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Võru tänavate ehituseks ja hoolduseks
kulub sel aastal ligi 29 miljonit krooni
Keiu Ruus

Võru linn investeerib käesoleval aastal tänavaehitusse ligi 25
miljonit krooni, suurimad investeeringud on Antsla maantee ja
Kreutzwaldi tänava taastusremont.
Tänavate kehv teekatete seisukord,
seda peamiselt kõrvaltänavate osas,
pole probleemiks mitte ainult Võru
linnas vaid puudutab kõiki omavalitsusi Eestis. Teede seisukohalt
keerulised ilmastikuolud, kus talvisel perioodil vahelduvad sooja- ja
külmakraadid väga kiiresti, samuti
tänavate soolatamine ja naelkummid, mis söövad bituumeni kivide
vahelt ära, on paljuski kiire asfaldi
lagunemise põhjuseks.
Ilmar Sild: Kogu linnaruumi tuleb
vaadelda tervikuna ja nii nagu planeeritakse kultuuriruumi, haridusvõrku, spordielu ja liikluskorraldust,
tuleb planeerida ka linnahaljastust
vastavalt vajadusele ja olukorrale kas
kõrgema, madalama, tihedama või
sootuks olematuna… (lk 2)

20. augustini saab esitada
taotlusi lasteaia õppekulust vabastuse saamiseks

Võru Linnavalitsus võtab kuni 20. augustini vastu taotlusi kolme ja enama
lapsega peredelt 2008/2009 õppeaastaks lasteaia õppekulu maksmisest
vabastuse saamiseks… (lk 3)

Loomapidamine on
vastutus

Iga päevaga jääb vähemaks inimesi,
kellel pole lemmiklooma. Samas jõuab
iga päev mitmeid koeri ja kasse loomade varjupaika. Inimesed ei teadvusta endale, et lemmiklooma võtmine
tähendab pikaajalist vastutust… (lk 4)

Võru sotsiaaltöö eesmärk – hea kvaliteediga
teenused

Võru linna sotsiaaltöövaldkonna
eesmärgiks on pakkuda rohkem ja
parema kvaliteediga teenuseid abi
vajavatele isikutele. Lisaks Võru linnavalitsuse
sotsiaaltööosakonnale
ning Nöörimaa Tugikodule pakuvad
erinevaid sotsiaalteenuseid ka Võru
Pensionäride Päevakeskus, Võrumaa
Puuetega Inimeste Koda, Võru Päevakeskuse Ühing jt… (lk 5)

Registreeringu kinnitamata jätnud ettevõtjate
tegevus peatatakse!

Võru linna territooriumil tegutsevad
ettevõtjad - aktsiaseltsid, osaühingud
ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel
on vormistatud registreering majandustegevuse registrisse, on kohustatud igal aastal enne 15. aprilli täitma
„Registreeringu õigsuse kinnitamise“
taotluse vormi ja esitama selle linnavalitsusele… (lk 2)

Abilinnapea Mäidu Helistvee sõnul
on tänavakatete kulumist kiirendanud ka sõidukite arvu pidev kasv
ning naastrehvide kasutamine. Viimane mängib olulist rolli just ristmikel, sõidukite kohaltminekuga
seotud teekatte kulumisel. Ekspertide arvamuse kohaselt kulub asfalt
sõidujäljes umbes 1 cm aastas ning
seega kulub värskelt uuendatud teekate ära 7 - 8 aastaga.
Läinud aastal tellis Võru Linnavalitsus linna teede ja tänavate seisukorra uuringu, mille teostas AS Teede
Tehnokeskuse PMS. Uuring näitas,
et teekatte tasasuse osas võib tänavakatte seisukorra lugeda põhi- ja
jaotustänavatel rahuldavaks. Kõige
halvemas seisukorras on aga Petseri
tänav, Tartu tänav linna piirist kuni
Koreli ojani, Vilja tänav terves ulatuses, Kreutzwaldi tänav Roosi tänavast kuni Paju tänavavani, Olevi
tänava lõik Piiri ja Luha vahel ning
Pikk tänav.

Olulisemad
investeeringud
2008
AS Teede Tehnokeskus poolt läbi
viidud uuringus välja toodud tänavatest, mis on väga halvas seisukorras lähevad tänavu tegemisse
Kreutzwaldi ja Olevi tänavate lõigud.
Ühe suurimaks investeeringuks sel
aastal on lisaks Kreutzwaldi tänavale Antsla maantee taastusremont
Roosi tänava ja Ringtee vahelisel
lõigul. Korda saavad sõidutee kate,
ühele poole tänavat valmib kõnnitee lõigul Roosi-Kivi tn, paigaldatakse uued valgustusmastid Roosi
tänavast linna piirini, ehitatakse sajuveekanalisatsioon ja rekonstrueeritakse sild. Antsla mnt taastusremondi teostamiseks on läbi viidud
hange ning edukaimaks pakkujaks
tunnistati OÜ Maveter, kelle paku-

tud hind 7,23 miljonit krooni oli
soodsaim.
Silla rekonstrueerimisega seoses on
suvel tänav suletud kaks kuni kolm
nädalat ning liiklus on ümber korraldatud Tartu tänava ja Ringtee
kaudu. Täpsem info selgub tööde
käigus. Antsla mnt remont saab
peale lepingu sõlmimist alata maikuus ning kestab orienteeruvalt oktoobrini.

Kreutzwaldi tänava
taastusremont
Teine suurem investeering on
Kreutzwaldi tänava taastusremonti Tartu ja Paju tänavate vahelisel
lõigul. Vahetatakse sõidutee kate,
ehitatakse kõnniteed, valgustus, samuti sajuveekanalisatsioon Petseri
ja Paju tänavate vahelisel lõigul, renoveeritakse haljastus ja muudetakse liiklus kahesuunaliseks. Samuti
ehitatakse jalgrattatee tänava järvepoolsesse serva, mis on täienduseks
juba olemasolevale jalgrattateele
Kreutzwaldi tänaval (Võlsi tee kuni
raudtee). See on jätkuks linna läbivale jalgrattatee planeeringule, mille
kohaselt saavad Tartu poolt tulijad
tulevikus Antsla mnt ja Roosi tänavate kaudu Kreutzwaldile suunduva
jalgrattatee kaudu Haanja suunas
sõita.
Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimisega seonduvalt kavandab AS
Võru Soojus tänaval ka laiaulatuslikku soojakambrite ja –trasside
remonti.

Tänavate
asfalteerimine
ja tolmuvabaks
muutmine
Mäe tänaval rekonstrueeritakse
sõidutee asfaltkate, kõnnitee ja valgustus. Seminari tänaval ehitatakse
kloostrikiviga sõiduteekate ja rekonstrueeritakse tänavavalgustus.
Kõnniteid projekteeritakse Jüri tänaval, lõigus Räpina mnt kuni Luha
tn, koos tänavavalgustuse ja haljastusega ning Vilja tänaval majade 1620 ees.
Helistvee sõnul on järgmisel aastal
kavas keskenduda rohkem olemasolevate tänavate sõiduteede ja kõnniteede remondile, mitte niivõrd
ehitusele.

Tänavaaugud on igakevadine mure. Talve jooksul tekkinud teekatete kahjustused saavad kontrolli alla suve alguseks.
Tänavate tolmuvabaks muutmist
teostab tänavu KPK Teedeehitus
ning katte alla saavad Võlsi tee ja
Kreutzwaldi tn vahelise kvartali siseteed.
Tulevikus on Helistvee sõnul kavas
projekteerida ja välja ehitada Petseri
tänav nii, et see ulatuks Tamula järvest kuni Vilja tänavani.

Kvaliteetsem
augulappimine
ootab asfalditehaste
käivitumist
Linnahoolduse valdkonda juhtiva
abilinnapea Jüri Johansoni sõnul
ootab tänavatel aukude lappimine
kvaliteeti kindlustava tehnoloogiaga asfalditehaste käivitumist. Johanson ütles, et talvisel perioodil täideti tänavaauke külma asfaldiga, mis
paraku kaua augus ei püsi. Nüüd,
kuivade ilmade saabudes saab aga
hakata auke parandama kvaliteetselt, kasutades freesimist ja kuuma
asfalti.

Tänavaaukude parandamise tehnoloogia on erinevatel tänavatel
erinev. Aukude välja freesimist saab
ja on otstarbekas kasutada neil tänavatel, kus teekate pole oluliselt
amortiseerunud.
Lepingu kohaselt likvideeritakse kuuma asfaltiga auke freesimise teel järgmistel tänavatel: Antsla
mnt (peale rekonstrueerimist), Jaama, Jüri, Karja, Kooli, Kreutzwaldi,
Lembitu, Lille, Metsa, Männiku,
Niidu, Olevi (Räpina mnt ja Piiri tn
lõigul), Paju, Raudtee, Räpina mnt,
Tartu, Vabaduse, Veskijärve, Vee,
Vilja, Võlsi, Koreli, Luha ja Piiri tänav.
Ülejäänud tänavatel täidetakse augud pigiga ja pinnatakse ehk sõna
otseses mõttes lappimise teel.
Tänavaaugud on kõikide omavalitsuste igakevadine mure. Johansoni
sõnul jõuab suve alguseks aukude
likvideerimisega nii kaugele, et talve jooksul tekkinud kahjustused
saavad kontrolli alla.
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Registreeringu
kinnitamata
jätnud
ettevõtjate
tegevus
peatatakse!
Võru linna territooriumil tegutsevad ettevõtjad - aktsiaseltsid,
osaühingud ja füüsilisest isikust
ettevõtjad, kellel on vormistatud
registreering majandustegevuse
registrisse, on kohustatud igal
aastal enne 15. aprilli täitma „Registreeringu õigsuse kinnitamise“
taotluse vormi ja esitama selle linnavalitsusele.
„Registreeringu õigsuse kinnitamist“ saab vormistada igal aastal ajavahemikul 15. jaanuar- 15.
aprill. Kui „Registreeringu õigsuse kinnitamise“ taotlust ei ole
tähtajaks esitatud, peatab keskregister teie registreeringu kuni 1.
novembrini, mis tähendab, et teie
ettevõte ei või tegutseda. Iga aasta 1. novembril kustutab keskregister majandustegevuse registris
kõik ettevõtted, mille registreeringu õigsus pole kinnitatud.
Registreeringuandmed ning kõik
taotluste vormid ja juhendid on
avaldatud majandustegevuse registri veebilehel: http://www.mkm.
ee/mtr.
Teemakohaste küsimustega saate pöörduda Võru Linnavalitsuse
ettevõtluse spetsialisti poole tel
785 0914, e-posti aadressil sirje.
randver@voru.ee või tulla linnavalitsusse (Jüri tn 11, kabinet nr 8) ja
vormistada taotlus kohapeal.
Meeldivat koostööd!
Sirje Randver,
ettevõtluse spetsialist

Võru tänavahaljastus tuleb korda seada
Ilmar Sild,
Võru Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimees
Kui vaadata aastakümnetetagusesse
aega, siis ilmneb, et erinevatel aegadel on Võru linna haljastust mitmel moel rekonstrueeritud. Lõigati
maha suuri puid ja istutati asemele
hulk noori puid. Laiaulatuslikult
korrastati linnahaljastust 1960ndatel aastatel, kui istutati tänavate
kaupa noori pärnasid. Enne aga tuli
maha lõigata palju vanu puid.
Aja jooksul on linn arenenud ja
laienenud. Kasvavad puud nõudsid
hooldamist ja kärpimist. Just siinkohal tekkiski tõrge, sest tänavaääri
ehivad ülekasvanud puud. Osa puid
jäeti lihtsalt kärpimata. Praeguseks
on need ülekasvanud puud tekitanud olukorra, et kõnniteed pole
võimalik rekonstrueerida, sest puutüved on liiga jämedad, juured on
üles pundunud, lõhkudes kõnniteel
asfaldi ja äärekivid ning ahendades
kõnnitee kohati üsna kitsaks.
Ülekasvanud ja korrastamata puudest tänavate ääres on tingitud seegi, et tänavavalgustuse kaablid ei
paikne maa all, vaid kulgevad õhuliine pidi. Neid polegi võimalik maa
alla paigutada, sest puujuured ei
võimalda niisugust tööd. Eestis on
vähe linnu, kus peatänava valgustus
ripub õhus.

Hooldamata haljastus
rikub linnapilti
Hooldamata haljastus maksab
kätte aastakümnete pärast, kui ei
saa enam viga parandada. Tihti ei
mõelda sellele, et väiksest armsast
puukesest sirgub mõne aja jooksul
suur ja tihti kõver puu, mis ei pruugi enam kasvukohta sobidagi.
Esimese Eesti Vabariigi ajal on Võru
haljastuse kohta öeldud, et linnatänavate ääres ei tohi liialdada hal-

jastusega, kuna kinnistutel on piisavalt
kõrghaljastust. Aastate
jooksul on Võru linnavalitsejad ka seda
tähelepanekut järginud. Võru peatänavate, Kreutzwaldi ja
Jüri tänava ääres pole
puud ajalooliselt mitte kunagi paiknenud
kahel pool tänavat.
See komme sai alguse
1960-ndatel aastatel
linna haljastuse uuendamise käigus, mille
kohta võib tagantjärele
öelda, et tegemist polnud aruka otsusega.

Tänavate ja tänavahaljastuse
korrastamise
kontseptsioon
on pikaajaline
Aastaid tagasi peatänavate rekonstrueerimise käigus tehti
otsuseid, et puud tuleb istutada või jätta
ainult ühele poole
tänavat. Üks esimesi
selle kontseptsiooni
järgi rekonstrueeritud
tänavaid oli Vabaduse tänav 1970.- 1980.
aastate paiku. Juba
Missugustel põhjustel peaksime selliseid puid säilitama?
siis otsustasid linnajuhid, et kui tahetakse tagada linnas normaalne liiklus mibussidel pole võimalik ei peatuda kummalisi põhjendusi uuenduste
nii autodele kui ka jalakäijatele, ega parkida, sest puuvõrad lõhuvad vastu. Paraku peame tegema otsuse,
tuleb tänavaäärse kõrghaljastusega busse. Autojuhid peavad palju ohu- mis on õige, tuginedes ekspertiisile,
tagasi hoida. Praegu ei tule pähe- tumaks Kesklinna Gümnaasiumi statistikale ja tulevikuväljavaadetele.
gi, et Kesklinna Gümnaasiumi eest ees olevat kahesuunalist Vabaduse
peaks tänavat paari meetri jagu tänavat, mitte aga kohati jämedate
kitsamaks tegema ja tänava äärde puudega ühesuunalist Kreutzwaldi
Linnaplaneerimise
puid istutama. Vahepeal on veel tä- tänavat, kus autode sõidukiirused
navaid rekonstrueeritud ja ikka on on mõnikord liigagi suured. Statis- aluseks olgu
püütud tänavaäärset haljastust vaos tika põhjal saab väita, et otsasõidud spetsialistide
hoida. Võru vanalinna puitarhitek- vöötradadel leiavad aset just tänahinnangud ja
tuuri on võimalik esile tuua alles vatel, kus on mitu ühesuunalist sõiarvestused
pärast tänavahaljastuse rekonst- durida.
rueerimist. Väga hästi õnnestusid
Et linnas muudatusi teha, tuleb
ümberkorraldustööd Liiva tänaval
nõu pidada oma ala spetsialistidekultuurimaja ees. Kui räägitakse
Kreutzwaldi tänava
ga. Selleks on linnavalitsus tellinud
linnatänavate haljastusest, võetakuuringuid ja palunud asjatundjatel
se eeskujuks ikka rekonstrueeritud rekonstrueerimine
arvamust avaldada. Uuringutele tuLiiva tänav. Vastvalminud Kooli tänaval paikneb haljastus ainult ühel Pärast rekonstrueerimist haljas- ginedes on kujundatud ka vajalikud
pool, samuti rekonstrueeritud Jüri tatakse Kreutzwaldi tänav ainult seisukohad. Iga ristmikku ja sealset
tänava pikendusel, sest tegemist on muuseumipoolsest servast. Planee- liikluskorraldust silmas pidades on
linnatänava, mitte alleega, ammugi ritakse normaallaiusega kõnniteed arvestatud kaugemat perspektiivi,
mitte metsateega. Linnaruumis on ja laiendatakse sõiduteed, nii et sõi- mõeldes kas või suveürituste korja peabki olema piisavalt kõrghal- durajad vastaksid normidele. Lisaks raldamisele, kui suured autod peaon tagatud ka kahepoolne parkimi- vad tehnikaga nn Rannatare platsile
jastust, aga mitte sõiduteede ääres.
ne ja kõige laiemas osas, Kreutzwal- pääsema jne.
di muuseumi ees, on võimalus peatuda-parkida ka suurtel bussidel.
Korrastatud haljastus
Sõiduradadel on kolm kategooriat:
tagab jalakäijate
erandlik, rahuldav ja hea. Ka praegu Linnahaljastus peab
saaks teha tänava kahesuunaliseks olema süsteemne
ohutuse
ja sõidurajad vastaksid kategooriale
Kuna linnahaljastuse rekonstruee- “hea”, aga siis ei oleks võimalik nor- Kogu linnaruumi tuleb vaadelda
rimise teema on kõneaineks juba maalselt kahel pool tänavat parkida. tervikuna ja nii nagu planeeritakmõnda aega, on oma seisukohta Kuna kõik vajalikud eeldused on se kultuuriruumi, haridusvõrku,
väljendanud ka kauaaegsed auto- olemas, pole mõtet rekonstrueerida spordielu ja liikluskorraldust, tuleb
planeerida ka linnahaljastust vasjuhid. Paljud neist on kurtnud, et tänavat ühesuunalisena.
jämedate ülekasvanud puude vahelt Kahtlemata tekib vastakaid arvamu- tavalt vajadusele ja olukorrale kas
sõiduteele tormavat last pole või- si ja alati leidub neid, kes püüavad kõrgema, madalama, tihedama või
malik märgata. Linnaliini- ja turis- iga hinna eest leida kõiksuguseid sootuks olematuna.
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20. augustini saab esitada
taotlusi lasteaia õppekulust
vabastuse saamiseks
Kristi Aavakivi,
haridusspetsialist

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

aastal, kuna vabastus määratakse
igal aastal uuesti.
Õppekulust vabastamiseks on vajalikud järgmised dokumendid:
• vanema avaldus vastavalt vormile;
• vanema isikut tõendav dokument;
• laste sünnitunnistused;
• üle 18-aastaste laste puhul põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes
õppimise tõend õppeasutusest.
Vabastust rakendatakse ajavahemikus 1. september 2008 - 31.
august 2009. Vabastus ei kehti juulis, kui valvelasteasutuse koha eest

tasutakse selle kasutamise korral
õppekulu ühekordse kuumäära ulatuses.
Õppekulu maksmisest vabastamise kord ja avalduse vorm on kättesaadavad Võru linna veebilehel
www.voru.ee (Kohalik võim/ Korrad ja Blanketid) või linnavalitsuse
infosaalis Jüri tn 11.
Avaldusi võetakse vastu Võru
Linnavalitsuse infosaalis esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti 8.0017.00, kolmapäeviti 8.00-18.00 ning
reedeti 8.00-16.00.
Info telefonil 785 0911.

Õppetasu lasteaedades 2008/2009 õppeaastal

lasteasutustes on õppetasu suuruseks 7% Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud palga alammäärast.
2008. aastal on Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kuupalga
alammääraks 4350 krooni.

Võru Linnavalitsus kehtestas Võru
linna koolieelsetes lasteasutustes alates 01.09.2008 kuni 31.08.2009 muude kulude vanemate poolt kaetava
osa suuruseks 305 krooni kuus.

Võru Linnavolikogu määrus, mis
reguleerib koolieelsetes lasteasutustes muude kulude vanemate poolt
kaetava osa määra kehtestamist,
sätestab, et Võru linna koolieelsetes

Teatriateljee on Philip
Morrise kaasaegse
tantsu auhinna
nominent
Mainekale Philip Morrise kaasaegse tantsu auhinnale kandideerivad
2007. aasta läbilöögi- kategoorias
Tarmo Tagamets ja Võru Teatriateljee lavastuse «Pilvealused kuukoerad» eest, Silver Elvest teose «Roosi»
eest ja Vootele Vaher teose «Penis of
yourself» eest.
Aasta tegija kategoorias on
nominentideks int.act.union ja
Taavet Jansen teose «Algorytm»

eest, Oksana Titova teose «Hamlet»
eest, Renate Valme teose «Idula»
eest ning Mairika Plakso ja Margus
Toomla teose «The Story of M. & M.
Part II» eest.
Laureaadid kuulutatakse välja vahetult enne rahvusvahelist tantsupäeva, mis on 29. aprillil.
www.teatriateljee.com

Kulupõletus on keelatud
Kulupõletus on kõikjal Eestis kuni
sügisvihmade saabumiseni keelatud.
Lõuna-Eesti päästekeskus ja keskkonnainspektsioon kavandavad reide
kulupõletamise keelu rikkujate tabamiseks.
Keelust üleastujaid ootab rahatrahv
kuni 18 000 krooni, samuti tuleb kulupõlengu põhjustajal tasuda tekitatud keskkonnakahju.
Inspektorid ning päästekeskuse
korrapidajad kontrollivad reidide käigus ka tuleohutusnõuete täitmist lõkke põletamisel. Lõkke tegemisel tuleb
eelkõige kinni pidada omavalitsuse
territooriumil kehtivatest heakorraeeskirjadest.
Lõkketegemine ja prahipõletamine võõral maal on igal juhul keelatud. Maaomanik peab mõistma, et

kulu või prahti süüdates langeb kogu
vastutus tuletegijale. Seega soovitame jälgida ka naabreid, kas nemadki
peavad kinni kulupõletuskeelust ning
lõkketegemisel.
Lahtist tuld ei tohi teha hoonetele
lähemal kui 15 meetrit ja metsale lähemal kui 30 meetrit. Lõkkease tuleb
ümbritseda mittepõleva pinnasega ja
hoida käepärast esmased tulekustutusvahendid.
2007. aasta 01. aprillist jõustunud
keskkonnaministri määruse „Metsa ja
muu taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete kinnitamine” muudatusega keelustati kulupõletus pärast
lume sulamist.
Lõuna-Eesti Päästekeskus
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Loomapidamine on vastutus
Terje Moisto
järelevalve inspektor-keskkonnaspetsialist

Iga päevaga jääb vähemaks inimesi, kellel pole lemmiklooma. Samas jõuab iga päev mitmeid
koeri ja kasse loomade varjupaika. Inimesed ei teadvusta endale, et lemmiklooma võtmine
tähendab pikaajalist vastutust. Omanik on vastutav selle eest, et loom ei häiriks ega ohustaks
kaaskodanikke ning ei tekitaks neile ebameeldivusi. Omanik kannab vastutust kõigi tagajärgede
eest, mida tema lemmikloom tekitab.
Siinkohal tuletame meelde loomapidaja peamised kohustused, mis
tulenevad kasside ja koerte pidamise eeskirjadest, pidades eelkõige
silmas heakorda ja kaaskodanike
heaolu.
1. Looma tuleb pidada kinnisel
piiritletud territooriumil, nii et
looma väljapääsemine oleks välistatud. Järelvalveta kass või koer
loetakse hulkuvaks ja nad kuuluvad kinni püüdmisele. Koerale kuuluval või tema kasutuses
oleval territooriumil peab olema
koera olemasolust teatav hoiatussilt. Kindlustatud olgu ametiülesannet täitva isiku ohutu sissepääs.
2. Avalikus kohas viibides tuleb
kasutada rihma. Rihmata tohib
koeral lasta joosta tarastatud
jooksuaias või teatud juhtudel
tühermaal enda juuresolekul, kui
läheduses pole teisi inimesi. Kui
tegemist on kurja koeraga, on
kohustuseks kasutada avalikus

kohas viibimisel suukorvi. Seda,
kas koer on kuri või mitte, sõltub koeraomaniku hinnangust,
kuna tema on see isik, kes koera
tegude eest vastutust kannab. Iga
lahtiselt patseeriva koera puhul
on tegemist omaniku poolt seaduserikkumisega.
3. Iga loomaomanik on kohustatud
koheselt koristama oma looma
tagant reostuse. Parkidesse ja
mänguväljakutele maha jääv reostus pahandab seal jalutavaid ja
mängivaid mitte-loomaomanikke. Seega austage kaaskodanikke.
Koeraomanikul endal peaks samuti meeldivam olema oma lemmikuga koos jalutamas käia, kui
ei pea oma koera eelmise korra
väljaheidete vahel laveerima.
4. Üldreegel suplemise puhul on
see, et avalikes suplusrandades on
koera ujutamine keelatud.
5. Kaaskodanike tähelepanu köidab just sageli lakkamatu koerte

haukumine. Koer ei tohi häirida
kaaskodanikke, pahatihti on aga
koeraomanikud ise haukumisega
nii ära harjunud, et ei pööra sellele enam mingit tähelepanu.
6. Looma omanik on kohustatud
kaduma läinud looma otsima. Samuti võiks koera kaelarihmal olla
peremehe kontaktandmed, siis
on ärajooksnud looma omanikku
kergem leida.
Infot kaduma läinud ja kinni püütud loomade kohta küsige Võru
loomade varjupaigast Räpina mnt
22D.
Tel 5299558
AVATUD T-L 12.00-17.00
Loomapidajad, olge valvsad ja ärge
laske oma loomadel omapäi jalutama minna. alustage koos ja nii, et
oleks täidetud loomapidamise eeskirja nõuded.

Päkapiku lasteaed väärtustab
tähtpäevi ja koosolemist
Annika Nagel

Lasteaiaõpetaja
Võru linnas elab tore ja sõbralik pere, kes naudib üksteise seltsi ja ühist tegutsemist – see on
Päkapiku lasteaia pere, kelle seas toimetavad aktiivsed ja loomingulised õpetajad koos andekate
lastega.
Vastlapäeval kutsus koolieelikute
rühm saali kogu lasteaiapere, et
tutvustada rahvakombeid ja meelde
tuletada, mida vanasti vastlapäeval tehti, mida söödi ja kuidas sai

vastlapäeva järgi ilma ennustada.
Kuulasime ka vastlateemalisi lauleluuletusi ja nägime lõbusaid tantse.
Samuti said tüdrukud võimaluse
demonstreerida patsipunumise os-

kusi, poistele toimus jõukatsumiseks kaikavedu.
11. veebruaril pidasime kabeturniiri. Paremad kabetajad olid kokku

tulnud kolmest vanemast rühmast.
Võistlus oli pingeline, et välja selgitada nupukamad kabetajad, kelleks
said 6-aastased Ivor ja Egert. Märkimata ei saa jätta, et kõik osavõtjad
olid taibukad, ja nii ei jäänud keegi
tunnustuse ja diplomita.
Tähtis pidupäev oli 21. veebruar
- lasteaia sünnipäev. Päkapiku
lasteaed sai 38- aastaseks ja sellel
puhul kogunes meie arvukas pere
laste valmistatud paberkettide ja
õhupallidega kaunistatud saali. Seal
sai näha lõbusat etendust „Kassid
läinud - hiirtel pidu“, mille käigus
tahtsid hiired nahka pista päkapikupere torti, kuid kassid poleks

sekkunud. Hiired andsid lubaduse
mitte kunagi enam kööki pahandust tegema minna. Uhketes kostüümides esinesid hiire- ja kassilapsed ka oma tantsudega. Lõbusa
tango esitasid kaks suurt linnakassi
- Miki ja Miisu. Ka küünaldega tort
jõudis viimaks õnnelikult saali. Pidu
lõppes rühmades maitsva tordi söömisega.
Märtsikuu oli taas üritusterohke.
14. märtsil oli tähtis päev- emakeelepäev-, mis oli pühendatud Eesti
Vabariigi 90. aastapäevale. Kauni
hommikupooliku saalis korraldas
5-6- aastaste laste rühm, kes kandsid rahvariideid ning laulsid ja lugesid luuletusi kodust ja kodumaast.
Kuulsime ja nägime tahvelteatri
etendust „Eestimaa sünd“, samuti
helisesid kandlekeeled viisil „Kus
on minu koduke“. Kui aga Prantsusmaalt pärit vabatahtlik Lou luges
oma emakeeles luuletust „La cigale
et la ...“, valitses saalis täielik vaikus.
See keel kõlas nii kaunilt, et ka kõige
pisemad kuulasid, suud imestusest
pärani. Ürituse lõpetas laul „Kus
on minu koduke“, mida laulis kaasa
kogu saal.
Ülestõusmispühade tähistamiseks
esitasid liitrühma lapsed etenduse
„Metsarahva kevadpühad“ ja aprilli alguses saavad parimad tantsijad
näidata oma tantsuoskusi valsis,
rumbas, sambas ja polkas üritusel
„Tantsud tähtedega“.

Päkapiku lasteaed tähistas 38. sünnipäeva tordisöömise ja etendusega „Kassid läinud - hiirtel pidu“.

Nagu teada, on päkapikud töökad ja
tragid tegelased. Töötame ja lõbutseme käsikäes. Leiame igast kuust
mõne olulise päeva, et seda lõbusasti
koos tähistada. Võtke meist eeskuju,
väärtustage oma peret ja leidke aega
vähemalt kord kuus teha midagi toredat pere seltsis.
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Võru sotsiaaltöö eesmärk – hea kvaliteediga teenused
Pille Pikker
Abilinnapea
Võru linna sotsiaaltöövaldkonna
eesmärgiks on pakkuda rohkem ja
parema kvaliteediga teenuseid abi
vajavatele isikutele. Lisaks Võru linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnale
ning Nöörimaa Tugikodule pakuvad erinevaid sotsiaalteenuseid ka
Võru Pensionäride Päevakeskus,
Võrumaa Puuetega Inimeste Koda,
Võru Päevakeskuse Ühing jt. Erinevaid sotsiaalteenuseid osutatakse
Eesti rahvastikuregistri andmetel
Võru linnas elukoha aadressi omavatele isikutele.
Veidi lähemalt teenustest, mida on
võimalik taotleda sotsiaaltööosakonnast ja Nöörimaa Tugikodust:

Sotsiaalnõustamine
Sotsiaalnõustamise käigus saavad
inimesed vajalikku teavet sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide
kaitsmise võimalustest ning neid
abistatakse konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
Eluasemeteenused
Sotsiaaleluruumi võivad taotleda
Eesti rahvastikuregistri andmetel
järgmised Võru linnas elukoha aadressi omavad isikud:
• kelle õiguslikul alusel kasutatav
Võru linnas asuv eluruum on
muutunud
kasutuskõlbmatuks
vääramatu jõu tagajärjel või kuulub lammutamisele seoses sundvõõrandamise või kasutusõiguse
lõpetamisega munitsipaalvajadusteks;
• orvud ja vanemliku hoolitsuseta
isikud, kes pöörduvad endisesse
elukohta tagasi lasteasutustest,
sugulaste, eestkostjate või hooldajate juurest, samuti pärast õppimist õppeasutuses, kui endisesse
eluruumi elama asumine on võimatu;
• eakad ja puudega isikud, kellel ei
ole seadusjärgseid ülalpidajaid,
kes vajavad kõrvalabi ja kelle kasutuses olevas eluruumis on raske
hooldamist korraldada;
• teised isikud mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.
Ajutist eluaset vältimatu sotsiaal-

abi korras (täiskasvanute erakorralise öömaja teenus) võivad taotleda
elamispinnata jäänud Võru linna
kodanikud ja kinnipidamiskohast
vabanenud isikud, kui endisesse eluruumi elama asumine on võimatu.

Koduteenused
Koduteenuseid osutatakse eakatele
või puudega inimestele, kellel puuduvad sugulased, ja koos elavatele
eakatele või puudega inimestele, kui
üks või mõlemad vajavad kõrvalist
abi igapäevaeluga toimetulekul.
Teenust ei osutata inimestele, kellel
on perekonnaseaduse alusel seaduslik hooldaja.
Teenust osutab Nöörimaa Tugikodu. Koduteenuse tellimiseks
pöördub teenuse soovija Nöörimaa
Tugikodu või sotsiaaltööosakonna poole, kust edastatakse teenuse
soovija andmed Nöörimaa Tugikodule. Teenuse osutamise aluseks
on kliendi ja Nöörimaa Tugikodu
vahel sõlmitud kahepoolne leping.
Koduteenus hõlmab järgmisi kliendi kodus tehtavaid toiminguid:
kaupade ostmine ja kojutoomine,
abistamine
toiduvalmistamisel,
valmistoidu kojutoomine, kliendiga kaupluses käimine, iganädalane
koristus, pesemisvõimaluste korraldamine, abistamine pesemisel
kodus, pesupesemise korraldamine,
küttematerjali tellimine ja kojutoomise korraldamine, küttematerjali
tuppatoomine, vee tuppatoomine.
Lisaks abistatakse dokumentide
vormistamisel, maksete tasumisel,
arsti juures käimisel, ravimite ja
abivahendite muretsemisel.
Eakatele ja puudega inimestele,
kellel ei ole lapsi ega lapselapsi, on
teenus tasuta. Eakad ja puudega inimesed, kellel on olemas lapsed või
lapselapsed, tasuvad teenuse eest
vastavalt linnavalitsuse kehtestatud
hindadele.

Isikliku abistaja teenus
Teenust osutatakse sügava ja raske
liikumis- või nägemispuudega isikutele, kes vajavad kõrvalist abi neis
igapäevastes toimingutes, mida ei
ole kõrvalise abita võimalik väljaspool kodu sooritada. Puudega isik

otsib ise endale sobiva inimese abistajaks ja puudega isik peab olema
võimeline juhendama ning koordineerima abistaja tööd. Isiklikuks
abistajaks ei saa olla puudega isiku
perekonnaliige. Puudega isikule
vajalikud teenused ja nende maht
määratakse kindlaks enne teenuse
osutamise alustamist.
Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks esitatakse Nöörimaa Tugikodule või sotsiaaltööosakonnale
(edastatakse Nöörimaa Tugikodule)
tellimus. Teenuse soovija esitab Nöörimaa Tugikodu direktorile avalduse
teenuse saamise soovi kohta, mis
on teenuse osutamise kolmepoolse
lepingu sõlmimise aluseks (puudega isik, isiklik abistaja ja Nöörimaa
Tugikodu). Lepingusse märgitakse
puudega isikule osutatavate tegevuste loetelu, maht ja kestus. Teenuse eest tasub puudega isik 15% ja
Nöörimaa Tugikodu 85%.

Tugiisikuteenus
Teenust osutatakse psüühikahäirega
ja vaimupuudega isikutele, kes vajavad kõrvalist abi oma toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel
ümbritseva keskkonnaga. Teenuse
eesmärgiks on puudega inimese
ühiskonda integreerimine järgmiste
tegevuste abil:
• igapäevaeluõpetus nii kodus kui
ka väljaspool kodu, sealhulgas
iseenda ja oma ümbruse eest
hoolitsema õpetamine;
• abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
• distsipliini järgimise vajadusest
arusaamise loomine;
• sotsiaalsete võimete arendamine
ametiasutustes ja muudes institutsioonides suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja
taastamise kaudu;
• kliendiga koos tema tegevuse
suunamine, planeerimine ja juhendamine.
Tugiisikuteenust võib sotsiaaltööosakonnast tellida teenust vajav
isik, tema hooldaja või eestkostja,
samuti sotsiaaltöötaja. Kui isik vastab teenuse saamise tingimustele,
edastab sotsiaaltööosakond teenuse
osutajale taotluse teenuse osutamiseks. Teenuse osutamise aluseks on
kliendi (tema hooldaja või eestkostja) ja teenuse osutaja vahel sõlmitud
kahepoolne leping. Teenuse saajale
on teenus tasuta.

Toimetulekule suunatud
rehabilitatsiooniteenus
Teenust osutatakse isikutele, kelle
sotsiaalne võimekus on pikaajalise
töötuse tõttu langenud ning kelle
konkurentsivõime tööturul on vähenenud. Teenust osutatakse enamasti
(igapäevases) töökeskkonnas, individuaalselt või väiksemas grupis.
Teenuse eesmärgiks on
• tööharjumuse taastamine inimestel, kes on olnud pikemat aega
ilma tööta;
• töövõimeliste inimeste aktiviseerimine;
• abistamine töö leidmisel;
• info kogumine tööalaste ja sotsiaalsete oskuste kohta ning saadud teabe kasutamine edasise tegevuse planeerimisel;

Lisaks Võru Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonnale ning Nöörimaa Tugikodule pakuvad erinevaid sotsiaalteenuseid ka Võru Pensionäride Päevakeskus, Võrumaa
Puuetega Inimeste Koda, Võru Päevakeskuse Ühing jt. Näiteks Pensionäride Päevakeskuses saavad eakad kaasa lüüa paljudes huvitegevustes, millest laulmine ja
tantsimine on vaid mõned näited.

• toimetulekuõpetuse andmine toimetulekuraskustega inimestele,
• tööalase tegevuse kogemise võimaldamine väiksemas kollektiivis;
• ülevaate saamine abivajaja tööalastest ja sotsiaalsetest oskustest;
• abivajaja ja (tulevase) töökoha
kokkusobivuse väljaselgitamine.
Teenuse osutamise vajaduse selgitab välja ja otsustab linnavalitsuse sotsiaaltööosakond. Kui klient
vastab teenuse saamise nõuetele,
edastab sotsiaaltööosakond teenuse
osutajale taotluse kliendile teenuse
osutamiseks. Teenuse saajatele on
teenus tasuta.

jadused töö alustamiseks peredega
on erinevad: peamisteks probleemideks on toimetulekuraskused,
vanemate töötus ja alkoholi liigtarvitamine, samuti vanemaks olemise
oskuste ja teadmiste vähesus ning
motivatsiooni puudumine perekonna elujärje parandamiseks.
Hooldustöötaja suhtleb abistatava perega tihedalt ja üheskoos
tulevad arutusele peres parasjagu
aktuaalsed või tekkida võivad probleemid. Ühiselt püütakse pere probleemidele leida sobivaid lahendusi
ja hooldustöötaja jagab nõuandeid
erinevate probleemide lahendamise võimaluste kohta ning suunab ja
toetab kõiki pereliikmeid.

Vanemliku hoolitsuseta
laste hooldusteenus ehk
Võlanõustamine
asendushooldus
Asendushooldusele suunatakse vanemliku hoolitsuseta laps järgnevatel juhtudel:
• kui vanemad on surnud või teadmata kadunuks tunnistatud;
• kui vanemad on piiratud teovõimega;
• kui vanematelt on vanema õigused ära võetud;
• kui laps on vanematelt ära võetud
ilma vanema õiguste äravõtmiseta;
• kui vanemad viibivad kinnipidamiskohas.
Asenduspere eesmärk on anda
lapsele võimalus kasvada perekonnas. Asendushoolduse vormideks
on perekonnas hooldamine ja eestkoste.
Lapse perekonnas hooldamine
toimub perekonnas, kelle liikmete
hulka ta ei kuulu. Perekonnas hooldamine võib olla lühi- või pikaajaline. Kohalik omavalitsus ja hooldusperekond sõlmivad lepingu, milles
sätestatakse mõlema osapoole õigused ja kohustused.
Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks kohtu kaudu, eestkoste eesmärgiks on lapse isiklike ja varaliste
õiguste ning huvide kaitse. Eestkostja on lapse seaduslik esindaja.

Sotsiaalsete
erivajadustega lastega
perede pereabilise
teenus
Sotsiaalsete erivajadustega lastega
peredele osutab teenust Nöörimaa
Tugikodu hooldustöötaja, kelle töö
eesmärgiks on leida võimalused
laste kasvamiseks nende kodus. Va-

Tegemist on sotsiaalteenusega, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isikute
või nende perede toimetulekuvõimet. Võlanõustamine koosneb
neljast nõustamisalasest elemendist: ﬁnants-juriidilisest, psühhosotsiaalsest, elulis-praktilisest ja
pedagoogilis-preventiivsest nõustamisest. Probleemid ja raskused,
mille puhul on soovitav pöörduda
võlanõustaja poole on: üüri-, telefoni-, maksuvõlg, laen eraisikult või
pangalt, liising, järelmaks, trahvid,
viivised, elatisrahavõlg, krediitkaardivõlg, eluasemelaen, õppelaen,
käendus. Teenus on abivajajale tasuta nõustav teenus, mis ei anna materiaalset abi. Vajalik on eelregistreerimine Nöörimaa Tugikodus.
Lisaks on võimalik kasutada invatransporditeenust, mida osutavad nii Nöörimaa Tugikodu kui ka
Võrumaa Puuetega Inimeste Koda.
Teenuse eest tasutakse vastavalt
hinnakirjale.
Kutsume üles linnakodanikke,
kes vajavad abi, julgesti pöörduma
linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna või Nöörimaa Tugikodu poole,
et leida ühiselt lahendusi tekkinud
probleemidele. Võimalusel püüame
olla abiks erinevate probleemide lahendamisel.
Nöörimaa Tugikodu telefonid:
78 64 765, 53 007 637.
Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna
kontaktnumbrid:
hooldused 78 50 941
(Siiri Martinson),
lastega seonduvad küsimused
78 50 925 (Katrin Pihlap),
78 50 924 (Piret Kardsepp).
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Võru Linnavolikogu istungi kokkuvõte

Ülevaade Võru
Linnavalitsuse
istungitest märtsis
Õppetasu kehtestamine
lasteaedades

Linnavalitsus kehtestas Võru linna
koolieelsetes lasteasutustes alates 1.
septembrist 2008 kuni 31. augustini
2009 muude õppekulu suuruseks
305 krooni ühes kuus.
Võru linna koolieelsetes lasteasutustes on õppetasu suuruseks 7%
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast ning palgaalammäära muutumisel muutub ka
õppetasu suurus ja hakkab kehtima
jooksva aasta 1. septembrist.

AS-le Sebe kütuseaktsiisi
tõusu kompenseerimine

Võru Linnavalitsus kompenseerib
AS Sebe avalduse alusel ettevõttele
kütuseaktsiisi tõusu 1,325 krooni
kütuseliitri kohta, kuna alates 1. jaanuarist tõusis kütuseaktsiis.

Detailplaneeringute
algatamine

Võru Linnavolikogu istung

Võru Keskraamatukogu kontrollimise akti
kinnitamine

Huvikoolide pedagoogide kvaliﬁkatsiooninõuete ja õpetajate atesteerimise alused

Volikogu kinnitas Võrumaa Keskraamatukogu kontrollimise kohta
revisjonikomisjoni koostatud akti.

Linnavolikogu kehtestas munitsipaalhuvikoolide pedagoogide – direktor, direktori asetäitja õppetöö
alal ning õpetaja – kvaliﬁkatsiooninõuded, kuna need ei ole määratletud üleriigiliselt.

Detsembris viis revisjonikomisjon
Võrumaa Keskraamatukogus läbi

revideerimise, mille käigus tegi ettepanekud raamatukogu töökorraldust parendada. Praeguseks on
raamatukogu ettepanekutega arvestanud ja puudused likvideerinud.

Loa andmine riigihanke korraldamiseks
Volikogu andis Võru Linnavalitsusele loa korraldada riigihange
17 arvutikomplekti ja ühe mitmefunktsioonilise koopiamasina kasutusrendi lepingu sõlmimiseks.
Võttes arvesse arvutite kiiret moraalset kulumist ja arvutite utiliseerimisega kaasnevaid täiendavaid
kulusid, on otstarbekas kasutada
arvuteid kasutusrendi lepingu alusel. Arvutite vajaduse määramise
aluseks on 2007. a detsembris tehtud arvutipargi tehniline analüüs,
mille käigus selgus, et vananenud

arvutid ei võimalda kasutada tööks
vajalikke programme ja aeglustavad
tööprotsessi.
Infosaali töö paremaks korraldamiseks on vaja efektiivsemat koopiamasinat, mis võimaldaks dokumente skaneerida ja elektrooniliselt
saata.
Plaanitud on rentida 17 uut arvutit
ja üks mitmefunktsiooniline koopiamasin.

Jäätmeveo korraldamine Võru linnas
Volikogu kehtestas määruse, mis
määrab korraldatud jäätmeveo rakendamiseks veopiirkonna, jäätmeliigid, vedamise sageduse ja jäätmeveo piirhinnad.
Kohalik omavalitsus korraldab oma
haldusterritooriumil olmejäätmete
kogumise ja veo. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, veopiirkonnad, vedamise
sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu piirmäär kehtestatakse valla või linna volikogu määrusega.
Volikogus kinnitatud määruses
määratakse konkreetsed jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, võttes aluseks
vabariigi valitsuse määruse “Jäät-

mete, sealhulgas ohtlike jäätmete
nimistu”.
Kohaliku omavalitsuse jäätmeveotasu peab olema piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis, sulgemis- ja järelhoolduskulud
ning jäätmete veokulud. Jäätmeveo
teenustasu suuruse kindlaksmääramisel juhindutakse jäätmete liigist,
kogusest, omadustest, jäätmeveo
teenindussagedusest ning teistest
asjaoludest, mis mõjutavad oluliselt
käitlemise maksumust.
Määrusega saab tutvuda Võru Linnavolikogu kantseleis Jüri tn 11 või
Võru linna veebilehel www.voru.ee
(Keskkonad/ Õigusaktid).

Huvikooli õpetajate atesteerimise
kohta puudub viide 2007. aasta sep-

tembrist kehtivas „Huvikooli seaduses“. Sellest tingituna on vajalik
kehtestada huvikoolide õpetajate
atesteerimise kohta viide Haridusja Teadusministeeriumi kehtestatud
korrale, et oleks võimalik õpetajaid
ka edaspidi atesteerida.

Riigikontrolli auditiaruandega tutvumine
Volikogu tutvus riigikontrolli auditiaruandega. Riigikontroll auditeeris Võru linna sisekontrollisüsteemi
toimimist ja majandustegevust 2006.
aastal. Auditi eesmärgiks oli hinnata
Võru linna vara sihi- ja õiguspärase
kasutamise tagamiseks rakendatud
sisemisi kontrollimeetmeid, linna
raamatupidamise korralduse vastavust raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele ja juhenditele
ning majandustehingute kooskõla
neid reguleerivate õigusaktidega.
Auditi eesmärgiks ei olnud anda
hinnangut linna 2006. aasta raamatupidamise aastaaruandele.
Auditis pööras Riigikontroll suuremat tähelepanu eelarve korraldusele ning linna põhivaraga seotud
tehingute õiguspärasusele ja kajastamisele raamatupidamises, samuti
linna 2006. aasta majandusaasta
aruande vormistamise kvaliteedile.
Auditi tulemuste põhjal tegi Riigikontroll järeldused, et Võru Linnavolikogu ei ole kasutanud kõiki talle
seadusega antud võimalusi linnavalitsuse tegevuse õiguspärasuse tagamiseks. Revisjonikomisjoni töös
on puudujääke, linnaametnikud ei
järgi alati kehtestatud korda ning
volikogu ei rakenda täies ulatuses
oma otsustuspädevust eelarveraha
kasutamisel.

Võru Linnavalitsus ei ole linna põhivara arvestust korraldanud nii,
et see tagaks õiged andmed otsuste
tegemiseks ja aruandluse koostamiseks. Linnal puudub korrektne
ülevaade oma varast, inventuure ja
ümberhindlusi ei tehta nõuetekohaselt. Täiendamist vajavad põhivara
arvestusega seonduvad korralduslikud detailid.
Võru linna tehingud on auditeeritud ulatuses olulises osas õiguspärased. Samas on märgitud, et esineb
probleeme hangete korralduses.
Riigikontroll on oma auditis märkinud, et asjaajamine Võru Linnavalitsuses on heal tasemel ja raamatupidamine rahuldaval tasemel. Võru
linna eelarve, selle muudatused, lisaeelarved ja seletuskirjad on koostatud avalikkusele arusaadavamalt
kui mitmes Riigikontrolli varem
auditeeritud kohalikus omavalitsuses.
Oma vastuses auditiaruande eelnõule nõustusid Võru Linnavolikogu ja Võru Linnavalitsus suurema
osa Riigikontrolli ettepanekutega ja
võtsid need täitmiseks.
Riigikontrolli auditiaruanne on kättesaadav Riigikontrolli veebilehel
www.riigikontroll.ee.

Algatati Vilja tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärgiks on kinnistu
jagamine, juurdepääsu lahendamine ning ehitusõiguse määramine
moodustuvale krundile, haljastuse
lahendamine ning tehnovõrkude
asukohtade määramine. Planeeritava ala suurus on ca 2800 m².
Linnavalitsus algatas Põllu tn 4
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks
on kinnistu jagamine ja liitmine,
juurdepääsude lahendamine moodustuvale krundile, parkimise lahendamine ning tehnovõrkude ja
–rajatiste asukohtade ning ehitusõiguste määramine. Planeeritava ala
suuruseks on 77 000 m².

Luba Räpina 22 lammutamiseks

Väljastati ehitusluba Võru linna
omandis oleva puidutöökoja hoone
aadressil Räpina mnt 22 täielikuks
lammutamiseks.

Kose tee 3
osadeks jagamine

Nõustuti OÜ Fastman ja OÜ Võru
Seeder kaasomandis oleva kinnistu
Kose tee 3 kaheks reaalosaks jagamisega. Kinnitati reaalosade aadressid, pindalad ja sihtotstarbed
järgnevalt:
Kose tee 3, pindala 1603 m²,
ärimaa;
Kose tee 1f, pindala 3049 m²,
ärimaa.

Kasutuslubade
väljastamine

Kasutusload väljastati:
rekonstrueeritud kohvikule (Spring
Cafe) Petseri tn 20;
AS-i Jaotusvõrk Mustjärve 67 kinnistu elektrivõrguga liitumisele
asukohaga Räpina mnt;
OÜ Ehitus Service Kinnisvara autopesula-profülaktooriumi täielikul
lammutamisel Pikk tn 2a;
OÜ Semuehitus püstitatud kaubanduskeskus Kagukeskus ehitisele
Kooli tn 6;
AS-i Jaotusvõrk Veskijärve 5 ja 9
kinnistute elektrivõrguga liitumisele.
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KertoKopel-Catlini fotonäitus "Müstlised maastikud”

VÕRU L NNA

KESKKONNAJAAM

T,N,R,L 8 - 16
AVATUD
K 10 - 18
E,P suletud
Papp ja paber
Pakendid
Plast
Klaas
Metall
Puit
Vanarehvid
Vana mööbel
Elektri ja elektroonikajäätmed
Haljastusjäätmed
Ohtlikud jäätmed
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
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Võru Linna Leht

Võru maakonna lahtised
meistrivõistlused

karates.

“Dragon Cup 2008”

26.04.2008

Võrus Spordikeskus
H u v i k o o l
Budokeskus

B UDO keskus





Võru Spordiklubi
B u d o k a i

sisse saab tasuta!
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