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Võru linnavolikogu 
istung 8. veebruaril 
Projektis osalemine

Linnavalitsusele anti luba osaleda 
Kultuuriministeeriumi poolt väljakuu-
lutatud taotlusvoorus „Regionaalsete 
tervisespordikeskuste edasiarendamise 
toetamine” projektiga „Kubija tervise- 
ja rekreatsioonikeskuse edasiarenda-
mine“. Projekti kestus on kuni 48 kuud 
(2023–2026), abikõlblikud kulud kokku 
kuni 286 000 eurot ning Võru linna abi-
kõlblik omaosalus projektis kuni 143 
000 eurot. 

Projektiga soovitakse kaasajastada 
Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskust, 
täiendada olemasolevat taristut, paran-
dada selle kvaliteeti ning mitmekesis-
tada vabas õhus liikumisharrastusega 
tegelemise võimalusi Võru maakonnas. 

Linnavara võõrandamine otsustus-
korras ja vara omandamine

Otsustati võõrandada L. Koidula tn 
5 // Seminari tn 1a kinnisasja omani-
kule tasuta Võru linnale kuuluvast Se-
minari tn 1 kinnisasjast umbes 184 m² 
suurune osa kinnisasjaga liitmiseks tin-
gimustel, et kinnistu omanik võõrandab 
Võru linnale tasuta L. Koidula tn 5 // 
Seminari tn 1a kinnisasjast umbes 329 
m² suuruse osa. 

Võõrandatava ja omandatava maa 
täpsed suurused selguvad katastriük-
suste mõõdistamisel, millega moodus-
tatakse praegustest kahest maaüksusest 
neli maaüksust.

Piiride muutmise tulemusena luuak-
se ohutum liikluskoridor gümnaasiu-
mi territooriumile liikumiseks. Ühtlasi 
võimaldab liikluskorralduse muudatus 
kohandada koolihoovi kasutuskorral-
dust jalakäijatele ohutumaks ning lisaks 
liiklusohutuse parandamisele piirkon-
nas on võimalik muuta Seminari väljak 
piiride muutmisega jalakäijate tsooniks. 

Loa andmine linnavara võõranda-
miseks

Anti luba võõrandada Võru linnas 
asuv Kivi tn 20a kinnistu alghinnaga 36 
000 eurot. Linnavalitsus korraldab lin-
navara võõrandamiseks avaliku kirjali-
ku enampakkumise. 

Võru Linnavalitsuse struktuuri ja 
teenistujate koosseisu muutmine

Linnavalitsuse sotsiaaltööosakonna 
struktuuri lisati tähtajaline (kuni 2023. 
aasta lõpuni) täiendav sotsiaaltöötaja 
ametikoht, et tulla toime seadustest tu-

lenevate uute ülesannetega. Struktuuris 
täpsustati ka tugiisikute alluvussuhteid. 

Jaoskonnakomisjonide moodus-
tamine

Moodustati Riigikogu valimisteks 
neli jaoskonnakomisjoni ja nimetati 
nende liikmed.

Valimisjaoskond nr 1 – esimees 
Kaare Lill, liikmed Margus Külm, Maar-
ja Põder, Õnne Kronberg, Viorika Mo-
rel, Kati Taaber (Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond) ja Ruti Loid (Eesti Kesk-
erakond), asendusliikmed Inga Kirss ja 
Anu Koop. 

Valimisjaoskond nr 2 – esimees Sirje 
Peris, liikmed Kaie Kilgast, Maiu Vellak, 
Kati Pintmann, Kris Kelp, Tarmo Kasak 
(Eesti Konservatiivne Rahvaerakond), 
Signe Rõõmus (Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond), Lembit Hõbelaid (Eesti Kesk-
erakond) ja Ülle Heistonen (Eesti Re-
formierakond), asendusliikmed Marika 
Vaher ja Aire Kokk.

Valimisjaoskond nr 3 – esimees Ai-
var Halapuu, liikmed Ene Moppel, Jany-
ka Vellak, Maia Anderson, Kaire Kalk, 
Voldemar Tilgor (Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond) ja Maia Tapupere (Ees-
ti Keskerakond), asendusliikmed Taavi 
Karu ja Kaire Jakobson. 

Valimisjaoskond nr 4 – esi-
mees Kristi Jurask, liikmed Kaie 
Tammik, Heli Pugast, Piret Ziugov, 
Merilyn Veskimäe (Eesti Reformi-
erakond), Aadu Birnbaum (Eesti 
Konservatiivne Rahvaerakond) ja Alla 
Traagel (Eesti Keskerakond), asendus-
liikmed Karina Höövel ja Inge Viimsalu. 

Rahvakohtunikukandidaatide 
valimine

Tartu Maakohtu Võru linna rahva-
kohtunikukandidaatideks valiti salajasel 
hääletusel Sigrid Plakso, Marget Kunts, 
Terje Aleksašin, Riita Serikova, Tarmo 
Piirmann. 

Revisjonikomisjoni koosseisu 
muutmine 

Tarmo Piirmann palus ennast 
taandada Võru linnavolikogu revisjo-
nikomisjoni liikme kohalt. Revisjoni-
komisjoni uueks liikmeks valiti Aadu 
Birnbaum. 

Noorte komisjoni muutmine 
Linnavolikogu noorte komisjon 

kinnitati uues koosseisus: Arif Šingarov, 
Hanna-Maria Org, Indrek Uibokand, 
Kadri Kauts, Kasper Keps, Kerttu Möl-
der, Priit Tigane, Verner Teder. Komis-
joni esimees on Emil Aništšenko.

LEIUTEADE!
Leitud jalgrattaraam GT.  

Täpsem info tel 785 0946 või  
5691 6888 (Eve Saaremägi, linnava-

rade vanemspetsialist,  
e-post eve.saaremagi@voru.ee)

Infoks lapsevanemale, kelle laps läheb sügisel esimesse klassi
Alanud on taotluste vastuvõtt elukoha-
järgse munitsipaalkooli määramiseks 
sügisel esimesse klassi minevatele lastele. 
1. septembril 2023 peavad kooli minema 
lapsed, kes on sündinud ajavahemikus 1. 
oktoober 2015 kuni 30. september 2016. 

Lapsevanemal palume linnavalit-
susele taotlus esitada 1. märtsiks 
2023. Taotluse saab esitada elekt-
rooniliselt Võru linna veebilehel või 
paberkandjal Võru linnavalitsuse 
infosaali. Taotluse esitamisel 
teavitage haridusnõunikku lapse 
erivajadusest, et saaksime teha 
eeltööd lapsele parimate võimaluste 
tagamiseks koolis.

Kõigile rahvastikuregistri andmetel Võru 
linnas elavatele lastele on tagatud kooli-
koht ühes munitsipaalkoolis – Võru Kesk-
linna Koolis või Võru Kreutzwaldi Koolis. 
Linnavalitsuse komisjon vaatab laekunud 
taotlused läbi ja määrab lapsele kooli. 
Komisjon lähtub lapsele kooli määrami-
sel võimalusel vanema soovist. Kui ühte 
kooli on soovijaid rohkem, kui koolis on 
kohti, lähtutakse lapse elukoha kaugusest 
soovitud koolist. Seejuures määratakse es-
majärjekorras elukohajärgne kool lastele, 

kelle enda ja vähemalt ühe lapsevanema 
elukoha aadressiks on rahvastikuregistri 
andmetel olnud viimase aasta jooksul kat-
kematult Võru linn. Nende hulgast eelis-
tatakse lapsi, kelle sama pere teised lapsed 
õpivad või kelle vähemalt üks lapsevanem 
töötab samas koolis. Õigeaegselt taotlu-
se esitamata jätnud lapsevanemate laste 
jaoks on elukohajärgseks kooliks kool, kus 
on vabu kohti. 

Hiljemalt 1. aprillil teavitab linna-
valitsus taotluse esitanud lapseva-
nemat lapsele kooli määramisest 
taotluses märgitud e-posti aadressil. 
Lapsevanem esitab taotluse koos 
nõutud dokumentidega lapsele 
määratud kooli 31. maiks. 

Kui Võru linna sissekirjutusega pere soo-
vib lapse panna teise omavalitsuse kooli 
või erakooli, uurib vanem võimalust soo-
vitud koolist ning teavitab koolivalikust 
Võru linnavalitsuse haridusnõunikku. 
Teiste omavalitsuste lapsed saavad Võru 
linna kooli koha vabade kohtade olemas-
olul. Vabad kohad selguvad 1. juuniks. 

Kui koolikohustuslikus eas laps ei 
ole saavutanud koolivalmidust, võib ta 
koolivälise nõustamismeeskonna soo-

vituse alusel minna kooli ühe õppe- 
aasta võrra hiljem. Selleks esitab va-
nem taotluse Rajaleidjasse. Kui vanem 
soovib kooli panna koolikohustuslikust 
east noorema lapse, hindab lasteaed või 
Rajaleidja nõustamismeeskond lapse 
koolivalmidust ning annab soovituse 
kooli minemiseks. Seejärel tuleb lapse-
vanemal enne 1. maid teavitada linnava-
litsust lapse kooli panemise soovist. 

Elukohajärgsesse munitsipaalkooli 
määramise tingimused ja kord, 
taotluse blankett ning  
e-taotlus on leitavad Võru linna 
veebilehel  
http://www. voru.ee/et/tt-koo-
li-maaramine.

Alates 1. augustist saab esitada taotluse 
linnavalitsuse sotsiaalosakonda ranitsa- 
toetuse saamiseks. Ranitsatoetust on õi-
gus taotleda 1. klassi minevale lapsele, 
kelle elukohaks rahvastikuregistri and-
metel on olnud katkematult Võru linn 
alates 1. jaanuarist lapse kooli minemise 
aastal. 

Anita Kikas 
haridusnõunik

Võru linnavalitsuse istungitel 
Enampakkumise korraldamine 
eestkostetava vara võõrandami-
seks

Otsustati korraldada kirjalik enam-
pakkumine korteriomandi aadressiga 
Võru linn, Lille tn 13-62 võõrandami-
seks, alghinnaga 57 000 eurot. 

Enampakkumise korraldamine 
kinnistu võõrandamiseks

Otsustati korraldada avalik kirjalik 
enampakkumine kinnistule aadressiga 
Kivi tn 20a (pindala 31 007 m², sihtots-
tarve 100% tootmismaa), alghinnaga 36 
000 eurot.

Enampakkumise osalustasu suuru-
seks kinnitati 150 eurot ja tagatisraha 
suuruseks 3600 eurot.

Ehituslubade väljastamine
Väljastati ehitusluba üksikelamu 

elamu-kõrvalhoone laiendamiseks asu-
kohaga Kaevu tn 1, ehitusluba Võru 
Maksimarketi ümberehitamiseks asu-
kohaga Jüri tn 83, ehitusluba päikese- 
elektrijaama püstitamiseks asukoha-
ga Luha tn 42 ja ehitusluba abihoo-
ne laiendamiseks asukohaga Aida  
tn 7.

Kasutuslubade väljastamine
Väljastati kasutusluba logistikakes-

kuse laiendamisele asukohaga Kivi tn 23 
ja kasutusluba puidukuivati püstitamise-
le asukohaga Luha tn 42.

Projekteerimistingimuste andmi-
seks avaliku menetluse algatamine

Algatati Tartu tn 53 kinnistule abi-
hoone püstitamiseks projekteerimistin-
gimuste andmise avatud menetlus. 

Riigihanke tulemuse kinnitamine
Riigihanke „Loomekoja ehitamine“ 

võitjaks tunnistati OÜ Kagukatus pakku-
mus maksumusega 311 304 eurot (sum-
ma käibemaksuta). 

Volituse andmine riigihanke korral-
damiseks

Aktsiaseltsi Võru Vesi volitati kor-
raldama hankija nimel riigihanget „Võru 
linnas Pikk tn kanalisatsioonitorustiku ja 
teekatte rekonstrueerimise ehitustööd“. 

Võru Spordikooli arengukava 
Kinnitati Võru Spordikooli arengu-

kava aastateks 2023–2027. 

Ürituste kooskõlastamine ja puh-
keala sulgemine

Mittetulundusühingule Võru Võrk-
palliklubi anti nõusolek korraldada Ta-
mula rannas avalikud üritused:

- „Eesti noorte rannavõrkpalli kari-

kavõistluste etapp 2023“ 15. juunil 2023 
kell 14–22, 16. juunil 2023 kell 9–20,  
17. juunil 2023 kell 9–20 ja 18. juunil 
2023 kell 9–20;

- „Barrus Cup, Eesti rannavõrkpal-
li karikasari 2023“ 3. augustil 2023 kell 
12–22, 4. augustil 2023 kell 9–20, 5. au-
gustil 2023 kell 9–20 ja 6. augustil 2023 
kell 9–20. 

Kinnistu koormamine Võru linna 
kasuks isikliku kasutusõigusega

Otsustati sõlmida asjaõigusleping 
Räpina mnt 22f kinnistu koormami-
seks isikliku kasutusõigusega Võru linna 
kasuks ning määrati isikliku kasutus- 
õiguse ala ja tingimused. 
 
Isiklike kasutusõiguste seadmine 

Anti nõusolek isikliku kasutusõiguse 
seadmiseks Telia Eesti AS-i kasuks järg-
mistele kinnistutele: Friedrich Reinhold 
Kreutzwaldi tänav (sihtotstarve trans-
pordimaa), Kalevi tänav T2 (sihtotstarve 
transpordimaa), Lille tänav T1 (sihtots-
tarve transpordimaa) ja Luha tänav T1 
(sihtotstarve transpordimaa). Määrati 
isikliku kasutusõiguse ala ning tingimu-
sed. 

Anti nõusolek isikliku kasutusõi-
guse seadmiseks Danpower Eesti AS-i 
kasuks kinnistutele Jüri tänav, Koreli 
tänav T1, Lembitu tänav T1, Lille tä-
nav T1, Luha tänav T1, Luha tänav 
T2, Mäe tänav T1, Olevi tn 27, Ole-
vi tänav T1 ja Vabaduse tänav T1. 
Määrati isikliku kasutusõiguse ala ja  
tingimused.

Maakasutuste sihtotstarbe muut-
mine

Pikk tn 17g maakasutuse sihtotstar-
beks määrati 65% üldkasutatav maa ja 
35% elamumaa ning Roopa tn 41 maaka-
sutuse sihtotstarbeks 100% elamumaa. 

Kinnisasjade piiride muutmine
Muudeti Piiri tn 5 ja Piiri tn 5a kin-

nisasjade piire vastavalt maakorraldus-
kavale ning määrati tekkivatele katastri- 
üksustele aadressid ja sihtotstarbed järg-
nevalt: Piiri tn 5, sihtotstarve 100% ela-
mumaa; Piiri tn 5a, sihtotstarve 100% 
elamumaa. 

Äriruumi üürilepingu pikendamine
Pikendati Võru Linnavalitsuse ja 

FENOMEN OÜ vahel 9. veebruaril 
2015 sõlmitud Tartu tn 25 äriruumi üü-
rilepingut, tähtajaga kuni 8. veebruar 
2024. 

Puuetega inimeste organisatsiooni-
dele tegevustoetuse andmine

Kinnitati Võru linna 2023. aasta eel-
arvest eraldatavad toetused puuetega ini-

meste organisatsioonidele, kokku sum-
mas 24 854 eurot. 

Sotsiaaltööalase tegevustoetuse 
andmine

Kinnitati Võru linna 2023. aasta eel-
arvest antavad sotsiaaltööalased tegevus-
toetused ühingutele ja organisatsiooni-
dele, kokku summas 89 178 eurot. 

Võru linna 2022. aasta eelarvest 
kultuuri-, spordi- ja noorsootöö-
alaste toetuste andmine

Kinnitati Võru linna eelarvest an-
tavad kultuuri-, spordi- ja noorsootöö- 
alased toetused 2023. aastaks. MTÜ-de 
tegevustoetusteks antakse kokku 115 035 
eurot, ürituste toetusteks 62 850 eurot 
ning noorsootöö ja huvitegevuse toetus-
teks 159 990 eurot. 

Toetuse andmine
Sihtasutusele Võrumaa Arendus-

keskus otsustati eraldada 2023. aastaks 
arenduskeskuse tegevuse toetuseks 45 678 
eurot ja Interregi projekt RenoWave oma-
osaluse katmiseks 4926 eurot 36 senti. 

Detailplaneeringu koostamise 
algatamine

Algatati Võru linnas Tulika tn 13, 
13a kinnistute detailplaneeringu koos-
tamine eesmärgiga kaaluda võimalusi 
katastriüksuste ümberkruntimiseks, 
ehitusõiguste määramiseks väikeelamu-
tele ja abihoonetele ning maaüksustele 
juurdepääsude lahendamiseks. Planee-
ritava maa-ala suurus on umbes 0,2 ha. 

Nõukogu liikmete määramine
Sihtasutuse Võru Pensionäride Päe-

vakeskus nõukogu liikmeteks määrati 
alates 26. jaanuarist 2023 tähtajaga kolm 
aastat Ere Kungla-Jalajas, Külliki Mattus 
ja Siiri Konksi. 

Haridusteenuste haldamise infosüs-
teemi asutamine

Võeti vastu määrus, millega asutatak-
se Võru linna haridusteenuste haldamise 
infosüsteem ARNO, ja kinnitati registri 
pidamise kord. Registri pidamise eesmärk 
on luua keskkond alushariduse taotluste 
elektrooniliseks esitamiseks ja menetle-
miseks; koguda, pidada arvestust ning 
töödelda vajalikku teavet alushariduse  
korraldamiseks. 

Võru muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise kaasamisüritus
„50 aastat Võru vanalinna muinsuskaitseala“
09.03.2023  
kell 17.30–19.30   
Kultuurimaja Kannel  
II korruse saalis

Muinsuskaitseamet koos-
töös Võru Linnavalitsu-
sega kutsub kuulama ja 
Võru vanalinna muin-
suskaitse ala teemal kaasa 
rääkima kõiki vanalinna 
elanikke, omanikke, val-
dajaid.

PÄEVAKAVA:
1. Võru muinsuskaitseala läbi ajaloo
2. Ülevaade Võru vanalinnaga seotud arenguprojekti-
dest
3. Võru muinsuskaitseala kaitsekorra alusuuringute tu-
lemuste tutvustamine
4. Arutelu: kust ja kuidas kulgeb muinsuskaitseala piir?

Täpsem info ürituse kohta
Tiina Pettai
Muinsuskaitseameti Võrumaa nõunik
5306 8625 / tiina.pettai@muinsuskaitseamet.ee


