KÕLLESTE VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED
Koerte ja kasside pidamise
eeskirjade kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõige 1 punkti
362 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.aprilli
2002.a. määrusega nr 130
“Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning
hulkuvate loomade hukkamise kord”.

§ 1. Üldsätted
(1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded
Kõlleste valla haldusterritooriumil.
(2) Koerte ja kasside pidamisel tuleb lähtuda headest
tavadest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse
seadusest ja teistest loomapidamist reguleerivatest seadustest, õigusaktidest ning
eeskirjadest.
(3) Eeskirjas kasutatakse
mõisteid järgmises tähenduses:
loomapidaja - isik, kellele
kuulub koer või kass või kes
tegeleb koera või kassi pidamisega õigusliku suhte alusel
koera või kassi omanikuga;
hulkuv loom - märgistamata loom, kelle omanikku ei
ole võimalik tuvastada või
loomapidaja juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat
või tema kasutuses olevat territooriumi;
häirimine - kaaskodanike
igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
ohustamine - kaaskodanike tervist ,elu või vara ohtu
asetav tegevus;
avalik koht - vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või
selle osa, samuti ühissõiduk.

§ 2. Koerte ja kasside
pidamine
(1) Koeri on lubatud pidada omanikul temale kuuluvas ehitises ja territooriumil või omaniku loal ehiti-

ses ja kinnisel territooriumil
(tarastatud hoovid, aiad jne)
nii, et oleks välistatud nende
lahtipääsemine.
(2) Koera või kassi pidamiseks mõeldud ala peab
vastama seaduses või selle
alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud loomapidamise tingimustele ja veterinaarianõuetele.
(3) Loomapidaja on kohustatud paigaldama temale
kuuluva territooriumi sissepääsule koera olemasolust
teatava hoiatussildi.
(4) Koeraomanikud on
kohustatud varustama koera
omanikku kindlakstegemist
võimaldava märgistusega.
(5) Koeraomanik peab
tagama teiste territooriumi
kaasomanike või õiguslikul
alusel kasutajate ja eelnimetatute külaliste ning ametiülesannet täitva isiku ohutu
pääsemise territooriumile.
(6) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides
on loomapidaja kohustatud
järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja
avalikku korda.
(7) Looma pidamine ei
tohi häirida avalikku korda
ega teisi loomi.
(8) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma
otas, tagades kaaskodanike ja
loomade ohutuse.
(9) Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult
hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone
ruumides, kui seejuures ei
ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ega koera
tervist.
(10) Koeral on lubatud jalutusrihmata viibida avalikus
kohas teenistusülesannete
täitmisel.
(11) Looma poolt kaaskodanike või teiste loomade
häirimine , ohustamine või
neile kahju tekitamine on
keelatud.
(12) Loomapidaja on kohustatud veterinaararsti juu-

Maamaksumäära
kehtestamine Kõlleste
vallas 2006.aastaks
Aluseks võttes maamaksuseaduse § 5 lõike 1 ja 2
Kõlleste Vallavolikogu m ä ä r a b:
1. Kehtestada Kõlleste valla territooriumil 2006.
aasta maamaksumääraks 2,3% maa maksustamishinnast
aastas (välja arvatud haritav maa ja looduslik rohumaa).
2. Kehtestada haritava maa ja loodusliku rohumaa
maamaksumääraks Kõlleste valla territooriumil 1,0 %
maa maksustamishinnast aastas.
3. Määrus jõustub 1.jaanuarist 2006.a.

SULEV PUNNING
Volikogu esimees
res registreerima ja vaktsineerima oma koerad ning kassid
marutaudi vastu 3 kuu vanuselt ja tegema hilisemad kordusvaktsineerimised üks kord
aastas.
(13) Loomapidaja on kohustatud teatama kohe veterinaararstile ja täitma tema ettekirjutusi looma seisundi jälgimisel, kui koera või kassi
on rünnanud metsloom või
kui koer või kass on hammustanud inimest või teist looma.
(14) Looma haigestumise
või teadmata põhjusel hukkumise korral on loomapidaja
kohustatud pöörduma veterinaararsti poole haiguse või
hukkumise põhjuse väljaselgitamiseks.
(15) Loomapidaja peab järgima sanitaar-ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama
oma looma väljaheited.
(16) Loomapidajal on keelatud:
1. lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume, laste mänguväljakuid ja teisi avalikke kohti;
2. ujutada ja pesta looma
avalikes supluskohtades;
3. hirmutada oma koeraga kaaskodanikke ja nende
kodu –ja lemmikloomi;
4. jätta koera või kassi
järelevalveta trepikodadesse
või keldrisse;
5. looma hüljata, vigastada , abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid
füüsilisi ja vaimseid kannatusi või panna toime muud loo-

ma suhtes lubamatut tegu.
(17) Omanikuta looma
toitmine ja pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil on
keelatud, kui see on vastuolus
antud elamu kodukorraga.
(18) Leitud koerad või kassid, kelle kaelarihma külge on
kinnitatud omaniku andmed,
tagastatakse omanikule. Looma hoidmisega seotud kulud
kannab loomaomanik.
(19) Hulkuv loom, kelle
omanikku ei ole kohe võimalik tuvastada viiakse loomade
varjupaika. Looma püüdmisja ülalpidamiskulud tasub
looma omanik.

§3 Järelvalve ja vastutus
(1) Järelvalvet käesoleva
eeskirja täitmise üle peavad
Kõlleste Vallavalitsus ja Lõuna Politseiprefektuuri Põlva
osakond vastavalt oma pädevusele.
(2) Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusele, loomakaitseseadusele
ja loomatauditõrje seadusele

§ 4. Jõustumine
(1)Tunnistada kehtetuks
Kõlleste
Vallavolikogu
12.septembri 2002.a. määrus
nr 12 “ Kõlleste vallas koerte
ja kasside pidamise eeskirjade kehtestamine”
(2) Määrus
jõustub
01.veebruarist 2006.a.
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Volikogu esimees

Internet hakkab
jõudma küladesse
Internetiajastu on tasapisi
jõudmas ka Kõlleste valda.
Varasem ebavõrdsus, kus
interneti püsiühendus oli
kättesaadav peamiselt vaid
Krootuse elanikele, on kaotatud.
Vallavalitsuse ja Kanepi
Kommunikatsioonikeskuse
koostöös on valminud internetivõrk, mis kasutab nn WIFI
tehnoloogiaid, kus internet levib majapidamisteni läbi õhu.
Seetõttu saavad tänapäevaste kommunikatsioonitehnoloogiate võimalusi kasutada ka hajaasustuse majapidamised. Praguseks on üle valla
selliselt internetivõrguga
ühendatud juba 40 majapidamist. Muidugi on ka WIFI tehnoloogial omad puudused:
saatjaga peab olema majapidamisel nö otsenähtavus. See
tähendab, et internetiühenduse soovija peab oma maja
juurest nägema Prangli, Ihamaru või Krootuse mobiilside
masti, kusjuures mast ei tohiks olla üle 5 km kaugel.
Oluline on, et vaadet ei segaks
puud või teised hooned. Kui
otsenähtavuse tingimus on ta-

gatud, peaks põhimõtteliselt
olema võimalik luua internetiühendus kõigi majapidamisteni.
Kui aga puud, mäed või
muud takistused ei võimalda
kuidagi internetiühendust
koju paigaldada, on vallas
juba avatud kolm tasuta
internetipunkti. Need asuvad
Prangli külakeskuses ja on
avatud esmaspäeval 11-13,
neljapäeval 13-15, Ihamaru
kaupluses lahtiolekuajal ja
Krootuse raamatukogus, mis
on avatud tööpäeviti 11-18.
Internetti on võimalik kasutada ka Karilatsi raamatukogus
lahtiolekuajal. Peagi avatakse avalik ja tasuta internetipunkt ka Häätarus Jahimajas.
Praeguseks on Kõlleste
vallas ligikaudu 80 majapidamist ühendatud internetivõrku. Neist 19 omavad
Elioni püsiühendust, üle 20
kasutavad nn sissehelistamisteenust ja 40 majapidamist
on saanud interneti WIFI tehnoloogiaid kasutades.

TÕNIS TÕNISSOO

Sinu Mets – metsaomaniku
nõustaja
Ilmus metsandusliku ajalehe Sinu Mets uus lehenumber. Ajaleht Sinu Mets ilmub Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel ning
on tasuta jagatav maakondlikes keskkonnateenistustes
ning vallavalitsustes.
Uue lehenumbri teemad:
metsasektori konkurentsivõime, madalaboniteediliste
raiesmike uuendamine, tehnovõrgud erametsas, metsade
kaugseire, maaomaniku õigused jahipidamisel, talumetsa
majandamise konkurss 2006,
metsamajandamiskava koostamise finantseerimise uus
kord, põllumajandusmaa metsastamise toetus, metsamajanduse ja maaparanduse toetamine.
Samuti on ära toodud mõ-

nede metsaühistute tutvustused – tegevus ja edasised
plaanid. Lisaks veel palju
väiksemaid soovitusi ja selgitusi.
Piiratud eelarve tõttu ei
saa kahjuks ajelehte tellida.
Kõik soovijad peavad leidma
võimaluse läbi astuda keskkonnateenistusest või vallamajast.
Ajalehe väljaandja: MTÜ
Ristikhein. Postiaadress:
Maarja, 49 102 Jõgevamaa.
koduleht internetis:
www.hot.ee/sinumets ning eposti aadress:
sinumets@hot.ee
Oodatud on kõik metsanduslikud küsimused ja ettepanekud järgnevate lehenumbrite koostamiseks.

MTÜ RISTIKHEIN

Vald kingib
suitsuandurid
Kõlleste Vallavalitsus on otsustanud kinkida igale
eramajale seal elavate inimeste turvalisuse tagamiseks suitsuandurid. Ainsaks tingimuseks saamaks
suitsuandurit, on asjaolu, et majas elavate inimeste
elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olemas
Kõlleste vallas.

Kõlleste valla WIFI
huvilised!
Avalik WIFI võrk sai
Kõlleste vallamajas loodud
8. septembril 2004. aastal,
mis oli esimene katsetus toona terves Põlva maakonnas.
Esimesed reaktsioonid olid
sellised, et miks mina ei saa
kasutada WIFI teenuseid,
kui ma oma läpaka poole kilomeetri kaugusel saatjast
lahti löön.
Siis oli seletamist pea igale huvilisele, et nii lihtne see
ka nüüd ei ole, kuid kasutades
sülearvuti sisemist WIFI kaarti, saime toimiva signaali kätte ka kaugemal kui 50 meetrit
vallamajast. Selleks oli vaja
vastavat antenni ja võimsamat
kaarti arvutisse.
Pikapeale hakkas aga rohkem tekkima sülearvutite
omanikke, kellel oli võimalus
vallamaja taha parki tulles ka-

sutada WIFI võrku nii kiireloomuliste pangatoimingute
tegemiseks kui ka lihtsalt oma
arvuti võimete proovimiseks.
Antud momendil on WIFI
leviala kõikjal vallamajas ja
vallamaja taguses pargis, k.a
Krootuse raamatukogu ruumides, AIP ruumis ja saalirõdul
ning saalitagustes ruumides.
Seega on tänu Kõlleste Vallavalitsuse toele avalik internet
kättesaadav kogu maja ulatuses.
Kui on WIFI teemalisi
mõtted ja ettepanekuid, palun
need saata minu meilile
veikovet@gmail.com
Meeldivale koostööle lootma jäädes

VEIKO PIRTS,
Kõlleste Vallavalitsuse IT
spetsialist

Kõlleste vallavalitsus otsib

SPORDIJUHTI,
kes tegeleks nii sporditöö organiseerimisega
vallas kui ka sporditöö juhendamisega väljaspool koolitunde koolimajas.
Lisainfo:
Andrus Seeme
tel 79 23 441
andrus@kolleste.ee

