VÄLJAVÕTE VÕRU VALLA PÕHIMÄÄRUSEST
(14.03.2018 määrus nr 26)

2. peatükk VALLA SÜMBOLID JA NENDE
KASUTAMISE KORD
§ 4. Võru valla lipp ja vapp
(1) Valla lipp on ristkülikukujuline vapilipp. Kangas on jaotatud lainelõikes kaheks võrdseks
väljaks, vardapoolsest ülanurgast lehvipoolsesse alanurka. Vardapoolne väli on sinine ning
sellel on kujutatud kolme kollase lehega kaldasendis tammeoks. Lehvipoolne väli on kollane
ning sellel on kujutatud sinine võru. Lipu normaalmõõtmed on 105x165 cm ning laiuse ja
pikkuse suhe 7:11. Valla lipu kirjeldus ning kujutis on lisatud käesolevale määrusele (lisa 1).
(2) Valla vapil on kuldse ja sinisega lainelõikes kaldjaotatud kilbil sinine võru ja kuldne
kaldasendis tammeoks. Valla vapi kirjeldus ning kujutis on lisatud käesolevale määrusele (lisa
2).
(3) Vallavalitsuse hallatava asutuse lipp ei tohi olla äravahetamiseni sarnane valla lipuga.
(4) Kasutamiskõlbmatuks muutunud valla lipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

§ 5. Valla lipu kasutamise kord
(1) Valla lipp heisatakse:
1) alaliselt vallavalitsuse hoonel;
2) ajutiselt valla pidupäevadel ja avalikel üritustel.
(2) Igaühel on õigus heisata ja kasutada valla lippu, järgides käesoleva põhimääruse sätteid ja
head tava.
(3) Valla lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas
lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.
(4) Kui valla lipp heisatakse koos Eesti riigilipu, Euroopa Liidu lipu, mõne teise riigi või
tema omavalitsusüksuse, mõne Eesti maakonna või omavalitsusüksuse lipuga, asub valla lipp
lipurivi tagant vaadatuna vasakul teise riigi või Eesti riigilipust.
(5) Valla lipu kasutamine käesolevas paragrahvis sätestamata juhtudel toimub vallavalitsuse
loal.

§ 6. Valla vapi kasutamise kord
(1) Valla vappi kasutatakse värvilisena või must-valgena:
1) volikogu, vallavalitsuse plankidel ja pitsatitel;
2) valla autasudel, valla meenetel, ametlikel trükistel ja ametiasutuse teadetel;
3) hoonetel, valla piiritähistel;

4) üritusi või projekte tutvustavatel reklaamidel, trükistel ja mujal tähistamaks Võru valla
poolt vastava ürituse või projekti toetamist.
(2) Vapi kujutisega pitsat on sõõr läbimõõduga 3,5 cm, mille keskel on valla vapp ja äärel
kasutaja nimi.
(3) Valla vapi kasutamine käesolevas paragrahvis sätestamata juhtudel toimub vallavalitsuse
loal.

