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SISUKORD
Ettevõtjate
ümarlaud
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Maagiline Võru 225

27. jaanuaril toimus Tartu tn 25
konverentsisaalis Võru Linnavalitsuse korraldatud ettevõtjate
ümarlauakoosolek. Osalejaid oli
ligi 30, mis näitab osalejate huvi
kasvu ürituse vastu. Päevakorras
oli kolm teemat: Võrumaa tööturg, Võrumaa Arenguagentuuri
tegevus ning Võru Linnavalitsuse
planeeritavad riigihanked aastal
2009 …

Meeldetuletus
ettevõtjatele
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Tähelepanu, Võru linna territooriumil tegutsevad ettevõtjad (aktsiaseltsid, osaühingud)! Jälle on
käes aeg oma tegutsemise jätkamisest Võru Linnavalitsuse ettevõtlusspetsialisti teavitada, et
oleks võimalik majandustegevuse registris vastav kanne vormistada …

Foorumteater teistmoodi
teater
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Möödunud aasta detsembris said
Võru Kesklinna Gümnaasiumi,
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi
ja Võru I Põhikooli õpilased koos
VAT Teatri Foorumgrupiga osaleda foorumteatri etenduses. Üritus sai teoks tänu Võru linna
poolt maavalitsuse alaealiste komisjonile kirjutatud projektile
“Noorte toimetulekuoskuste arendamine” …

Eesti muusika
kontsert
emakeelepäeva
valguses
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Neljapäeval, 12. märtsil kell 18
tähistab muusikakool emakeelepäeva eesti muusika kontserdiga.
Kavas on eesti päritoluga muusika nii pärimusmuusika varasalvest kui ka eesti heliloojatelt …

Vahetusaasta
Saksamaal
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Vahetusaasta Saksamaal algas
iseenesest hästi, kuigi palju uusi
inimesi ja uus koht tegid mind
ärevaks.
Esimene mõte, kui Saksamaale
Frankfurdi lennujaama jõudsin,
oli wow, päris lahe on. Sealt edasi sõitsin rongiga oma uude keelelaagri perre. Keelelaagri peres
tekkis esimene mõte, et kuhu ma
nüüd sattunud olen. Tegemist oli
farmiga, kus …

Praegune Seminari park ehk endine
turuplats on olnud ühe toreda legendi sünnikohaks – see oli koht, kus talumehed kauplemas käisid ning suuremad sündmused aset leidsid. Ja just
seal turuplastil umbes sada aastat tagasi tembutas San Martino de
Kastrozza munamüüjaga, tehes sel
kombel oma õhtusele mustkunstietendusele reklaami. Oma meeliköitvate illusioonidega ning uskumatute
trikkidega suutis Kastrozza põnevusest põksuma panna kõikide südamed, täites säraga nii väikeste kui
suurte külastajate silmad.

Kersti Kõosaar
linnapea

Võru linn on justkui
võlulinn, kus iga paik
ning maja jutustab oma
lugu. Nii järv kui pargid
on seotud sündmustega,
mis põimitud vahvatesse legendidesse ning
mida ikka ja jälle armastatakse rääkida.

Ka käesoleval aastal on põhjust
põnevust tunda, sest augustikuus toimuvate 225. aastapäeva ürituste
raames muutub Võru linn paariks
päevaks justkui mustkunstilavaks.
Maagilisi hetki saab näha kultuurimajas Kannel mustkunstietendusel, kuid
pole ka võimatu, et jalutades linna
tänavail, saad osa mõnest võlutrikist.
Iseloomustamaks 225. aastapäeva
raames toimuvaid sündmusi, kannavad pidustused ühtset tunnuslauset Maagiline Võru. Aastapäevaga
meenutatakse Võru linnas tegutsenud
ja Euroopas kuulsaks saanud mustkunstiprofessorit San Martino de
Kastrozzat, kodanikunimega Julius
Skrastin.

Maagilist ehk võlulist maitset saab
tunda ka linna toitlustuskohtades,
kus pidustuste raames pakuvad nii
kohalikud kui ka Võru sõpruslinnade
kokad põnevaid maitseelamusi,
korraldatakse auhinnamänge ja üritusi. Alates veebruarist pakub pubi
Õlle 17 võimalust tutvuda sodiaagimärkidega. Igal kuul ühel
laupäeval räägitakse vastava kuu sodiaagimärgist ning toitudest, mis on
selle märgi puhul sobilikud.
Võru 225. aastapäeva üritustel
mõeldakse kõigi, nii inimeste kui
loomade peale. Nagu igas kodus, nii
ka linnas, tehakse veidi korrastustöid,
et pidu saaks õige hoo sisse. Võru linnapäevad avatakse Võru kodutute
loomade varjupaiga talgute näol,
mille käigus korrastatakse varjupaiga
territoorium.
Võru linn pakub 225. aastapäeva
üritustega põnevat vaheldust.
Omamoodi lugu jutustavad
Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumis
etenduvad Papa Kreutzwaldi Õueteatri lavastus “Hää lats – höörik
hand, halv lats – lapik hand”, pakkudes mõttelisi mosaiigikillukesi tänapäevast ja minevikust, ning kõige
pisematele vaatajatele mõeldud Har-

ry Gustavsoni Pereteatri etendus,
milles tegelasteks linnud ja loomad.
Spordihuvilised saavad kaasa elada Jaan Gutmanni nimelisele võrkpalliturniirile, osaleda Võru IV rattarallil, orienteerumisvõistlusel või jalgratta paarissprindis, samuti on võimalus koos oma pereliikmete või
töökaaslastega oma võimed proovile
panna 1784 m linnajooksus.
Aastapäeva pidustustel täitub
Võru linn kaunite helidega, kui toimuvad Võru vaskpillipäevad ning tasuta muusikalihittide kontsert eesti
tuntud artistide esituses. Sel aastal on
kontsert Koreli oja kaldaalal või vihma korral kultuurimaja Kannel aias.
Sünnipäevameeleolu aitavad üleval
hoida ka noortebändid, laste etteasted ja kostüümides rongkäik.
Nostalgilisi hetki loob vanasõidukite paraad ja näitus ning pidustused teeb magusaks uhke juubelitort, ning otse loomulikult ei puudu
sünnipäeval ka laadamelu.
Võru 225. aastapäevale pühendatud linnapäevad peetakse 18.–22. augustini. Päevad on täis üllatusi ning
sünnipäevamelu, tegevusi jätkub nii
noortele kui vanadele.

Võru linna 225. aastapäeva
logo ja tunnusmeloodia
Veebruaris toimunud Võru linnavalitsuse istungitel kinnitati juubeliaasta logo ning tunnusmeloodia. Logo
ja tunnusmeloodia kasutamise eesmärgiks on teavitada üldsust Võru
linna 225. aastapäeva pidustustest
ning seda läbivast teemast, milleks
on maagia ja mustkunst.
Tunnuslausest “Maagiline Võru”
ja kujunduselementidest koosnev logo sümboliseerib mustkunstniku abivahendeid: kübarat, millest kiirgavad
välja maagilised sädemed, võlukeppi ja mängukaarte, mille numbrikombinatsioonist moodustub 225.
Logo autorid on Liisu Tool ja Priit
Leppik.
Logo kasutamine on tasuta, kuid
selle kasutusloa saamiseks tuleb esitada Võru Linnavalitsusele kirjalik
taotlus, milles märgitakse logo kasutusala ning tiraaži suurus.
Maagilise Võru tunnuslause ja logo on pühendatud eelkõige 225. aastapäevale ning on kasutatavad 2009.
aastal.
Aastapäeva tunnusmeloodiaks sai
heliteos märksõnaga “Tuulemaagia”,
mille autor on Pärnust pärit muusik
Tarmo Vallist.
9-liikmelise komisjoni hinnangul
on konkursi võitnud heliteos mitme-

Võru linna 225. aastapäevale pühendatud logo
külgselt kasutatav ning kõige lähedasem konkursi tingimustes püstitatud
nõuetele.
Võru linnavalitsusse laekus tähtajaks 8 tööd ja 1 kirjalik ettepanek.
Konkursi tingimustele kvalifitseerus
neist 5 teost. (VLL)

INFOKS:
Jätkuvalt on kasutusel ka Katre Lemberi kujundatud Võru
linna logo (kinnitatud Võru linnavalitsuse 17.06.2003 korraldusega nr 511) ning Raivo Kelpi välja pakutud Võru linna
tunnuslause “Üts ummamuudu liin” (kinnitatud Võru linnavalitsuse 30.01.2004 korraldusega nr 77).
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Lapsed vajavad perekonda
Kõigil lastel ei ole vanemaid,
kes neid kasvataksid ja hooldaksid. Põhjuseks võib olla
vanemate oskamatus elus toime tulla, hoolimatus, vägivaldsus, sõltuvus, haigused
või surm.
Eestis on peresid, kellel on
soov kasvatada koduta jäänud
lapsi. Sellist pere nimetatakse
kasupereks, seaduses on see
sätestatud kui peres hooldamine.
Võru linna laste paigutamist hooldusperedesse korraldab Võru linna sotsiaaltööosakond, kuid see ei tähenda, et
ka hoolduspered peaksid Võru linnast olema.
Kui teie pere soovib saada
hoolduspereks, pöördu Võru

Linnavalitsuse lastekaitsespetsialisti Katrin Pihlapi poole tel
785 0925, katrin.pihlap@voru.
ee.
Lastekaitsespetsialist tutvustab teile kasuvanemaks
olemise põhimõtteid ja vorme,
nõudeid, toetusi, kasuvanema
õigusi ja kohustusi.
Kasuvanemal on õigus sotsiaalnõustamisele, koolitusele
ning ettepanekute tegemisele
lapse arengukavasse ja perekonnas hooldamise lepingusse.
Peres kasvanud laps saab
peres elamise, teistega arvestamise oskuse ja tunde, et temast hoolitakse ning on suurena märksa toimetulevam
täiskasvanu.

Kubija rolleri- ja suusarada
– hästi valminud projekt!
Kubija rekreatsiooni- ja
tervisespordikeskus,
rahvasuus rollerirada,
on valminud läbimõeldult ning seetõttu leidnud ka aktiivset kasutust. Tänu looduslikule
eripärale, seda toetavale infrastruktuurile
ning väljakujunenud
traditsioonidele on see
suurepärane koht vaba
aja veetmiseks.
Kubija 2,5 km pikkuse rolleriraja asfaldi rekonstrueerimine, saepurukattega kõnni- ja
jooksuraja ehitamine, radade
valgustamine, 20 parkimiskoha
ja juurdepääsutee ehitamine
ning muu vajaliku väljaarendamine selles puhkepiirkonnas on
äärmiselt oluline, võimaldades
aasta ringi tagada nii linna külalistele kui ka linnaelanikele
aktiivset ja tervistavat tegevust.
Valminud rada on ka hea Võru
Spordikooli õpilaste treeningu
ning võistluskoht.

Perspektiivne
spordibaas
Kubijalt lähtub Võru-Haanja sporditrass, mis ühendab
kahte keskust. Talvel kasutatakse seda suusarajana, muul
ajal matka-, ratta- ja jooksurajana. Kubijalt saavad alguse ka
Rõugesse ning Haanjasse suunduvad jalgrattateed. Tulevikus

analüüsi kohaselt on Võru linna
tugevusteks turismi arendamise
seisukohalt kaunis loodus, tugev
kultuur, hariduse ja sporditraditsioonid ning ka riigipiiride lähedus.

Tulemuslik koostöö

Erki Saarman Kubija rollerirajal.
on kavandatud rajada jalgrattatee ka Võru kesklinnast
Kubija linnaosa kaudu VõruHaanja sporditrassini ja sealt
edasi Haanjasse, seda maakonna jalgrattateede teemaplaneeringu põhjal.
Kubija rekreatsiooni- ja tervisespordikeskuse väljaehitamine edendab Võru linna ja ümb-

ruskonna turismiettevõtlust.
Head võimalused aktiivseks
puhkuseks ja sportimiseks aitavad olulisel määral tõsta Võru
linna ja piirkonda külastavate
inimeste arvu, pikendada nende Võrus viibimist, mis aga omakorda soodustab ettevõtlust regioonis. Võru linna arengukavas
aastani 2025 esitatud SWOT

Kubija projekt valmis koostöös kohalike ja riiklike ametkondadega.
Tervisespordikeskuse renoveerimistöödeks kulus u 5 miljonit krooni, millest Võru linna
osalus on miljon krooni, kaasrahastaja Võru valla osalus
500 000 krooni. Kultuuriministeerium toetas kahe miljoni
krooniga, EAS miljoni krooniga
ning SA Eesti Terviserajad
340 000 krooniga.
Erinevatele arengupotentsiaalidele kaasrahastuse leidmine ning nende realiseerimine on
üks osa linnavalitsuse igapäevatööst. Linnavalitsuse arendus-,
ehitus- ja planeerimisosakond
ning rahandusosakond töötasid
ühtse meeskonnana. Tulemuseks jälle üks samm terviklikuma lahenduse poole. Hea partner selles projektis oli Võru
vald.
Teenuste kättesaadavus,
nende hulk ja kvaliteet linnakodaniku tarvis – need on esmatähtsad. Kiireima elukvaliteeditõusu saavutame toetusraha
kasutamisega. Seega tuleb rahanduskomisjonil suunata ka
tulevikus piisavalt linna rahalisi vahendid projektides osalemisse.

Nöörimaa Tugikodust
Nöörimaa Tugikodu, aadress
Räpina mnt 22, on Võru Linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus, mis alustas tööd 1.
jaanuaril 2007.
Nöörimaa Tugikodu juhib
direktor Tiia Peebo. Teenuseid
osutavad sotsiaaltööspetsialistid, avahooldustöötajad, tugiisik, majandusspetsialist, hoolekande assistendid ja koristaja.
Tugikodu töötajad tegelevad eluasemeta jäänud inimeste abistamisega ja Võru
linna eakatele kodanikele nende toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste osutamisega.

Võru linnavalitsus korraldas
27. jaanuaril Tartu tn 25 konverentsisaalis ettevõtjate ümarlauakoosoleku. Osalejaid oli ligi 30, mis näitab osalejate huvi
kasvu ürituse vastu. Päevakorras oli kolm teemat: Võrumaa
tööturg, Võrumaa Arenguagentuuri tegevus ning Võru Linnavalitsuse planeeritavad riigihanked aastal 2009.
Tööturuameti Võrumaa osakonna juhataja Jaan Veeroos
tutvustas väga põhjalikult Võrumaa tööturu hetkeseisu, ümberõppevõimalusi ning tööandjale
pakutavaid tööturuteenuseid.
Lisaks arutleti hetkel eriti päevakorral olevatel teemadel na-

gu töösuhte lõpetamine, töötutoetus ning töötuskindlustushüvitis.
Võrumaa Arenguagentuuri
ettevõtluskonsultant Tiiu Toots
andis ülevaate arenguagentuuri tegevusvaldkondadest. Näiteks pakub agentuur tasuta konsultatsioone toetuste taotlemise
ning ettevõtte alustamise teemadel. Antud teenuseid on paljud ettevõtjad Võrus juba kasutanud ning huvi ei paista raugevat. Lisaks rõhutas Toots ettevõtjate omavahelise koostöö
arendamise olulisust ning vajalikkust.
Viimasena toimus väga elav

ning sisukas arutelu linnavalitsuse 2009. aastal planeeritavate riigihangete üle. Suuremate
hangetena on linnal plaanis näiteks Võru linna tänavate asfalteerimine ja taastamine, Tamula rannaala arendamine (promenaadi, mänguväljakute ja
muude rajatiste ehitamine),
Pika tänava rekonstrueerimine
ning Võru Muusikakooli rekonstrueerimine. Kohalikele ettevõtjatele teeb muret, et suuremate hangete võitjateks on enamasti väljastpoolt tulevad suurettevõtted, kes alltöövõtjatena
kasutavad kohalikku tööjõudu.
Sellest tulenevalt tekib olukord,
kus reaalse töö teevad ära kohalikud, kuid kasum liigub piir-

konnast väljapoole. Kohalike ettevõtjate eelisolukorda seadmine ükskõik missugusel viisil on
aga vastuolus Riigihangete seadusega. Kuidas suurendada Võru linna ettevõtjate konkurentsivõimet nii kohalikul tasandil,
kui ka laiemalt võiks olla edaspidiste arutelude teemaks.
Võru Linnavalitsus tänab
omalt poolt kõiki esinejaid ja
osalejaid ning jääb lootma koostööle ka tulevikus.

Asso Uibo
ettevõtluse ja linnavarade
osakonna juhataja
785 0922
asso.uibo@voru.ee

Sisse on seatud turvatuba
vanemliku hoolitsuseta või perevägivalla all kannatavatele
lastele ja vanematele. Toimub
sotsiaalnõustamine ja rehabilitatsiooniteenuse osutamine
töötutele.

saab pesu pesta ja dušši kasutada.

Abi tugikodule
Nöörimaa Tugikodus on
alati oodatud kasutatud korralikud riided ja mööbel. Eriti
soovitud on meeste teksad,
dressid, T-särgid, pulloverid,
fliisid ja jalanõud.
Täname kõiki, kes on Nöörimaa Tugikodu juba toetanud ja meeles pidanud. Suur
tänu Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 10c klassi õpilastele
ja klassijuhatajale, kes tõid
soojade kingitustega jõulurõõmu meie majja. Samuti täname Võrumaa Keskraamatukogu raamatute eest ja toredat
musikaalset
perekonda
Vinogradoveid.

Lea Valge
sotsiaaltööspetsialist

Korraldatud on ka tasuta
võlanõustamine rahalistesse
raskustesse sattunud isikutele
nende toimetulekuvõime parandamiseks.

NÖÖRIMAA
TUGIKODU
kontakttelefonid

Avatud on päevakeskus,
kus on võimalik kasutada arvutit, vaadata televiisorit, kuulata raadiot, lugeda nii eestikui venekeelseid raamatuid.

• Ööpäevaringne
valvetelefon
782 1542
• Võlanõustamisele
registreerimine
786 4765

Võru linna piirides sõitmiseks on võimalik tellida ka invatranspordiks bussi.
Majas on sisse seatud sotsiaaleluruumid. Tugikodus

• Sotsiaaltöö
spetsialistid
786 4786, 786 4796
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MEELDETULETUS ETTEVÕTJATELE!
Tähelepanu, Võru linna
territooriumil tegutsevad
ettevõtjad (aktsiaseltsid,
osaühingud)!
Jälle on käes aeg oma
tegutsemise jätkamisest Võru
linnavalitsuse ettevõtlusspetsialisti teavitada, et oleks
võimalik majandustegevuse
registris vastav kanne
vormistada.
·
Ettevõtjad, kes jätkuvalt tegutsevad
majandustegevuse registrisse kantud tegevusalal ja kohas, esitavad linnavalitsusele
“Registreeringu õigsuse kinnitamise” taotluse
vormi.
·
Ettevõtjad, kes on muutnud oma
tegutsemiskoha aadressi, on kohustatud esitama linnavalitsusele tegevuse lõpetamise
kohta eelmises tegevuskohas “Registreeringu muutmise taotluse” ning vormistama uue
taotluse vastavalt tegevusalale. Vastasel juhul
on majandustegevuse registris valed andmed,
mis lõppkokkuvõttes on kahjulik teile endile,

Koolitusprogramm
psüühikahäiretega
inimeste pereliikmetele/lähedastele

kuna mujalt tulevad kliendid, kes otsivad informatsiooni majandustegevuse registrist, ei
leia teid ja potentsiaalne klient jääb tulemata. Uue kande vormistamisega majandustegevuse registris kaasneb ka riigilõiv 300
krooni, mis tuleb kanda Võru linnavalitsuse
arvelduskontole nr 10402007003009 SEB
Pank AS või nr 221013390065 aktsiaselts
Swedbank. Registreeringuandmed ja kõik
taotluste vormid leiate majandustegevuse
registri veebilehelt: http://www.mkm.ee/
mtr.
·
Ettevõtjad, kes on lõpetanud oma
tegevuse Võru linnas, on kohustatud esitama
linnavalitsusele “Registreeringu muutmise
taotluse” vormi, kus märgivad ära tegevuse
lõpetamise aja. Teie taotluse alusel arhiveerib
ettevõtlusspetsialist teie kande majandustegevuse registris.
Majandustegevuse register on register,
mis kajastab reaalselt tegutsevate ettevõtjate
tegemisi üle terve vabariigi, kelle tegutsemisala puudutab alljärgnevaid tegevusvaldkondi:
·
jaekaubandus;
·
toitlustamine;
·
hulgikaubandus
(ka tootmisega tegelevad ettevõtted);

·
teenindus;
·
majutus.
“Registreeringu õigsuse kinnitamise” taotluse alusel teeb linnavalitsuse ettevõtlusspetsialist majandustegevuse registris vastava
märke, mis tähendab, et ettevõte tegutseb
vastavalt majandustegevuse registrisse kantud andmetele. Seoses eeltooduga palun
enne “Registreeringu õigsuse kinnitamise”
taotluse esitamist vaadata majandustegevuse
registrist järgi, kas kõik andmed on tõesed
või on vaja sisse viia muudatusi, mis ei ole tasuline protseduur. “Registreeringu õigsuse
kinnitamist” saab vormistada igal aastal ajavahemikul 15. jaanuar kuni 15. aprill. Kui
“Registreeringu õigsuse kinnitamise” taotlust
ei ole tähtaegselt esitatud, peatab keskregister teie registreeringu kuni 1. novembrini,
mis tähendab, et teie ettevõte ei või tegutseda. Igal aastal 1. novembril kustutab keskregister majandustegevuse registris kõik ettevõtted, kellel pole registreeringu õigsus kinnitatud.
Küsimuste tekkimisel palun pöörduda
ettevõtlusspetsialisti poole tel 785 0914, eaadressil sirje.randver@voru.ee või tulla linnavalitsusse, kabinet nr 8 ja vormistada taotlus kohapeal.

Näituse avasid linnapea Kersti Kõosaar ja
Portugali suursaatkonna asejuht Eestis hr André Oliveira.

2009. aastal hakkab toimuma psüühikahäiretega (skisofreenia) inimeste pereliikmetele/lähedastele koolitusprogramm.
18. veebruaril toimus klubis Mosaiik
(Jüri 19a – polikliinik) psüühikahäiretega
inimeste pereliikmetele/lähedastele teabepäev.
Teabepäev oli esimene osa pikemaajalisest loengutsüklist, kuidas toime tulla, kui
pereliikmel/lähedasel on psüühikahäire
(skisofreenia).
Teabepäeva teemaks oli skisofreenia ja
peresisesed pinged.

Koolitusprogrammis
osalemine on tasuta!
Infot saab telefonidel
5302 6209, 782 8720
TULE, OSALE JA
SAA TEADLIKUMAKS!

“Azulejo kunst Portugalis”
Kuni märtsi alguseni on Võrumaa Muuseumis avatud näitus “Azulejo kunst Portugalis”. Sõna “azulejo” tähendab portugali keeles ühelt poolt kaunistatud
ning glasuuritud ruudukujulist keraamilist plaati. Sedalaadi keraamilised plaadid katavad Portugalis arhitektuurilise struktuurielemendina hoonete sise- ja
välispindu.
Azulejod on Portugalis juba viissada aastat katkematult kasutusel ning azulejo-kunsti kaudu on võimalik jälgida kunstivoolude arengut läbi sajandite.
Näitus jääb Võrumaa Muuseumis avatuks märtsi alguseni. (VLL)

VÕRU LINNAVALITSUSE ASUTUSTE PERESPORDIPÄEV
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10. jaanuaril toimus Võru Spordikeskuses teist korda Võru Linnavalitsuse asutuste perespordipäev. Spordipäeval olid esindatud Kreutzwaldi gümnaasiumi,
Kesklinna gümnaasiumi, I Põhikooli, Võru Vene Gümnaasiumi, lasteaia Päkapikk, lasteaia Punamütsike, lasteaia Sõleke, Spordikooli, Kunstikooli, linnavalitsuse ja linnavolikogu koosseisud.

Võru linnavalitsus tänab
kõiki toetajad:
Hotell Kubija, Võru Spordikeskus, Võru Kultuurimaja Kannel,
ALeCoq, Spordiklubi ProFit,
Madd Company, Võrumaa Teataja.

Perespordipäeva idee autor ja
eestvõtja, abilinnapea Innar Mäesalu
autasustab meeste
seitsmevõistluse
40+… vanusegrupi
võitjat, Võru
Kreutzwaldi Gümnaasiumi infojuht
Aivar Halapuud.

Fotol valmistuvad viievõistlusel osalenud
naised 800 meetri jooksuks.
Lisaks viie- ja seitsevõistlusele võisteldi ka
kergejõustiku üksikaladel. Samuti oli võimalus proovida sumokostüümis maadlemist, osaleda aeroobikatunnis, proovida täpsust noolemängus, panna end proovile sõudeergomeetril,
osaleda koos meeskonnaga teatevõistlusel ning
saalijalgpallis. Tegevust jätkus terveks päevaks.
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Eesti muusika kontsert
emakeelepäeva valguses
Neljapäeval, 12. märtsil kell 18 tähistab muusikakool emakeelepäeva eesti
muusika kontserdiga. Kavas on eesti
päritoluga muusika nii pärimusmuusika varasalvest kui ka eesti heliloojatelt.
Traditsiooniliselt on sel päeval külas käinud üks eesti tunnustatud muusik või helilooja. Sel aastal kohtume pärimusmuusik Ando Kivibergiga, kes on
kaua aega ajanud pärimusmuusika asja, mis nüüdseks on päädinud Eesti Pärimusmuusika Keskuse valmimisega.
Keskus asub Viljandis lossimägede lähedal olevas aidas, mida nimetatakse
ka Pärimusmuusika Aidaks.
Miks just sel emakeelepäeval
pärimusmuusika
ja
Ando
Kiviberg?
Eesti Pärimusmuusika Keskus sai

SUUSATAMA!

Sõita saab nii uisu- kui klassikatehnikas. Rada on valgustatud kella 21-ni.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia
2008 missioonikindla ja tulemusrikka
avahooaja eest. Ando, kui asjaajamise
kõrvalt aega saab, mängib torupilli ja
õpib viiulit. Kontserdil kuuleme temalt
juttudele lisaks ka mõne pilliloo. Igal
emakeelepäeva kontserdil pakuvad erilist rõõmu noorte autorite ülesastumised. Muusikakool püüab üha enam tähelepanu pöörata laste ja noorte loomevõimete avamisele.

Rajahooldus igal varahommikul, info raja olukorrast on kättesaadav aadressil http://sport.err.
ee/lumeinfo (kubija).
24. veebruaril üleriigiline
suusapäev!

Celia Roose
Võru Muusikakool

Tulge muusikakooli
kontserdile, see on parim
võimalus tähistada
emakeelepäeva.
SISSEPÄÄS ON PRII!

Möödunud aastal renoveeritud
Kubija rollerirajal on suusarada pikkusega 3 km.

Kubija suusarada ja Võru -Haanja sporditrassi suusarada hooldatakse
2008. aastal ostetud kaasaegse rajahooldustehnikaga.

Kontrollpunktid avatud Võru
Spordikooli Kubija suusabaasi ja
Võru - Haanja sporditrassil Jaanimäe spordibaasi juures kella 1114.
Kontrollpunktis suusatajatele
soe jook ja kõigi registreerunud
suusatajate vahel loositakse välja
auhinnad.
Peaauhinnaks on murdmaasuusad Peltonen.

Võru lasteaed Päkapikk jõululaadal
13. detsembril 2008. a
toimus Võrus jõululaat.
Võru lasteaed Päkapikk
on juba neljas aasta sellel
üritusel aktiivselt osalenud ja sellest on saanud
üks lasteaia traditsioone.
Jõululaadaks valmistumine oli suur
meeskonnatöö ja sellega alustati juba
enne jõulukuu algust. Ürituse eestvedajaks oli hoolekogu, keda toetasid lasteaia personal ja lapsevanemad. Peale
tööpäevi koguneti õhtuti lasteaeda
küpsetama ja meisterdama. Üheskoos

küpsetati vahvleid ja piparkooke ning
kaunistati neid, meisterdati üllatusi:
õnneloosikaarte, makaronist ingleid
jne. Lisaks sellele tõid lapsevanemad
veel erinevaid asju ja üllatusi õnneloosiks. Ühine eesmärk liidab alati ja tänu
sellele on kujunenud aastatega hea
koostöö lastevanemate ja lasteaia personali vahel.
Laadad on ostmise, kauplemise ja
suhtlemise koht. Meie lasteaial oli kõige muu kõrval ka eesmärgiks natuke
lisaraha teenida. Eelnevatel aastatel on
laadalt saadud raha jagatud rühmadele nii mänguasjade ja kui ka õppeva-

hendite ostmiseks ning lastele on õmmeldud esinemiskostüüme. Seekord otsustas hoolekogu, et jõululaadal saadud
tulude eest ostetakse lastele suusad.
Kelgud on nii lasteaial kui ka lastel endil olemas, suusad aga puuduvad.
Jõululaadast on hulk aega möödas,
aga siiski täname kõiki inimesi, kes toetasid meid oma ostudega. Jõululaadalt
teenitud raha eest osteti lasteaialastele 24 paari suuski. Loodame, et edaspidised talved on ikka rohke lumega ja
lapsed saavad talverõõme nautida.

Võru lasteaed Päkapikk

Jõululaadalt teenitud raha eest osteti lasteaialastele 24 paari suuski.

Foorumteater - teistmoodi teater
Möödunud aasta detsembris said Võru
Kesklinna Gümnaasiumi, Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi ja Võru I Põhikooli õpilased koos VAT Teatri Foorumgrupiga osaleda foorumteatri etenduses.
Üritus sai teoks tänu Võru linna poolt
maavalitsuse alaealiste komisjonile kirjutatud projektile “Noorte toimetulekuoskuste arendamine”.
Foorumteatrile pani 1960-ndatel
aastatel aluse brasiillane Augusto Boal.
Foorumteater püüab esile tuua ja ka lahendada ühiskonna vähemuste, kehvemas seisus olevate indiviidide ja kogukondade probleeme.
Foorumteatrit saab edukalt rakendada töös lastega, pakkudes neile senisest teistsugust võimalust enda arendamiseks. Tänu foorumteatrile on võimalik teada saada laste seisukohti erine-

Foorumteatri etendus Võru I Põhikoolis.

Wõru
ajaloost
1934. aasta
veebruaris
Waateaknad
Wõru wabastamispäeval olid
waateaknad päewakohaselt säetud. Eriti meeldiw oli Kreutzwaldi tn
Steinmanni suur waateaken. Lilledega
kaunistatud aken jättis hää mulje. Kuid
weel parema mulje oleks ta siis jätnud,
kui sääl oleks olnud ka mõne riigi- wõi
wabariigi tegelase pilt.

Wäga meeldiw oli ka Käsitööliste
Seltsi aken.
Wõru Teataja nr 13; 3. weebruaril
1934. a
(P. S. Võru vabastamisepäev oli
1. veebruar 1919. a, käsitööliste seltsimaja oli praegune Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum).

Wõru kirikukella walgustamine
Läinud nädalal katsetati Wõru
luteriusu koguduse poolt kirikukella
walgustamist. Katsed andsid häid tagajärgi – numrilaua juurde paigutatud
elektrilamp walgustas kella tarwilisel
määral. Sellest järeldust tehes poleks
linnawalitsusel muud tarwis, kui wool
torni juhtida ja traadid ühendada
tänawawalgustuse traatidega.Wõimalik
see on. Ja kulu pole ka jumalteabkui
suur, päälegi kui kella walgustamiseks
kunagi annetatud 50 krooni. Linna elanikud ootawad linnawalitsuse
wastawaid samme.

Wõru Teataja nr 14; 6. weebruaril
1934. a

Uus jalgpalliklubi Wõrus

vates olukordades käitumise kohta, samuti näitab selle kasutamine lastele
erinevaid valikuvõimalusi käitumiseks
nii keerulistes kui ka igapäevasituatsioonides. See on hea võimalus näha
ennast “kõrvalt”.
Foorumteater ei ole teater, kus publik istub ja plaksutab näitlejate meisterlikkusele, see on teater, kus igaüks saab
osaleda, muuta süžeed ja tänu sellele
aidata kedagi, samas aidates ka ennast.
Iga olukord, kus inimene aktiivselt kaasa mõtleb ja oma mõtteid ka kohe kartmatult väljendada saab, on kasulik ja
tuleb elus sarnasesse situatsiooni sattudes meelde.
Foorumteatris saavad õpilased läbi
mängida neid olukordi, mis neile endile rasked on. Lapsed saavad oma arvamuse näitlejate poolt ettemängitud loo

võideti nii esiliiga kui ka II liiga ja nii
sattus esiliigasse kaks Ilmarise ( I ja II)
võistkonda, mis aga ei saanud teoks,
kuna Eesti Jalgpalliliit selle tühistas ja
nii sai Ilmarise II asemele edasi Jõgeva
linnameeskond).

Neljapäewal tuli kinnitatult tagasi
uue Wõru jalgpalliklubi “Ilmarise” põhikiri. Uus jalgpalliklubi asutati spordiselts “Ilmarise” jalgpalliosakonna asemel, kuna spordiselts “Ilmarine” oma
jalgpalliosakonna likwideeris. Asutajate liikmetena on põhikirjale alla kirjutanud A. Mõlter; R. Pütsep; A. Torop;
A. Lepp; J. Koemets; J. Remmel ja
A. Krappe.
Ühtlasi on teatawaks saanud, et
Wõru kauaaegne spordijuht K. Pustus,
kellel küllaltki suured teened Wõru
spordielu arendamises, lahkub Wõrust
k.a märtsi alul Tartusse, kus asub teenistusse Puhk ja P. ärisse.
Wõru Teataja nr 16; 10. weebruaril
1934. a

Waimse Kultuuri Päewade lõpp-ball “Kandles”

(P. S. 1934. aasta on siiani olnud
Võru jalgpalli edukamaid aastaid, kui

23.–25. weebruarini Wõru Waimse
Kultuuri Päewad lõpewad
25.

Mugaw söögisaal
Mugawa ja ruumika söögisaali
wõrra rikastus hiljuti Wõru, mille awas
end. Kütiseltsi ruumes (Katariina t. 4)
proua Pärn. Söögisaali külastajad on
jäänud ka toitudega wäga rahule.
Wõru Teataja nr 17; 13. weebruaril
1934. a
(P. S. Praegu asub selles majas Katariina kohvik ja eks need toonased sõnad sobivad ka hästi tänasesse päeva).

kohta välja öelda ja selle kohe ka praktiliselt läbi mängida. Võib-olla läbi
mängides ei olegi see arvamus enam
parem, võib-olla on lapse seisukoht just
alguseks parima lahenduse leidmiseks.
Vaid öeldes “Stopp!”, saab igaüks muuta foorumteatri loo kulgu.
Lapsed on andekad ja suudavad erinevate lugude juures pakkuda täiskasvanute omadest hoopis erinevamaid lahendusvariante. Tänu lugude mitmekordsele aktiivsele läbimängimisele
hakkavad lapsed analüüsima oma käitumist, see on väga vajalik inimestevahelistes suhetes.
Foorumteater on teater, mis aitab
elu paremini tundma ning sellega toime tulema.

Iiris Tagen
Võru I Põhikooli sotsiaalpedagoog

weebruaril korraldatawa lõpu-balliga,
kus muu seas esineb kontserdiga ka
Wõrus hiljuti ellukutsutud uus 40-meheline sümfoonia orkester. Alul pidi
see, ühes raamatuloteriiga, korraldatama Wõru ühisgümnaasiumi ruumes,
kuid nüüd on otsustatud õhtu pidada
“Kandles”.
Wõru Teataja, nr 18; 15. weebruaril
1934. a

Waimse Kultuuri Päewad
Waimse Kultuuri Päewad Wõrus
awatakse 23. weebruaril 1. Algkooli
ruumes aukohtuga. Sääl esinewad
Wõrumaa noorkirjanikud M. Aleksa,
E. Ellor, J. Bechter ja E. Loide.
Awasõnad ütleb linnapää F. Suit. Sissepääs maksuta.
Wõru Teataja, nr 20; 20. weebruaril
1934. a
Vanu Wõru ajalehti sirvis
Arthur Ruusmaa
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Elust ja olust Lõuna-Saksamaal
Ma olen alati huvi tundnud reisimise ja maailma eri paikade avastamise vastu, mistõttu seadsingi
endale eesmärgiks aasta uues ja
erinevas keskkonnas vahetusõpilasena veeta.
Minu teekond algas 2008. aasta 1. augusti varahommikul. Tuleb tunnistada,
et ettekujutus välismaal elamisest ja
õppimisest oli mul kodumaal olles üpriski erinev tegelikkusest. Kodus olles
ei osanud ma muidugi hästi ette kujutada harjumist täiesti võõra perega,
saksa keele selgekssaamist ja palju
muud.
Tegelikkuses ei olnudki see pooltki
nii hirmutav ja raske ülesanne. Kõik
toimus loomulikult ja probleemideta.
Elu algas siin neljanädalase saksa keele laagriga, mille järel tuli hüvasti jätta
ajutise vahetusperega ja asuda teele
n-ö õigesse perre.
Keelelaagris õppisime koos kümne
vahetusõpilasega (Soomest, Türgist,
Norrast, Siberist, Eestist ja Lätist) algtõdesid keele kohta, põhiliselt sai enda
sõnavara rikastatud. Olgu veel öeldud,
et enne Saksamaale tulekut ei olnud
mul mingisuguseid teadmisi selle keele kohta!

Aastane pere
Pere on suur – vanemad, kaks kasuõde ja kolm kasuvenda – hetkel on
minuga siin vaid noorim kasuõde. Kahel lapsel on juba oma pered ning kaks
aktiivsemat venda viibivad välismaal.
Minu siinne elu on üsnagi erinev senisest elust, näiteks enne söömist laulmine, teleka puudumine, koduloomaks
kõrvadeta kass (haiguse tõttu opereeriti ära) ning elamine eramajas väikses
külas. Pere on tihedalt seotud kiriku ja
usuga. See ei tähenda, et ma peaksin
palvetama, vaid on lihtsalt mõned tavad, millest kinni peetakse. Nad on äärmiselt toredad ja lõbusad inimesed. See
on väga harv juhus siinkandis, kui peres pole telekat või söömist lauluga
alustatakse. Alguses oli muidugi harjumatu, kuid peale mõnda nädalat oli juba inimlik teisiti teha. Ma olen rahul,
et just sellises peres olen, sest see on
väga erinev ja just seda ma oma vahetusaastalt kõige enam ootasingi – erinevusi.
Ka asukohaga on mul ütlemata palju vedanud. Elan Lõuna-Saksamaal,
pooletunnise autosõidu kaugusel
šveitsist ja Prantsusmaast.
Lõuna-Saksamaa loodusest olin ma
esmakordselt nähes tõesti rabatud –

kõrged mäetipud, laiuvad viinamarjaja maisipõllud. Suvel ja sügisel on siin
hämmastavalt ilus. Poleks osanud arvatagi, et Saksamaal nii ilus võib olla.

Kool

väga palju raadiot, loen ajakirju ja räägin nii palju kui võimalik – see kõik on
väga palju kasuks olnud saksa keele
omandamisel!

Vaba aeg

Koolis käin ma 5 km kaugusel kooVabal ajal käin võrkpalli- ja käsipallibussiga. Kool on väga tihedalt seotud
litrennis. Alguses sai proovitud ka jalgvahetusõpilaste ja erinevate koolidega
pallitrenni, mis on siin tüdrukute seas
üle maailma. Sellel aastal on peale miväga armastatud, kuid kahjuks hakkanu veel õpilasi Mehhikost, Georgiast,
sid võrkpalliajad sellega kattuma ja nii
jäingi võrkpallile truuks. Trennidest
Soomest, Argentiinast ja praktikandid
olen leidnud toredaid sõpru.
ka Ameerika Ühendriikidest.
Õpin 12. klassis, kokku on selles
Peale selle harrastan ma väga tihekoolis 13 klassi. Tänu minu aktiivsele
dalt jalgrattaga sõitmist, sest rongijaam
asub 3-4 km kaugusel minu külast ning
eluviisile olen ma spordiklassis.
läbi selle liigub üsna vähe busse.
Kaasa teen viies õppeaines: inglise
Peale sportlike tegevuste meeldib
ja saksa keel, matemaatika, ajalugu ja
mulle käia kohvi joomas, kokteili- ja
kehaline. Tunnid sain endale ise valijäätisebaare külastada, sõpradega kida.
Algus oli muinos käia või spordugi raske, ei saadivõistlusi vaadanud suurt midagi
ta. Esmakordselt
aru ega kaasa
elus käisingi siin
ühte jäähokimänrääkida, kuid
gu vaatamas, mis
nüüd saan juba
hästi aru.
oli vägagi põnev,
Tundides pankuid pealtvaatajanakse kirja väga
le üsna külm. Ka
vähe, põhiliselt
ühel vingel võrkanalüüsitakse ja
palli meistriliiga
töötatakse suulimängul käisin kaaselt. Tehakse palsa elamas, kus vasju grupitööd ja
tamisi
astusid
käiakse tahvli ees
Ateena ja Saksarääkimas. Huvimaa võrkpallimeeskonnad.
tav on veel ka
see, et kõigil õpi- Lõuna-Saksamaa võlud. JohanTegevusi ja
lastel on alati oma
kohti, mida külasarvamus, kunagi na ei jätnud kasutamata võima- tada, on siin küllaei jääda vastami- lust maitsta oma käega korjatud ga, kuid alati pole
sega hätta. Veel viinamarju.
aktiivseid, kellega
mainiksin ära, et
seda teha.
minu klassis on
Usun, et olen
poisid väga aktiivsed vastamise ja koandnud piisavalt pika ülevaate oma
siinsest elust. Selge on see, et ma ei
dutööde ettelugemisega!
Hindeid pannakse viiepallisüsteesuuda kõike ja kõigest kirjutada, aga
mis, kus hinne 1 on kõige parem ja 5
võin kindlalt öelda, et kogemused, mis
siin läbi elan, on hindamatu väärtusekõige kehvem.
ga. Aasta kodust eemal, täiesti uute inimeste ja uue kultuuriga keskkonnas, on
Saksa keelest
parim viis enda proovile panemiseks!
Soovitan soojalt igal hakkamist täis
Aastases peres sain paar nädalat
noorel see teekond ette võtta, sest kaokergema vastupanu teed minna ja ingtada pole midagi ja et aimu saada kolise keeles rääkida, kuid siis tuli end
gu selle võlust, tuleb seda vaid ise kotõesti käsile võtta ja alustada intensiivgeda!
se saksa keele kõnelemisega. Algus oli
Suure tänu olen ma võlgu Võru lintõesti raske, sest ei saanud teiste jutust
navalitsusele, kes toetas mind välisõppõrmugi aru, aga tänu minu tahtele ja
pestipendiumiga.
innukusele see keel selgeks saada, tuli
Aitäh! Vielen dank!
keeleoskus ootamatult kiiresti. Tõsi ta
on, et juba enne jõule rääkisin ladusalt.
Johanna Kallion
Mitte küll perfektselt, kuid mõistetavalt. Arusaamine on väga hea. Kuulan

MÕNED FAKTID Lõuna- Saksamaa eluolust
• Õlut juuakse Saksamaal kui vett, väga populaarne on see segatuna Coca-Colaga.
• Majadel on rulood väljaspool akent ja üsna naljaka süsteemiga saad neid liigutada.
• Väga palju pagari-, liha - ja juustupoode ning jäätisekohvikuid.
• Absoluutselt igas linnas ja väiksemaski külas on vähemalt üks kirik.
• Prügi sorteeritakse igas peres ning prügikoristuspäeval viiakse prügikonteinerid maja ette.
• Pühapäeviti on poed suletud.
• Tohutult palju kiirteid, kus pole kiirusepiirangut määratud.
• Autojuhilubade tegemine maksab umbes 22 000 krooni ja noortele autojuhtidele pole mingisugust märget (nagu meil vahtralehed).
• Lahja alkoholi ostmine ja pruukimine on lubatud alates 16-ndast eluaastast.
• Kinodes on välismaised filmid saksa keeles dubleeritud.
• Kooliõpilaste seas on väga populaarne pärast kooli taskuraha teenimine näiteks lapsi hoides, abiõpet andes (spordis või teistes ainetes), koristamine eramajades, ettekandjatöö või toidupoes kaubalaadimine.
• Kooliteed alustatakse üldjuhul kuueaastaselt, vahel ka viieselt.
• Noorte seas on populaarsemad sihtkohad puhkamiseks ja ka klassireisideks
Mallorca, Itaalia, Türgi või Hispaania.

Vahetusaasta Saksamaal
Vahetusaasta Saksamaal algas iseenesest hästi, kuigi palju uusi inimesi ja
uus koht tegid mind ärevaks.
Esimene mõte, kui Saksamaale
Frankfurdi lennujaama jõudsin, oli
wow, päris lahe on. Sealt edasi sõitsin
rongiga oma uude keelelaagri perre.
Keelelaagri peres tekkis esimene mõte,
et kuhu ma nüüd sattunud olen. Tegemist oli farmiga, kus oli 200 lehma,
kaks jänest, kaks koera, üks hobune ja
üle kümne kassi. Esimene nädalavahetus oli natuke morn, kuid kui hakkasin
keelt õppima, hakkas asi paremuse
poole muutuma. Tegelikult olid inimesed seal farmis päris lahedad. Esmamulje lihtsalt jättis natuke soovida.

Elust Hittfeldis
Neli nädalat keelt õpitud, sõitsin
oma aastase vahetuspere juurde, Hamburgi lähedal asuvasse Hittfeldi külla.
Algus oli päris õudne. Maja oli suur,
kolmekorruseline, vanemad pehmelt
öeldes koonerid, lisaks üritasid minust
ka ökoinimest teha. Toit oli öko ning
vanematel tekkis igasuguseid problee-

me seoses minu ümberkasvatamisega.
Koolis käisin seal jalgrattaga, mis oli
kokku klopsitud kolmest jalgrattast:
raam ühelt, rattad teiselt (mis ei käinud õieti all ringigi), nii et kui ma kooli jõudsin, olin üleni higine ja tundsin
ennast terve päeva ebamugavalt.

Kas Eestis on elekter?
Õppimisest ei tulnud Hittfeldis midagi välja, kuna olin keelt õppinud vaid
4 nädalat. Mõningates ainetes olid teemad juba Eestis 9. klassis läbitud. Mulle oli see muidugi kasulik, näiteks leiti
et – oo, eestlane oskab arvutada! Asi,
mis tõsiselt vihale ajas oli see, et keegi
ei teadnud Eestist midagi ja küsimused,
mida mulle esitati, polnud lõpuks enam
isegi naljakad. Näiteks: millega Eestis
tegeletakse? Pakuti, et te peate jahti,
kuna seal pole piisavalt toitu. Kas Eestis on midagi natsidega pistmist? Mis
keelt te räägite? Kas teil on seal elekter? Jne, jne. Need olid vaid mõningad
näited. Sellist sorti küsimusi tuli tohutult.
Peale kolmandat Hittfeldis oldud

nädalat ütles pereema, et mõlemale
poolele (vahetusperele ja mulle) oleks
parem, kui ma vahetaks peret. See
muutis edasise sealolemise veelgi ebamugavamaks. Kokku olin seal peres 6
nädalat. Just siis, kui olin klassis kaaslastega tuttavamaks saanud, tuli sealt
lahkuda.
Jätsin siis oma Hittfeldi perega ilusti hüvasti, istusin rongi peale ning sõitsin tagasi oma keelelaagri perre. Seal
veetsin nädalakese. Aitasin farmitöödel, võtsime üles suhkrupeeti jne. Mulle leitud uuel perel Frankfurdi lähedal
oli reis pooleli ja ma pidin ootama,
millal nad tagasi jõuavad. Kui aeg käes,
istusin taas rongi peale ja richtung
Bensheimi. Tegelikult sadasin ma sellele perele üsna ootamatult kaela.

Uus pere ja uus kool
Bensheim, kus ma koolis käin, on
väike linn. Elan aga väikeses külas nimega Gadernheim. Frankfurt pole väga kaugel – autoga 45 minutit. Selles
peres hakkasid suhted klappima kohe
algusest peale. Vahetusvanemad tun-

Gert (vasakult esimene) koos keelelaagri perega.
dusid olevat rõõmsad, et ma nende perre sattusin. Hakkasin käima Goethe
Gymnasiumis 10. klassis ning taas tuli
üle elada küsimustesadu Eesti kohta.
Polnud see midagi uut, kuid tüdinesin
lõpuks ühe ja sama asja seletamisest:
jah meil on Eestis elekter, ei, me ei ela
kiviajas jne. Olin kolmandat korda
täiesti uues keskkonnas.
Nüüdseks olen kooliga täiesti kohanenud. Enamuse aja teisest veerandist
käisin 10. klassis, siis võimaldati mul
klassi vahetada, sest seal oli liiga kerge. Seega, nüüd olen 11. klassis.
Saksamaa erinevates piirkondades
on koolisüsteem erinev. Näiteks minu
koolis kestab õpe 13 aastat. Seetõttu on

nad ka Eesti kooliprogrammist tagapool. Kool iseenesest toimib Euroopa
raha peal ja kõik on ülimalt euro. Inimesed on toredad, kuigi mõned õpetajad tunduvad selle töö jaoks liiga vanad. Võrreldes Eestiga on õpetajate töö
aga märksa kergem ja ka märksa paremini tasustatud.
Jõulud olid toredad, teistsugused
kui meil, aga seda positiivses mõttes.
Ees on veel palju uut ja huvitavat.
Olen endale eesmärgiks võtnud, et enne Saksamaalt ei lahku, kui
Hockenheimi ringrajal võidusõitu vaatamas on ära käidud.

Gert Kender
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Võru linnavalitsuse istungitest detsembris ja jaanuaris
Arengukavade kinnitamine
Kinnitati “Võrumaa Keskraamatukogu
arengukava aastateks 2009–2013” ja “Võru
Järve Kooli arengukava 2009-2011”.
Võru Vene Gümnaasiumi ümberkujundamiseks komisjoni moodustamine
Moodustati komisjon Võru Vene Gümnaasiumi ümberkujundamiseks Võru Vene Põhikooliks. Komisjoni esimees abilinnapea Innar
Mäesalu; komisjoni liikmed: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Peep Poltimäe, haridusspetsialist Kristi Aavakivi, Võru Vene Gümnaasiumi direktor Helle Rebane, Võru Linnavalituse raamatupidaja Saima Lang, juriidilise osakonna juhataja Esko Hillep.
Hoolekogude moodustamine
Võru Järve Kooli hoolekogu
Ilmar Narusk volikogu esindaja; Merike
Varblane lastevanemate esindaja; lastevanemate esindajad Ester Peterson, Katrin Parv,
Merike Kilter; Ulvi Raid toetavate organisatsioonide esindaja; Eve Morel õpetajate esindaja.
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi hoolekogu
Tõnu Anton volikogu esindaja; lastevanemate esindajad Taive Peedosaar, Ülle Rumvolt,
Tõnu Jõgi, Pilvi Kolling, Aivar Kilgast; õpetajate esindajad Maila Vilu, Aivar Halapuu; õpilaste esindaja Nele Rõõmus.
Ehituslubade väljastamine
Võru Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakond väljastas ehitusload:
•
Vindi tn 15 üksikelamu püstitamiseks;
•
Vabaduse tn 4c katlamaja kivikorstna lammutamiseks (katlamaja osaline lammutamine);
•
Pika tänava rekonstrueerimiseks;
•
Jaama tänava sõidutee katte taastamiseks;
•
Räpina mnt 22 Nöörimaa Tugikodu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
•
Katariina allee 4a laohoone (endine loomakliinik) täielikuks lammutamiseks;
•
Katariina allee 4a poolelioleva elamu täielikuks lammutamiseks;
•
Katariina allee 2//Lydia Koidula tn
7 garaaži-kuuri täielikuks lammutamiseks;
•
Lydia Koidula tn 7//Katariina allee
2 laohoone-garaaži täielikuks lammutamiseks.
Võru linna 2009. aasta tunnuslause kinnitamine
Võru linnal täitub 21. augustil 2009. aastal 225. aastat linnaõiguse saamisest. Kuna
juubeliaasta pühendub mustkunstile ja maagiale, siis Võru Linnavalitsus otsustas kinnitada Võru linna 2009. aasta tunnuslauseks Maagiline Võru 225.
Detailplaneeringute kehtestamine
Kehtestati Räpina mnt 20 kinnistu ja lähiala detailplaneering.

Kehtestati F. R. Kreutzwaldi tn 39 krundi
ja lähiala detailplaneering.
Võeti vastu ning suunati avalikule väljapanekule Põllu tn 1f, Pikk tn 2a kinnistu ja selle lähiala detailplaneering.
Võeti vastu Kivi tn 12b, Kivi tn 12a, Kivi
tn 13, Ringtee 4, Ringtee 6, Ringtee 8 ja nende vahelise maa-ala detailplaneering.
Kehtestati Tulbi tn 4 ja selle lähiala detailplaneering.
Alatise komisjoni moodustamine
ja põhimääruse kinnitamine
Moodustati komisjon linnavarade mahakandmiseks ja arvelevõtmiseks järgmises koosseisus:
Komisjoni esimees abilinnapea Jüri Johanson; komisjoni aseesimees ettevõtluse ja
linnavarade osakonna juhataja; komisjoni liikmed linnavarade vanemspetsialist Maiu
Vellak, majandusspetsialist Egon Taal, infotehnoloogia nõunik Kaarel Matsin, raamatupidaja Mare Orula.
Sõidusoodustuse õigust tõendavate dokumentide määratlemise ja
väljaandmise kord
Kinnitati sõidusoodustuse õigust tõendavate dokumentide määratlemise ja väljaandmise kord.
Sooduspiletiga sõitmise õigust tõendavateks dokumentideks Võru linna läbivatel maakonnaliinidel nr 1, nr 11 ja nr 16 määratleti:
•
pensionitunnistus (pensionäril);
•
arstliku ekspertiisi komisjoni otsus
koos pildiga dokumendiga (raske puudega isikutel);
•
õpilaspilet (õpilasel);
•
üliõpilaspilet (üliõpilasel);
•
sotsiaaltööosakonna tõend (kolme
ja enama alla 18aastase lapsega perede vanematel või vanematega võrdsustatud isikutel).
Taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi väljastamine
Väljastati füüsilisest isikust ettevõtjale taksoveoluba ja teenindajakaart taksoteenuse
osutamiseks tähtajaga viis aastat.
Üldhariduskooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse kinnitamine 2009. aastaks
Kinnitati 2009. eelarveaasta õpilaskoha
tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe
õpilase kohta alljärgnevalt:
•
üldhariduskool (va Võru Järve
Kool) 9633,00; Võru Järve Kool 41 316,00.
Kinnitati 2009. eelarveaasta lasteasutuste majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslik maksumus ühe lapse kohta alljärgnevalt:
•
Võru lasteaed Okasroosike
32 948,00;

•
Võru lasteaed Päkapikk
29 140,00;
•
Võru lasteaed Sõleke
30 201,00;
•
Võru lasteaed Punamütsike
28 461,00.
Kinnitati 2009. eelarveaasta huvikoolide tegevuskulu arvestuslik
maksumus ühe õpilase kohta alljärgnevalt:
Võru Muusikakooli põhiõpe 19 968,00
Võru Muusikakooli huviõpe 3 467,00
Võru Spordikool 12 979,00
Võru Kunstikool 5 691,00
Premeerimine
Võru Linnavalitsus premeeris 2000 krooniga Võru linna tublisid korrakaitsjaid, päästeteenistuse päästjaid, vabatahtlikke ja korrakaitsekomisjoni liikmeid tubli töö eest avaliku korra kaitsmisel ja lastega aktiivse ennetustöö eest.
Premeeriti Lauri Semevskyt SA Võru Spordikeskuse tulemusliku juhtimise ja staadioni
ehituse läbiviimise eest 2008. aastal
10 000 krooniga.
Võru linna muinsuskaitse komisjoni koosseisu kinnitamine
Kinnitati Võru linna muinsuskaitse komisjoni koosseis alljärgnevalt:
komisjoni esimees abilinnapea Mäidu
Helistvee; komisjoni aseesimees peaarhitektnõunik Ülevi Eljand; komisjoni liikmed arhitekt Evelin Viljamaa, rahandusosakonna juhataja Kerstin Tammjärv, Muinsuskaitseameti
Võrumaa vaneminspektor Inga Raudvassar.
Komisjoni eesmärgiks on Võru vanalinna
muinsuskaitsealal olevate hoonete restaureerimise ja remondi toetuste läbivaatamine.

alal olevate objektide restaureerimist ja remonti vastavalt laekunud avaldustele.
Toetatakse seitset objekti ning kokku eraldatakse 85 251 krooni.
Projektlaagri läbiviimine
Linnavalitsus andis loa mittetulundusühingul Võru Sümfoonilise Muusika Ühing
viia läbi 17.–22. augustini Võru Kesklinna
Gümnaasiumis noorte puhkpillimängijate projektlaager.
Võru linna 225. aastapäeva tunnusmeloodia konkursi korraldamine
Võru Linnavalitsus korraldab perioodil
19. jaanuarist 6. veebruarini Võru linna 225.
aastapäeva tunnusmeloodia konkursi.
Tunnusmeloodiat hakatakse kasutama
225. aastapäevaga seonduvate ürituste reklaamklippide valmistamisel.
Ametisse kinnitamine
Alates 1. veebruarist on Võru lasteaia
Sõleke juhataja kohusetäitja Inge Järvpõld.
Projekteerimistingimuste määramine
Määrati projekteerimistingimused Jaama
tn 19 kinnistule elamu laiendamiseks.
2009. aasta maamaksust vabastamine
Linnavalitsus vabastas 2009. aasta maamaksust 407 pensionäri ja 17 õigusvastaselt
represseeritud isikut.

Sihtasutuse Võru Pensionäride
Päevakeskuse nõukogu liikme nimetamine
Sihtasutuse Võru Pensionäride Päevakeskus nõukogu liikmeks määrati Nöörimaa Tugikodu direktor Tiia Peebo (tähtajaga kolm
aastat).
Lasteaedade sulgemine kollektiivpuhkuseks
Võru linna lasteaiad Päkapikk, Punamütsike ja Sõleke on 2009. aastal suvepuhkuseks
suletud 1.–31. juulini. Valvelasteaiana jääb nimetatud perioodil tööle lasteaed Okasroosike.
Valvelasteaia koha kasutamiseks tuleb
lapsevanematel esitada hiljemalt 19. juuniks
lasteaia Okasroosike juhatajale avaldus ja tasuda ühekordses määras lapsevanema poolt
kaetav õppekulu ning ettemaksuna toiduraha.
Võru linna koolide vastuvõtu korra kinnitamine
Kinnitati Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi,
Võru Kesklinna Gümnaasiumi, Võru I Põhikooli, Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi, Võru Vene Põhikooli ja Võru Järve Kooli õpilaste vastuvõtu kord.
Reguleeritud on vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud ning vastuvõtmisest või sellest keeldumise teavitamise kord
koolis.

Võru linnavalitsuse sotsiaalhoolekandekomisjoni koosseisu kinnitamine
Kinnitati Võru Linnavalitsuse sotsiaalhoolekandekomisjon koosseis alljärgnevalt:
Komisjoni esimees – abilinnapea Pille Pikker, komisjoni aseesimees – sotsiaaltööosakonna juhataja Virgu Treimut, komisjoni liikmed – juriidilise osakonna juhataja Esko
Hillep, lastekaisespetsialist Piret Kardsepp, linnaarst Tiiu Kõrge, linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Laine Mõtshärg.
Võru Linnavalitsuse 4.12.2007 korralduse nr 682 “Võru linna huvikoolide hoolekogude koosseisude
kinnitamine” muutmine
Muudeti Võru Kunstikooli hoolekogu
koosseisu järgnevalt: lastevanemate esindaja
Kristel Pajumets; õppurite esindaja Liisa
Kunnus.
Muinsuskaitse alal oleva objekti
remondi toetamine
Võru Linnavalitsus toetab muinsuskaitse

Võru linnavolikogu istungid detsembris ja jaanuaris
Sõidusoodustuse määra kehtestamine Võru linna läbivatel maakonnaliinidel
Võru Linnavolikogu kehtestas linna eelarvest rahastatavaks täiendavaks sõidusoodustuseks Võru linna läbivatel maakonnaliinidel
(nr 1, nr 11 ja nr 16) 50 krooni 30-päeva pileti kohta.
Alates 01.01.2009 on Võru Maavalitsuse
kehtestatud 30-päeva pileti hinnaks Võru linna läbivatel maakonnaliinidel (nr 1, nr 11 ja
nr 16) 250 krooni. Võru linn kompenseerib
vedajale madalama hinnaga piletite müügist
saamata jäänud tulu, mille tulemusena kujuneb ostja jaoks 30-päeva sooduspileti hinnaks
200 krooni.
Maavalitsuse poolt 30-päeva pileti hinna
muutumisel muutub vastavalt ka 30-päeva
sooduspileti hind. Vedajale 30-päeva sooduspileti müügi tõttu saamata jäänud tulu kompenseerimiseks sõlmib Võru Linnavalitsus vedajaga lepingu. Iga kuu möödudes esitab vedaja Võru Linnavalitsusele arve, milles on
märgitud müüdud 30-päeva sooduspiletite kogus ning sellest tulenev saamata jäänud tulu,
mille linnavalitsus kompenseerib.
Võru Linnavolikogu kinnitas Võru
linna 2009. aasta eelarve
Volikogu võttis vastu linna 2009. aasta tulude eelarve kogumahus 164 249 923 krooni,
kulude eelarve kogumahus 162 631 689 krooni ja finantseerimistehingute eelarve kogumahus -1 618 234 krooni.
Tulude eelarve planeerimise aluseks on
2008. a tulude laekumine ja Rahandusministeeriumi 2009. a prognoosid. Suurim tuluallikas on füüsilise isiku tulumaks, millele järgneb mittesihtotstarbeline toetus riigieelarvest
omavalitsuste tulubaasi ühtlustamiseks.
Linna kulueelarve on koostatud kokkuhoiupoliitikast lähtuvalt. Linna järgmise aasta plaanitud suuremad investeeringud on Tamula järve rannapromenaadi väljaehitamine
kogumaksumusega 28,6 miljonit krooni, Võru muusikakooli rekonstrueerimine kogumaksumusega 10,4 miljonit krooni ja Võru Lasteja Pereabikeskuse renoveerimine kogumaksu-

musega 3,9 miljonit krooni. Jätkuvad ka mitmed keskkonnahoiu projektid.
Linna eelarvesse ei ole planeeritud personalikulude ja majanduskulude kasvu.
Võru Linnavolikogu 20.12.2006
määruse nr 40 “Võru linna haridusasutuste võrgu arenguprogrammi kinnitamine” muutmine
Muudeti Võru linna haridusasutuste võrgu arenguprogrammi.
Kuna linn ei saanud KOIT kavast raha uue
gümnaasiumihoone ehitamiseks, ei toimu uue
hoone loomist enne 2011. aastat.
2009. õppeaastal ei avata Võru Vene
Gümnaasiumis enam 1. klassi ning 2010. õppeaastast suletakse kool lõplikult.
Selleks ajaks kooli õppima jäänud 27-le
õpilasele luuakse võimalused edasiõppimiseks
Võru I Põhikoolis, kus 7.–9. klassini moodustatakse venekeelse õppega liitklass, nooremad
õpilased hakkavad õppima eestikeelse õppega klassides.
Võru abilinnapea Innar Mäesalu sõnul on
otsus põhjalikult läbi kaalutletud. “Enne otsuse tegemist on teemat kõigi osapooltega põhjalikult analüüsitud. Teemat on arutatud nii
Võru Vene Gümnaasiumi ja Võru I Põhikooli
juhtkonna kui ka Vene Gümnaasiumi õpilaste vanematega,” kommenteeris Mäesalu.
Ta lisas ka, et järelejäänud kahe aasta
jooksul on võimalik muutuseks põhjalikult ette valmistuda. Õpilaste abistamiseks loodavate tugisüsteemide rakendumisel luuakse parimad võimalikud tingimused, et õpilased saaksid oma haridusteed edaspidi gümnaasiumiosas jätkata.
Võru Kesklinna pargi Kuulsuste
väljaku statuut
Linnavolikogu kinnitas statuudi Kesklinna parki rajatava Kuulsuste väljaku statuudi.
Statuut kehtestab Võru Kesklinna pargi
kuulsuste väljakul eksponeeritavate isikute
väljavalimise korra ja põhimõtted.
Loa andmine laenu võtmiseks
Volikogu andis linnavalitsusele loa võtta

laenu 8 477 000 krooni kuni aastani 2020 alljärgnevateks investeeringuteks:
•
Võru linna, Kubija järve võimaliku
reostuse ärahoidmine (toetus SA KIK);
•
Tamula järve veekeskkonna parandamine esimene etapp (toetus SA KIK);
•
Võrusoo piirkonnas ettevõtluse
arendamiseks vajaliku infrastruktuuri arendamine (Jaama ja Pika tänava rekonstrueerimine. Toetus SA EAS);
•
Võru Muusikakooli hoone rekonstrueerimine (toetus KOIT);
•
Tamula rannapromenaadi väljaarendamine (toetus SA EAS);
•
Võru Laste- ja Pereabikeskuse maja renoveerimine ja keskuse töö käivitamine
(toetus haridus- ja teadusministeeriumilt, SA
Innove).
Kõik 2009. aasta laenuga finantseeritu investeeringud on kavandatud kaasfinantseerimisena. Võru linna laenukoormuseks
31.12.2009 kujuneb 91,6 milj krooni, mis
moodustab 42,7% Võru linna 2009. aasta eelarve tuludest.
Võru linna 2009. aasta eelarve
muutmine ja esimese lisaeelarve
vastuvõtmine (1. lugemine)
Volikogus läbis esimese lugemise Võru linna 2009. aasta esimene lisaeelarve.
Eelnõu kohaselt on 2009. aasta tulude lisaeelarve kogumaht 92 460 073 krooni, kulude lisaeelarve kogumaht 100 766 896 krooni
ja finantseerimistehingute lisaeelarve kogumaht 8 306 823 krooni.
Loa andmine riigihanke väljakuulutamiseks
Volikogu andis loa Võru Linnavalitsusel
välja kuulutada riigihange “Võru Muusikakooli rekonstrueerimine” ja seoses sellega võtta rahalisi kohustusi eelarveaastateks 20092010.
Maksimaalne toetuse summa on 8 812
672, omaosaluse määr vähemalt 15%. Summa täpsustub pärast riigihanke läbiviimist.
Nimetatud vahendid on planeeritud Võru
Muusikakooli täies mahus rekonstrueerimi-

seks, kavandatud tööde alguseks on suvi 2009
ja lõpp 2010 kevad.
Volikogu andis loa Võru Linnavalitsusel
välja kuulutada riigihange “Võru linna tänavavalgustuse uuendamine ja hooldus” ja sellega seoses võtta rahalisi kohustusi tulevasteks perioodideks.
Võru linna tänavavalgustus vajab ulatuslikumat rekonstrueerimist seoses lampide pikaajalise amortiseerumisega. Hetkel on kasutusel Võrus u 1400 tänavavalgustit, millest
u 1000 tk on vanad, ohtlikud, suure elektri
tarbimisega ja vähe valgust andvad. Riigihange hõlmab u 1000 vana lambi väljavahetamist
uute ja säästlike vastu ning tänavavalgustuse
hooldust. Uute valgustite ostmist ja paigaldust
finantseeritakse saavutatava elektrienergia
kokkuhoiust.
Võru Linnavolikogu 12.03 määruse nr 75 “Korraldatud jäätmeveo
rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse ja
jäätmeveo piirhindade määramine” muutmine
Muudeti Võru Linnavolikogu 12.03.2008.
a määrust nr 75 “Korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliikide, vedamise sageduse ja jäätmeveo piirhindade
määramine”.
Alates 1. jaanuarist 2009 tõusis riiklik
saastetasumäär, mille tulemusena kallines olmejäätmete vedu ja ladestamine prügilasse.
Lisaks tuleb alates 16. juulist 2009 jäätmeid
vedama hakata Torma prügilasse. Siiani kehtinud piirhinnad olid kehtestatud kuni 16. juulini 2009. Piirhind on maksimaalne prügikasti tühjendamise hind korraldatud olmejäätmete veo vähempakkumisel. Võru Linnavalitsus
soovib vähempakkumise välja kuulutada käesoleva aasta veebruaris ning korraldatud olmejäätmete vedu hakkaks kehtima alates 1. juulist 2009. a.
Maade munitsipaalomandisse taotlemine
Volikogu otsustas taotleda Võru linna
omandisse järgmiste tänavate alused ja nende teenindamiseks vajalikud maad:

•
Muraka tänav T1 pindalaga 3483
m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa
(L);
•
Jõhvika tänav T1 pindalaga 2749
m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa
(L);
•
Raba tänav T1 pindalaga 1263 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Aida tänav T1 pindalaga 3176 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Soo tänav T1 pindalaga 4704 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Turba tänav T1 pindalaga 4336 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Kalda tänav T1 pindalaga 2373 m²,
Kalda tänav T2 pindalaga 2930 m², Kalda tänav T3 pindalaga 1709 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Kraavi tänav T1 pindalaga 6457 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Metsa tänav T1 pindalaga 2558 m²,
Metsa tänav T2 pindalaga 2616 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Sügise tänav T1 pindalaga 3096
m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa
(L);
•
Kevade tänav T1 pindalaga 2980
m², Kevade tänav T2 pindalaga 617 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Raudtee tänav T1 pindalaga 12345
m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa
(L);
•
Kalevi põik T1 pindalaga 1525 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Kalevi tänav T1 pindalaga 5341 m²,
Kalevi tänav T2 pindalaga 1681 m², maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Järve põik T1 pindalaga 824 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Järve tänav T1 pindalaga 9832 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Võlsi põik T1 pindalaga 482 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L);
•
Võlsi tee T1 pindalaga 7784 m²,
maakasutuse sihtotstarve transpordimaa (L).
Maa munitsipaalomandisse andmise otsustab nimetatud maade suhtes munitsipaalomandisse taotletava maa asukoha järgne
maavanem.
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Võru linna keskkonnajaama jäätmete vastuvõtu hinnad

TÄHELEPANU, FIE-d

(alates 1. märts 2009)
Hind kroonides
käibemaksuga

Jäätmete
nimetus

Sirje Randver
ettevõtlusspetsialist, tel 785 0914

Hind kroonides
käibemaksuga

Jäätmete
nimetus

Paber- ja kartongpakendid

tasuta

Plastpakendid

tasuta

Ohtlikud jäätmed
(ainult eraisikutelt)*

Metallpakendid

tasuta

Komposiitpakendid (vahtplast)

Klaaspakendid

tasuta

Klaas (aknaklaas)

1,40 kr/kg

Vanarehvid

tasuta

Suurjäätmed

225 kr/m3

Paber ja kartong

tasuta
tasuta

Suurjäätmed
Betoon, tellised, plaadid ja
keraamikatooted

1,40 kr/kg

Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmed
Metallid

tasuta

Kipsipõhised ehitusmaterjalid

1,40 kr/kg

Aia- ja haljastusjäätmed

tasuta

Muu ehitus- ja lammutuspraht

1,40 kr/kg

Suurjäätmed
(komplektne rikkumata mööbel)

tasuta

Asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid*

2,50 kr/kg

Vastavalt Äriseadustiku muudatusele
peavad kõik füüsilisest isikust ettevõtjad 2009. aasta jooksul ennast kandma äriregistrisse, milleks tuleb pöörduda notari poole ja teha vastav avaldus.
Sellekohane põhjalik informatsioon
asub aadressil http://www.just.ee/
14570 või http://www.emta.ee/
?id=24952.
Kui kanne äriregistris on vormistatud, märgib tegutsev FIE registreeringu õigsuse kinnitamise taotlusele nii
isikukoodi kui ka äriregistrikoodi, mille alusel muudetakse teie andmed majandustegevuse registris.
Ettevõtja, kes pole käesoleva aasta
jooksul äriregistrisse ümberregistreerimist vormistanud, kustutatakse seisu-

tasuta
tasuta

1,40 kr/kg

* - ohtlikud jäätmed

BUSSILIIN NR 1

BUSSILIIN NR 11

Liiklus toimub iga päev

BUSSILIIN NR 30

LINAVABRIK

OLEVI

HAIGLA

KESKLINNA
PARK

5:25*
6:25
7:25
8:25
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

5:30*
6:30
7:30
8:30
10:05
11:05
12:05
13:05
14:05
15:05
16:05
17:05
18:05
19:05
20:05
21:05
22:05

8:42
13:17
17:17
18:17
-

6:00*
7:00
8:00
9:00
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30

5:40
6:40
7:40
8:30#
10:30 ¤
11:30 #
12:30
13:40 #
14:40 #
15:40
16:30 #
17:30 #
18:30
19:30
20:30
21:30

PUIGA

KIREPI

KESKLINNA
PARK

6:07
7:07
8:07
8:57
11:07
11:57
12:57
14:07
15:07
16:57
17:57
18:57
19:57
20:57

6:17
7:17
9:07
10:57
12:07
13:07
14:17
15:17
16:07
17:07
18:07
19:07
20:07
21:07

6:40 #
7:40
8:30#
10:30 ¤
11:30
12:30
13:40
14:40 #
15:40
16:30 #
17:30 #
18:30
19:30
20:30
21:30

PUIGA

KIREPI

7:07
8:07
8:57
11:07
12:57
15:07
16:57
17:57
18:57
19:57
20:57

7:17
9:07
10:57
12:07
13:07
14:07
15:17
16:07
17:07
18:07
19:07
20:07
21:07

PARKSEPA

7:15
8:15
9:15
10:15
11:15
14:15
15:15
16:15

Peatused: Kesklinna park - Vanalinna - Liiva - Sauna - Koreli - Wermo - Autobaas - Leivakombinaat-KEK - Kaubabaas - Raudteejaam - Soo - Kalmistu - Naftabaas - Kose - Metsa - Puiga - Metsa Kose - Valgjärve - Aiandi - Kirepi - Aiandi - Valgjärve - Kose - Naftabaas - Kalmistu - Soo - Raudteejaam - Kaubabaas - KEK - Leivakombinaat - Autobaas - Wermo - Koreli - Paju - Kesklinna park

7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30

7:45
8:45
9:45
10:45
11:45
14:45
15:45
16:45
17:45

VÕRU – LOHU – PUIGA – VÕRU – PARKSEPA

Puhkepäevade sõiduplaan

Tööpäevade sõiduplaan

6:13
7:23
8:13
9:13
10:43
11:43
12:43
13:43
14:43
15:43
17:43
18:43
19:43

HAIGLA

BUSSILIIN NR 14

AUTOBUSSIJAAM – HAIGLA – KESKLINNA PARK – VÄIMELA – PARKSEPA

AUTOBUSSIJAAM

KESKLINNA
PARK

Peatused : Kesklinna park - Bussijaam - Toome - Linnuse - Kirumpää - Loosu - TeppoVäimela tee - Väimela - Aia - Õnne - Lapi - Parksepa - .... - Kesklinna park - Vanalinna - Liiva Sauna - Turu - Soo - Laane - Veskijärve - Lauluväljak-Haigla - Meegomäe - Kubja - Käbi - Vindi
- Laane - Soo - Turu - Paju - Kesklinna park

Märkus: #- Peatused: Kose - Metsa - Puiga - Kasaritsa - Tulba - Sika - Lohu - Kirepi
¤- Peatused: Kose - Valgjärve - Aiand - Kirepi - Lohu - Sika - Tulba - Kasaritsa - Puiga

BUSSILIIN NR 16

5:58
7:08
7:58
8:58
11:28
12:28
13:28
14:28
15:28
17:28
18:28
19:28
20:28

Tööpäevade sõiduplaan

17:15

Peatused: Seminari väljak - Koidula - Tellisetehas - Pärna Linavabrik - Pärna - Tellisetehas - Katariina - Vanalinna - Liiva - Tehase - Kalevi - Soo - Kalmistu - Laane - Vindi - Käbi Kubja - Meegomäe - Haigla - Meegomäe - Kooli - Kubja - Käbi
- Vindi - Laane - Kalmistu - Soo - Kalevi - Luha - Olevi - Koreli
- Wermo - Autobaas - Vilja - Autobussijaam - Seminari väljak
* - tööpäeviti

5:40
6:40
7:40
8:40
11:10
12:10
13:10
14:10
15:10
17:10
18:10
19:10
20:10

VÕRU – PARKSEPA –
VÕRU – MEEGOMÄE

Puhkepäevade sõiduplaan

Tööpäevade sõiduplaan

SEMINARI
VÄLJAK

PA

Koolituse teemad:
1. Muudatused seadusandluses;
2. Ettevõtte maksuvaba üleandmine ühelt isikult teisele;
3. Äriühingu raha kasutamine isiklikuks tarbeks Riigikohtu otsustest tulenevalt 2009. aastal ja edaspidi;
4. Äriregistris registreeritud ettevõtja rekvisiidid ärilistel dokumentidel;
5. Ettevõtja vastutuse ABC FIE ja
äriühingu omanikuna;
6. FIE vanemahüvitis 2009. aastal.

KESKLINNA PARK – KAUBABAAS KOSE – PUIGA – KAUBABAAS – KESKLINNA PARK

SEMINARI VÄLJAK – LINAVABRIK HAIGLA – AUTOBAAS – SEMINARI VÄLJAK

KESKLINNA
PARKSEPARK

ga 1. jaanuar 2010 ka majandustegevuse registrist.
11. märtsil kella 11-17 toimub
koolitus FIE-dele Mainori Kõrgkooli Võru filiaalis, F. R. Kreutzwaldi 34. Registreerumine kuni 6. märtsini tel 786 8367 või vaa@vaa.ee. Koolituse maksumus 250 krooni.

HAIGLA

KESKLINNA
PARKSEPARK

PA

6:28
7:38
8:28
9:28
10:58
11:58
12:58
13:58
14:58
15:58
17:58
18:58
19:58

6:40
7:40
8:40
11:10
12:10
13:10

6:58
7:58
8:58
11:28
12:28
13:28

17:10
18:10
19:10
20:10

17:28
18:28
19:28
20:28

Tööpäeviti

Liiklus toimub koolipäeviti

AUTOBUSSIJAAM

HAIGLA

7:13
8:13
9:13
10:43
11:43
12:43
13:43

7:28
8:28
9:28
10:58
11:58
12:58
13:58

16:43
17:43
18:43
19:43

16:58
17:58
18:58
19:58

Peatused: Kesklinna park - Autobussijaam - Toome - Linnuse - Kirumpää - Loosu - Teppo - Väimela tee - Väimela - Aia - Õnne - Lapi - Parksepa - Lapi - Õnne - Aia - Väimela - Väimela tee - Teppo - Loosu - Kirumpää - Linnuse - Toome - Autobussijaam - Vilja - Autobaas - Wermo - Koreli - Olevi - Luha - Kalevi - Soo - Laane - Veskijärve - Lauluväljak - Haigla - Lauluväljak - Veskijärve - Laane Soo - Turu - Paju - Kesklinna park
Tööpäeviti lisa: Autobaas ( 6:55 ) -...- Soo ( 7:02 ) -...- Haigla ( 7:15 ) - Meegomäe - Kubja - Käbi - Vindi - Laane ( 7:25 ) - Soo
(7:28 ) - .... - Parksepa
Tööpäeviti väljumine Haigla ( 7:38 ) - ..... kuni Kesklinna park ( 7:50 )

Autobaas
Soo
Kose
Lohu
Sika
Tulba
Kasaritsa
Puiga
Metsa
Kose
Naftabaas
Laane
Soo
Turu
Paju
Kesklinna park
Autobussijaam
Toome
Linnuse
Kirumpää
Väimela tee
Lapi
Parksepa
Kesklinna park
KHK tehnomaja
Autobussijaam

6:55
7:00
7:06
7:10
7:13
7:15
7:17
7:20
7:22
7:24
7:25
7:30
7:33
7:35
7:37
7:40
7:42
7:43
7:45
7:46
7:50
7:55
7:57
8:10
8:24
8:35

14:10
14:12
14:13
14:15
14:16
14:20
14:25
14:28
14:45

15:10
15:12
15:13
15:15
15:16
15:20
15:25
15:28
15:45

Märkus: väljumistel 14:28; 15:28; 16:28 kõik peatused

16:10
16:12
16:13
16:15
16:16
16:20
16:25
16:28
16:45
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