VÕRU LINNA LEHT

Märts 2 (47) 2009

Võru linnavalitsuse ja -volikogu infoleht

SISUKORD
Saksamaa sõpruslinna
delegatsioon annetas
Järve Koolile 1500 eurot
Võrus viibis veebruari keskel
Saksamaa sõpruslinna Bad
Segebergi delegatsioon, koos linnapea Hans-Joachim Hampeli ja
Võru linna aukodaniku Jörg
Spechtiga. Visiidi käigus andsid
külalised üle annetuse Võru Järve koolile …

LK 2

EAS toetab Pika tänava
rekonstrueerimist
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) rahuldas Võru Linnavalitsuse projektitaotluse
“Võrusoo piirkonnas ettevõtluse
arendamiseks vajaliku tugiinfrastruktuuri arendamine (Jaama
ja Pika tänava rekonstrueerimine)”, rahastades projekti “Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise” meetmest 19,6 miljoni krooniga …

LK 2

Milleks liituda
Naabrivalvega?
Järjest süvenevad majandusraskused puudutavad meist iga ühte. Töötuks jäämine on igapäevane nähtus ja toob enamasti kaasa raskenenud elutingimused.
Kahjuks ei suuda kõik raskustele
vastu panna ja kalduvad kuritegelikule teele. Ei ole saladus ja
seda kinnitab ka politsei statistika, et elutingimuste raskenedes
suurenevad pisikuriteod nagu
avalikud ja salajased vargused,
röövimised, kallaletungid ja muu
selline …

LK 3

Toimetulekukoolide
õppepäev Võru Järve
Koolis
Eesti toimetulekukoolidel on väljakujunenud traditsioon kord
aastas kokku saada. Sel õppeaastal oli korraldaja Võru Järve Kool.
24. jaanuaril toimunud õppepäeval osalesid õpetajad 13 toimetulekuõpet andvast koolist …

LK 4
Eesti Vabariigi
91. aastapäeva kontsertaktusel tänati aktiivseid
inimesi ja ettevõtteid

Võru linnapea ja linnavolikogu
esimehe Eesti Vabariigi 91. aastapäeva tähistamise kontsert-aktusel kuulutati välja Võru linna
möödunud aasta silmapaistvaim
tegu. Tiitli “Võro liina tego 2008”
ja linnavalitsuse tänukirja pälvis
SA Võru Spordikeskus staadioni
ehitamise koordineerimise eest.
Tunnustati ka silmapaistnud inimesi ja ettevõtteid, kes on linnas
midagi korda saatnud …

LK 5

Võru linn sai uue üldplaneeringu
Võru Linnavolikogu
kehtestas 11. märtsi istungil Võru linna üldplaneeringu, millega viidi lõpule 2005. aasta linnavolikogu otsuse alusel
alanud suur töö.
Uue üldplaneeringu koostamise
vajaduse tingis elu ise. Viimastel arenguaastatel jäi endine generaalplaan,
mis kehtis alates 1975. aastast, jalgu
linna arengule. Selles oli vähe kajastamist leidnud tänaseks meie jaoks
tähtsaks kujunenud keskkonnatemaatika, rohealade ja kergliiklusteede võrgustik, ühepereelamumaad
ning tänaste arendajate soovid.
Võru linna üldplaneeringu koostamine algatati linnavolikogu määrusega 12. jaanuaril 2005. a. Seega on
planeeringu tegemine kestnud üle
nelja aasta. Planeeringuga kaasnevate strateegiliste mõjude hindamiseks
algatati paralleelselt keskkonnamõju
strateegilise hindamise protsess
(KSH). Planeeringu ja KSH konsultandiks valiti Hendrikson&Ko.
Üldplaneeringu koostamise esimeseks etapiks oli lähteandmete kogumine ja tugiplaani koostamine, et
saada ülevaade planeeringuala sotsiaalkultuurilisest, majanduslikust
ning looduslikust olukorrast, arengueeldustest ning lahendamist vajavatest probleemidest.
Planeeringu teises etapis töötati
planeeringuseminaride ja juhtrühma
seminaride raames välja linna ruumilise arengu suunad ja arengupõhimõtted ning koostati eskiiskaart. Seminaridele kaasati linna ja maakonna spetsialiste ning huvitatud osapooli.
Planeeringu kolmandas etapis
keskenduti planeerimisettepaneku
vormistamisele, peatähelepanuga
perspektiivsele maakasutusele ja erineva juhtfunktsiooniga maade kasutus- ja ehitustingimustele.

Arengusuundade ja
maakasutuspõhimõtete
kujunemine
Linna üldised arengusuunad ja
maakasutuspõhimõtted töötati välja
üldplaneeringu avaliku planeerimisprotsessi käigus. Arengusuundade
väljatöötamise aluseks võeti kõrgemalseisvad arengudokumendid nagu
Euroopa ruumilise arengu perspektiiv
(ESDP), Üleriigiline planeering Eesti
2010, Võru maakonnaplaneering ja
Võru maakonna teemaplaneering
“Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”.
Teiseks oluliseks aluseks suundade väljatöötamisel olid käesoleva planeeringu esimese etapi raames koostatud olemasoleva olukorra analüüs
ja läbiviidud linnaruumi analüüsid.
(Võru linnaruumi analüüs ja Võru linna koolilaste tajukaardi uuring, mis
andsid ruumilist, statistilist ning tunnetuslikku (kognitiivset) informatsiooni linnaruumi praegusest struktuurist ja kasutamisest).
Seminarid, kõrgemalseisvate
arengudokumentide läbitöötamine
ning analüüside ja avaliku planeerimisprotsessi läbiviimine moodustas
protsessis kaalutlemise aluse, mille

Võru linna üldplaneeringu üldjuht abilinnapea Mäidu Helistvee tutvustamas planeeringu maakasutusplaani.

põhjal hinnati võimalikke arengusuundi, -põhimõtteid ja -tingimusi,
ning mille alusel töötati välja käesolev planeeringulahendus.
Planeeringus käsitletakse maakasutuse arengusuundi ja maakasutuspõhimõtteid valdavalt konkreetse
asumi või asumite lõikes.
Planeering käsitleb linna asumitena funktsionaalselt ja ruumiliselt sarnaseid piirkondi, mis töötati välja Võru linnaruumi analüüsi raames. Käsitletavad asumid ühtivad valdavalt
linna eelneva ruumilise jaotusega.
Linna asumiteks on: Kesklinn, Liitva,
Nöörimaa, Võrusoo, Võlsi, Kubja ja
Taara.

Võru linna üldised arengusuunad
Võru linna üldisi arengusuundi
käsitletakse valdkondade kaupa, mille tähtsus ilmnes planeerimisprotsessi käigus ning mis mängivad võtmerolli mitmekülgse ja hästi funktsioneeriva linnaruumi tekkimisel.
• Linnakeskus
Võru linnas arendatakse välja
üheselt tajutav, hästi ligipääsetav ja
atraktiivne linnakeskus, mis atraktiivse avaliku ruumi tõttu on kasutatav
nii linnakodanike, regiooni elanike
ning ka külastajate poolt.
• Elamuehituse arengusuund
Linna rahvaarvu säilitamiseks ja
elanike linna asumise võimaldamiseks on määratud üldplaneeringu
raames elamuehituseks sobivad alad.
Põhiliseks suunaks on olemasoleva
hoonestusala tihendamine ja maade
taaskasutamine olemasolevatel väljakujunenud hoonestusaladel, elamualade laiendamine ja seni väljaarendamata alade kasutuselevõtmine ehituseks.
Olemasoleva hoonestuse tihendamine toimub Kesklinna, Nöörimaa,
Võlsi ja Kubja asumis, laiendamine
Liitva ja Taara asumis ning väljaarendamine Võrusoo asumis. Lähtuvalt
olemasolevast hoonestusmahust ja

-tüüpidest arendatakse väikeelamuid
valdavalt linna äärealadel ning korterelamuid Kesklinna, Nöörimaa ja
Võrusoo piirkonnas.
• Majanduse ja ettevõtluse
arengusuund
Linna majandust ja ettevõtlust
arendatakse erinevates suundades
linna keskuses ja äärealadel. Keskuses arendatakse polüfunktsionaalse
teeninduse ja kaubanduse funktsioone ning puhke- ja turismimajandusega seotud teenindust. Kesklinna tootmisfunktsiooniga alasid võetakse keskuses kasutusele uutel funktsioonidel
– tootmisfunktsiooni ei arendata,
puhke- ja turismiteenindus koondub
kesklinna ning Tamula ja Kubija järve piirkonda.
Linna tootmisalasid arendatakse
edasi olemasolevates tootmispiirkondades linna äärealadel: Võrusool, Liitval (sh Võrukivi), kus tootmismaid
arendatakse äri ja tootmise segafunktsioonil.
Eraldiseisvaid ärimaid arendatakse ettevõtluse arendamiseks täiendavalt Liitval ringtee piirkonnas nt logistika, hulgi- ja jaekaubanduse arendamiseks.
• Sotsiaalse infrastruktuuri
ning puhkealade arengusuund
Sotsiaalsesse infrastruktuuri kuuluvad asutused (haridus-, kultuuri-,
spordi- ja meditsiiniasutused) koonduvad Võru linnas eelkõige kesklinna
piirkonda. Ruumilise koondumise tõttu on oluline tagada nendele asutustele kergliiklusteede ja ühistranspordi arendamise kaudu hea ligipääs.
Puhkealasid ja mänguväljakuid arendatakse kõikjal linnas, et tagada linnaelanikele võrdsed võimalused puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks. Puhkealad seotakse omavahel linnalähedaste aladega ning kaetakse kergliiklusteede võrgustikuga.
• Tehnilise infrastruktuuri ja
teede arengusuund
Tehnilised infrastruktuurid arendatakse välja vastavalt valdkondlikele arengukavadele ja arenguvajadus-

tele uutel elamu- ja tööstusaladel, sh
arvestatakse linna tehniliste infrastruktuuride laienemise võimalusi Võru valda. Linna teed renoveeritakse ja
rajatakse mitmekülgset kasutusvõimalust pakkuv kergliiklusteede võrgustik. Liikluskorraldust muudetakse
vastavalt intensiivsuse tõusule ja eelnevalt tehtud liikluskorralduse uuringutele.
• Looduskeskkonna arengusuund
Linna looduskeskkonna arengusuunaks on loodusväärtuslike ja kaitsealuste alade/objektide hea seisundi säilitamine ning linna keskkonna
seisundi parandamine. Säilitatakse ja
arendatakse välja madalama kasutusintensiivsusega rohe- ja puhkealad,
mis toimivad nii puhveraladena kui
linnasisese rohelise mikrovõrgu osadena. Piiratakse liiklusest ja tootmisest tulenevat keskkonnakoormust
kergliiklemise võimaluste parandamisega, tehniliste infrastruktuuride
kaasajastamise ja väljaarendamisega
ning tootmisest tulenevate saasteainete/häiringu vähendamisega.

Kvaliteetse linnaruumi
kujundamine läbi terviklahendustega alade
määratlemise
Planeeringu käigus eristusid n-ö
terviklahendusega alad – peamiselt
ulatuslikud uusarendusalad, kus on
tegemist erinevate funktsioonide
kombinatsiooniga. Et vältida alade
väljaarendamist üksikutele kruntidele koostatavate detailplaneeringute
kaupa, seab üldplaneering nõude
nendele aladele n-ö terviklahenduste
väljatöötamiseks. Need peavad kajastama funktsioonide täpsemat jaotust,
tänavavõrgu ja tehnilise infrastruktuuri, vajadusel ka sotsiaalse infrastruktuuri paiknemist ja iseloomu
ning üldisi linnakujunduslikke põhimõtteid. Terviklahendusi vajavaid
alasid on linnas viis.
Järgneb lk 2
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Võru linn sai uue
üldplaneeringu
Arengusuunad linna
asumite kaupa
Linna üldiste arengusuundade
paremaks mõistmiseks toon välja
arengusuunad linna asumite kaupa.
• Kesklinn
Kesklinna asum on linna kõige
mitmekülgsema maakasutusega piirkond. Valdav osa Kesklinna asumist
on määratud polüfunktsionaalse keskuse alaks, kus ühenduvad keskuse
erinevad funktsioonid: äri- ja erateenused, kaubandus, avalikud teenused, elamine, puhkamine.
Polüfunktsionaalse keskuse alal
on suunaks tootmise asendamine
teiste keskusealale sobivamate funktsioonidega. Kesklinna asumis rajatakse nii väike- kui korterelamuid.
Polüfunktsionaalse keskuse piiridest väljaspool Kesklinna asumis on
valdavaks elamisfunktsioon, mõnevõrra säilib tootmist. Kesklinna asumit ümbritseb kolmest küljest linna
puhkealadest koosnev “roheline
ring”, mis on linna oluliseks puhkepiirkonnaks. Kesklinnas asuva ranna-ala arendamine toimub terviklahenduse kaudu.
• Nöörimaa
Nöörimaa olulisemateks funktsioonideks on elamisfunktsioon ja
jätkuvalt ka tootmis- ja ärifunktsioon. Nöörimaa asumis on suunaks
tootmise järkjärguline väljaviimne ja
tootmisalade taaskasutamine elamute rajamiseks, et pakkuda elamisvõimalusi linna keskuse lähedal, kus on
hästi kättesaadavad avalikud ja erateenused, kaubandus, töökohad.
Nöörimaa elamufond täieneb eelkõige väikeelamute arvel, olemasolevate korterelamute piirkonnas rajatakse ka korterelamuid. Nöörimaa elukvaliteedi parandamiseks ja rohevööndi säilitamiseks nähakse nii
Koreli kui Poti oja ääres ette haljasning puhke- ja virgestusalad.
• Võrusoo
Võrusoo piirkonnas on ühendatud nii elamis- kui tootmisfunktsioon, asumisse kavandatakse täiendavalt alasid nii elamiseks, tootmiseks, äritegevuseks kui sotsiaalsel
eesmärgil puhkealadeks ja üldkasutatavateks rajatisteks. Võrusoo asumis on enim seni väljaarendamata
alasid, mistõttu peab eelnema ala
terviklahenduse koostamine, mis eskiisi tasandil näitab funktsioonide
täpsema paiknemise, avaliku ja eraruumi jaotuse.
Võrusoo asumi juures toimub ka
linnapiiri laiendamine ning uute
tootmis- ja tehnoehitiste maa liitmine linnaga.
• Liitva
Liitva asumis arendatakse edasi
elamis- ja tootmisfunktsiooni ning
laiendatakse ärifunktsiooni, mida
soodustab logistiliselt hea asukoht
Tallinna maantee ja Ringtee ääres.
Tootmisalade terviklikuks lahendamiseks tuleb alad välja arendada terviklahenduse kaudu nii Linavabriku
kui Võrukivi tootmis- ja ärialal. Järgides asumi valdavat elamustruktuuri, rajatakse Liitval edaspidi väikeelamuid. Linna rohelise ringi osana
arendatakse puhke- ja virgestusmaid
ka Liitva asumis, linnasisese rohevõrgustiku osana jäetakse küllaltki suured alad haljasaladeks (sh Vanajõe,
Võhandu ja Koreli oja kaldal).
• Kubja
Kubja asumi põhilisteks funktsioonideks on elamis- ja puhkefunktsioon, mida mõlemat arendatakse
planeeringu kaudu edasi. Elamuehituses säilitatakse väljakujunenud

aedlinnaline iseloom väikeelamute
arendamise läbi. Kuna piirkond, eriti Kubija järve kallas, on nii kohalike
kui külastajate jaoks oluliseks puhkekohaks, säilitatakse järve ääres ja
Kubja metsades maksimaalselt avaliku kasutamise võimalusi. Küllaltki
suure osa asumist moodustab linna
kalmistu, üldplaneeringuga nähakse
ette kalmistuala laienemist.
• Taara
Taara asumi põhilisteks funktsioonideks on riigikaitse (Kuperjanovi ÜJP) ning elamisfunktsioon.
Täiendavalt arendatakse väikeelamumaid. Kvaliteetse ja privaatsema
elukeskkonna võimaldamiseks jäetakse elamumaade ümber rohevööndid.
• Võlsi
Linna väikseim asum on valdavalt väikeelamutega piirkond, kus
toimub edaspidi elamualade tihendamine.

Võru linna maakasutuspõhimõtted
Võru linna maakasutuspõhimõtted põhinevad eespool toodud arengusuundadel, olles neist spetsiifilisemad, ning välja on töötatud olemasoleva olukorra analüüsi, kõrgemalseisvate arengu- ja planeerimisdokumentide ning avaliku planeerimisprotsessi käigus läbiviidud seminaride ja arutelude tulemuste põhjal.
Maakasutuspõhimõtete all mõeldakse erinevate funktsioonidega
maade üldisi arengusuundi ja kasutusstrateegiaid. Maakasutuspõhimõtted on üldplaneeringu üheks olulisemaks tulemuseks: see on avalik kokkulepe, kuidas Võru linn peaks edasi arenema.
Ühist kokkulepet peegeldavad
maakasutuspõhimõtted on olulised
ka seetõttu, et võimaldavad hästi jälgida üldplaneeringu aegumist: kui
arendustegevus ei taha enam hästi
ühtida maakasutuspõhimõtetega, siis
on arengusuunad ilmselt oluliselt
muutunud ja tuleks koostada uus
üldplaneering.
Võru linna maakasutuspõhimõtted on toodud järgmiste põhiliste
valdkondade kaupa: elamu-, puhkeja virgestusmaad, kergliiklusteed,
sotsiaalne infrastruktuur, äri- ja tootmismaad ning teed ja tehniline infrastruktuur.

Muudatused linna administratiivpiiris
Käesoleva planeeringu koostamise käigus on Võru linn ja Võru vald
maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadusest lähtuvalt algatanud menetluse linna ja valla vahelise piiri
muutmiseks kolmes lõigus:
- Kubja asumis Laane tänava ja
Kubija järve vahele jääva ala liitmine linna territooriumiga;
- Taara asumis Taara tänava lõigu liitmine linna territooriumiga, mis
asub praegu Võru vallas;
- Võrusoo asumis Võru valda jäävate tootmis- ja tehnoehitistemaa
liitmine linnaga (endise Võru KEKi
territooriumi tagune maa).
Piiride muutmise tulemusel suureneks Võru linna territoorium kokku 83,7 ha võrra.
Loodame, et uus üldplaneering
tagab linna pikaajalise ja tasakaalustatud ruumilise, sotsiaalse ja kultuurilise arengu ja loob eeldused linlaste elukvaliteedi stabiilseks parandamiseks.

Mäidu Helistvee
abilinnapea,
planeeringu üldjuht

Aastatel 2006–2008 toetusraha
maht 14,4 miljonit krooni
Arendusosakonna loov
töö ja projektiraha on
toonud kena arengu Võru
linna, mis väärtustab
piirkonna elukeskkonda
ja tõstab selle atraktiivsust elu- ning töökohana,
mõjutades ka inimeste otsuseid elupaiga valikul.
Kui maakonna elanike
arv on alates 90ndatest
aastatest kahaneva trendiga, siis linnaregiooni
elanike arv on viimasel
kümnendil püsinud peaaegu muutumatuna.
Konkurentsivõimelisena püsimiseks on
vajalik pidev areng ning efektiivsuse ja
kvaliteedi suurendamine koos uute
toodete väljatöötamisega. Üks võimalus on kohaliku külastuskeskkonna ehitamine – kultuuriliselt ja looduslikult
väärtuslike objektide väljaarendamine
külastusobjektideks.
Nii on lahenduse saanud Koreli oja
puhastamine (2,3 mln kr), Ekaterina
kiriku teemapark (1 mln kr), ka
Ekaterina kiriku katuse remont
(900 000 kr), Kubija jooksu ning terviserajad (3,34 mln kr), Võru Kreutzwaldi pargi rekonstrueerimise II etapp
(120 000 kr), Võru linna Tamula järve
ja Võhandu kanali kaldaalade saneerimine (743 420 kr), Võru linna Luha
elamurajooni spordi- ja mänguväljaku
rajamise II etapp (100 000 kr), Tourists
Connecting Towns (1,4 mln kr), see oli
piirideülene koostöö Võru ja Aluksne
vahel.

on Eesti elanikud ning 3500 välismaalased. Välisturistidest olid enam esindatud lätlased, sakslased, soomlased ja
prantslased. Võrreldes varasemate aastatega, on suurenenud Läti turistide
hulk ligikaudu viis korda, tunduvalt on
kasvanud ka sakslaste ja prantslaste
osakaal.

andmeside võimaluste loomine munitsipaalasutuste vahel, Bottom Up To
Kioto Project (218 000 kr), mis on
energiasäästu rakendamine välisvalgustuses ja hoonete sisesel valgustamisel, Võru linna Võlsi linnaosa üleujutusohu ja Tamula järve võimaliku reostuse ärahoidmine (640 000 kr).

Enamik turistidest külastas Võru
linna suvekuudel. Linna läbib hinnanguliselt 120 000 turisti aastas, neist
60 000 ka peatuvad siin, et külastada
mõnda kauplust või toitlustusasutust.

See kõik on olnud võimalik tegusa
arendusosakonna loomisega Võru linnas.

Läbisõitvate turistide “kinnipidamine” linnas on oluliselt seotud turismiobjektidega. Need peavad olema lõplikult väljaarendatud, piisavalt atraktiivsed ning moodustama kompleksi. Suur
potentsiaal on Tamula rannaalal ning
Koreli oja ümbrusel kesklinnas. Mõlema ala ehitamist mugavaks ajaviitmiseks ning lõõgastumiseks on alustatud.
Lahendusteni on jõutud ka väga
praktiliste ja tähtsate teenuste osutamisel. Valminud on Võru linna jäätmejaam (1,5 mln kr), Baltic Rural
Broadband (858 000 kr), mis on kiire

2005. aasta oktoobrikuu Võru Linna Lehes märkisin ära, et suund europrojektide kirjutamisele loob toetusraha kaudu uued võimalused reaalselt
parandada meie elukeskkonda ja investeeringute summad võivad ulatuda
järgmisel perioodil (2005-2009) 300
miljoni kroonini. Praegu on need arengud läinud selles rütmis!
Hoolimata Eesti majanduse hetkeseisust tehakse projektide kallal kõvasti tööd ka 2009. aastal.
Eesmärgiga mitte mööda lasta ühtki toetusraha, mis on võimalik kohalikku kogukonda teenima panna.

Erki Saarman
Võru Linnavolikogu
rahanduskomisjoni esimees

Selle projekti raames parendati Tamula järve ümbritsev matkarada ning
nn Juudi park, kuhu rajati ka laste
mänguväljak.
Projektirahaga on oluliselt parendatud senini tagasihoidlikku turismivaldkonda toetavat infrastruktuuri. Kitsaskohad turismiatraktsioonide valdkonnas on hakanud lahenema.
Võru Turismiinfokeskust külastab
aastas u 10 000 inimest, kellest 6500

Linnavolikogu rahanduskomisjoni esimees Erki Saarman ja linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Aivar Nigol Juudi pargis
uute projektiideede otsingul.

EAS toetab Pika tänava
rekonstrueerimist

Saksamaa
sõpruslinna
delegatsioon
annetas
Järve Koolile
1500 eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
(EAS) rahuldas Võru Linnavalitsuse
projektitaotluse “Võrusoo piirkonnas
ettevõtluse arendamiseks vajaliku
tugiinfrastruktuuri arendamine (Jaama ja Pika tänava rekonstrueerimine)”, rahastades projekti “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise”
meetmest 19,6 miljoni krooniga.

Võrus viibis veebruari keskel Saksamaa
sõpruslinna Bad Segebergi delegatsioon, koos linnapea Hans-Joachim
Hampeli ja Võru linna aukodaniku Jörg
Spechtiga. Visiidi käigus andsid külalised üle annetuse Võru Järve koolile.

Nimetatud projektiga lahendatakse Pika tänava tehniline olukord
– rekonstrueeritakse sõidutee, kõnniteed, veetrassid ja sadeveekanalisatsioon ning paigaldatakse valgustusmastid.

Sõpruslinna esindajad annetasid
Järve Koolile 1500 eurot (23 500 krooni), mis kooli direktori Reet Kangro sõnul kasutati liikumisvahendite muretsemiseks – osteti kolm komplekti suusavarustust ja viis tõukeratast.

Pika tänava rekonstrueerimine
on üks osa Võrusoo tööstuspiirkonna ettevõtlusele vajaliku tugiinfrastruktuuri arendamisest. Võrusoo
tööstusalal tegutsevate ettevõtete
suurimaks probleemiks on seni olnud Pikk tänav ning sellega seotud

Sõpruslinna Bad Segebergi esindajad on Järve Kooli toetanud ka varem –
läinud aasta veebruaris kingiti koolile
seitse jalgratast ning aasta varem rahaline toetus mänguväljaku ostmiseks.
Mänguväljaku soetamisele aitasid omapoolse korjandusega kaasa ka Võru
Lions klubi ning Naisteklubi, kes müüs
heategevusena Järve kooli õpilaste tehtud käsitööd.
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tehnovõrkude amortiseerunud ja tänapäeva nõuetele mittevastav tehniline olukord, mis pärsib olemasolevate ettevõtete tegevust ja arengut.
Projekt avaldab positiivset mõju
olemasolevatele ettevõtetele (u 75
ettevõtet) ning loob head eeldused
uute ettevõtete tekkimisele selles
piirkonnas.
Linnavalitsusel on tulevikus
plaan välja arendada Luha ja Roopa
tänava vahelisele alale uus Võrusoo
tööstusala, millele üheks tähtsaimaks ligipääsuteeks on Pikk tänav.
Projekti kogumaksumus on 23,1
miljonit krooni, millest Võru linna
omafinantseering on ligi 3,5 miljonit krooni. Projekti lõpptähtaeg on
oktoober 2009.
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Linnapea kohvitund
Võru linnapea Kersti Kõosaar ootab
linnakodanikke Kalevite Kodu kommipoes-kohvikus kohvitunnile iga
kuu 3. neljapäeval kell 15.
Kohvitunnile on oodatud kõik,

kes soovivad oma ideid ja arvamusi
jagada ning Võru linnaga seotud teemadel vestelda.
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Milleks liituda Naabrivalvega?

Parksepa SK/Võru naiskond

Toomas Hütt

Parksepa naiskond sõidab
Türki ISF koolide
maailmameistrivõistlustele
On 2. jaanuari varahommik. Enamik
meie koolikaaslasi pikutab mõnusalt teki all, nautides viimast jõuluvaheaja nädalat. Meie, korvpallitüdrukud, lõpetasime spordikoti pakkimise, et sõita talvisesse treeninglaagrisse Põlvas. Sportlaste jaoks pole treenimises midagi ebaharilikku, erakordne on lihtsalt eesmärk
esindada hästi oma kooli, linna ja riiki
koolide maailmameistrivõistlustel. Toimub see sündmus 3.-11. maini Türgi Vabariigis Istanbulis. Täpsustuseks – oma
kool on Võru Kreutzwaldi Gümnaasium,
linn Võru, riik Eesti.
Tegelikult ei alanud meie korvpalluritee ju käesoleval aastal. Treenime juba aastaid Parksepa Spordiklubis (üks
suuremaid korvpalliga tegelevatest klubidest Lõuna-Eestis) ja osaleme ka Eesti meistrivõistlustel. Higi valamine treeningutel ja enese proovilepanek võistlustel aitavad arendada nii keha kui vaimu. Igapäevases koolielus kulub see
marjaks ära, ja ega sportlikud saavutusedki ole jäänud tulemata. 2005. aastal
saavutasime Eesti karikavõistlustel II koha; 2007. a Eesti MV III koht – üle poole võistkonna liikmetest olid siis paar
aastat nooremad kui vastased. Ka naiskonnas on meist neli tüdrukut kanda
kinnitanud. Nendest tulemustest I koht
Eesti XII Maaspordimängudest Valgas
2007. a ja I koht Eesti XI Talispordimängudel Põlvas 2009. aastal.
Võimaluse võtta osa koolide MM-ist,

käisid meie treenerid Udo Saidla ja Kalev Palo välja juba möödunud suvel, kui
me viibisime kolm nädalalt treeninglaagris Kurgjärvel. Selles kaunis
Haanjamaa paigas toimub meie igasuvine üldkehaline ettevalmistus. Kuigi tol
hetkel oli selle sündmuse teel väga palju „aga-sid“, pani see siiski südame kiiremini põksuma ja lisas tublisti treeninguindu. Alles vahetult enne jõule selgus,
et me olime oma riigi esindamise välja
võidelnud.
Me sõidame Türki endast parimat
andma teades, et see ei saa kerge olema. Vastasteks on seal enamikus spetsialiseeritud spordikoolid (nagu meie
Audentes), kus treenitakse mitu korda
päevas.
Küll aga annavad need võistlused
meile suure võistluskogemuse ja võimaluse avardada silmaringi, saada uusi
sõpru, elamusi ja avastada Türgi võlusid.
Mõni võib nüüd küsida: aga poisid?
Jah, meil on ka korvpallipoisid. Ka nemad käisid koolide MM-il kaks aastat tagasi Prantsusmaal, Parksepa Keskkooli
värvides. Nad olid päris tublid. Aga oma
saavutustest las nad kirjutavad ise.

Oma ja võistkonnakaaslaste
mõtteid põimisid kokku
Katre Kasak ja Mariete Popman

Järjest süvenevad majandusraskused
puudutavad meist igaühte. Töötuks jäämine on igapäevane nähtus ja toob enamasti kaasa raskenenud elutingimused.
Kahjuks ei suuda kõik raskustele vastu
panna ja kalduvad kuritegelikule teele.
Ei ole saladus ja seda kinnitab ka politsei statistika, et elutingimuste raskenedes suurenevad pisikuriteod nagu avalikud ja salajased vargused, röövimised,
kallaletungid ja muu selline.
Aitamaks kaasa selliste tegude
avastamisele ja eelkõige ennetamisele, on olemas kodanike vabatahtlik liikumine – Eesti Naabrivalve.
Naabrivalve on naabrite ühine tegevus kodukoha turvalisemaks muutmisel. Selleks moodustatakse Naabrivalve sektorid. Need haaravad paljukorterilisi elumaju kas tervenisti või
trepikodade kaupa, tänavaid või selle
lõike, maakohtades külasid või ligistikku asuvaid talusid, suvilarajoonides
kokkulepitud piirkonda. Kokkulepitud
sektori piirid märgistatakse vastavate
infotahvlitega. Iga Naabrivalve liikmel
on teiste sektori liikmete kontaktandmed, samuti politsei ja turvateenistus-

Waimse Kultuuri Päewade tõhusamaks osaks Wõrus on kunstinäitus. See
awati 25. weebruaril ja on praegugi
awatud. Awatuna on ta aga weel ainult
paar päewa – pühapäewal, 4. märtsil lõpeb näitus.
Näitus ei ole kuigi suur. Igatahes
kaugel suurnäitusest ja meistrite näitusest, kuid huwitaw küllaltki. Wõru inimesed pole aga kunstinäitusele pea
mingit tähelepanu omistanud. Seni on
sääl käinud waid paarkümmend inimest. Kus on aga need, kes teewad suuri sõnu ja kiruwad, et Wõrus pole midagi hääd? Kas nad ei wõtaks waewaks, et
kõndida “Kandle” poole?! Nende see pisike waew tasuks enese – midagi on ikkagi näha. Kuna esinejad on suurelt

Võru Pensionäride Päevakeskuses toimub 2. aprillil
algusega kell 14

2006

2007

2008

Liiklusõnnetused
kokku

66

86

60

50

Mootorsõiduki kokkupõrge
liikuva mootorsõidukiga

21

16

19

16

Mootorsõiduki kokkupõrge
takistusega või parklas

31

49

17

26

Õnnetused jalgratturite
ja rolleritega

8

8

10

6

Jalakäijatega toimunud
liiklusõnnetused

8

12

14

2

Liiklusõnnetused
ülekäigurajal

2

4

2

0

Kõik huvilised on oodatud.

Inimvigastustega
liiklusõnnetused

11

21

24

4

Projekti toetab Eesti Tervisedenduse
Ühingu Võru osakond.

Liiklusõnnetustes
hukkus

0

1

0

0

Inimesi sai
vigastada

11

27

26

5

Sh raskelt
vigastatuid

4

6

6

1

16

16

7

11

Joobes juhtide osalusel
toimunud liiklusõnnetused

tervisepäev eakatele
teemal “Turvaline
kogukond sõltub
minust enestest”
Lektor on TÜ emeriitprofessor
Aidula-Taie Kaasik.

Osalemine tasuta.

Liiklusõnnetuste statistika Võru maakonnas
Inimvigastustega
liiklusõnnetused
Liiklusõnnetustes
hukkus
Inimesi sai
vigastada

58

95

79

41

5

10

3

1

76

136

100

52

(2341)*
(169)
(3028)

(2582)
(204)
(3503)

(2448)
(196)
(3270)

(1858)
(132)
(2386)

* sulgudes andmed Eesti kohta tervikuna

arwestuse alla. Wõrus anti üldse 1268
allkirja, neist Laidonerile 731, Larkale
460, Pätsule 44 ja Reile 33. Hääleõiguslasi on Wõrus 3600 ümber.
Wõru Teataja nr 33; 24. märts 1934. a.

PS Kannel pakub tänaseni kunstielamusi ja õnneks ei tule võrulastega nii
pahandada kui toona, kuigi vahel viimane lause käib mõne kohta küll!

1934–35. aasta riigieelarves on ette
nähtud üle 2 miljoni krooni suurune teedekapitali summa, mis jagatakse üksikute maakondade wahel. Samuti saawad
maakonnad osa bensiini ja jõuwankrite
maksust. Jagamise aluseks wõetakse
maakonna rahwaarw, teede pikkus, sildade arw jne. Selle järele langeb
Wõrumaale 147 000 krooni ja Petserimaale 80 000 krooni. Bensiini ja
jõuwankrite maksust saab Wõru linn
9000 krooni ja Peteri linn 3000 krooni.

Kuna walimised edasi lükati, lõpetati ka allkirjade andmine riigivanema
kandidaatidele. Materjalid hoitakse alles, kuid allkirjad ei tule walimistel

ROHKEM INFOT
www.naabrivalve.ee
või Eesti Naabrivalve
Võrumaa projektijuhilt
Kaupo Kallaselt
kaupo@naabrivalve.ee

2005

jaolt Wõrumaa inimesed ja esitatud
tööd Wõrumaa motiiwidega, peaks näitus seda enam huwi pakkuma.
Oleks Wõru inimestele tõesti häbiks,
kui nad neil päewil oma kodude karukoopast wälja ei saa ja kunstinäitusele
ei lähe.
Wõru Teataja nr 24; 3. märts 1934. a.

Wõrus anti 1268 allkirja

Kaupo Kallas
Eesti Naabrivalve Võrumaa
projektijuht

Liiklusõnnetuste statistika Võru linnas

Wõru märtsis 1934. aastal
Häbi! - kunstinäitustel ei
käida…

te telefonid, kuhu vajadusel helistada
saab.
Eesti inimene on suhteliselt alalhoidlik. Ta ei kipu vahele segama teiste probleemidesse. Nähes naabrit hädas, tuleks aga mõelda, et sama asi
võib juhtuda ka minuga. Kes siis mind
aitab? Eks ikka pealtnägija või naaber!
Tartu Ülikooli poolt läbi viidud
uuringud näitavad, et pärast Naabrivalvega liitumist on paranenud naabritevaheline läbisaamine, vähenenud
kuritegevus piirkonnas, vähenenud
elanike hirm kuritegevuse ees.
Politseitööst on teada juhtum, kus
korterivaras põhjendas Naabrivalve
plakatita majja vargile minekut niimoodi: “…sest seal plakatiga majas
kunagi ei tea, kes millisest aknast vaatab!”
Naabrivalve tegevuse võib kokku
võtta sõnapaariga – kui märkad, siis
reageeri!

Wõru linn sai 9000 krooni

Wõru Teataja nr 34; 27. märtsil 1934. a.
PS nii, et see automaks ei ole tänapäeva poliitikute väljamõeldis.

Wanglast wälja
Teatawasti jäi wahi alla pääle kaitseseisukorra wäljakuulutamist ja
wabside arreteerimist 31 Wõru linna ja
maa wabsi. Möödunud teisipäewal
wabastati rida wäiksemaid tegelasi, kelledest osa jäi politsei walwe alla.
Wabadusse pääsesid Wõru linnast Johannes ja Meeme Mõttused (kaupmehed - A. R), J. Tann ja Walter Pohlak
(trükikoja omanik – A. R.). Wanglasse
jäi weel 15 inimest. Wäga wõimalik, et
neist laupäewal osa wabastatakse. Kui
see sünnib, siis ainult wäiksemate
wüüreritega (füüreritega- A. R.) kuna
päämehed jääwad kohtupäewani sinna. Nagu wabastatuilt kuuldub ja see
nähtub, on nad pääle wanglas istumist
kas taltsaks jäänud wõi weel enam hoogu wõtnud. Mitmed on löönud poliiti-

kale käega ja ei taha end enam “riigitöösse”, eeskätt aga wabslikkusse “riigitöösse”, pühendada. Teine osa mehi aga
braweeritab edasi, tõstawad kätt kõrgele ja kujutawad end märtrina. Ka ülalpidamistes ei mõtle mõni mees sellele,
et kaitseseisukorra ajal wõib wäiksemagi
enesewalitsuse kaotus kahju tuua, ning
mõnigi mees wõib nii wanglasse warem
tagasi pääseda, kui kohtu otsus seda
nõuab, juhul kui ta riigiwastane teotsemine kinnitust leiab.
Wõru Teataja nr 35; 30. märts 1934. a.
PS Märtsikuu lehtede peateemaks
oligi riigipea kandidaatidele allkirjade
kogumise kampaania (Võrus toetati kõige rohkem Laidoneri) ja pärast kaitseseisukorra kehtestamist 12. märtsil
1934. aastal vapside liikumise mahasurumine nii, et isegi pühade numbrisse
(ülestõusmispühad) jätkus veel palju
selleteemalist materjali.
Vanu lehti sirvis Võrumaa
Muuseumi peavarahoidja
Arthur Ruusmaa
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Toimetulekukoolide
õppepäev Võru Järve Koolis

HÄÄ TEGU

Võru Muusikakooli direktor Celia Roose ning “Hää tegu” tänukirja pälvinud Tonio Tamra.

12. veebruaril korraldas
Võru Muusikakool traditsioonilise sõbrapäeva
kontserdi, kus esinesid
nii muusikakooli õpilased
kui õpetajad.
Taas oli hea meel tõdeda, et muusikakoolis on palju häid noori muusikuid. Aastaid oleme õppetöös hoidnud
prioriteediks koosmusitseerimist ja sel
kontserdil võiski valdavalt näha-kuulda erinevaid koosseise. Esinejate muusikaline tase oli igati nauditav. Laste ja
noorte puhul ei ootagi alati peent muusikalist viimistletust, vaid vahva on jälgida ka nende esinemisjulgust.
Südame teeb soojaks ka see, et
meie kontsertidel on publikut linnarahva hulgast. Muusikakool teeb tavaliselt
ühe avaliku kontserdi kuus, kuhu sissepääs on prii. Elamused, mida õppuritest muusikud pakkuda võivad, on
kindlasti rõõmutoovad, seega ootame
ikka ja alati muusikahuvilisi oma tegemistele kaasa elama.
Traditsiooniliselt anname kontserdil üle ka tänukirja “Hää tegu” isikule,
kes on oma vabast ajast ja tahtest muusikakooli tarvis miskit head teinud. Sel

aastal olid nominentideks pianist Age
Juurikas, kes on andnud vahvaid kontserte muusikakoolis, advokaat Liina
Linsi, kes on aidanud igati juriidilise
nõuga, Võru Kunstikool, kelle huvitavaid näitusi saame oma fuajees ikka ja
jälle nautida ning Viljandi Muusikakooli direktor Tonio Tamra, kes on nõu ja
jõuga abiks olnud igas valdkonnas.
Enam hääli kogus TONIO TAMRA,
kes lisaks Viljandi Muusikakooli juhtimisele on ka Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia haldusdirektor.
Kuna meie muusikakooli ootab ees
kapitaalne remont, siis Tonio käest oleme väga palju just ehitusalast nõu saanud. Ta on varasemalt juhtinud kahe
suure õppehoone valmimist – Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia ja Viljandi Kultuuriakadeemia Muusikamaja.
Mõlemas majas on loodud kõik tingimused, mida pilliõpe vajab - helikindluse, akustika jne alal. Tonio Tamral
jääb paljude muude muusikaliste ja arhitektuuriliste projektide kõrval aega
veel ka heliloominguks. Tema uut teost
said huvilised kuulata 14. märtsil emakeelepäeva kontserdil kultuurimajas
Kannel.

Celia Roose
Võru Muusikakool

Presidendipaari vastuvõtt
Okasroosikeses.
26. veebruaril, pärast mõnusat lõunauinakut, kogunesid lossi saali õukond
ja külalised, et osa saada president
Hendriku vastuvõtust. Presidendi marsi saatel sisenesid saali president Hendrik ja tema proua Elise-Marie. Neid tervitati püsti seistes ja Eesti Vabariigi auks
laulis kogu õukond hümni. Järgnes härra presidendi kõne.
Härra President Hendriku kõne:
“Kallid eesti lapsed! Palju õnne kõigile
meie Eesti 91. sünnipäeval. Kahjuks
pean mina teiega täna rääkima tõsistest asjadest. Praegu on Eestis rasked
ajad. Suured inimesed nimetavad seda
majanduskriisiks. Teie vanematele tähendab see pikemaid tööpäevi ja mõned inimesed kaotavad mõneks ajaks
oma töö. Mida see majanduskriis aga
teile, lastele, tähendab?
Võib-olla saate nüüd vähem taskuraha. Mõned asjad jäävad aga hoopiski ostmata. Vahel on emmed-issid veidi kurvad ja murelikud. Teie, lapsed,
saate neid palju aidata – pisike pai, kallistus, kiitus ise valmistatud toidu eest
või oma toa koristamine – teevad teie
vanematele palju rõõmu. Kui te neid aitate, olete lasteaias tublid, siis sulavad
suured mured pisikesteks või kaovad
nad hoopis. Head vabariigi aastapäeva!” (www.lastekas.ee)
Aastapäeva kõnele järgnes kätlemistseremoonia. Presidendi kätlemistseremoonial osalesid Kuninga Koolis
laste poolt valitud külalised. Osalejate
soovid olid järgmised:
Aasta Õpetaja Elise-Marie: “Ilusat
vabariigi sünnipäeva!”
Kultuuriminister Gerda: “Et lapsed saaksid hästi palju tantsida!”

Sotsiaalminister Reno: “Et kõigil
lastel oleks hea olla!”
Iluuisutaja Sirelin: “Et kõik lapsed
saaksid endale uisud!”
Robot Mihkel Multikamaalt: “Õnneliku lõpuga multikaid!”
Laeva kapten Janar: ”Et kõigil oleks
palju sõpru!”
Norra jalgpallur Uku: “Et sünniks
rohkem lapsi!”
Aasta Politseinik Ingmar: “Head
tervist!”
Tulevane iluuisutaja Marian: “Kes
on võitnud kuldmedali, oleksid terved
ja teeksid trenni!”
Metsamees Laur: “Et Eestis kasvaks
kõrge mets ja õhk oleks puhas”
Haridusminister Liis-Marleen:
“Ilusat aastat kõigile!”
Mänguasjademinister Mia: “Praegusel säästlikul ajal pisikesi pehmeid
mänguasju!”
Võru keele minister Ott: “Hääd
aastapäivä ja sõbralikku miilt!”
Roosiminister Marite: “Kõikidesse
aedadesse lõhnavaid okasteta roose!”
Vastuvõtul said esineda kõik väikesed ja suured Sipsikud, Muumid,
Klaabud, Krõllid ja Mõmmid. Neid abistas muusikaõpetaja Eha. Peojuht ja idee
autor oli lasteaiaõpetaja Egel.
Lisaks Eesti Vabariigi 91. sünnipäeva tähistamisele presidendi vastuvõtuga andis president Hendrik 23-le kooliminevale lapsele ROOSI TEENETE
MÄRGI pikaajalise eduka kooskasvamise eest. Teenetemärk antakse kätte Kuninga Koolis.

Eha Haak
Võru lasteaia Okasroosike
muusikaõpetaja

Eesti toimetulekukoolidel on väljakujunenud
traditsioon kord aastas
kokku saada. Sel õppeaastal oli korraldaja Võru Järve Kool.
24. jaanuaril toimunud
õppepäeval osalesid
õpetajad 13 toimetulekuõpet andvast koolist.
Päev algas tervituskohviga ja vestlusringiga, seejärel koguneti saali ettekandeid kuulama.
Sissejuhatava ettekandega “Kagu–
Eesti HEV õppija/noore sotsiaalne
kaitse” esines Järve Kooli direktor
Reet Kangro.
Vana–Antsla Kutsekeskkooli
erikutseõpperühma tööst andis ülevaate kooli direktor Hele Angerjärv.
Ta tutvustas erikutseõpperühma õppekava ja vastas küsimustele. Huvi
tunti hoolduskooli pilootõppekava rakendamise vastu, mis on valminud
koostööprojekti raames KÄO Päevakeskusega.
Järve Kooli pedagoogid Reeli Saar
ja Anu Kallas tutvustasid PEP–R testi
kohvrit ja selle kasutamise võimalusi.
Möödunud aasta õppevahendite toetus võimaldas osta koolile kohvri koos
juhendmaterjaliga. See on loonud võimaluse testida kooli tulevaid ja koolis õppivaid õpilasi. Testi tulemused
on õpetajale abiks individuaalse õppekava koostamisel.
Kohvri sisu vastu tunti aktiivset
huvi, samuti testimise võimaluste vastu. Ettekande esitanud pedagoogid on
läbinud Tartu Avatud Ülikoolis vastavasisulise koolituse ja neil on testimisõigus. Võru Järve Koolis tegutseval rehabilitatsioonimeeskonnal on samuti
võimalus kasutada PEP-R testi tulemusi oma töö tõhustamiseks.
Ettekannete vaheajal tutvuti koolimajaga, klassides olid välja pandud
õpetajate valmistatud õppevahendid.

Järve Kooli pedagoogid Anu Kallas (vasakul) ja Reeli Saar tutvustamas PEP-R testi võimalusi.

Toimusid tööalased vestlused, vaadati pilte koolielust, üritustest.
Pärast kohvipausi esines ettekandega Järve Kooli muusikaõpetaja Helle Reiljan, kes andis ülevaate laulude
õpetamise võimalustest, kasutades
Boadmakeri programmi. Piltide abil
laulusõnade meeldejätmist näitlikustas ta omavalmistatud õppevahenditega.
Boadmakeri programmi materjale kasutatakse alternatiivse kommunikatsioonivahendina õpilaste kõne
elavdamiseks ja suhtlemisoskuse parendamiseks. Samuti aitavad
Boadmakeri programmi järgi valmistatud õppevahendid õpilastel õpetatavat paremini meelde jätta. Eripedagoog Epp Roon rääkis lisaaasta õppekavast “Üleminek kutseõppesse. Olustiku- ja eluõpetuse ainekavad”. Täiendava õppeaja eesmärgiks on toimetulekuõpet jätkates toetada õpilase eakohast arengut, lisaaasta olustikuõpetust läbib sotsiaalsete oskuste arendamine. Eluõpetuses on rõhk tööoskus-

te arendamisel. Lisaaasta pilootõppekava on valminud koostööprojekti
raames KÄO Päevakeskusega.
Enamik Järve Kooli lõpetanud õpilastest on asunud õppima Vana-Antsla Kutsekeskkooli. Vanemate huvi jätkuõppe võimaluste suhtes on järjest
suurenenud.
Õppepäeval osalejatele tutvustati
ka Võru Järve Kooli osalemist
Comeniuse õppekasvatustöö arendusprojektis VIKERKAAR. Projekti tutvustavad materjalid olid välja pandud
koolimaja koridoris. Mitmest koolist
pöörduti täpsustavate küsimustega
projekti juhi Reet Kangro poole. Tunti huvi, kuidas osaleda hariduskoostöö programmis Comenius ja leida
partnereid välisriikide erikoolidest.
Järgmise toimetulekukoolide õppepäeva korraldamise võttis enda
kanda Viljandi Kaare Kool.

Reet Kangro
Võru Järve Kooli direktor

Turvalisema koolikeskkonna nimel
Traumade ja alkoholi tarbimise ennetamise raames Võru maakonnas viisime Võru I Põhikooli 5.- 6. klasside
õpilaste hulgas III õppeveerandil läbi
projekti “Kindel ei kiusamisele ja vägivallale meie koolis”.
Projekti eesmärkideks oli teadvustada osalejaid koolikiusamise olemusest ning sellega vähendada kiusamisjuhtumite arvu, saavutada teadlikkuse tõus selles osas, kust saab kiusatav
abi ning selle abil vähendada õpilaste hulgas hirme ja pingeid, õpetada
märkama kaaslast enda kõrval ning
teda abistama, juhul kui ta osutub
kiusatavaks.
Olukorra kaardistamiseks viidi 5.6. klasside õpilaste hulgas läbi anonüümne küsitlus, samuti said nad
oma muredest teavitada murepostkasti kaudu. Rollimängude kaudu õpiti märkama, millised on tüüpilisemad
vead, mida suhtlemisel tehakse, samuti asetama end teise olukorda ning
nägema asja “tema mätta otsast”.
Loovtööd kirjutati teemal “Hea sõna võidab võõra väe”. Nii sai igaüks
tuua näiteid oma elust, kus ta kurjast
situatsioonist vabanduse või veenmisega jagu on saanud ning seega endale taas teadvustada, et probleemi lahendamiseks ei pea sugugi rusikaid
käiku laskma.
Samuti toimus plakatikonkurss
“Naeratused koolis”. Valimik loovtöid
ning plakateid oli välja pandud stendidele ja nendega said tutvuda kõik
kooli õpilased.

Üritusest osavõtjad panevad kokku vanasõnu headuse jõu kohta.

26. veebruari õhtupoolikul toimus
projekti kokkuvõttev üritus. Kooli olid
palutud ka sihtrühma lapsevanemad.
Lektor Elen Preimann Tartu
Descartes`i Lütseumist rääkis vägivalla liikidest ning avaldumisvormidest,
samuti sellest, kuidas kiusatav peaks
käituma ning kust on võimalik abi otsida. Õpilased mängisid ette probleemsituatsioonid ning lühinäidendid,
milles esile tulnud murekohti ühiselt
analüüsiti ning pakuti võimalikke pa-

remaid/valutumaid lahendusi. Tagasisides kirjutasid õpilased, et eriti palju uut infot said nad küberkiusamise
kohta.
Kool ja kodu tegutsevad ühise eesmärgi nimel, et lapsest kasvaks vastutustundlik täiskasvanu, kes muu hulgas oskab märgata ja ennetada igasugust vägivalda.

Ülle Tamm
Võru I Põhikooli huvijuht
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Fotod: Toomas Hütt

Eesti Vabariigi 91. aastapäeva kontsertaktusel
tänati aktiivseid inimesi ja ettevõtteid
Võru linnapea ja linnavolikogu esimehe Eesti Vabariigi 91. aastapäeva tähistamise kontsertaktusel kuulutati välja Võru linna möödunud
aasta silmapaistvaim tegu. Tiitli “Võro liina tego 2008” ja linnavalitsuse tänukirja pälvis SA Võru Spordikeskus staadioni ehitamise
koordineerimise eest. Tunnustati ka silmapaistnud inimesi ja ettevõtteid, kes on linnas midagi korda saatnud.
Sporditegelane 2008 –
Heini Allikvee

Aasta teo auhinna võttis vastu Võru Spordikeskuse juhataja Lauri Semevsky.

Kergejõustiku vanemtreeneri-õpetajana on Heini
Allikvee Võru Spordikoolis töötanud alates 1981.
aastast.
Ta on Võru Spordikooli rahvusvahelise kergejõustikuvõistluse peakorraldaja ja Võrus toimuvate Eesti kergejõustikuvõistluste peakohtunik. Samuti võtab ta spordikooli õpilastega osa rahvusvahelistest võistlustest.
Aastate jooksul on tema õpilased võitnud arvukalt medaleid nii Eesti noorte meistrivõistlustelt, Rukkilillemängudelt kui Eesti täiskasvanute
meistrivõistlustelt.
Heini Allikvee kuulub ka kergejõustikuklubi
Lõunalõvi juhatusse ja Eesti Kergejõustikuliidu
klubide nõukogusse. Tema koostatud on igaaastane maakonna kergejõustiku edetabel alates aastast 1985. Aktiivselt tegutseb ta spordikooli õpilaste treeninglaagrite läbiviimisel.

“Võro liina tego 2008” –
Võru Spordikeskuse staadioni
valmimine
Konkurss Võru linna aasta teole viidi läbi Võru Linna Lehe kaudu ning rahvahääletuse tulemusena võitis enam poolehoidu Võru Spordikeskuse
staadioni valmimine.
Leping maakonna esindusstaadioni ehitamiseks sõlmiti Võru Spordikeskuse ja Aktsiaseltsi
Merko Tartu vahel möödunud aasta mais, staadion valmis oktoobris. Staadioni valmimisega on
lõpule jõudnud ühe kauaoodatud spordikompleksi valmimine, millega on loodud suurepärased tingimused erinevate kergejõustikualadega tegelemiseks.
Valminud kergejõustiku- ja jalgpallistaadionil
on 400meetrine jooksuring kuue rajaga, kaheksarajaline sprindisirge, täismõõtmetes siirdemuruga jalgpalliväljak ning kõik võimalused kergejõustiku välialade harrastamiseks. Staadioni tribüünile mahub istuma 1630 pealtvaatajat. Tribüüni all
on 400 m² laopinda spordi- ja hooldusinventari
jaoks.

Tegija 2008 – Aivar Nigol
Aasta Tegijana pälvis tunnustuse Võru Linnavalitsuse arendusosakonna juhataja Aivar Nigol, kelle
järjepideva tegevuse tulemusena sai Võru Linnavalitsus mitmetele toetusprojektidele positiivse
vastuse. Märkimisväärsemad projektid on Kubija
rollerirada, Ekaterina kiriku teemapark, Tamula
rannaala väljaarendamine, Võru Muusikakooli rekonstrueerimine, Jaama ja Pika tänava rekonstrueerimine.

Tervishoiu- ja sotsiaaltöötaja
2008 – Marje Ossip
Aasta tervishoiu- ja sotsiaaltöötajaks tunnistati
Marje Ossip, kes on 5 aastat tegutsenud Võru linna koolide arstina. Just tema oli see, kes võttis
vaevaks hakata seda valdkonda vedama, ja on
vaatamata muutustele vastu pidanud. Marje igapäevatöö on väga vastutusrikas – hetkel on tema
ning kolme meditsiiniõe hoole all 2260 Võru linna viie kooli õpilast.
Marje Ossip kuulub Võru Linnavalitsuse, Võru I Põhikooli ning Võru Kesklinna Gümnaasiumi
tervisenõukogusse.

Kultuuritegelane 2008 –
Aimi Hollo
Aimi Hollo on Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi
juhataja ning muuseumi praeguse ekspositsiooni
üks koostajaid, ta on muuseumis töötanud alates
1981. aastast.
Muuseumitöös kannavad kõik tema korraldatavad üritused - kontserdid, teatrietendused, muuseumitunnid, näitused, kohtumised - ühte eesmärki, milleks on hoida Kreutzwaldi pärandit kui Eesti kultuuri ja meie rahvusliku iseolemise olulist
osa.
2008. aastal ilmus esinduslik, mahukas ja sisukas raamat “Viruskundra“, mis koondab endas
kultuurilehes ilmunud artikleid ja intervjuusid, lisaks rohkelt huvitavat ja haruldast fotomaterjali.
Aimi Hollo on üks raamatu koostajaist – ta
juhtis, korraldas ja koordineeris selle Võru ja Võrumaa kultuuriloole üliolulise raamatu koostamist
ja väljaandmist.

Mittetulundusühing 2008 – Võru
Võrkpalliklubi
Mittetulundusühing Võru Võrkpalliklubi loodi 9.
oktoobril 1995. aastal.
Võru Võrkpalliklubi esindab Võru maakonna
võrkpallureid Eesti meistrivõistlustel, edendab Võru maakonna võrkpallielu ning koostöös Võrumaa
Spordiliiduga korraldatakse nii Võru maakonna
karika- kui ka meistrivõistlusi.
Klubi südameasjaks on Jaan Gutmanni nime-

lise rahvusvahelise võrkpalliturniiri korraldamine, mis on üks staažikamaid turniire Eesti võrkpallimaastikul. Võru Võrkpalliklubi on hetkel esindatud Eesti meistrivõistlustel 3 võistkonnaga.
Esindusmeeskond, mis praegu kannab nime Valio/
Võru VK, mängib meeste meistriliigas Schenker.
Meeskonna farmklubi SKS/Võru SK mängib Eesti esiliigas ning Võru VK/SK naiskond mängib
naiste meistriliigas Salestar.
Nii mees- kui naiskond saavutas eelmisel hooajal viimaste aastate parima tulemuse Eesti meistrivõistlustel.
Eesti karikavõistlustel pääses meeskond esmakordselt klubi ajaloos ka nelja parima hulka.

Kultuuri- ja haridusasutus 2008 –
Võru lasteaed Päkapikk
Võru lasteaed Päkapikk on pälvinud tähelepanu
oma aktiivsuse, oskusliku tegutsemise ning heategevuslike ettevõtmistega.
Juba 6 aastat järjest on toimunud heategevuslik pereüritus “Mängumaa”, mille sisukas õhtupoolik pakub nii lastele, emadele-isadele kui ka
vanavanematele tegevust. Mängumaalt saadud
tulude eest on korrastatud lasteaia õueala, jalgteid, vahetatud paviljonide katused, ostetud õuealale vahendeid.
4 aastat järjest on osaletud jõululaadal. Eelnevatel aastatel on laadalt saadud raha jagatud rühmadele nii mänguasjade, õppevahendite kui esinemiskostüümide tarbeks. Möödunud aastal osteti jõululaadalt saadud tulude eest ühe rühma jagu suuski.
2007. aasta jaanuaris loodi lasteaia juurde
MTÜ Päkapikulaps. MTÜ algatusel taotleti kohaliku omaalgatuse programmilt toetust ürituse heategevuslik perepäev “Mängumaa 2008” läbiviimiseks. Projekti ka toetati.
Lasteaed teeb ka koostööd programmiga Euroopa Noored Vabatahtlikud Eestis.
Alates 2005. aastast on lasteaias töötanud
kokku 14 vabatahtlikku noort mitmest Euroopa
riigist.

Ettevõte 2008 –
aktsiaselts Auto Võru
Aktsiaselts Auto Võru on stabiilne ja jätkusuutlik
transporditeenuseid osutav ettevõte, mis on tegutsenud alates 1996. aastast.
Aktsiaseltsi põhitegevuseks on kaubavedu nii
Eestis kui ka mujal Euroopas. Transporditeenus
on ettevõtlusvorm, mis on võrdlemisi märkamatu, kuid samas ei saa alatähtsustada selle olulisust
meie igapäevase elu korraldamises.
Aktsiaselts pakub tööd 58-le inimesele.
Ettevõtte juhatuse liige on Tõnis-Koit Pihu,
nõukogu liikmed Toomas Pihu, Valjo Liivamägi ja
Sulev Poll.

li kuivatamisest kuni valmistoodangu viimistlemiseni, kasutades kvaliteetseid ning keskkonnasõbralikke materjale.

Uus tulija 2008 –
Uma Pido, peakorraldaja
MTÜ Võro Selts VKKF
Möödunud aasta 31. mail toimus Võru linnas
ja Kubija laululaval kohalikku pärandit ja keelt rõhutav ning Võru kultuuriruumi ühendav esimene
omakeelne laulu- ja rahvapidu, mis pälvis rahva
suure poolehoiu ja heakskiidu.
Uma Pido populaarsust näitas fakt, et Kubija
mändide all oli publikut ja lauljaid koos päevaprogrammist osavõtjatega kokku 10 000 inimest.
Pidu tugevdas paikkondlikku ühtekuuluvustunnet ja identiteeti Võru kultuuri- ja keeleruumis, elavdas kultuurielu, tõi siia külalisi ning ärgitas tagasi koju pöörduma mujale tööle ja elama
läinud võrukesi.
Uma Pido peakorraldaja oli Triinu Ojar, päevaprogrammi juht Kadri Giannakaina-Laube, laulukoori üldjuht Silja Otsar ja laulupeo lavastaja
Tarmo Tagamets.

Eriauhind – Alari Ots
Võru Kreutzwaldi Gümnaasiumi 8. klassi õpilane
Alari Ots pälvis tähelepanu suure julgustükiga.
15. jaanuaril aitas Alari Võrus läbi jää Koreli ojja
kukkunud lapsi. Ta ei kahelnud hetkegi, viskas
koolikoti ja jope seljast ning tormas jääle hädasolijaile appi.
Oma ennastsalgava ja targa tegutsemisega
päästis Alari kahe väikese koolipoisi elu.

Ettevõtja 2008 –
Oleg Udodov
Oleg Udodov on 1996. aasta augustis asutatud ja mööbli tootmisega tegeleva osaühingu Võru Seeder peaosanik.
Tema juhtimisel töötav osaühing on Eesti erakapitalil põhinev nüüdisaegne mööblitootmisettevõte.
Firma annab tööd 51-le inimesele. Ettevõtte
põhikriteeriumiks on toodete kõrge kvaliteet ja
kliendi soovidega arvestamine. Osaühingus Võru
Seeder valmib kõik kohapeal – alates saematerja-

Kaunid kodud jõulude ajal
Samuti anti üritusel üle auhinnad Võru linna kolmele kodule ja ühele firmale 2008/2009. aastavahetusel jõulumeeleolu loomise ja linna kaunimaks muutmise eest. Tunnustati AS-i Suwem Võru esindussalongi, perekondi Palok, Kilgast ja
Kärson.
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Võru Linnavalitsuse istungid veebruaris
Võru linna 225. aastapäeva logo kinnitamine
Kinnitati Võru linna 225. aastapäeva logo.
Võru linna 225. aastapäeva logo ja tunnuslause “Maagiline
Võru” kasutamise korra kinnitamine
Kinnitati Võru linna 225. aastapäeva tunnuslause ja logo kasutamise
kord.
Võru Vene Põhikooli põhimäärus
Vastavalt Võru Linnavolikogu otsusele kujundatakse 1. septembrist 2009
Võru Vene Gümnaasium ümber Võru
Vene Põhikooliks. Seoses sellega kinnitas Võru Linnavalitsus Võru Vene Põhikooli põhimääruse.
Määrus hakkab kehtima 1. septembrist 2009. a.
Riigihangete korraldamine
Linnavalitsus andis loa:
•
korraldada avatud hankemenetluse korras riigihange “2009. aasta
teede remondi I etapp”. Riigihange hõlmab Petseri, Vabriku, Koidula, Karja,
Mäe, Kivi, Vabaduse ja Jüri tänavate remonti;
•
korraldada riigihanke lihtsustatud hankemenetlus “Võru Linnavalitsuse poolt 2009. aastal ostetava mootorkütuse soodustuse saamine”. Hanke
eesmärgiks on välja selgitada maksimaalne soodustus, mida oleks võimalik
saada linnavalitsuse poolt 2009. aastal
mootorkütuse ostmisel;
•
korraldada lihtsustatud hankemenetluse korras riigihange “Võru
Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutustega ühise dokumendihaldussüsteemi loomine”;
•
korraldada lihtsustatud hankemenetluse korras riigihange “Suvelillede hooldus ja taimmaterjali ost”;
•
korraldada lihtsustatud hankemenetluse korras riigihanked “Lasteja pereabikeskuse rekonstrueerimine”
ja “Laste- ja Pereabikeskuse sisustuse
ostmine” .

ja Kanepi tn kinnistute elektrivõrguga
liitumise jaoks 0,4 kV maakaabelliini
ehitamiseks.

vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused ja kord”.

Kasutuslubade väljastamine
Kasutusload väljastati:
Jaama tn 26 laiendatud laohoonele;
Kaare-Heina tn linnapiirkonna ehitatud vee- ja kanalisatsioonitorustikele;
Pikk tn 2a püstitatud kauplusele;
Taara, Tulika, Nõgese, Mündi, Madara, Leesika, Kalmuse tänava piirkonnas ehitatud sidevarustuse sidekaabelliinidele;
Vabriku tn 4a kinnistu elektrivõrguga liitumise ehitatud 0,4 kV
maakaabelliini ja liitumiskilbi kohta.

Võru Muusikakooli arengukava 2009-2011 kinnitamine
Kinnitati Võru Muusikakooli arengukava 2009-2011.
Võru Muusikakooli arengukava on
strateegiline dokument, mille põhjal
töötatakse välja igaaastased tegevuskavad ja planeeritakse eelarve. Arengukava fikseerib olukorra kirjelduse ja sõnastab arendustegevuse, mis tagab kvaliteetse tegevuse aastatel 2009–2011.

•
•
•
•

•

Jäätmete vastuvõtu hindade
kehtestamine Võru linna keskkonnajaamas
Arvestades asjaolu, et saastetasumäära tõus prügilates tingis jäätmete
vastuvõtu hindade tõusu, kehtestas Linnavalitsus Võru linna keskkonnajaama
jäätmete vastuvõtu hinnakirja.
Võru linna eelarvest kultuuritegevuse toetuste andmine
Võeti vastu otsus toetada sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism tegevust ning
mittetulundusühingut Tantsuklubi
Maarja võistlustantsu karikavõistluse
etapi korraldamisel.
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ning huvikooli lõpetamise tingimused
ja kord
Linnavalitsus kehtestas “Huvikooli

Nõustumine maade riigi
omandisse jätmisega
Nõustuti vastavalt riigi tugimaanteede teenindamiseks vajaliku 33698
m² suuruse “66 Võru-Verijärve” ja 19840
m² suuruse “67 Võru-Mõniste-Valga”
maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
Riigi omandisse jäetavatele katastriüksustele määrati aadress ja sihtotstarve alljärgnevalt:
“66 Võru-Verijärve” aadressiks Kose
tee T1, sihtotstarbeks transpordimaa;
“67 Võru-Mõniste-Valga” aadressiks
Kubja tee T1, sihtotstarbeks transpordimaa.
Roosi 3 katastriüksuse sihtotstarbe määramine ja aadressi muutmine
Roosi 3 katastriüksuse aadressiks
määrati Roosi tn 3 ja sihtotstarbeks
määrati elamumaa.
Kinnistu Tulbi tn 4 reaalosadeks jagamine, reaalosade
pindade kinnitamine ja aadresside määramine

Nõustuti Tulbi tn 4 kinnistu kaheks
reaalosaks jagamisega.
Kinnitati reaalosade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed alljärgnevalt:
Tulbi tn 4, pindala 857 m², sihtotstarbega elamumaa;
Tulb tn 4a, pindalaga 914 m², sihtotstarbega elamumaa.
Projekteerimistingimuste
määramine
Määrati projekteerimistingimused
Tartu tn 6 kinnistul oleva elamu lammutamiseks ja uue elamu püstitamiseks.
Võru Linnavalitsuse 25. jaanuari 2006. a määruse nr 3
“Võru Linnavalitsuse tänukirja, Võru linnapea tunnuskirja
ja Võru linnapea kiituskirja
statuut” muutmine
Muudeti Võru Linnavalitsuse määruse “Võru Linnavalitsuse tänukirja, Võru linnapea tunnuskirja ja Võru linnapea kiituskirja statuut” preambuli sõnastust ning linnavalitsuse tänukirja
võimalike saajate ringi.
Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hindade kehtestamine
Kehtestati Võru Linnavalitsuse hallatavate haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad.
Põllu tn 1f, Pikk tn 2a kinnistu ja lähiala detailplaneeringute kehtestamine
Kehtestati Põllu tn 1f, Pikk tn 2a
kinnistu ja lähiala detailplaneering.
Detailplaneeringuga lahendatakse
kinnistute piiride muutmine.

Kruntide sihtotstarbed on ärimaa ja
tootmismaa.
Krundi Põllu tn 1f maksimaalseks
ehitusaluseks pindalaks on määratud
6100 m², ehitiste arvuks 6 ja maksimaalseks kõrguseks 12 m.
Krundile Pikk tn 2a on lubatud kavandada 3 hoonet, suurimaks ehitusaluseks pinnaks on määratud 6200 m² ja
hoonete suurimaks kõrguseks on
12 m.
Ürituste kooskõlastamine ja
parkla sulgemine
Linnavalitsus andis loa Keskoja osaühingul korraldada 25. aprillil 2009 Kevadlaat.
Seoses laada läbiviimisega suletakse sõidukite liikluseks Vee tn 6a asuv
parkla 25. aprillil kella 8–16.
Linnavalitsus andis loa FIE-le Silvi
Pärnale korraldada 11. aprillil Jürikuulaat.
Laada ajaks suletakse sõidukite liikluseks Vee tn 6a asuv parkla 11. aprillil
kella 8–17.
Võru linna omandis olevale
kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmine
Linnavalitsus andis nõusoleku Pika
tänava kinnistule ja Põllu tänav kinnistule isikliku kasutusõiguse seadmiseks osaühingu Jaotusvõrk kasuks, määrati isikliku kasutusõiguse ala ning tingimused.
MTÜ Võru Jäätmekeskusele
toetuse andmine
Võru Linnavalitsus otsustas toetada
Mittetulundusühingut Võru Jäätmekeskus 80 000 krooniga.

Ehituslubade väljastamine
Ehitusload väljastati:
•
Liiva tn 10 kinnistu elektrivõrguga liitumise 0,4 kV maakaabelliini
ehitamiseks;
•
Tallinna maantee 46 valmistoodangu lao elektrivõrguga liitumise
0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks;
•
Ehitusluba väljastati Liiva tn
21 laste- ja pereabikeskuse rekonstrueerimiseks;
•
Pikk tn 2a kinnistu elektrivõrguga liitumise 10/0,4 kV komplektalajaama, 10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinidele koos liitumiskilbiga püstitamiseks;
•
Võru valla Vagula küla Tulbi tn

Võru Linnavolikogu erakorraline istung 18. veebruaril
Enne päevakorrapunktide juurde asumist teatas volikogu esimees Tõnu Anton, et võetakse tagasi eelnõu Võru Linnavolikogu
otsuse nr 188, 12.12.2007 “Võru
Linnavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu, palgamäärade
ja palgatingimuste kinnitamine”
muutmine ning menetlemisele
tulevad eelnõud “Võru Linnavalitsuse palgalistele valitsusliikmetele töötasu määramine” ja
Võru Linnavolikogu 28.11.2005
otsuse nr 9 “Volikogu esimehele
töötasu
määramine”
ja
28.11.2005 otsuse nr 10 “Volikogu aseesimehele hüvituse määramine” muutmine.
Kuna vabariigi valitsus ei ole veel
täpselt määratlenud avaliku teenistuja
palga vähendamise võimalusi, piirduti
valitsusliikmete ja volikogu esimehe
töötasude vähendamisega.
Võru Linnavalitsuse valitsusliikme-

te töötasusid vähendatakse 10% võrra,
alates 1. märtsist 2009 on töötasud alljärgnevad:
Töötasu kuus (kr)
linnapea
abilinnapea
abilinnapea
abilinnapea
abilinnapea

Kersti Kõosaar
Mäidu Helistvee
Innar Mäesalu
Jüri Johanson
Pille Pikker

29
24
24
24
24

200;
800;
800;
800;
800.

Linnapea töötasuga on seotud ka
volikogu esimehe töötasu ( 0,5 linnapea töötasust ) ja volikogu aseesimehe
hüvitis (0,25 linnapea töötasust ). Sellega seoses väheneb ka volikogu esimehe töötasu ja volikogu aseesimehe hüvitis 10%.
Võru linna 2009. aasta eelarve muutmine ja esimese lisaeelarve vastuvõtmine (2. lugemine)
Volikogus läbis teise lugemise Võru
linna 2009. aasta esimene lisaeelarve.

2009. aasta tulude lisaeelarve kogumaht on 91 692 712 krooni, kulude lisaeelarve kogumaht 99 999 535 krooni ja finantseerimistehingute lisaeelarve kogumaht 8 306 823 krooni.
Võru linna 2009. aasta esimese lisaeelarve koostamise aluseks on rahaliste vahendite jääk 31.12.2008 seisuga
ning riigieelarvest ja sihtasutustelt eraldatud toetused.
Tulueelarve kasvab enam tasandusfondi eraldiste arvel. Tasandusfondi
eraldamise kava alusel eraldatakse Võru linnale kokku 86 371 767 krooni toetust.
Investeeringutoetusi lisatakse eelarvesse kokku 41 438 323 krooni, sealhulgas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 33 156 283 krooni, Sihtasutuselt
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 4
800 502 krooni ja sihtasutuselt Innove
3 481 538 krooni.

Kulude lisaeelarve ületab tulude lisaeelarve 8 306 823 krooni, mis finantseeritakse kassajäägi arvel. Võru linna
kassajääk kokku seisuga 31.12.2008 oli
9 706 823 krooni, millest 1 400 000
krooni on juba arvestatud 2009. aasta
eelarvesse.
Linna põhimääruse kinnitamisega seonduvate määruste
muutmise määrus (2. lugemine)
Volikogus kehtestati linna põhimääruse kinnitamisega seonduvate määruste muutmise määrus, millega muudetakse erinevate määruste (sh Võru linna arengukava aastani 2027) preambulaid.
8. oktoobril 2008 kinnitas Võru Linnavolikogu Võru linna põhimääruse
uue redaktsiooni. Nimetatud põhimääruse rakendussättes kohustati Võru Linnavalitsust valmistama ette õigusaktide
eelnõud viimaks Võru Linnavolikogu õi-

gusaktid kooskõlla nimetatud põhimäärusega 1. märtsiks 2009.
Võru Linnavolikogu 25. oktoobri 2000. a määruse nr 21
“Võru linna ametiasutuste
hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra
kehtestamine” muutmine
Muudeti Võru linna ametiasutuste
hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korda määruse preambuli osas.
Alkohoolse joogi jaemüügi
müügikohtadele kitsenduste
kehtestamine
Võru Linnavolikogu otsustas seada
piirangud alkoholi kättesaadavuse ühtlustamiseks Võru linna territooriumil.
Kehtestatud määrus keelab Võru linna territooriumi tanklates asuvates toitlustuskohtades ööpäevaringse alkohoolsete jookide müügi.
Määrus jõustub 1. aprillil 2009.
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Toimub järjekorras neljas
Võhandu maraton
2009. aasta 18. aprilli varahommikul
saab stardi järjekordne aerutamismaraton Võhandu jõel. Rahvusvahelised
mõõtmed saavutanud ning järjekorras
juba neljas maraton on üks pikemaid,
omanäolisemaid ja suuremaid Baltikumis.
Võhandu on huvitav, kauni loodusega, ekstreemseid momente pakkuv
Eesti pikim jõgi, mis paikneb Kagu-Eestis Põlva ja Võru maakonnas ning omab
arvukalt lisajõgesid. Jõe kogupikkus
ulatub koguni 162 kilomeetrini.
Startides Võru linnast Tamula järvelt, on jõekaldad esmalt madalad. Alates Paidrast muutuvad kaldad järk-järgult kõrgemaks ning jõgi jõuab ürgorgu. Ürgorg on liigendatud paljude lisaorgudega ning ääristatud järskude metsaste kallastega ja arvukate püstloodsete liivakivipaljanditega. Kaljuseintes
ja lisaorgudes on mitmeid allikaid ja allikakoopaid. Pärast Leevakut muutuvad jõekaldad taas madalamaks.
Jõe ürgsem ja huvitavam osa ongi
umbes 45 km pikk ning asub maratoni
keskosas Paidra veskipaisust Leevaku
hüdroelektrijaama paisuni. Siia vahele
jääb ka kaitseala, mis algab Leevilt ning
on 12 km pikk, hõlmates mõlemast kaldast 300 m maastikku. See on jõe kõige kiirevoolulisem osa mitmete veskitammidega. Keskmiselt langeb siin jõgi 1,7 meetrit ühe kilomeetri kohta.

Võru- ja Põlvamaa
muuseumides toimuva
tutvustamiseks korraldame 20. ja 21. märtsil
Võrumaa Muuseumi ruumes (Võru, Katariina allee
11) Vana Võromaa
muuseumide messi!
Avatud kella 10–18.

Tasuta!
Ajaloolisel Võrumaal, tänase
jaotuse järgi Võru ja Põlva
maakonnas, on kokku umbes
20 muuseumi. Messil on esindatud
• Võrumaa muuseum
• Mõniste muuseum
• Kreutzwaldi memoriaalmuuseum
• Antsla Gümnaasiumi muuseum
• Räpina koduloo- ja aiandusmuuseum
• Urvaste valla koduloomuuseum
• Põlva Talurahvamuuseum
• Obinitsa Seto Muuseumitarõ

Aegade jooksul on jõele ehitatud
kokku seitse vesiveskit. Neist mõnest
on jäänud järele vaid varemed, aga just
nende veskitammide läbimine lisab
maratonile paraja portsu adrenaliini.
Jõel sõites avanevad suurepärased
vaated põlismetsadele ja niitudele ning
liivapaljanditele, mida vanarahvas nimetas müürideks. Võhandu jõe kaitseala 38-st paljandist on suuremad ja
maalilisemad Põdramüür, Viira veskimüür ja Sõjatare – kõik kõrgemad kui
15 meetrit.
Maraton algab ühisstardiga kell 7
Tamula järvelt, lõpppeatus on Võõpsu
paadisadamas. Distantsi kogupikkus on
u 100 km.

MTÜ Spordiühing Ekstreempark

Täpsem info ja registreerimine maratonile toimub
www.vohandumaraton.ee.
NB! Sõitu on võimalik jälgida ka reaalajas internetis.
Täpsem info ilmub maratoni
kodulehel.
Tule ja ole Sinagi osaline
sellel toredal maratonil!
Aeruta osavõtjana või ela
omadele kaasa otse jõekaldal
- asi on seda väärt!

• Eesti Maanteemuuseum
• Orelimuuseum “Vennad Kriisad”
• Ruusmäe Rogosi mõisa muuseum
• Vastseliina linnuse muuseum
• Jõeveere turismitalu muuseum
• Ahja Tuglase muuseum
• Seto Talumuuseum
• Puhast talutoodangut pakub Zerna
talu Põlvamaalt.
• Ulve Kangro käsitööpood on kohal
kena käsitööga.
• Näputüüseltsi inimestega koos saab
ise midagi oma kätega teha.
Muuseumide esitlused:

Reedel, 20. märtsil
Kell 12 – Kreutzwaldi muuseumi
jututund
Kell 13 – kiviaeg Mõnistes
Kell 14 – keskaeg Vastseliinas
Kell 15 – näitemäng Urvaste valla
muuseumilt
Laupäeval, 21. märtsil
Kell 12 – setode tegemised Obinitsa
moodi
Kell 12 – teel koos
maanteemuuseumiga
Kell 13 – kiviaeg Mõnistes
Kell 14 – keskaeg Vastseliinas
Kell 15 – Kreutzwaldi muuseumi
jututund
Oodatud on kõik huvilised!
Info Siiri Toomik,
tel 782 1939, 517 8827

LAADAD VÕRU LINNAS
21.03 Keriguplatsi laat
korraldaja: TÜ Käsitööühistu
ESI, telefon 513 8379

11.04 Jürikuulaat
Vee tn 6a parklas
korraldaja: FIE Silvi Pärn,
telefon 5805 0167

4.04. Keriguplatsi
lihavõttelaat
korraldaja: TÜ Käsitööühistu ESI

25.04. Kevadlaat
Vee tn 6a parklas
korraldaja: Keskoja OÜ,
telefon 5661 8707

09.05 Lehekuulaat
Vee tn 6a parklas
korraldaja: FIE Silvi Pärn

23.05 Kevadlaat
Vee tn 6a parklas
korraldaja: Keskoja OÜ

30.05 Keriguplatsi laat
korraldaja: TÜ Käsitööühistu ESI
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