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 1 

 2 

SISSEJUHATUS 3 

VÕRU VALLA ARENGUKAVA PÕHIMÕTTED  4 

VÕRU VALLA AJALOOLINE ARENG 5 

 6 

SISSEJUHATUS 7 

 8 
Võru valla arengukava koostamisel lähtuti omavalitsuste arengukavade koostamisel välja kujunenud ja 9 

rakendatavast metoodikast. Arengukava on valla arengueesmärke ja nende elluviimiseks vajalikke 10 
tegevusi kajastav kokkuleppeline dokument. Arengukava on valminud erinevate huvigruppide, 11 
vallaelanike, vallaametnike, volikogu liikmete ja komisjonide koostöös.  12 
Paljud investeeringute plaanis kajastatud tegevused on projektipõhised ja olenevad rahataotluste 13 
rahuldamisest. Arengukava uuendatakse ja selle elluviimise edukust hinnatakse igal aastal.  14 
 15 
Käesoleva arengukava koostamisel on lähtutud varasemast arengukavast. Arengukava kajastab 16 
Võru valla arenguprognoose ja -perspektiive aastateks 2016–2021. 17 
Arengukava koostamisel on arvestatud valla asukohta maakonnas: vald piirab rõngana 18 
maakonnakeskust Võru linna, mistõttu on vallal linnaga palju kokkupuutekohti nii majanduses, 19 
sotsiaalsfääris, meditsiinis, tervishoius kui ka kultuuri- ja hariduselus. 20 
 21 
Võru valla arengukava on koostatud vallavalitsuse korraldusega moodustatud töögrupi poolt ja 22 
selles on arvestatud valla elanike igapäevaprobleemidest tingitud ettepanekuid, mis on kooskõlas 23 
Eesti Vabariigi seadustega.  24 
Valla arengukava on kõigi valla allasutuste ning vallavalitsuse töö ja tegevuse aluseks. Kehtiv 25 
arengukava vaadatakse üle vähemalt kord aastas. Vajaduse korral valla arengukava täiendatakse ja 26 
parandatakse. 27 
Arengukavas planeeritakse koostööd teiste omavalitsustega (infovahetus, vajaduse korral 28 
abistamine jne). Valla mitmekülgse arengu huvides on vaja säilitada sõprussuhted Saaremaa Leisi 29 
vallaga, samuti on plaanis luua uusi kontakte ühe-kahe omavalitsusüksusega välisriikidest. 30 

 31 

 32 

 VÕRU VALLA ARENGUKAVA PÕHIMÕTTED 33 
 34 
Arengukava on dokument, mis sätestab Võru valla arengu põhisuunad, üld- ja detailplaneeringu 35 
ning infrastruktuuri arendamise alused ja vajadused. Elu edendamisel Võru vallas on peaeesmärgiks 36 
kogu valla tasakaalustatud areng. 37 
 38 

 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 

Võru valla arenguprioriteetideks on: 
1. Koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide nüüdisajastamine ja igakülgne 

arendamine ning nende majandusliku olukorra parandamine. 
2. Valla elanikele kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks, spordiga tegelemiseks ning 

vaba aja veetmiseks tingimuste loomine. 
3. Valla teedevõrgu korrashoid ja renoveerimine ning infrastruktuuri arendamine. 
4. Valla elanikele oluliste tugiteenuste osutamine, avatud suhtlemine ja kodanike 

suurem kaasamine. 
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 3 
Arengukava kajastab valla elu hetkeolukorda, määrab iga konkreetse eluvaldkonna arengu sisu ja 4 
suuna aastate lõikes. Rahalised vahendid planeeritakse pikemaks ajaks valla eelarvestrateegia ning 5 
iga-aastase eelarvega.  6 
 7 
Asukohast tingituna on Võru valla elanikkonna vähenemine olnud viimastel aastatel 8 
naaberomavalitsustega võrreldes tagasihoidlikum. Praegu on Võru vald elanike arvu järgi 9 
maakonna suurim vald. Kümne aasta jooksul on Võru valla elanikkond Võru maakonnas vähenenud 10 
kõige vähem, 4,4% ehk 217-ne inimese võrra. Elanikkonna vähenemine on tingitud eelkõige noorte 11 
ja ettevõtlike inimeste lahkumisega piirkonnast. Sellest tulenevalt on Võru valla, kuid ka kogu 12 
maakonna, suurimaks väljakutseks ühelt poolt väheneva rahvaarvu tingimustes vajalike teenuste 13 
pakkumine ning teisalt töökohtade loomine. 14 

 15 
Suurema osa sisemajanduse kogutoodangust annavad  nii  maakonnas kui ka Võru vallas tööstus- ja 16 
ehitussektor (36,6%), teenuste osutamine (52,6%) ja põllumajandus (10,6%). Neid arengusuundi 17 
arvestades saab piiritleda valla eri piirkondade vajadused infrastruktuuri väljaarendamisel. See on 18 
olnud aluseks ka valla üldplaneeringu koostamisel.  19 
Võru valla elanike keskmine brutopalk oli 2014. aastal 842 eurot. Maakonnas edestasid sellega 20 
Võru valda Varstu vald (854 eurot), Sõmerpalu vald (884 eurot) ja Haanja vald (910 eurot). Eesti 21 
keskmine brutopalk 2014. aastal oli 1005 eurot.  22 
 23 
 24 

VÕRU VALLA AJALOOLINE ARENG 25 
 26 
Võru valla territooriumil asuval Roosisaarel (Tamula järve läänekaldal) tehtud väljakaevamised 27 
viitavad inimeste elutegevusele siin juba II aastatuhandele e.Kr. 28 
 29 
Võhandu jõe paremal kaldal asus Kirumpää linnus, mille kohta mainitakse ajaloolistes andmetes, et 30 
see ehitati 1322. aastal kaitseks ohustava idanaabri vastu. Venemaa tsaari Ivan Groznõi sõjakäigul 31 
läänealadele 1558. aastal see Tartu piiskopkonna haldusse kuulunud tornlinnus hävitati. Rootslaste 32 
valitsemisajal linnus taastati ja see tegutses maakaitse halduskeskusena, mille ümber kerkis taas 33 
kaupmeeste ja käsitööliste asula. Uuesti hävis linnus Põhjasõja ajal 1700–l721. Hävitatud kantsi 34 
lähiümbruskonda tekkisid uued halduskeskused: Võru, Vastse- ja Vana-Kasaritsa ja Väimela.  35 
 36 
Võrumõisast oli esimest korda juttu 1590. aastal, Puiga (Puika) kohta on andmeid 1638. aastast ning 37 
Väimela kohta 1403. aastast. Võru linn asutati Võrumõisa keskuses 1784. aastal. Õigus linnale 38 
maad osta saadi Katariina II ukaasiga Riia kindralkuberneri makstud 57 000 kuldrubla eest. 39 
 40 
Iseseisev Võru maakond loodi 1783. aastal Hargla, Kanepi, Karula, Põlva, Rõuge, Räpina Urvaste 41 
ja Vastseliina kihelkonnast. Toonane Võru vald kuulus Põlva kihelkonda. Ajalooliselt tekkis Võru 42 
vald Võru ja Aleksandri valla liitmisel Põlva ja Rõuge kihelkonna äärealadel. 43 
 44 
1939. aastal jäid seoses valdade vähendamisega Eesti Vabariigis praegusele Võru valla 45 
territooriumile Võru ja Kasaritsa vald. Muudatuste järel püsisid vallad loodud piirides ja suuruses 46 
1945. aastani. Samas moodustati Võru vallas Väimela, Kääpa ja Loosu-Navi külanõukogud ning 47 
Kasaritsa vallas Nursi, Uue-Kasaritsa ja Vana-Kasaritsa külanõukogud. 48 
Eesti NSV ülemnõukogu presiidiumi seadusega 17. juunist 1954 suurenes Väimela külanõukogu 49 
territoorium Loosu-Navi ja Kääpa külanõukogude ning tolleaegse Räpina rajooni Tsolgo 50 
külanõukogu juurdeliitmise teel. Kasaritsa külanõukogust liideti Nursi külanõukogu Rõuge 51 
külanõukogu territooriumiga. 52 
 53 
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 3 
1960. aastal likvideeriti Väimela külanõukogu. Järve kolhoosi territoorium liideti Lasva 4 
külanõukoguga. Likvideeriti Kasaritsa külanõukogu, omavahel ühendati V. Kingissepa ja Lembitu 5 
kolhoosi territoorium ning Võru-Kubija liideti endise Väimela külanõukoguga. Uueks nimeks sai 6 
Võru külanõukogu, mis jäi püsima pikaks ajaks. Seoses Võru linna kasvu ja osa Väimela 7 
külanõukogu liitmisega Lasva külanõukogu territooriumiga, on endise Kasaritsa ja Väimela  8 
külanõukogu piir, mis asus põhja pool raudteed, peaaegu kadunud. Küll aga mäletavad piiri 9 
olemasolu nende paikkondade vanemad elanikud. 10 
 11 
Võttes aluseks 1989. aasta 10. novembri kohaliku omavalitsuse aluste seaduse, otsustas Võru 12 
külanõukogu taastada Võru valla kui omavalitsusüksuse endise valla piirides. Seaduslikult fikseeriti 13 
Võru vald  19. detsembril 1991, kui anti  välja  vastav tunnistus, mida hoitakse Võru vallavalitsuses. 14 
 15 
 16 

1. VÕRU VALLA ASEND, TERRITOORIUMI JAOTUS JA 17 

OMAPÄRA 18 

1.1. VÕRU VALLA ASEND 19 

 20 
Võru valla geograafiline asend on maakonna teiste valdadega võrreldes soodne. Võru vald asub 21 
maakonna põhjaosas, piirnedes põhja poolt Põlva maakonna Laheda vallaga, ida-kirde poolt Võru 22 
maakonna Lasva, ida-kagu poolt Vastseliina, lõunast Haanja, edelast Rõuge ning loodest Sõmerpalu 23 
vallaga. Võru vald piirab Võru linna ebakorrapärase rõngana.  24 
Valga–Petseri raudtee poolitab Võru valla lõuna- ja põhjapoolseks osaks. Tallinna–Tartu–Võru–25 
Luhamaa tee 49,9-st Võrumaad läbivast kilomeetrist kulgeb 22,4 kilomeetrit Võru valla 26 
territooriumil, jagades selle kirde- ja edelapoolseks osaks. Hea asukoht soodustab valla arengut ja 27 
elanike elu. 28 
 29 

1.2. TERRITOORIUMI JAOTUS 30 

 31 
Valla põhjatipust lõunatippu on 20,1 ja läänetipust idatippu 16,9 kilomeetrit. Võru vald on oma 32 
202,2 ruutkilomeetrise pindalaga maakonnas Antsla ja Rõuge valla järel suuruselt kolmas, 33 
rahvaarvult 4753 elanikuga Võru linna järel teine omavalitsus. 34 
 35 
Valla territooriumil on 38 haldusüksust, sealhulgas 1999. aastal ennistatud neli küla – Hannuste, 36 
Kusma, Lapi ja Raudsepa. 37 
Maakonna kümnest alevikust asuvad Võru vallas Väimela, Parksepa ja Kose alevikud. Rahvaarvult 38 
on Väimela ja Parksepa maakonnas suurimad alevikud, pakkudes vallas tööd nii kohalikele kui ka 39 
teiste valdade elanikele ning võimaldades Väimela ja Parksepa juhtpositsioon säilimist ka 40 
lähiaastatel. Väimela alevik on kujunenud tänu Võrumaa Kutsehariduskeskusele maakonnas Võru 41 
linna kõrval teiseks arvestatavaks hariduskeskuseks. See soodustab maakonna, valla, konkreetselt 42 
aga Väimela aleviku arengut, kuid lisab ka kohustusi sotsiaalsfääris ning teeninduses ja 43 
kaubanduses.   44 

 45 
 46 
 47 
 48 
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 3 
Kose alevik on Võru linna puhketsooni staatuses, millega seoses suveperioodil aleviku elanike arv 4 
suureneb. Nii looduslikult soodus asukoht, kaunite järvede vahetu lähedus kui ka kahe tiheda 5 
liiklusega maantee – Võru-Verijärve (Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa) ja Võru-Haanja (Kose-Käbli) - 6 
ristumiskoht annavad võimaluse igati areneda ning elukondlikku teenindust ja kaubandust 7 
kvaliteetsemaks muuta. 8 
 9 
Valla küladest on suuremad Puiga, Navi, Tagaküla ja Meegomäe. Puiga Põhikool külakeskusena 10 
loob arenguks eriti soodsad võimalused. Enamik Võru valla külasid on tööjõuallikaks Võru linnale, 11 
aga ka oma valla suurematele  ettevõtetele. 12 
 13 
Kõikides Võru valla külades toetatakse igasugust omaalgatuslikku tegevust, eriti rahvuslik-14 
paikkondlikku, traditsioonide ja omapäraga seotud tegevust ja tootmist, ning selle kasvamist 15 
tulutoovaks tegevusalaks. 16 
 17 
Vallas on veel mitu hõredalt asustatud, aga ka asustamata ja rikkumata loodusega piirkonda, nagu 18 
Tamula ja Vagula ümbrus ja Kütiorg. Valla arengus on olulised Roosisaare sild ja valla alevikke 19 
ühendavad jalgrattateed. 20 
 21 

1.3. VALLA OMAPÄRA 22 

 23 
Võru valda läbivad kõik Võrru  suubuvad ja  Võrust väljuvad maanteed. Nendel maanteedel 24 
kurseerivad reisijateveo autobussid  loovad Võru  valla elanikele ühenduse eelkõige maakonna 25 
keskusega, aga ka naabervaldade, teiste maakondade ja linnadega. Lapsi sõidutab koolibuss. Lisaks 26 
ühendavad valla suurimaid haldusüksusi linnaliinibussid. 27 

 28 
Võru valla territooriumil paikneb kõikides Võrust väljuvates suundades kokku 1177 endist 29 
aianduskrunti, nendest: 30 

 31 
Väimela suunal    150 krunti 32 
Konnametsa, Võrumõisa suunal  260 krunti 33 
Linavabriku suunal    55  krunti 34 
Kose, Meegomäe suunal   440 krunti 35 
Haanja, Kolepi suunal   90   krunti 36 
Võlsi suunal     58   krunti 37 
 38 
Aianduskruntide hooldus ja korrashoid tagab selle, et Võru linn on kõikidest suundadest 39 
ümbritsetud heakorrastatud haljasvööndiga. Võrreldes varasemaga on viimastel aastatel 40 
hoogustunud aianduskruntidel asuvate suvemajade ümberehitus aastaringseks kasutuseks mõeldud 41 
elamuteks. Sellega seoses on oluliselt tõusnud nendes piirkondades vajadus infrastruktuuri 42 
arendamiseks.  43 

 44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
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2. ASUSTUSTIHEDUS (ALEVIKUD JA KÜLAD) JA 3 

RAHVASTIKU STRUKTUUR. SUHTED NAABRITEGA 4 

 5 

2.1. ASUSTUSTIHEDUS 6 

 7 
2015. aasta 1. juuli  seisuga elab Võru valla territooriumil kolmekümne viies külas ja kolmes 8 
alevikus kokku 4753 inimest, mis teeb asustustiheduseks 23,5 inimest ühel ruutkilomeetril. 9 

 10 

2.2. ALEVIKUD: KOSE, VÄIMELA, PARKSEPA 11 

 12 
Võru valla haldusüksused – külad ning alevikud – asuvad lõuna ja põhja pool Võru linna. 13 
Territooriumi ajaloolisest jaotusest, geograafilistest oludest ja põliselanike tavadest lähtuvalt 14 
vaatleme valla arengut nii tervikuna kui ka piirkonniti. 15 
 16 
1. Kose alevik asub Võru linnast lõuna pool, linna keskusest 4,5 kilomeetri kaugusel Võru-17 
Verijärve ja Kose-Käbli maantee hargnemiskoha kolmnurgas Pappjärve, Valgjärve ja Verijärve 18 
kaldal. Aleviku ja linna vahel kurseerivad linnaliinibussid, samuti Võrust Vastseliina ja Haanja 19 
poole väljuvad maaliinibussid. Alevikus elab 550 inimest. Alevik on ühendatud linna tsentraalse 20 
kanalisatsiooni- ja veesüsteemiga. Teenindusettevõteteks on alevikus bensiinijaam ja toidukauplus. 21 
Lisaks asub Kosel üks valla kolmest külaraamatukogust.  22 
Looduslikult kaunis ümbrus ja siin paiknevad aianduskrundid loovad aiandushuvilistele ja ka 23 
teistele puhkajatele ning tervisesportlastele soodsad vabaaja veetmise võimalused. Valla 24 
eestvedamisel sai 2015. aasta suvel alevikus asuv mänguväljak rekonstrueerimise käigus uue 25 
väljanägemise ja mitmekülgsema kasutuse.  26 
 27 
2. Väimela alevik asub põhja pool Võru linna, linnakeskusest 5,7 km kaugusel. Alevikku poolitab 28 
Võru-Põlva maantee. Läänest piirab alevikku Puskaru-Väimela (endine vana Võru-Tartu) maantee. 29 
Alevik asub Mäe- ja Alajärve kaldal. Aleviku ja linna vahel kurseerivad linnaliinibussid marsruudil 30 
Võru-Väimela-Parksepa-Väimela-Võru ning Võrust Põlvasse ja vana Tartu maanteele väljuvad 31 
autobussid. 32 
Alevikus elab 574 inimest. Olulist elanike arvu kasvu ette näha ei ole. Võrumaa 33 
Kutsehariduskeskuse hoonete baasil areneb ja paraneb aleviku ja selle ümbruskonna elanike 34 
elukondlik teenindamine. 35 
Alevikus on hästi välja arendatud teenindussfäär. Väimelas asuvad valla perearstikeskus, maakonna 36 
ainuke ujula, lasteaed Rukkilill, kaks kauplust, söökla, raamatukogu ja Võrumaa 37 
Kutsehariduskeskus. Aleviku tööstusala arendamine on loonud soodsad võimalused ettevõtluse 38 
edendamiseks ja laiendamiseks. Kehtestatud on Väimela tehnokeskuse maaüksuse detailplaneering 39 
ja Väimela tööstusala detailplaneering. Koostamisel on Väimela mõisa maaüksuse detailplaneering.  40 
 41 
3. Parksepa alevik asub samuti põhja pool Võru linna, linna keskusest 7,2 km kaugusel. Endine 42 
Võru-Tartu ja praegune Puskaru-Väimela maantee eraldab Parksepa Keskkooli ülejäänud alevikust, 43 
mille põhjapiiril asub Kanariku järv. Aleviku ja linna vahel kurseerivad linnaliinibussid marsruudil 44 
Võru-Väimela-Parksepa-Väimela-Võru ja endist Võru-Tartu maanteed pidi sõitvad liinibussid. 45 

 46 
 47 
 48 
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 3 
Valla kolmest alevikust on Parksepa noorima elanikkonnaga. Parksepa alevikus elab 642 inimest. 4 
Parksepa on ka kõige tihedama asustusega alevik maakonnas. Alevikus on elanike teenindamiseks 5 
kauplus, lasteaed, raamatukogu, koolimaja ja koolimajaga samas hoones asuv rahvamaja. 6 
Järve heakorrastatud ümbrus koos laululavaga on aleviku elanike puhkeürituste kohaks. Alevikus 7 
on loodud MTÜ Kodukotus Parksepa, mille eestvedamisel on koostatud aleviku arengukava.  8 
Loodussõbralik elukeskkond, hea infrastruktuur, tootmise areng ja uute töökohtade loomise 9 
võimalus on tingimused, mille tõttu võib Parksepa elanike arv suureneda. Seega võib edaspidi 10 
alevikus areneda individuaalelamuehitus. 11 
 12 

Lähiaastate arenguvisioon: 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
Visiooni elluviimiseks vajalikud tegevused:  20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 

 27 
 28 

 29 

 30 

 31 

2.3.  KÜLAD 32 

 33 
Lõuna pool Võru linna ja Valga-Petseri raudteed on Võru valla haldusterritooriumil 23 küla: 34 
Hannuste, Juba, Kasaritsa, Kolepi, Koloreino, Kusma, Käätso, Lompka, Meegomäe, Meeliku, 35 
Mõisamäe, Mõksi, Nooska, Palometsa, Puiga, Raudsepa, Räpo, Sika, Tootsi, Umbsaare, Vana-36 
Nursi, Verijärve ja Võlsi. Külanimed Hannuste, Kusma ja Raudsepa ennistati 1999. aastal. 37 
Nendes külades elab kokku 1703 inimest, moodustades valla üldisest elanike arvust 35,8%. Üle saja 38 
elanikuga külasid on kolm: Meegomäe (305), Puiga (292) ja Verijärve (205). Alla kahekümne 39 
elaniku on Raudsepa (18) ja Kusma külad(10).  40 
 41 
Teenuste kättesaadavuse ja külakeskuse toimimise seisukohalt hoiab küladest esikohta Puiga küla. 42 
1993/1994. õppeaastal alustas seal tööd Puiga Algkool, millest sai 2000/2001. õppeaastal üheksa 43 
klassikomplektiga põhikool. Puiga Põhikool on jõudnud õppetasemelt maakonna paremate 44 
põhikoolide hulka ja on praegu ka maakonna üks suurematest põhikoolidest.  45 
 46 
 47 

Valla suurimates keskustes on elanike jaoks välja arendatud tugiteenused ja vaba aja veetmise 

võimalused. 

 valla kaasaaitamisel taastada ja välja ehitada Väimela staadionikompleksi kuuluvad   
spordirajatised ning mitmekesistada sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi;  

 käivitada Väimela Tervisekeskuse baasil huviringid noorte vaba aja sisustamiseks; 

 mitmekesistada Väimela Tervisekeskuses pakutavaid teenuseid;  

 individuaalelamuehituse soodustamiseks alevikes toetada maa-aluste kommunikatsioonide ja 
teede ehitust;  

 jätkata Verijärve ümbruse matkaradade heakorrastamist; 

 arendada Parksepa laululava ja puhkeala ning terviseradasid;  

 kaasata alevike elanikke avalike puhkealade arendamisse ning heakorratöödesse;  

 avada alevikes ja Puiga külas noortetuba; 

 korraldada alevike elanikega koostöös heakorratalguid.  
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 1 
 2 
 3 
Kool on sisustatud  nüüdisaegse õppetehnikaga, mis on kooli arengu ja maakonna teiste koolide 4 
konkurentsis püsimise üheks eelduseks. Kooli hoones töötavad ka Puiga rahvamaja ja raamatukogu.  5 
Külaelu aktiviseerimiseks on loodud MTÜ Aktiivsete Puigalaste Selts. Kohalikud suuremad 6 
ettevõtted tegelevad sõiduautode tehnohoolduse ja remondiga ning metalli- ja puidutöötlemisega. 7 
Kõik need ettevõtted pakuvad tööd Puiga ja ümberkaudsete külade elanikele. 8 
 9 
Puiga küla on kõige noorema elanikkonnaga haldusüksus Võru vallas. Küla ja linna vahel 10 
kurseerivad linnaliinibussid marsruudil Võru-Kose-Puiga-Kose-Võru ja Kose-Käbli maanteel 11 
sõitvad maaliinibussid. Küla on kompaktne ja heakorrastatud. Rohkem tähelepanu vajab 12 
tootmishoonete ümbrus, sest enamjaolt jäävad need Võru-Haanja maantee äärde, mida mööda liigub 13 
hulgaliselt turiste.  14 

 15 
Võru linnast ja Valga-Petseri raudteest põhja pool kuulub Võru valla haldusse 12 küla: Kirumpää, 16 
Kärnamäe, Lapi, Loosu, Navi, Raiste, Roosisaare, Tagaküla, Vagula, Võrumõisa, Võrusoo ja Väiso. 17 
Kaheteistkümnes külas elab 1239 inimest, so 26% valla elanikest. Üle saja elanikuga külasid on 18 
kuus: Kirumpää (161), Loosu (176), Navi (251), Raiste (103), Vagula (135) ja Võrumõisa (188). 19 
Alla kahekümne elanikuga külasid on kaks: Võrusoo (9) ja Kärnamäe (19). 20 
 21 
Tootmispotentsiaalilt on kõige arenemisvõimelisem 251 inimesega Navi küla, kus tegutseb 22 
Jaagumäe tootmistalu. Tulevikus on arengupotentsiaali ka väikesel 34 elanikuga Roosisaarel. 23 
Roosisaare jalakäijate sild  ja puhtaveeline Vagula järve rand meelitavad ligi turiste. Roosisaarele 24 
on rajatud nüüdisaegne tenniseväljak.  25 
 26 
Külaelu aktiviseerimiseks on külades loodud erinevaid seltse, millest suuremad ja aktiivsemad on 27 
MTÜ Navi Külaselts, MTÜ Tagaküla Laulu Mängu Selts Kungla ja Juba Külaselts.  MTÜ Tagaküla 28 
Laulu Mängu Seltsi Kungla eestvõttel arendatakse külas seltsitegevust: organiseeritakse küla 29 
kokkutulekuid, tähtpäevi, kohtumisi naaberküla inimestega jne. Ühe tegevusena peaks kaardistama 30 
veel ka Tagaküla vaatamisväärsused: Taara hiis, Blundsi vaksal, Trallimägi, Ussisoo, Viinakua 31 
lohk, Tinapuu järv. Juba Külaseltsi eestvedamisel on valminud külakoda, mis on saanud piirkonna 32 
elanike kokkukäimise kohaks.  33 
 34 
Külades ja alevikes kasvab elanike arv eelkõige aktiivse ehitustegevuse tulemusena. 35 
 36 
 Lähiaastate arenguvisioon: 37 

 38 
 39 

    40 
 41 
 Visiooni elluviimiseks vajalikud tegevused: 42 
 43 

 44 
 45 

 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 
 53 

Võru vallas on toimekad külaseltsid ja mittetulundusühingud, mis pakuvad piirkonna elanikele 

tugiteenuseid ja vaba aja sisustamise võimalusi. 

 nõustada MTÜ-sid ja külaseltse projektide kirjutamisel; 

 osaleda külade kavandatud projektides ning abistada omafinantseeringu leidmisel; 

 toetada omaalgatust külades, tõhustada koostööd külavanematega;  

 korrastada külavanemate register, vajaduse korral korraldada külavanemate valimised; 

 võimalusel taotleda Kolepi külas Oravamäel munitsipaalomandisse jätkuvalt riigi 
omandis olev maatükk, mis  võimaldaks kohalikul kogukonnal mitmekesistada 
piirkonnas vaba aja veetmise võimalusi. 
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2.4. RAHVAARV. RAHVASTIKU STRUKTUUR JA KOOSSEIS 2 

 3 
2015. aasta 1. juuli seisuga elab Võru valla haldusterritooriumil 4753 inimest, mis moodustab 4 
maakonna elanike üldarvust (33 172) 14,3%. Vallas on 2419 meessoost ja 2334 naissoost elanikku. 5 
2009.-2014. aastani sündinuid ehk eelkooliealisi lapsi on vallas 249. 7-18. aastasi noorukeid on 537 6 
ehk 11,2% elanike üldarvust. 7 
2015. aastal on Võru vallas naissoost täisealisi elanikke (18.-64. eluaastani) 1397 ehk 29,3% valla 8 
elanike üldarvust ja meessoost täisealisi elanikke 1651 ehk 34,7% valla elanike üldarvust. 9 
Pensionieas elanikke (alates 65. eluaastast) on vallas 898 ehk 18,8% elanike üldarvust: mehi 343 ja 10 
naisi 555.  11 
Valla 4753 elanikust elab alevikes 1766 inimest ehk 37,1% ning 35 külas 2942 elanikku. Külade 12 
praegust elujõulisust maakonna teiste küladega võrreldes näitab olukord, et Võru vallas on ainult 13 
neli alla 20 elanikuga küla. 14 
 15 
Sündimus pole Võru valla elanike arvu aastani 2015 oluliselt suurendanud. Iive oli positiivne ainult 16 
1998. aastal. 2011. aastal oli iive tasakaalus (sündis 46 ja suri 46 inimest). Võru vallas sünnib aastas 17 
keskmiselt 40–50 last. Kui 2006.–2007. aastal ületas väljaränne sisserände 25%, siis 2008. aastal 18 
tuli valda rohkem rahvast kui siit lahkus. 2009.–2010. aastal olid sisse- ja väljaränne tasakaalus: 19 
Võru valda asusid elama mõned noored pered, vanemad kolisid laste või lapsed vanemate juurde, 20 
aiamaju hakati kasutama elumajadena.  Hoogustus ka individuaalelamute ehitus.  21 
 22 
Sündimuse suurendamiseks on tähtis, et noored pered valiksid elukohaks Võru valla. Oluline osa on 23 
selles kindlasti infrastruktuuri arendamisel ja nüüdisaegsete lasteasutuste olemasolul. Elukoha 24 
valivad noored pered tihtipeale ka eluasemekulude määra ning selle järgi, kuidas on korraldatud 25 
ühistransport elukoha ning paremaid töövõimalusi pakkuvate asulate vahel.   26 
 27 
Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb Eesti rahvaarv, kui senised trendid jätkuvad, 28 
järgmise 30 aasta jooksul negatiivse loomuliku iibe ja välisrände saldo tõttu 121 000 inimese võrra. 29 
Ka Võru valla elanike arv on viimastel aastatel märgatavalt kahanenud. Alates 2012. aastast ületab 30 
väljaränne sisserände ning iive on viimased kolm aastat olnud negatiivne. Elanike keskmine vanus 31 
on 41,9 aastat. 32 
 33 

2.5. SUHTED  NAABRITEGA 34 

 35 
Tihedamad suhted on Võru vallal Võru linna, Sõmerpalu ja Rõuge valdadega. Suhted 36 
naaberomavalitsustega toimivad põhiliselt Võrumaa Omavalitsuste Liidu tasemel. Elulistest 37 
vajadustest lähtuvalt sõlmitakse  ja arendatakse suhteid ka asutuste ja ettevõtetega, põhiliselt 38 
sotsiaal-, kultuuri- ja hariduselu ning keskkonda puudutavas valdkonnas.  39 
 40 
Seoses Eesti  territooriumi haldusjaotuse seadusest tulenevaga, alustatakse ühinemisläbirääkimisi 41 
naaber valdadega, et moodustada ühinemise käigus uus omavalitsusüksus.  42 
 43 
Koostööd tuleb arendada esmajärjekorras Võru linna ja naabervaldadega. Koos Võru linnaga on 44 
loodud MTÜ Võru Noortekeskus ja MTÜ Võru Jäätmekeskus. Valla pensionärid võtavad aktiivselt 45 
osa MTÜ Võru Päevakeskus tööst. AS Võru Vesi teenindab osaliselt ka võru valla elanikke. Lisaks 46 
võetakse koostöös Võru linnaga eest mitmesuguseid arendusprojekte. Tulevikus võiks pöörata 47 
suuremat tähelepanu ühistegevuse ja -ürituste ellukutsumisele.  48 
 49 
 50 
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Võru vald soovib algatada Võru linna ja naabervaldade esindajatega regulaarseid 1 
kokkusaamisi hariduse, meditsiini, turismi ja puhkemajanduse ning jäätmekäitluse ja 2 
looduskaitse teemadel. Nendes eluvaldkondades on tegevuse kooskõlastatus ja koostöö 3 
mõlemale osapoolele väga vajalik.  4 
 5 
Võru valla sõprusvallad on Saaremaal Leisi vald ja Soomes Vehmaa vald. Eelkõige on loodud 6 
koostöö kultuuri ja spordi valdkonnas.  7 
 8 
 9 

3. HARIDUS, NOORSOOTÖÖ, KULTUUR, TURISM, 10 

SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID 11 

  12 

3.1. ALUSHARIDUSE STRUKTUUR  13 

 14 
Alusharidus on esimene lüli haridussüsteemis, edasise haridustee vundament. Kasvukeskkonnana 15 
on lasteaed oluline, aidates panna aluse lapse suhtlemisoskusele ja sotsiaal-emotsionaalsele 16 
arengule. Igasse lapsesse tuleb suhtuda kui erilisse indiviidi, kellele on sünniga kaasa antud hulk 17 
võimeid ja andeid, mille avastamine ja arendamine vajab professionaalsete pedagoogide ja 18 
täiskasvanute abi. Lasteaiatöötajate ja lastevanemate koostöös luuakse võimalused laste kooliks 19 
ettevalmistamisel.  20 
 21 
Võru vallas on kolm koolieelset lasteasutust: 22 

 Väimela lasteaed Rukkilill, milles on viis rühma kuni 96 lapsega ja sobitusrühm 23 
erivajadusega lastele; 24 

 Parksepa lasteaed, milles on kolm rühma kuni 60 lapsega;  25 

 Puiga lasteaed Siilike, milles on neli rühma kuni 90 lapsega; 26 

 Waldorfi lasteaed Terve Pere Aed (Parksepa lasteaia ruumides), milles on üks rühm 20 27 
lapsega. 28 
 29 

Lasteaiad paiknevad valla suuremates asulates ja lasteaedades käivad peamiselt Võru valla lapsed. 30 
Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda ka teiste omavalitsuste lapsi. 31 
Parksepa lasteaias pakutakse laste hoiuteenust alates lapse üheaastaseks saamisest, Väimela 32 
lasteaias alates 1,4. eluaastast ja Puiga lasteaias alates 1,8. eluaastast. Kõigil lasteaedadel on kehtiv 33 
arengukava. 34 
  35 
 Lähiaastate arenguvisioon: 36 

 37 
 38 
 39 

 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
  46 
 47 
 48 
 49 
 50 

Väärtustada valla tasandil lasteaeda kui alushariduse andjat, tagada alushariduse 
omandamise võimalus kõigile valla lastele ning pakkuda lasteaias turvalist, tervislikku ja 

õpielamustele orienteeritud õpikeskkonda. 
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Visiooni elluviimiseks vajalikud tegevused:  1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 

 28 

3.2. ÜLDHARIDUSE STRUKTUUR  29 

 30 
Võru vallavolikogu ja vallavalitsus on seadnud noortele kvaliteetse hariduse andmise valla 31 
prioriteediks. Kodu lähedal koolis käivatel lastel tekib tavaliselt tugevam kodukohatunne, mis võib 32 
osutuda hilisemal kodukoha valikult otsustavaks teguriks. 33 
 34 
Kasvavas koolidevahelises konkurentsis tuleb erilist tähelepanu pöörata kohapeal antava hariduse 35 
kvaliteedile. Koolide arengukavad kajastavad konkreetseid meetmeid, kuidas õppetöö kvaliteeti 36 
parandada, erivajadustega lastega tegelda, täienduskoolitusi korraldada, kultuuri ja haridust 37 
lähendada, heakorda hoida jne. 38 
 39 
Õpilaste arv valla üldhariduskoolides muutub pidevalt ja oleneb suuresti vallas elavate perede 40 
sotsiaalmajanduslikust olukorrast ning sellega seotud töö- ja elukoha valikust. Kool valitakse 41 
võimalikult vanemate töökoha lähedal, et lapse koolitee ühtiks vanemate teega tööle. Õpilaste arvu 42 
valla koolides mõjutab ka see, kuidas on korraldatud ühistransport lapse elukoha ja kooli vahel. Kui 43 
lapsel tekib koolis, kus õpinguid alustati, „oma kooli“ tunne, siis tõsise põhjuseta kooli ei vahetata.  44 
 45 
 46 
 47 
 48 
 49 
 50 

 renoveerida Väimela ja Parksepa lasteaed, uuendada hoonete elektrisüsteem ja soetada uus 
sisustus;  

 vahetada välja lasteaiahoonete vee-, kanalisatsiooni- ja ventilatsioonisüsteemid ning 
küttetorustik; 

 renoveerida ja ehitada mänguväljakud välja vastavalt ohutusnõuetele ja laste vajadustele; 

 renoveerida õueteed; 

 kasutada õppetöös tänapäevaseid õppevahendeid ja -meetodeid; 

 avastada hariduslikud erivajadused varakult ja osutada abi juba koolieelses eas; 

 leida ja korraldada pedagoogide tarvis koolitusi, mis aitavad abi vajavat last märgata; 

 toetada lasteasutuste pedagoogide omavahelist koostööd, arendustegevuses liikuda nö 
kvaliteetlasteaia suunas; 

 tõhustada tööd lapse sotsiaal-emotsionaalsel arendamisel ja koolivalmiduse saavutamisel;  

 kindlustada lasteaiatöötajatele koolitöötajatega võrdväärne töötasu; 

 tagada oma lasteaia ja piirkonna lastele lasteaeda tulekuks transport; 

 tunnustada pedagooge ja teisi töötajaid; 

 luua hariduslike erivajadustega lastele võimalus käia oma valla lasteaias; 

 varustada lasteaiad kaasaegsete IT-vahenditega; 

 koostöös õppeasutustega korraldada koolitusi lastevanematele, pedagoogidele ja  
õpetajatele; 

 toetada koostööd maakondliku nõustamiskeskusega;  

 tagada lasteaedades seadustele vastav meditsiiniline teenindamine;  

 toetada Waldorfi lasteaia tegevust Parksepa lasteaias ja kodanikualgatuse ilmnemisel    teiste 
alternatiivhariduse õppeasutuste loomist; 

 rajada lasteaedade juurde liikluslinnakud. 
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 1 
Õpetamise sisu muutub tänapäeval kiiresti, millest on tingitud õpetajate pidev täiendus- ja 2 
ümberõppe vajadus, samuti vajadus kutse- ja elutee planeerimise nõustamise järele. Koolides 3 
on rakendunud uus õppekava. Keskastmest alates tuleb õppekavasse lisada  karjäärinõustamine. 4 
Kõik põhi- ja keskkooli lõpetajad ei siirdu ega pääsegi edasi õppima. Seepärast on tarvis koolides 5 
tutvustada erialasid, mille esindajaid vajatakse valla ning maakonnas asuvates ettevõtetes.  6 

 7 
Praegu on Võru vallas kaks üldhariduskooli: 8 

 Parksepa Keskkool: 321 õpilast ja 16 klassikomplekti (2015/16 õ.a seisuga); 9 

 Puiga Põhikool: 175 õpilast ja 9 klassikomplekti (2015/16 õ.a seisuga). 10 
 11 

Koolide juures on lastel võimalus osaleda huviringides: töötavad laulukoorid, kunsti- ja aineringid. 12 
Õpilased võtavad osa aineolümpiaadidest, konkurssidest ja spordivõistlustest.  13 
 14 
Parksepa Keskkoolil on korralik võimla ja jõusaal, välisväljakud ja kunstmurukatte ning 15 
välisvalgustusega jalgpalliväljak, kus on võimalik tegelda kergejõustiku, korvpalli, võrkpalli, 16 
jalgpalliga jne. Puiga Põhikooli juurdeehitusena valmis 2008. aastal uus spordihoone. Lisaks on 17 
kooli juures olemas jõusaal, staadion ja välisväljak korv- ja võrkpalli mängimiseks. Spordihoonet 18 
kasutavad lisaks õpilastele ka kohalikud elanikud treeningute läbiviimiseks.  19 
 20 
Koolides on vaja tõhustada tugi- ja abiõpet. Hetkel on olemas logopeed ja sotsiaalpedagoog nii 21 
Puiga Põhikoolis kui Parksepa Keskkoolis. Võru valla koolides toimib e-kool. 22 
  23 

    Lähiaastate arenguvisioon: 24 

 25 

 26 
 27 
 28 

 29 
 Visiooni elluviimiseks vajalikud tegevused:  30 

 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 

 39 

 40 

 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 

Pakkuda valla koolides konkurentsivõimelist haridust, säilitada koolide omanäolisus ja 
väljakujunenud traditsioonid ning panustada mitmekülgse ja kaasaegse õpikeskkonna 

loomisse.  
 

 jätkata koolidele tänapäevaste IKT-vahendite soetamist ja nende moderniseerimist; 

 suurendada koolide rahalisi vahendeid õppevahendite soetamiseks;   

 jätkata Parksepa Keskkooli ja Puiga Põhikooli spordi- ja mänguväljakute ning   õpperadade 
nüüdisajastamist;  

 remontida vastavalt vajadusele koolide ruume ja uuendada nende sisustust; 

 leida rahalised vahendid Parksepa kooli juures asuva vana koolihoone renoveerimiseks ja 
loodusmajana kasutuselevõtuks; 

 leida vahendid 1938. aastal ehitatud Parksepa koolimaja osa seinte soojustamiseks ja katuse 
renoveerimiseks;  

 süvendada koostööd õpetaja, õpilase ja lapsevanema vahel; 

 luua igakülgsed võimalused laste tervise edendamiseks: spordiväljakute ja ruumide 
täiustamine, et need vastaks põhi- ja keskkooli kehalise kasvatuse õpetamise tingimustele; 

 teha koostööd teiste omavalitsustega, et võimaldada erivajadustega lastel võimetekohast 
haridust; 

 tõhustada tugiõppesüsteemi, leides ja palgates selleks vajalikud eripedagoogid ja/või teha 
koostööd nõustamiskeskustega; 

 rajada koolide juurde liikluslinnakud. 
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 1 

3.3. NOORSOOTÖÖ 2 

Noorsootöö on tingimuste loomine noori arendavaks tegevuseks väljaspool perekonda, õppekava ja 3 
tööd. Noorsootöö sisuks on noorte (7–26aastased) sotsiaal-, kultuuriline ja tervisekasvatus, mis 4 
soodustab vaimset ja füüsilist arengut. 5 
 6 
Parksepa Keskkoolis ja Puiga Põhikoolis on noortel võimalus osaleda erinevate huviringide töös. 7 
Valla spordiorganisatsioonid (Parksepa Spordiklubi, Puiga APS, spordiühing Virmar) pakuvad 8 
noortele spordiüritusi, võistlusi ning treenimisvõimalusi. Väimela tervisekeskuse ruumides on 9 
noortel võimalik osaleda aeroobika-,  lauatennise- ja ujumistreeningutel ning -võistlustel.  10 

 11 
Võru linna huvikoolides õpib ligikaudu 150 Võru valla õpilast, sama palju õpilasi omandab 12 
huviharidust MTÜ-des (MTÜ Aila Näpustuudio, judoklubi REI, MTÜ Spordiklubi Budokai, MTÜ  13 
ProFit Võru Huvikeskus, MTÜ Hilaro Loovuskool, tantsurühm Hopser, tantsuklubi Maarja, 14 
tantsukool Variatsioonid, jalgpalliklubid). 2013. aastal rajati Väimela staadionile skatepark. 15 
 16 
Võru Vallavalitsus koostöös Võru Linnavalitsusega on loonud MTÜ Võru Noortekeskus, mille 17 
põhieesmärgiks on pakkuda noortele arendavaid tegevusi kooli- ja koduvälisel ajal, võimaldades 18 
seeläbi nende eneseteostust ja –arengut. Noortekeskus teenindab nii Võru linna kui valla noori ning 19 
koordineerib noorteinfo teenust kogu maakonnas. 20 
 21 
Lisaks noortekeskuse tegevusele viiakse tegevusi erinevate projektide (mobiilne noorsootöö, 22 
suvetelk, malev, huvitegevus) kaudu läbi Võru valla suuremates keskustes: Navil, Parksepas, 23 
Väimelas, Puigal, Kosel. Noortekeskuse uued ruumid renoveeriti ja avati Võru linnas Võrumaa 24 
Keskraamatukoguga samas hoones 2015. aastal.  25 
 26 
 Lähiaastate arenguvisioon: 27 

 28 
 29 

       30 
 31 

 32 
Visiooni elluviimiseks vajalikud tegevused:  33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 

 40 

 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 

Pakkuda noortele eneseteostamise ja vaba aja veetmise võimalusi läbi mitmekülgse ja 
arendava huvitegevuse, mitteformaalse õppimise ja selleks vajaliku füüsilise keskkonna 

loomise.  
 

 

 jätkata õpilaste huvihariduse omandamise toetamist ja selle teenuse ostmist erinevatelt 
huvikoolidelt ja MTÜ-delt;  

 jätkata huviringide tegevuse toetamist Parksepa ja Puiga koolis;  

 korraldada noortele suvisel koolivaheajal töö- ja puhkelaagreid;  

 toetada asjaomaseid organisatsioone noorte koolivaheaegade sisustamisel ja ürituste 
korraldamisel;  

 toetada MTÜ Võru Noortekeskuse tegevus ning noorte jaoks uute ruumide väljaarendamist ja 
noorte tegevusvõimaluste laiendamist; 

 soodustada alevikes ja külades mittetulundusühingute tegevust ning noortetubade ja -klubide 
loomist, sh võtta võimaluse korras tööle noortetubade juhendajaid;  

 käivitada Väimela Tervisekeskuse baasil huviringid noorte vaba aja sisustamiseks;   

 koostöös tervisenõukogu ja noortekeskusega organiseerida loenguid, õppepäevi ja üritusi 
alkoholi- ja narkomaaniaprobleemide ennetamiseks; 

 leida vabatahtlikkuse alusel tugiisik noortele, kes on pahuksis seadusega, tõrjutud, 
toimetulematud jne; 

 leida võimalused jõusaalide moderniseerimiseks nüüdisaegsete vahenditega. 
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3.4. KULTUURI INFRASTRUKTUUR  2 

 3 
Omavalitsuse ülesandeks on muu hulgas rahvuskultuuri säilitamine, kaitsmine ja populariseerimine 4 
ning selle arengut soodustavate tingimuste loomine, kultuuriloolise eripära arendamine ja hoidmine. 5 
Eesmärk on pakkuda inimestele nende elukohas mitmekülgseid vaba aega sisustavaid ning vaimseid 6 
võimeid ja esteetilist meelt arendavaid tegevusi.   7 
 8 
Vallal tuleb säilitada olemasolev kultuuriasutuste võrk. Samuti tuleb püüda hoida koduküla 9 
kultuuritraditsioone. Klubide, seltside, liitude ning muu ühistegevuse kaudu peab leidma uusi ja 10 
püüdma ellu äratada vanu külatraditsioone. Senisest enam tuleb pöörata tähelepanu ka 11 
seltsitegevuse mitmekesistamisele (enam huviringe, kursusi, õppepäevi, ühisüritusi, väljasõite jne) 12 
ja noorte kaasamisele seltside töösse.  13 

 14 
Peamiseks probleemiks selles valdkonnas on materiaalsete vahendite nappus. Oma paikkonna 15 
maine tõstmiseks peaksid pidevalt tegutsema kõik piirkonna kultuuri- ja haridusasutused. Ühiselt 16 
tuleks leida tee, kuidas teadvustada Võru valda väljaspool valla, maakonna ja Eesti riigi piire. 17 

 18 
Pikkade traditsioonidega MTÜ Tagaküla Laulu Mängu Selts Kungla, mis tegutseb renoveeritud 19 
Kungla rahvamajas, korraldab piirkonna elanikele mitmesuguseid üritusi. Samasse piirkonda jääb 20 
ka Navi Külaseltsi tegevus. 2006. aastal valmis Euroopa Liidu toetusel Navi seltsimaja, mida  21 
kasutavad aktiivselt nii külaelanikud kui ka lähipiirkonna inimesed. Seltsimajas tegutseb mitu ringi, 22 
korraldatakse külapidusid, spordiüritusi ning viiakse läbi lastele ja noortele suunatud tegevusi 23 
(laagrid, noortetuba jne).   24 
 25 
Võru valla lõunapoolsesse külge jäävad Puiga küla traditsioone turgutav MTÜ Aktiivsete Puigalaste 26 
Selts ja Meegomäe Külaselts. Juba küla arengu ja seltsielu eest hoolitseb Juba Külaselts. Lisaks on 27 
külade arendamiseks ja vanade traditsioonide elushoidmiseks loodud mitmeid teisi seltse nagu 28 
MTÜ A. Teppo Lõõtsamuuseum, MTÜ Roosisaare Tulevik, MTÜ Kodukotus Parksepa. 29 
 30 
Võru vallas on järgmised kultuuriasutused:  31 

 Parksepa Rahvamaja kasutab oma tööks Parksepa Keskkooli ruume, Kanariku keldriruume ja 32 
Parksepa vabaõhulava. Rahvamajas tegutsevad:  33 

o puhkpilliorkester Kungla, mis 2013. aasta suvel tähistas oma 135. tegevusaastat. 34 
Traditsiooniks on saanud puhkpilliorkestri aastapäeva tähistamine külaliskollektiivide 35 
osavõtul, külalisesinemised, laulupidudel osalemine; 36 

o rahvatantsurühm Tsuua Sulatsõ, mis 2013. aasta sügisel tähistas oma 35. aastapäeva; 37 
o kapell Asjapuud; 38 
o ansambel ja kapell Vannamuudu; 39 
o laste folklooriring; 40 
o line-tantsurühm; 41 
o plikaring; 42 
o laulukoor Lapi Laulijad. 43 

 44 
Parksepa Rahvamaja haldusalas on Parksepa laululava. Parksepas Kanariku 7 ruumides on elanikel 45 
võimalus kohviõhtuid korraldada, reisimuljeid jagada, käsitööd teha ja niisama kokku saada. Antud 46 
ruumides on loodud ka võimalused noorte tegevusteks.  47 
 48 
 49 
 50 
 51 
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 3 

 Puiga Rahvamaja kasutab oma tööks Puiga Põhikooli ruume. Rahvamajas tegutsevad 4 
järgmised ringid: 5 

o Kolepi segakoor (asutatud 1870); 6 
o savi- ja nahkehistööring; 7 
o naisrahvatantsurühm Hõbedane; 8 
o sõnakunstiring;  9 
o aeroobikaring; 10 
o käsitööring. 11 

 12 
Ringide tööst võtavad osa nii lapsed kui täiskasvanud. Traditsiooniks on saanud Kolepi segakoori 13 
aastapäevakontserdid ja külalisesinemised, Tuglase päeva ja võrukeelsete näitemängude päeva 14 
korraldamine, jõulupeod, vastla- ja külapäevad ning ühised spordivõistlused. 15 
 16 
Võru vallas tegutsevad kolm külaraamatukogu: 17 

 Puiga raamatukogu töötab Puiga Põhikooli ruumides alates 1996. aastast. Fondis on ligikaudu 18 
16 000 raamatut ja ajakirja. Raamatukogu külastab aastas üle 300 lugeja. Külastuste arv aastas 19 
on keskmiselt 4220. 20 

 Kirepi raamatukogu asub korrusmajas Kose alevikus Valgjärve 4. Fondis on ligikaudu 12 200 21 
raamatut ja ajakirja. Raamatukogu külastab aastas üle 200 lugeja. Külastuste arvaastas on 22 
keskmiselt 4500. 23 

 Parksepa raamatukogu asub Parksepa alevikus Kanariku 7 sotsiaalmajas. Fondis on ligikaudu 24 
15 500 raamatut ja ajakirja. Raamatukogu külastab aastas üle 460 lugeja. Külastuste arv aastas 25 
on keskmiselt 7400. 26 

 27 
Lähiaastate eesmärgid:  28 
 29 
 30 
 31 
 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

3.5. SPORT  39 

 40 
Omavalitsuse eesmärk spordi valdkonnas on luua elanikele eneseteostamise võimalused, arendada 41 
inimeste kehalisi võimeid, propageerida tervislikku eluviisi ja sisustada vaba aega. Sporditöö 42 
tugineb vallas elanike omaalgatuse ja spordihuvi tekitamisele. Tähtis ülesanne on valla halduses 43 
olevate spordirajatiste renoveerimine, vajaduse korral ka rekonstrueerimine ja uute hoonete 44 
ehitamine.  45 

 jätkata Parksepa Keskkooli ja Puiga Põhikooli arendamist selle piirkonna haridus- ja 
kultuurikeskusena; 

 hoida mõlemas kultuurikeskuses traditsioone, korraldada üritusi igale vanuserühmale; 

 tähistada tuntud kultuuriinimestega seotud paigad, tutvustada neid inimesi ning jäädvustada 
nende tegevus kirjasõnas;  

 aidata kaasa Kungla ja Navi seltsimajade kujunemisele küla kultuurikeskuseks, tagada valla 
abi hoonete haldamisel ja projektide  kirjutamisel;  

 toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse raamatukogu Väimela aleviku elanike teenindamisel 
võrdväärselt valla raamatukogudega;         

 toetada kohalikku omaalgatust; 

 leida Võru vallale oma tunnusüritus ning täiendada valda tutvustavaid infomaterjale;  

 leida võimalused valla ajalugu käsitlevate materjalide kogumiseks ja säilitamiseks. 
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Võru valla elanikud löövad aktiivselt kaasa nii Võru linna kui ka teiste omavalitsuste 4 
spordiühingute töös. Jätkatakse rahvarohkete spordiürituste korraldamist. Võru vallas tegutsevad 5 
MTÜ Parksepa Spordiklubi, spordiühing Virmar ning MTÜ Aktiivsete Puigalaste Selts. 6 
 7 
Vallas asuvad siserajatised: 8 

 Väimelas asub nelja 25 meetri pikkuse rajaga ujula, mis on maakonna ainuke ujula. Väimela 9 
Tervisekeskuses on võimalik tegelda vesivõimlemise ja ujumise, aeroobika, lauatennise  10 
ning squash’iga. Saab kasutada jõusaali. Tervisekeskuses on  lastebassein ja  solaarium. 11 
2015. aastal renoveeriti olemasolevad saunad ning ehitati juurde aurusaunad. 12 

 Parksepa Keskkoolis on mõõtudega 36 x 18 x 7,8 spordisaal ja jõusaal.   13 

 Puiga Põhikooli on rajatud jõusaal ning 2008. aasta sügisel valmis kooli juurdeehitusena 14 
spordihoone, mille haldamiseks on loodud SA Puiga Spordihoone.  15 

 16 
Vallas asuvad välisrajatised: 17 

 Parksepa Keskkooli kahe ringrajaga staadion, mille peasirgel on kolm rada. Lisaks on kooli 18 
juures 2015. aastal uuendatud kunstmurukatte, välisvalgustuse, korvirõngaste ja väravatega 19 
miniväljak; 20 

 Väimela 400-meetrise ringrajaga staadion, mille peasirgel on kuus telliskivipurukattega 21 
jooksurada. Lisaks on Väimela staadionil jalgpalliväljak ja ekstreemspordipark (skatepark); 22 

 Puiga Põhikooli staadion;  23 

 tenniseväljakud Väimelas ja Roosisaarel (eravalduses); 24 

 matka- ja suusarajad ning velokrossirajad Kütioru puhkekeskuses (eravalduses); 25 

 kergliiklusteed Võru-Väimela-Parksepa ja Võru-Kose-Puiga vahel; 26 

 Väimela tallid, kus saab harrastada ratsasporti (eravalduses); 27 

 matkarada ümber Väimela Alajärve; 28 

 Kubija tervise- ja rekreatsioonikeskus. 29 
 30 
 Lähiaastate eesmärgid:  31 

 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 renoveerida Parksepa suusarada ja osaleda selle haldamises;  

 toetada jätkuvalt vallas klubilist tegevust; 

 jätkata traditsiooniliste spordiürituste korraldamist; 

 toetada Võru-Väimela maanteejooksu korraldamist, tervisekäimise päevi, võistlusi ujulas 
jne; 

 toetada Parksepa Keskkooli võimlas korraldatavat rahvusvahelist korvpalliturniiri ja 
Võrumaa korvpallipäevi; 

 jätkata Parksepa Spordiklubi korraldatavate Võru tänavakorvpallivõistluste toetamist; 

 pidada perespordipäevana valla kevadisi ja talviseid spordipäevi; 

 jätkata suurematesse keskustesse laste mänguväljakute rajamist ja nende laiendamist; 

 renoveerida olemasolevaid spordirajatisi, täiendada neid uute atraktsioonidega;   

 toetada MTÜsid, puhketalusid ja eraettevõtjaid sportimis- ja puhkamisvõimalust pakkuvate 
rajatiste väljaehitamisel ja arendamisel;  

 mitmekesistada sportimis- ja vaba aja sisustamise võimalusi Väimela Tervisekeskuses, 
arendada ja mitmekesistada tervisekeskust külastuskeskkonnana, arendada tervisekeskuses 
välja säästvad kütte- ja energialahendused;  

 luua suuremate asulate juurde tervisespordirajad (jooksu-suusarajad); 

 rekonstrueerida järk-järgult Väimela staadion. 
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3.6. PUHKEKOHAD JA PUHKEMAJANDUS 2 

 3 
Võru vallas asuvad puhkekohad on rohkem linna kui kohalike elanike meelispaigad. Sama kehtib 4 
valla territooriumil asuvate aiandusühistute kruntide kohta, mis kuuluvad enamikus linnaelanikele. 5 
 6 
Võru Maavalitsuse määrusega nr 158 (22.06.1990) loodi Võru maakonnas Haanja looduspark, mille 7 
piiridesse jääb ka osa Võru valla territooriumist. Looduspargi territooriumile ei rajata 8 
tööstusettevõtteid. Sellel territooriumil peavad säilima olemasolev looduskeskkond ja ökoloogiline 9 
tasakaal. Piirkond pakub võimalusi ekskursioonideks ja tervisematkadeks nii talvel kui ka suvel. 10 
 11 
Riigimetsa Majandamise Keskuse puhkekohad Võru vallas on Kublitsa järve ning Verijärve ääres. 12 
Üheks kaunimaks kohaks Võru vallas ongi Verijärve ümbritsev parkmets oma maaliliste vaadete, 13 
ürgsete paikade ja legendidega.  14 
 15 
Teiseks valla puhkemajanduse väljaarendamise kohaks võiks olla Roosisaare ning Tamula ja 16 
Vagula järve ümbrus. Koht sobib suvitamiseks. Kohalike elanike initsiatiivil (maa olemasolul ka 17 
vallal) oleks sinna võimalik rajada korralik väliujula, paadisadam ja elukondlike mugavustega 18 
(elekter, vesi, tualett) kämpingud. Üheks atraktiivsemaks ja enam kasutatavaks puhkepaigaks vallas 19 
on kujunenud eravalduses olev Kütioru puhke- ja spordikeskus. 20 
 21 
2015. aasta suvel rajati Võru valda Võhandu jõe äärde paatide paremaks juurdepääsuks 22 
sildumisalad koos infostendidega. Uued paadisillad asuvad enne Ehitajate aiandit Tallinna maantee 23 
ääres ja Kirumpää silla juures. Lisaks paadisildadele on jõeni rajatud juurdepääsuteed ning 24 
Kirumpää silla juurde väike autode parkimise koht. Lisaks viidi eeltööna läbi Tammi maaüksuse ja 25 
selle lähiala vee- ja põhjauuringud ning koostati detailplaneering Vagula järve idakaldale paatide 26 
sildumisala loomiseks. Eeltööde eesmärgiks oli luua tulevikuks eeldused Vagula järvele 27 
juurdepääsuks, aerupaatide hoidmiseks ja vettelaskmiseks ning järve äärde paadikuuri ja 28 
juurdepääsuteede rajamiseks. 29 
 30 
Puhke-, samuti seene- ja marjakorjamise võimalusi pakuvad nii valla kui ka Võru linna elanikele 31 
Võlsi, Juba ja Väimela metsapargid. 32 
Maakonda läbivad põhimaanteed viivad Kasaritsa ja Haanja kaunimatesse paikadesse läbi Võru 33 
valla territooriumi.  34 

 35 
Lähiaastate eesmärgid:  36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 

 47 
           48 
  49 
 50 

 korrastada Verijärve juurde laskuvad trepid;  

 korrastada järvede ääres olemasolevad supluskohad: vedada puhast liiva, paigaldada 
istepingid, riietuskabiin(id), prügiurn(id), tualetid;  

 kaasata piirkonna elanikud heakorratöödesse;  

 anda välja Võru valla puhkekohti tutvustav voldik või muu infomaterjal; 

 panna enam külastatavatesse kohtadesse üles loodust säästma ja kaitsma kutsuvad märgid;  

 valla kaasaaitamisel ja koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega ehitada Väimela alevikku 
autode ja karavanide tarvis parkla; 

 rajada juurdepääsutee ja paadisadam Vagula järve kirdeossa; 

 munitsipaliseerida Väimela Mäejärv ning arendada seal ranna- ja rekreatsiooniala; 

 munitsipaliseerida Matussaare parkmets ja arendada see puhkealaks. 
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3.7. TURISM 2 

 3 
Omavalitsuse tegevuse planeerimine, transpordikorraldus, kultuuri- ja spordivaldkonna arendamine 4 
ning turvalisuse tagamine mõjutavad kõige rohkem turismi, mis on kogu maailmas üks kiiremini 5 
arenevaid majandusharusid. Turism loob töökohti ning toob otseste ja kaudsete maksetena raha nii 6 
riigi- kui ka kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Võru vallal võimalused turismi igakülgseks 7 
arendamiseks on piiratud.  8 
 9 
Võru valla peamised turismiobjektid:  10 
 11 

Turismiobjektid 

Friedebert Tuglase mälestuskivi Puigal 
Jaan ja Anfissa Räppo mälestuskivi 
Kirumpää linnuse varemed 
Kütiorg 
Lõõtsameister Augut Teppo mälestuskivi 
Roosisaare tamm ja sild 
Verijärve maastikukaitseala 
Väimela mõisakompleks ja park 

 12 
Võru Valla turismiettevõtted:  13 
 14 

Majutus/aktiivne puhkus Toitlustus 

Arossa turismitalu 
Hämsaare puhketalu 
Järvekalda talu 
Karikakra kodumajutus 
Kuningatalu puhkemaja 
Kütioru puhke- ja mäesuusakeskus 
Liblikaaia villa 
Oksa puhkemaja 
Parksepa hostel  
Roosisaare puhkemaja 
Räpo turismitalu 
Side suvila 
Tamula tallid 
Veemäe puhkepark 

Hämsa kõrts 
Metsakohvik 
Väimela bistroo 

 15 
Need turismiettevõtted annavad Võrumaad külastavatele turistidele võimaluse tutvuda Võru valla 16 
territooriumil asuvate huvi- ja vaatamisväärsustega ning pakuvad erinevaid aktiivpuhkuse 17 
võimalusi.  18 

 19 
Võru linna ning Võru valla alevikke Väimelat, Parksepat ja Koset ühendav jalg- ja rattatee on 20 
planeeritud ühendada EuroVelo projekti järgi Eesti sisemarsruuttee Murati-Võru-Põlva kaudu 21 
EuroVelo jalgrattateega Valga-Elva-Tartu-Jõgeva-Rakvere-Tallinn-Haapsalu. 22 
Väimela alevikus olevaid spordirajatisi ühendab Võru linnaga jalg- ja rattatee – ka sellel on turismi 23 
arengut soodustav mõju. Lisaks hoogustab see valla sotsiaalmajanduslikku arengut, parandab 24 
inimeste heaolu ning propageerib tervislikku eluviisi.  25 
 26 
 27 
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 1 
 2 
 3 
Võru vald on Võru folkloorifestivali raames toimuva lõõtsapäeva korraldaja ja toetaja, samuti 4 
toimub päeva lõpuüritus Võru vallas.  5 
Senini puudub Võru vallal turismi arendamiseks selge visioon: kuidas müüa valla olemasolevaid 6 
vaatamis- ja puhkeväärtusi, mille alla mahuvad Kirumpää linnuse varemed, Väimela mõisahoonete 7 
kompleks, vanad matmispaigad, Verijärve legend, muinasasulakoht Roosisaarel, looduslikult 8 
kaunid kohad ja linnalähedane ürgne loodus. 9 

 10 

Lähiaastate eesmärgid: 11 

 12 

 13 

 14 
 15 
 16 

 17 

 18 
 19 
 20 
 21 

3.8. VAATAMISVÄÄRSUSED 22 

 23 
Arheoloogilised leiud Roosisaarel, Villakülas ja Kääpal annavad tunnistust ulatuslikust asustusest 24 
Võru vallas ja selle lähedal olevatel territooriumidel juba 5000 aastat tagasi. Keskajal (1322–1558) 25 
asus Kirumpää linnamäel Tartu piiskopile kuuluv linnus, mida ümbritses ulatuslik asula. Lossi ja 26 
losskonna hiilgeaeg lõppes 1558. aastal Vene-Liivi sõjaga, kuid isegi varemetes oli Kirumpää kui 27 
elukoht tähtis veel 150 aastat kuni Rootsi aja lõpuni. Kirumpää linnuse ümbrus on olnud väikeste 28 
tõusude ja mõõnadega tihedalt asustatud peaaegu 18. sajandi lõpuni. Praegu tähistavad seda kohta 29 
Vana-Võhandu käärus ainult üksikud talumajad, madalaks vajunud mäeküngas ning mõned 30 
maakivist varemepostid. 31 
 32 
Väimela mõisa nime mainitakse esimest korda 1759. aastal. Rahvasuus liikus see nimi juba varem 33 
nii Wäimelaana kui Wäimeraana. Ajaloolistes ürikutes mainitakse Väimelat 1403. aastal ja Väimela 34 
kirikut 1647. aastal. On teada, et mõisa majapidamis- ja olmehooned ning tööliste elamud, kokku 35 
24 hoonet, olid enne 1919. aasta jaanuari heas korras ja kasutamiskõlblikud.  36 
Praegu on Väimelas Võru maakonna ainuke kaitse alla võetud vanade mõisahoonete ansambel. 37 
Mõisakompleksile lisaks on tähtsad sakste matmispaik Tammemäel (1820) ja Matussaare kabel 38 
(1871). Koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega on Matussaare kabel konserveeritud ning 39 
ehitatud peale varikatus.  40 
Väimela kujundamisest tänapäeva asulaks on osa võtnud paljud eestlasest haridus- ja 41 
kultuuritegelased, sh G. Ewers ja L. Kitzberg-Pappel. 42 
Puigal asus Eesti Vabariigi algusaastatel Fr. Tuglase, K. Mäe, J. Vahtra, A. Tasso jt 43 
kultuuritegelaste töö- ja suvituspaik. Siin tõlkis Tuglas näiteks Aleksis Kivi „Seitse venda". 44 
Kasaritsast pärit Jaan Räppo kirjutas laulu „Haanja miis", mille seadis orkestrile helilooja ja dirigent 45 
Eduard Tamm. 46 
 47 
 48 
 49 

 uuendada Võru valla vaatamisväärsusi tutvustavaid infomaterjale; 

 täiendada ja mitmekesistada Võru valda tutvustavat kodulehekülge; 

 toetada turismiarendust vallas puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamise 
kaudu (juurdepääsuteed, parkimiskohad, käigurajad, infotahvlid, viidad jne);  

 toetada külaseltse ja MTÜ-sid turismivaldkonna edendamisel;  

 arendada lõõtsameister August Teppo kodukohta kui üht suurema potentsiaaliga 
turismiobjekti vallas; 

 jätkata koostöös Võrumaa omavalitsustega turismihooaja ürituste propageerimist ja 

korraldamist.   
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 1 
 2 
 3 
Vana Võru-Tartu maantee ääres, umbes 4 km Võrust, asub lõõtspillimeister August Teppo elukoht 4 
(1875–1959). 5 
Pärimuse järgi asub Navi järve edelakaldal ohvriallikas, mis oli rahvasuus tuntud „silmalättena“ -6 
selle järve veel arvati olevat silmi tervendav toime.  7 
 8 
 Lähiaastate eesmärgid:  9 

 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 

 17 

 18 
 19 

3.9. SOTSIAALHOOLEKANNE   20 

 21 
Sotsiaalhoolekande ülesanne on abistada peamiselt seda elanikkonna osa, kes ei tule oma elu 22 
korraldamisega ise toime. Abi ja toetust püütakse anda kõigile võimalikult nende elukoha lähedal. 23 
Kõik elanike grupid peavad olema võrdselt väärtustatud ja koheldud.  24 
 25 
Võru vallas elab 1.07.2015 seisuga 786 kuni 18-aastast last. Puudub lastekaitsespetsialist. Lastega 26 
seotud probleeme lahendatakse ka sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis. Tihedat koostööd tehakse 27 
koolide sotsiaalpedagoogidega.  28 
 29 
Võru vallas on 1.06.2015 seisuga 908 puudega inimest, neist lapsi 36, tööealisi 335 ja pensioniealisi 30 
537. Hooldaja või hooldajatoetus on määratud 97 puudega täisealisele inimesele ja 21 lapsele. 31 
Toimetulekutoetuse taotlejaid oli 2015. aasta alguse seisuga 34 peret, kuu keskmine taotlejate arv 32 
on 37 peret. 33 
 34 
Võru vallal puudub eakate ja puuete inimeste hooldekodu. Abivajajad, keda pole võimalik kodus 35 
hooldada, paigutatakse teiste omavalitsuste hoolekandeasutustesse. 2015. aasta juuni seisuga viibib 36 
kaheksas hoolekandeasutuses 15 Võru valla inimest. Erihoolekandeteenusel on 10 inimest. Üks 37 
valla laps elab Tilsi lastekodus.   38 
 39 
Võru valla 3048-st tööealisest inimesest on registreeritud töötute nimekirjas 1.06.2015 seisuga 125 40 
inimest. Aastal 2014 oli see arv 123. Võrreldes eelmise aastaga on tööpuudus Võru vallas tõusnud 41 
1,63%.  42 
 43 
Pakutavad sotsiaalteenused:  44 
 45 

 Sotsiaalnõustamine. Isikutele vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike 46 
huvide kaitsmise võimalustest ning abi konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel, et 47 
edaspidist toimetulekut soodustada.  48 

 49 
 50 

 aidata kaasa ajaloolise vaatamisväärsuse Kirumpää linnusevaremete nüüdisajastamisele: 
hoida korras juurdepääsuteed, rajada trepid, uuendada infotahvel;   

 jäädvustada mälestustahvliga oluliste kultuuritegelaste elu- ja tegevuspaigad; 

 jäädvustada rahva pärimuses säilinud Verijärve nime saamise lugu (paigaldada tahvel 
turistide puhke- ja peatuspaika Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ääres Kosel Kirepi 
mäel Verijärve kaldal); 

 toetada ja nõustada külaseltse kultuurimälestisi ja -pärandit väärtustavate projektide 
kirjutamisel.  
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 3 

 Eluasemeteenused. Vallal on 28 sotsiaalkorterit, mida üüritakse ja antakse ajutiseks 4 
kasutamiseks isikutele või perekonnale, kes ise ei ole suutelised endale ja perekonnale eluaset 5 
tagama. Sotsiaalkorterit on õigus taotleda järgmistel abivajajatel: orvud ja vanemliku 6 
hoolitsuseta isikud, kes pöörduvad endisse elukohta tagasi lasteasutustest, sugulaste, 7 
eestkostjate või hooldajate juurest, samuti pärast õppimist õppeasutusest, kui endisse eluruumi 8 
elama asumine on võimatu; eakad ja puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid, 9 
kes vajavad kõrvalist abi ja kelle kasutuses olevas eluruumis on raske hooldamist korraldada; 10 
teised isikud mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.  11 

 12 

 Koduteenused. Teenused, mis aitavad abivajajatel tulla igapäevaeluga toime kodustes 13 
tingimustes.  14 

 15 

 Isikliku abistaja teenus. Teenust osutatakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru vallas 16 
elukoha-aadressi omavatele sügava ja raske liikumis- või nägemispuudega isikutele, kes vajavad 17 
abi igapäevastes toimingutes, mida ei ole ilma kõrvalise abita võimalik väljapool kodu 18 
sooritada. Puudega isik otsib endale sobiva inimese abistajaks ja peab olema ise võimeline 19 
juhendama ning koordineerima abistaja tööd.   20 

 21 

 Tugiisiku teenus. Teenust osutatakse Võru vallas elukoha-aadressi omavatele psüühikahäire ja 22 
vaimupuudega isikutele, kes vajavad kõrvalist abi, et oma toimetulekuvõimet tõsta ja 23 
igapäevaeluga toime tulla ning ümbritsevaga suhelda. Teenuse pakkumise eesmärgiks on 24 
puudega inimese ühiskonda integreerimine.  25 

 26 

 Transporditeenus. Kõigil abivajajatel on võimalik soodsatel tingimustel kasutada valla 27 
transporti. 28 

 29 

 Hooldamine hoolekandeasutustes. Võru vald ostab hooldekoduteenust teiste omavalitsuste 30 
hoolekandeasutustelt. Seal viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav 31 
hooldamine. Siiani  on leitud igale hooldust vajavale inimesele sobiv hooldusasutus.  32 

 33 

 Vanemliku hoolitsuseta laste hooldusteenus. Asendushooldusele suunatakse vanemliku 34 
hoolitsuseta laps, kui vanemad on surnud, teadmata kadunuks tunnistatud või piiratud 35 
teovõimega, kui vanematelt võetakse ära vanemlikud õigused või kui vanemad viibivad 36 
kinnipidamiskohas. Võru vallal puudub hooldeasutus lastele, kellest vanemad üldse ei hooli või 37 
keda hooldatakse puudulikult. Sellistel juhtudel on võimalik kasutada Nöörimaa Tugikodu ja 38 
AS Lõuna-Eesti Haigla teenuseid.   39 

 40 

Sotsiaaltoetused: 41 

 toimetulekutoetust makstakse vastavalt riigi kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise korrale; 42 

 riigieelarvest makstavat täiendavat sotsiaaltoetust makstakse toimetulekutoetuse vahendite 43 
piisavuse korral ja on põhiliselt ette nähtud lasterikastele peredele, puudega inimestele, üksi 44 
elavatele eakatele ja teistele riskigruppidele; 45 

 hooldajatoetust makstakse puuetega inimeste sotsiaalhoolekande kulude katmiseks; 46 

 kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavat sotsiaaltoetust makstakse isiku või hooldaja 47 
avalduse alusel tervisega seotud kulude kompenseerimiseks: ravimite, invaabivahendite, prillide 48 
ja küttepuude ostmiseks. Toetust antakse lapse sünni puhul ja aastaseks saamisel, samuti lapse 49 
1. klassi mineku puhul. Vajaduse korral kompenseerib riik ka koolitoiduraha ja töövihikute ostu. 50 
Toetust antakse surma puhul ja muudel erakorralistel juhtudel. 51 
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 1 
  2 
 Lähiaastate eesmärgid:  3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
.  16 

 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 

 28 

 29 

 30 

3.10. MEDITSIINILINE TEENINDAMINE JA TERVISHOID 31 

 32 
Meditsiini ülesandeks on inimese tervise kaitsmine ja tugevdamine, haiguste, vigastuste ja 33 
mürgistuste vältimine, diagnostika ja haiguste ravi. Nagu kogu Eestis, on ka Võru vallas tähelepanu 34 
keskpunktis tervishoiu esmatasand. Esmatasandi arstiabiga on kindlustatud kõik Võru valla 35 
elanikud. Ravikindlustusega hõlmamata inimeste arved tasutakse garantiikirja alusel raviteenust 36 
osutanud raviasutusele. 37 
 38 
Kuna Võru vald asub ümber Võru linna, siis osutavad valla elanikele esmatasandi arstiabi kõik 39 
Võru linna perearstid. Väimela Tervisekeskuses asuvad perearsti ruumid, kus valla elanikud saavad 40 
esmatasandi tervishoiuteenust.  41 
 42 
Haiglaravi osutamiseks on Lõuna-Eesti Haiglas 30 kirurgilist ja neli päevakirurgia voodit. 43 
Osakonna juurde kuulub kaks operatsiooniplokki. Intensiivraviosakonnas on kuus voodikohta (neist 44 
üks isolaatorikoht), mis on varustatud nüüdisaegse jälgimisaparatuuriga. Ööpäevaringselt on valves 45 
üks arst, kaks eriettevalmistusega intensiivraviõde ja üks hooldaja. Sisehaiguste osakonnas on 40 46 
voodikohta, tagatud on ööpäevaringne arstivalve. Osakonnas on ka privaatpalati kasutamise 47 
võimalus. Lasteosakonnas on 5 voodikohta. Palatid on ühekohalised, igas palatis on televiisor ning 48 
mänguasjad, samuti voodikoht lapsevanemale. 49 

 arendada ja laiendada avahooldust kui üht enam vastuvõetavat ja väiksemat ressurssi 
nõudvat hooldusliiki;  

 luua vajadusel Väimela, Parksepa ja Puiga lasteasutustes tingimused abivajavate 
üksikvanurite toitlustamiseks toiduainete hinnaga (juurdehindluseta); 

 teha sotsiaalhoolekande vallas koostööd erinevate organisatsioonidega, näiteks inva-  ja 
suurte perede ühingu liikmetega, Päästearmeega, MTÜ-ga Hoiame Valgust ja MTÜ-ga 
Võrumaa Naiste Tugikeskus;   

 jätkata erinevate sotsiaaltoetuste andmist; 

 abistada vähekindlustatud ja lasterikkaid peresid lasteaia- ja koolitoidu kulutuste katmisel ja 
õppevahendite, riiete ja jalanõude soetamisel; 

 võtta võimaluse korral tööle lastekaitse- ja noorsootöötaja, kes teeb ennetustööd, õpetab 
abivajavaid peresid igapäevaeluga toime tulema, tugevdab sidet kooli ja kodu vahel, tegeleb 
erivajaduste ja tõrjutud lastega, otsib hooldusperesid, vormistab eestkosteid ja aitab ära 
hoida laste koolist väljalangemist; 

 luua tingimused puuetega inimestele (koostöös Võru linna ja teiste omavalitsustega) 
ühiskondlikust elust osasaamiseks; 

 täiustada pidevalt Võru valla sotsiaalregistrit; 

 täiendada ja täpsustada sotsiaaltoetuse jaotamise korda vastavalt muutuvatele seadustele; 

 jätkata eakatele Väimela Tervisekeskuses ujumis- ja võimlemisringide töö korraldamist; 

 anda pikaajalistele töötutele võimalus sotsiaalseks rehabilitatsiooniks, toetades nende 
eneseväärikust; 

 kujundada Parksepa Kanariku 7 majast multifunktsionaalne avalik teenustekeskus;  

 osta vajaduse korral juurde elamispindu sotsiaalkorteriteks; 

 rajada multifunktsionaalne hooldekodu;  

 vajaduse korral eraldada ehituskrunt SOS-asenduskodu peremajade rajamiseks Võru valla 
territooriumile.  
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 3 
Hooldusravikeskuses on 20 voodikohta. Patsientidele osutatakse ööpäevaringset hooldusteenust, 4 
sealhulgas haiguse või füüsilise puudega kohanemiseks mõeldud rehabilitatsiooniteenust. 5 
Patsientide ravi ja vajalikud uuringud korraldab keskuse arst. Hooldusraviteenuse eest tasub 6 
haigekassakindlustusega isikute puhul haigekassa.  7 
 8 
Haigla juures olev hooldekodu on mõeldud 44 inimesele. Kasutada on ühe-, kahe- ja neljakohalised 9 
toad. Psühhiaatriakliiniku osakondades on kokku 30 voodikohta, nendest 15 on kohandatud raskete 10 
psüühikahäiretega inimeste raviks. 11 
 12 
Taastusravikeskus asub Lõuna-Eesti Haigla VIII korrusel kirurgiaosakonnas. Keskuse 13 
statsionaarses osakonnas on viis voodikohta. Vajaduse korral suunatakse haiged Tartu Ülikooli 14 
Kliinikumi vastavatesse osakondadesse. Eriarstiabi osutavad AS Lõuna-Eesti Haigla, SA Tartu 15 
Ülikooli Kliinikum ja vajaduse korral Tallinna haiglad. Uuringute tarvis, mida ei tehta Lõuna-Eesti 16 
Haiglas, saadetakse patsient Tartu Ülikooli Kliinikumi. 17 
 18 
Koolide teenindamiseks on haigekassal sõlmitud lepingud perearstidega, kes teevad õpilaste 19 
profülaktilisi läbivaatusi. Parksepa Keskkoolis töötab igapäevaselt velsker. Võrumaa 20 
Kutsehariduskeskuse õpilasi teenindab Väimela perearst. Hambaravi osutavad Võru valla elanikele 21 
Võru linnas töötavad hambaraviasutused. 22 
2010. aastal valmis Võru valla terviseprofiil, mida uuendati 2014. aastal.  23 
 24 
Probleemid meditsiini valdkonnas: 25 

 taastusravi- ja rehabilitatsioonivõimaluste vähene kättesaadavus; 26 

 ravimite ja tervishoiuteenuste kallinemine (hambaravi); 27 

 lasteaedades meditsiinitöötajate puudumine;  28 

 elanikkonna vähene terviseteadlikkus; 29 

 vanurite ja liikumispuudega inimeste suhtlemisvaegus. 30 
 31 
 Lähiaastate arenguvisioon: 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 Visiooni elluviimiseks vajalikud tegevused:  38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 

 44 

 45 

 46 
 47 
 48 
 49 
 50 

Soodustada valla elanike tervislikke valikuid ja eluviise läbi tervislikuma elu-, õpi- ja 
töökeskkonna loomise 

 

 propageerida tervislikke eluviise ning tervislikku toitumist lasteasutustes, võimaluse korral 
suurendada mahetoidu osa toidusedelis;  

 osaleda valla elanike vajadusi rahuldavate meditsiiniteenuste osutamises; 

 osaleda maakonna ja riigi terviseinfo kogumisel, analüüsi- ja jälgimissüsteemi arendamisel  
ja terviseedenduslikes projektides; 

 tõhustada laste ja noorte seas alkoholismi, narkomaania ja suitsetamise vastast ennetustööd; 

 toetada valla elanike, huvigruppide ja organisatsioonide tervisliku elukeskkonna 
kujundamist; 

 propageerida vallas tervislikke eluviise ja regulaarset liikumisharrastust projektide kaudu 
tööealiste elanike ja õpilaste seas, kaasates tööandjaid ja haridusasutusi;  

 korraldada traumaennetustegevust ja esmaabikoolitusi;  

 võtta lasteasutustesse tööle meditsiinitöötajad; 

 avardada elanike taastusravi- ja rehabilitatsioonivõimalusi; 

 esmatasandi tervisekeskuse väljaehitamine tõmbekeskusesse, tagades kättesaadavad ja 
mitmekülgsed esmatasandi tervishoiu teenused, parandades teenustele juurdepääsu. 
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4. MAAREFORM JA VALLA TEED 2 

 3 
Valla ülesanne on leida kohalikele ressurssidele otstarbekas ja seaduspärane kasutusviis ning 4 
jaotada neid kooskõlas seadusega vajaduse korral tootjate vahel ümber. Maad, metsa, veekogusid ja 5 
maapõuevarasid tuleb käsutada ratsionaalselt, arvestades kehtivaid seadusi ja normatiive. 6 
Maa, metsa, veealade ja maapõuevarade kasutuspõhimõtted tulenevad seaduses määratud 7 
piirangutest ning juba olemasolevast kasutusest, asukohast ja keskkonnast. Piirangute 8 
rakendamiseks ja nende kehtestamiseks on maa tagastamise küsimustega tegelevatel ametiisikutel 9 
vaja igal üksikul juhul veel kord tutvuda sellekohaste seaduste ja määrustega, et vältida igasuguseid 10 
ekstsesse. 11 
 12 
Võru vallal on kehtiv üldplaneering, millega on sätestatud üldised maakasutus- ja ehitustingimused 13 
vallas. Võru valla üldplaneering kehtestati 2008. aasta kevadel. 14 
 15 

4.1. MAAREFORM 16 

 17 
Valdavalt on maareform lõppenud. Järgmise viie aasta tööks maareformi osas jääb riigimaade ja 18 
munitsipaalomandisse (pooleli olevate tööde lõpetamine) taotletavate maade nõuetekohane 19 
vormistamine ja vajaduse korral maa  kasutusvaldusse seadmise eeltööde tegemine. 20 
 21 
 Lähiaastate eesmärgid:  22 
 23 
 24 
 25 

 26 

 27 

4.2. VALLA TEED 28 

Võru valla teed on inventariseeritud 2005. aastal ja andmebaas on lisatud Maanteeameti ühtsesse  29 
teeregistrisse. Prioriteetideks on valla teede suvine ja talvine hooldus ning valla teede remont ja 30 
rekonstrueerimine. 31 

 32 
Teehooldetööd toimuvad iga-aastase detailse teehooldekava alusel: 33 

 talvine lume- ja libedusetõrje;  34 

 kevadine ja sügisene vallateede hööveldamine (suvel vastavalt vajadusele); 35 

 kraavide ja truupide remont ja ehitus; 36 

 teeäärte võsast puhastamine ja niitmine; 37 

 kruuskatete remont; 38 

 liikluskorraldusvahendite ja teeviitade paigaldamine; 39 

 erateedel valla eelarvest lumetõrjetööde teostamine. 40 
 41 
 42 
 43 

 lõpetada maade munitsipaliseerimine ja riigiomandisse jäetavate maade vormistamine  
(sealhulgas 1940. aasta seisuga Kasaritsa ja Võru vallale kuulunud maade 
munitsipaliseerimine);  

 leida rahalised vahendid, et munitsipaliseeritud maa-alade kohta detailsemad planeeringud 
koostada ja need ellu viia;  

 mõõta välja üldkasutatavad teed ja leida raha nende tööde tegemiseks. 
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 1 
 2 

 3 
Võru vallas on olemas kergliiklusteede võrk, mis ühendab Võru linna Parksepa, Väimela ja Kose 4 
alevikega ning Puiga ja Verijärve küladega, hoogustades seeläbi sotsiaalmajanduslikku arengut ning 5 
parandades läbi liikumise inimeste heaolu ja tervist.  6 
 7 
Hetkel on olemas järgmised valgustatud kergliiklusteed: Võru-Parksepa-Väimela, Võru-Kose-8 
Verijärve ja Võru-Kose-Puiga. 9 

 10 
Perspektiivis toimuvad teehoolde- ja ehitustööd: 11 

 olemasolevate katete korduspindamised; 12 

 tolmuvabade katete ehitamine suurema intensiivsusega ja tiheda asustusega teedel; 13 

 suvine tolmutõrje alevike, aiandite ja väikekohtade teedel. 14 
 15 
 Lähiaastate eesmärgid:  16 

 17 
 18 
 19 
 20 

 21 

 22 

 23 

5.   ELAMUMAJANDUS, SOOJAVARUSTUS, ÜHISVEEVÄRK JA-24 

KANALISATSIOON. ETTEVÕTLUS. EKESKKONNAKAITSE. 25 

VALLA EELARVE 26 

5.1. ELAMUMAJANDUS 27 

 28 
Lähitulevikus ei ole Võru vallas suurelamute ehitust ette näha, seevastu on hoogustunud 29 
ühepereelamute ehitamine. Jätkub suvilate ümberehitamine elamuteks. Võru vallal on kaks 30 
munitsipaalkorterit ja 28 sotsiaalkorterit. Enamikus Võru valla majades on moodustatud 31 
korteriühistud. 32 
 33 
Võru vallas on aastatel 2003–2015 (1. augusti seisuga) algatatud 63 detailplaneeringut. Valla 34 
üldplaneeringuga on määratud elamuehituse alad (tiheasustus, hajaasustus) ja põhimõtted. 35 
 36 
Ehitisregistri andmetel oli 2015. aasta juuni seisuga Võru vallas kasutusel 2090 elamut, sh 1176 37 
üksikelamut, kaks paariselamut, kuus kahe korteriga elamut, neli ridaelamut, 826 suvilat ja aiamaja, 38 
neli ühiselamut, 71 kolme ja enama korteriga elamut, üks erihooldekodu. Kasutusest maas on 10 39 
elamut, ehitamisel 30 elamut ja väljastatud ehitusloaga kokku 117 elamut. 40 
 41 
Tulevikus on põhilisteks elamuehituse suundadeks:  42 

 ühepereelamute ehitamine;  43 

 olemasolevate elamute rekonstrueerimine; 44 

 olemasolevate aiamajade ja suvilate kohandamine ja rekonstrueerimine aastaringseks 45 
elamiseks. 46 

 koostada iga-aastane detailne teehoolduskava;  

 koostada pikaajaline valla teehooldekava; 

 rajada Võrust Lõuna-Eesti haiglani, Väimelas Pärna tee ja Lapi tee äärde ning Puiga-
Kasaritsa-Verijärve asulaid ühendav kergliiklusteed; 

 koostöös Maanteeametiga leida lahendused Võru-Vagula risti kergliiklustee    
projekteerimiseks;  

 inventariseerida Võru valla teeregistris olevad teed, uuendada ja koostada kaardimaterjal. 
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 1 
 2 
 Lähiaastate eesmärgid: 3 
 4 
 5 
 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 

 13 

5.2. SOOJAVARUSTUS       14 

 15 
Võru vallas asuvad katlamajad on erastatud: soojusenergia tootmise ja müügiga tegeleb Parksepa 16 
alevikus OÜ SW Energia, Väimela alevikus OÜ Vee-ekspert ja Puiga külas OÜ Puiga Soojus. 17 
Nimetatud firmad tegelevad ka katlamajade rekonstrueerimise, soojatorustiku korrashoiu ja 18 
arendamisega. Kaugküttepiirkond on moodustatud kõigis kolmes asulas. Vallavalitsus toetab omalt 19 
poolt kaugkütte säilimist. 20 
 21 

Väimela katlamaja tootis 2014. aastal 4230,50 MWh soojusenergiat. Soojusenergia tarbijaid on 15 22 

hoonet. Soojustrasside kogupikkus on ligikaudu 1570 m, neist renoveeritud tänase seisuga 910 m. 23 

Väimela katlamaja töötab põlevkiviõli küttel.  24 

 25 

Parksepa katlamaja tootmismaht 2014. aastal oli 3835 MWh. Soojusenergia tarbijaid on  22, millest 26 

eratarbijaid (k.a korteriühistud) 12 hoonet. Soojustrasside kogupikkus on 2400 meetrit, millest 27 

rekonstrueeritud 800 meetrit. Trassikadu keskmiselt on 20% aastas. Katlamajas on kasutusel 28 

hakkekatel 3,0 MW ja reserv- ja tipukatel põlevkiviõliga 3,0 MW. 29 

 30 

Puiga katlamaja tootmismaht 2014. aastal oli 1500 MWh. Soojusenergia tarbijaid on kokku 10, 31 

sealhulgas 6 eratarbijat (k.a. korteriühistud). Soojustrasside kogupikkus on 1700 meetrit, millest 32 

renoveerimist vajab ca 80% trasside kogupikkusest. Puiga katlamaja töötab hakkepuidul. 33 

 34 
2013. aastal rekonstrueeriti Puiga külas ja Väimela alevikus soojatorustikke. Üldiselt on aga 35 
probleemid kõigil soojusenergia tootmisega tegelevatel ettevõtjatel samad: amortiseerunud 36 
katlamajade seadmed ja soojustrassid, mis vajavad lähiaastatel renoveerimist või väljavahetamist. 37 
 38 
Kõik tarbijad on varustatud soojusenergia arvestiga (keskküte ja soe vesi). Ainult Väimela alevikus 39 
on säilinud sooja tarbevee tootmine. Tulevikus saavad uued elamud liituda kehtestatud 40 
kaugküttepiirkondadega.  41 
 42 
2015. aasta suvel alustati Võru valla soojusmajanduse arengukava koostamisega, mis peaks 43 
valmima aasta lõpuks. Arengukava koostamise tulemusena saavad Võru valla võrgupiirkonna 44 
soojusettevõtjad oma tegevust ning pikaajalisi investeeringuid efektiivsemalt planeerida ja teostada 45 
ning läbi selle vähendada lõpptarbimisega seotud kulusid (energia tõhusam tootmine, jaotamine ja 46 
tarbimine). 47 
 48 
 49 

 lahendada kaugemas tulevikus koos Võru linnaga vee- ja kanalisatsioonisüsteemi  
väljaehitamise küsimused aiandusühistute piirkondades; 

 teha aiamajade elamuteks ümberehitamise planeeringud endiste aianduskooperatiivide 
piirkondades (planeeringud peavad andma lahenduse ühisveevärgi, elektrivarustuse, 
teedevõrgu jne arendamiseks); 

 korraldada järjepidevalt kontrolli püstitatavate ehitiste ja rajatiste seaduslikkuse üle; 

 viia katlamajad, korteriühistud, eramud ja avalikus kasutuses olevad hooned üle taastuvatele 
kütustele. 
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 2 
 Lähiaastate eesmärgid: 3 

 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 

 10 
 11 
 12 
 13 

 14 

 15 

5.3. ÜHISVEEVÄRK JA -KANALISATSIOON  16 

 17 
Võru Vallavolikogu 12.11.2014 määrusega nr 19 kinnitati Võru Valla ühisveevärgi ja -18 
kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2026. Uue arengukava kohaselt on lisaks 19 
olemasolevate (Kose aleviku ja Meegomäe aiandid, Võlsi tee) torustike renoveerimistöödele kavas 20 
uute vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine koos liitumisega Võru linna ühisveevärgi- ja 21 
kanalisatsioonitorustikuga Võrumõisa, Konnametsa ja Võlsi aiandi piirkonnas ning Navi ja 22 
Kirumpää külas.  23 
 24 
2008. aastal asutati valla vee-ettevõte OÜ Võru valla Veevärk, mille ülesandeks on veemajanduse 25 
korrastamine ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamine vallas. OÜ Võru valla Veevärk 26 
eestvedamisel esitati taotlus Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi, et saada toetust vee- ja 27 
kanalisatsioonitorustike väljaehitamiseks. Projekti raames ehitati ja rekonstrueeriti vee- ja 28 
kanalisatsioonitorustikke Puiga, Parksepa, Väimela ja Kose asulas ning Meegomäe ja Kose aiandis.  29 
 30 
Koostöös Maanteeametiga on paigaldatud uued vee- ja kanalisatsioonitorud Räpina mnt 28 ja 30 31 
korrusmajadele ja nende naabruses olevatele kinnistutele. Praegu toimuvad liitumised uute vee- ja 32 
kanalisatsioonitorustikega. 33 
 34 
Võru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid anti 1999. aastal konkursi korras tähtajaga 5+5 35 
aastat rendile OÜ-le Väimela Soojus. Kose aleviku Operimäe piirkonda teenindas AS Võru Vesi. 36 
Kose aleviku reovesi kanaliseeriti Võru linna kanalisatsioonisüsteemi. 37 
 38 
Võru Vallavolikogu 10.04.2013 otsusega nr 223 kehtestati AS Võru Vesi tegevuspiirkonnaks Võlsi 39 
tee, Kose alevik, Meegomäe ning Räpina maantee vee- ja kanalisatsioonivõrkude territoorium.  40 
 41 
AS Võru Vesi tegevuspiirkonnad jõustusid alates rendilepingu ja opereerimislepingu sõlmimisest 42 
(01.02.2013). AS Võru Vesi on opereerimist alustanud, teenindades Võru Vallavolikogu otsusega 43 
kehtestatud  piirkondi. Kose, Meegomäe, Võlsi tee ja Räpina mnt reovesi suunatakse AS Võru Vesi 44 
reoveepuhastussüsteemi. Kose ja Meegomäe veetorustik on ühendatud Võru linna veetorustikuga. 45 
OÜ Väimela Soojus tegevuspiirkonnaks jäid Puiga ja Navi küla ning Parksepa ja Väimela alevik. 46 
 47 
 48 
 49 
 50 
 51 
 52 

 tagada majasisene keskküttesüsteemi tasakaalustamine korteriühistute ja teiste 
majavaldajate poolt; 

 soosida tervikliku kaugküttesüsteemi säilimist majas, sest iga üksiku tarbija süsteemist 
väljalangemine tõstab ülejäänute jaoks soojusenergia hinda; 

 jätkata vallale kuuluvates hoonetes soojapidavuse parandamiseks vajalikke töid (uste ja 
akende vahetamine, välisseinte soojustamine jne), edendada uutele energialahendustele 
üleminekut;  

 viia Väimela katlamaja koostöös omanikuga üle odavamatele küttelahendustele. 
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 2 
Ühisveevärk ja -kanalisatsioon paiknevad Võru valla alevikes ja külades järgmiselt: 3 

 Parksepa alevik - 642 elanikku, keskkool, lasteaed, kauplused, AS Lapi MT, AS Kagu-Eesti 4 
Turvas jt; 5 

 Väimela alevik - suurfarmi puurkaevu piirkond, 45 elanikku, OÜ Väimela Majand laudad, 6 
Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja, AS Rauameister jt; 7 

 Väimela alevik - tehnikumi puurkaevu piirkond, 528 elanikku, Võrumaa 8 
Kutsehariduskeskuse peahoone ja ühiselamud, Väimela Tervisekeskus, lasteaed, kauplused; 9 

 Kose alevik - 550 elanikku, korrusmajad ja Valgjärve tänava individuaalmajad; 10 

 Puiga küla - 292 elanikku, põhikool, lasteaed, ettevõtted; 11 

 Navi küla - 251 elanikku, Jaagumäe talu sigalad; 12 

 Meegomäe küla - 305 elanikku, AS Lõuna-Eesti Haigla. 13 
 14 

Suuremad põhjaveetarbijad on AS Lõuna-Eesti Haigla ja OÜ Väimela Majand laudad Vagulas. 15 
Kokku paikneb Võru vallas 113 puurkaevu.

 
 16 

 17 
AS Lõuna-Eesti Haigla territooriumil ühendavad erinevaid haiglahooneid veetorud pikkusega 358 18 
m. Torud vajavad rekonstrueerimist ning veetöötlusseadmed täiustamist, et vähendada raua ja 19 
mangaani sisaldust vees.   20 
 21 
Veemõõtjad on paigaldatud kõikidesse vallale kuuluvatesse pumbajaamadesse (näitude alusel 22 
maksab vee-ettevõte vee ressursimaksu) ja tarbijatele. Seoses veemõõtjate paigaldamisega on 23 
veetarbimine oluliselt langenud. Kui 1990. aastal tarbiti keskmiselt 250 liitrit vett inimese kohta 24 
ööpäevas, siis praeguseks on tarbimine langenud 60-80 liitrini. Vähene tarbimine põhjustab vee 25 
kvaliteedi langust torustikus (torustik on läbimõõdult mõeldud tunduvalt suuremaks tarbimiseks). 26 
 27 
2015. aasta märtsis käivitus Võru maakonnas taas Hajaasustuse programm, mille käigus püütakse  28 
lahendada hajaasustuses elavate inimeste vee, kanalisatsiooni, juurdepääsuteede ja autonoomsete 29 
elektrisüsteemidega seotud probleeme. Toetatakse salv- ja puurkaevude rajamist, kaevude 30 
puhastamist, teede ehitamist, kanalisatsioonisüsteemide ning autonoomsete elektrisüsteemide 31 
rajamist.  32 
 33 
Suuremad investeeringud ühisveevärki 2004-2015 on olnud:  34 

 Puiga reoveepuhastusseadmete rekonstrueerimine;   

 Parksepa tootmispargi arendamise raames veetorustiku väljavahetamine; 

 Väimela tööstusala infrastruktuuri arendamine; 

 Räpina mnt kortermajade vee- ja kanalisatsioonitorustiku ja pumpla renoveerimine;  

 Võlsi tee ühisveevärgi arendamine;  

 Parksepa reoveepuhasti rekonstrueerimine;  

 Väimela reoveepuhasti rekonstrueerimine;  

 Suuremate veetöötlusseadmete renoveerimine; 

 Navi veepumpla renoveerimine;  

 Navi veetorustiku rekonstrueerimine ja laiendamine; 

 Puiga, Parksepa, Väimela, Kose ja Meegomäe piirkonna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine ja ehitamine. 
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 Lähiaastate eesmärgid: 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 

 9 
 10 
 11 

            12 

 13 

5.4. ETTEVÕTLUS 14 
 15 
16.07.2015 seisuga oli Võru valla territooriumil äriregistrisse kantud 440 ettevõtet, neist 9 16 
aktsiaseltsi, 288 osaühingut, 138 FIE-t, kaks täisühingut, kaks usaldusühingut ja üks tulundusühistu, 17 
199 mittetulundusühingut ja 3 sihtasutust.   18 
Võru vallas on 10-49 töötajaga ettevõtteid kümme, 50-249 töötajaga ettevõtteid viis ja üle 250 19 
töötajaga ettevõtteid üks. 20 
 21 
Ettevõtlus on koondunud peamiselt alevikesse. Puidutöötlemise ettevõtted asuvad Puigal, 22 
Umbsaares, Kosel ja Verijärvel. Põllumajandus on arenenud rohkem Võru valla põhjapoolsetel 23 
aladel, kus tegutsevad OÜ Väimela Majand ja Jaagumäe talu. Kauplused asuvad alevikes ning 24 
Puiga ja Navi külas.   25 
 26 
Peale kohalikku toorainet (saekaatrid, mööblitootjad) töötlevate firmade on Väimelas, Parksepas ja 27 
Võrusoos kolm ettevõtet, mille põhitoodanguks on metallkonstruktsioonid. Puigal ja Kosel töötavad 28 
autode remondi ja hooldusega tegelevad ettevõtted. 29 
 30 
Lisaks ettevõtetele, mis tegelevad otseselt tootmisega, on valla lõunaosas mitu turismitalu ja 31 
Kütioru puhkekeskus. Üldjuhul tegeletakse vallas ettevõtlusega, mis on varasemate aastate jooksul 32 
välja kujunenud, milleks on olemas tootmishooned, vastav sisseseade ja teataval määral ka 33 
oskustööjõud, ning ettevõtlusega, mille jaoks saab kasutada kohalikku toorainet. 34 
 35 
2012. aastal kehtestati koostöös MTÜ-ga Võrumaa Tehnoloogiainkubaator Väimela alevikus 36 
tehnokeskuse maaüksuse detailplaneering. 2014. aasal kehtestati Väimela tööstusala 37 
detailplaneering.   38 
 39 
 Lähiaastate eesmärgid: 40 

 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 

 47 
   48 

 49 

 50 

 51 

 ehitada uued ning renoveerida olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud ning 
ülepumplad; 

 arendada sademeveekanalisatsiooni suuremates keskustes; 

 osaleda Hajaasustuse programmis; 

 leida ühtekuuluvusfondi projektist „Võru valla asulate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine ja laiendamine” välja jäänud piirkondadele rahastusvõimalused. 

 korraldada täiendusõpet Võrumaa Kutsehariduskeskuse baasil; 

 leida võimalusi ettevõtjatele suunatud koolituste, infopäevade, õppevisiitide jne 
korraldamiseks ja omavahelise koostöö soodustamiseks; 

 kujundada ja arendada Parksepa ja Väimela tööstusala  (puidu- ja metallitöötlemise 
tehnoloogia, materjalide töötlemine, IT-lahendused, disain); 

 toetada ettevõtluse arengut infrastruktuuri arendamise, sh juurdepääsuteede arendamise 
kaudu tööstuspiirkondades; 

 rekonstrueerida Umbsaare tööstusala juurdepääsutee.  
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5.5. KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEMAJANDUS 2 

 3 
Võru vallas asunud Räpo prügila suleti 16. juulil 2009. Sulgemistöid alustati detsembris 2009 ja 4 
lõplikult suleti prügila 2011. aastal. Sulgemistöid tegi vastavalt riigihankele AS Semuehitus. 5 
 6 
Jäätmejaamad on valminud või osalt valminud Võru linnas (Räpina mnt 22, endine OÜ Võrko 7 
territoorium), Rõuge vallas ja Vastseliina vallas. Vastavalt koostööleppele Võru linnaga saavad 8 
Võru linna keskkonnajaama kasutada kõik Võru valla elanikud. Korraldatud jäätmevedu Võru 9 
vallas algas 1.09.2009. Alates 01.02.2015 teenindab Võru valla haldusterritooriumil korraldatud 10 
jäätmevedu avaliku hanke tulemusel Eesti Keskkonnateenused AS. 11 
 12 
Võru linn ja Võru vald on asutanud MTÜ Võru Jäätmekeskus. Selle eesmärgiks oli rajada ja 13 
käivitada KIK-i rahastamisel jäätmete ümberlaadimise jaam. Umbsaares asuv jäätmekeskus võtab 14 
elanikelt ja asutustelt vastu olmejäätmeid, paberit ja pappi, vanu rehve, romuelektroonikat. 15 
Tulevikus on plaanis laiendada ehitus- ja lammutusjäätmete kogumist ja sorteerimist. Fekaalivedu 16 
on võimalik tellida vastava litsentsiga ettevõtjatelt. Fekaalid punkerdatakse AS Võru Vesi 17 
puhastusseadmetesse. 18 
 19 
Ohtlikke jäätmeid, vanu rehve ning romuelektroonikat on elanikel võimalik tasuta ära anda Võru 20 
linna keskkonnajaamas Umbsaare jäätmekeskuses. Igal aastal korraldatakse valla suuremates 21 
asulates ja külades elanikele ohtlike jäätmete kogumise ringe. Keskkonnainvesteeringute Keskuse 22 
rahastusel on toimunud eterniidijäätmete  kogumisringid, kus vallaelanikud saanud tasuta üle anda 23 
ohtlike-ja eterniidijäätmeid. Analoogseid kogumisringidega on plaanis jätkata. 24 
 25 
Vastavalt pakendiseadusele on edukalt käivitunud klaas-, plast- ja plekktaara kokkuost elanikelt. 26 
Taaraautomaadid asuvad valla alevike suuremates toidukauplustes (Väimelas, Parksepas, Puigal). 27 
Pakendikogumise konteinerid asuvad Väimela, Kose, Parksepa asulas ning Puiga, Navi ja 28 
Meegomäe külas. 29 
 30 
Võru valla territooriumil asub osaliselt Haanja looduspark, samuti Verijärve ja Andsujärve 31 
maastikukaitseala, kus kehtivad majandusliku ja ehitusliku tegevuse piirangud.  32 
 33 
 Lähiaastate eesmärgid:  34 

 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 

 47 

 48 

 Räpo prügila sulgemisest tulenev seire- ja hoolduskohustus; 

 hallata ning arendada koostöös Võru linnaga segaolmejäätmete ümberlaadimisjaama Võru 
vallas Umbsaare külas; 

 arendada ehitus- ja lammutusjäätmete kogumise ja käitlemise võimalusi; 

 tõhustada prügi esmast sorteerimist suurte kortermajade juures (klaasi, paberi, plasti tarbeks 
eraldi konteinerid); 

 tõhustada biolagunevate jäätmete kogumist tiheasustusaladel (korterelamute juures), 
korraldada suuregabariidiliste jäätmete kogumise kampaaniaid; 

 propageerida elanike seas loodushoidu ja säästva arengu põhimõtteid, teha koostööd 
taaskasutusorganisatsioonidega, et laiendada pakendijäätmete kogumise võrgustikku; 

 edendada keskkonnateadlikkust jäätmete koguste vähendamiseks; 

 toetada võimaluse korral keskkonnaprojekte; 

 renoveerida ja arendada Väimela järve äärsete tiikide ala; 

 korrastada ja parendada valla haljasalasid. 
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 1 

5.6. VALLA EELARVE   2 

 3 
Omavalitsuse eelarvepoliitika aluseks on maksumaksjate raha otstarbekas ja säästlik kasutamine. 4 
Lisaks arengukavale koostatakse eelarvestrateegia nelja järgmise aasta kohta. Selles dokumendis 5 
näidatakse, kuidas on seotud arengukavas püstitatud eesmärgid ja ressursid, et tagada valla stabiilne 6 
areng ja finantsiline jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis. 7 
 8 
Iga-aastase eelarve koostamise aluseks on valla arengukava, eelarvestrateegia ning volikogu 9 
kinnitatud eelarve koostamise ja kontrollimise kord. Rahandusminister on kinnitanud eelarve tulude 10 
ja kulude klassifikaatorid, mille alusel kogu eelarvet juhitakse.  11 
 12 
Juhul kui eelarve tuludest ei piisa arengukavas ette nähtud tegevuste täitmiseks, on võimalik kulude 13 
katteks laenu võtta. Maksimaalse laenukoormuse määra kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse 14 
finantsjuhtimise seadus. Laenuvõtmise üle otsustab volikogu. Laenudega finantseeritakse volikogu 15 
kinnitatud  investeeringuid ja projektides nõutavat omaosalust. 16 


