
Viisad viisakoordinaatori vahendusel 
Viisakoordinaator koordineerib valla- ja linnavalitsuste, kohalike omavalitsuste 
allasutuste, mittetulundusühenduste ja seltsingute poolt esitatud teadus-, 
kultuuri- või kunstiüritustel, sealhulgas ülikoolide ja muudes 
vahetusprogrammides osalevate isikute nimekirjade alusel või kirikukoguduste 
tegevuses osalevatele ning surnuaedu külastavatele isikutele antavate 
ühekordsete ja mitmekordsete viisade taotlemist  Põlva ja Võru maakonnas EV 
regionaalministri käskkirja põhjal. 

Nimekirjad 
Kultuurivahetuse viisade vormistamine viisakoordinaatori vahendusel toimub VF 
Välisministeeriumis kinnitatud nimekirjade alusel. Kahe riigi vahel on kokku 
lepitud, et aastas saab soodustatud korras viisa kuni 2000 inimest mõlemalt 
poolt pariteetsetel tingimustel. Nimekirja koostamine toimub viisakoordinaatori 
poolt kaks korda aastas (aprilli alguses ja oktoobri alguses), nimekirjad 
hakkavad kehtima ja nende alusel saab hakata viisasid vormistama vastavalt 
alates augustist ja märtsist. Igast nimekirjast saab realiseerida ainult ühe viisa. 

Automaatselt kedagi nimekirja ei kanta. Sooviavalduse nimekirja 
kandmiseks võib nimekirja koostamise perioodil esitada kahel viisil: 

• Kultuurigruppide, ühingute, spordiklubide, koguduste, omavalitsuste ja 
omavalitsuste allasutuste esindajad saadavad viisakoordinaatori 
elektroonilisele kontaktaadressile tabeli kujul esindatava seltskonna 
isikuandmed (perekonnanimi, eesnimi, isikukood) ning võimalikult 
konkreetsed põhjendused viisa vajalikkuse kohta (koostöölepingute 
olemasolu, osaletavate ürituste nimekiri vms.) 

• Lähisugulaste (isa, ema, vanaema, vanaisa, vend, õde, lapsed, 
lapselapsed) hauaplatse hooldavad isikud esitavad viisakoordinaatorile 
lisaks passile Petseri rajoonis paikneva kohaliku omavalitsuse tõendi (mitte 
vanem kui 5 aastat) vastava isiku hauaplatsi olemasolu kohta ning 
tõendusmaterjalid lähisugulusest (sünnitunnistus, abielutunnistus jne.). 

Viisakoordinaator rakendab vabade kohtade vähesuse korral kaalutlusõigust – 
nimekirja kandmisel on prioriteetsed mitmekordsete viisade vajadusega eakamad 
ja vähese liikumisvõimega inimesed, aktiivselt viisat kasutanud isikud ning 
konkreetset tegevuskava omavad asutused-kultuurigrupid. Nimekirja ei kanta 
isikuid, kes: 

• ei oma rahvastikuregistris registreeritud elukohta Põlva- või Võrumaal 
• omavad kehtivat karistuskirjet karistusregistris Tolliseaduse või 

Riigipiiriseaduse alusel 
• ei ole korduvalt realiseerinud eelnevaid nimekirjadesse kandmisi või on 

korduvalt jätnud kasutamata vormistatud viisa 



 

Viisade vormistamine 
Vormistamisel on vajalik passi, dokumendifoto ja tervisekindlustuse olemasolu. 
Mitmekordse viisa eelduseks on asjaolu, et isik on viimase 12 kuu jooksul 
viibinud Venemaal (va. transiitviisa ja viisata laevakruiisid). 

Pass 
Isiku pass peab olema kehtiv veel 6 kuud peale eeldatavat viisa kehtivuse lõppu. 
Passis peab olema vähemalt kaks vaba lehekülge. Kui taotletakse mitmekordset 
viisat ning passi vahetuse tõttu on eelmine viisa ja märketemplid eelmises 
passis, siis on vajalik ka vana pass. 

Foto 
Foto peab olema valge või sarnase heleda tagapõhjaga ning mõõtudega 
3,5x4,5cm. Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud. 

Tervisekindlustus 
Taotlejal peab olema sõlmitud Venemaal kehtiv tervisekindlustuse leping, mis 
peab katma viisa kogu kehtivusaega ning olema kindlustuskattega vähemalt 
30000 eurot. Viisakoordinaatorile tuleb esitada kindlustuse poliisi koopia. 

Viisakoordinaatori vastuvõtud 
Viisataotluste vastuvõtt toimub kindlatel vastuvõtupäevadel 9-s  Kagu-Eesti 
paikkonnas. Üldjuhul toimuvad vastuvõtud iga kuu 1. ja 3. täisnädalal järgmise 
graafiku kohaselt: 

• Esmaspäev – Põlva Maavalitsus kell 8.00, Räpina Sillapää loss kell 11.00, 
Mikitamäe Vallavalitsus kell 14.00 

• Teisipäev – Värska Vallavalitsus kell 8.00, Orava Vallavalitsus kell 11.00, 
Meremäe Vallavalitsus kell 14.00 

• Kolmapäev – Vastseliina Vallavalitsus kell 8.00, Misso Vallavalitsus kell 
11.00, Võru Maavalitsus kell 14.00 

Viisakoordinaator edastab taotlused VF konsulaarosakonnale Tartus 
vastuvõtunädala neljapäeviti, samas saab ta kätte ka eelmise vastuvõtukorra 
vormistatud viisad. Vastuvõtunädala reedeti toimub vormistatud viisade 
jaotamine vallavalitsuste sekretäride kaudu (va. Põlvas – Pesa hotelli 
administraator ja Võrus – viisakoordinaator jagab personaalselt). 

Viisakoordinaatori kontaktid 
Andy Karjus 
Telefon: +372 5110611 
E-post: viisakoordinaator@gmail.com 
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