VÕRU LINNA LEHT

A-PDF MERGER DEMO

Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

Võru Linna
Lehes
Võrus toimus rahvusvahelise energiasäästuprojekti
seminar

Juuni 5 (40) 2008

Eesti ainuke liivaskulptuuride festival
toimub juuli algul Võrus
1. - 6. juulini toimub Võrus Tamula rannas rahvusvaheline liivaskulptuurifestival, kus osalevad kunstnikud Portugalist, Filipiinidelt, Venemaalt, Eestist ja mujalt. Läinud nädalavahetusel valmis Võru Kesklinna parki ka esimene reklaamskulptuur.

Võru Linnavalitsuses toimus rahvusvahelise energiasäästuprojekti seminar, kus tutvustati tänavavalgustuse
rekonstrueerimise kaudu elektrienergia ja sellega ka looduskeskkonna
säästmise võimalusi… (lk 2)

Volikogu kehtestas ranitsatoetuse maksmise korra

Linnavolikogu kehtestas 11. juuni istungil ranitsatoetuse maksmiseks korra, mille kohaselt toetatakse käesoleva
aasta sügisel 1. klassi astuvaid lapsi
1500 krooniga ning rahasumma kantakse üle lapsevanema pangaarvele
või makstakse välja sularahas…(lk 2)

Staadion saab nurgakivi

4. juulil toimub Võru Spordikeskuse
staadioni ja tribüünihoonele pidulik
nurgakivi panek… (lk 2)

„Kontorirotid“ panid end
võidujooksus proovile

Juuni alguses leidis Kesklinna pargis
aset meelelahutuslik ja heategevuslik
Võru Rat Race 2008 ehk ülemaailmselt
tuntud „kontorirottide jooks“. Üritusest laekunud tulu annetatakse LõunaEesti Erihooldusteenuste Keskusele…
(lk 3)

Võru linna esindajad
külastasid koos rahvatantsurühmaga Prantsusmaa
sõpruslinna

Maikuu lõpus külastasid Võru linna
esindajad koos Võru Kultuurimaja Kannel segarahvatantsurühmaga
Prantsusmaal asuvat sõpruslinna
Chambray-Les-Tours… (lk 3)

Võru linn tänas parimaid
koolilõpetajaid ja aineolümpiaadide tublimaid

5. juunil toimus Võru kultuurimaja
Kannel aias linnapea Kersti Kõosaare
ja linnavolikogu esimehe Tõnu Antoni vastuvõtt Võru linna koolide parimatele õpilastele, aineolümpiaadidel
häid tulemusi saavutanud lastele ja
nende juhendajatele… (lk 4)

Politsei hoiatab: LõunaEestis tegutsevad kelmid

Maikuu jooksul on toime pandud
hulgaliselt inimestelt raha välja petmise katseid. Kuigi antud kelmustega
seoses on kinni peetud kaks leedu
rahvusest kurjategijat, ei ole petmiskatsed lõppenud… (lk 2)

Võrumaal hinnati kauneid
kodusid

Seoses maakondliku kodukaunistamise konkursiga valis Võru linn sel
aastal välja 4 objekti, mis esitati maakondlikule kodukaunistamise konkursi komisjonile hindamiseks. (lk 3)

Võru Kesklinna parki kerkis eelmisel nädalal „Võro liivaliin“ reklaamskulptuur. Paraku ei rahuldu mõned meie hulgast lihtsalt kunstiteose vaatamisega
ning püüavad seda omaltpoolt andetute elementidega täiendada. Siiski palume isehakanud kunstnikel loodut austada ja tuletame meelde, et Kesklinna
pargis on videovalve.
Festivali raames algab kujude ehita- sõbralikuks. Kujud püsivad sõltu- Festivalil valminud liivaskulptuu- aastal 2006. MTÜ tegeleb liiva-,
mine 1. juulil ja liivalinn jääb ava- valt ilmast 4-6 nädalat.
rid avatakse pühapäeval, 6. juulil lume- ja jääskulptuuride valmistatuks terveks juulikuuks.
kell 12.00. Päevakavas on publiku mise organiseerimisega. Tuntumaid
Tänavune festival on jätkuks 2007. lemmikskulptuuri valimine, Georg üritusi on Lumelinn ning „Tule ja
Liivalinna kuraator Henry Timuski aasta suvel toimunud liivaskulp- Otsa nimeline ujumisvõistlus, laste- jää pidu“. Viimased skulptuurid valsõnul on liiv väga tänuväärne ma- tuuride pilootprojektile, mis sai hea le minisümpoosion ja palju muud.
misid Kadrioru pargi 200. juubeliks
terjal, mis võimaldab käepäraste va- vastuvõtu nii publikult kui ka toeja Eesti Vabariigi 90. aastapäevaks.
henditega luua mastaapseid vorme tajatelt.
Sümpoosioni korraldab MTÜ
ning jääda sealjuures keskkonnaVLL
MaaÕhkTuliVesi, mis on loodud

Võru linn ja Võru vald alustasid prügiveost vabastamise taotluste vastuvõttu
Käesoleva aasta sügistalvel soovib Võru linn ja Võru vald üle minna korraldatud olmejäätmete veole. Sisuliselt tähendab see, et
kord kuus hakkab kindlal kuupäeval käima prügiveoauto ja tühjendama prügikonteinereid.
Vastavalt jäätmeseaduse § 71 lg
2 tuleb tiheasutusaladel tühjendada prügikonteinerit vähemalt kord
kuus vältides ebameeldiva lõhna,
näriliste vms teket.
Linnas ja vallas on aga palju üksikuid inimesi, kes kompostivad oma
toidujäätmeid, põletavad paberi
ning pakendi- ja ohtlikud jäätmed
viivad selleks ettenähtud kohtadesse, mistõttu ei täitu prügikonteiner
iga kuu.
Tulles vastu elanike soovile võtavad Võru Linnavalitsus ja Võru Vallavalitsus vastu taotlusi konteineri
tühjendamissageduse muutmiseks
kinnistu omanikelt, kellel ei teki iga
kuu konteineritäit prügi. Prügiveo
tühjendussagedust saab muuta, valides tühjendamise sageduseks üks
korda kahe või kolme kuu jooksul.

Samuti palume taotluse täita neil
kinnistu omanikel, kelle majas ei
elata üldse või polegi kinnistul hooneid.
Taotlusi võetakse vastu kuni 4.
juulini 2008.a. Blankette saab Võru

Linnavalitsuse Infosaalist Jüri 11 või
Võru linna veebilehelt www.voru.ee
Täpsema informatsiooni
saamiseks palume pöörduda
telefonil 78 50 915.
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Võrus toimus rahvusvahelise
energiasäästuprojekti seminar
Võru Linnavalitsuses toimus rahvusvahelise energiasäästuprojekti Bottom Up To Kyoto (ButK)
seminar, kus tutvustati tänavavalgustuse rekonstrueerimise kaudu elektrienergia ja sellega ka
looduskeskkonna säästmise võimalusi.

Volikogu kehtestas ranitsatoetuse maksmise korra
Linnavolikogu kehtestas 11. juuni istungil ranitsatoetuse
maksmiseks korra, mille kohaselt toetatakse käesoleva aasta
sügisel 1. klassi astuvaid lapsi 1500 krooniga ning rahasumma
kantakse üle lapsevanema pangaarvele või makstakse välja
sularahas.
Võru linna eelarves on planeeritud
1500 krooni iga 2008.aasta 1.septembril esimesse klassi astuva lapse
pere toetamiseks.
Ranitsatoetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse esitamisega, mis on kättesaadav Võru
Linnavalitsuse infosaalis või linna
veebilehel www.voru.ee. Väljapoole
Võru linna õppima asuvatele lastele
toetuse taotlemisel esitatakse lisaks
avaldusele ka kooli tõend.
Avaldusi ranitsatoetuse saamiseks võetakse vastu Võru Linnavalitsuses jooksva aasta 1. augustist
15. septembrini.

Ranitsatoetus on Võru linna eelarvest üldhariduskooli esimesse
klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale makstav ühekordne toetus ning seda
makstakse vanemale, kes ise ja kelle
kooliminev laps omab jooksva aasta
1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris elukoha aadressi Võru linnas.
Määrusega saab tutvuda Võru
Linnavolikogu kantseleis või Võru
linna veebilehel www.voru.ee.
VLL

Võrumaa esindusstaadion
saab nurgakivi
4. juulil toimub Võru Spordikeskuse staadioni ja tribüünihoonele pidulik nurgakivi panek.
Staadionile tuleb 400-meetrine
kuue rajaga jooksuring, 100-meetrine kaheksa rajaga sprindisirge, täismõõtmetes loodusliku murukattega
jalgpalliväljak ning kõik võimalused
kergejõustiku välialade harrastamiseks. Valmiva staadioni tribüünile
mahub 1664 pealtvaatajat.
Staadion peaks valmima käesoleva aasta 31. oktoobriks ning selle
pidulik avaüritus on planeeritud
järgmise aasta kevadesse. Staadioni

maksumuseks kujuneb 23,8 miljonit krooni.
Staadioni ja tribüünihoone ehitamine on Võru spordikompleksi
valmimise teine etapp. 2006. aasta 1.
märtsil avati spordihuvilistele mahukas kergejõustiku- ja pallimängude sisehall, koos jõusaali, judo- ja
aeroobikasaaliga.
VLL

Fotol Eurepean Lamp Companies (ELK) assotsiatsiooni, ButK projekti koordinaator Marc Guiraud (vasakul), Saksamaa Berliner Energiaagnetuuri esindaja Vollrad Kuhn, Võru abilinnapea Jüri Johanson ja projekti Võru linna
poolne koordinaator, linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Aivar Nigol.
Projekti Eesti poole esindajaks on
Võru linn ning see hõlmab lisaks
omavalitsusi Rumeeniast, Poolast,
Lätist ja Sloveeniast.
ButK projekti eesmärgiks on energiasäästulahenduste väljatöötamine
ja kasvuhoonegaaside vähendamise
võimaluste määratlemine iga omavalitsuse vajadustest lähtuvalt.
Võru linna välisvalgustus vajaks
investeeringuid ca 3,5 miljoni krooni ulatuses, millega saaks välja vahetada 1000 kõrge elektritarbimisega valgustit linnas. See tagaks aastas
ligi miljoni krooni ulatuses elektrienergia ja välisvalgustuse võrgu
hoolduse kulude kokkuhoiu.

Hetkel käib projekti raames Võrule parima energiasäästumudeli
väljatöötamine ja välisvalgustuse
süsteemide rekonstrueerimise hanketingimuste ettevalmistamine.
Tegemist on rahvusvahelise pilootprojektiga, millega püütakse
laiendada innovaatiliste ja energiasäästlike valgussüsteemide ulatuslikumat kasutuselevõttu ning ühtlasi
rakendada energiaressursside säästlikku kasutamist. Antud projekt on
ettevalmistava iseloomuga investeeringute tegemiseks Võru linna välisvalgustuse uuendamisel.
ButK projekti käisid tutvustamas
Eurepean Lamp Companies (ELK)

assotsiatsiooni, ButK projekti koordinaator Marc Guiraud ja Saksamaa
Berliner Energiaagnetuuri esindaja
Vollrad Kuhn.
Projekti Võru linna poolseks
koordinaatoriks on linnavalitsuse
arendusosakonna juhataja Aivar
Nigol.
Seminarilaua taga arutlesid Võru
võimaluste üle Võru Linnavalitsuse
esindajad, eesotsas linnapea Kersti Kõosaarega, samuti energiaettevõtete AS Enerel, AS Empower,
AS Elektriteenused ja Osram Eesti
esindajad.
VLL

Lõuna-Eestis tegutsevad kelmid
Maikuu jooksul on toime pandud
hulgaliselt inimestelt raha välja petmise katseid. Kuigi antud kelmustega seoses on kinni peetud kaks
leedu rahvusest kurjategijat, ei ole
petmiskatsed lõppenud. Seni on tuvastatud kelmide tegevus Tallinnas,
Viljandis, Tartus ja Narvas. Summad, mida kannatanutelt nõutakse,
ulatuvad kuni 100 000 kroonini.
Äramärkimist väärib ka fakt, et kõik
kannatanud olid vene rahvusest ja
eakad inimesed.
Tüüpiline raha väljapetmise skeem
näeb välja nii:
Kannatanule helistab ennast politseinikuna esitlev mees ja teatab,
et keegi kannatanu lähedastest on
põhjustanud liiklusavarii või sattunud õnnetusse. Seejärel palutakse
kannatanutel tagasi helistada ja selgitatakse, et uurimist ei hakata läbi
viima ja avaldus jäetakse esitamata,
kui kannatanu on nõus maksma
raha. Kannatanut hoitakse kogu aeg
telefonitoru otsas, st et tal ei lubata
kõnet katkestada ja pidevalt tuleb
peale uut informatsiooni. Kanna-

tanu aetakse ilmselgelt paanikasse,
et ta ei suudaks enam adekvaatselt
mõelda. Kui kannatanu on nõus
raha maksma, hoitakse teda seni
telefoni otsas, kuni kelmide grupi
üks liige jõuab kannatanu ukse taha
- seejärel antakse inimesele telefoni
teel korraldus viia raha ukse taga
olevale isikule.
Inimestele võib soovitada järgimist:
1. Politsei ei käitu kunagi nii, et
soovitab raha makstes kriminaalmenetlust vältida. Politsei eesmärk
on süüdlased välja selgitada ning
neid õiglaselt karistada.
2. Seega: kui keegi helistab ja end
politseiniku või inimese lähedasena
esitleb, ei tohi seda juttu ilma kontrollimata uskuda. Helistajale tuleks
öelda, et soovite enne kontrollida,
kas räägitu vastab tõele.
3. Kõigist sellistest kõnedest teavitada kohe politseid telefonil 110 või
kohalikku konstaablit.
Kirjale on lisatud kahes keeles lühike hoiatus, mida on võimalik välja printida ja vajadusel infotahvlile
riputada.

Oleksime tänulikud, kui sotsiaaltöötajad levitaksid seda infot kodukülastuste käigus või lihtsalt eakate
inimestega vesteldes. Kui lähiajal
on ilmumas omavalitsuse ajaleht,
siis võib ka seal info kelmide kohta
avaldada.
Turvalisust saame luua vaid üheskoos, kena kevade jätku.
Tõnis Räim
vanemkonstaabel
Võru konstaablijaoskond
786 8230; 533 21033;
tonis.raim@voru.pol.ee
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Võru linna esindajad külastasid koos rahvatantsurühmaga
Prantsusmaa sõpruslinna
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Võru „kontorirotid“ panid
end võidujooksus proovile
Juuni alguses leidis Kesklinna pargis aset meelelahutuslik ja
heategevuslik Võru Rat Race 2008 ehk ülemaailmselt tuntud
„kontorirottide jooks“. Üritusest laekunud tulu annetatakse
Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskusele.

Maikuu lõpus külastasid Võru linna esindajad koos Võru Kultuurimaja Kannel segarahvatantsurühmaga Prantsusmaal asuvat sõpruslinna Chambray-Les-Tours.

Chambray’s Võru nimelisel väljakul asuva multimeediakeskuse avamine. Fotol linnapea Christian Catard (vasakult), tõlk Katerina Kesa, Pariisi Eesti Suursaatkonna asejuht ja nõunik poliitika alal Katrin Kivi ja Võru linna
delegatsiooni esindaja abilinnapea Innar Mäesalu.
Võrulastele tutvustati linna ametiasutusi, vaatamisväärsusi ning aset
leidsid mitmed ametlikud kohtumised Chambray Linnavalitsuse, Pariisi Eesti Suursaatkonna ja sõpruslinnade komitee AJECC esindajatega.
Kuna Võru on teadaolevalt ainus
linn Eestis, kes omab sõprussuhteid
Prantsusmaa linnaga, toimus visii-

di ajal Pariisi Eesti Suursaatkonna
korraldusel ka konverents Eesti Vabariigi 90. aastapäeva puhul.
Võrulased olid palutud ChambrayLes-Tours’is Võru nimelisel väljakul asuva multimeediakeskuse
mediathequ avamisele, kus etteastega esines Võru Kultuurimaja Kannel
segarahvatantsurühm ning ühtlasi

avati Võru fotokunstniku Dmitri
Kotjuhi näitus.
Külaskäigu ajal leidis ChambrayLes-Tours’is ühtlasi aset ka linna
kevadfestival, kus mitmel korral astus üles kultuurimaja Kannel rahvatantsurühm.
VLL

Võru „kontorirottide“ start Kesklinna pargis.
Võrus toimus Rat Race esmakord- sest osa võtnud ettevõtteid ja annab
selt ning see viidi läbi koostöös edasi tänusõnad ürituse toetajatele:
Tartus asuva MTÜ-ga JCI Toome- Hotell Kubija, A Le Coq, LõunaLeht,
mäega.
OÜ Salibar, Võru linn, Kultuurimaja
Võru Rat Race jooksust võttis Kannel ja Võru Foto.
osa kokku 10 võistkonda seitsmest
Rat Race võistluse eesmärk on
kohalikust ettevõttest, kokku 35 tuua kontorisistujad tänavale ja nii
jooksjaga: Võru Politseijaoskonna läbi huumoriprisma propageerivõistkond “CSI”, Selista Ehitusest da heategevust ja liikuvat elustiili.
kaks võistkonda “Selista” ja „ABC“, Tegemist on New Yorgist alguse
Võru Linnavalitsus oli väljas kolme saanud kontoriinimeste meelelahuesindusega „Kahesuunaline liiklus“, tusliku ja heategevusliku jooksuga,
„Juriidiliselt korrektne hariduse ra- kus valgekraed jooksevad läbi keskhastamine“ ja „Keskkond“, Mainori linna, seljas ülikond või kostüüm,
Kõrgkooli Võru õppeosakond võist- käes portfell ja mobiiltelefon, jalas
konnaga “Mainorlased”, Lõuna- spordijalatsid.
Eesti nädalaleht LõunaLeht, Võru
Rat Race on ülemaailmse mittetuKreutzwaldi Gümnaasiumi esindus lundusliku organisatsiooni JCI ehk
ja kohapeal palju elevust tekitanud Junior Chamber International üks
AS Wermo naiskond.
projekt, mille eesmärgiks on heateÜritusest laekunud tulu, 6100 gevuslike ürituste kaudu abivajajate
krooni annetatakse heategevuse toetamine. JCI on rahvusvaheline,
korras Lõuna-Eesti Erihooldustee- maailmas suuruselt kolmas mittenuste Keskusele.
tulunduslik organisatsioon, kuhu
Võru Rat Race korraldusmees- kuulub üle 350 000 liikme kokku
kond tänab kõiki heategevusüritu- 125 riigis. www.jci.ee

Võrumaal hinnati kauneid kodusid

Seoses maakondliku kodukaunistamise konkursiga valis Võru
linn sel aastal välja 4 objekti, mis esitati maakondlikule kodukaunistamise konkursi komisjonile hindamiseks. Iga maakonna neli
parimat saavad autasu Vabariigi Presidendilt tänavu augustis.

Kannel segarahvatantsurühm esitas etteaste nii kaasahaaravalt, et prantslased ei saanud jääda kõrvalseisjateks.
Koos rahvatantsijatega keerutas jalga ka Chambray-Les-Tours’i linnapea Christian Catard (keskel).

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

Võru linn tunnustab tänavu kodukaunistamise konkursi raames linna nelja kaunimat kodu, milleks on
korterelamu Koidula 26, Semuehitus
AS; ühiskondlik hoone F. R. Kreutzwaldi 61a, Eesti Jehoova Tunnistajate Võru kogudus; Karmen ja Üllar
Lett’i individuaalelamu Kalmuse 20
ning Jaana ja Üllar Meejärve individuaalelamu Lille 5.
President Toomas Hendrik Ilves

autasustab igast maakonnast nelja
ilusamat kodu ning Võrumaal on
nendeks perekond Lett’i kodu Võru
linnas, Väimelas perekond Peedeli,
Haanja vallas perekond Vaab’i ja
Urvastes perekond Viksoni kodu.
Kodukaunistamise liikumine toimub juba 11- aastat ja on algatatud
president Lennart Meri poolt.
VLL

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 18-aastased 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 8.0017.00, kolmapäeviti 8.00-18.00 ning
reedeti 8.00-16.00.
Info telefonil 785 0911.

Võrumaa üks kaunimatest kodudest tänavu on Võru linnas Kalmuse 20
perekonna Lett individuaalelamu.
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Võru linn tänas parimaid koolilõpetajaid ja
aineolümpiaadide tublimaid

5. juunil toimus Võru kultuurimaja Kannel aias linnapea Kersti Kõosaare ja linnavolikogu esimehe Tõnu Antoni vastuvõtt Võru linna koolide parimatele õpilastele,
aineolümpiaadidel häid tulemusi saavutanud lastele ja nende juhendajatele.

Parimad õpilased kultuurimaja Kannel aias linnapea ja volikogu esimehe vastuvõtul.
Tänavu lõpetab gümnaasiumi kuldmedaliga kolm noort ja hõbemedaliga viis õpilast. Põhikooli lõpetab
kiitusega sel aastal 12 last.
Võru Linnavalitsus tunnustas ka
suurepäraste tulemuste eest 70-t
õpilast, kes 2007/ 2008. õppeaastal
on aineolümpiaadidel saavutanud
I – III koha.
VLL

Võru linna üldhariduskoolide parimad lõpetajad
Made Isak
Priit Jeenas
Ekaterina Latkina
Marija Funkner
Siim Halapuu
Märt Kivimäe
Kristina Kolomiets
Mari-Liis Kuus
Kristiina Kulikova
Heikki Eskla
Aljona Galašova

kuldmedal
kuldmedal
kuldmedal
hõbemedal
hõbemedal
hõbemedal
hõbemedal
hõbemedal
parim lõpetaja
põhikool kiitusega
põhikool kiitusega

Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Vene Gümnaasium
Võru Vene Gümnaasium
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Kesklinna Gümnaasium
Võru Vene Gümnaasium
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Täiskasvanute Gümnaasium
Võru Kesklinna Gümnaasium
Võru Vene Gümnaasium

Triin Jäädmaa
Ako Konsap
Anastassija Ladvik
Taavi Oja
Hanna Ojakäär
Silja-Madli Ossip
Andra Pedassaar
Tuuli Puhkim
Sirli Sisas
Mai-Brit Vardja

põhikool kiitusega
põhikool kiitusega
põhikool kiitusega
põhikool kiitusega
põhikool kiitusega
põhikool kiitusega
põhikool kiitusega
põhikool kiitusega
põhikool kiitusega
põhikool kiitusega

Võru Kesklinna Gümnaasium
Võru I Põhikool
Võru Vene Gümnaasium
Võru I Põhikool
Võru I Põhikool
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Võru I Põhikool
Võru I Põhikool

Võru linn koolide Ainealastel olümpiaadidel ja võistlustel I-III koht

Võru Kreutzwaldi Gümnaasium
Ain Siimsaare

Pätris Halapuu
Priit Jeenas
Jaak Jõgeva
Hele-Maria
Taimla
Jane Reiljan
Martin Piir
Egle Eliste
Indrek Hirsnik
Janno Jõgeva

Keemia
Saksa keel
Bioloogia
Keemia
Matemaatika
Matemaatika
Füüsika
Bioloogia
Geograaﬁa
Muusika

I
I-II
II-III
I
I
I
I-II
I
I
I

Kaire Jakobson
Anne Tolk
Aino Raudvassar
Kaire Jakobson
Katrin Martinfeld
Elvi Keerberg
Tarmo Vana
Marika Karden-Raud
Ene Liivamägi

Eesti keel
Matemaatika
Matemaatika
Inglise k
Bioloogia

II
I
I
I
I

Sirje Hüvato
Peeter Jõeloo
Liia Toomas
Eve Sõmer
Aino Raudvassar

I

Kristel Kons

Johan Hallimäe Õpioskus
5.klasside arvestuses
Martin Piir
Lisete Õispuu
Joosep Sepp
Õpioskus
4. klasside arvestuses
Samuel Rammo
Annabel Palm
Maarja Laas
Saksa keel
Martin Ploom Matemaatika
Richard Sirel
Saksa keel
Sten Mahov
Ajalugu
Tuuli Puhkim Matemaatika
Taavi Tuvi
Füüsika

I

Kaja-Astrid Reiska,
Kristel Kons

I
I
I
I
I
I-II

Kersti Kaljuvee
Galina Koppel
Lembit Linnamäe
Helle Ruusmaa
Leili Sõmer
Valdo Kalling

Priit Laanelepp
Erlis Paltsepp
Helen Haug
Saile Mägi
Teele Tiks
Ott Alvela
Grete Hallikvee
Kaisa Mill
Liivo Juul
Mihkel Paulus
Piret Vuks
Tanel Adson
Teele Kalluste
Mari-Ann
Konksi

Bioloogia
Bioloogia
Vene keel
Matemaatika
Vene keel
Bioloogia
Saksa keel
Eesti keel
Inglise k
Geograaﬁa
Käsitöö
Ajalugu
Saksa keel
Bioloogia

Võru Kesklinna Gümnaasium

I-IV Aino Raudvassar
II
Marika Karden-Raud
II
Oksana Jeﬁmova
II
Aavo Lind
II
Jelena Kesselmann
II-III Aino Raudvassar
III
Anne Tolk
III
Vesta Pille
III
Eve Sõmer
III
Kadri Paulus
III
Ragna Meeliste
III
Kaja Kenk
III
Lembit Linnamäe
III-IV Marika Karden-Raud

Laura Laanesaar Riiklik ajalooalaste II
Hardi Kõlli
uurimustööde võistlus
-põhikooli arvestuses
Anu Kikas
Riiklik ajalooalaste II
Sandra Mõõk
uurimustööde võistlus
-gümnaasiumi arvestuses
Perttu Narvik Matemaatika
II
Geograaﬁa
II-III
Märt Kivimäe Ajalugu
II
Majandus
III
Andre Treial
Nuputa 5.-6. klass
I
Ave Nurmeots
Harlet Kookmaa
Reiko Matvere
Martti Tulev
Nuputa 7. klass
I
Perttu Narvik
Triinu Lepp

Anti Haugas
Geograaﬁa
Liis Timpka
Geograaﬁa
Sandra
Vene keel
Goduntsova
Jana Post
Saksa keel
Janne Vellak
Bioloogia
Eleri Porroson Käsitöö
Kaisa Kuslapuu Muusika
Kristi Laats
Inglise k
Mariann Nirk Muusika
Mariliis Kivimäe Geograaﬁa
Meelis Pihlakas Majandus
Harlet Kookmaa Matemaatika

Võru I Põhikool
Robert Kuuba

Raili Leesalu
Tiiu Ojala
Marianne Jaanson
Külli Kärson
Tiiu Ojala
Ave Arop
Marianne Jaanson

Marianne Jaanson

Ajalugu
Matemaatika
Eesti keel
Matemaatika
Saksa keel

Eliise Hollas
Kristi Ernits
Klaus Henrik
Olavi Mäevere
Mihkel Kuslapuu Saksa keel
Mai-Brit Vardja Eesti keel
Rasmus Pai
Ajalugu
Sigrid Malva
Nuputa 5.-6. klasside
arvestuses
Lilian Maasik
Mariliis Segasaar
Anett Hollas
Anett Hollas
Matemaatika
Marili Järv
Bioloogia
Mered-Migel
Matemaatika
Kalinin

I
I
I

Külli Kärson
Külli Kärson
Helgi Lehemets

I-II
I-IV
II
II
II
III
III
III
III

Sirje Parv
Ene Laane
Eha Sammalpärg
Signe Rõõmus
Mare Veiderpass
Signe Rõõmus
Külli Kärson
Ave Arop
Monika Päiviste

II
II
I
I
II

Halliki Karba
Viivi Vaher
Mirli Isak
Viivi Vaher
Ene Kuus

II
II
II-III
III

Eeva Aader
Kristi Pettai
Halliki Karba
Viivi Vaher,
Karin Tepaskent

III
III
III

Viivi Vaher
Ülo Rästa
Reet Suss

Lasteaed Sõleke perespordipäev
Svetlana Orlova
Inge Järvpõld

Lasteaed Sõleke ootas 19. mail kõiki lapsi ja lapsevanemaid osalema perespordipäevale. Kohale
olid kutsutud ka Tipp ja Täpp ning peakohtunik Varblane.
Varblane oli eelnevalt kokku leppinud metsloomadega kohtumise lasteaias Sõleke, kuna otsustati laste ning
nende vanematega veeta üks tore
sportlik õhtupoolik.
Peredega koos avastati, et metsloomad tegid hoopis lõunauinakut.
Muusikaõpetaja Lea koos 11. rühma
lastega lõid laulu lahti ning ühiselt
aeti loomad üles. Tipi ja Täpi abil rivistati loomad viirgu ja soojenduseks

pidid nad omavahel võistlema erinevatel spordialadel.
Tipp, Täpp ja Orav autasustasid
võitnud loomi medaliga ning kaotajad said lohutuseks karastusjooki.
Loomad jaotasid peredele kaelakaardid, kuhu olid märgitud tegevuspunktid. Igas punktis oli ala juhendajaks mõni loom. Konn ja Orav
kutsusid kaugushüpet sooritama, Jänes korraldas kotishüpet, Karu ootas

raskusi tõstma. Kass ja Koer pakkusid
võimalust tõukeratastega slaalomit
sõita, Hunt õpetas täpsus viskama,
Rebase ja Siili juures läbiti tunneleid,
Öökulli juures sai proovida tasakaalu
harjutusi ning Tipp ja Täpp aitasid
lastel läbida takistusrada.
Peakohtunik Varblane koordineeris kogu tegevust. Üllatuseks oli igale
osavõtjale karastusjook Värskalt ning
jäätis Balbiinolt.

Lasteaia Sõleke perespordipäev, pildil juhendavad Kass ja Koer tõukeratastega slaalomisõitu.
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Elame tervislikult! – Let’s Live Healthy!

Marju Kõva ja Ly Kõiv

Sügisel käivitus Võru Kesklinna Gümnaasiumis rahvusvaheline koolide koostööprojekt “Elame tervislikult”. Projekti ﬁnantseerib
sihtasutus Archimedes Elukestva õppeprogrammi Comeniuse alaprogramm. Projektis osalevad koolid Itaaliast, Belgiast, Türgist ja
Eestist.
Esimene projektikoosolek toimus
oktoobris Türgis, see leidis kajastust ka Võru Linna Lehes. Peale
esimest töökoosolekut sai projektitöö oma tõelise hoo sisse, õpetajad
ja õpilased asusid täitma erinevaid
projektiga seotud ülesandeid.
Teine kohtumine toimus Itaalias
Gagliano del Capos 26. veebruarist – 01.märtsini 2008. Projektkoosolekust Itaalia koolis Istituto
Comprensivo Statale´s võtsid osa
kolm õpetajat VKLG-st: Ly Kõiv,
Inga Kirss ja Inna Liiva. Koosoleku
jooksul arutati ja tehti kokkuvõte
senitehtust ning jagati uued ülesanded, mis olid seotud tervisliku

Projektis osaleva Belgia kooli esindajad.

toitumisega. Belglased andsid projektis osalejatele ülesandeks juua
ühel päeval vähemalt liiter vett.
Türklased arvasid, et õpilased peaksid edendama tervislikke eluviise,
süües kuivatatud puuvilju.
Itaallased õpetasid lapsi pastat
valmistama. Meie ülesanne projektis osalevatele koolidele oli süüa
puu- ja köögivilju. Lapsed pidid
ühe nädala jooksul jälgima, milliseid köögi- ja puuvilju nende peres
süüakse. Samuti korraldasime küsitluse lastevanemate seas, mida nad
arvavad tervislikest eluviisidest.
Itaaliast saabudes asuti kribinalkrabinal täitma uusi ülesandeid,
sest kolmas projektikoosolek polnud enam mägede taga.
6.-8. maini 2008 toimus Comeniuse projekti “Elame tervislikult”
kolmas töökoosolek Võrus. Kohal
olid kõigi kolme riigi esindused.
Arutleti ühiste tööde-tegemiste üle
ning jätkuvalt oli huvitav näha, kui
leidlikult olid täidetud eelnevalt
antud ülesanded. Selgus, et meie
õpilaste lemmikpuuviljaks on õun
ja köögiviljaks porgand. Erinevate

Projekti koosolek Võru Kesklinna Gümnaasiumis.
ülesannete täitmine tekitas õpilaste Külli Jõeloo viis läbi ühislaulmise.
seas parajalt palju elevust ja uudis- Tore oli näha, kuidas meie külalised
himu. Oli päris põnev, et tundide nautisid vastuvõttu.
Seejärel alustasime töökoosolekuajal tohtis juua vett, krõbistada kuivatatud puuvilju ja krõmpsutada ga. Pärastlõunal tutvustasime sõpporgandit. Tõdesime üheskoos, et radele Võru Järve kooli, mille õpitöökoosolekutel jagatud ülesanded lased ja õpetajad osalevad samuti
aktiivselt Comeniuse programmis.
on kõigil edukalt täidetud.
Külalistele tutvustati kooli ja koo- Neljapäev algas õnnitlustega, sest
limaja II korrusel olid projektitee- meie kahel külalisel – Chrisil Belmalised väljapanekud. Õpetaja Kaie giast ja Cesare´l Itaaliast oli sünniPüvi õpilased 3.a klassist esitasid päev. Seejärel viibisime erinevates
emotsionaalselt muinasjutu projek- ainetundides. Hiljem külastasime
ti maskottidest. Muinasjutu kirjutas Päkapiku lasteaeda. Toimus ka linLars Johannes 4.a klassist. Õpetaja napea ja abilinnapea vastuvõtt Võru

Linnavalitsuses. Pärastlõuna veetsime õpilaste ja külalistega matkates
Suurel Munamäel. Seejärel suundusime Nopri meiereisse, kus imetlesime sarvekandjaid-piimaandjaid,
kes on ühtlasi selles projektis meie
kooli maskotiloomaks.
Projektikohtumine lõppes ühise
koosolekuga, kus tutvustati oma
riigi kombeid ja kultuuri. Lepiti
kokku, et teise õppeaasta esimene
töökoosolek toimub Belgias, kus
arutatakse projektiga kaasnevaid
ülesandeid.
Seniks naudime suve ja harrastame tervislikke eluviise.
Meie moto: ELAME TERVISLIKULT!

Laste õpetamisel ja kasvatamisel on oluline rõhk koostööl
Reet Kangro
Võru Järve Kooli direktor

Viimased paar aastat oleme Järve Koolis õppetöö kõrval tõsisemat tähelepanu pööranud lastevanematele koolituste/teabepäevade korraldamisele. Eesmärgiks puudega laste vanemate teadlikkuse tõstmine, et koos kooliga anda endast parim lapse õpetamisel ja kasvatamisel.
Üks oluline teema on selgitada
lapsevanematele rehabilitatsiooni
vajalikkust ja kasu puudega lapsele.
Selle teemalist teabepäeva juhtisid
märtsis rehabilitatsioonimeeskonna liikmed, sotsiaaltöötaja Maris
Rannamägi ja õde Karmen Raag.
Viimane peatus tõsisel teemal puudega lapse suuhooldusest. Kogu
loengu materjal anti vanematele paberkandjal kaasa, et kodus rahulikult lugeda ja mõelda ning edaspidi
teadlikumalt tegutseda.
Kohapealsete koolituste kõrval
tekkis mõte viia vanemaid Tallinnasse KÄO Päevakeskusesse, et tutvustada hästi toimivat ja järjepidevat
tööd: kool – päevakeskus – rehabilitatsioon - täiskasvanute keskus.
Tänu eelnevale koostööprojektile
Päevakeskusega KÄO sai võimalikuks õppereisi korraldamine Järve
Kooli lastevanematele ja abiõpetajatele. Päevakava võimaldas tutvuda KÄO Päevakeskuse ruumide, kasutatavate õppematerjalidega ning
õpikeskkonnaga, toimus vestlusring

koos õpetajate ja juhendajatega.
Päev lõppes Lasnamäel asuva täiskasvanute keskuse külastamisega.

Vajalik on sotsiaalne
iseseisev toimetulek

Tagasiteel vestles hoolekogu esimees Ester Peterson kõigi vanematega uurides, mida päev neile andis.
Lapsevanemate hinnangul on rehabilitatsioon eelkõige sotsiaalne, st.
võimalikult iseseisev enesega toime
tulek. Positiivne on vanemate arvates
see, et kasvataja (abiõpetaja) ülesanne on aidata last ainult niipalju, kui
vaja, et laps ise võimalikult paljude
tegevustega toime tuleks. Samuti on
positiivne , et rehabilitatsioonimeeskond koosneb lapsele tuttavatest
inimestest, kes last tunnevad ja teavad, kuidas temaga toimetada.
Järve Koolis õppivate laste vanemad on rahul kooli koostööga. Igal
kevadel ja sügisel toimuvad koos
lapsevanematega ümarlauad ja koosolekud, et ühtsetel alustel lapsi õpe-

tada ja arendada nii kodus kui koolis. Lapsevanemaga suhtlemiseks on
sisse viidud päevikute süsteem, kus
on kirjas, mida laps on päeva jooksul
teinud, samuti annab vanem teada,
millega laps on kodus tegelenud.

Väikestest edusammudest
tuleb rõõmu tunda

Aasta tagasi vanemaid nõustanud
logopeed Linnu Mae andis vanematele omapoolseid näpunäiteid ning
rõhutas, et kool peab väga oluliseks
koostööd lapsevanemaga. „Oluline
on selgitada lapsevanemale, et kõik
eesmärgid ei ole saavutatavad, sest
loodus seab omad piirid. Samas
tuleb rõõmu tunda iga väiksemagi
edusammu üle,“ märkis Mae.
Põhimõte seisneb selles, et lapsesse tulebki suhtuda kui LAPSESSE,
kui kasutada saab spetsialisti teadmisi. Oluline on olemasoleva olukorra selgitamine, näitamine, mida
on võimalik teha, et edasi püüda. Ei
ole olemas last, kellega pole võimalik

Lastevanemate koolitus Tallinnas Käo Päevakeskuses.
mitte midagi teha. Linnu Mae sõnul
võimegi ju jääda kurvastama ja kaasa tundma, selle asemel, et mõelda,
kuidas edasi arendada ja areneda.
Oma pöördumise lapsevanematele võttis Linnu Mae kokku nii: „Ma
ei nuta selle üle, mida ma nagunii
ei saa või ei suuda – tunnen sellest
rõõmu, mida ma suudan.“
Reisiga jäädi väga rahule ning
soovime öelda suured tänud vastuvõtjatele!
Koolijuhina oli hea ka äratundmisrõõm, et mitmed tegevused/õpetused toimuvad meil analoogselt,
positiivne mõtlemine ja rõõmusta-

mine õpilastega koos kuuluvad alati
ka meie päeva. Samas oli tegevusi ja
toimetusi, mille üle tuleb kindlasti
mõelda, kas ja kuidas nähtut Järve
Koolis korraldada. Vanematega arutades võimaldame neil juba teadlikumalt sekkuda oma lapse õpetamisse
ja kasvatamisse. See on vanemale
kindlasti positiivseks elamuseks.
Lastevanemate arvamusi nähtust,
kuuldust saate lugeda kooli kodulehelt www.jarvekool.ee
Lõpetuseks tahan öelda Inglismaal tegutseva sügava vaimupuudega laste koolijuhi sõnad - ainult
käsikäes on meie edu võti.

Toimus II Võrumaa Seeniortantsupäev
Jelena Nurk
SA Võru Pensionäride Päevakeskus juhataja

Tänavune, arvult juba teine Võrumaa Seeniortantsupäev kultuurimaja Kannel suveaias, millest tänavu võttis osa 116 tantsijat. Ilmataat soosis meie üritust, paistis päike ja see andis päevale
kauni sära.
Seeniortantsupäevast võttis osa 9 tantsurühma. Kõige kaugemad külalised
olid Tallinna Haabersti Sotsiaalkeskuse
„Õied“ 16 tantsijat koos juhendajaga.
Külalisi oli ka Põlvamaalt – Kanepi
tantsurühm „Walzer“ ja Saverna rühm
„Sügiskuld“.
Võru linna esindasid kaks tantsurühma – klubi Hõbedane Juus tantsijad ja
Võru Pensionäride Päevakeskuse seeniortantsurühm „Mõnusad Memmed“.
Võru maakonnast oli esinemas 4
tantsurühma – Misso „Meelespea“,
Antsla „Sügismeloodia“, Kurenurme
„Kurõpesä“ ja Osula seeniortantsijad.

Kokku lustis seeniortantsupäeval 116
tantsijat ja neile hoidis pöialt 9 rühmajuhendajat ning seeniortantsu pedagoog Tallinna Pedagoogilisest Seminarist Eve-Mall Saar.
Võru Linnavalitsusest olid peole kutsutud linnapea Kersti Kõosaar, volikogu esimees Tõnu Anton ja abilinnapea
Pille Pikker ning volikogu liige ja Võru
Pensionäride Päevakeskuse nõukogu
esimees Helga Ilves. Tantsijaid ja korraldajaid rõõmustas see, et kutsutud
külalised Võru Linnavalitsusest leidsid
aega peost osa võtta ja eakatele innustust ning tunnustust jagada.

Päeva toimumise eest peame tänulikud olema eelkõige Võru Linnavalitsusele, kes eraldas vahendid päeva läbiviimiseks ja headele sponsoritele - Leeri
Lillesalong ning Võrumaa Teataja.
Osalejate arvamus tantsupäevast oli
väga hea ning sooviti sellise peo toimumist ka järgmisel aastal. Tallinna tantsijad panid meile südamele, et kui tuleval
aastal pidu korraldate, kutsuge kindlasti
ka meid, tuleme igal juhul.
Võrumaa II Seeniortantsupäev möödus mõnusate rütmide ja tantsude saatel, tantsuringidele vahelduseks esines
Võrumaa Puuetega Inimeste Koja an-

Tantsupäeval lustisid seeniorid nii Võru-, Põlva- kui Harjumaalt.
sambel Elurõõm sõnalis- muusikalise
põimikuga. Üritus lõppes ühise piknikuga.
Korraldajate hinge tegi soojaks tantsijate ühine soov ka järgmisel aastal
osaleda ning pedagoog Eve- Mall Saare

lausutud sõnad: „Väga ilus pidu oli.“ See
innustab mõtlema juba järgmise aasta
peo korraldamisele.
Päeva korraldasid SA Võru Pensionäride Päevakeskus ja klubi Hõbedane
Juus.
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Võru Linnavolikogu 11. juuni istung

Võru Linnavolikogu istung 11. juunil
Võru linna soojusmajanduse
arengukava aastani 2020 (1.
lugemine)

Volikogus läbis esimese lugemise
Võru linna soojusmajanduse arengukava aastani 2020, mille on koostanud
OÜ Pilvero. Võru linna soojusmajanduse arengukava vaatleb kompleksselt
kõiki linna soojus- ja kütusevarustuse
süsteeme.
Koostatud arengukava peab aitama
linnavolikogu ja -valitsust ratsionaalsete pikaajaliste energiapoliitiliste otsuste
vastuvõtmisel.
Energeetika planeerimise üldine eesmärk on kasutada maksimaalselt ära
eeliseid, mida pakub ühiskonnale energiaressursside optimaalne kasutamine.
Võru linna soojusmajanduse korralduse skeem on üsna lihtne, sest linnale
kuulub vaid üks soojuse tootja AS Võru
Soojus, kelle hallata on 4 katlamaja koos
kaugküttevõrkudega.
ASi Võru Soojus poolt opereeritavad
katlamajad kasutavad kütuseks valdavalt puitkütuseid (hakkpuitu, puitjäätmeid, raiejäätmete haket, saepuru, puukoort) ja vedelkütuseid (põlevkiviõli,
kerge kütteõli). Linna infrastruktuuride
põhilisteks tugevusteks on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide areng ning soojamajanduses keskkonnasäästlikuma biokütuse kasutamine.
Soojamajanduse arengukavaga saab
tutvuda volikogu kantseleis.

Võru linna ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2012 (1. lugemine)

Volikogus läbis esimese lugemise
Võru linna ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni arengukava aastateks 20082012.
Võru linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2008–2020
on aluseks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Võru linnas arengukavaga piiritletud alal.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse kohaselt rajatakse ühisveevärk ja
ühiskanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi
ja ühiskanalisatsiooni arengukava alusel, mis koostatakse vähemalt 12–aastaseks perioodiks.
Arengukava ülesanne on piiritleda
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, anda hinnang ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamise maksumuse kohta, näidata üldistes huvides
kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise
kohad ja teised avalikud veevõtukohad.
Nimetatud arengukavaga saab tutvuda volikogu kantseleis.

Ühisveevärgi ja kanalisatsioonivõrgu laienemise lepingu sõlmimine

Volikogu otsustas delegeerida Võru
Linnavalitsusele AS-iga Võru Vesi ja
Võru vallaga 3-poolse halduslepingu
sõlmimine Võru valla haldusterritooriumil asuvate Võlsi küla, Kose aleviku, Meegomäe küla ja Võrumõisa küla
ühendamiseks ühisesse veevärgi- ja kanalisatsioonivõrku.

Leping annab võimaluse AS-l Võru
Vesi laiendada oma tegevuse piire üle
Võru linna administratiivpiiride. Sellega
suureneb AS Võru Vesi käive ja kasum,
mis võimaldab omakorda hoida teenuse
hinda madalamal ning tagada teenuse
pakkumisel suurema kindluse ja stabiilsuse. Teenuse ala laienemine vähendab
kulusid reovee töötlusele ja väldib ühtsel, kahte omavalitsust lepinguga hõlmaval reovee kogumisalal paralleelsete
reoveepuhastite ehitust.
Leping annab paremad võimalused
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks ja võimalusterohkemalt rahastamise taotlemiseks Euroopa liidu
fondidest.

Võru linna 2008. aasta lisaeelarve
vastuvõtmine ja eelarve muutmine (1. lugemine)

Volikogus läbis esimese lugemise
Võru linna lisaeelarve. Eelnõu kohaselt
suurendatakse tulude eelarvet kokku 2
226 633 krooni. Kulueelarvet vähendatakse 3 773 367 krooni ja ﬁnantseerimistehingute eelarvet 6 000 000 krooni
võrra.
Lisaeelarve koostamise eesmärgiks
on sihtasutustelt Võru Linnavalitsuse ja
hallatavate asutuste projektide rahastamiseks laekunud sihtotstarbeliste eraldiste eelarvesse lisamine. Kuna projektid moodustavad linna eelarvest olulise
osa, siis pole neid võimalik ﬁnantseerida teiste kulude arvel ja projektide läbiviimiseks on raha eelarvesse lisamine
hädavajalik.
Teiseks eelarve muutmise põhjuseks
on Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimise riigihanke nurjumine liiga kõrge
hinna tõttu. Kuna Kreutzwaldi tänava
rekonstrueerimist ei alustata, vähendatakse planeeritud summa võrra nii
kulueelarvet kui ka planeeritud laenu
eelarvet.
Eelnõuga saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis ja Võru linna
veebilehel www.voru.ee (Kohlik võim/
Eelarve)

Volikogu otsuse muutmine laenu
võtmiseks

Volikogu muutis Võru Linnavolikogu
20.02.2008 otsust nr 194 „Loa andmine
laenu võtmiseks“ ja otsuse kohaselt vähendatakse investeeringulaenu mahtu 6
miljoni krooni võrra.
Võru linna 2008. aasta eelarvesse on
planeeritud Kreutzwaldi tn rekonstrueerimine. Riigihanke parima pakkumuse hind ületas oluliselt planeeritud eelarvet ja riigihange kuulutati
nurjunuks. Täiendavalt on planeeritud
rekonstrueerida Petseri tn. Investeeringuteks vajalik summa väheneb kokku 6
000 000 kr ja selle võrra vähendatakse
investeeringulaenu mahtu.

Võru linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirjade kinnitamine

Volikogu võttis vastu Võru linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise ja ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga
liitumise eeskirjad, millega määratakse
kindlaks ühisveevärgi ja –kanalisatsioo-

niga liitumise ja selle kasutamise põhimõtted Võru linnas.
Eeskirja kohaldatakse koos ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse ja teiste õigusaktidega ning klientide nõuetekohase ühisveevärgiveega varustamise
ning reovee ärajuhtimise ühiskanalisatsiooni kaudu tagab vee-ettevõtja.
Võru linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumise ja kasutamise eeskirjadega saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis või Võru linna veebilehel
www.voru.ee
Määrused jõustuvad alates 1. jaanuarist 2009.a.

Kinnistu müümine

Volikogu otsuse kohaselt müüakse enampakkumise korras kinnistu
F.R.Kreutzwaldi tn 109 registriosa nr
973041. Enampakkumise alghinnaks
kinnitati 8 000 000 krooni.
Kinnistu F.R.Kreutzwaldi tn 109
pindala on 13390 m². Kinnistul asub
kahekorruseline koolimaja suletud netopind 1083,5 m², töökoda suletud netopind 82,7 m² ja pumbamaja 12,8 m².
Hooned on ehitatud aastal 1942.
2008. aasta kevadeni oli hoone kasutuses Võru I Põhikooli ühe koolihoonena. Kuna Võru I Põhikooli õppetööd on
otsustatud jätkata 2008. aasta sügisest
aadressil Seminari tn 1 ja Paju tn 5a,
jääb nimetatud kinnistu kasutusest välja
ja ei ole linnal edaspidi kavandatud kasutada avalikul või valitsemise otstarbel.
Kasutamata hoone majandamise kulude
vähendamise eesmärgil on otstarbekas
kinnistu müüa.

Volikogu otsuse muutmine linnapea töötasu osas

Võru
Linnavolikogu
muutis
12.12.2007 otsust nr 188 „Võru Linnavalitsuse struktuuri,
teenistujate koosseisu, palgamäärade
ja palgatingimuste kinnitamine“. Linnavalitsuse ettepaneku kohaselt muudeti nimetatud määruses põhimõtet, et
linnapea töötasu arvutmisel lähtutakse
Statistikaameti poolt avalikustatud eelneva aasta teise kvartali Eesti keskmisest brutopalgast. Linnapeal töötasu oli
eelpoolnimetatu 2,8-kordne korrutis.
Linnapea töötasu sidumine keskmise
palgaga ei sobi nii muutuvas majanduslikus keskkonnas ning otsuse eesmärk
on jätta ametipalga määramise otsustus
kogu ulatuses linnavolikogule.

Võru linna 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande
kinnitamine

Volikogu kinnitas Võru linna 2007.
aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande.
Võru linna 2007 aasta majandusaasta aruanne sisaldab informatsiooni
Võru Linnavalitsuse ja tema hallatavate
asutuste ning linna valitseva või olulise mõju alla olevate juriidiliste isikute
majandustegevuse tulemuste kohta.
Raamatupidamise aastaaruandesse on
konsolideeritud linnavalitsuse, kuueteistkümne hallatava asutuse, kahe äriühingu ja kahe sihtasutuse majandustulemused.

Tulusid laekus 2007. aastal 205 995
084 krooni, mis moodustab 95,7% eelarvest, alalaekumine moodustas 9,3 milj
krooni. Tulude alalaekumise põhjuseks
on eelkõige keskkonnaprojektide jätkumine 2008. aastal ja vara müügitulu
alalaekumine.
Kui tulueelarve täideti 95,7%, siis
kulueelarve täitmine oli madalam, so
93,3%. Kulude maht tervikuna kasvas
võrreldes 2006. aastaga 9%.
Võru linna kui omavalitsusüksuse
ülesanne on korraldada linna omanduses olevate koolieelsete lasteasutuste,
põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogu ning kultuurimaja ülalpidamist. Võru linna ülesanneteks
on juhul, kui need ülesanded ei ole seadustega antud kellegi teise täita, korraldada sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite
hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja
kommunaalmajandust, veevarustust ja
kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, linnasisest
ühistransporti, teede ja tänavate korrashoidu.
Võru linna majandusaasta aruanne
annab ülevaate eelpool nimetatud valdkondade tegevusest 2007. aastal ning
sellega saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis ja Võru linna veebilehel
www.voru.ee.

Võru linna noorsootöö arengukava aastani 2013 (1. lugemine)

Volikogus läbis esimese lugemise
valdkonnapõhise arengukavana Võru
linna noorsootöö arengukava aastani
2013.
„Noorsootöö seadus“ sätestab kohustused linnavolikogule, millest esimeseks
on määrata noorsootöö prioriteedid
oma haldusterritooriumil ning sätestada nende saavutamiseks vajalikud ülesanded linna arengukavas. Võru linna
arengukavas aastani 2027 on lühidalt
välja toodud noorsootöö hetkeolukorra
kirjeldus ning määratletud arendamiseks vajalikud tegevused. Noorsootöö
valdkond nõuab aga oma laiahaardelisuse tõttu siiski eraldi kaardistamist,
analüüsi ning tegevuskava, mida kõike
on ka käesoleva arengukavaga tehtud.
Tegevuskavas on välja toodud tegevused aastate kaupa, kuid ei ole märgitud tegevusteks vajalikke summasid,
kuna kõik suuremad investeeringud on
kirjas Võru linna arengukavas aastani
2027. Paljude tegevuste juures ei ole aga
võimalik rahalisi vahendeid välja tuua,
kuna seda kõike tehakse olemasolevate
vahendite arvelt.
Arengukava koostamise järel võib
kokkuvõtteks märkida, et Võru linnas
on noorsootöö alane tegevus aktiivne ja
kuni 19-aastastel noortel on väga palju
võimalusi tegeleda erinevate huvialadega. Samas on kindlasti veel palju võimalusi nimetatud valdkonnas, mida muuta
ja parendada.
Noorsootöö arengukavaga saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis või
Võru linna veebilehel www.voru.ee.

Ranitsatoetuse maksmise kord

Linnavolikogu kehtestas ranitsatoetuse maksmiseks korra, mille kohaselt
toetatakse käesoleva aasta sügisel 1.
klassi astuvaid lapsi 1500 krooniga ning
rahasumma kantakse üle lapsevanema
pangaarvele või makstakse välja sularahas.
Võru linna eelarves on planeeritud
1500 krooni iga 2008.aasta 1.septembril
esimesse klassi astuva lapse pere toetamiseks.
Ranitsatoetuse taotlemine toimub
vormikohase avalduse esitamisega, mis
on kättesaadav Võru Linnavalitsuse infosaalis või linna veebilehel www.voru.
ee. Väljapoole Võru linna õppima asuvatele lastele toetuse taotlemisel esitatakse lisaks avaldusele ka kooli tõend.
Avaldusi ranitsatoetuse saamiseks võetakse vastu Võru Linnavalitsuses jooksva
aasta 1. augustist 15. septembrini.
Ranitsatoetus on Võru linna eelarvest
üldhariduskooli esimesse klassi mineva
lapse vanemale, eestkostjale või lapse
hooldajale makstav ühekordne toetus
ning seda makstakse vanemale, kes ise
ja kelle kooliminev laps omab jooksva
aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistris elukoha aadressi Võru linnas.

Määrusega saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis või Võru linna veebilehel www.voru.ee.

Eesti Rahvamajade Ühing liikmeks astumine

Volikogu otsuse kohaselt astub Võru
Kultuurimaja Kannel mittetulundusühingu Eesti Rahvamajade Ühing liikmeks.
MTÜ Eesti Rahvamajade Ühing
(ERMÜ) on organisatsioon, mis ühendab omavalitsuste hallatavaid rahvamaju
ning mille eesmärgiks on rahvamajade
väärtustamine eesti kultuuritraditsioonide hoidmisel ja arendamisel, nende
tegevuse koordineerimine ning laiendamine, samuti osalemine kultuuripoliitikate ja –strateegiate kujundamisel
jpm.
Võru Kultuurimaja Kannel on järjepidevuse kandjana vanim rahvamaja Eestis. Tänase Võru Kandle tegevus
on eeskujuks kogu riigi rahvamajade
edendamisel. ERMÜ poolt pakutav
laiapõhjaline toetus võimaldab kiiret
kogemuste vahetamist ning sekkumist
kultuuripoliitika arengusse nii, et oleks
tagatud rahvamajade riiklik seaduslik
kaitse ja planeeritud areng.
Hetkel kuulub ERMÜ ridadesse 63
rahvamaja.

Võru linna teenetemärgi omistamine

Volikogu otsuse kohaselt omistatakse
käesoleval aastal Võru linna teenetemärk staažikale matemaatika õpetajale
ning erinevate õppematerjalide koostajale Aavo Linnule panuse eest Võru hariduselu edendamisel ning Aavo Lindu
premeeritakse 30 000.- krooniga.
Võru linna teenetemärk antakse üle
Võru linna asutamise aastapäeval.
Võru linna teenetemärke hakati välja
andma alates 1994. aastast.
Võru linna teenetemärk omistatakse
füüsilisele isikule Võru linnale osutatud
teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena. Teenetemärk võidakse
anda eesti kodanikule või välismaalasele.

Maade munitsipaalomandisse
taotlemine

Volikogu otsustas taotleda Võru linna
omandisse järgmiste tänavate alused ja
nende teenindamiseks vajalikud maad:
• Tulika tänav T1 pindalaga 6313 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
• Leesika tänav T1 pindalaga 1999 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
• Mündi tänav T1 pindalaga 3261 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
• Kalmuse tänav T1 pindalaga 7459 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
• Madara tänav T1 pindalaga 3120 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
• Nõgese tänav T1 pindalaga 1123 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
• Taara tänav T1 pindalaga 8099 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
Maa munitsipaalomandisse andmise
otsustab nimetatud maade osas munitsipaalomandisse taotletava maa asukoha järgne maavanem.

Revisjonikomisjoni kontrollimise
tulemuste kinnitamine

Volikogu kinnitas 25. aprilli 2008.a.
revideerimise akti Võru Linnavalitsuse
2007.a. eelarve reservfondi kasutamise
õigsuse ja sihipärasuse kontrollimise
kohta.
Võru linn 2007. aasta eelarves moodustati reservfond suurusega 1 695 050
krooni, millest aasta jooksul eraldati 1
522 705 krooni.
Revisjonikomisjon leidis, et linnavalitsus peab oma reservfondi kasutamise
korraldustes märkima põhjenduse, millisel eesmärgil reservfondi vahendeid
kasutatakse ja miks vastav kulu ei ole
eelarvesse planeeritud.
Võru linna eelarves moodustatud
reservfond on mõeldud ootamatute ja
enamasti ühekordsete ettenägematute
kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha
ja eelarvesse planeerida.
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VÕLANÕUSTAMINE
rahalistesse raskustesse
sattunud isikutele nende
toimetulekuvõime
parandamiseks.

Võlanõustamine on:
abivajajale tasuta nõustav
teenus ning ei anna
materiaalset abi.
Nõustamine toimub
Nöörimaa Tugikodus
neljapäeviti 9.00-16.00
(nõustaja Marve Kõiv),
vajalik eelregistreerimine
telefonidel 786 4765
või 530 07637.
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