kinkekaardi said aga Valentina Klaan, Agu Helimets, Liilia
Ploom, Silvi Pükke ja Endla Ruusa.
Kinkekaardi saab dokumendi esitamisel kätte Võru Linnavalitsuse
infosaalist Jüri tn 11.
Võru Linnavalitsus tänab kõiki aktiivseid kodanikke, kes aitasid välja
selgitada „Võro liina tego 2007“.

Aasta teo, Kooli ja Jüri tänavate
ehituse järel jäi hääletustulemuste
põhjal teisele kohale keskkonnajaama valmimine ja kolmandaks Võru
linnale Metsapealinna tiitli omistamine.

Tunnustati tegusaid ja
aktiivseid inimesed
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis pühenduti veebruaris Eesti Vabariigi minevikule, olevikule ja tulevikule. Eesti
Vabariigi juubelipidustuste kulminatsioonikuuks oli kahtlemata veebruar,
mis on mitmete oluliste tähtpäevade
tõttu talletunud meie ajaloomällu.
Mälu ja mäletamine on kõikmõeldavate tähtpäevade oluliseks osaks, sest
just niisugusel ajal võetakse kokku
tehtu ning sõnastatakse tulevikuplaane…

Võru linnapea Kersti Kõosaar ütles pidulikul vastuvõtul oma kõnes
enne aasta teo väljakuulutamist, et
Võru on edukas linn ning seda ei
näita mitte ainult siin aset leidvad
olulised sündmused, vaid nende
sündmuste tunnustamine nii vabariiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, mis omakorda tõestab siinsete inimeste tegusust ja aktiivust.
„Vabariigi aastapäeva eel tuleks
meil kõigil oma igapäevastes argias-

Kontserdil tutvustati ka ﬁlmi, kus oma elukäigust rääkisid Eesti Vabariigi eakaaslased Võrust.
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Tänukiri pikaajalisele
dirigendile
Heino Vildole
Võru Linnavalitsus tunnustas tänukirjaga Heino Vildot pikaajalise tegevuse
eest Võru puhkpilliorkestri peadirigendina ning seoses Võru puhkpilliorkestri 110. aastapäevaga.
Võru puhkpilliorkestri ees on seisnud 13 dirigenti, neist 27 aastat Helmut
Kostabi ning 21 aastat Samuel Onno.
Praegune peadirigent Heino Vildo
alustas 1969. aastal ﬂöödimängijana,
dirigendikeppi hoiab ta aastast 1979.
Tänukiri anti üle kultuurimajas Kannel toimunud puhkpilliorkestri 110.
aastapäeva kontserdil.
VLL

Kehtestati uued
kinopiletite hinnad
Vastavalt kultuurimaja Kannel direktori ettepanekule, seoses haldus- ja
majanduskulude tõusust ning Piletilevi piletimüügi süsteemiga liitumisega,
kinnitas linnavalitsus kultuurimaja
Kannel kino piletihinnad.
Uue korra kohaselt maksab kinopilet
40 kr, perepilet 100 kr ja sooduspiletid
pensionäridele, vormis ajateenijatele ning õpilastele kollektiivkülastusel
25 kr.
VLL

Võru Teatriateljee uuslavastus „Räägime asjast“
Võru Teatriateljees etendub märtsis
uuslavastus „Räägime asjast“. Etenduse
teksti on kirjutanud Mart Aas ja lavastanud Leino Rei.
Vabakutselise kirjutava näitleja Mart
Aasa näidend leidis äramärkimist Eesti
Näitemänguagentuuri näidendivõistlusel 2007 ja kannab alapealkirja „puhas
eesti materjal“.
Kaks noort Võrumaa meest võtavad
ette teekonna. Nad ei ole rahul oma
materiaalse ega vaimse eluga. Hingelised teemad on hellad ja tõukavad tegudele, aga rääkida nendest on raske.
Et seda tundmatut vaakumit varjata,
räägitakse võimalusel millestki muust
- räägitakse asjast. Ja pühendutakse
asjadele – 150- protsendiliselt. Nende
eesmärk on välja murda ümbritsevast
vaesusest ja saada jalad alla. Õhku jääb
küsimus, mis on elus peamine…
Etendust saab kultuurimajas Kannel
black-boxis vaadata 19., 26. ja 27. märtsil. Lähem info www.teatriateljee.com.
VLL

Hea hariduse aluseks on
kvaliteet, turvalisus ja
motivatsioon

Innar Mäesalu,
Abilinnapea

2008. aasta eelarve kinnitatud, riigipoolsed summad selgunud, on õige aeg rääkida natuke selle
aasta olulisematest tegevustest hariduse, kultuuri ja spordi vallas. Nagu möödunud aastatel, on
ka tänavu põhirõhk lasteaedadel ja nende materiaalse olukorra parandamisel. Kuid mitte ainult lisaks on kavas veel palju muidki olulisi ettevõtmisi linna haridus- ja kultuurielu parandamiseks.

Toetame ja motiveerime nii õpetajaid kui ka
õpilasi
Alustan lasteaedadest: kõigepealt
tahan ära märkida lasteaiaõpetajate selleaastase palgatõusu, mis on
26%, võrreldes eelmise aastaga, mis
on seni kõrgeim palgatõus. Nagu
leppisime kokku läbirääkimistel lasteaedade õpetajate esindajatega, ei
ole see pelgalt ühekordne aktsioon.
Oleme võtnud suuna vähendada
samm-sammult lasteaiaõpetajate
palga mahajäämust ning saavutada
paari aastaga olukord, et lasteaiaõpetajate palk ei erine enam kooliõpetajate palgast. Loomulikult ei käi
jutt ainult lasteaedadest – ka linna
huvikoolide õpetajate palk tõuseb
sama skeemi alusel.
Siiski arvan, et ka õpetajad on väärt
enamat kui lihtsalt palgatõus. See oli
ajendiks eelmisel aastal volikogus
vastu võetud otsusele, mille põhjal
tunnustame koolide, huvikoolide ja
lasteaedade õpetajaid aasta õpetaja
tiitliga, alates käesolevast aastast. Et
õpetajate töö väärtustamine ei oleks
vaid nende tunnustamine sooja käepigistusega, kaasneb austava tiitliga
ka eriline meene ja 15 000- kroonine kinkekaart reisibüroolt, mida
kasutades saab õpetaja ise valida,
kellega, kus ja kui kaua ta soovib
oma töövõimet taastada. Aasta õpetaja tiitel kuulutatakse välja tänavu
õpetajate päeval.
Sel aastal jagab Võru linn juba teist
korda ka stipendiume linna õpilastele, kellel on soov minna välismaale vahetusõpilaseks. Möödunud
aastal said esimest korda välisõppe-

stipendiumi kolm Võru kooliõpilast
ning kogemuste põhjal võib väita, et
neil noortel oli stipendiumist palju abi ja neil on linna toetuse üle
väga hea meel. Kõigil oli võimalus
selles ka ise veenduda, lugedes eelmises Võru Linna Lehes ilmunud
vastavaid kirjutisi Ecuadorist, Taist
ja Saksamaalt. Järelikult on niisugust toetust tarvis ning jätkame ka
edaspidi selle väljaandmist. Usun, et
aastane kogemus täiesti teise kultuuriga keskkonnas annab õpilasele
väga väärtuslikke kogemusi edaspidiseks eluks.

Õpikeskkond turvalisemaks ja nüüdisaegsemaks
Jätkuvalt panustame laste õppimisja sportimistingimuste parandamisse. Kõige suuremaid muutusi
toovaks sammuks on eelmisel aastal ühe õnnetusjuhtumi tõttu vastu
võetud otsuse elluviimine. Nimelt
otsustasime kahe aasta jooksul välja
vahetada kõigi nelja linna lasteaia
välismänguväljakud, et lastel oleksid
turvalised, nüüdisaegsed ja ilusad
mänguvahendid. Ei saa lasta korduda olukorral, et laps saab viga mänguvahendi läbiroostetamise tõttu!
Sellel aastal saavad uued mänguväljakud Sõlekese ja Okasroosikese
lasteaed, järgmisel aastal Punamütsikese ja Päkapiku lasteaed.
Lisaks parandame õpikeskkonda nii
lasteaedades, koolides kui ka huvikoolides. Uued aknad saavad Sõlekese lasteaed, Spordikooli maadlussaal, lõpule jõuab Okasroosikese
akende ja uste vahetus. Alustame
Võru Kesklinna Gümnaasiumi pea-

hoone remondi ja Võru Kreutzwaldi
Gümnaasiumi akende vahetusega.
Uuendame koolimööblit kolmes
suuremas koolis, eraldades raha
vähemalt neljale klassikomplektile
uue mööbli ostmiseks igasse kooli.
Renoveeritakse lõpuks ka Spordikooli Kreutzwaldi tn maja duširuumid. Viimase, kuid kindlasti ühe
tähtsama ettevõtmisena on tarvis
ära märkida linna kava investeerida
uue sõimerühma loomisse Päkapiku lasteaeda, misjärel peaks kaduma
järjekorrad ka sõimerühmadesse.
Kolme- kuni kuueaastaste laste osas
suudame juba praegu kindlustada
linnalastele koha lasteaias, mis on
Eesti üldise olukorraga võrreldes
väga hea tulemus.

Staadioni ja Kubija tervisekeskuse ehitamine
loob uue kvaliteedi
Linlaste sportimistingimuste parandamise osas on aga sellel aastal
taas kord oodata suuri muutusi.
Loodetavasti saab aasta lõpuks valmis kauaoodatud esindusstaadion,
kuhu tuleb 400- meetrise jooksuraja
keskele täismõõtmetes jalgpalliväljak, mis võimaldab lisaks jalgpallile
korraldada erinevaid üritusi - miks
mitte näiteks laulu- ja tantsupeo eeskujul meie oma tantsupidu. Lisaks
on staadioni ja spordihalli juurde
planeeritud ka petankiväljakud, mis
loovad head tingimused ka selle
spordiala harrastajatele. Tänapäevase staadioni ehitamine viib lõpusirgele Võru mitmefunktsionaalse
spordikeskuse rajamise, mille planeerimisega alustati mäletatavasti
juba 5-6 aastat tagasi, mis aga takerdus pikkade vaidluste tõttu asukoha

Lasteaia Sõleke (fotol) ja Okasroosike lapsed saavad tänavu uued mänguväljakud.

üle. See, mis praegu tundub juba nii
enesestmõistetav, oli tollal paljude
jaoks vaid unistus.
Vähem tähtis pole kindlasti Kubija
uue rekreatsiooniala väljaehitamine,
arvestades just tervisespordisõpru.
Juba on Kubijal töödega alustatud
ning rekonstrueerimise järel saab
uue katte ja valgustuse 2,2 km pikkune rullirada, mis annab võimaluse treenida ka pimedal ajal kas suusatades, joostes või kepikõndi tehes.
Asfalteeritud rada koos valgustatud
ühendusteega Kubija suusabaasi
juurest saab kõrvale ka saepurukattega jooksuraja, mis võimaldab
joosta põlvi liigselt koormamata.
Kubija suusabaasi juurde rajatakse
külastajatele korralik asfalteeritud
parkla ning renoveeritakse sanitaarruumid, et kõik soovijad saaksid kasutada korralikke duširuume
ja tualette.
Eelmisel aastal süvendati Kubija
järve hüppetorni alune järvepõhi
ning tänavu avame uuesti pikkade
aastate järel ka kõrgema platvormi, kust sai viimati turvaliselt vette
hüpata kümmekond aastat tagasi.
Kubija rand ja läheduses asuv suusa- ja jooksukeskus moodustavad
terviku, mis elavdab oluliselt linna
turismi ning parandab linlaste vaba
aja veetmise võimalusi.
Need ja paljud teised väiksemad
tööd- tegemised aitavad paljus
kaasa linnaelanike paremale elukvaliteedile - ikka selleks, et kõigil
linlastel oleks Võrus elades kasutada
parimad võimalused.
Teeme koos elu paremaks!
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Sakslased kinkisid Võru Teatriateljee pälvis
Järve Koolile seitse „Hea Teatri Auhinna 2007“
jalgratast

Eesti Teatrikriitikute Ühenduse poolt välja antava Hea Teatri Auhinna 2007 pälvis Võru Teatriateljee.

Võru sõpruslinna Bad Segebergi linna esindajad ja ettevõtjad
kinkisid veebruaris Võru Järve Kooli lastele seitse uut jalgratast.

Jalgrattaid käis Järve Koolile üle andmas ka Bad Segebergi linnapea HansJoachim Hampel (pildil).
Jalgrattad andsid kooliperele üle
Bad Segebergi linnapea HansJoachim Hampel, jalgrattapoe omanik Volkmar Hintz, rataste rahastaja
Detlef Khunke ja aastaid Võru linnaga suhteid arendanud ettevõtja
Jörg Specht. Sakslastega oli kaasas
ka töömees, kes jalgrattad Järve
Koolis kokku monteeris.
Võru Järve kooli direktor Reet
Kangro ütles, et kõik kingitud jalgrattad on kolmerattalised ning neid
saavad kasutada kooli vanemad
õpilased. „Näiteks saavad lapsed kevadel ja sügisel käia koos õpetajaga
jalgrattamatkal,“ ütles direktor, lisades, et enne tuleb siiski muretseda

kiivrid ja muu vajalik turvavarustus.
Jalgrataste maksumus on ligi 72
000 krooni.
Kingituse üleandmisel tänasid
sõpruslinna esindajaid Järve Kooli
direktor Reet Kangro, Võru linnapea Kersti Kõosaar, volikogu esimees Tõnu Anton ning abilinnapea
Innar Mäesalu.
Bad Segebergi linn on Järve Kooli
toetanud juba alates 2002. aastast.
Viimati kingiti paar aastat tagasi
koolile eluõpetuse klassi sisustus
ning toetati rahaliselt mänguväljaku rajamist.
VLL

Eesti Teatrikriitikute Ühenduse
(ETKÜ) esimehe Rait Avestiku sõnul peavad kriitikud tunnustust
jagades eelkõige silmas visadust ja
tahet tegeleda heatasemelise, harrastajaid ja kutselisi näitlejaid kaasava väikese linna teatriga ja teatrina. Kõrgkultuursed võrukeelsed
ja -meelsed lavastused ei alahinda
kohalikku ega külalisvaatajat, mille eest hoolitsevad eelkõige teatri
juhid- lavastajad Taago Tubin ja
Tarmo Tagamets. Kujundliku ja
nüüdisaegse teatri juurutamine nn
äärealadel, mitte teatrilinnades on
oluline meile kõigile.
Hea Teatri Auhind (HTA) on
Eesti Teatrikriitikute Ühenduse
iga-aastane auhind. HTA antakse loomingulise saavutuste eest,
mida kriitikute ühendus peab tähelepanuväärseks eesti teatripildis,
vastavas loominguvaldkonnas või
konkreetses loomeloos. HTA ei
märgista ilmtingimata hooaja tipp-

lavastust või -rolli, vaid tunnustab
pigem teatritegijat või -kollektiivi,
kelle loomingulised põhimõtted ja
saavutused kõnelevad tõsisest suhtumisest teatrikunsti. HTA võib
anda ükskõik millisel loomingulisel
alal töötavale teatriinimesele või kooslusele eesti teatris, sõltumata
institutsioonilisest kuuluvusest. Auhind on Ave Nahkuri maal, mis on
tehtud konkreetsele inimesele või
kooslusele ja kindlatel, neid iseloomustavatel teemadel.
Varasemad HTA laureaadid
on Guido Kangur (2002), Andres
Noormets (2003), Aleksander Eelmaa (2004), Maarika Vaarik (2005),
Aare Toikka (2006).
Hea Teatri Auhind 2007 anti Võru
Teatriateljeele üle 20. veebruaril
2008 Tallinnas Kanuti Gildi saalis
pärast Teatriateljee etendust “Võrumaa rituaalid”.
www.teatriateljee.com

Võru Teatriateljee näitlejad etenduses „Võrumaa rituaalid“ Mart
Parind (all), Maive Käos, Agu
Trolla ja etenduse lavastaja Tarmo
Tagamets.

Kinnitati Võru linna 2008.
aasta lisaeelarve

Volikogu võttis vastu Võru linna 2008. aasta lisaeelarve tulude kogumahus 57 233 076 krooni ja
kulud 69 316 486 krooni. Tuludega katmata kulud kaetakse vaba kassajäägi ja täiendava investeerimislaenu arvel.

Eelarvesse on lisatud riigieelarvelised eraldised linna koolidele,
samuti on lisatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja ERDF
keskkonnaprojektide toetus.
Kuna Riigikontroll on seisukohal,
et riigieelarvest eraldatav raha õpetajate personalikuluks, õpikute soetamiseks, õpilaste toitlustamiseks ja

Võrus toimub rahvusvaheline SoomeEesti sõpruslinnadevaldade kokkutulek
Selle aasta maikuus toimub
Võrus Soome-Eesti sõpruslinnade-valdade suurüritus - juubelihõnguline 5. sõpruslinnade-valdade kokkutulek, millel sel korral
osalevad ka Eesti ja Soome sõprusomavalitsused Lätist.
Kokkutuleku raames toimuval konverentsil räägitakse demograaﬁliste
muutuste väljakutsetest kohalikele
omavalitsustele, eriti rahvastiku kahanemise ning tõmbekeskustesse ja
suurtesse linnadesse koondumise
tingimustes. Üritusele on oodata 400
külalist.
Konverentsile on kutsutud osalevate riikide suursaadikud, ministrid,
nii omavalitsusliitude kui ka kohalike
omavalitsuste esindajad.
Kokkutulekut aitavad korraldada
Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti
Linnade Liit, Võru Linnavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit koostöös Läti Regionaalsete ja
Kohalike Omavalitsuste Liiduga.
Britt Vahter,
Võru LV välissuhete ja
arendusspetsialist

koolide investeeringuks ning toimetulekutoetusteks ei ole riigieelarvest
eraldatav sihtotstarbeline toetus, tuleb need, erinevalt sihtotstarbelisest
toetusest, lisada eelarvesse volikogu
otsuse alusel. Kuna vabariigi valitsus
ei ole vastavat eraldust veel kinnitanud, on eelarve koostamise aluseks
vabariigi valitsuse määruse eelnõu.

Finantseerimistegevuse eelarvesse on lisatud 5,5 miljonit täiendavat laenukulu, mis on vajalik Võru
Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimiseks. Lisaks laenule laekub täiendavalt ka riigieelarvest 2 miljonit
krooni tänavate korrashoiuks.
VLL
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Eesti Vabariigi 90. aastapäeva kontsert-aktusel
tänati aktiivseid inimesi ja ettevõtteid

„Võro liina tego 2007“ – Kooli tänava ehitamine ja Jüri tänava Mittetulundusühing 2007 –
kõnnitee ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine Raskejõustikuklubi Strongman
Võru raskejõustikuklubi StrongVäga heade tulemustega on silma
AS KPK Teedeehitus
man sportlased on viinud nii klubi paistnud klubi Strongman nime all

Läinud aasta suvel valmisid Võrus
kaks väga olulist objekti - Kooli
tänav koos Punamütsikese lasteaia juurdesõiduteega ja Jüri tänava
kõnniteed koos valgustusega, mis
on suur samm edasi linna infrastruktuuri arendamise teel. Võru
Spordihalliga koos 2005. aastal
ehitatud Kooli tänava umblõigust
murti jätkutänava rajamise käigus
välja Vabaduse tänavale ning seega on Räpina maantee ja Vabaduse
tänava vahel avatud liikluseks uus
tänav. See on iseenesest sündmus,
mis leiab aset ehk kord kümne aasta
jooksul.

Jüri tänava uute valgustatud kõnniteede kasutuselevõtuga lahendati
Maksimarketist Kreutzwaldi tänavani jalakäijate ohutu liiklemisega
seotud terav probleem, sest aastaid
olid inimesed sunnitud liikuma
mööda sõidutee serva.
Turvalisemaks on muutunud laste koolitee, Vilja tänava liikluskoormus on jaotunud osaliselt Kooli
tänavale. Seoses Koreli oja ja selle
võsastunud ümbruse korrastamise
ning Kooli tänava valmimisega on
Võru linn saanud uue heakorrastatud keskuse.

Kultuuri- ja haridusasutus 2007 –
Võru Teatriateljee
Võru Teatriateljee on poolkutseline väiketeater, mis tegutseb Võru
kultuurimaja Kannel struktuuriüksusena. Teatriateljee tegevust koordineerib lavastaja kunstilise juhi
ülesannetes Taago Tubin. Teatriateljee nimi on kasutusel sügisest
2003, programmilise tegevuse alguseks võib aga pidada aastat 2001.
Ateljee tegevuse eesmärgiks on tähelepanu pööramine humanistlike-

le ja vaimsetele väärtustele, töötades
sõna, liikumise, muusika ning teatri keskkonnaga, rõhuga kohalikul
kultuuril. Ateljee juures tegutseb
ka Võru Draamastuudio, kus tegeletakse Võru gümnaasiumiõpilaste
loomingulise arendamisega, rakendades kaasaegse teatri metoodikaid
ja vahendeid. Aastatel 2000–2007
on Teatriateljee toonud välja 7 võrukeelset lavastust.

Kultuuritegelane 2007 – Kalju Liiver

Kalju Liiver on kultuurimajas Kannel töötanud alates 1981. aastast,
esmalt kunstilise juhi ametikohal,
hiljem metoodiku ja teatritegevuse
juhina. Kalju Liiveri töö on põhinenud Võru teatritegevuse koordineerimisel, nii täiskasvanute kui noorte
truppide osas ja kutseliste teatrite
etenduste Võrru toomisel.
Kalju Liiveri eestvedamisel on

aastaid kestnud traditsiooniline
Võrumaa laste ja noorte näitemängupäev ning tema algatatud
on Võrumaa maateatripäev. Võru
Teatriateljee tööd administreeriv
Kalju Liiver on ka Võrus toimuvate riiklike harrastusteatrite festivali
peakorraldaja, kellena mängib olulist rolli Võru teatrikultuuri edendamisel.

Ettevõtja 2007 – Meelis Munski
Meelis Munski 100%-lises omandis ja juhtimisel töötav ettevõte AS
Semuehitus on teostanud Võru linnas ehitustöid kokku mahus 117,8
miljonit krooni, sealhulgas 105,2-e
miljoni krooni ulatuses tehti omainvesteeringuid.
Ettevõte ehitas Võrus Kooli tn 6
Kagukeskuse, K-Rautakesko ehitusmaterjalide kaupluse rendipinna
Kreutzwaldi tn 89, rekonstrueeris
Koidula tänavas kolm korterelamut,

Võru Piiri tn 2 ärihoone - Sisustus
5 mööblikaupluse rendipinna, tellimustööna lahendati lasteaed Sõleke
sadevee ja platsitööd. Siinkohal sai
nimetatud vaid suuremahulised
teenustööd.
Võru linnas aasta jooksul ehitatud hooned ja nendega piirnevate
alade heakorrastamine on oluliselt
muutnud nende piirkondade ilmet.
Ettevõte on linnaelanikele on loodud juurde nii töö- kui elukohti.

kui ka Võru nime mitte ainult Eesti
vaid ka Euroopa arvestatavate raskejõustiklaste hulka. Nii tõi klubi nime
all treeniv Marko Traks 2007. aasta
suvel Venemaal peetud jõutõstmise
ja lamades surumise noormeeste Euroopa Meistrivõistlustelt koju kaks
kuldmedalit ning püstitas võistluse
käigus neli Euroopa noorterekordit.

Eesti viiekordne rammumees Tarmo Mitt ja Meelis Pungits.
Klubi Strongman korraldamisel
on läbi viidud mitmed raskejõustikuvõistlused nii kohalikul kui ka
Eesti tasemel. Raskejõustikuklubi
president on Erki Laiv ning juhataja
Meelis Hüvato.

Sporditegelane 2007 – Aksel Saal
AS KPK Teedeehituse juhatuse esimees Kaupo Kaljuvee

Uus tulija 2007 –
OÜ Kostar

Võru linnas teenust pakkuvate ettevõtete kõrvale jõudis 2007. aastal
uue tulijana OÜ Kostar. Tänu juhatuse liikme ja põhiosaniku Aare
Kostabi tegevusele on kesklinnas
aastaid räämas olnud Jüri tn 20c
laohoones alustanud tegevust lokaal
„Mõisa ait“. Samas hoones alustasid
tegevust ka kunstisalong ja kohvikkauplus „Aroom“.

Aksel Saal on Võru Spordikoolis
võrkpallitreenerina töötanud alates
1971. aastast. Väga staažika treeneri õpilastele oli 2007. aasta edukas:
Eesti A klassi meistrivõistlustel
võrkpallis saavutati I koht, tema
õpilased tulid Eesti A klassi karikavõitjateks, III koht toodi koju Eesti B klassi meistrivõistlustelt. Eesti
noortekoondisse kuuluvad kolm
Aksel Saali õpilast : Oliver Kallion,
Kaido Treima ja Heiki Eskla. Võru
maakonna meistrivõistlustel võrkpallis saavutas Võru Spordikooli

võistkond läinud aastal II koha ja
sügisel tuldi maakonna karikavõitjateks.
Aksel Saal on meistriliigas mängiva Võru Võrkpalliklubi võistkonna teine treener ja I liigas mängiva
Võru Spordikooli võistkonna treener. Aksel Saal on rahvusvahelise
Gutmanni nimelise Võru võrkpallivõistluse eestvedaja, mis tänavu leiab aset juba 50. korda. Aksel
Saal tunnistati ka 2007. aastal Eesti
Võrkpalliliidu parima noorte treeneri konkursi võitjaks.

Tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja 2007 –
Riina Paat

Tegija 2007 –
Hegri Narusk
Möödunud aasta oli Võru linnas see
aeg, mil jõuti paljude planeeritud
tegudeni ja tulemusteni õige mitmel alal:
• Puhastati linna ja valla piiril asuv
võsastunud ja kinnikasvanud Poti
oja;
• Jätkati Koreli puhastamist ja teoks
sai Tartu tänavast allavoolu jääva
ojalõigu puhastamine;
• Tänu Kubija järve hüppetorni
aluse järvepõhja süvendamisele
on üle paljude aastate jälle võimalik teha ka 5 meetri kõrguselt
vettehüppeid;
• Hulkuvatele koertele ja kassidele
on rajatud täiesti uus varjupaik;
• Rajatud on keskkonnajaam.
Võru linna ilmet muutnud juba
nimetatud ja veel paljude siin loetlemata tegude otseseks korraldajaks
on olnud Hegri Narusk – linnavalitsuse linnahoolduse ja keskkonnaosakonna juhataja.

Riina Paat on aktiivselt tegutsenud
rohkem kui 10 aastat Eesti Punase
Risti Võrumaa Seltsis.
Tema eestvõttel on korraldatud
esmaabikoolitusi nii täiskasvanutele kui lastele. Koolivaheaegadel on
Eesti Punase Risti Võrumaa Selts
Riina Paadi eestvõttel korraldanud

lastelaagreid vähekindlustatud perede lastele, lisaks on aastaid abistatud kriisiperesid.
Riina Paati tunnustati pikaajalise
eduka tegevuse eest kodanike abistamisel ning teavitus- ja ennetustegevuse eest.

2007. aasta eriauhind – Alar Sikk

Ettevõte 2007 –
Osaühing SKS Võru
Edukaima ettevõtte hindamisel on
aluseks võetud 2007. aastal Äripäeva poolt kahe eelneva aasta
majandustegevuse näitajate põhjal
koostatud maakondade ettevõtete
TOP. Edukaimaks Võru linnas osutus osaühing SKS Võru.
Osaühingu põhitegevuseks on
veevarustus- ja kütteseadmete ning
nende koosteosade hulgimüük. Ettevõtte juhatuse liikmeteks on Priit
ja Mati Pirn, nõukogu liikmeteks on
Laine ja Peeter Pirn. Ettevõtte põhiomanik on Priit Pirn.

Alar Sikk pälvis 2003. aastal tähelepanu, kui esimene eestlane, kes viis
Eesti lipu maailma katusele - 8848
meetri kõrgusele Mount Everesti
tippu. Täna saame öelda, et võrulane Alar Sikk on esimene eestlane,
kes on vallutanud maailma 7 kõrgeimat mäetippu. Oma saavutusega on
Alar paistnud silma kui märkimisväärse visaduse, julguse, tahtejõu ja
-kindlusega inimene ning toonud

tuntust Võrule ja Võrumaale mitte
ainult Eestis, vaid kogu maailmas.
Võru linn soovib kinkis alpinistile
klaasist mäetipu ja maailma kõrgeimate mäetippude vallutamisel iga
läbitud meetri eest ühe krooni. Alar
Sikk on seitsme kontinendi kõrgeima tipu vallutamisel läbinud kokku
43 319 meetrit.
Kahjuks ei saanud Alar Sikk ise
vastuvõtul viibida.

Veebruar 2008

Võru Linna Leht

Võru Linna Leht

5

Mida toob tulevik jäätmekäitluses

Hegri Narusk
Linnahoolduse ja keskkonnaosakonna juhataja

Viimastel aastatel on jäätmekäitlus muutunud üha olulisemaks teemaks meie igapäevaelus. Paljudel inimestel oli pakenditeema ka lahutamatuks jututeemaks jõuluõhtul ja uusaastaööl – kõik
mõistatasid mitmeks osaks peab sorteerima näiteks kasutatud teepaki või tühjaks joodud mahlapakendi.
2008. aasta tõi nii inimestele kui ka jäätmeﬁrmadele palju tööd, mida ei osatud
paremates unenägudeski näha. Osalt oli
see põhjustatud jäätmeﬁrmade endi nn
ähvarduskirjadest, kus pakendite mittesorteerimise korral esitatakse 10- kordse
saastetasuga prügiveo arve või jäetakse
konteiner hoopiski tühjendamata.
Loomulikult asusid inimesed hoolega
pakendeid sorteerima, mis tõi jaanuari
esimestel päevadel kaasa suure pakendiuputuse paljude konteinerite juures.
Käesolevaks ajaks on olukord hakanud
juba paranema, kuna jäätmeveo ﬁrmad on senise kord kuus tühjendamise
asemel, asunud pakendikonteinereid
paljudes kohtades lausa kord nädalas
tühjendama. Samuti on hetkel lootus, et
pakendiorganisatsioonid paigaldavad
ka mõned lisakonteinerid Võru linna.
Seaduse järgi pole aga pakendiorganisatsioonid kohustatud iga kortermaja juurde oma konteinerit paigaldama
ning seetõttu tuleb osadel ühistutel, kes
soovivad oma maja vahetus läheduses
konteinerit omada, ise jäätmeveo ﬁrmaga leping teha. Pakendikonteineri
omamine pole siiski kohustuslik vaid
pigem mugavus oma kortermaja juures
pakenditest vabaneda. Sellisel juhul ei
pea mööda linna otsima avalikke konteinereid ning kartma tühisõidu arvet
jäätmeﬁrmalt, kes ei nõustu prügikonteinerit tühjendama, kui seal sees on
sorteerimata prügi.

Muutused lähitulevikus

Kõige suuremaks muutuseks võib lugeda ilmselt korraldatud olmejäätmete
vedu. Korraldatud olmejäätmete veoks
loetakse nö korda, kus kõik majapidamised on haaratud prügiveolepingutega
ning prügi äravedu teostab vähempakkumisel võitnud ﬁrma.
Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärk on haarata kõik jäätmetekitajad, eelkõige eramajad ja väike-ettevõtted, jäätmete kogumise süsteemi.
Korrusmaja elanikud on olnud kogu
aeg seotud jäätmekogumissüsteemiga.
Prügiveo kulu on olnud neile elanikele vältimatu eluaseme kulude osa.
Ei ole vaja pidevalt tõestada seda, kas
inimene elas ka tegelikult korteris, oli
hoopis puhkusel või haiglas. Samas eramajadest ja suvilatest 30-40%-l puudub
prügikast. Paljud neist sokutavad oma
prügikoti kas naabri prügikasti, linna
avalikku prügikasti, visatakse kraavi,
kaevatakse maasse või vabanetakse sellest muul moel. Kõigil juhul tarbitakse
teenust kellegi teise kulul.
Korraldatud olmejäätmete veoga üritatakse vältida konteinerite tühjendamist kord aastas, sest selge mõistus ütleb, et jäätmed tekivad ju iga päev. See,
et tiheasustuse tingimustes peab prügi
ära vedama kord kuus ja mitte harvem,
tuleneb jäätmeseadusest. Nende jäätmevaldajate jaoks, kellel on jäätmekäitlusleping olemas ja prügivedu on ka

seni regulaarselt toimunud, korraldatud
jäätmevedu olulist muutust kaasa ei too.
Kui juba eelnevalt oli leping sõlmitud
vedajaga, kes jäätmeveo võitis, siis jääb
ka jäätmevedaja samaks. Kui leping oli
sõlmitud teise ettevõttega, kes ei võitnud jäätmeveo konkurssi, saadetakse
teile kiri jäätmeﬁrma vahetumisest ning
selgitus, kuidas toimub liitumine uue
ﬁrmaga. Mingeid trahve vana lepingu
ennetähtaegse lõpetamise vms puhul
maksta ei tule, kuna vana ﬁrma ei saa
jäätmeveo ainuõiguse teostamiseks Võrumaa keskkonnateenistuselt vastavat
jäätmeluba. Muutus on oluline just nende jäätmetekitajate jaoks, kellel tänaseni
linna jäätmehoolduseeskirja rikkudes
pole veel jäätmekäitluslepingut ühegi
prügivedajaga sõlmitud.
Korraldatud jäätmete veoga on lahendatud jäätmete vedu säästlikult.
Ühte tänavasse sõidab ühel kindlal kuupäeval üks auto, mis tühjendab korraga
ära kõikide majade prügikastid. Kui aga
kõikidel majadel oleks erinevate ﬁrmadega lepingud, sõidaks tänavasse 3-4
erinevat autot ning kolistamist ja tolmutamist oleks palju tihedamalt.
Korraldatud jäätmeveo puhul selgub
teenuse hind nö vähempakkumise tulemusena, kus on ette antud Võru linnas
eramajapidamiste ja korterelamute arv,
mille tulemusena rehkendab jäätmeveo
ﬁrma välja prügikasti tühjendamise
hinna. Peale sellist vähempakkumist on

Jäätmekäitlus võib kujuneda tulevikus selliseks nagu Hollandi väikelinnades, kus
enamus jäätmeliike saab ära anda kaubanduskeskuste parklates.
Pildil maa-alused jäätmemahutid.
prügikasti tühjendamise hind alati langenud. Jäätmeveo hinda võib jäätmevedaja muuta ainult kohaliku omavalitsuse loal ning ainult juhul, kui muutuvad
jäätmete kõrvaldamisega, sh prügilasse
ladestamisega seotud kulutused. Viimaseid reguleerib riik.

rust enam kui 130 kilomeetri kaugusel.
Arvestades hetkel kehtivaid kütusehindu Eesti tanklates võib oletada, milliseks kujuneb jäätmeveo hind pooleteise
aasta pärast.

Kas siis tõesti läheb prügivedu odavamaks?

Loodetavasti ei kujune siiski situatsioon
selliseks nagu seda oli mõni aeg tagasi
Itaalias Napolis, kus jäätmeveo ﬁrmadel ei olnud kuhugi prügi viia ning see
kuhjus linnatänavate äärde ja metsadesse. Juba käivad mitmed projektid, et
rajada kompostimisplatse, vähendada
toidujäätmete vedu sadade kilomeetrite
kaugusele.
Tartus üritatakse lähiaastail käivitada
jäätmepõletustehast, Kagu-Eesti jäätmekeskus püüab leida lahendust prügila rajamiseks naabermaakonda ning
Viljandimaal loodetakse rakendust leida olmejäätmete ümbertöötlemiskeskusele. Lisaks eelpooltoodule tuleb hakata
investeerima ka keskkonnajaamade ümberlaadimisjaamadesse, mis võimaldaks
jäätmete mahtu vähendada ning neid
siis suure kogusena töötlemisse viia.

Esialgu võib öelda – jah, aga seda rõõmu ei jätku kauaks, sest juba 1. jaanuaril 2009 tõuseb riigi poolt kehtestatud
saastetasu Räpo prügilas 266 kr tonnilt
469,50 kr tonnile. Kui arvestada, et ühe
kuupmeetrine prügikonteiner kaalub ca
200-300 kg, siis võib igaüks arvestada,
kui palju tema konteineri tühjendamine
kallimaks läheb.
Kahjuks ei jätku ka seda kauaks, sest
pärast 16. juulit 2009. aastal tuleb kõik
mittenõuetele vastavad prügilad Eestis
sulgeda. Kuna Kagu-Eesti uuest prügilast ei ole hetkel veel asja saanud ning
vaidlused Põlva maakonnas Kõlleste
vallas veel käivad, siis tuleb suure tõenäosusega hakata prügi vedama Torma
või Väätsa prügilasse, mis asuvad Võ-

Püütakse leida lahendusi

Keskkonnajaama Korduma Kippuvad Küsimused ehk KKKK
Kus asub Võru linna keskkonnajaam?
Keskkonnajaam asub Lühike tn 1, Võru
(Päästeameti taga ja sissesõiduga Pikalt
tänavalt enne leivakombinaati).
Millistel kellaaegadel see avatud on?
Keskkonnajaam on avatud:
T, N, R, L 8-16
K 10-18
P, E – suletud
Milliseid jäätmeid seal vastu võetakse?
Vastu võetakse: papp ja paber, plast,
klaas jms pakendid, metall, vana mööbel,
elektri ja elektroonikajäätmed, vanarehvid, aknaklaas, eterniit, ehitus ja lammutusjäätmed, penoplast, suuremõõtmelised jäätmed ja ohtlikud jäätmed.
Kas see maksab ka midagi?
Paljud jäätmeliigid on elanikkonnale
tasuta, kuid tasuda tuleb nende jäätmete eest, mida ei saa taaskasutata või on
see piisavalt kulukas. Tasu eest võetakse
vastu järgmisi jäätmeliike:
* Aknaklaas 0,90 kr/kg
* Suurmõõtmelised jäätmed 170 kr/m3
või 0,90 kr/kg
* Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted 0,90 kr/kg
* Kipsipõhised ehitusmaterjalid
0,90 kr/kg

* Eterniit 1,80 kr/kg
Kas vanu rehve võetakse vastu piiramatus koguses?
Ei. Vastu võetakse ühelt toojalt kuni
8 vana rehvi, mis ei ole suuremad kui
1400 mm.
Kas jäätmeid võetakse vastu ka ettevõtetelt?
Ettevõtetelt võetakse jäätmeid vastu koguses, mis on võrreldav kodumajapidamises tekkivaga, välja arvatud ohtlikud
jäätmed, mille peavad ettevõtted ise üle
andma vastavat käitlusluba omavale ettevõttele (N: AS Epler&Lorenz)

Millist vana mööblit vastu võetakse?
Tasuta võetakse vastu mööblit, mis
on kompleksne ja kokku pandud ning
rahuldavas seisukorras, et seda oleks
võimalik uuesti tasuta kasutusse anda.
Rikutud või purunenud mööblit võetakse vastu suuremõõtmeliste jäätmete
hinnaga.
Mida teha vana WC poti ja kraanikausiga, mis prügikonteinerisse ei mahu?
Need võib tuua keskkonnajaama ning
võetakse vastu hinnaga 0,90 kr/kg.
Milliseid elektri ja elektroonikajäätmed vastu võetakse?
Vastu võetakse:

▪ suured kodumasinad (külmikud,
pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud, elektriradiaatorid, kliimaseadmed, ventilaatorid jms);
▪ väikesed kodumasinad (tolmuimejad, õmblusmasinad, rösterid, kellad,
kaalud, kohvimasinad jms);
▪ kodused IT & telekomseadmed (personaalarvutid, sülearvutid, telefonid,
mobiiltelefonid,
automaatvastajad,
printerid jms);
▪ tarbeelektroonikaseadmed (raadiod,
televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, muusikariistad jms);
▪ elektritööriistad (va. tööstuslikud);
▪ seire ja valveseadmed (suitsuandurid,
kütteregulaatorid).

Kas ettevõtetelt ja asutustelt võetakse
tasuta vastu ka elektroonikajäätmeid?
Ettevõtetelt võetakse vastu ainult selliseid vanu elektroonikaseadmeid, mis
sarnanevad liigi ja arvu poolest kodumajapidamisest pärinevatele seadmetele. Sellised seadmed on näiteks
külmkapp, kohvimasin, tööriistad jne,
mida kasutatakse nii kodus kui töökohas. Spetsiiﬁliste ettevõtete jäätmete üle
andmiseks tuleb pöörduda spetsiaalselt
MTÜ EES-Ringlus või MTÜ Elektroonikaromu poole.

Rikutud ja mittekompleksset mööblit võetakse keskkonnajaamas vastu tasu eest.
Kas vastu võetakse ka seadmete
“osi”?
Vastu võetakse terveid ja kompleksseid
seadmeid. Komplekseks loetakse:
▪ kui seade ei oma olulisi purustusi;
▪ kui seade ei ole lammutatud osadeks;
▪ kui seade sisaldab olulisi osasid nagu
näiteks kompressor, kineskoop, ema-

Võru Kesklinna Gümnaasiumis
esitleti ajalooalmanahhi
Anu Kikas
VKLG 12.a klass

Ajalooalmanahhi üks eestvedajaid,
VKLG ajalooõpetaja Tiiu Ojala.
Foto: Deivid Sarapuu

18. veebruaril esitleti Võru Kesklinna
Gümnaasiumis ajalooalmanahhi „Minevikust tänapäeva“. Kogumik annab
ülevaate õpilaste viie aasta jooksul
koolis tehtud ajalooalastest uurimistöödest.
Mitmesugustel konkurssidel auhinnatud uurimustest on esitatud lühi-

kokkuvõtted. Kogumiku pani kokku
õpetaja Tiiu Ojala, arvutitöötluse tegi
õpetaja Evi Tarro, keeleliselt toimetas
õpetaja Ene Jakobson, kaane kujundas
õpetaja Tiina Suumann.
Esitlust olid kuulama tulnud uurimistööde autorid ise – ka need, kes
kooli juba lõpetanud; kooli juhtkond
eesotsas direktoriga; mõned õpetajad;
Forseliuse seltsi esimees Madis Linnamägi ning Artur Ruusmaa Võrumaa

muuseumist.
Esitluse avas Võru Kesklinna Gümnaasiumi ajalooõpetaja Tiiu Ojala, tänades õpetajaid ning direktsiooni, kes
aitasid almanahhi „Minevikust tänapäeva“ valmimisele kaasa. Kuna kogumiku väljaandmiseks kirjutatud projektidele raha ei antud, leidis direktor
väljaande ilmumiseks vajaliku summa
kooli eelarvest.
Sõna võtsid veel Madis Linnamägi

plaat jne;
▪ ka siis, kui sellel puuduvad väheolulised osad nagu käepide, riiulid, toitejuhe jne.
Kust saab lisainformatsiooni?
Võib helistada Võru Linnavalitsuse
numbritel 785 0943 või 785 0915

ja Artur Ruusmaa ning uurimistööde
autorite nimel Anu Kikas. Kõik kõnelejad pidasid ajalooalmanahhi ilmumist väga tähtsaks, kuna Eestis on vähe
koole, kus õpilastel- õpetajatel jätkub
üldse aega ja tahtmist uurimistööga
tegeleda, rääkimata almanahhi väljaandmisest. Pealegi on ajalooalmanahh
tunnustuseks nendele õpilastele, kes on
õpingute ajal uurimistöö kirjutanud,
ning õpetajatele, kes seda tööd on juhendanud.
Uurimistöö koostamine arendab
õpilaste silmaringi, õpetab probleeme
lahendama, arendab analüüsivõimet.
Meil on hea meel, et meie koolis on selline enesearendamise võimalus olema.
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Ajutise komisjoni
koosseisu
muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu otsust, millega moodustati 2006. aasta
suvel linnavolikogu ajutine komisjon Võru Kesklinna pargi kuulsuste
väljakul eksponeeritavate persoonide leidmiseks. Volikogu muutis
nimetatud otsust, arvates komisjoni
koosseisust välja Ivi Eenmaa ning
lülitades komisjoni koosseisu Võru
Linnavalitsuse esindajana Kersti
Kõosaare.

Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Volikogu otsuse kohaselt taotletakse Võru linna omandisse Silikaadi,
Lubja, Savi, Kivi, Pae, Kruusa, Eterniidi, Kanepi, Niine, Orase, Ülase ja
Lina tänava ning Antsla maantee
alune ja nende teenindamiseks vajalik maa.
Võru Linnavolikogu istung

Loa andmine laenu võtmiseks

Volikogu andis linnavalitsusele loa
võtta laenu 34 miljonit krooni alljärgnevateks investeeringuteks:
tänavate projekteerimiseks ja rekonstrueerimiseks;
bussiootepaviljonide ehitamiseks;
sajuveekanalisatsioonitrasside ehitamiseks;
Jekaterina kiriku teemapargi ehitamiseks;
Kubija rekreatsioonikeskuse ehitamiseks;
Võru Vene Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks;
Võru Kesklinna Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks;
laste mänguväljakute ehitamiseks;

Kubija suusabaasi rekonstrueerimiseks;
Võru linna lasteaedade akende väljavahetamiseks (kaasﬁnantseerija
EAS).
Võru linna 2008. a eelarves, mille Võru Linnavolikogu võttis vastu
möödunud aasta detsembris, on
planeeritud ﬁnantseerida investeeringuid laenuga kokku 28,5 miljonit krooni eest. 2008. a lisaeelarvega
on planeeritud täiendavad investeeringud, mida ﬁnantseeritakse 5,5
miljoni kroonise laenuga. Laenulepingu sõlmimiseks korraldatakse
rahvusvaheline riigihange.

Üldhariduskoolide töötajate töötasustamise
alused

Volikogu võttis vastu määruse
„Üldhariduskoolide töötajate töötasustamise alused“. Töötasustamise alused reguleerivad Võru linna
üldhariduskoolide töötajate töötasustamise korraldamist. Käesoleva
määrusega kinnitatakse lisaks pedagoogidele ka kõikide teiste koolitöötajate töötasustamise alused.
Määrusega kehtestatakse Võru linna koolides töötavatele sotsiaalpedagoogidele, logopeedidele ja

psühholoogidele niisugune palga
alammäär, mis on võrdne pedagoogi palga alammääraga. Muudatus
eeldab koolidele kinnitatud eelarve
suurendamist ning seetõttu rakendatakse nimetatud määrust nende
pedagoogide osas alates 01. jaanuarist 2009.
Kõikidele teistele pedagoogidele rakendatakse määrust tagasiulatuvalt
1. jaanuarist 2008.

Volikogu määruse kehtetuks tunnistamine ja
liikluskorralduse delegeerimine

Võru Linnavolikogu tunnistas volikogu liikme Tõnu Kulla ettepanekul
kehtetuks Võru Linnavolikogu 2.
määruse 8.detsembrist 1999.

legeeritakse „Liiklusseaduse“ § 2
lg 4 alusel liikluse korraldamise ja
liiklusohutuse tagamise õigus Võru
Linnavalitsusele

Nimetatud määrusega delegeeris
volikogu kõik linna põhimääruse
või seadustega volikogu ainupädevusse mitte määratud tegevused
täitmiseks linnavalitsusele. Kuna
aga linnavalitsusele delegeeritud
ülesanded vajavad täpsustamist, tuleb kehtestada uus määrus.

Määruse kehtestamise eesmärgiks
on sätestada üheselt “Liiklusseaduses“ toodud ülesannete korraldaja
omavalitsuse tasandil. Liiklusseaduse järgi korraldab kohalik omavalitsus liiklust, tagab liiklusohutuse
oma haldusterritooriumil, liikluse
korraldamise ja liikluskorraldusvahendite õige paigutuse ja korrasoleku tagab teeomanik või teehoiu
korraldamise eest vastutav isik.

Eelnevast tulenevalt kehtestas volikogu uue määruse, millega de-

Loa andmine riigihangete väljakuulutamiseks
Volikogu andis Võru Linnavalitsusel välja loa kuulutada järgmised
hanked ning nendega seoses võtta
rahalisi kohustusi aastateks 2008,
2009, 2010 ja 2011:
1. „Võru linna teede ja tänavate
hooldus oktoober 2008 – september 2011“;
2. „Võru linna tänavavalgustuse
hooldus oktoober 2008 – september 2011“;
3. „Võru linna haljastute hooldus oktoober 2008 – september
2011“;
4. „ Hulkuvate ja kodutute loomade
püüdmine ja Võru loomade varjupaiga haldamine 01.06.2008. a
– 31.05.2011. a “.
Teede ja tänavate hoolduse riigihange hõlmab teede ja tänavate
suvist puhastamist, märgpuhastust, kruusakattega teede ja parklate hooldust, asfaltkattega tänavate
harjamist, bussipeatuste igapäevast
puhastamist, prügikastide tühjendamist, kruusakattega tänavate
greiderdamist, sildade sillapiirete
hooldamist, värvimist jms, samuti
talvist puhastamist, taliteenistuse
ööpäevast valvet, tänavate ja parklate libeduse- ja lumetõrjet, lume
äravedu tänavailt ja ristmikelt, bussipeatuste puhastamist, rennide,
restkaevude ja vee äravoolu korrastamist, löökaukude remontimist
jms, liiklusmärkide hooldust, vajadusel vahetust ja muud. Tänavaid ja
parklaid hooldatakse aasta ringi aja-

vahemikus 01.10.2008- 30.09.2011.
Võru linna tänavavalgustuse hoolduse hange hõlmab tänavavalgustuse ja fassaadide valgustuse pidevat
korrasolekut, valgustuspunktide,
elektrikilpide, valgustusliinide korrashoidu, ekspluatatsiooni käigus
tekkinud rikete kõrvaldamist, arvestinäitude ﬁkseerimist, läbipõlenud
lampide utiliseerimist, alajaamast
väljatuleva kaabli parandamist, teadete vastuvõtmist süsteemirikete
kohta, valgustatud jõulukaunistuste
ülespanekut ja mahavõtmist ning
vahepealset hooldust jms.
Haljastute hoolduse riigihange
hõlmab erineva hooldusklassiga
haljastute muru- hooldustööd, koristamist, prügivedu, üksikpõõsaste,
põõsarühmade, hekkide, pargipuude, tänavapuude, pargirajatiste, haljastute kõnniteede, mänguväljakute
hooldustöid.
Hulkuvate ja kodutute loomade
püüdmise ja Võru loomade varjupaiga haldamise riigihange hõlmab hulkuvate loomade püüdmist
ja pidamist, veterinaariateenust,
hulkuvate loomade omanike väljaselgitamist, hukkunud või hukatud
loomade käitlemist, varjupaiga kodulehekülje haldamist jms.
Kolmeaastaste riigihangete eesmärgiks on leida nimetatud perioodiks
teenuse osutaja, tagades seega kaugemas perspektiivis kulude kokkuhoidu ja kvaliteetsemat teenust.

Revisjonikomisjoni 2008. aasta tegevuskava
kinnitamine
Volikogu kinnitas 2008. aastaks
Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni järgmise tegevuskava:
kokkuvõte 2007.a. kontrollimistest;
tegevuskava koostamine;
Võru Linnavalitsuse 2007. a reservfondi kasutamise õigsuse ja sihipärasuse kontrollimine;
Võru linna 2007. majandusaasta
aruande läbivaatamine ja revisjonikomisjoni hinnangu andmine aru-

andele, sh vajaduse korral märkuste
ja ettepanekute esitamine puuduste
kõrvaldamiseks;
Võru linna 2008.a valitsemiskulude
eelarve vastavuse kontrollimine;
mittetulundusliku tegevuse toetamiseks kehtestatud korra ja tegevustoetuste maksmise kontrollimine;
osalemine 2009.a eelarve koostamise protsessis.

Maa munitsipaalomandisse andmise otsustab nimetatud maa osas munitsipaalomandisse taotletava maa
asukoha järgne maavanem.

Detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikustamine
Avalikustamiseks
võeti
vastu
Kreutzwaldi 59c kinnistu ja lähiala
detailplaneering, mille koostamise
eesmärgiks on kinnistu jagamine
kaheks, maakasutuse sihtotstarbe
muutmine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha määramine, haljastuse ja heakorrastuse ning liikluskorralduse
põhimõtete väljatöötamine.
Kinnistu omanik on aktsiaselts
VGT.

Asutati jäätmevaldajate register
Linnavolikogu kehtestas Võru linna
jäätmevaldajate registri pidamise
põhimääruse.
Määruse kehtestamise vajadus tuleneb eelkõige jäätmeseadusest,
mis sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus asutab määrusega jäätmevaldajate registri ning kehtestab
registri pidamise korra. Register
on piiratud kasutusega register,
seda peetakse infotehnoloogilise
andmebaasina ning selle andmete
töötlemisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust. Jäätmevaldajana kantakse registrisse
korteriühistu, selle puudumisel aga
kinnisasja või krundi omanik, millel asub suvila, garaaž, elu- või äriruum. Registri volitatud töötleja on
Võru Linnavalitsuse linnahoolduse
ja keskkonna osakond, mis korraldab registri pidamist, töötleb, sisestab ja väljastab andmeid, rakendab
meetmeid andmekaitse, andmetele
juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks.

Veebruar 2008

Võru Linna Leht

7

Juubelikuu ühendas vabariigi
mineviku, oleviku ja tuleviku
Mart Usin,
huvijuht

Eesti Vabariigi juubelipidustuste kulminatsioonikuuks oli kahtlemata veebruar, mis on mitmete
oluliste tähtpäevade tõttu talletunud meie ajaloomällu. Mälu ja mäletamine on kõikmõeldavate
tähtpäevade oluliseks osaks, sest just niisugusel ajal võetakse kokku tehtu ning sõnastatakse tulevikuplaane. Niisiis – minevik, olevik ja tulevik on kolm olulist märksõna, mis said veebruarikuus
loodetavasti paljude eestlaste jaoks uusi tähendusi. Ka Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumis pühenduti veebruaris Eesti Vabariigi minevikule, olevikule ja tulevikule.
Juubelipidustusse oli haaratud kogu
koolipere, kelle töö- ja õppepäevad
möödusid Eesti Vabariigi ajalugu
tutvustavate ning rahvuslike motiividega ehitud stendide paistel.
1. veebruaril külastas Kreutzwaldi- kooli vilistlane Valev Kaska, esitledes trükivärsket raamatut „Vastupanuvõitlus”, mis keskendub Võru
kooliõpilaste nõukogudevastasele
tegevusele. Raamatuesitlusel tekkis
elav keskustelu praeguste abiturientide ning üle- eelmise põlvkonna
esindajate vahel.
Veebruari esimestel nädalatel korraldasid Aigi Laine ja Ene Moppel
koolis Interneti- viktoriini 1.-6.
klassi õpilastele, et selgitada välja
parimad Eesti Vabariigi tundjad.
Samalaadne viktoriin korralati ka
maakonnas, osavõtjateks 1.-4. klassi
õpilased. Samuti toimus algklassidele Eesti- teemaline luulevõistlus.

Iganädalane oli gümnasistide hulgas 12. a klassi võistkond „Tarkvara”
(Indrek Kuusik, Kris Kelp, Kristjan
Taro, Tauri Liiv).
Kreutzwaldi- koolis on kujunenud traditsiooniks kohtumised kirjanikega. 14. veebruaril kõneles abituuriumile luuletaja Hando Runnel.
Tema etteaste kevadistele koolilõpetajatele keskendus raamatusarja
„Eesti mõttelugu” sünniloole ning
sarjas ilmunud autorite tutvustamisele. Õpilased mõistsid Runneli töö
väärtust. Abituriendid said sisulisi
teadmisi kodumaise mõtteloo suundadest. Hando Runnelile sekundeeris füüsik Uno Veismann, raamatu
“Universum valguses ja vihmas”
üks koostajatest, kes andis ülevaate
Tõravere observatooriumist ja rääkis uuemast kosmosetehnikast.
15. veebruaril esines 9.-11. klassile
Tunne Kelam, kes mõtiskles eestlas-

te olemuse üle ja arvas, et võiksime
igapäevaelus üksteise suhtes palju
lahkemad, viisakamad ja avatumad
olla. Eurosaadiku tegudele sütitavad
loengud lõppesid tõdemusega, et igasugune edu sõltub inimesest endast.
On tarvis vaid püstitatud eemärkide
nimel järjekindlalt vaeva näha.
19. veebruari koolipäeva ilmestas ühiskülastus Kandle kultuurimajja, kus vaadati taas kord Elmo
Nüganeni mänguﬁlmi „Nimed
marmortahvlil.”
Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud aktustel esines keeleteadlane Martin Ehala, kes otsis kuulajaid kaasa mõtlema innustades eesti
keele kohta maailma keelte hulgas
ja loetles mitmeid kaalukaid põhjusi, miks pole karta eesti keele väljasuremist. Ta tuletas meelde, et juba
Kreutzwald kirjutas eepose hääbuvale rahvale ning et Faehlmann

Kooliõpilastele eestlaste olemusest loengu pidanud Tunne Kelam ütles, et eestlased võiksid üksteise suhtes olla palju
lahkemad, viisakamad ja avatumad.

uuris meie emakeelt, tutvustamaks
järgmistele põlvkondadele, missugune eesti keel oli. Martin Ehala
arvates usume liialt müüte, mis põhinevad arvamusliidrite seisukohtadel. Eesti rahva negatiivne iive ei
anna aga- pessimistide kiuste- alust
arvata, et maarjamaalaste vaim käib
alla. Eesti keel kuulub maailma keelte edetabeli etteotsa, olles muutuv ja
arenev keel kas või seetõttu, et meil

on võimalik kasutada eestikeelset
kontoritarkvara.
23. veebruaril oli Katariina kirikus Eesti Vabariigi juubelile pühendatud Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi kontsert, mille valmistasid
ette Erja Arop, Jane Reiljan ja Kersti
Kamberg.
Nõnda said veebruarikuus Kreutzwaldi- koolis kokku vabariigi minevik olevik ja tulevik.

Ettevõtjatel tuleb 15. aprilliks esitada registreeringu õigsuse kinnitamise taotlus
Tähelepanu, Võru linna territooriumil tegutsevad ettevõtjad - aktsiaseltsid, osaühingud ja 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.
da linnavalitsusele „Registreeringu
muutmise taotlus“, milles on ära
märgitud tegevuse lõpetamise aeg.
Teie taotluse alusel arhiveeritakse registreering majandustegevuse registris. See on hädavajalik, et
kaugemalt meie
linna külastama

tulnud ja eelnevalt majandustegevuse registrist
informatsiooni
hankinud
inimesed ei saaks
pettumuse osaliseks.
Kui
ettevõtja muudab oma
tegev uskohta
Võru
linnas,
tuleb kindlasti
eelmise registreeringu kohta
täita „Registreeringu muutmise
taotluse“ vorm,
milles on tarvis
ära märkida tegevuse lõpetamise kuupäev,
ja esitada see
l i n n av a l i t s u s e
ettevõtluse spetsialistile, mille
alusel ametnik
kustutab ja arhiveerib teie kande
majandustegevuse
registris.



Uuele tegutsemiskohale tuleb vormistada uus registreering, millega
kaasneb ka riigilõiv 300 krooni
(tasuda Võru Linnavalitsuse arveldusarvele nr 10402007003009
SEB Eesti Ühispank). Vastasel ju-

















Majandustegevuse register on register, mis kajastab reaalselt tegutsevate ettevõtjate andmeid üle Eesti
ning mille tegevusalasse kuuluvad
• jaekaubandus;
• toitlustamine;
• hulgikaubandus (ka tootmisega
tegelevad ettevõtted);
• teenindus;
• majutus.
„Registreeringu õigsuse kinnitamise“ taotluse alusel teeb linnavalitsuse ettevõtluse spetsialist
majandustegevuse registris vastava
märke, mis tähendab, et ettevõte
tegutseb vastavalt majandustegevuse registrisse kantud andmetele.
Seoses eeltooduga palume enne
„Registreeringu õigsuse kinnitamise“ taotluse esitamist vaadata majandustegevuse registrist järele, kas
kõik andmed on tõesed või on vaja
teha muudatusi – andmete kontrollimine on tasuta.
„Registreeringu õigsuse kinnitamist“ saab vormistada igal aastal ajavahemikul 15. jaanuar - 15.
aprill. Kui „Registreeringu õigsuse kinnitamise“ taotlust ei ole
tähtajaks esitatud, peatab keskregister teie registreeringu kuni 1.
novembrini, mis tähendab, et teie
ettevõte ei või tegutseda. Iga aasta 1. novembril kustutab keskregister majandustegevuse registris
kõik ettevõtted, mille registreeringu õigsus pole kinnitatud.
Kui ettevõtja on lõpetanud tegevuse pärast 01.11.2007, tuleb esita-



hul on majandustegevuse registris
valed andmed, mis on kokkuvõttes
kahjulikud ainult teile, lugupeetud
ettevõtja. Kaugemalt tulnud kliendid, kes uurivad informatsiooni
majandustegevuse registrist, ei leia

teid lihtsalt üles ja nõnda kaotate
potentsiaalse kliendi.
Registreeringuandmed ning kõik
taotluste vormid ja juhendid on
avaldatud majandustegevuse registri
veebilehel: http://www.mkm.ee/mtr.
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