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Võru Linna
Lehes
Tänavaehitus nõuab sel
aastal 25 miljonit krooni

Võru linn kulutab tänavu linna teede ja tänavate ehituseks 25 miljonit
krooni. Maikuus algasid Antsla maantee taastusremondi ettevalmistustööd…(lk 2)
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Lasteaed Okasroosike sai ligi miljonilise
mänguväljaku
Lasteaia Okasroosike lapsed said aprilli lõpus endile uue ja vahva mänguväljaku kaasaegsete mänguvahenditega, mille maksumuseks kujunes 927 000 krooni, sealhulgas Haridus- ja Teadusministeeriumi toetus 400 000 krooni.

Maakonna esindusstaadion valmib Võrus
oktoobri lõpuks

Võru Spordikeskus sõlmis lepingu
maakonna esindusstaadioni ehitamiseks Võrru AS-ga Merko Tartu. Staadion peaks valmima tänavu oktoobri
lõpuks ning selle maksumuseks kujuneb 23,8 miljonit krooni…(lk 1)

Euroopa toel uuendatakse
Võrus ja Antslas ligi
60 km vee- ja kanalisatsioonitorustikke

AS Võru Vesi on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti raames
sõlminud seitse lepingut vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning ehitusjärelvalve lepingu. Nimetatud lepingute maht
on 92 miljonit krooni… (lk 2)

Tänavahoolduse
olukorrast linnas

Tänavahoolduse raames tegeldakse
aktiivselt Võru tänavatelt aukude likvideerimisega. Suve alguseks jõutakse tänavaaukude paikamisega saada
kontrolli alla talve jooksul tekkinud
kahjustused… (lk 2)

Kampaanias „TEEME
ÄRA 2008“ osales ligi
1000 võrukat

Võru linna heakorranädala ja kodanikuaktsioon Teeme Ära 2008 raames
osales ligikaudu 1000 vabatahtlikku.
Võru Linnavalitsus tänab kõiki aktiivseid ja toredaid inimesi, kes osalesid
„Teeme ära 2008“ kampaanias ja sellele eelnenud heakorranädala koristustalgutel… (lk 3)

Kuidas ja kellele
sünnitoetus?

Lapse sündimine on suur ja imeline
sündmus peres. Võru linnal on iga
uue kodaniku sünni üle hea meel ja
seda väljendatakse mitmel moel: sünnitoetus 5000 krooni, beebipakk ja iga
aasta lõpus toimuv Võru linnas sündinud laste vanemate vastuvõtt… (lk 3)

Eesti looduses püsib suur
tuleoht

Päästeteenistus tuletab inimestele
meelde, et kulu põletamine on keelatud. Lõkete tegemisel tuleb rangelt
järgida kõiki tuleohutusnõudeid…
(lk 7)

Võru abilinnapea Innar Mäesalu
sõnul on linnavalitsuse eesmärgiks
kahe aasta jooksul välja vahetada
kõigi linna nelja lasteaia välismänguväljakud. Tänavu paigaldatakse
uued mänguvahendid ka Sõlekese
lasteaia mängualale, tuleval aastal
lähevad uuendamisele Punamütsikese ja Päkapiku mänguväljakud.

Mänguväljak kõigile
Lasteaia Okasroosike uus mänguväljak pole aga ainult lasteaias
käivatele lastele, sinna saavad oma
lastega mängima minna ka teised
soovijad väljaspool lasteaia lahtioleku aega. Arvestada tuleks seda, et
mänguväljaku vahendid on mõeldud 2-6- aastastele lastele.

Lasteaia juhataja Aina Kongo tahab aga kõigile, kes mänguväljakule
mängima tulevad, südamele panna,
et nii mänguvahenditesse kui lasteaia sisehoovi tuleks suhtuda heaperemehelikult.
Okasroosikese siseõue on paigaldatud ka videokaamerad, mis jäädvustavad õuealal toimuvat 24 tundi
ööpäevas ning aitavad politseil jälile saada mänguvahendite lõhkujaile.
Kongo sõnul on videosalvestuste
ülevaatamisel selgunud, et ka väikesed lapsed viibivad mänguväljakul
hilistel õhtutundidel ilma täiskasvanuta. Lasteaia juhataja märkis, et
kuna mänguvahendid on mõeldud
2-6- aastastele lastele, peaks nii väi-

Maakonna esindusstaadion
valmib Võrus oktoobri lõpuks
Võru Spordikeskus sõlmis lepingu maakonna esindusstaadioni
ehitamiseks Võrru AS-ga Merko Tartu. Staadion peaks valmima
tänavu oktoobri lõpuks ning selle maksumuseks kujuneb 23,8
miljonit krooni.
Võru abilinnapea Innar Mäesalu sõnul on ehitatav staadion kergejõustikualade paigutuse poolest
Tallinna Kadrioru staadioni koopia. Staadionile tuleb 400-meetrine
jooksuring kuue rajaga, 100-meetrine kaheksa rajaga sprindisirge,
täismõõtmetes siirdemuruga jalgpalliväljak ning kõik võimalused
kergejõustiku välialade harrastamiseks. Ehitatava staadioni tribüünile
mahub istuma 1664 pealtvaatajat.

Spordikeskuse juhataja Lauri
Semevsky ütles, et riigihanke läbiviimine sujus hästi ning sama ladusat laabumist loodab ta ka staadioni
ehitusele.
Kahe aasta eest avatud Võru uue
Spordikeskuse kõrvale rajatav staadion valmib ehituslepingu kohaselt
käesoleva aasta 31. oktoobriks.
VLL

keste lastega väljakul kaasas olema
siiski ka täiskasvanu.
Lasteaia mänguväljaku paigaldas
OÜ Anrema Grupp ning mängu- ja
spordivahendid on ﬁrmast Kompan.
VLL

Abilinnapea Innar Mäesalu (paremal) ja lasteaia juhataja Aina Kongo sõnul oodatakse vastvalminud
Okasroosikese uuele mänguväljakule mängima ka teisi linna lapsi koos
oma vanematega.
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Tänavaehitus nõuab sel aastal Suvisele tänava25 miljonit krooni
hooldusele kulub
ca 3 miljonit krooni
Võru linn kulutab tänavu linna teede ja tänavate ehituseks 25 miljonit krooni. Maikuus algasid
Antsla maantee taastusremondi ettevalmistustööd.

Mäidu Helistvee,
abilinnapea
Mai keskpaigas alustati Antsla maantee taastusremondi ettevalmistavate
töödega, mille teostamiseks on läbi
viidud hange ning sõlmitud leping
OÜ-ga Maveter. Antsla mnt rekonstrueeritakse lõigul Roosi tänav kuni
Ringtee ning selle maksumuseks on
7,23 miljonit krooni.

Antsla mnt taastusremont
Rekonstrueerimise käigus saab tänav uue asfaltkatte ja kõnniteed,
Roosi ja Kaare tänavate vahelisel
lõigul ehitatakse välja sademevee
kanalisatsioon. Tänavavalgustuse
rekonstrueerimise käigus paigaldatakse kaasaegsed metallmastid ja
valgustid Roosi tänavast kuni linna
piirini.
Maikuus ehitatakse AS Võru Vesi
tellimusel Antsla maanteel Roosi ja
Kaare tänavate vahelises lõigul ka

vee- ja kanalisatsiooni torustikke,
mis võimaldab piirkonna elanikel
liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Juuni alguses alustab OÜ
Maveter sademevee kanalisatsiooni
ehitustöödega.

Räpina mnt kuni Luha tn) ja Petseri
tänava pikenduse projekteerimiseks
hanke tööde teostaja leidmiseks.
Kavas on projekteerida Petseri tänava pikendus Vilja tänavast kuni
Kooli tänavani.

Antsla mnt silla rekonstrueerimiseks jõuavad uue torusilla elemendid ehitusplatsile orienteeruvalt
jaanipäevaks, peale seda alustatakse
kohe ka silla vahetusega. Vana silla
demontaaži ja uue torusilla paigalduse ajal, orienteeruvalt kaks nädalat, on Antsla maantee sild liikluseks
suletud. Ümbersõit toimub Tartu
tänava ja Ringtee kaudu. Ehitaja
kinnitas, et liiklus on tänaval suletuna nii vähe kui võimalik ning trasside ehitust ja tee-ehitustöid tehakse
avatud liikluse tingimustes nii, et
tänav sulgemisele ei lähe ja liiklus
oleks võimalikult vähe häiritud.

Linnavalitsus on sõlminud lepingu
ka tänavate tolmuvabaks muutmiseks ning tänavu saab katte alla 2
km kruusateid Võlsi tee ja Kreutzwaldi tn vahelises kvartalis. Tööde
maksumuseks on 1 miljon krooni.
Tänavaid on tolmuvabaks järjepidevalt muudetud ning varasematel
aastatel on katte alla saanud 6 km
kruuskattega tänavaid.

Suuremad tööd on kavas lõpetada
augustikuu jooksul, sealhulgas ka
tänava asfalteerimine, septembrisse
jäävad põhiliselt heakorrastustööd.

Suuremad tööd sel
suvel
Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimiseks välja kuulutatud riigihanke
tulemused selguvad mai keskel ning
peale hanke tulemuste selgumist
saab planeerida edasisi tegevusi.
Samuti on linnavalitsus välja kuulutanud Jüri tn kõnniteede (lõigul

Kubija spordibaasi juures on käimas
rolleriraja asfalteerimistööd ning
rada saab lõplikult, koos valgustusega valmis maikuu lõpuks.
Hetkel on käimas ka tänavavalgustuse projekteerimine ja seejärel
ehitamine Mäe tänava piirkonnas.
Tööde maksumuseks kujuneb 243
000 krooni.
Mäe, Kivi, Olevi ja Seminari tänavate asfalteerimise ühist hanget
veel välja kuulutatud ei ole. Mäe
ja Kivi tänavate asfalteerimist saab
teostada alles peale AS-i Võru Vesi
vee- ja kanalisatsioonitorustike töid
ning nende tänavate asfalteerimine
võib jääda suve lõppu või sügisesse.
Peale hanke korraldamist saab aga
kohe töid teostama hakata Olevi ja
Seminari tänavatel.

Tänavahoolduse raames tegeldakse aktiivselt Võru tänavatelt
aukude likvideerimisega. Suve alguseks jõutakse tänavaaukude
paikamisega saada kontrolli alla talve jooksul tekkinud kahjustused.

Tänaseks on freesimise teel remonditud ohtlikumad lõigud Jüri tänaval, Piiri, Vilja, Vabaduse ja Lepa
tänaval.
Bituumeni ja killustikuga on lapitud Kivi tänavat, Roosi, Vee, Katariina, Mäe, Jaama ja Pika tänava
teekatteid.

Jüri Johanson,
abilinnapea
Tänavaaukude parandamise tehnoloogia on erinevatel tänavatel
erinev. Aukude välja freesimist saab
ja on otstarbekas kasutada neil tänavatel, kus teekate pole oluliselt
amortiseerunud.
Lepingu kohaselt likvideeritakse
kuuma asfaltiga auke freesimise
teel järgmistel tänavatel: Antsla mnt
(peale rekonstrueerimist), Jaama,
Jüri, Karja, Kooli, Kreutzwaldi, Lembitu, Lille, Metsa, Männiku, Niidu,
Olevi (Räpina mnt ja Piiri tn lõigul),
Paju, Raudtee, Räpina mnt, Tartu,
Vabaduse, Veskijärve, Vee, Vilja,
Võlsi, Koreli, Luha ja Piiri tänav.
Ülejäänud tänavatel täidetakse augud pigiga ja pinnatakse ehk sõna
otseses mõttes lappimise teel.

Euroopa toel uuendatakse Võrus ja Antslas
ligi 60 km vee- ja kanalisatsioonitorustikke
AS Võru Vesi on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti raames sõlminud seitse lepingut vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning ehitusjärelvalve lepingu. Nimetatud lepingute maht on 92 miljonit krooni (ilma käibemaksuta)
ja juba alanud ehitustööd hõlmavad torustike ehitust Võru linnas.
Merle Taal
AS Võru Vesi
Emajõe-Võhandu alamvesikonna
vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine
Võrus ja Antslas projekti eesmär-

giks on varustada senisest rohkem
elanikke ühisveevärgiga ja ühendada neid kanalisatsioonisüsteemiga.
Samuti väheneb torustike rekonstrueerimise käigus veekadu, välditakse puhastamata reovee sattumist

Käsitöölaat

pinnavette, pinnasesse ja põhjavette. Projekti käigus rajatakse Võrus
ligi 33 km ja Antslas 25 km vee- ja
kanalisatsiooni peatorustikke.
Möödunud aastal alustatud riigi-

22. MAIL KELL 12.00-18.00
LIIVA TÄNAVAL
Laadal kauplevad Võru linna ja
maakonna käsitöömeistrid omavalmistatud toodetega.
Käsitöölaat toimub Eesti-Läti-Soome sõprusomavalitsuste kokkutuleku raames.

hanke kaheteistkümnest osast on
tänaseks töövõtulepinguid sõlmitud seitse.
Sõlmitud töövõtulepinguid ﬁnantseerib suuremas osas Euroopa Liit
51 miljoni krooniga,
Eesti riigieelarvest ja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus 32 miljoni
ja AS Võru Vesi 9 miljoni krooniga.
Ehitustööde teostajad
piirkonniti:
AS Koger & Partnerid
Vilja tn, kesklinn, Kaare-Heina ja Liitva piirkond;
Skanska EMV AS kanalisatsiooni
peatoru
Kose tee ja Jaama tn vahelisel alal
AS K&H kanalisatsiooni peapumpla Kaare tänaval ja Võrusoo
veetöötlusjaam
Põllu
tänaval

Maikuu esimesel poolel jätkatakse freesimise teel teeremonti Vilja,
Lepa, Tartu, Olevi tänavatel, samuti paigatakse auke Liiva, Koidula
ja Laane tänavatel. Tänavaaukude
likvideerimist saab teostada siis, kui
temperatuur on üle 10-ne soojakraadi ja ei saja vihma.
Kruuskattega tänavatel toimub regulaarne greiderdamine ja kuiva
ilma korral ka kastmine.
Jätkuvalt toimuba ka asfaltkattega ja
äärekiviga tänavatel tänava harjamine imuriga ja ilma äärekivita tänavatel lihtsalt harjamine.
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Võrus osales „TEEME ÄRA
2008“ kampaanias ligi 1000
inimest
Terje Moisto
inspektor-keskkonnaspetsialist

Talguliste kogunemine Võru Maksimarketi juures 3. mail.
Võru Linnavalitsus tänab kõiki
aktiivseid ja toredaid inimesi, kes
osalesid „Teeme ära 2008“ kampaanias ja sellele eelnenud heakorranädala koristustalgutel. Tänu vabatahtlikele sai Võru linn märgatavalt
puhtamaks ja loodetavasti väheneb
aasta-aastalt isetekkeliste prügimägede arv. Kokku osales heakorratalgutel ligikaudu 1000 inimest, kes
suutsid kokku koguda ca 500 m3
prügi.
Prügi koristati järgmistelt objektidelt: Taara linnaosa, Tamula kallas, Kubja metsaalune, Okka, Kivi,
Koreli, Antsla mnt ja bussijaama
vastas olevate garaažide ümbrus,
Toome tänav lõpp, Koreli oja kaldad, raudtee äär, Liitva linnaosa,
Põllu, Luha, Turba, Niidu ja Roopa
tänav ning Antsla mnt ääred.
Heakorratalgud võib lugeda kordaläinuks, sest enamik prügistatud
kohti sai koristatud ning keskkonnaohtlikud jäätmed viidud edasisele käitlemisele. Loodetavasti aitab
selline üleriigiline kampaania kaasa inimeste keskkonnateadlikkuse

Anneli Mee
Võru Noortekeskus

Kui oled 13.-18. aastane Võru linnas või Võru vallas elav noor
ja soovid aktiivselt aega veeta ega pelga töötegemist, siis tule
malevasse.
Sel suvel pakume malevaelu koge-

Võru linna heakorranädala ja kodanikuaktsioon Teeme Ära 2008 raames osales ligikaudu 1000
vabatahtlikku.

tõusule ning prügi metsa viskamine
ja naabri konteinerisse sokutamine
muutub reegli asemel siiski erandiks.
Kahjuks leidub siiski veel inimesi, kes teiste tehtut ei pea millekski
ja arvavad, et jäätmete õige koht
on kraavides või metsa all. Näiteid
võib tuua vahetult peale prügikoristuskampaania lõppu, kus linnakodanik, olles teada saanud, et vana
eterniidi ära andmise eest tuleb nii
prügilas kui ka keskkonnajaamas
maksta, lubas koormatäie ehitusprahti ja eterniiti siis metsa alla viia.
Teine ilmekas näide toimus talgute
koristusaktsiooniga samal ajal, kui
eramajaomanik otsustas talgute
asemel koristada isiklikku majapidamist ning tassis ilmselt pimeduse
saabudes oma prügi juba koristatud
objektile. Seega siit üleskutse ka linnakodanikele – kui näete, et keegi

KAMPAANIAT TOETASID:
Võru Tarbijate Ühistu
Eesti Pagar AS
Vilja Selver
Jaagumäe Keskus OÜ
Mõisa Ait
H & K Teenused OÜ
Selista Ehitus OÜ
Utileek Lõuna OÜ

pahatahtlikult on jällegi reostanud
juba Teie poolt koristatud kohti, siis
andke sellest teada Võru Linnavalitsuse telefonil 78 50 915 või Keskkonnainspektsiooni
lühinumbril
1313. Vältides juba esimeste prügikottide või muu sellise sattumist
loodusesse, saame ära hoida metsaaluste prügimägede teket.
Tänud veelkord kõigile talgulistele, sponsoritele ja teistele koostööpartneritele.

KORISTUSTALGUTEL OSALESID:

Võrumaa Päevakeskus
Võrumaa Pensionäride Ühing
Võru Kesklinna Gümnaasium
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Vene Gümnaasium
Võru I Põhikool
Nöörimaa Tugikoda

TIIMID:

Variatsioonid I
Variatsioonid II
Variatsioonid III
Easy hand
Tule taevas appi
Rohelised Konnad
Peavalu naised
Äraviskaprügimaha
Kõrsik
Me oleme lahedad
Laidinen&tütred
Visa hing
Onu Uno
Osakonnake
TeemeÄra
Proﬁd
VKG_10B
Karvased
Võru
Reformierakond Võru

Võrumaa Keskraamatukogu
Võrumaa Keskkonnateenistus
Võru Maavalitsus
Võru Politseiprefektuur
Eesti Korteriühistute Liit
Võru Linnavalitsus

Reformierakond Võru2
Võru Maavalitsus
Zomby
Võru IRL
Kesklinna
Võru Segakoor Tervis
Ruuda
Võru Teatriateljee
Foursquare perekeskus
Green
Võru Folkloorifestivali toimkond
Erihooldusteenuste Keskus
Ilumäe Talu
Liivamägi
Kesklinna seitsmes
Seiklusklubi Xdream
Lauri meeskond
Üheskoos
Rõuge Noored
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must 60-le Võru linna ja 20-le Võru
valla noorele ajavahemikul 30. juuni
- 25. juuli. Kokku moodustatakse neli
20- liikmelist malevarühma, kes töötavad kahes vahetuses. Ühe vahetuse
laagriperiood kestab 12 päeva, algab
esmaspäeval ja lõpeb järgmise nädala
reedel. I vahetuses (30. juuni- 11.juuli) ja ka II vahetuses (14.-25. juuli)
töötab paralleelselt kaks malevarühma majutusega Pikakannu ja Jaani
koolimajas. Iga rühmaga on kaasas
2 laagrikasvataja kvaliﬁkatsiooniga
rühmajuhti. Liiklemine tööpaika ja
tagasi käib kõikides rühmades jalgratastega.
Tööd tehakse tööpäeviti 4 tundi
päevas (Jaani I vahetuse rühm, Pikakannu I,II). Erandiks on Jaani II
vahetuse rühm, kes töötab Võru Folkloorifestivalil 6-7 tundi ning rühma
kandideerijate vanuseks peab olema
16-18 aastat. Malevlaste töötasuks on
vähemalt tunnitasu alammäär s.o. 27
krooni.
Igas vahetuses on planeeritud läbi
viia esmaabi lühikursus ja etiketikoolitus ning matkata paatidega Võhan-

du jõel. Ülejäänud aeg on sisustatud
vabaaja veetmise võimaluste ja meelelahutusega. Kindlasti viiakse läbi
malevale traditsioonilised üritusedrebaste ristimine, malevapulm, olümpiamängud, talendikonkurss jne.
Võru Õpilasmaleva rühmade kokkutulekul, 30. juulil Väimela staadionil, selgitatakse neljast rühmast parim
malevarühm, kes sõidab Võrumaad
esindama EÕM kokkutulekul, mis
toimub 12.-14. augustil Pilistveres.
Malevasse registreerumiseks vajaliku ankeet-avalduse ja VÕM 2008 üldinfo leiate Võru Noortekeskuse koduleheküljelt: www.vorunoortekeskus.
ee. Täidetud ankeet too Võru Noortekeskusesse (Liiva 21, avatud tööpäevadel kell 13.00-19.00).
Sel aastal on lapsevanema poolne
osalustasu 350 krooni. Projekti „Võru
Õpilasmalev 2008“ toetavad Võru
Linnavalitsus, Võru Vallavalitsus,
Võru Maavalitsus, Eesti Noorsootöö
Keskus.
Lisainfot küsi Võru Noortekeskusest,
Anneli Mee, tel: 7823003, 56316231
või anneli@vorunoortekeskus.ee

20. augustini saab esitada taotlusi lasteaia
õppekulust vabastuse saamiseks
Kristi Aavakivi
haridusspetsialist

Võru Linnavalitsus võtab kuni 20. augustini vastu taotlusi
kolme ja enama lapsega peredelt 2008/2009 õppeaastaks lasteaia
õppekulu maksmisest vabastuse saamiseks.
Võrus on koolieelsete lasteasutuste
muude kulude vanemate kaetava osa
maksmisest vabastatud kolme ja enama alla 18-aastase lapsega vanemad,
kes omavad rahvastikuregistris elukohaaadressi Võru linnas. Vabastuse
saavad ka need vanemad, kelle 18aastased lapsed omandavad haridust
põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli päevases õppes.
Avalduse peavad esitama kõik vabastust soovivad lapsevanemad igal
aastal, kuna vabastus määratakse igal
aastal uuesti.

Õppekulu maksmisest vabastamise
kord ja avalduse vorm on kättesaadavad Võru linna veebilehel www.voru.
ee (Kohalik võim/ Korrad ja Blanketid) või linnavalitsuse infosaalis Jüri
tn 11.
Avaldusi võetakse vastu Võru Linnavalitsuse infosaalis esmaspäeviti,
teisipäeviti ja neljapäeviti 8.00-17.00,
kolmapäeviti 8.00-18.00 ning reedeti
8.00-16.00.
Info telefonil 785 0911.

Kuidas ja kellele sünnitoetus?
Katrin Pihlap
Lastekaitsespetsialist
Lapse sündimine on suur ja imeline
sündmus peres. Võru linnal on iga
uue kodaniku sünni üle hea meel ja
seda väljendatakse mitmel moel: sünnitoetus, beebipakk ja iga aasta lõpus
toimuv Võru linnas sündinud laste
vanemate vastuvõtt.
Paljudel lapsevanematel või lapsevanemaks saajatel on tekkinud küsimusi sünnitoetuse saamise tingimustes. Toetuse taotlemise õigus on
tingimusel, kui lapse elukoha aadressiks tema sünni registreerimisel märgitakse Võru linn ning ühe vanema
registreeritud elukoha aadressiks ühe
aasta jooksul enne lapse sündi on olnud Võru linn.
Toetuse taotlemise õigus on lapse
ühe- ja kolmeaastaseks saamisel tingimusel, et lapse ja vanema elukoha
aadressiks on olnud jätkuvalt Võru
linn. Lisaks sünnitoetusele antakse imiku hoolduspakk imiku emale,
hooldajale või eestkostjale tingimusel,
et imiku elukohana Eesti rahvastiku-

registrisse on kantud Võru linn ning
üks vanematest, hooldaja või eestkostja on imiku sünni ajal Võru linna
elanik.
Sünnitoetuse iga osa taotlemiseks
tuleb esitada avaldus, isikut tõendav
dokument ja lapse sünnitunnistus.
Võru linnas on laste sünnitoetus
5000 krooni, mis makstakse välja (2
tööpäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast) osadena alljärgnevalt:
1) 3000 krooni vanemale pärast
lapse sünni registreerimist;
2) 1000 krooni vanemale või last
kasvatavale isikule lapse üheaastaseks
saamisel;
3) 1000 krooni vanemale või last
kasvatavale isikule lapse kolmeaastaseks saamisel.
Sünnitoetuse saamise tingimustega
on võimalik tutvuda internetis Võru
linna koduleheküljel või Riigi Teatajas „Võru linna eelarvest makstavate
täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ Võru Linnavolikogu määrus 15.08.2007. a nr 55. Täpsem info Võru Linnavalitsuse telefonil
78 50 925
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Võru Sõpruslinnade Noorte Spordimängud
8. -10. mai 2008 Võru Spordikeskuses

Fotod: Keiu Ruus

8. - 10. maini toimusid Võru Spordikeskuses teist koda Rahvusvahelised Võru Sõpruslinnade Noorte Spordimängud. Võistlustel olid tänavu lisaks Võru sportlastele esindatud Chambray-Les-Tours (Prantsusmaa), Bad Segeberg
(Saksamaa), Iisalmi (Soome), Härryda (Rootsi), Suwalki (Poola), Aluksne (Läti) ja Joniškis (Leedu). Pildil võistluste avatseremoonia rivistus kultuurimaja Kannel aias.

Fotol poiste korvpalli ﬁnaallahing Võru – Alkusne vahel. Pingelises võitluses sai napi võidu Aluksne meeskond. Kolmandaks jäi Leedu Joniskiš. Poiste
korvpalli võistlusest võttis osa kokku viis meeskonda. Tüdrukute võistkondi
oli kokku kolm ning esikoha saavutas Võru, teise koha saavutanud Aluksne
ja kolmandaks jäänud Bad Segebergi ees.

Linnapea Kersti Kõosaar ja abilinnapea Innar Mäesalu, kes on ka
spordimängude idee autor, võtsid Mõisa Aidas vastu noorte sportlaste saatjad ja treenerid. Sõpruslinnade esindajad on sõpruslinnade spordimängude ideest vaimustatud, kuna see kannab eesmärki
arendada suhteid just noorte vahel. Sõpruslinnade esindajad andsid kindla lubaduse osaleda mängudel ka tuleval aastal. Fotol sõpruslinnade esindajad ja spordimängude korraldajad. Esiplaanil
linnapea Kersti Kõosaar, abilinnapea Innar Mäesalu (vasakul) ja
spordikeskuse juhataja Lauri Semevsky.

Rahvusvaheliste Võru Sõpruslinnade Noorte Spordimängudel võisteldi
tänavu judos, korvpallis ja kergejõustikus. Kokku osales spordimängudel üle 300 poisi ja tüdruku, vanuses 13 – 15 aastat. Pildil hetk spordimängude lõpetamisest peale autasustamist.

Judos osalesid kuue riigi noored
sportlased, matile astusid Eesti,
Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Läti
ja Poole judokad.

Võru Linnavalitsus tänab kõiki toetajaid ja
spordimängude heale kordaminekule kaasaaidanuid.

Majandusteadmiste päev Võru Kesklinna Gümnaasiumis
Kristina Hakk
VKLG 11. a klass
Aprillis toimus Võru Kesklinna Gümnaasiumis majandusteadmiste päev, kus lisaks teoreetilisele osale said noored välja pakkuda ka ideid tegevustest, mis suunatud
just noortele.
Päeva alustas Hasso Ploomipuu
– kohalik ettevõtja ning poliitik. Ta
rääkis majandusest ja selle arengust
ning tutvustas pisut ka poliitilist
elu. Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžist oli meil külas pedagoog Merike
Angerjärv, kes oskas noortega hästi
suhelda ning pani publiku kergesti
kaasa mõtlema. Angerjärve põhiteemadeks olid aja oskuslik planee-

rimine, eesmärkide saavutamine ja
õnne leidmine. Need oskused on
olulised mitte ainult ettevõtluses,
vaid ka isiklikus elus.
Ürituse lõpus andis projektijuht
Mari Suurväli kõigile ülesandeks
teha oma grupiga plakat ja ettekanne ettevõttest, mis oleks suunatud
noortele. Valmis seitse erinevat ettevõtte kirjeldust, kus domineeris

veekeskuse ehitamise plaan. Pakuti
välja kolm suuremat meelelahutuskompleksi. Fun House sisaldas erinevaid lõbustusi alustades ujulast
ja söögikohast kuni 3D-kinoni ja
Interneti kohvikuni. Teine suurem
kompleks oli Meelelahutuskeskus,
mis pakkus spordivõimalusi kardirajast kuni hipodroomini. Kolmas
kompleks „Kes?Kus? oli suunatud

sportimisele. Välja pakuti Võru Spa
ning Ujumiskompleks, kus oleks
võimalik lõõgastuda ja veemõnusid
nautida. Spordile mõeldes esitati
mõte ehitada Ice-Club’i jäähall.
Kõik ideed olid head, kuid nendest kõige enam torkas silma idee
teha Võrru Autokino, mis oleks lõbus ja odav õhtune vaba aja veetmise võimalus. Autokino oleks oma-

näoline ja tooks ka teistest linnadest
kohale ﬁlmihuvilisi.
Meile antud ülesanne arendas
loovat mõtlemist ja ajendas huvituma Võru noorte võimalustest tulevikus.
Majandusteadmiste päev oli igati
tore ja huvitav. Selliseid üritusi võiks
kindlasti ka tulevikus korraldada.
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Lasteaed Punamütsike osaleb
keskkonnaharidusprojektis
“Ökokratt”

Helve Taevik.
Võru Lasteaed Punamütsike keskkonnakasvatuse õpetaja.

Olen osa loodusest - selline on tänavuse keskkonnaharidusprojekti “Ökokratt” moto. Võru Lasteaed Punamütsike liitus selle projektiga neli aastat tagasi.
Projektis osalemine on andnud võimaluse olla üle-eesti suhetes teiste
loodushuviliste lasteaedade ja koolidega. ”Ökokrati” õppepäevadel
oleme kohtunud Riikliku Looduskaitsekeskuse, RMK, looduskoolide
ja teiste spetsialistidega ning seeläbi avardanud oma silmaringi.
“Ökokratiga” liitunud lasteasutustes toimuvad keskkonnanädalad
tavaliselt aprillist maini. Meie lasteaia keskkonnanädala tegevuste
kava kätkeb endas vastavateemalisi õuemänge, õppekäike Tamula
järve äärde, kultuurimaja Kannel
aiaparki, Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi ning selle aeda
ja lasteaia heakorrastuspäeva koos
lastevanematega. Kogu tegevus kulmineerub maikuu lillelaadaga. Ette-

valmistused selleks algasid varakult
koostöös lasteaia hoolekoguga, kes
võttis endale kohustuse hoolitseda
laada meelelahutusliku poole eest.
Laste ja lasteaiaõpetajate ülesandeks jäi lilletaimede kasvatamine.
Keskkonnategevuste liinis valmisid õpimapid “Olen osa loodusest”, mille koostajateks olid pered.
Mappide sisuks said peredele tähtsad loodusobjektid, mille kaudu
väärtustatakse põlvest põlve kestvaid traditsioone. Mõnede mappide väärtus seisneb selles, et nende
kaudu õpib laps mõistma eluringi
kulgu ja taipab, et väike puu või
väike loom vajab samapalju hoolitsust kui väike laps. Selgub ka
see, milline roll tuleb neil kõigil
täita täiskasvanuna. Hea meele-

ga loetlen nende laste nimed, kes
koos vanematega koostasid jutud
ja tegid fotod mappide jaoks: Grete
Hollo, Karl-Jörgen Lööper, Gerli
Kalkun, Kertu Kalkun, Tarvi Susi,
Hanna-Liina Kunnus, HannoLaur Kunnus. Neid mappe saime
eksponeerida Võru-Valga-Põlva
maakonna õppepäeval ja keskkonnaharidusprojekti “Ökokratt”
koordinaator soovis läbi viia ülevabariigilisel konverentsil koondettekannet meie mappide põhjal.
Kas lasteaialaps tajub, et ta on osa
loodusest? Jah, kui ta omab ettekujutust oma minast ning enda ja
teiste rollidest elukeskkonnas. Õues
mängides ja õppides märkab laps
aastaringi rütmilisust, arengut taime- ja loomariigis. Lapsel tekivad

arusaamised eluks vajalikest tingimustest ning ta hakkab väärtustama
keskkonda hoidvat ja säästvat mõtteviisi. Keskkonda hoidev suhtumine kujuneb lapsel siis, kui ta saab
võimalikult palju viibida looduses.
Seepärast on järjest enam hakatud
väärtustama õues õppimist, mis
rõhutab seisukohta, et kõike, mis
siseneb inimese teadvusse, on vahendanud tema meeled.

Loodushoiu alus on looduse tundmine. Peab tunnistama, et aasta-aastalt on raskem loodusega
sõbruneda, sest inimese loodud
tehiskeskkond tungib peale. Räägitakse küll lapsesõbralikust kasvukeskkonnast, aga järjest raskem
on leida kohta looduse õpperajale
lasteaia läheduses.

Kesköökoss Võru Spordihallis
Triinu Õispuu
Kesköökossu korraldaja
Võru noortepolitseinik

Aprillis toimus Võru Spordihallis noorteüritus „Kesköökoss“, kus noored said tänavakorvpalli
reeglite järgi korvpalli mängida. Tänavusest üritusest võttis osa 14 võistkonda, sealhulgas üks
politseinike oma.
Noorte nii suur huvi kossu-ürituse
vastu tuli korraldajatelegi pisikese
üllatusena, sest täpselt sama võistkondade arvu sai eelmisel aastal
kokku kahe ürituse pealt (esimesel korral 6 ja teisel 8 võistkonda).
Järgmine turniir peetakse sügisesel
koolivaheajal.

vat vastuseisu - ühte meeskonda
võideti koguni nii muljetavaldava
skooriga nagu 8:2. Vapras tüdrukute tiimis nimega „Kollased“ pidasid poistele lahingu Katre Kasak,
Mariete Popman ja Berta Mürk.

Kesköökossu võitis võistkond nimega Liidu Koondis, kuhu kuulusid Karl Reismann, Rasmus
Kolling, Taavi Leok ja Berti Abel.

Vesteldes turniiridel osalenud
noorte spordihuvilistega, märkisid osalejad, et sellised spordiüritused on neile igati põnevaks
väljakutseks. Kossumaratoni ajal
mängivad ju kõik võistkonnad
samaaegselt kahe korvi all ja nii
koguni kolm tundi järjest ehk siis
kella 20:00 – 00:00ni ning seda
kõike rütmika muusika saatel. Pigem elavad noored spordisaalis
end kossu mängides välja kui lähevad linna peale õigusrikkumisi
toime panema.

Valdavalt maskuliinsel turniiril
pidas vapraid kossulahinguid ka
üks tütarlaste tiim, kes avaldas nii
mõnelegi vastasele üllatavalt tuge-

Ürituse hea käekäigu eest hoolitses
Võru noortepolitseinik, teda abistasid kohtunikena Võru Kesklinna
Gümnaasiumi kehalise kasvatuse

Noortele pakkus konkurentsi ka
Võru politseijaoskonnas töötavatest politseinikest kokku pandud
võistkond. Politsei võistkond koosseisus Kaimar Juks, Toomas Mee
ja Rain Klemets saavutas turniiril
tubli 4. koha.

Perepäev Võru
lasteaias Päkapikk
Ester Peterson

Päkapiku lasteaias toimus juba kuuendat kevadet järjest heategevuslik perepäev Mängumaa – laste ja vanemate poolt oodatud
ja põnev ühisettevõtmine.
Lasteaia hoolekogu eestvedamisel
andsid suure panuse perepäeva
ettevalmistamiseks paljud lapse-

vanemad, lapsed ja töötajad, abi
oleme saanud ka heatahtlikelt toetajatelt.

õpetajad ning ürituse juhina kohalik DJ Romet Allas.
See, et nii palju noori„Kesköökossu”
vastu huvi tundis, kinnitab üha
enam meie arvamust, et viimasel ajal teravalt päevakorras olnud noorte alkoholi tarvitamise
probleemid on tingitud peamiselt
igavusest ja asjaliku tegevuse puudumisest. Need asutused, kes
„Kesköökossule” õla alla panid,
võivad enda üle uhked olla, sest
on oma väikese panuse Võrumaa
noorte heaks juba andnud!”
Üritust toetasid Võru linnavalitsus,
Võru vald, Favora, Gutta, Lõuna
Politseiprefektuur, Ring FM, MTÜ
Öökull, SA Võru Spordikeskus!
Võrus toimus esimene „Kesköökossu“ turniir 2007.a. märtsis ning
teine 2007.a. novembris.
Meeskond “11 a“ vastamisi Kesköökossu ainukese tüdrukute tiimiga “Kollased”.

Pereüritusel Mängumaa soovisime
pakkuda lastega peredele koosolemiseks toimeka ja mõnusa õhtupooliku.
Kavas olid laste esinemised ja erinevad tegevuskeskused: meisterdamine, puutöö, näomaalingud,
savitööd juhendas keraamik Aivar
Rumvolt, sportlikud mängud, tehnikanurgas sai uudistada politseija sõjaväetehnikat, täpsust proovida paintballis. Ronimisseina juures
oli abiks külalisena Alar Sikk.

Kehakinnituse eest kandsid hoolt
lasteaiatöötajad ja lapsevanemad:
erinevaid küpsetisi, soolaseid ja
magusaid suupisteid sai osta nii
kohapeal kui kaasavõtmiseks.
Meie lasteaias viibivad välisvabatahtlikud tõid müüki ka oma
rahvusele iseloomulikke küpsetisi
ning aitasid kaasa erinevates tegevuskeskustes.
Põnevaid asju oli võimalik soetada õnneloosist ja oksjonilt.

Viiel eelneval aastal toimunud
heategevusürituste tuludest oleme
soetanud hulgaliselt õueala vahendeid (kiiged, liumäed, palkidest
laua-pinkide komplektid), parandanud piirdeaeda ja liivakaste, ehitasime kõnnitee jalgväravani.
Käesoleva kevade üritusest saadud tulu läheb lasteaia mänguväljakutel asuvate paviljonide uuendamiseks.
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Võru Linnavolikogu istungi kokkuvõte
Loa andmine kinnistute müügiks
Volikogu andis linnavalitsusele loa
müüa järgmised kinnistud:
kinnistu Lembitu tn 2, alghinnaga
12 miljonit krooni;
Tartu tn 23 korteriomand M 100
(55 % hoonest), alghinnaga 4 miljon krooni;
Jüri tn 26/26a korteriomandid M
100 ja M 101 (44 % hoonest), alghinnaga 3 miljonit krooni.

Tartu 23 kinnistul asuv äri- ja büroohoone on Tartu tänava poolses
osas kolmekorruseline ja õuepoolses osas ühekorruseline. Õuepoolne
ühekorruseline osa on linnavalitsuse
sotsiaalosakonna kasutuses, ülejäänud kolmekorruselist hoonet ei ole
linnavalitsusel vaja avalikul ega valitsemise otstarbel kasutada. Ka Tartu tn 23 hoone vajab renoveerimist.

Kinnistul Lembitu 2 asub kolmekorruseline äri- ja büroohoone.
Hoone tervikuna vajab lähiaastatel
olulisi investeeringuid. Kuna linna
kasutuses on kogu hoone kasulikust pinnast suhteliselt väike osa
(ca 30%) ei ole otstarbekas hoone
renoveerimiseks vajalikke kulutusi
teha linna eelarvest.

Jüri 26 kinnistul asuvast koolihoone-ärihoone-elamust kuulub linnale 461,2 m² osa, mis on kogu hoonest 44 %. Kuna linnale kuuluvas
osas tegutseva Võru Täiskasvanute
Gümnaasiumi õppetööd on otsustatud jätkata 2008. aasta sügisest
aadressil Jüri tn 42 koolihoones on
otstarbekas mahukat renoveerimist
vajav hoone osa müüa.

Võru linna põhimääruse muutmine
(1. lugemine)

Volikogus läbis esimese lugemise
Võru linna põhimääruse muutmine.

Võru linna põhimääruse uus redaktsioon kinnitati 14. detsembril
2005. aastal. Tänaseks on muutunud
aga mitmed seadusesätted ning tek-

kinud on vajadus täpsustada põhimääruse sõnastust.
Põhimääruse muutmiseks saab
kahe lugemise vahel teha täiendusi
ja parandusettepanekuid kuni 15.
augustini.

Koostöölepingu sõlmimine avaliku bussiliiniveo korraldamiseks

Volikogu otsuse kohaselt sõlmib
Võru linn koostöölepingu Võru
Maavalitsusega avaliku bussiliiniveo korraldamiseks aastateks 2009
kuni 2015. Seoses sellega võetakse rahalisi kohustusi kuni 850 000
krooni eelarveaasta kohta.

kavandatud alates 2009. aasta jaanuarist korraldada reisijatevedu
läbi maakondliku hanke. Selle tulemusena saaks optimeerida praegu
linnalähiliinidel (Parksepa, Kose,
Väimela jm) ja linnas toimuvat reisijatevedu.

Kohalikul omavalitsusel on ülesanne korraldada oma haldusterritooriumil ühistranspordi teenuse
kättesaadavus. Võru linnas on tänaseni korraldanud ühistranspordi
hankeid ja sõlminud linnaliinidel
reisijateveo lepinguid linnavalitsus. Koos Võru Maavalitsusega on

Volikogu otsuse kohaselt delegeeriti Võru Linnavalitsusele koostöölepingu sõlmimine Võru Maavalitsusega ja sellega seonduvate
toimingute teostamine avaliku bussiliiniveo korraldamiseks aastateks
2009 – 2015.

Kreutzwaldi tänava uuendamise küsimus

Volikogu liikmete ettepanekul lisati päevakorda Kreutzwaldi tänava
uuendamise küsimus ning volinikud soovisid informatsiooni tänava
taastusremondiga kaasnevate tööde
kohta.

läbiva jalgrattatee planeeringuga,
mille kohaselt saavad Tartu poolt
tulijad tulevikus Antsla mnt ja Roosi tänavate kaudu Kreutzwaldile
suunduva jalgrattatee kaudu Haanja suunas sõita.

Ettekande tegi abilinnapea Mäidu
Helistvee, kes selgitas projekti plaani põhjal, millised tegevused on tänaval kavandatud.

Kõrghaljastus on planeeritud ühel
poolt tänavat, kuna jalgrattateed
pole muidu võimalik ehitada.

Rekonstrueerimisele läheb Kreutzwaldi tänav Tartu ja Paju tänavate
vahelisel lõigul. Umbes 800- meetrisel tänavalõigul ehitatakse välja
kõnniteed mõlemal pool tänavat.
Parkimistaskud on kavandatud rekonstrueeritud Kreutzwaldi tänava
järvepoolsesse serva. Sajuveekanalisatsioon ehitatakse Petseri ja Paju
tänavate vahelisel lõigul. Samuti
ehitatakse tänava järvepoolsesse
serva jalgrattatee, mis on jätkuks
juba olemasolevale jalgrattateele
Kreutzwaldi tänaval (Võlsi tee kuni
raudtee). See on kooskõlas linna

Tänavaaluste kommunikatsioonide
remondist kõneldes, kavandab Võru
Soojus tänava rekonstrueerimise
käigus laiaulatuslikku soojakambrite ja –trasside remonti. Välja on
kavas vahetada kõik soojakambrid
rekonstrueeritava lõigu ulatuses
ning osaliselt ka torustik.
Kreutzwaldi tänava taastusremondi
käigus muudetakse tänav kahesuunaliseks ning selle tulemusena on
liikluskoormus linnas paremini hajutatud, liikumiskiirused muutuvad
väiksemaks ning seega suureneb
turvalisus.

Bussiliiniveo sõidupiletihindade kehtestamine
Linnavolikogu kehtestas Võru linna
sisesel avalikul bussiliiniveol uued
sõidupiletihinnad ning alates 1.
maist kehtivad järgmised hinnad:
soodusüksikpilet eelmüügist
7.üksikpilet eelmüügist
8.üksikpilet ühissõidukist
10.kolmekümne päeva pilet
240.-

kolmekümne päeva
sooduspilet
175.Piletihinna tõstmise vajadus on
tingitud kütuse hinna olulisest tõusust 2008. aastal ja ametiühingute
taotluse alusel alates 01.02.2008 rakendunud uutest töötasu tariiﬁdest
bussijuhtidele.

Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Volikogu otsuse kohaselt taotletakse Võru linna munitsipaalomandisse Koreli, Olevi, Piiri, Sulevi, Kaevu,
Linda, Salme, Põllu, Loo ja Luha tänavate alused ja nende teenindamiseks vajalikud maad.

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

Detailplaneeringu kehtestamine
Volikogu kehtestas Võrumõisa tee
2, Võrumõisa tee 2a-2f ning Võrumõisa tee 4 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu.
Võrumaa Veterinaarkeskuse juhataja on esitanud Võru Linnavalitsusele detailplaneeringu koostamise
algatamise ettepaneku Võru linnas
Võrumõisa tee 4 asuva riigile kuuluva katastriüksusele pindalaga
15392 m2. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine, juurdepääsuteede määramine

uutele kruntidele, liikluskorralduse
lahendamine
Planeeringualasse on haaratud ka
Võrumõisa tee 2 ning ridaelamud
aadressiga Võrumõisa tee 2a kuni 2f
eesmärgil lahendada piirkond ühtselt ning aitab ära hoida probleeme
tulevikus.
Planeeringu avalikustamise ajal kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid
planeeringu lahendile ei esitatud.

Korrakaitsekomisjoni liikmete kinnitamine
Volikogu kinnitas alatise korrakaitsekomisjoni liikmeteks järgmised
isikud:
Tauno Klaar
Andrus Golberg

Peeter Tigas
Kalev Ader
Andu Värton
Marko Tiisler
Kersti Kõosaar

Linnavara tasuta kasutamiseks andmine
Volikogu otsuse kohaselt antakse
otsustuskorras MTÜ-le Võru Tennis tasuta kasutamiseks Võrus, Vee
tn 4a asuv asfalteeritud mänguväljak ja sellega vahetult piirnev ala
kokku 2406 m² tähtajaga 2 aastat.

MTÜ Võru Tennis esitas Võru Linnavalitsusele avalduse, milles soovib üürida Võru linnas Vee tn 4a
mänguväljakuid (tenniseväljakud),
eesmärgiga arendada tennisemängu spordiala Võru linnas
Võrus Vee tn 4a asuvad tenniseväljakud on rajatud 1998 a. ning need
on kehvas seisukorras. Käesolevaks
aastaks on Kultuuriministeerium

eraldanud Võru linnale 150 000
krooni, millega on kavas teostada
tenniseväljakute vana asfaltkatte
uuendamine. Kuna asfalti täiendavaks katmiseks pehmema materjaliga linna eelarves vahendid
puuduvad, on selle töö lepingulise
kohustusena valmis teostama MTÜ
Võru Tennis, samuti kuulub tenniseväljakute aastaringse hoolduse
kohustus MTÜ-le Võru Tennis.
Võru linnal on huvi pakkuda inimestele mitmekülgseid vaba aja
veetmise võimalusi, sealhulgas ka
kvaliteetset tennise mängimise võimalust.

Riigihangete Ameti kontrolli tulemustest
Võru Linnavolikogu liikmed soovisid linnavalitsuselt ülevaadet Riigihangete Ameti kontrollakti tulemuste kohta.
Tänavu jaanuaris kontrollis Riigihangete Amet Võru Linnavalitsuses riigihangete seaduses sätestatud
nõuetest kinnipidamist ajavahemikul ning 1. mai kuni 31. detsember
2007.a.
Linnapea Kersti Kõosaar kandis
volinikele ette Riigihangete Ameti kontrollakti tulemused ning
märkis, et linnavalitsuses on vastu
võetud uus kord: lepingute kooskõlastamine ja andmete kandmine
dokumendi registrisse. Valmimas

on Riigihangete läbiviimise kord
ning koostöö selles osas käib veel
hallatavate asutustega, kuna erinevad valdkonnad vajavad erinevat
käsitlust ja lähenemist. Aruannete
ja lisade registrisse sisestamisel tehakse kohe ärakirjad, sest ilmnenud
on olukorrad, kus registris registreering hilineb mitu päeva.
Samuti viiakse kontrollakti tulemusena ametnikele läbi riigihangete
korraldamise koolitus. Riigihangete
läbiviimise üle teostab pidevat järelevalvet sisekontroll. Linnavalitsus
hoiab pidevat kontakti Riigihangete
Ametiga ja küsimused Riigihangete
Ameti nõustamisosakonnale esitatakse kirjalikult ja ka vastust palutakse kirjalikult.

Ülevaade Võru
Linnavalitsuse
istungitest aprillis
Taksoveolubade väljastamine

Linnavalitsus väljastas kolm taksoveoluba ja sõidukikaarti füüsilisest isikust
ettevõtjatele. Taksoteenust osutavad isikud isikliku sõidukiga. Taksoveoload on
korduvad ja väljastati viieks aastaks.

Linnavara üürile andmine

Linnavalitsus andis otsustuskorras
OÜ-le Volante Kinnisvara üürile Võrus
Tartu 25 I korrusel asuvad ruumid üldpinnaga 177,9 m², tähtajaga 01.05.2008
– 30.04.2013.

Lasteaed Sõleke arengukava
muutmine

Linnavalitsus muutis Lasteaed Sõleke
arengukavas kajastuvat tegevuskava
ning täiendas seda, lisades 2008 – 2010
tegevustesse uue täiendava aiarühma
ruumide väljaehitamise, muusikatoa ja
logopeedi kabineti asemel.

Projekteerimistingimuste
väljastamine

Linnavalitsus väljastas projekteerimistingimused Võru linnas Petseri tänava
pikenduse ehitusprojekti koostamiseks,
lõigul Vilja tänav kuni Kooli tänav.
Projekteerimistingimused väljastati
ka Jüri tänava kõnnitee ehitusprojekti
koostamiseks, lõigul Räpina mnt kuni
Luha tänav.

Keskraamatukogu eriteenuste
hindade kinnitamine

Võrumaa Keskraamatukogu direktor on
teinud Võru Linnavalitsusele taotluse,
kus soovib muuta raamatukogu meeldetuletustasu, tulenevalt AS-i Eesti Post
teenuste hindade muudatustest ning
linnavalitsus kehtestas vastavalt taotlusele meeldetuletustasuks 8 krooni.
Ühtlasi korrastati ka kogu kehtiv raamatukogu eriteenuste hindade süsteem
ning koondati need ühte linnavalitsuse
korraldusse.

Sihtvahendite lisamine
eelarvesse

Võru linna eelarvese lisati täiendavalt
eraldatud sihtotstarbelised eraldised
kultuuriministeeriumilt, sotsiaal- ja põllumajandusministeeriumilt ning Eesti
Noorsootöö Keskuselt kokku summas
475 338 krooni. Suurimad eraldised on
suunatud Spordikoolile Eesti Noorsootöö keskuselt 112 050 krooni laagrite ja
võistluste toetuseks ning kultuuriministeeriumilt Võru Muusikakoolile 223 000
krooni pärimusmuusika õpetamiseks.

Nõusoleku andmine osavusmänguks

Linnavalitsus andis OÜ-le Mäng nõusoleku paigaldada Kooli tn 2 osavusmäng, mille eesmärgiks on klaasvitriinist mänguasjade püüdmine.

Ostueesõigusega erastamine

Linnavalitsus nõustus Vilja tn 28 maa
ostueesõigusega erastamiseks AS-le
Wermo. Maa suuruseks kinnitati 7174
m², maa otstarve on 100% elamumaa.

Ehitusloa väljastamine

Ehitusload väljastati:
Pikk tn 6b mööblitöökoja laiendamiseks;
Savi tn 9a kinnistu elektrivõrguga liitumiseks;
OÜ-le Jaotusvõrk Põllu 6 ja 6a ehitiste
tarbijatele elektrijaotusvõrgu ehitamiseks.

Kasutuslubade väljastamine

Kasutusload väljastati:
Kalevi põik 4 kinnistu elektrivõrguga
liitumisele;
Põllu tn 1e remonditöökoja kasutusotstarbe muutmisel autoremonditöökoda-kaupluseks;
Kasutusluba väljastati Võlsi tee 10 rekonstrueeritud üksikelamule.
Võru linna amethoone-lasketiiru
täielikul lammutamisel Tamula tn 2;
Võru linna Kreutzwaldi parki paigaldatud elektrivarustusele ja välisvalgustusele.
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Võrulased osalesid Eesti Eriolümpia
korraldatud liikumisaktiivsuse päeval
Kristel Taal
Võru Päevakeskuse Ühingu juhataja

Aprilli keskpaigas toimus Eesti Eriolümpia poolt korraldatud liikumisaktiivsuse päev Kiigemetsa
koolis, millest võtsid osa ka MTÜ Võru Päevakeskuse Ühingust Oliver Kangro ja Denis Funkner.
Poisid tulid antud ülesannetega
väga hästi toime ning proovisid
kätt ratastooli slaalomil, kurika
transportimisel, täpsusvisetel ja
veel paljudel erinevatel osavuse

treenimise harjutustel.
Liikumisaktiivsuse päeva autasustamisel olid kõik osavõtjad
võitjad ja iga üks sai medali ning
diplomi.

Võru Päevakeskuse Ühingu aktiivsele liikumisele on kaasa aidanud võimalus külastada Võru Spordihalli, kus käiakse iga nädal kaks
korda.

20-aastane tantsurühm
HOPSER ootab kõiki tantsusõpru
1. juunil 2008 kell 12.00 Võru Kandle aeda
oma juubelikontserdile.
Vihmase ilma korral kontsert kultuurimajas Kannel.

Sissepääs tasuta!
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Eesti looduses püsib suur
tuleoht

Päästeteenistus tuletab inimestele meelde, et kulu põletamine
on keelatud. Lõkete tegemisel tuleb rangelt järgida kõiki tuleohutusnõudeid.
Et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng, peab lõkkeplats olema ettevalmistatud: ümbritsetud mittesüttiva
pinnasega (muld, liiv, savi). Arvestama peab lõkkest lenduda võivate
sädemetega. Lõket on keelatud teha
lähemal kui 15 meetrit hoonetest ja
30 meetrit metsast.
Mitte mingil juhul ei tohi põlevat
lõket jätta järelevalveta! Käepärast
peavad olema esmased kustutusvahendid (ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Lõkkease tuleb uuesti süttimise vältimiseks
hoolikalt kustutada.
Päästeteenistus ja keskkonnainspektsioon teevad regulaarselt kont-

rollreide. Kulu põletamise keelust
üleastujaid võib oodata rahatrahv
kuni 18 000 krooni füüsilisele isikule ning kuni 50 000 juriidilisele
isikule. Kulupõlengu põhjustaja tasub ka tekitatud keskkonnakahju.
Tuleohutusnõuete rikkumine lõkete
tegemisel võib tuua kaasa kuni 12
000 krooni suuruse trahvi.
Sel aastal on toimunud 1007 metsa-ja maastikupõlengut. Kulupõlengu tagajärjel on hukkunud üks ja vigastada saanud samuti üks inimene.
Kulupõlengutest on süttinud neli
hoonet.
Päästeamet
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