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Võru vald tunnustas silmapaistvaid kodanikke ja organisatsioone
võtete ja eraisikute poolt. Osula
külaselts on teinud väga suure töö,
et siduda piirkonda ühtsemaks ning
toetada ühtse maine kujunemist
Pühajõe piirkonnana.

Võru valla aukodanik Ago Ruus. Fotod: Birgit Pettai

E

esti Vabariigi 103. sünnipäeva
puhul tunnustas Võru vald 19.
veebruaril Võru Kandles üksikisikuid ja organisatsioone, kes
oma tegevusega on oluliselt kaasa
aidanud Võru valla arengule.
Kokku jagas Võru vald 12 aukirja,
kuus Võru vallavalitsuse ja volikogu
tänukirja ning neli õpetajate päeva
tänumeenet, mida seoses koroonaviiruse levikuga 2020. aasta
oktoobris piduliku õpetajate päeva
tunnustamissündmuse ärajäämise
tõttu ei saanud üle anda.

nute ja eakate hulgas. Harvad ei ole
lood, kus vallakodanikud tulevad ja
paluvad vallalehest lisaeksemplare,
sest inimene, kellest lugu jutustatakse, on nende elus olulist rolli
mänginud. Just soe tagasiside on
see, mis Ago Ruusi ikka ja jälle motiveerib vabatahtlikuna uusi vanu
pilte otsima, inimestega kohtuma
ning lugusid kirja panema. Ago
Ruus on sündinud 4. augustil 1949
Vastseliinas. Ta tähistas eelmisel
aastal oma 70. juubelit.

Aukirjad

Võru valla aukodaniku kandidaadiks oli esitatud ka ujumistreener
Vilja Ruuda.

Võru valla aukodanik on Ago Ruus.
Tänu Ago Ruusile ilmub Võru Valla
Teatajas rubriik “Vana pilt jutustab”.
Tänaseks on valla ajalehes ilmunud üle 30 foto, mis meenutavad
ammumöödunud aegu erinevatest
inimestest, kohtadest ja sündmustest. Lisaks ajaloo uurimisele
ja jäädvustamisele on Ago Ruus
meisterlik filmioperaator, stsenarist, režissöör ja produtsent. Tema
kontol on enam kui 20 mängufilmi
ja 50 dokumentaalfilmi. Ago Ruus
on korraldanud teemaõhtuid ja
näitusi nii Võru vallas kui kaugemal, muuhugas näiteks Matsalu
loodusfilmide festivalil. Viimase
suure saavutusena valmis 2020.
aasta detsembris Ago Ruusi koostatud mahukas kogumik Võrumaa
päevapiltnikest. Sellega on Ago
Ruus andnud mitte ainult teadmisi
noorematele põlvkondadele, vaid
taaselustanud mälestusi täiskasva-

Võru valla aasta tegu on Vastseliina hokiväljaku rajamine.
Tegemist on Võru maakonna
multifunktsionaalse spordiväljakuga Vastseliinas, mis on andnud
võimaluse tegeleda erinevate
spordialade harrastamisega nii
suvel kui talvel. Spordiväljakul on
tänu valgustusele ja Taavi Tuvikese
entusiasmile hoogustunud uisutamine laste, noorte ja täiskasvanute
seas. Taavi Tuvikesele omistati
ühtlasi ka Võru valla kogukonna
veduri tiitel sportliku tegevuse
eest, millega ta on loonud väärtuspõhise ideaali, kus on olulised
ühised väärtused, ajalugu ja traditsioonid. Samas suudab ja tahab
ta näha maailma moderniseeruvalt
ning avatult. Ta panustab pidevalt
kogukonna arendusse ning on
uuendusmeelne. Taavi Tuvikese
jaoks on olulisel kohal kogukonna
areng ja omavaheline koostöö. Teda

iseloomustab avatud mõttelaad,
ta on valmis proovima uusi ideid.
Ta on orienteeritud koostööle
ja omab kindlat tulevikuvisiooni
kogukonna arengust, tegutseb
selle nimel, et parandada kogukonnaliikmete omavahelist koostööd
ühistegevuste kaudu. Temas on
tahet ja julgust olla eestvedaja ja
eestkõneleja ning on alati kõikides
ettevõtmistes kaasalööja.

Võru valla aasta kultuurielu edendajaks on Vastseliina rahvamaja
juhataja Anneli Lõhmus, kes on
silma paistnud entusiasmi ja töökusega mitte ainult Vastseliina
rahvamaja juhtimises, vaid tema
südameasjaks on kogu piirkonna
kultuurielu edendamine ja juhtimine. Kultuurivaldkonnale väga
raskel 2020. aastal, mil koroonaviirusest tingituna tuli ära
jätta paljud üritused ja peatada
huviringide töö, ei jäänud ta käed
rüpes ootama, vaid haaras kinni
võimalustest ja otsis ise lahendusi,
kuidas piirangutele vaatamata
midagi ära teha. Näiteks võttis ta
vastu Võrumaa arenduskeskuse
pakkumise tutvustada inimestele
vanu jaanipäeva kombeid ja nii
valmis koostöös arenduskeskusega
jaanipäeva kombeid tutvustav
veebriüritus, mida said vaadata
kõik huvilised üle Eesti. Vanade
kommete tutvustamine jätkus
mardi- ja kadripäevaga.

Aasta kultuurielu edendaja Anneli
Lõhmus.

Kogukonna vedur Taavi Tuvike.
Võru valla kogukonna vedurite
nominentide seas olid ka Loosi
kandi külavanem Viive Tomson,
mittetulundusühing Loosi Kandi
Selts, Meegomäe külaseltsi asutaja
Ulvi Parksepp, mittetulundusühing
Kündja külaselts ja Helgi Kuusik
ning mittetulundusühingu Loona
Loomekeskus projektijuht Helen
Ehandi.
Võru valla aasta teo nominendiks
oli lisaks ka Osula külaselts, kes on
esitanud idee määratleda Sõmerpalu piirkonda edaspidi Pühajõe
piirkonnana. See idee on leidnud
väga suurt toetust piirkonnas
tegutsevate vabaühenduste, ette-

Anneli Lõhmuse uued ja põnevad
ideed nii kodukandis kui vallas
tervikuna aitasid kultuurielul
püsima jääda. Samuti aitab ta kaasa
ka oma koduküla Viitka ürituste
toimumisele ja kodukandipäevade
korraldamisele. Ta on aastaid
osalenud Vastseliina maarahva
laada toimkonnas, olles kultuuriprogrammi koostaja ja vedaja.
Oma vabast ajast leiab ta aeg-ajalt
võimaluse põgeneda Vastseliina
piiskopilinnuse külastuskeskusse,
et pakkuda seal külastajatele giiditeenust või lihtsalt aidata kaasa
erinevate ürituste korraldamisel.
Ta loeb palju ja tunneb suurt huvi
ajaloo vastu ning jagab saadud
teadmisi ja huvitavaid fakte teistelegi. Võru valla aasta kultuurielu
edendaja Anneli Lõhmus on särav ja
väsimatu kultuurivedur kogu vallas,

kes kunagi ei vingu ja alati püüab
tulla appi ning leida lahendusi,
ohverdades oma vaba aja töösse,
mida ta armastab.
Aasta kultuurielu edendajateks olid
tänavu esitatud ka projekti „Loosi
kandi peod ja rõivad” eestvedaja
Tiina Hallimäe, mittetulundusühing Loosi Kandi Selts ja kirjanik
Erkki Koort.
Aasta hariduselu edendajaks on
Kääpa põhikooli direktor Rait
Laatsit. Haridusteemad on teda
köitnud juba aastaid, omandades
õpetaja kutse Tartu Ülikoolis ning
töötades erinevates haridusasutustes õpetajana ja direktorina. Kääpa
koolijuhina on tema eestvedamisel
ning nõuandmisel kool kujunenud
haridusasutuseks, kus õpilased on
teadmishimulised ning tunnevad
ennast turvaliselt. Õpetajad löövad
aktiivselt kaasa rahvusvahelistes
koostööprojektides ja koolipere
töötab ühiselt, et laste õppimishuvi ei raugeks. Kooliperele ei
ole võõrad sellised lühendid nagu
Erasmus+, KIK, Nordplus, Innove,
Globe. Kääpa põhikool on tunnustatud Ettevõtliku Kooli baastaseme
tunnustähega alates 2018. aastast.
Alates 2020 aasta sügisest on
Kääpa põhikool liitunud ka Kiusamisvaba kooli programmiga.
Direktori kindlakäelisel juhtimisel on kooli arengus toimunud
suur hüpe õppe kaasajastamisel.
Meeldiva ja kooliperet kooshoidva
juhina on ta panustanud valla haridusvaldkonna arendusse, osaledes
piirkondlikus võrgustikutöös ja
väärtustades haridust.
Aasta hariduselu kandidaadiks
esitati ka Orava kooli õpetaja
Maaja Glaser.

Aasta hariduselu edendaja Rait
Laatsit.
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Võru vallavalitsuse veebruarikuu istungitelt
V

õru vallavalitsusel toimus
veebruarikuus kaks istungit.

9. veebruaril toimunud Võru
vallavalitsuse istungil:
• Anti projekteerimistingimused
Sika külas Mäevilla katastriüksusele elamu püstitamiseks ja Mõksi
külas Tellise katastriüksusele
elamu püstitamiseks.
• Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Järvere külas
Järvenurme katastriüksuse 75
hektari suurusele alale kuni 10 MW
võimsusega päikeseelektrijaama
püstitamiseks, kuna projekteerimistingimuste taotlus ei vasta
kehtivale üldplaneeringule.
• Anti ehitusload Kääpa külas Kapa
kinnistule päikeseelektrijaama
raj amiseks, Osula k ülas Lao
kinnistule puurkaevu rajamiseks,
Kasaritsa külas Suvila kinnistule
päikeseelektrijaama rajamiseks,
Järvere külas Kosta kinnistul asuva
masuudihoidla lammutamiseks,
Vana-Vastseliina külas Vastseliina
linnus kinnistule atraktsioonide
ala rajamiseks ja Vaarkali külas
Räbo-Mihkli kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
• Anti kasutusload Verijärve külas
Järvekünka kinnistule püstitatud
päikeseelektrijaamale, Varese
külas Kilbimaa kinnistul asuva
liimpuitdet ailide laiendatud
tootmishoonele, Meegomäe külas
Linnaku kinnistule püstitatud
päikeseelektrijaam-maapargile ja
Navi külas Loodi tee 3 kinnistul
asuvale laiendatud elamule.
• Otsustati jagada Kakusuu külas
asuv Soosaare katastriüksus,
Perametsa külas asuv Hussari
katastriüksus, Käätso külas asuv
Peetri katastriüksus, Tagakülas
asuv Hine katastriüksus, Verijärve
külas asuv Konnalaane katastriüksus ning otsustati liita Kose
alevikus asuvad Männisalu tee
2//4//5 ja Kreegi tn 1 katastriüksused.
• M ä ä rat i Võr u va l las moodust at avate k at astr iüksuste
lähiaadressideks 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee ja 25150
Raiste-Osula-Varese tee, maade

sihtotstarbeks 100% transpordimaa ning nõustuti antud maade
riigi omandisse jätmisega.
• Arutati vallale kuuluvale maale
reaalservituudi seadmist.
• Võeti vastu korraldus Võru vallavalitsuse 14.07.2020 korralduste
nr 441 „Kagu-Eesti spetsialistide
eluasemete toetusmeetme 2020
taotluste rahuldamine“ ja nr 442
„Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2020 taotluste
mitterahuldamine“ muutmiseks.
• Kinnitati hajaasustuse programmi
2020. aasta toetuse kasutamise
aruanded ja elamu rekonstrueerimise toetuse kasutamise aruanded
ning otsustati mitte kinnitada
üks 2019. aasta hajaasustuse
programmi toetuse kasutamise
aruanne.
• Võru maakonna arengustrateegia
2035+ lisa 3 „Tegevuskavad ja seirenäitajad“ suunati avalikustamisele.
• Arutati Võrumõisa külas vallateede ja riigitee ristmiku jalakäijate
teelõikude hoolduskohustuse
võtmist.
• Võeti vastu korraldused sotsiaaltoetuste määramiseks ja
sotsiaalteenuste osutamiseks.
• Pikendati Võru valla üldhariduskoolides teenistusliku järelevalve
teostamise tähtaega 30. juunini
2021.
• A rutati avaliku kasutamise
lepingu sõlmimist huvitegevuse
läbiviimiseks, Väimela tervisekeskuse taotlust töö ja eelarve
ümberkorraldamiseks ning Päästeameti projektis „Kaitse end ja
aita teisi“ osalemist.
23. veebruaril toimunud Võru
vallavalitsuse istungil:
• Algatati riigihange „Võru valla
2021-2025 teehooldustööde
raamleping“, määrati hankemenetlusviis, vastutav isik ning kinnitati
hankedokumendid ja -komisjon.
• R i i g i h a n g e t e „V õ r u v a l l a
kruusateede pindamine koos
ettevalmistustöödega 2021“ ja
„Võru valla kruusateede ehitus
2021“ pakkumused tunnistati
vastavaks ning kinnitati ja kvalifitseeriti eduka pakkujana hankes

„Võru valla kruusateede pindamine
koos ettevalmistustöödega 2021“
aktsiaselts Eesti Teed ning hankes
„Võru valla kruusateede ehitus
2021“ Palmeks OÜ.
• Kinnitati lihtsustatud korras
hanke „Võru valla sõidukite liiklus- ja kaskokindlustuse ostmine
2021“ parimaks pakkujaks liikluskindlustuse osas ühispakkujad
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
ja Compensa Vienna Insurance
Group, ADB Eesti filiaal ning
kaskokindlustuse osas If P&C
Insurance AS.
• Kinnitati väikehanke „Kääpa
Noortekeskuse piksekaitse ehitamine ja paanikavalgustuse kontroll
ja hooldus“ parimaks pakkujaks
Powtec OÜ.
• Otsust ati tellida Parksepa
noortekeskuse hoone ehitamisel
lisa- ja muudatustööd ning sõlmida
vastavasisuline hankelepingu lisa.
• Anti projekteerimistingimused
Meegomäe külas A ndsujär ve
katastriüksusele elamu ja abihoonete püstitamiseks ning keelduti
projekteerimistingimuste andmisest Vastseliina alevikus Tondi,
Kalda ja Kivipõllu katastriüksustele
päikeseelektrijaama rajamiseks,
kuna projekteerimistingimuste
taotlus ei vasta üldplaneeringule.
• Anti ehitusload Kirumpää külas
Tartu tänav 2a maaüksusele ja 64
Võru-Põlva tee maaüksusele veetorustiku ja reoveekanalisatsiooni
rajamiseks, Navi külas Loodi tee 25
kinnistul asuva aiamaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
üksikelamuks, Vana-Vastseliina
külas Priiuse kinnistule puurkaevu
rajamiseks, Tootsi külas Piirisilla
kinnistule puurkaevu rajamiseks,
Meegomäe külas Andsujärve tee
11 kinnistul asuva saun-puhkemaja
laiendamiseks, Väimela alevikus
Järve tee maaüksusele veetorustiku
rajamiseks ja Matussaare tee L2
maaüksusele kanalisatsioonitorustiku rajamiseks, Kirumpää külas
Jõeveere tee 2 kinnistul asuva
abihoone laiendamiseks, Hänike
külas Lille kinnistul asuva elamu
lammutamiseks ning Navi külas
Haavapuu kinnistule üksikelamu
püstitamiseks.

• Anti kasutusload Meegomäe
külas Võru metskond 89, Võru
metskond 305, Võru metskond
299, Kubja-Reedo tee, Raudsepa
külas 25135 Kasaritsa-Kubja tee,
Võlsi külas Haigla kergtee, Kubja
tee 54 ja 25135 Kasaritsa-Kubja tee
maaüksustele rajatud kanalisatsioonitorustikule ja veetorustikule
ning Meegomäe külas Võrumaa
haigla maaüksusele rajatud veetorustikule, Sõmerpalu alevikus
Nursiaasa kinnistule rajatud
päikeseelektrijaamale, Vana-Nursi
külas Päikese kinnistule rajatud
päikeseelektrijaamale, Holsta
külas Nurme kinnistule rajatud
päikeseelektrijaamale, Hutita
külas Tamme kinnistule rajatud
päikeseelektrijaamale, Hinsa
külas Sille kinnistule püstitatud
majandushoonele ning Verijärve
külas Üla-Veskisalu kinnistule
püstitatud kontorihoonele.
• Kuulut ati välja K ag u-Eesti
spetsialistide eluasemete toetusmeetme 2021. aasta taotlusvoor
ning määrati taotluste vastuvõtmise perioodiks 01.04.–30.04.2021.
• Kinnitati hajaasustuse programmi
2020. aasta toetuse kasutamise
aruanne.
• Otsustati anda üürile korter
asukohaga Vana-Vastseliina küla,
Tammesalu-7.
• Otsustati paigaldada Punasoo
bussipeatusesse bussiootepaviljon.
• Määrati Vastseliina alevikus
Vastseliina gümnaasiumi juures
olevate bussipeatuste nimeks
Metsatuka.
• Anti nõusolek eraisikule temale
kuuluva kinnistu kõrval asuva
maatüki liitmiseks ja erastamiseks
asukohaga Pindi küla, Pindiplatsi.
• Kinnitati Sulbi külas Aprilli
katastriüksuse, Parksepa alevikus
Kanariku tänav 2 katastriüksuse
ja Vastseliina alevikus Võidu tänav
68 katastriüksuse maa maksustamishinna aktid.
• Otsustati jagada Kliima külas asuv
Jakobi katastriüksus, Raadi külas
asuv Raadi-Mihkli katastriüksus,
Raiste külas asuv Metsaääre
kat astriüksus ning otsust ati
esmalt jagada Väimela alevikus
asuv Pargi tee 2 katastriüksus

kaheks ning seejärel liita kaheks
katastriüksuseks Pargi tee 2, Pargi
tee 2a ja Pargi tee 2 juurdelõige
katastriüksused.
• Määrati Kolepi külas asuva
Vana-Kuuse katastriüksuse uueks
kohanimeks Kuusõmäe.
• Otsustati seada Elektrilevi OÜ
kasuks tasuta ja tähtajatu isiklik
kasutusõigus Väimela alevikus
asuvale Matussaare tee L2 katastriüksusele.
• Otsustati seada Elektrilevi OÜ
kasuks sundvaldused Mõisamäe
külas asuvale kinnistamata Alajaama maaüksusele, Pindi külas
asuvale kinnistamata maaüksusele
ning Väimela alevikus asuvale
Matussaare tee 11 maaüksusele.
• Tunnistati kehtetuks Võru vallavalitsuse 18.12.2018 korraldus nr
813 “Õigusvastaselt võõrandatud
maa tagastamine”.
• Eraldati abivajajale sotsiaaleluruum.
• Kinnitati Võru valla üldhariduskoolide, huvikooli, koolieelsete
lasteasutuste ja rahvaraamatukogude struktuurid ja palgamäärad
ning rahvamajade, noortekeskuste
struktuurid, koosseisud ja palgamäärad.
• Kinnitati Kääpa sotsiaalkeskuse ja
Väimela tervisekeskuse struktuurid
ja palgamäärad.
• Kinnitati koolieelsete lasteasutuste ja huvikooli arvestuslik
maksumus 2021. aastaks.
• Kinnitati 2021. aastal juriidilistele
isikutele (v.a munitsipaalhuvikoolid) makstava huvitegevuse ja
huvihariduse toetuse suuruseks
spordivaldkonnas 250 eurot ning
teistes valdkondades 220 eurot
ühe õppuri kohta.
• Arutati MTÜ Rahvalõõts ja MTÜ
Sport Ühendab taotlusi tegevuse
toetuse saamiseks.
• Kinnitati Vastseliina muusikakooli
direktori ametikoha avaliku konkursi võitjaks Märt Metsla.

Inga Leelanss
vallasekretär
782 1365, 5692 0660

Võru vallavolikogu veebruarikuu istungilt
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7. veebruaril toimus Lasva
rahvamajas Võr u vallavolikogu veebruarikuu istung.

Järgnevalt volikog u tehtud
otsustest:
• Võeti vastu Võru valla 2021.
aasta eelarve.
• Kinnitati Võru valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2021-2033.
• Arutati ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeer ing ute
teostamise plaani muutmist Navi
küla veetöötlusjaama laiendamise
küsimuses.
• Muudeti Võru vallavolikogu
11.03.2020 määrust nr 87 „KaguEesti spetsialistide eluasemete
toetusmeede”.

• Otsustati võõrandada enampakkumise korras Osula külas asuv
Külvaja-5 kolmetoaline korteriomand alghinnaga 10000 eurot ja
Sõmerpalu alevikus asuv Nursi
tee 14-4 ühetoaline korteriomand
alghinnaga 300 eurot.
• Võeti vastu otsus toetada 2021.
aastal Võru valla eelarvest eraüldhariduskoolis õppiva õpilase,
kelle elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Võru
vald tegevuskulude katmist kuni
92 euro ulatuses ühes kalendrikuus ning toetada eralasteaedu,
kus õpib Võru valla laps, kelle
elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Võru vald,
majandamiskulude, personali
töötasu ja sotsiaalmaksu ning
õppevahendite kulude katmisel

kokkuleppelises summas, kuid
mitte rohkem kui on Võru valla
poolt kinnitatud valla keskmine lasteaiakoha arvestuslik maksumus.
• Kinnitati Võru valla 2021. aasta
aunimetuste saajad.
• Kinnitati Võru vallavolikogu
alatiste komisjonide 2021. aasta
tööplaanid.

Inga Leelanss
vallasekretär
782 1365, 5692 0660

Võru vallavolikogu istung Lasva rahvamajas. Foto: Maarika Rosenberg
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VÕRU
TUNNUSTAMINE
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Võru vald tunnustas silmapaistvaid kodanikke ja organisatsioone
Aasta sportlase tiitli andis Võru
vald Õilme Võrole. Kuigi tema
sportlik areng on olnud läbi aastate
okkaline, on ta Eesti üks parim
noorema põlvkonna sprinditalentidest. Teda on autasustatud
kuldmedalitega Eesti täiskasvanute
MV-l 100m ja 200m jooksus ja ta
pääses Euroopa KV II liigas osalevasse Eesti koondisse 4x100m
teatejooksus ja sai Eesti rekordi
kaasomanikuks. Tema areng läbi
aastate, alates võitudest TV 10
olümpiastarti sarjast lubab eeldada
ka jõudsat arengut 2021. aastal. Ta
on sportlane suure tähega, kellel
jagub entusiasmi treenimaks uusi
tulevikulootusi.
Aasta noorsportlane on murdmaasuusataja Johanna Udras, kelle
saavutused on märkimisväärsed.
Johanna Udras on eeskujuks
paljudele noortele nii Võru vallas
kui maakonnas. 2020. aastal oli
ta esitatud ka maakonna noorsportlase tiitlile ning premeeriti
noorsportase stipendiumiga. Ta on
osalenud noorte olümpiamängudel
Lausannes ja saavutanud sprindis
viienda koha, 16. koha, 19. koha.
Soome juunioride meistrivõistlustel
Kontiolahtis saavutas ta vabatehnika sprindis esikoha, Juunioride
MM Oberwiesenthal sprindis 27.
koha, rullsuusatamise Otepää MK
etapil sai kolm kulda, rullsuusatamise MK Madona etapil kaks
hõbemedalit. Ta on mitmekordne
Eesti meister.

meid ja oskusi ka huvijuhi ametis
ning õpetanud arvutiõpetust. Alates
2017. aastast, kui elujõuline ja tugev
Osula noorkotkaste ja kodutütarde
rühm oli jäänud rühmajuhita,
võttis Kristelle enda kanda rühmavanema ülesanded ning on
seda teinud suure kohusetunde ja
pühendumisega. Südamega tehtud
töö noortega on olnud tulemuslik
ja ikka on Osula rühm maakonna
parimate seas. Möödunud aasta
oli Osula rühma noorte jaoks
tegus hoolimata eriolukorrast ja
piirangutest. Kristelle kirjutatud
projektid isamaalise hariduse programmi on saanud alati rahastuse.
Aktiivselt osaleti nendes tegevustes
erineva vanuseastme noortele ning
toimunud Võrumaa noorkotkaste ja
kodutütarde laagrites ja võistlustel.
Kristelle Terve on noortele heaks
eeskujuks ja autoriteediks oma
aktiivse ja ettevõtliku eluhoiakuga.
Ta on hea koostööpartner Osula
külaseltsile ja aidanud kaasa kooli
ja Sõmerpalu noor tekeskuse
ühistegemistes.

Aasta noorsootöö edendaja
Kristelle Terve.
Aasta noorsootöö edendaja kandidaadiks oli veel Edina Csüllög,
kes viib läbi lastele ja noortele
filmiringe ja -laagreid.

Aasta noorsportlane Johanna
Udras. Fotod: Birgit Pettai
Aasta noorsootöö edendaja on
Osula noorkotkaste ja kodutütarde
rühmajuht Kristelle Terve, kes on
lisaks oma põhitööülesannetele
rakendanud oma organisaatorivõi-

Võru vald andis tänavu välja kaks
aasta ettevõtluse edendaja tiitlit.
Need anti osaühingule Ritico
ja osaühingule Armo Teenus.
Kirumpääl tegutsev osaühing
Ritico on ettevõte, mis lisaks
piirkonna inimestele töö pakkumisega panustab igati ka Võrumaa
ja Võru valla positiivse kuvandi
loomisele. Olgu selleks siis oma
toodete nimevalikul omakandi
nimede nagu Säre, Navi, Trolla,
Sänna ja Toku kasutamine või

südantsoojendav väljaütlemine
kodulehel „Uhke Võrumaa üle”.
Lisaks kvaliteetsetele ja mugavatele
jalatsitele on ettevõttele oluline
keskkonnasõbralikkus ning uudne
lähenemine toodete kaasajastamisel. Keskkonnasõbralik lähenemine

Aasta ettevõtluse edendaja
osaühingu Ritico esindaja Kaiju Thal.
tootmisprotsessis on tänapäeva
ettevõtja edu võti ja jätkusuutliku
maailma alus.
Vastseliinas tegutsev osaühing
Armo Teenus on heaks koostööpartneriks paljudele ettevõtetele
ja organisatsioonidele. Nad on mitmekülgsed, tegeledes erinevates
tegevusvaldkondades ja olles oma
kvaliteetsete teenustega nõutud
ettevõte. Nende töötajate arv
on aasta-aastalt kasvanud ja nad
väärtustavad inimesi, kes nende
ettevõttes tööd teha tahavad
ja on igati tunnustamist väärt
väikeettevõte. Oma tehnikaga on
nad alati aitamas kogukonda ja
praegusel raskel ajal on säilitanud
optimistliku oleku ja jätkanud
kogukonnaga koostööd.
Aasta ettevõtluse endajaks oli
esitatud ka Veinimäe talu peremees
Roman Šarin.
Võru valla aasta abistaja on Võru
vallavalitsuse avahooldustöötaja
Tiia Rahula. Üks Tiia Rahula klient
on öelnud tema kohta järgmist: „Ta
on üks Võru valla sotsiaaltöötajatest, kes on mind juba mitu aastat
kord nädalas abistamas käinud.
Kuigi vanade ja puuetega inimeste
abistamine on tema töö, teeb ta
oma tööd südamega, leides igale
murele lahenduse. Tiia viib mind
arstide juurde, olles vajaliku külastusaja eelnevalt kokku leppinud. Ta
toob vajalikud rohud apteegist ja

palju-palju muud. Tiia Rahula klient on
öelnud ka nii: “Oleksin väga tänulik ja

Aa sta abistaja Tiia Rahula
(paremal) ning vallavalitsuse
ja volikogu tänukirja pälvinud
Angela Järvpõld (vasakul).
ka mitmed teised tema hoolealused,
kui Tiia saaks tunnustatud Võru valla
aasta abistajanana.”
Vallavalitsuse ja volikogu tänukirjad
Parksepa raamatukogu endist
direktorit Elvi Määri tunnustati
tänukirjaga pikaajalise panuse
eest Parksepa raamatukogus. Elvi
Määr pühendas 47 aastat oma elust
raamatukoguhoidja tööle. Eredamateks sündmusteks tema elus on
olnud üritused, erinevad näitused
raamatukogus ja kohtumised kirjanikega. Samuti on ta jäädvustanud
kroonikasse kohaliku kultuurielu
ning laulu- ja mänguselts Kungla
tegevused. Lisaks pälvis Elvi Määr
ka Võrumaa arenduskeskuse
tänukirja pikaajalise, pühendunud
ja sisuka töö eest raamatukogutöö
korraldamisel. Tänukirja andsid üle
Võrumaa arenduskeskuse nõukogu
esimees Ülo Tulik ja juhatuse liige
Tiit Toots.
Kaidu Meitern sai Võr u valla lt t änu k ir j a panuse eest
sporditraumatoloogia arengusse.
Sõmerpalust pärit Kaidu Meitern
on silmapaistev sporditraumatoloog. Sportlasena kuulus ta
Eesti kergejõustikukoondisesse,
seejärel siirdus abiliste leeri, olles
Eestis artroskoopilise kirurgia
üks rajajaid ja maaletoojaid. Ta on
panustanud sporditraumatoloogia
arengusse, aidanud mitmeid Eesti
tippsportlasi. Tänavu pälvis ta Eesti
kultuurikapitali kehakultuuri ja
spordi sihtkapitali elutööpreemia.

Tanel Leokit tänati panuse eest
motokrossi edendamisse. Eesti
edukaim krossisõitja on karjääri
jooksul osalenud 530 MM-etapil,
saades kolm etapivõitu. Sõmerpalust pärit Tanel Leok on võistelnud
rekordilised 19 korda meeskondlikel
maailmameistrivõistlustel. Tänu
tema innustusele on Eestis kasvanud
uus põlvkond noori krossisõitjaid.
Eesti motokrossi ikoon Tanel
Leok pälvis tänavu ka presidendi
Valgetähe IV klassi ordeni ning sai
Eesti kultuurikapitali peapreemia
kehakultuuri ja spordi valdkonnas.
Võru valla tunnustussündmusel
said lisaks tänukirjad Võru vallavalitsuse abivallavanemad Piret
Otsatalu ja Juris Juhansoo ning
sotsiaalosakonna juhataja Angela
Järvpõld panuse eest 2020. aastal
täiendavate ja edukalt täidetud ülesannete täitmise eest eriolukorras.
Õpetajate päeva tänumeened
Mullu oktoobris ärajäänud õpetajate päeva tunnustamissündmuse
tõttu said aunimetuse saanud
õpetajad piduliku tunnustuse
osaliseks Võru valla vabariigi
aastapäeva vastuvõtul. Võru vald
tunnustas Parksepa keskkooli
õpetajat Mariina Kõrsi aasta kooliõpetaja aunimetusega, Vastseliina
gümnaasiumi õpetajat Kertu Torni
aasta klassijuhataja aunimetusega,
Väimela lasteaia Rukkilill õpetajat
Merike Kobinit aasta lasteaiaõpetaja
aunimetusega ning Osula põhikooli
õpetaja ja liikumisringi juhendajat
Kristina Siskat aasta huvihariduse
õpetaja aunimetusega.
Pidulikku Eesti Vabariigi 103. aastapäeva vastuvõttu juhtisid Parksepa
keskkooli 10. klassi õpilased Marta
Kaiv ja Robert Runtal. Muusikalist
elamust tunnustamissündmusel
pakkusid Vastseliina muusikakooli
õpilased ja õpetajad. Tunnustamissündmus on järelvaadatav Võru
valla kodulehel ja Facebooki lehel.
Palju õnne kõikidele tunnustuse
saajatele!
Birgit Pettai
avalike suhete spetsialist

Võru vallas sõideti uut talvist endurokrossi EKV-sarja

K

oostöös Piksepini karikasarjaga
sõideti jaanuaris ja veebruaris
Võrumaal esmakordselt uut endurokrossi Eesti karikavõistluste
sarja, millest kaks etappi toimusid Võru vallas, esimene Hinsa
tehnikaspordi keskuses ja teine
Liiva külas asuvas Pruuli-Kaska
viinamarjatalus.
Maastikumootorratturite kestvussõitude sarja „Piksepini karikas
2020-2021“ 13. hooaja raames
toimunud endurokrossi Eesti
karikavõistluste sarjas sõitsid
kaasa nii endurosõitjad üle Eesti
kui ka mitmed sõitjad Lätist. Hinsa
tehnikaspordi keskuses toimunud
kahetunnisel kestvussõidul osales

kokku 117 maastikumootorratturit
ja 34 neljarattalist. Pruuli-Kaska
viinamarjatalu maadel asuvas
Külmakivi orus toimunud sõidul oli
neljarattaliste klassides võistlejaid
rajal kokku 31 ja soolode klassis 103.
Piksepini karikasarjal, mis startis
mullu oktoobris, sõidetakse kokku
kuus etappi. Tulemas on veel
viimane kokkuvõttev etapp, mille
toimumisaeg on hetkel teadmata.
Viimane võistlus sel hooajal toimub
võistluse korraldaja Urmas Peegli
sõnul siis, kui koroonaviirusest
tingitud piiranguid vähendatakse.
Endurokrossi Eesti karikavõistluste
sarjas sõideti kokku kolm etappi.

Viimane etapp toimus Jõgevamaal
Reastveres ning seal anti välja ka
kolme etapi kokkuvõtvad auhinnad
kaheksa eri klassi kolmele parimale.
Kokku osales EKV sarja kolmel
osavõistlusel 425 võistlejat, nende
seas ka naised ja noored.
EKV-sarja esikoha pälvis Värskast
pärit Priit Palatu, kes võitis kõik
etapid. Kui uurisin, milline rada
võitjale neist kolmest kõige enam
meeldis, vastas Palatu, et just Hinsa
rada oli tema lemmik.
EKV-sarjas saavutas kokkuvõttes
teise koha Tajo Andressoo ning
kolmanda koha Jürto Brauer.
Neljarattaliste arvestuses pälvis

EKV-sarja esimene etapp Hinsa tehnikaspordikeskuses. Foto: Birgit Pettai
võidu ATV-juht Kalev Kõivsaar,
quadijuhtidest oli esikohal Hannes
Voolaid.
Piksepini sarja peakorraldaja,
Misso tehnikaspordi klubi juht
Urmas Peegel ütles, et EKV-sari
Piksepini karikasarja raames
oli kindlasti väärt ettevõtmist.

„Suurim võit sellest oli enduro
kogukonnale – esmakordselt Eesti
enduroajaloos toimus EKV-sari ühe
harrastussarja raames ning näitas,
et koostöö EMFiga on võimalik,“
sõnas Peegel.
Birgit Pettai
avalike suhete spetsialist
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Aprillist algab taotluste vastuvõtt Kagu-Eesti spetsialistide
eluasemete toetusmeetmesse
V

õru vallavalitsus alustab 2021.
aasta Kagu-Eesti spetsialistide elusasemete toetusmeetme
taotluste vastuvõtmisega 1. aprillil.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30.
aprill 2021.
Kagu-Eesti spetsialistide elusamete
toetusmeede on väljatöötatud ning
viiakse ellu koostöös rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike
omavalitsustega. Toetuse andmise
eesmärk on parandada Võru vallas
elavate ja Kagu-Eesti piirkonna
ettevõtetes töötavate spetsialistide
elamistingimusi, aidates seeläbi
kaasa piirkonna majandusarenguks
oluliste spetsialistide jäämisele ja
tulemisele piirkonda. Programmist
toetatakse spetsialistide eluaseme
soetamist ja renoveerimist. 2020.
aastal toetati kaheksa spetsialisti

eluaseme renoveerimist 63 613,28
euroga. 2021. aastal toetatakse
spetsialistide eluasemete soetamist
ja renoveerimist kokku 59 356 euroga.
Toetuse t aotlejaks saab olla
füüsiline isik, kellel on kõrg- või
kutsekeskharidus ja töökohale
vastav erialane väljaõpe või töökogemus ning kes töötab piirkonnas
tegutsevas ettevõttes, on piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse
liige või piirkonnas teg utsev
füüsilisest isikust ettevõtja. Taotleja brutotöötasu või äriühingu
juhatuse liikme tasu taotluse
esitamise seisuga peab olema
suurem eelmise kalendriaasta
maakonna keskmisest brutotöötasust. Füüsilisest isikust ettevõtja
taotlusele eelneva kalendriaasta
sotsiaalmaksuga maksustatud tulu

peab olema suurem 12-kordsest
eelmise kalendriaasta maakonna
keskmisest brutotöötasust.
NB! Meetmest saab toetust küsida
ainult äriühingus töötav spetsialist
või füüsilisest isikust ettevõtja.
Avalikus sektoris, sihtasutuses
n i ng m it tet u lu ndusü h i ng us
töötavad spetsialistid nimetatud
toetusmeetme alla ei kuulu.
Eluruum, millele toetust küsitakse,
peab asuma Võru valla territooriumil ning olema taotleja omandis.
Eluruumi ostmise korral peab
taotleja olema sõlminud notariaalse
müügi eellepingu. Toetust saanud
eluruum peab vähemalt kolm aastat
aruande kinnitamise kuupäevast
arvates olema taotleja alaline ja
rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Toetust saab ühe eluaseme kohta
küsida programmist üks kord.
Toetuse minimaalne suurus on
3000 eurot ja maksimaalne surus
8000 eurot ühe projekti kohta.
Toetus moodustab kuni 67%
projekti abikõlblikest kuludest.
Omafinantseering peab moodustama vähemalt 33% projekti
kog uma k sumusest . P roj ek t i
tegevused peavad olema ellu viidud
hiljemalt 31. augustiks 2022.
Enne t aotlusvor mide t äitma
asumist tutvu kindlasti programmi määrusega. Täpsem info
toetusprogrammi, spetsialistidele
ja eluasemele esitatavate nõuete
ning taotlusvooru läbiviimise
kohta, sh toetuse andmise kord
ning taotlusvormid on kättesaadavad Võru valla kodulehel:

valdkonnad – projektid – KaguEesti spetsialistide eluasemete
toetusmeede.
Taotlusvorm koos lisadega tuleb
esitada paberkandjal allkirjastatuna Võru vallamajja aadressil
Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru
linn või saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
vald@voruvald.ee.
Kontaktisik taotluste menetlemisel
on Mairi Raju-Toots, mairi.rajutoots@voruvald.ee, 524 5631.

Mairi Raju-Toots
arendusspetsialist

Võru vallavalitsus avab Vastseliina muusikool sai uue juhi
kortermajade toetuse A
taotlusvooru
V

õr u va l l a kor ter m aj ade
toetusprogrammi taotlusvoor on avatud. 2021. aastal on
kortermajade programmi toetusvahendite kogumahuks 5000
eurot. Võru vallavalitsusele esitatud taotlusi võetakse vastu ja
vaadatakse läbi jooksvalt taotluste saabumise järjekorras, kuni
eelarves olevate toetusvahendite ammendumiseni. Taotluste
vastuvõtmise lõpetamisest teavitatakse Võru valla kodulehel.
Kortermajade renoveerimise toetuse andmise eesmärk on Võru
valla korteriühistute õuealade
korrastamine. Programmist toetatavad tegevused on järgmised:
• parkla ehitamine või laiendamine;
• jäätmemajade rajamine (eelistatud
mitme korteriühistu koostöö);
• kõrghaljastuse ja/või haljasalade
rajamine/parendamine;
• mängu- ja/või spordiväljakute, atraktsioonide rajamine/
parendamine (eelistatud mitme
korteriühistu koostöö);
• rattahoidlate, pesukuivatuskohtade jms rajamine ja/või
parendamine.
Toetust saavad taotleda Võru vallas
asuvad nelja või enama korteriomandiga korteriühistud või kaks või
enam korteriühistut, kus on kokku
kümme või enam korteriomandit.
Toetuse suurus toetatavate tegevuste kogumaksumusest on kuni
50%, kuid mitte rohkem kui 1500
eurot ühe taotluse kohta. Kui taotlus
esitatakse mitme korteriühistuga

ühiselt, on toetuse ülemmääraks
1500 eurot iga korteriühistu kohta.
Toetust ühele korteriühistule saab
küsida mitmel korral eeldusel, et
meetmest saadud toetused kokku
ei ületa 1500 eurot.
Toetuse taotlemisel esitatavad
dokumendid:
1. vormikohane taotlus;
2. tegevuste illustratiivsed vaated
koos selgitusega;
3. korteriühistu üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust
planeeritud tööde teostamiseks;
4. vähemalt kahelt ettevõtjalt
võetud hinnapakkumus või täpne
hinnakalkulatsioon teostatavate
tööde maksumusega;
5. maaomaniku nõusolek, kui
soovitakse ehitada ehitis/rajatis
võõrale maale.
Toetuse taotlemiseks tuleb taotlejal esitada taotlus koos nõutud
lisadokumentidega Võru vallavalitsusele paberkandajal aadressil
Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
või digitaalselt e-posti aadressil
vald@voruvald.ee.
Rohkem infot toetusmeetme kohta,
sh toetuse andmise kord ja taotlusvorm on kättesaadavad Võru valla
kodulehel: valdkonnad – projektid
– Võru valla toetusprogrammid.
Kontaktisik taotluste menetlemisel
on Mairi Raju-Toots, mairi.rajutoots@voruvald.ee, 524 5631.
Mairi Raju-Toots
arendusspetsialist

lates märtsikuust alustas Vastseliina muusikakoolis tööd
uus direktor Märt Metsla. Pikalt
Tallinnas elanud 27-aastane noormees on pärit Võru vallast Vagula
külast ning on pärast õpinguid ja
kogemuste omandamist taas Võrumaale vanematekodusse naasnud.

Märt Metsla muusikutee algas Võru
muusikakoolis aastal 2001 õpetaja
Jaan Randvere juhendamisel. Võru
I põhikoolis oma haridusteed
alustanud Märt Metsla suundus
juba peale 6. klassi Tallinna muusikakeskkooli dotsent Aavo Otsa
trompetiklassi, kes juhtumisi ise
on ka Vastseliina lähistelt Viitkalt pärit. „Talle valmistas suurt
rõõmu minu saamine Vastseliina
muusikakooli direktoriks,“ ütles
Vastseliina muusikakooli vastne
direktor Märt Metsla.
Peale Tallinna muusikakeskkooli
asus Metsla õppima Eesti muusika- ja teatriakadeemiasse, kus ta
omandas nii bakalaureuse- kui ka
magistrikraadi. Aastatel 2015-2016
õppis ta Saksamaal Karlsruhe
muusikakõrgkoolis professor
Reinhold Friedrichi trompetiklassis. Alates 2016. aastast asus ta
Kristjan Järvi juhatatud Baltic Sea
Philharmonic orkestrisse ning sai
seal 2018. aastal vaskpillide kontsertmeistriks. Samal aastal asus
Märt Metsla tööle Rahvusooper
Estonias orkestrandina, kus töötab
tänase päevani.
Esimese pandeemia laine ajal maal
aega veetnud Märt Metsla sai enda
sõnul aru juba siis, kui hea maal
on olla ning koliski tänavu tagasi
Võrumaale vanemate tallu. Otsus
tema sõnul maale kolimiseks sai
langetud vaatamata sellele, kas
tal õnnestub saada siin soovitud
töökoht või mitte. „Maal on rahu ja
oma talu. Tööd on maal palju, aga
oma talu kallal askeldades tunnen,
et minu aeg ja energia kulub palju
õigemasse kohta, kui mujal,“ rääkis

Vastseliina muusikakooli uus direktor Märt Metsla. Foto: Taavi Luhamaa
Metsla. Sellele vaatamata on tal
siiski mõned suuremad projektid ka
välismaal ning töö Rahvusooperis
pole tema elust kadunud. „Kes
teeb, see jõuab,“ ütleb ta ise seepeale ning lisab: „Muusikuameti
suur eelis ongi reisimine ja muu
ilmaelu nägemine ning see on ka
kindlasti üks põhjuseid, miks ma
oma elukutsele olen senimaani
kindlaks jäänud.“
Vastseliina muusikakooli direktorina ootab ja lubab Märt Metsla
vastu võtta kõik väljakutsed, mis
talle satuvad. „Just nõnda õpin
mina ka end ja oma võimed pare-

mini tundma ja hindama. Õppimine
on minu jaoks selles ametis edasiviiv jõud. Just neid uusi väljakutseid,
millest õppida, ma kõige enam ka
ootan,“ sõnas Metsla.
Vastseliina muusikakooli uue
direktorina on Märt Metsla sõnul
eesmärgiks anda õpilastele endast
edasi nii palju kui võimalik tehes
seda kogu kollektiivi ühise hea
nimel ning et Vastseliina muusikakool oleks muusikat täis maja,
kus kõigil on hea olla ja õppida.
Birgit Pettai
avalike suhete spetsialist
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Paidra külaselts pidas
vastlaid

P

aidra külaseltsing on asutatud
2004. aastal. Aktiivsemad eakad
on juba lahkunud teise ilma, aga
nende hinged elavad ikka koos
külarahvaga. Nendest on väga
palju head edasi anda ning igal
kokkusaamisel meenutame neid.
Tähistame külaseltsiga kõiki traditsioonilisi pühasid. Aasta algas
vastlapäevaga, mis toimus tänavu
21. veebruaril oma küla Oina mäel.
Osalejaid oli üle ootuste palju – 35
inimest.
Kõige pikemad linad kasvasvad
ikka oma külas, sest esimese koha
sai Jarmo Savimägi. Teisele kohale
tuli Ingmar Klasen – poiss Tallinnast, kes oli külas vanaema Ehal ja
kolmas koht jäi ka oma küla poisile
Raigo Raamatule.
Liuvälja rajameistriks on olnud
alati põline oma küla elanik Lembit
Olesk. Kõik said oma toreda
elamuse, sest ilmataat oli helde
lumega ja lõpuks tuli vihma ka.
Võitjaid premeeriti vastlakukliga. Söödi oasuppi, mis podises
grillahju peal. Jätkus kõigile veel
piparmünditeed, vastlakukleid ja
oma küla aktivisti Liia Kindiveeri
küpsetatud kooki, mis on alati
värske ja maitsev.

Üllatuseks tuli metsast uudistama
üks lind. Kairi Aaspere, kes oli
ühtlasi selle ürituse eestvedaja,
ütles, et see tornitipus on värdkakk.
Mitu tundi passis, mis toimub. Oli
väga julge linnuke.
Külavanem Andri Aaspere jäi koju,
sest tundis, et tervis on kehv.
„Parem, kui püsin kodus,“ ütles
ta. Õige otsus!
Nimetan ära ka küla üritused,
mis on olnud eelnevatel aastatel.
Nendeks on jüripäev, volbripäev,
jaanipäev, August Sabbe nimeline
matkapäev, mis toimub alati 20.
augustil iga ilmaga, mihklipäev
koos nunnukonkursiga koduaiast.
Siis on kadripäeva stiilipidu ning
lõpetuseks vana-aasta ärasaatmise
koosolek koos jõuluvanaga, kes
kiidab aasta tegijaid.
Olen sündinud ja üles kasvanud
selles külas ja külaelu vedanud
pensionipõlves õige palju aastaid.
Nüüd on ohjad antud üle noortele.
Kui tervis lubab, olen alati kohal.

Laine Riitsaar Väimelast

Pühajõe piirkonna ajaloomatk. Foto: Triin Soon

Mälestushetk Orava ausamba jurues. Foto: Erakogu

Võru vallas tähistati Eesti Vabariigi
103. aastapäeva

K

aitseliidu Võrumaa maleva
staabi ja -struktuuriallüksused
koostöös kohalike omavalitsustega
viisid 24. veebruaril läbi Eesti
Vabariigi 103. aastapäeva tseremoniaalsed üritused Võru maakonnas.
Ka Võru vallas asetati pärjad ja
küünlad mälestusmärkide ja -kivide
ning ausammaste juurde. Lisaks
korraldati kogukonnasiseselt
matku ja käidi mälestuspaikades.
Pärjad ja küünlad asetati Osula
koolimaja ja kalmistu mälestusmärkide ning Orava ausamba juurde,
Pindi surnuaiale kapten Friedrich
Vreemani hauale, Nõnovas kapten
Friedrich Vreemani sünnikohta,
Saika langenud metsavendade
mälestuskivi ja Vastseliina Vabadussõja mälestussamba juurde.
Vastseliina Vabadussõja mälestussamba juures toimunud sündmus

algas Vastseliina-Misso puhkpilliorkestri saatel marsi ja rivistuse
ning Eesti hümniga. Au andsid nii
Rõuge-Vastseliina üksikkompanii
kui ka politsei. Kohal olid ka Vastseliina kodutütred, nootkotkad ja
naiskodukaitsjad. Eesti Vabariigi
sünnipäeva tähistamisest Vastseliinas võttis osa ka värskelt loodud
Rõuge-Vastseliina üksikkompanii
ratsaüksus, mis on Eestis siiamaani
ainukene taastatud ratsaüksus.
Sõna said Võru vallavolikogu esimees Georg Ruuda ja Vastseliina
koguduse hooldajaõpetaja Argo
Olesk. Orkestri saatel asetati pärjad
ausamba jalamile ning seejärel
kõlasid aupaugud.
Lasva sõprade selts korraldas sel
päeval küünlakuu tähtpäevade
tähistamist. Ühiselt käidi Pindi
kalmistul vabadussõjas langenute
mälestuseks küünlaid süütamas.

Sellele järgnes matk Kotkapallu.
Vastlaliugu lasti aga soome kelguga
ja vastlakuklite asemel olid lõkkes
küpsetatud maiustused. Iga osaleja
sai ka südamliku soovi sõbra käest.
Pühajõe piirkonnas korraldati
EV103 ajaloomatk, kus osales 31
inimest. Matka alguses käidi Hindriku talus Määritsa lahingukohas
ning pandi pärg mälestusmärgi
jalamile. Nelja tunniga läbiti kümme
kilomeetrit, saadi kuulda uut ja
huvitavat Uha ja Peetrimõisa külade
ning Heimtali kiriku ja seal asunud
sakslaste kogukonna kohta. Käidi
ka Eesti suuruselt teist mändi
vaatamas ja kohta, kust pool tanki
välja kaevati. Matk lõppes Roosu
talu kokkade valmistatud supi,
pirukate ja kringli söömisega.
Birgit Pettai
avalike suhete spetsialist

Osula põhikoolis toimus koertenäitus

S
Vastlapäev Paidra külas. Foto: Kairi Aaspere

Kogukondades toimusid
vastlaüritused

K

ülma ilma ja koroonaviiruse leviku tõttu Vastseliina
piirkonnas olid mitmed vastlaürituste korraldajad sunnitud
küll üritused edasi lükkama
või ära jätma, kuid vaatamata
sellele said vastlad selleks aastaks kogukondades peetud. On
nüüdseks lumigi juba peaaegu
sulanud.

Vastlapäev sai tänavu Võru vallas
peetud Kurenurmel, Viitkal,
Paidral, Lasvas, Järveres, Meegomäel, Juba külas ja Kõo külas.
Lisaks toimusid erinevad vastlaüritused ja -tegevused koolides,
lasteaedades ja noortekeskustes.

Vastlapäev Viitka külas. Foto: Birgit Pettai

Birgit Pettai
avalike suhete spetsialist

õbrapäeva paiku leidis Osula
koolis aset sündmus, mis tõestas, et 8. klassi õpilaste loovtööde
koostamise aeg ei pea olema alati
stressirohke ja närvesööv, vaid võib
hoopis pakkuda midagi lahedat
nii loovtöö koostajale, juhendajale
kui ka kogu kooliperele. Osula
põhikooli õpilane Mattias Hainas
oli valinud oma loovtöö teemaks
„Koerte tõugude tutvustus ja
koertenäitus“ ning selle raames
toimuski Osula koolis ja kooli ümbruses 15. veebruaril koertenäitus
„Minu parim sõber“.
Igapäevaselt elavad meie kooli
katuse all kaks merisiga, kaks gekot
ning ka akvaariumitäis kalu. Ei ole
erakordne, kui vahel ka mõni koer
läbi astub. Sel päeval olid laste käest
paisid saama tulnud lausa 11 koera.
Esindatud tõud olid Belgia grifoon,
kääbusspits, Shetlandi lambakoer,
Yorkshire’i terjer, kuldne retriiver,
laikad, Saksa bokser, Kaukaasia
lambakoer, Tiibeti mastif ja njuufa.
Nagu praegusele ajale kohane,
paiknesid koerad koos omanikega
hajutatult ning distantsi hoides nii
koolimajas sees kui selle ümbruses.
Põhjus oli tegelikult siiski selles,
et ei tuleks ette olukorda, mil
Kaukaasia lambakoer pisikese kääbusspitsi kogemata nahka paneb.
Koerad käitusid siiski sõbrapäevale

Näitusel osalenud koerad. Foto: Erakogu
kohaselt äärmiselt sõbralikult. Ei
kostnud ühtegi urinat ega lõrinat.
Pigem sõlmiti sõprussidemeid, mis
loodetavasti kestavad veel kaua.
Näitus toimus orienteerumismänguna. Loovtöö autor andis
igale klassile kooliümbruse kaardi,
kuhu oli peale märgitud klasside
liikumisjärjekord erinevate punktide vahel ja koerte asukohad.
Koos õpetajatega võetigi teekond
ette. Ilm oli suurepärane. Päike
säras ja külmagi oli just parasjagu.
Läbi lumehangede sumades jõuti
siiski iga koera juurde, kus siis nii

omanike kui kutsadega suheldi
ja hellitusi jagati. Nii mõnigi koer
hakkas seepeale kassilikult nurruma
ning nii mõnegi lapse nägu sai
sõbralikult limpsitud.
Loovtöö autor ja juhendaja tänavad
Osula põhikooli lapsi, õpetajaid
ja lapsevanemaid, kes ei pidanud
paljuks oma lemmikuid kooli tuua. Oli
tore maskide ja suukorvideta päev.
Kairit Thealane
Osula põhikooli
8. klassi klassijuhataja
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Puiga põhikooli õpilased käisid
Kütiorus mäesuusatamas
kus muudeti eelnevad harjutused
juba raskemaks. Päeva esimene
osa läks nii kiiresti, et oligi aeg
kosutavaks lõunasöögiks. Pärast
lõunat said kõik õpilased proovida
oma oskusi Kütioru kuue erineva
nõlva vallutamisel.

Parksepa keskkooli õpilased Haanjas suusatamas. Foto: Karin Peterson

Parksepa keskkooli
õpilased käisid
suusatamas
V

astlakuul, 8.–12. veebruarini
toimus Parksepa koolis projekt
“Kõik suuskadele”.
Projekti plaanides ei teadnud
me, et ilm võib nii krõbedaks
muutuda, nädalavahetusel näitas
mõnes kodus termomeeter isegi
25 külmakraadi. Esmaspäevast,
8. veebruarist oli ilmataat aga
meie poolt – kui hommikuti
näitas termomeeter krõbedaid
külmakraade, siis suusatundideks
valitses päikseline talveilm. Samas
teame, et meie tublid lapsed poleks
heitunud ka karmima ilmaga
suusatamisest.
Esimesed klassid kelgutasid koos
klassijuhatajatega Haanja puhke- ja
spordikeskuse lumisel kelgumäel.
Õpilased alates 2. klassist suusatasid
– 2. klassi õpilased Haanjas, ülejäänud
klassid Kubija imelistel suusaradadel.

Loodame, et peale seda projekti
leiavad õpilased tee Võrumaa
suusaradadele ka vabal ajal, sest
imepärane talveilm ja hästi hooldatud suusarajad soosivad seda.
Suur tänu õppealajuhatajale Anneli
Pladole, kes suutis tunniplaani
koostada nii, et projekti läbiviimine
sai võimalikuks ja leidis aega ka
ise projektis osalemiseks. Täname
ka klassijuhatajaid ja muidugi
kehalise kasvatuse õpetajaid Sirjet,
Hillet ja Margust, sest ilma nende
entusiasmita poleks projekt teoks
saanud. Suur tänu ka bussijuht
Silverile, kes õpilased turvaliselt
siia-sinna sõidutas.

Egle Kõva
Parksepa keskkooli huvijuht

Puiga lasteaia lapsed
õppisid suusatamist

A

astad ei ole teadagi vennad. Kui
firma Skiwax pakkus detsembris Puiga lasteaiale Siilike soodsa
hinnaga laste suusakomplekte,
kahtlesime eelmisest lumeta talvest
ja kliimasoojenemisest lähtuvalt,
kas see oleks otstarbekas ost.
Õnneks said need suusakomplektid
siiski ostetud. Ka olemasolevad
suusapaarid ja -saapad said üle
vaadatud ja korda tehtud.
Jaanuari esimestel päevadel tallas
liikumisõpetaja lasteaia õuele
oma suuskadega sisse umbes 200
meetri pikkuse suusaraja. Meil siin
Eestimaaa Alpide eelmäestikus on
olemas ka suuremad ja väiksemad
nõlvad, kus harjutada käär- ja
trepptõusu ning laskumist. Alustasime ilma keppideta vahelduva
sammuga klassikalisest libistamisest, keppide õigest hoidmisest ja
suuskadel pööramisest. Õppisime
ka suuskade puhastamist peale
harjutamist. Calgary olümpiamängude pronksmedali omaniku
Allar Levandi soovitatud näpuga
ninanuuskamise oskust me siiski
plaanidesse ei võtnud.
Nüüd on igal võimalikul juhul õuesoleku ajal kõik suusapaarid rajal.

Kõige nooremad on 3-aastased
kaksikud, kes harjutavad praegu
veel peamiselt ise püstisaamist
kukkumiselt. Paljudel lastel on
kaasas ka isiklik suusavarustus.
Sõpradega on ju palju toredam oma
oskusi lihvida ning omavahel veidi
võisteldagi. Mõned meie lapsed
on osalenud Haanjas suusaperekond Saarepuu korraldatud laste
suusaõppes ja nendest lastest on
saanud õpetaja abilised kaaslaste
motiveerimisel.
Krõbeda pakasega teeme saalis
kuiva trenni, näiteks tasakaaluharjutusi poomil ja seismist ühel
jalal ning imiteerivaid harjutusi
kätega, ka tuletame meelde laskumisasendit.
Kui oleme suusatamise põhiliikumistega tuttavamaks saanud,
on edaspidi plaan minna sõitma
pikemale suusarajale kooli pargis.
Libedat suuska kõigile suusasõpradele!

Epp Voitka
Puiga lasteaia liikumisõpetaja

Puiga põhikooli õpilased Kütiorus mäesuusatamas. Foto: Erakogu

K

ahel reedel, 29. jaanuaril ja 5.
veebruaril käisid Puiga põhikooli 4.–9. klassi õpilased Kütioru
keskuses mäesuusatamist õppimas.
Õpilastele oli koostatud väga hea
programm. Esialgu oli ohutusalane
koolitus, kus räägiti ohtudest mäel
ning mäesuusatamise teooriast.

Pärast väikest koolitusosa järgnes
varustuse jagamine ning teooria
praktiseerimine. Esialgu alustati
ikka laugel maal, kus õpilased said
kohaneda mäesuusavarustusega,
harjutada pidurdamist ja tasakaalu
suuskadel. Kui enamusel õpilastel
tulid kergemad harjutused välja,
siis siirduti esimesele nõlvale,

Kõik lapsed said mäel väga hästi
hakkama. Isegi need, kes hommikul
pidid koguma julgust, et esimesest
nõlvast alla lasta, olid suures vaimustuses uuest huvitavast alast.
Õpilastele väga meeldis mõnus
õppepäev Kütiorus ja oodatakse
juba uuesti mäele minekut.
Täname Võru vallavalitsust, kes
andis oma panuse mäepiletite
soetamiseks ja Kütioru keskuse
lahket pererahvast.
Kaija Vahtra
Puiga põhikooli kehalise
kasvatuse õpetaja

Pärimuspäev Vastseliina gümnaasiumis
viis õpilased juurtele lähemale

1

. veebruaril toimus Vastseliina
gümnaasiumi 10.-12. klassidele
pärimuspäev, mida vedas eest
muusikaõpet aja Merle Kons.
Pärimuspev algas kell 13.00 ning
lõppes 15.20 – selle aja jooksul oli
kolm 45-minutilist õpituba.
Esimesena jagas Vastseliina rahvamaja direktor Anneli Lõhmus
meile teadmisi rahvariiete kohta.
Saime teada, millised olid Vastseliina kihelkonna poiste-, meeste-,
tüdrukute- ja naiserõivad. Need
kõik olid Annelil kaasa toodud,
et saaksime ise selga proovida ja
käega katsuda. Peale seda näitas
enda isiklikke rahvariideid ning
rääkis nendest oma isikliku loo
õpetaja Merle Kons.
Teisena saime kuulda, nagu Kadri
Lepasson ütles, oma ala suurimat
asjatundjat – Lauri Õunapuud.
Tema rääkis meile regilaulude olemusest, mis on nende erinevused
ning tõi lausa toreda näite, kuidas
tema jaoks tänapäeva räpplood
sarnanevad regilauludega. Lisaks
saime koos Lauri Õunapuuga ise
kaasa laulda. Kuigi seda maskide alt
keeruline kuulda oli, siis oli ikkagi

tore näha ja kuulda, kuidas terve
gümnaasium koos vanu laule laulis.
Kolmandaks saime jalga keerutada
energiliselt särava Kadri Lepassoniga. Tema õpetas meile selgeks
ühe ringmängu „Peremees võttis
naise“ ning kaks tantsu. See oli väga
põnev, sest tantsud ei olnud üldse
keerulised ning terve gümnaasium
suutis lõpuks ühes rütmis ja samme
sassi ajamata mõlemad tantsud
ära tantsida.
Pärimuspäev oli väga tore ja hea
vaheldus tavalistele ainetundidele,
lausa tore teistmoodi õppimine.

Selliseid päevi võiks olla aastas
lausa mitu, sest pärimusega seotud
inimeste jutud ning riided panevad
pingsalt enese sisse vaatama ning
mõtlema, kes ma tegelikult olen ja
kust ma tulen.
Pärimuspäev toimus koostöös
Vastseliina rahvamajaga ning
üritust toetas Eesti Kultuurkapitali
Võrumaa ekspertgrupp.

Melani-Regle Langus
Vastseliina gümnaasiumi
12. klassi õpilane

Vastseliina gümnaasiumi muusikaõpetaja Merle Kons tutvustas
õpilastele oma rahvariideid. Foto: Anneli Lõhmus

Sõbrapäeva Vastseliina lasteaias
Vastseliina lasteaias on olnud traditsiooniks, et kõik rühmad saavad
osa tähtpäevade korraldamisest,
võttes eestvedaja ja korraldaja rolli.
Meie lasteaias on alati tähistatud
sõbrapäeva ja sellel aastal korraldas seda Pääsupesa rühm. Suure
koroonaviiruseohu tõttu ühist
pidu lasteaiaperele korraldada
ei saanud, kuid laste abiga tehti

Vastseliina hooldekodu elanikele
sõbrapäevaks kaar te. Kok ku
meisterdasid lapsed 105 kaarti.
12. veebruaril andsid Pääsupesa
rühma lapsed kaardid üle Vastseliina hooldekodu juhataja Terje
Otsatalule. Loodame, et laste
tehtud üllatusega saime teha
rõõmu hooldekodu memmedele
ja taatidele. Sellest võiks saada

tore traditsioon, et hoida meeles
inimesi, kes on olnud meile teerajajaks. Selliste ettevõtmistega
oskavad lapsed rohkem hoolida
ning hinnata inimesi.
Täname Vastseliina hooldekodu
meeldiva koostöö eest!
Siiri Roop
Vastseliina lasteaia õpetaja
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TEATED

KIRIKUTE TEATED
EELK Pindi koguduse teated
Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega ei
toimu Pindi kirikus 3.–28. märtsini jumalateenistusi. Kirik on
pühapäeviti avatud palvetamiseks, küünla süütamiseks või vaimulikuga kõnelemiseks.
1. aprillil
kell 18

suur neljapäev
armulauaga jumalateenistus

2. aprillil
kell 10

suure reede
jumalateenistus

4. aprillil
kell 10

Kristuse ülestõusmise püha
armulauaga jumalateenistus

7

Veebruaris registreeriti Võru vallas 15 sündi
Kümme tüdrukut

Viis poissi

SUSANNE, MIALY,

KERON,

SOFIA MARIA, MARTA,

BRENNAN,

SUNNA, ANNI,

KRISTOFER,

ADA, MARGARET,

SEBASTIAN,

LUISE, KIRSI

ARTHUR

Palju õnne uutele vallakodanikele!

EELK Pindi koguduse nõukogu valimised toimuvad 28. märtsil.
Hääletada saab kiriku juures kella 10–16.
Valimistest saavad osa võtta kõik koguduse liikmed, kes on
teinud eelmisel või jooksval aastal kogudusele oma liikmeannetuse ja käinud armulaual kas kodukirikus või mujal. Kodus
valimiseks võtta ühendust õpetaja Argo Oleskiga tel 503 0676.

Head õnne, tugevat tervist ja
kõike kaunist kõikidele märtsikuu sünnipäevalistele!

Liikmeannetusi saab teha EELK Pindi koguduse arvele:
ak EE441010402007473008, SEB Pank.
Täpsem info: EELK Pindi koguduse õpetaja Argo Olesk e-posti
aadressil pindi@eelk.ee või tel 503 0676.

EELK Vastseliina Katariina koguduse teated
Seoses Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutega ei
toimu 3.–28. märtsini Vastseliina kirikus jumalateenistusi. Kirik
on pühapäeviti kella 12–13 avatud palvetamiseks, küünla süütamiseks või vaimulikuga kõnelemiseks.
1. aprillil
kell 16

suur neljapäev
armulauaga jumalateenistus Vastseliina kirikus

2. aprillil
kell 12

suure reede
jumalateenistus Vastseliina kirikus

4. aprillil
kell 12

Kristuse ülestõusmise püha
armulauaga jumalateenistus Vastseliina kirikus

EELK Vastseliina Katariina koguduse nõukogu valimised toimuvad 11.–18. aprillini. Valimistest saavad osa võtta kõik koguduse
liikmed, kes on teinud eelmisel või jooksval aastal kogudusele
oma liikmeannetuse ja käinud armulaual kas kodukirikus või
mujal. Täpsem info Vastseliina koguduse kodulehel http://vastseliina.eelk.ee.
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HELJU MÄESALU
HILJA LILOSON
EMILIE PÕLDES
TIIU SILMUS
HELBE SARAPUU
AHTI SAARNIIT
LEA SAAR
EUGEN KAUTS
HELGI LILLEMAA
LUULE MOOR
MAIDU KUUS
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ÜLLAR KÕLLI
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KÜLLI OJA
TAIMI KAUTS
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TIIT PUURA
VALTER KIILU
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ANTONINA PUNT
TIIU JUHKAM
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KALJU PÕDER
LEA KONGO

93
OLGA NURMETALU
LEOPOLD SULG
PÄRJA PIRNPUU
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85
ILME VESKI
ALLI LONDON
LAINE LILLEMÄGI
REIN OJAMETS

96
LILLI SIREL
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VILVE SAAREMETS

90
VAIKE-HELI PILD
MAIE KÄHR
HELGA PILT
SELMA KOLGO
ELMAR LÄTTING
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EHA ANTONS

Kui Te ei soovi oma
nime õnnitluste
rubriigis näha, siis
kontakteeruge 782 1576 või
anne@voruvald.ee

91
SALME TÄHT
LEIDA PARTSIOJA

Liikmeannetusi saab teha EELK Vastseliina Katariina koguduse
pangaarvetele:
ak EE507700771002344336, LHV pank;
ak EE354204278624107609, Coop pank;
ak EE401010402014149008, SEB pank.

Südamlik kaastunne veebruaris lahkunute lähedastele!

Täpsem info: koguduse hooldajaõpetaja Argo Olesk tel 503 0676
või õpetaja emeeritus Toivo Hollo tel 5392 5104, e-posti aadressil
vastseliina@eelk.ee.

Helvi Vaarend
19.08.1950-04.02.2021

Kairit Salmus
16.05.1966-13.02.2021

Lauri London
12.07.1988-09.02.2021

Vambola Nagel
04.07.1963-17.02.2021

Niina Truija
11.03.1959-21.02.2021

Liidia Lehiste
09.09.1926-09.02.2021

Adu Kohk
13.05.1947-17.02.2021

Ülle Olesk
02.07.1970-23.02.2021

Olga Hõimla
14.03.1929-09.02.2021

Koit Veeber
20.09.1932-19.02.2021

Tiiu Paat
24.04.1936-25.02.2021

Koidu Kindsiveer
27.12.1931-12.02.2021

Mait Kipper
06.09.1957-19.02.2021

Hille Kallas
04.11.1955-27.02.2021

Heimtali Peetri kiriku teated
14. märtsil
kell 14

paastuaja neljas pühapäev
jumalateenistus Heimtali Peetri kirikus

Pärast 14. märtsi jumalateenistust saab oma hääled anda Urvaste
koguduse uue nõukogu valimistel.
Koguduseliikmed saavad hääletada ka kodus, kui teatavad sellest
soovist tel 511 8271 koguduse õpetajale.
Annetused: ak EE981010402011463004, SEB pank;
ak EE062200221010554707, Swedbank.
Täpsem info: EELK Urvaste koguduse õpetaja Üllar Salumets
e-posti aadressil ullar.salumets@eelk.ee või tel 511 8271.

Teade seoses XXVI Maarahva laada korraldamisega
Vastseliina Piiskopilinnuse SA ja Maarahva laada toimkond paluvad kõiki valla kodanikke, asutusi ja
ettevõtteid, kellel on ettepanekuid või pretensioone nende maa-alade kasutamise suhtes, kus on seni
toimunud ja ka toimub sel aastal 19.-20. juunil 2021. aastal XXVI Maarahva laat, esitada need kirjalikult
30. märtsiks k.a aadressil Vana-Vastseliina küla 65254, Võrumaa või e-posti aadressil linnus@vastseliina.ee.
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VANA PILT JUTUSTAB: Laplased tulevad

tulevad“ – nii pealkir„Laplased
jastas Wõru Teataja ajakirjanik
90 aastat tagasi oma järjekordse
uudisloo. 1931. aasta veebruari
lõpus külastas Võru linna viieliikmeline laplaste perekond, kel
kaasas neli põhjapõtra. Nad panid
üles oma telgi, mida siis raha
eest soovijatele näidati. Muidugi
oli vaatamiseks väljapandud ka
laplastele vajalikud esemed ja
soovijatele tehti kaasasolevate
põtradega ehtsat põhjamaa sõitu.

Tänapäeval, mil reisimine on
inimestele muutunud vaata et
elustiiliks (kahjuks küll viimasel
ajal siiski viiruse levimise tõttu
piiratult), võib iga huviline sõita
Lapimaale, et siis sealse hõimurahva eksootikast ja elu-olust osa
saada. Üheksakümmend aastat
tagasi oli suurele enamusele võrumaalastele siiski ainus võimalus
näha elusaid laplasi paari kolme
päeva jooksul näitusetelgis.
Lapi pere tuli Võrru rongiga
Tallinnast ja siit reisis edasi Riia
kaudu Varssavisse, kust oli kavas
pöörduda kevade tulekul tagasi
Lapimaale. Võrus peatusid nad
päeva võrra kauem, kuna külm
ja rõske ilm tegi ka neile liiga ja
nad oli sunnitud päevaks püstkoja
sulgema. Lapimaal on kliima kuiv
ja nad on seal harjunud taluma
kergesti seda, kui on 40 kraadi
külma, Võrus aga oli 10-kraadine
niiske külm ilm liiast.

Võru külastanud laplased püstkoja ja põhjapõtradega. Foto: VK F 1567:19
Huvi kaugete külaliste vastu oli
suur, ka paljud koolid tõid oma
õpilased haruldasi külalisi vaatama.
Mõned aastad hiljem korraldas
kolme laplase ja põtrade külaskäigu

TULE OSALE!
Alustava ettevõtja
baaskoolitus 2021
Võrus!
22.03.-10.05.2021

Lisainfo:
www.vorumaa.ee

Võrumaale siitkandist pärit härra
Kust, kes ise elas mõnda aega
põhjarahva juures ja tutvus kohapeal sealse elu eripäraga. Sellest
mehest pole kahjuks enamat teada,
võib-olla läkski Lapimaale.

Käesoleva pildiloo kokkupanemisel
on olnud abiks vanad maakonnalehe Wõru Teataja numbrid.

Ago Ruus
rubriigi toimetaja
agoruus@gmail.com
505 6691

VÕRU VALLA
KULTUURIKALENDER

MÄRTS

28.03 kell 14		
mälumäng Lasva rahvamajas
			juures.

APRILL
13.04 kell 18		
mälumäng Orava kultuurimajas.
17.04 kella 11-18
terviseteemalise koolitussarja
			
“Toidame ja tervendame end
			
ise” teine õppepäev Triinu
			
permakultuuriaias Külaoru
			
külas. Juhendab taimetark
			Mercedes Merimaa.
25.04 kell 14		
mälumäng Lasva rahvamaja
			juures.

Palume jooksvalt jälgida Terviseameti
nõuandeid ning infot ürituste toimumise
või ärajätmise kohta!

Võru Vallavalitsusest: vallamaja asub aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn. Üldtelefon: 785 1242. E-post: vald@voruvald.ee. Koduleht: www.voruvald.ee.
Võru Valla Teatajat koostab, toimetab ja küljendab Võru vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Birgit Pettai, tel 5309 9116. Leht ilmub 11 korda aastas, igal kuul, välja arvatud
juulis. Järgmine leht saabub postkasti aprillis. Artikleid järgmisesse lehte ootame 22. märtsiks e-posti aadressile birgit@voruvald.ee.
Tiraaž: 4200 eksemplari. Trükk: Printall AS, Tallinn. Kohaletoimetamine: Omniva.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada!
Uudistega püsivalt kursis olemiseks jälgi meid:
@voruvald
Võru vald

