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SISSEJUHATUS 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 37 lõige 1 sätestab, et vallal peab olema 

arengukava. Arengukava on valla arengut suunav strateegiline dokument, mis fikseerib 

peamised arengusuunad ja prioriteedid. See on aluseks valla eelarve koostamisele, 

investeeringute kavandamisele ja laenude võtmisele. Seega on arengukava peamine alus 

kohaliku omavalitsuse töö korraldamisel. 

Käesoleva dokumendi koostamisel on lähtutud arengukava koostamise üldpõhimõtetest, 

kokkulepitud metoodikast ning erinevatest arengudokumentidest: sh üleriigiline planeering 

Eesti 2030+, Põlva maakonna arengukava 2015-2020, Setomaa arengukava 2015-2025 jt 

valdkondlikud arengudokumendid. Arengukava koostamisel toimusid avatud arutelud 

töögruppides tähtsamate teemavaldkondade kaupa (haridus, kultuur ja sport, sotsiaalsfäär, 

majandus ja infrastruktuur ning turism ja ettevõtlus). Töögruppide tegevust juhtis 

arendusnõunik. Vajalikud statistilised andmed koguti valdkondade eest vastutavate isikutelt ja 

organisatsioonidelt.  

Arengukava vajab töödokumendina pidevat ajakohastamist ning seetõttu on ka käesolev 

Värska valla arengukava valminud eelnevate dokumentide muudatuste ja täienduste 

tulemusena. Võrreldes Värska Vallavolikogu poolt 28.09.2015 kinnitatud arengukava 

redaktsiooniga on korrigeeritud sõnastust ja tegevusi ning lisatud on 2016. aastal kogutud 

arvandmed. 

Arengukava koosneb viiest osast. Esmalt antakse ülevaade vallast üldisemalt. Seejärel tuuakse 

välja Värska valla visioon aastaks 2024, missioon ning strateegilised lähtekohad. Arengukava 

kolmandas osas leiab käsitlust valla hetkeolukord ning probleemid, eesmärgid ja tegevused 

peamiste valdkondade kaupa. Neljas osa hõlmab Värska valla investeeringute kava aastateks 

2016-2020 ning viies ning ühtlasi ka viimane osa Värska valla eelarvestrateegiat aastateks 

2016-2020. 
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1. VÄRSKA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS 

1.1. Geograafiline asend  

 

Värska vald paikneb Lõuna-Eestis Põlva maakonna kaguosas ning piirneb Mikitamäe, Orava 

ja Meremäe vallaga (joonis 1). Värska valla pindala on 187,82 km2 ning asustustihedus 7,5 

elanikku km2 kohta. Kultuuriliselt ja ajalooliselt on Värska vald osa Setomaast, mis 

moodustab üleminekuala Eestimaa ning Venemaa vahel ja on jagatud Eesti-Vene piiriga kahte 

ossa. Geograafiline asukoht on ühelt poolt nii eelis kui puudus. Lähedal on küll Venemaa ja 

Läti, kuid teisalt on probleemiks kaugus ja eraldatus suurtest keskustest. 

 

 
Joonis 1. Värska valla paiknemine. Allikas: OpenStreetMap. 
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Tallinn asub vallakeskusest 275 sõidukilomeetri, valla äärealad isegi kuni 300 km kaugusel. 

Lähimaks kasvukeskuseks on Tartu (87 km) ning seal paikneb ka lähim lennujaam. 

Maakonnakeskus Põlva asetseb 41 km, lähim tõmbekeskus Räpina linn 24 km ja Võru linn 50 

km kaugusel. Venemaa linnadest on Petseri 20 km ning Pihkva 50 km kaugusel. Valda läbib 

Tartu–Petseri maantee ning Tartu–Pihkva ja Valga–Petseri raudtee. Kaugel pole ka Riia–

Peterburi maantee (35 km). 

 

1.2. Ajalooline ülevaade 

 

Esmased teated külade asumisest praeguse Värska ümbruses ulatuvad 16. sajandisse. Ürikutes 

on 1536. aastal nimetatud Säpina küla Piiroja oru nõlval ning 1561. aastal Voropi küla Piusa 

jõe kaldal. 1652. aasta dokumentides esinevad juba paljud praegused külad varem kui nende 

nimed ürikulehtedele jõudsid. 

Ülemöödunud sajandi lõpul oli Värska kümnekonna perega väike külake Petseri kreisi 

Lobotka vallas. Möödunud sajandi alguseks lähenes elanike arv sajale. J. Hurda andmetel oli 

elanikke 93 ning neist mehi 41. 1759. aastal ehitati Värskasse esimene puust kirik. 

Kooliharidus sai Värskas alguse 1894. a asutatud semstvo algkoolist Slobotka külas. 1904. 

aastal ehitati puukiriku kõrvale praeguseni säilinud kivist kirik. See andis tõuke vallakeskuse 

ületoomiseks Värskasse.  

1922. aastal nimetati Värska ametlikult Järvesuu valla keskuseks. Vald hõlmas 34 küla ning 

vallas elas 3223 elanikku. Värska vald on moodustunud endise Petserimaa kolme valla osast: 

Järvesuu, Petseri ja Satserinna vallast. Värska vallale anti omavalitsuslik staatus 4. juunil 

1992. aastal. 

Värska on Setomaa üks tähtsamaid keskusi. Maapiirkonna kohta on võrdlemisi hästi arenenud 

teenused ja infrastruktuur. Siin on kontrast vana ja uue, mineviku ja tänapäeva vahel 

tõenäoliselt suurem kui kusagil mujal Eestis. Värskas on säilinud meie rahva seas hinnatud 

minevikupärandid: iidsed kaunid rahvarõivad, tänapäeval laialt populaarsust võitnud seto 

leelo ning arhailine keelemurrak inimeste keelepruugis. 
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1.3. Rahvastik 

 

Värska valda on 01.06.2017 seisuga registreeritud 1366 elanikku, neist 649 (48%) on naised 

ning 717 (52%) mehed. Võrreldes 2003. aastaga on Värska valla elanike arv vähenenud 14% 

võrra (joonis 2).  

 

 
Joonis 2. Värska valla rahvastik ajavahemikul 2003-2016. Allikas: Rahvastikuregister. 

 

Valla keskuseks on Värska alevik, kus elab 01.06.2017 seisuga 483 elanikku. Suuremad külad 

on Treski (99 elanikku), Väike-Rõsna (99 elanikku), ja Lobotka (68 elanikku) ja Saatse (63 

elanikku). Värska valda registreeritud elanike arv külade lõikes on toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Värska valla elanike asustus külade lõikes 01.06.2016 seisuga. 

Küla/alevik 

Aastad 

2003 2007 2011 2014 2017 

Registreeri
tud elanike 

arv 

Registreerit
ud elanike 

arv 

Registreerit
ud  elanike 

arv 

Registreeri
tud elanike 

arv 

Registreeri
tud elanike 

arv 

Koidula 6 3 1 0 0 

Kolodavitsa 43 37 34 38 40 

-5% 
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Kolossova 9 12 11 13 11 

Korela 15 12 9 6 5 

Kostkova 27 22 16 17 16 

Kremessova 21 18 20 13 10 

Kundruse 12 11 12 8 11 

Litvina 26 23 18 15 20 

Lobotka 70 77 90 76 68 

Lutepää 9 7 7 6 5 

Matsuri 55 47 42 51 59 

Määsovitsa 18 16 19 19 12 

Nedsaja 44 39 27 36 44 

Pattina 23 21 19 13 12 

Perdaku 29 20 22 20 22 

Podmotsa 22 23 15 13 13 

Popovitsa 10 12 12 13 15 

Rääptsova 9 9 7 5 5 

Saabolda 41 39 38 31 26 

Saatse 75 89 83 97 63 

Samarina 7 5 5 5 7 

Sesniki 24 24 22 32 16 

Säpina 28 23 32 18 24 

Tonja 24 19 21 20 18 

Treski 127 118 113 103 99 

Ulitina 20 19 20 19 19 

Vaartsi 11 10 11 9 8 

Vedernika 10 7 13 16 14 

Velna 41 35 32 32 34 

Verhulitsa 27 23 21 21 19 

Voropi 4 9 9 11 14 

Võpolsova 15 7 7 11 6 

Väike-
Rõsna 

93 100 108 100 99 

Värska 590 570 542 512 483 

Õrsava 9 7 7 6 9 

KOKKU 1595 1513 1466 1404 1366 

Allikas: Rahvastikuregister 
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Rahvastiku seisukohast on valla võtmeprobleemideks elanikkonna ning sündivuse 

vähenemine. Samuti valmistab muret noorte, aktiivsete ja haritud inimeste lahkumine. 

Aastatel 2007-2016 on sündide arv Värska vallas püsinud küll üldjoontes stabiilsena, jäädes 8 

ja 17 vahele, kuid väikesed absoluutarvud viitavad tõsiasjale, et lapsi sünnib vallas vähe 

(joonis 3). Surmade arv on antud ajavahemikul vähenenud poole võrra (50 %), kuid surmade 

arv ületab siiski sündide arvu kõikide aastate lõikes. Valda sisserännanud inimeste hulk on 

vaadeldaval perioodil kõikunud 22 ja 49 inimese vahel, sealjuures enim oli neid 2012. aastal. 

Huvi Värskasse elama asumiseks on olemas, kuid probleemiks on sobilike elamispindade 

puudus. Väljaränne on näitamas langustrendi, mis suuremate absoluutarvude erinevuste tõttu 

mõjutab ka olulisel määral valla elanike arvu. Positiivse noodina joonistub väljatoodud 

näitajatest välja elanikkonna vähenemise aeglustumine, sest negatiivne saldo on aastate 

möödudes järjepidevalt vähenenud. 

 

Aasta Sisseränne Väljaränne Sünnid Surmad Saldo 

2007 22 39 8 36 -45 

2008 27 29 12 26 -16 

2009 36 41 10 29 -24 

2010 38 31 8 26 -11 

2011 29 50 16 23 -28 

2012 49 54 17 25 -13 

2013 29 24 10 21 -6 

2014 33 33 9 22 -13 

2015 34 54 13 18 -25 

2016 63 61 14 21 -5 
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Joonis 3. Värska valla sünnid, surmad ja ränne ajavahemikul 2007-2016. Allikas: Statistikaamet. 

Valla rahvastiku vanuselisest koosseisust ilmneb, et tõsiseks probleemiks on valla 

elanikkonna vananemine. Viimase 10 aastaga on selgelt vähenenud noorte (kuni 19. aastaste) 

osakaal (joonis 4). Iseloomulikuks on ka naiste suurem osakaal pensionieas elanike hulgas. 

 

 

Joonis 4. Värska valla rahvastiku vanuseline koosseis 2004. ja 2014. aastal. Allikas: 

Rahvastikuregister. 

 

Pikemas perspektiivis kahaneb sarnaselt paljudele teistele Eesti väikevaldadele tööealiste 

elanike hulk ning suureneb eakate osakaal. Selline suundumus toob paratamatult kaasa 

ülalpeetavate osakaalu suurenemise, mis on antud valdkonna puhul võtmeprobleem. 

Rahvastiku areng sõltub suurel määral riigi rahvastiku- ja regionaalpoliitikast ning valla 

elanikkond võib suureneda eelkõige sisserände tulemusena. Vald omalt poolt saab rahvaarvu 

püsimisele kaasa aidata vaid kaudsete vahenditega. Näiteks soodustada uute elamurajoonide 

rajamist ning tutvustades Värska valda hea elukohana, mille eelisteks on meeldiv ja puhas 

looduskeskkond, haridusasutused ja aktiivne kultuurielu. Kindlasti tuleb jätkata Maale elama 

projektiga, mille eesmärgiks on muuta ühiskonna hoiakuid maal elamise suhtes teadlikumaks 

ja positiivsemaks ning selle kaudu tuua maale rohkem inimesi. Realistlik eesmärk on 

saavutada vallas üle 1500 elaniku ning selle poole ka püüeldakse. 
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2. VISIOON, MISSIOON JA STRATEEGILISED 

LÄHTEKOHAD 

2.1. Visioon aastaks 2024 

 

Aastal 2024 on Värska vald turvalise ja meeldiva elukeskkonnaga elupaik ning atraktiivne 

puhke- ja turismipiirkond. Säilitatud on elujõuline seto kultuur ning loodud on soodsad 

võimalused ettevõtluse tekkimiseks ja arenguks. 

Värska vald – hüä olõmisõ kotus! 

 

2.2. Missioon 
 

 

Värska valla missiooniks on kujundada vallast elamisväärseim elukeskkond Lõuna-Eestis.  

 

2.3. Strateegilised lähtekohad 

 

1) Säilitatud on elujõuline seto kultuur  

• Seto Talumuuseum kui kultuuripärandi säilitaja ja edasiandja; 

• Seto keelsete ja seto temaatiliste teavikute olemasolu valla raamatukogudes; 

• Seto Instituut kui teadusasutus seisab selle eest, et säilitaks, uuriks ja populariseeriks 

seto kultuuri tehes tihedat koostööd erinevate organisatsioonide ja isikutega; 

• Seto omakultuuri kaasaegsus algse kultuuripärandi baasil; 

• Haridusasutustes on tagatud omakultuuriõpe; 

• Omakultuuri kommete ja traditsioonide taaskasutusele võtmine ja järjepidevuse 

kindlustamine; 

• Pidev ja stabiilne seto käsitöö õppe pakkumine; 

• Seto keele õpetamine; 

• Seto kultuuri edasiandjate tunnustamine; 



12 

• UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse kantud seto leelole järjepidevuse 

tagamine; 

• Luua võimalused valla piiriüleseks kultuurialaseks koostööks. 

2) Võimalused ettevõtluse tekkimiseks ja arenguks 

• Koolitada vastavaid spetsialiste ja suunata tööhõive poliitikat soodustamaks 

puhkemajandust ja turismiettevõtlust; 

• Välja on kujunenud tööstus ja logistikapiirkonnad; 

• Majandusõpe koolis; 

• Töökohad põllumajanduses, metsa- ja puidutööstuses lisaväärtuse loomisega; 

• Soodsas ettevõtluskeskkonnas on tööga hõivatud inimeste osakaal suurenenud 

vähemalt 20%. 

3) Atraktiivne puhke- ja turismipiirkond 

• Seto Talumuuseum koos Saatse Seto Muuseumiga on atraktiivne ja tegevuste rohke 

turismiobjekt lastele ja täiskasvanutele; 

• Seto Tsäimaja on tuntuim seto toidu pakkuja ja tutvustaja; 

• Värska valla nähtav turundus Eestis ja naaberriikides; 

• Värska on koht, kus turistide jaoks on laienenud aastaringse aktiivse tegevuse valik ja 

kasvanud on teenuste pakkujate arv; 

• Välja on arendatud Värska külastuskeskus piirkonna tutvustamiseks; 

• Välja on arendatud loodust ja kultuuri tutvustavad tervisespordiks sobilikud 

matkarajad ning turismipaketid piirkonna külastajatele; 

• Värskas toimuvad üle-eestiliselt tuntud sündmused; 

• Sadama ehitamine vajaliku infrastruktuuriga; 

• Kaldajoone korrastamine meeldivaks elu- ja turismikeskkonnaks; 

• Pakkuda külastajatele tervistavaid kuurortravi protseduure mineraalvee ja ravimuda 

abil; 
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• Tervisespordikeskus on piirkonnas meeldivaim sportimise koht nii tipp-, kui 

harrastussportlasele. 

4) Turvaline ja meeldiv elukeskkond 

• Iga valla elanik on vallale oluline ja kõikidele on võrdsed võimalused; 

• Kättesaadav arstiabi ja muud meditsiiniteenused; sotsiaal- ja avalikud teenused; 

• Pidev ja operatiivne koostöö Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeametiga; 

• Kõikidele lastele on tagatud turvaline keskkond arenguks; 

• Noorte hulgas populaarne ja erinevaid võimalusi pakkuv noortekeskus; 

• Heal tasemel inimeste heaolu tagavate teenuste kättesaadavus vallas; 

• Valla heakorda ja väliskeskkonna ilmet on tõstetud läbi erinevate arendusprojektide. 

• Värskasse on rajatud (taastatud) Petserimaa Vabadussõja mälestusmärk; 

5.) Seoses haldusreformiga ja tuginedes Vabariigi Valitsuse 10.07.2017 määrusele nr 125 

„Meremäe valla, Mikitamäe valla ja Värska valla osas haldusterritoriaalse korralduse 

muutmine ja Misso valla territooriumiosa üleandmine“  

• Rajada Määsi külla Luhamaa nulga külakeskus 
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3. HETKEOLUKORD, PROBLEEMID JA EESMÄRGID 

 

Järgnev peatükk koondab valdkondade kaupa hetkeolukorda kirjeldava ja analüüsiva osa. Iga 

valdkonna lõpuosas on püstitatud arengueesmärgid ja vajalikud tegevused nende 

saavutamiseks.  

Strateegiate elluviimine toimub iga-aastase valla eelarve, riiklike investeeringute ja erinevate 

toetuste (projektide) abil. Arengukava täitmist kontrollib ja hindab vallavolikogu, kes iga 

aasta 1. oktoobriks teeb analüüsi ja kokkuvõtte saavutatust. Järgneva aasta tegevused 

määratakse kindlaks enne uue eelarve vastuvõtmist ja seejärel seotakse tegevused eelarvega. 

 

3.1. Haridus ja noorsootöö 

3.1.1. Alus- ja üldharidus 

Värska Gümnaasium on ainuke gümnaasium Setomaal, kus 2015/2016 õppeaastal õppis 

kokku 123 last. Kooli üheks ülesandeks on seto kultuuri hoidmine läbi oma traditsioonide 

ning piirkonna kultuuri ja keele eripära arvestamine leiab kajastust ka õppekavas. Kooli 

tugevuseks on mitmekülgne tunniväline tegevus, mis toetab õpilaste õppe- ja huvitegevust 

(ringid, õppekäigud). Kool panustab palju eelkutseõpetuse arendamisse ning õppekavas on 

teooria seostatud praktilise tegevusega (nt majandusõpetus, õpilasfirma, arvutiõpetus). Värska 

Gümnaasiumi õpilased on konkurentsivõimelised jätkama õpinguid teistes vabariigi 

üldharidus, kutse- ja kõrgkoolides. 

Viimastel aastatel on teostatud küll mitmeid remonditöid, kuid jätkuvalt on vajalik koolihoone 

ja õpperuumide täielik renoveerimine. Samuti on probleemiks laste arvu vähenemine, mis on 

tinginud riigipoolse haridusraha eraldiste vähenemise. Õpilaste vähesuse tõttu ei saa 

õpetajatele pakkuda soovitud koormust. Laiemas plaanis vajab tõstmist hariduse kvaliteet 

ning tahes-tahtmata nõuavad õppekavad pidevalt uusi õppematerjale ja vahendeid. 

Värska Gümnaasiumi viimase kaheksa õppeaasta õpilaste arvu dünaamikast ilmneb, et laste 

arv on sel perioodil vähenenud kokku 50 õpilase võrra ehk 29%. Positiivse arengusuunana on 

õpilaste arv püsinud viimasel neljal õppeaastal stabiilsena, kõikudes 128 ja 123 õpilase vahel, 

sealjuures oli madalpunktiks 2015/2016 õa (joonis 5). Enim oli vaadeldaval perioodil õpilasi 
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2008/2009 õppeaastal, mil gümnaasiumis omandas haridust 173 õpilast. Õpilaste arvu 

vähenemine on vastavuses valla üldise demograafilise olukorraga, mille kohaselt jääb noori 

vallas üha vähemaks. 

 

 

Õppeaasta I aste 1.-3.kl II aste 4.-6. Kl III aste 7.-9.kl IV aste 10.-12.kl KOKKU 

2008/2009 30 42 60 41 173 

2009/2010 28 37 59 38 162 

2010/2011 19 36 42 31 128 

2011/2012 21 37 41 32 131 

2012/2013 21 32 36 37 126 

2013/2014 27 29 36 36 128 

2014/2015 27 25 34 40 126 

2015/2016 28 27 27 41 123 

2016/2017 19 34 28 27 108 

2017/2018* 23 33 24 33 113 

Joonis 5. Värska Gümnaasiumi õpilaste arv kooliastmete lõikes õppeaastatel 2008/09-

2015/16. Allikas: Värska Gümnaasiumi arengukava 2013-2016 

 

Positiivne tendents on esimese astme (1.-3. klass) õpilaste arvu püsimine viimastel aastatel 

stabiilsena 27 lapse juures, mis on jõudnud võrdväärsele tasemele 2009/2010 õppeaastaga. 

Gümnaasiumiastme õpilaste arv on samal tasemel 2008/2009 õppeaastaga, kuid 



16 

gümnaasiumiastme säilimise seisukohast on järgnevate õppeaastate prognoositava laste arvu 

juures murettekitav suundumus. 

2005. aastal renoveeritud Värska Lasteaias on avatud 3 rühma: sõimerühm ning noorem ja 

vanem lasteaiarühm. Lasteaed kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku. 

Tähtsustatakse koduloolist üldõpet, looduse otsest tunnetamist, keskkonnateadlikkust, laste 

kehalist aktiivsust ja tervislikku toitu. Seda toetab looduslikult kaunis lähiümbrus, arendav 

õueala, õppe- ja kasvatustöö väikestes rühmades ja avarates ning esteetilistes ruumides 

tasapisi uuenevate õppe- ning mänguvahenditega. 

Lasteaed on viimastel aastatel olnud tõusuteel nii laste kui rühmade arvu poolest. 2013. aasta 

septembris avati kolmas rühm ning 2015/2016 õa alguses käis lasteaias 47 last, mis on 20 

lapse võrra rohkem kui 2010. aasta alguses (joonis 6). Samas on jätkuvaks ohuks vähene 

sündivus vallas. 

 

 

Õppeaasta 
Laste arv õa alguses 

(*oletatav) 
Lasteaia lõpetajaid 
(kooliminejate arv) 

2010/2011 27 5 

2011/2012 34 8 

2012/2013 33 14 

2013/2014 36 4 

2014/2015 46 5 

2015/2016 47 8 

2016/2017 48 8 
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2017/2018* 46 12 

2018/2019* 40 5-8 

 

Joonis 6. Värska lasteaia laste arv õppeaasta alguses ning lasteaia lõpetajaid õppeaastatel 

2010/11-2015/16. Allikas: Värska Lasteaia arengukava 2014-2019. 

Kooli minevate laste arv on alates 2001. aastast vähenenud ning kõigub viimastel aastatel 5-

14 vahel. Olukord on murettekitav, sest õpilaste arv on gümnaasiumi säilimise puhul üks 

võtmeküsimusi. Vähene sündivus vallas ei anna alust ülemäära positiivsele tulevikuvaatele. 

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Säilitada omapärase ja traditsioonidega õppekavaga konkurentsivõimeline 

gümnaasium Setomaal; 

EESMÄRK 2: Koolis on kaasajastatud õpikeskkond; 

EESMÄRK 3: Lasteaialaste ja kooli õpilaste arv püsib stabiilsena või kasvab; 

EESMÄRK 4: Lasteaed pakub arendavat ja turvalist õpikeskkonda ning väärtuspõhist 

kasvatust; 

EESMÄRK 5: Tagada kogukonna jätkusuutlik areng. 

 

Vajalikud tegevused: 

Värska Gümnaasium: 

• Kooli renoveerimine; 

• Tagada eelarvelised ressursid kooli arendamiseks ning leida täiendavaid vahendeid 

läbi projektide; 

• Viia ellu Värska Gümnaasiumi arengukavas püstitatud strateegilised eesmärgid; 

• Koostada tegevuskava õpilaste arvu suurendamiseks; 

• Toetada õpetajate professionaalset arengut; 

• Kool osaleb erinevates õppe- ja kasvatusalastes projektides, tegeleb ennetustööga ja 

väärtustab terviseedendamist; 
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• Lähtuda õppe- ja kasvatusprotsessi ülesehitusel õppekavast, mis arvestab kõigi 

õpilaste arengu eripära ning pakub mitmekesiseid valikuid; 

• Leida uusi tunniväliseid tegevusi; 

• Täiustada tugiõppesüsteemi õppetegevuse toetamiseks; 

• Arendada kooli materiaaltehnilist baasi ning kaasajastada õpikeskkonda; 

• Arendada kooli kodulehekülge; 

• Arendada koostööd ümbruskonna koolidega. 

Värska Lasteaed: 

• Kõikidele lastele/soovijatele lasteaiakoha ja mitmekülgse alushariduse tagamine; 

• Leida lisavahendeid lasteaia huvi- ja õppetegevuseks ning – käikudeks; 

• Toetada regulaarset logopeediteenust; 

• Suurendada lasteaia ja lapsevanemate koostöövõimalusi; 

• Tõsta lasteaia õueala turvalisuse taset, uuendada ja täiendada mänguvahendeid; 

• Tõhustada õuesõpet, st rajada loodusõpperada ja metsaparginurk, välja ehitada ja 

sisustada õuesõppemajad; 

• Aidata kaasa võimaluste loomiseks lastehoiu teenuse pakkumisel. 

 

3.1.2. Huviharidus ja noorsootöö 

Värskas tegutseb muusikakool, Värska Avatud Noortekeskus, katusealune 

ekstreemspordiväljak ja erinevad huvialaringid kooli juures, kultuurikeskuses ja 

raamatukogus. Vabaharidust pakub Värska Muusikakool ja projektipõhiselt Värska 

Raamatukogu. Lähimad vabahariduskoolid asuvad Räpinas ja Põlvas.  

Värska Gümnaasiumiga samas hoones tegutseb piirkonna ainus muusikalist põhiharidust 

pakkuv Värska Muusikakool, kus 2015/2016. õppeaastal õppis 48 last ning 8 täiskasvanut. 

1997. aastal avatud kool on tänaseks kasvanud nii õpilaste ja õpetajate arvult kui ka 

pakutavate võimaluste poolest. Muusikakoolil on eelklass, noorem aste (1-4 klass), vanem 

aste (5-7 klass), lisa-aastad ning 2010. a sügisest on Värska Muusikakoolis avatud 
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täiskasvanute õpe. Kool väärtustab pärimusmuusikat, sealhulgas elustades ja edasi kandes 

seto traditsioonilist viiuli-, kandle- ja karmoškamängu. Lisaks saab muusikakoolis õppida 

klaverit, akordionit, trummi, kitarri ja laulu. Kool pakub oma õpilastele pidevalt 

esinemisvõimalusi, korraldades erinevaid kontserte ja sündmusi nii oma koolis kui ka 

piirkonnas laiemalt. Värska Muusikakool on MTÜ Eesti Muusikakoolide Liidu liige. 

Muusikakooli edasine areng sõltub suuresti sellest, kas jätkub ikka lapsi. Õpilaste puudus on 

juba praegu murekoht, sest muusikakool oleks võimeline õpetama senisest enam lapsi. 

Praegune olukord ei võimalda nt täiskohaga pedagooge palgata. Samuti pole muusikakooli 

ruumid täielikult kohandatud muusikakooli spetsiifilistele nõuetele vastavaks. Peamisteks 

probleemideks on kunstliku ventilatsiooni puudumine.  

2007. aastal alustas Värskas tööd Värska Avatud Noortekeskus, mis toimib avatud 

noorsootöö meetodi põhimõttel, pakkudes mitmekülgselt arendavaid vaba aja tegevusi ja 

eneseteostusvõimalusi. Noortekeskuse tööd korraldab noortekeskuse juhataja, kes 

koordineerib ühtlasi ka valla noorsootööd. 2008. aastal valmis noortekeskusel laiendus ja 

2011. aastal sisustati noortekeskus uue mööbliga ning paigaldati uued põrandakatted. 

Lähiaastatel on plaanis täiendada noortekeskuse inventari ning arendada õueala.  

Noorte omaalgatus ja ettevõtlikus on Värska vallas suur. Näiteks kuulub tänu tegusate noorte 

eestvõtmisele noortekeskuse juurde 2006. a kevadel valminud katusealune 

ekstreemspordiväljak, mida renoveeriti 2010. aastal. Samuti on tunnustust pälvinud Värska 

Gümnaasiumi õpilasfirmad. Lastele tegevust jagub ning esiletõstmist väärib kooli poolt 

pakutavad huviringid. Noortekeskus korraldab ka kooli huvitegevust alates 2016. aastast. 

Lisaks viiakse läbi erinevaid loenguid, tervisekasvatuse tunde ning karjääripäevi. Värska 

Noortekeskus on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige. 

Senisest enam vajab vallas tähelepanu nõustamisteenuste valdkond, mille vastu vajadus on 

olemas. Näiteks on levinud sõltuvusainete (alkohol, suits) tarbimine, mis saab alguse üha 

nooremas eas. Käesoleval hetkel on vallas puudu erialaväljaõppega inimestest, kes tegeleksid 

noorte probleemidega. Noorte hulgas esineb töötust sh alkoholisõltuvusest tingitud pikaajalist 

töötust. Probleemiks on ka noorte lahkumine kodukohast. Noorte väljarännet ajendab suuresti 

majanduslik seisukord. Samuti on keskusest kaugel elavatel noortel keeruline osa võtta 

erinevatest ringidest ja noortekeskuse tegevustest. 
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Vabahariduse seisukohast on oluline selle edendamine ja toetamine kohapeal, näiteks: 

keeleõpe, haljastus ja kodukujundus jmt. Probleemina saab välja tuua, et vallas on täpsemalt 

kaardistamata elanikkonna huvid vabahariduse omandamiseks. Saab ette heita koostöö 

vähesust vabahariduse pakkujatega ja naaberomavalitsustega sellel tasandil. Mureks on ka 

elanikkonna vähene teadlikkus vabahariduse omandamise võimalustest. Oma mõju avaldab 

madala elatustaseme juures ka transpordikulude lisandumine õppida soovijatele. Samuti on 

kohapeal puudus kõrge kvalifikatsiooniga erialaspetsialistidest ning juurde tulevale 

personalile on raskendatud vaba elamispinna leidmine.  

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Pakutakse mitmekülgset huvi- ja vabaharidust; 

EESMÄRK 2: Huvihariduse omandamiseks on loodud head tingimused arvestades vastavate 

huvialade spetsiifikat; 

EESMÄRK 3: Noored on kaasatud arenguprotsessidesse. Järjepidevalt toimub noorte 

võimete ja oskuste arendamine ja ettevalmistamine iseseisvaks toimetulekuks. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Mitmekesistada kohapealset huvialategevust (ringid, laagrid) ja leida vajaminevaid 

spetsialiste; 

• Jätkata huvihariduse projektides tegevust koostööpartnerina (vallasiseselt ja väljaspool 
valda); 

• Jätkata valla kultuuriürituste toetamist valla kultuuri- ja spordiürituste finantseerimise 
kaudu; 

• Kaardistada valla elanikkonna huvid vabahariduse omandamiseks; 

• Pakkuda erinevatele sihtgruppidele – noored, haridustee katkestanud, tööturult 

väljatõrjutud tööealised, külavanemad, erivajadustega inimesed – täiendkoolitusi, et 

arendada inimressurssi; 

• Kajastada valla kodulehel huviringide infot; 

• Järjepidevalt täiendada muusikakooli pilliparki, hooldada vajaduspõhiselt 

olemasolevaid pille ning uuendada nooditöötluseks ja salvestamiseks vajalikku 

tarkvara; 
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• Leida püsivalt võimalusi muusikakooli õpetajate erialasteks täienduskoolitusteks; 

• Väärtustada ning tähtsustada erialase kõrghariduse omandamist;  

• Tõhustada koostööd erinevate valla allasutuste, ettevõtjate, MTÜ-de ja noortegruppide 

vahel; 

• Kaardistada valla noorte sotsiaalne olukord ning tulemustest lähtuvalt töötada välja 

ning käivitada vajalikud tegevused; 

• Sisustada noortekeskuse ja skatepargi ruumid lähtuvalt noorte huvidest ja vajadustest; 

• Osaleda aktiivselt ennetusprogrammides ja seeläbi vähendada ning ära hoida 

sõltuvusainete tarbimist noorte seas; 

• Tagada pidev noorsootöö arendamine, suunamine ja korraldamine; 

• Toetada noorsooühenduste tegevusi Värska vallas ning kaasata noori valla 

arenguprotsessidesse; 

• Osaleda erinevates noorsootööd rikastavates programmides ja projektides; 

• Toetada ja tunnustada noorsootööga tegelevaid inimesi; 

• Kaasata noortega tegelemisse sobivaid ja huvitatuid vabatahtlikke; 

• Pakkuda noortele enesearendamise ja –realiseerimise võimalusi erinevate projektide 

kaudu. 

 

Värska Muusikakool 

• Muusikakooli struktuur: 

• eelklass,  

• noorem aste 1.-4. klass, 

• vanem aste 5.-7. klass, 

• lisa-aastad, 

• täiskasvanute õpe 

 

• Muusikakooli õppetöö koosneb grupitundidest ja individuaaltundidest.  
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• Kool püüab leida uusi mooduseid ja vorme, et paremini kohanduda õpilaskontingendi 
ning kultuurikeskkonna vajadustega.  

• Kool võimaldab suurendatud vajadustega - kiirema arenguga ja silmapaistvalt 
andekate õpilaste arengut ja rakendab selleks diferentseeritud õppekavasid ja 
suurendades võimaluse korral tundide mahtu.  

• Kooli õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis; 

• Kool juhindub oma tegevuses Huvikooli seadusest ja huviharidusstandardist ning 
kooli pidaja poolt kehtestatud nõuetest; 

• Muusikakooli  õpetajad on kõrge kvalifikatsiooniga ja – motivatsiooniga; 

• Muusika õppeks on olemas pillid, vajalikud ning kaasaegsed õppevahendid ja ruumid, 
koolil on oma kodulehekülg http://www.vana.verska.ee/muusikakool/; 

• Kool väärtustab pärimusmuusikat, sealhulgas elustades ja edasi kandes seto 
traditsioonilist viiuli-, kandle- ja karmoškamängu; 

• Kool on Eesti Muusikakoolide Liidu liige; 

• Koolis tegutseb mitmeid koosmusitseerimise kollektiive; 

• Kool pakub vabaharidust täiskasvanutele 

• Muusikakoolil on olemas noodikogu ja fonoteek koos õppekava toetava kirjanduse ja 
salvestustega, perioodika väljaannetega ja erialase kirjandusega. 

Võtmeprobleemid: 

• Värska vallas vabahariduse pakkumine hetkel puudub, lähimad väljakujunenud 
vabahariduse pakkumise kohad on Räpinas, Põlvas; 

• Elanikkonna vähene teadlikkus vabahariduse omandamise võimalustest ning 
transpordikulude ja õppevahendite lisandumine õppida soovijatele on madala 
elatustaseme juures liiga kallis; 

• Kohapeal on puudus kõrge kvalifikatsiooniga erialaspetsialistidest; 

• Transpordikulud kaugematest piirkondadest Värska vallas tööl käivatele inimestele on 
suured 

• Juurdetulevale personalile pole võimalik pakkuda vaba elamispinda 

• Muusikakooli ruumid pole täielikult kohandatud muusikakooli spetsiifilistele nõuetele 
vastavaks. Peamised probleemid: 

• puudulik heliisolatsioon, mis tuleneb ventilatsiooniavade kaudu levivast helist 

• kunstliku ventilatsiooni puudumine, 
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• temperatuuri suur kõikumine koolivaheaegadel, mis on naturaalpillide hoidmiseks 
ebasobiv ja toob kaasa nende kiire amortiseerumise,  

• õppeklasside arvu vähesuse tõttu pole võimalik luua statsionaarset ansambli (bändi 
harjutusruum).  

 

3.2. Kultuur ja sport 

 

Värska vald on üks Setomaa neljast vallast ning seetõttu on vald märgatavalt aktiivsema 

kultuurieluga kui enamik maapiirkondi ning kultuuril on tähtis osa valla identiteedist. 

Tugevaks arengueelduseks on elanikkonna järjepidevus seto kultuuri- ja usukommete ning 

tavade järgimisel. Valla elanike jaoks on erinevatel kultuurisündmustel osalemine ja 

harrastustega tegelemine meeldivaks vahelduseks igapäevaelule. Seto kultuuri on vaja hoida 

elujõulisena ning seda läbi omade traditsioonide ja kommete jätkamisega. Valla arengu 

seisukohalt tõstab aktiivne kultuurielu Värska atraktiivsust ka turistide silmis ning mängib 

suurt rolli turistide meelitamisel piirkonda. Sellise olukorra säilitamine ja edasiarendamine on 

valla üks prioriteete. 

Värska valla suurimad traditsioonilised kultuurisündmused on vastlapäev, lihavõttepühad, 

emadepäev, jüripäev, seto pitsi päevad, Suviste käsitöö- ja maalaat, kostipäiv, lastekaitsepäev, 

jaanipäev, vana jaanipäev, leelopäev, Seto Folk, päätnitsapäev, Seto Kuningriigipäev (iga 

nelja aasta tagant), Muinastulede öö, P. Haavaoksa nimeline konkurss, isadepäev, laste 

laulupäev, Anne Vabarna nimeline omakultuuriõhtu ja preemiate kätteandmine, jõululaat ning 

jõulupeod. 

 

3.2.1. Kultuurikeskused ja raamatukogud 

Värska vallas on säilinud tugevad omakultuuri traditsioonid, mida iseloomustab rohke 

kultuurisündmuste ja kultuurieluga tegelevate asutuste arv. Olemas on kogukonnaväline (ka 

riiklikul tasandil) huvi Värska piirkonna kultuurielu ja selle suursündmuste vastu. Kultuurielu 

edendamisel on võetud suund koolitada kohalikke inimesi ringijuhtideks.  

Värska vallas on järgnevad kultuuri- ja infoasutused: 

• Värska Kultuurikeskus; 
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• Saatse Seminarikeskus; 

• Värska Raamatukogu; 

• Saatse Raamatukogu. 

Kultuuriürituste toimumisel on keskseks kohaks kujunenud 2008. a oktoobris renoveeritud 

Värska Kultuurikeskus. Kultuurikeskuse saale on võimalik kasutada kontsertide, 

tantsuõhtute, diskode, tantsuklubide, teatrite, seminaride, koolituste jm sündmuste tarbeks. 

Jätkuvalt käivad kultuurikeskuses koos erinevad tantsurühmad ja leelokoorid. Pärast 

uuenduskuuri on keskuse ilme muutunud kaunimaks nii seest kui väljast. Siseruumid on 

viimistletud ning paigaldatud on sündmuste korraldamiseks vajalik tehnika- ja valguspark, 

kinoekraan ja projektor. Saalis on kohti korraga 200-le külastajale.  

Värska Kultuurikeskus osaleb järgmiste organisatsioonide tegemistes: 

• MTÜ Eesti Folkloorinõukogu; 

• Põlvamaa Kultuuri Koostöökogu. 

Vallas on olemas hea külastatavusega ja hästi varustatud raamatukogud Värskas ja Saatses. 

Värska ja Saatse raamatukogu ruumid on kaasaegsed ning avarad. Teeninduspinda on 

Värska raamatukogus 176 m2 ja Saatse raamatukogus 88 m2. Samuti on mõlemas 

raamatukogus avatud internetipunktid, toimib elektrooniline laenutussüsteem ning on olemas 

arhiiviruumid. Saatse raamatukogus oleks vajalik uuendada olemasolevaid arvuteid ning 

tarkvara. Antud asjaoluga tegeletakse ning 2014. aasta juulis hangiti avatud internetipunkti 

kaks uut arvutit.  Raamatukogude töötajad on aktiivsed ning korraldavad erinevaid sündmusi 

ning kasutajakoolitusi.  

Viimase kaheksa aastaga on elanike huvi raamatukogude vastu üldjoontes kasvanud (tabel 2). 

Värska Raamatukogus oli 2015. aastal 10 102 külastajat ning 14 960 laenutust, mis võrdluses 

2008. aastaga märgib ligikaudu 21%-st kasvu laenutuste arvus ning tõusvat trendi külastuste 

arvus (11%). Järelikult on olemasolevad kliendid asunud varasemast enam raamatuid lugema. 

Saatse Raamatukogus on jällegi viimase seitsme aastaga külastuste arv 1534 inimese võrra 

suurenenud, mis märgib tervelt 69%-st tõusu. Seega on kohalikud elanikud Saatse 

raamatukogu rohkem omaks võtnud. Teisalt on toimunud väike langus laenutuste arvus (533 

laenutust vähem). Siinkohal on asjakohane märkida, et Saatse raamatukogu osutab ka Eesti 

Posti teenust – müüb ümbrikuid, marke ja postkaarte. 
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Tabel 2. Raamatukogude külastajate ja laenutuste arv perioodil 2007-2015.  

Allikas: Värska Raamatukogu, Saatse Raamatukogu. 

 

Vajalik on muuta elanikkond aktiivsemaks, kuna välja on kujunenud olukord, kus 

järjepidevalt võtab üritustest osa paraku väga kitsas ring inimesi. Kaugemate piirkondade ning 

vanemate inimeste kohaletulekut Värskas toimuvatele kultuurisündmustele raskendab harv 

bussiliiklus. Üks võtmeprobleeme on ka Värska laululava renoveerimisvajadus, sest laululava 

ja tantsupõrand on amortiseerunud ning puudub lukustatav laoruum. 

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Pakutakse elanikkonnale kvaliteetset ja mitmekesist kultuuriteenust; 

EESMÄRK 2: Suureneb kultuurisündmuste külastatavus, kogukondlik aktiivsus ning 

kodanikualgatus sündmuste korraldamisel; 

EESMÄRK 3: Värska Kultuurikeskuse arendamine kogukonna piire ületavaks 

kultuuritõmbekeskuseks, kus leiavad aset ka laiemat publikuhuvi pakkuvad 

kultuurisündmused; 

EESMÄRK 4: Raamatukogud on kõigile kättesaadavad info- ja vabaajakeskused. 

 

Vajalikud tegevused: 

Värska Raamatukogu Saatse Raamatukogu 

Aasta Külastuste arv Laenutuste arv Külastuste arv Laenutuste arv 

2008 9 112 12 369 2 232 5 538 

2009 10 230 12 702 2 199 5 519 

2010 9 315 13 724 2 887 5 978 

2011 8 923 14 194 3 028 6 604 

2012 8 293 13 193 3 059 5 482 

2013 8 626 13 905 3 265 5 351 

2014 9 905 14 524 3 337 4 172 

2015 10 102 14 960 3 766 5 005 



26 

• Ehitada uus ja funktsionaalsem laululava; 

• Viia ellu kultuurikeskuse ümbruse kujundusprojekt; 

• Jätkata kultuuri suursündmuste korraldamist Värska vallas (seto folk, leelopäev, 

kuningriigipäev); 

• Jätkata traditsiooniliste kultuurisündmuste toetamist valla spordi- ja kultuurisündmuste 

eelarvest projektipõhiselt; 

• Jätkata valla kultuuri- ja spordisündmuste kalendri koostamist ja avalikustamist; 

• Jätkata taidluskollektiivide ja huviringide tööd Värska kultuurikeskuses ja Värska 

koolides; 

• Toetada omakultuurikollektiivide tegevust; 

• Mitmekesistada huvitegevust ning koolitada juhendajaid; 

• Vallasisese nõudebussi sisseseadmine sündmuste ajaks; 

• Möbleerida Värska Kultuurikeskuse ruumid ning parandada pesemisvõimalusi; 

• Värska Kultuurikeskuse väikesesse saali näituseruumi sisseseadmine; 

• Digitaliseerida Värska Kultuurikeskuse kino; 

• Leida võimalusi parandada kultuurikeskuse suure saali akustikat ja sisekujundust; 

• Leida võimalusi parandada kultuurikeskuse tehnilist baasi; 

• Luua Matsurisse raamatukogu laenutuspunkt; 

• Pidevalt uuendada raamatukogudes arvuteid ning parandada infotehnoloogilisi 

võimalusi; 

• Lammutada Saatse rahvamaja ja luua külaplats kokkusaamiste ning ürituste tarbeks; 

 

3.2.2. Muuseumid ja kirikud 

Värska vald on üks Setomaa neljast vallast ning elujõulise seto kultuuri ja keele tõttu on 

Värska valla muuseumidel ja kirikutel täita oluline roll valla kultuurielus. Värska vallas 

asuvad järgmised muuseumid ja kirikud: 
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• Seto Talumuuseum Värskas; 

• Seto Talumuuseumi filiaal Saatse Seto Muuseum; 

• Värska kirik; 

• Saatse kirik; 

• Tsässonad (Podmotsa, Treski, Matsuri/Säpina, Väike-Rõsna). 

 

1998. aastal avatud Seto Talumuuseumi (STM) kompleks koos Saatse Seto Muuseumiga 

on pärimuskultuuri uurija, säilitaja ning kultuuriruumi identiteedi üks kujundaja ja seto 

kultuuri järjepidevuse kandja. 2004. aastal valmis kompleksi juurde Seto Talumuuseumi 

Tsäimaja, mis pakub ja tutvustab seto sööki ning jooki. Saatse Seto Muuseumis on valminud 

uus kaasaegne püsiekspositsioon koos kogu õueala väljakujundusega ja matkarajaga. STM 

teeb tihedat koostööd haridus-, kultuuri ja teadusasutustega ning teiste piirkonna 

muuseumidega. Seto Talumuuseum ja Saatse Seto Muuseum osalevad MTÜ Setomaa Turism 

tegemistes. 

STM eesmärk on kindlustada järjepidevalt seto kultuuripärandi alase muuseumikogu 

täiendamine, säilimise tagamine ja jätkusuutlik kasutamine. STM on seto kultuuri arengut 

kindlustav avatud koostööpartner ja seto kultuuri tutvustaja väljaspool ajaloolist Setomaad ja 

Setomaal. Muuseumi tegevust rahastavad Kultuuriministeerium läbi Seto Kultuuriprogrammi 

ja Värska Vallavalitsus, kuid siiski on pidev ebakindlus riigipoolses rahastamises. 

Kindlustunde tagaks Seto Talumuuseumi otsesihtfinantseerimise toimumine 

Kultuuriministeeriumi eelarvest. 

Läbi regulaarselt toimuvate mitmekesiste pärimuskultuuri sündmuste, muuseumitundide ning 

püsi- ja teemanäitustele on tagatud pidev külastajate ning koostööpartnerite huvi seto 

pärimuskultuuri vastu, mis loob head eeldused külastajate kasvuks. Alates 2014. aastast 

muutis Seto Talumuuseum külastatavuse arvestamise põhimõtteid ning sellest tulenevad ka 

esmapilgul väiksemad külastatavuse arvud võrreldes varasemate aastatega (joonis 7). 
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Joonis 7. Seto Talumuuseumi ja Saatse filiaali külastatavus. Allikas: Seto Talumuuseum. 

 

Värska valla kirikud on ainulaadsed ning kuna usk ja kombed on seoses kultuuriga valla 

elanike jaoks olulised, siis on ka nende külastamine aukohal. Vallas on õigeusu kirikud 

Värskas ja Saatses, tsässonad Matsuris, Treskis, Podmotsas ja Väike-Rõsnas. Tsässonate eest 

kannavad hoolt külakogukonnad. Kirikuid ja tsässonaid külastavad paljud turistid, seega on 

kirikud vallale olulisteks turismiobjektideks. Eelpool toodud põhjustest lähtuvalt on vajalik 

kirikuhoonete korrashoid ja avatud olek turismihooajal. Renoveerimist vajavad Värska ja 

Saatse kirikud.  

 

Eesmärk ja tegevused 

EESMÄRK 1: Säilitatud on elujõuline seto kultuur ja loodud on võimalused 

omakultuuriõppeks ja teadustööks ning  tunnustatakse kultuurikandjaid. 

EESMÄRK 2: Kaaluda Setomaa valdade muuseumide baasil ühise sihtasutuse loomist. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Koostada ja ellu viia Seto Talumuuseumis ajaloo püsinäitus ”Setomaa läbi sajandite”; 

• Rekonstrueerida kindral Nikolai Reegi suvemaja Setomaa külastuskeskuseks koos 

Vabadussõja ekspositsiooniga; 



29 

• Taotleda erinevatest fondidest rahastust Paloveere talu rekonstrueerimiseks ning avada 

külastajatele; 

• Projekteerida ja teostada Seto Talumuuseumi ekspositsioonis kalanduse (aida peal) 

ning lina- ja viljatööde teema (rehe all) kujundus; 

• Arendada välja Seto Talumuuseumi juurde nn Põhjalaagri teema; 

• Kajastada lähiminevikku ehk eksponeerida kolhoosiaegset taluelu; 

• Leida vahendid muuseumile näituste-hoidla-käsitöömaja ostuks või ehitamiseks; 

• Arendada Saatse Seto Muuseumi: viia ellu erinevaid õppe- ja kultuuriprogramme, 

täiendada matkarada, luua uusi teenuseid (telkimine, toitlustus); 

• Rekonstrueerida Saatse Seto Muuseumi peasissepääs ja värvida välisfasaad; 

• Uuendada Saatse Seto Muuseumi õueala väikevormid ja mänguväljak; 

• Toetada Värska ja Saatse kiriku hoonete renoveerimist ning renoveerida Väike-Rõsna, 

Treski ja Matsuri tsässonad; 

• Aastaringselt hooldada Värska, Podmotsa ning Saatse kiriku kalmistuid; 

• Koostöös koguduse ja muuseumiga tagada Värska ja Saatse kirikute külastajatele lahti 

hoidmine kindlatel aegadel suveperioodil. 

 

3.2.3. Sport 

Vallas on spordiga tegelemine pikkade traditsioonidega ja väärtustatud. Aastaid on vallas 

tegutsenud Värska Orienteerumisklubi PEKO ja MTÜ Vabadussport, omaalgatuslikult 

tegutsevad jalgpallurid, korvpallurid ja võrkpallurid. 2005. aastal tunnistati Värska kõige 

sportlikumaks vallaks Põlvamaal. Spordisündmuste ja võistluste jaoks saab toetust taotleda 

igal aastal valla spordisündmuste eelarvest. Vald toetab noorte osalemist Eesti 

meistrivõistlustel, Põlva maakonna meistrivõistlustel, Peipsi suve- ja talimängudel ning 

muudel tiitlivõistlustel. Alustatud on tervise edendamise sündmustega. Lähiaastatel 

plaanitakse täielikult välja arendada Värska Tervisespordikeskus, kus 2011. aastal valmisid 

Värska terviserajad, mänguplatsid ja staadion. 
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Värska vallas toimub hulgaliselt spordisündmusi ja –võistlusi. Traditsioonilised neist on 

rahvusvaheline orienteerumisvõistlus Peko Kevad, orienteerumisneljapäevakud, jüriöö 

teatejooks, ümber Värska järve jooks, Värska GP rattamaraton ja tõukerattasõit, võrkpalli 

sügisturniir, suusapäevakud, Värska suusasõit, korvpalliturniir ning külade mängud. 

Spordisündmuste korraldamiseks ja traditsiooniliste sündmuste läbiviimiseks kasutatakse 

kohalikke spordirajatisi ja mänguväljakuid (tabel 3). Vallas on olemas valgustatud suusa- ja 

terviserajad, tartaankattega staadion, mänguväljakud ning supluskohad. Väike-Rõsnas asub 

Värska Veekeskus, kus on 25 m ujula ja jõusaal. Värska Skatepargi olemasolu võimaldab 

valla elanikel harrastada ekstreemsporti. 

 

Tabel 3. Värska valla spordirajatised ja mänguväljakud. 

Spordirajatis Asukoht Märkused 

Võimla Värska Gümnaasiumi võimla Olukord rahuldav 

Staadion 
Värska Gümnaasiumi 

staadion 
Vajab pidevat hooldamist, 

korras 

Siseujula Värska veekeskus Korras 

Jahtklubi Tonja Erakätes 

Tervise-ja suusarajad 
Verhulitsa suusamaja 

ümbruses 
Värska Terviserada 

Valgustamata 
Valgustatud 

Ekstreemspordiväljak Värska Skatepargi ruumid 
Sisustus korras, hoone vajab 

renoveerimist 

Orienteerumis-polügoonid 

Verhulitsa 
Värska 

Mustaoja 
Ulitina 

 
 
 
 

Ujulad, ujumiskohad 

AS “Värska Sanatooriumi” 
ujula 

Lobotka ujumiskoht 
Õppebaasi ujula Õrsava järvel 

Hirvemäe Puhkekeskuse 
ujumiskoht 

Korras 
 

Vajab korrastamist 
Ujumiskoht kinnikasvanud. 

Korras 
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Välisväljakud 

Hirvemäe: tennis, palliplatsid, 
minigolf 

Lobotka võrkpalliplatsid 
Värska Sanatoorium: 

palliplatsid ja discgolfi rada  
Matsuri võrkpalliplats 
Perdaku võrkpalliplats 

Verhulitsa võrkpalliplats 

Olukord halb, erakätes 
 

Kuulub külale 
Korras, erakätes 

 
Korras, erakätes 
Korras, erakätes 
Korras, erakätes 

Allikas: Värska Vallavalitsuse arendusosakond. 

 

Spordirajatiste olukord on kohati ebarahuldav. Näiteks on Verhulitsas suusa- ja käimisrajad 

valgustamata ning spordirajatised pole tähistatud. Ohuks on ka spordiklubide ja harrastavate 

alade vähesus ning osadel aladel vallasiseste võistluste vähesus. Vallas pole spordikooli ning 

puudub sporditöötaja. Murekoht on olemasoleva spordivarustuse aegumine ja kehv kvaliteet. 

 

Eesmärk ja tegevused 

EESMÄRK 1: Valla elanikkond tegeleb aktiivselt spordiga. 

EESMÄRK 2: Värskast on välja kujunenud Eesti mõistes noortele suunatud spordikeskus, 

kus on võimalik aastaringselt läbi viia erinevaid laagreid ja võistlusi.  

 

 

Vajalikud tegevused:  

• Toetada ja propageerida Värska vallas sportlikke eluviise; 

• Luua ja säilitada piisavalt sportimis- ja vabaaja veetmise võimalusi valla 

elanikkonnale; 

• Edasi arendada Värska spordi- ja tervisekeskust Värska Gümnaasiumi staadioni baasil; 

• Algatada ja jätkata vallasiseseid spordivõistluseid; 

• Toetada uute spordiklubide teket ja jätkata spordisündmuste rahastamist kultuuri- ja 

spordisündmuste eelarvest; 

• Täiustada olemasolevaid spordirajatisi ning soetada pidevalt uut spordivarustust ja -

tehnikat; 
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• Värska Tervisekeskust täiendada lumetussüsteemiga ja tagada välirajatiste hooldus. 

• Koostöös Kultuuriministeeriumi jätkata treeneritoetusega ja võimalusel suurendada 

treenerite arvu vallas.  

• Noortespordi pideva arengu tagamiseks käivitada noorte spordikool. 

 

3.3. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

3.3.1. Sotsiaalhoolekanne 

Värska vallas on olemas sotsiaaltöötajate võrgustik: sotsiaalnõunik, avahooldustöötaja ja 

lastekaitsetöötaja-sotsiaalpedagoog. Sügisest 2017 lisandub 0,25 koormusega 

avahooldustöötaja ametikoht. Sotsiaalosakonnal on sõiduvahendid avahooldus- ja 

transporditeenuse osutamiseks. Hea sotsiaalse keskkonna loomiseks on vallal olemas haridus-, 

kultuuri- ja sotsiaalasutused ja sotsiaalhoolekandeks vajalik süsteem. 2009. aasta juunis avati 

Saatses 45-kohaline hooldekodu-pansionaat, kus pakutakse peale ööpäevaringse 

hooldusteenuse veel pesupesemise- ja saunateenust ning ruumides asub vabaajakeskus ja 

raamatukogu. Värska valla hoolekande ülesandeks on toimetulekuraskustesse sattumise 

ennetamine ning toimetulekuraskustesse sattunud inimeste abistamine lähtuvalt nende 

abivajadusest ning seeläbi nende toimetuleku ja elukvaliteedi säilimine ja parandamine. 

Sotsiaalhoolekande sihtgruppideks on: 

• lapsed ja lastega pered; 

• noored; 

• töötu(te)ga pered; 

• eakad inimesed; 

• erivajadustega inimesed; 

• sõltuvusprobleemidega inimesed; 

Abivajajatel on võimalik taotleda sotsiaalhoolekandelist abi. Sotsiaalhoolekandeliseks abiks 

on koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku 

abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi 

tagamine, tugiisikuteenus, võlanõustamisteenus ja sotsiaaltoetus. 2017 aastal käivitunud  

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames 
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toimub järgneva viie aasta jooksul järjepidev koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine ja 

teenuste kättesaadavuse parandamine. 

Välja on töötatud sotsiaaltoetusi ja -teenuseid reguleerivad määrused ja korrad. Valla 

eelarvest makstavate toetuste määramise põhimõtteks on, et toetust saaksid taotleda kõik 

hättasattunud vallakodanikud. Selleks on eraldatud rahalisi vahendeid majanduslikust 

raskusest tingitud ühekordse sotsiaaltoetuse taotlemiseks ning küttepuude ostmiseks. Valla 

eelarvest makstakse kindlaks määratuid toetusi kõigile vastavasse sihtgruppi kuuluvatele 

vallakodanikele. 

Kaardistatud on valla elanikkonna sotsiaalne olukord ning vajadus sotsiaalteenuste järele.  

Eakate, sealhulgas puuetega inimeste osatähtsus valla elanikkonnast on väga suur (ca 1/3 

elanikkonnast). Värska vallas on 30.06.2016 seisuga kokku 484 pensionäri: 268 
vanaduspensionäri, 177 töövõimetuspensionäri, 18 rahvapensionäri, 111 töötavat pensionäri, 

2016. aastal taotleb toimetulekutoetust keskmiselt 19 leibkonda kuus. Kolme ja enama 

lapsega peresid on vallas kokku 12. 

 

Sotsiaalhoolekanne on oluline valdkond ja vajab rohkem tähelepanu. Valla elanikkonna seas 

on levinud tervistkahjustav käitumine (alkoholi liigtarvitamine ja suitsetamine) ning 

rahvastiku tervis on halvenemas. Piirkonnas puudub sõltuvushäiretega inimestele  

rehabilitatsiooniteenuste pakkumise võimalus. Oluline probleem on sihtgrupi passiivsus, 

vähene motiveeritus. Lisaks on liikumisraskustega inimestel piiratud juurdepääs 

ametiasutustesse, sealhulgas vallavalitsusse ja Värska Gümnaasiumisse. 

 

Eesmärk ja tegevused 

EESMÄRK: Toimetulekuraskustes olevate isikute ja perede toimetulek ja sotsiaalsed 

oskused on suurenenud ning toimib efektiivne ennetustöö riskirühmadega. 

Vajalikud tegevused: 

• Ehitada liikumispuudega inimeste poolt enamkasutatavaisse ametiasutustesse, sh 

kooli, liikumist kergendavad toed ja kaldteed; 

• Erinevate projektide läbiviimisega parandada kõigi riskigruppide sotsiaalseid oskusi ja 
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vähendada toimetulekuraskusi; 

• Parendada ja arendada eakatele ja puuetega inimestele suunatud sotsiaalteenuste 

osutamist; 

• Toetada jätkuvalt Värska valla pensionäride seltsi tegevusi; 

• Tõhustada ennetustööd riskirühmadega; 

• Suurendada tööturul madalama konkurentsivõimega inimeste kaasatust nt pikaajaliste 

töötute kaasamine valla ja valla allasutuste heakorra töödele; 

• Luua rehabilitatsioonivõimalused sõltuvushäiretega inimestele; 

• Projekteerida eakate liikumisvõimaluste parandamiseks Saatse endine spordiväljak ja 

välja ehitada puhkealaks. 

 

3.3.2. Lastekaitse 

Alates 2015. aasta kevadest töötab vallavalitsuses täiskohaga lastekaitsespetsialist-

sotsiaalpedagoog, kes täidab 0,5 kohaga lastekaitsetöötaja ülesandeid ja 0,5 kohaga kooli 

sotsiaalpedagoogi ülesandeid. Lastekaitsetöö hõlmab ennetustööd, laste ja perede 

informeerimist erinevatest tugiteenustest ja toetustest, erivajadustega laste ja perede 

andmekogu pidamist, laste õiguste ja huvide esindamist, asendushoolduste korraldamist ning 

järelevalvet selle üle. Lastekaitsetöö toimib koostöös lapsevanemate, õpetajate, 

sotsiaalnõuniku, politsei ja noortekeskusega. Koostööd tehakse nii kohalikul, maakondlikul 

kui ka riiklikul tasandil erinevate erialaspetsialistide ja institutsioonidega. 

Hooldusperes on hooldamisel üks vanemliku hoolitsuseta laps kellele eestkostjaks on Värska 

Vallavalitsus. 30.06.2017. seisuga  on Värska vallas 9 puudega last (4 keskmise puudega ja 5 

raske puudega last). Kaks raske puudega last õpivad erikoolis; tavakoolis ja -lasteaias 

käivatele puuetega lastele rakendatakse tugisüsteeme (tugiisik, õpe väikeklassi tingimustes).  

Probleemiks on noorte hulgas leviv ennasthävitav käitumine,  kasvutendents on 

käitumishäirete ja õpiraskustega õpilaste osas.  Värska Gümnaasiumis puuduvad 

tugispetsialistid (psühholoog ja eripedagoog), neid teenuseid vahendatakse läbi  Põlva 

Rajaleidja Keskuse  ja Põlva Haigla Vaimse Tervise Kabineti. Probleemiks on riskiperede 

vanemate  vähene motiveeritus oma probleemidega tegeleda ning puudulikud vanemlikud 

oskused, vajadus on tugiisikute järele. Ennetustöö raames on viimastel aastatel läbi viidud 
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lapsevanemate koolitusi, mis soodustavad vanemlike oskuste arendamist ning sotsiaalsete 

oskuste õpet.  Probleemiks on ka lastele ja peredele pakutavate teenuste vähesus ja 

kättesaadavus. Geograafilise asukoha tõttu (keskusest kaugel asuv maapiirkond) on 

raskendatud ka erinevate sotsiaalprogrammide kättesaadavus.  Erivajadustega noortele on 

piirkonnas vähe arenguvõimalusi (kutseõpe, tööhõive, toimetulek) ja täisealiseks saamisel 

edasine elukorraldus reguleerimata. 

Eesmärk ja tegevused 

EESMÄRK 1: Värska on turvaline, hooliv, lapsi ja peresid väärtustav vald. 

EESMÄRK 2: Igale lapsele on parimal võimalikul viisil tagatud täisväärtuslik, vaimselt ja 

füüsiliselt terve lapsepõlv. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Selgitada välja riskigruppi kuuluvad pered ja lapsed ning leida neile tugiteenuseid; 

• Tõhustada järelevalvet riskiperede ja erivajadustega laste üle; 

• Ennetustööga seotud projektide algatamine ja läbiviimine; 

• Seista laste vajaduste ja huvide eest ning hoida tõhusat ja hästi toimivat koostöövõrgustikku; 

• Kaasata riskiperesid ühistegevustesse; 

• Toetada laste osalemist huvitegevustes; 

• Arendada lastele ja peredele suunatud toetusi ja teenuseid; 

• Tagada tugispetsialistide (psühholoogi ja eripedagoogi) teenuse kättesaadavus.  
 

3.3.3. Tervishoid 

Vallas on perearstiteenus kättesaadav kaks korda nädalas. Perearsti praksisega samas hoones 

asub Värska Apteek, mis on avatud kolmel päeval nädalas. Töö toimub renoveeritud 
ruumides, 

millega on loodud head töötingimused ja parem avalik teenus elanikkonnale. 
Hambaarstiteenus  

puudub vallas 2015. aasta algusest. 

 

Värskas tegutseb Kagu-Eesti ainuke sanatoorium, kus alates 2005. aastast osutatakse 
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rehabilitatsiooniteenust ning mis arendati balneoteraapia keskuseks. 2007. a valmis Värska 

sanatooriumi kontserni kuuluv veekeskus koos jõusaaliga, milles pakutavad teenused 

võimaldavad valla elanikel tervislikult vaba aega veeta ja ennetada haigusi. 2005.  

aastal on alustatud terviseedendusega, mille raames viiakse igal aastal läbi erinevaid  

terviseedenduslikke ja traumapreventiivseid sündmusi. Ka valla lasteaed ja kool tegelevad  

pidevalt terviseedendusega,  viiakse läbi erinevaid terviseedenduslikke tegevusi ja sündmusi. 

Valla tervishoiu üheks probleemiks võib pidada elanike vähest huvi tervislike eluviiside 

vastu. Tervise väärtustamine mõnedes ringkondades on alles tekkimas. Levinud on ka 

alkoholism ning noorte tervistkahjustav käitumine. Vallas puudub perearsti kvalifikatsiooniga 

inimene, samuti asuvad haiglad kaugel ning sellega seonduvalt on eriarstiabi kättesaadavus 

halb. Lisaks on oht, et vallast kaob perearsti- ning apteegiteenus. 

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Läbi teadvustatud tervisekäitumise, terviseedenduse ja tervishoiuteenuste on 

tagatud elanike hea tervis; 

EESMÄRK 2: Aidata kaasa Värska Sanatooriumi kuurortravi teenuseid osutava 

ettevõtte arendamisele regiooni (Eesti-Läti-Pihkva oblast) balneoloogiakeskuseks. 

Vajalikud tegevused: 

• Soodustada Sanatooriumis ja veekeskuses pakutavate teenuste kasutamist kohaliku 
elanikkonna poolt; 

• Koostatud terviseprofiili elluviimine ja kaasajastamine; 

• Tervise edendamine läbi tervisespordisündmuste, avalike loengute ja infopäevade ning 
läbi terviseinfo kajastamise valla lehes; 

• Vähendada keskkonnast tingitud terviseriske; 

• Koostöös Räpina haiglaga renoveerida Värska perearstikeskus. 

• Leida võimalused hambaravikabineti avamiseks; 

• Säilitada perearsti ja apteegi teenused vallas; 

• Arendada ja parendada tervise-, sotsiaal- ja avalikke teenuseid; 

• Tuua erialaspetsialiste ja erialaarste piirkonda ning muuta nende teenus kättesaadavaks 
valla elanikele; 

• Osaleda erinevates tervishoiualastes projektides ning teha tervise edendamise 
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valdkonnas koostööd valla allasutuste, erinevate vallas tegutsevate kodanikeühenduste 
ja ettevõtjatega. 

 

 

3.4. Ettevõtlus ja turism 

3.4.1. Ettevõtlus 

Värska valla üheks prioriteediks on piirkonna ettevõtluse ja majanduse arengu toetamine. See 

tagab elanike tööhõive, parandab elukeskkonda ja –kvaliteeti, toob rahalist ressurssi piirkonda 

ning loob omavalitsusele tulubaasi valla töö koordineerimiseks. Värska eeliseks võib pidada 

Venemaa ning Läti lähedust ning seda ilmestab fakt, et valda on planeeritud maantee 

logistikakeskus. Samuti on vallas olemas raudtee tolli- ja piirijaam ning rikkalikult 

loodusressursse – vaheldusrikas loodusmaastik, mets, kasutusest väljas põllu- ja heinamaad, 

metsasaadused, jõed ja järved, mineraalvesi, ravimuda, savi, ehitusliiv.  

Värska vallas on 05.08.14 seisuga registreeritud 202 ettevõtet, neist 3 aktsiaseltsi, 101 FIE-t, 

68 OÜ-t, 13 MTÜ-d, 1 sihtasutus, 6 seltsi ning 10 korteriühistut. Siinkohal tasub märkida, et 

viimase nelja aasta jooksul on registreeritud ligikaudu veerand (28%) ettevõtetest. Ettevõtete 

peamised tegevusvaldkonnad on töötlev tööstus, majutus ja toitlustus. Tegeletakse ka  

põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügiga ning hulgi- ja jaekaubandusega.  

 

Valla suurimad eraettevõtted: 

• AS Värska Sanatoorium – taastusravi, puhkemajandus ja majutus  ja AS Värska 

Veekeskus – kinnisvarahaldus, puhkemajandus ja majutus; 

• Saatse Pansionaat – eakate kodu, majutusteenused; 

• AS Värska Vesi – mineraalvee tootmine, puhkemajandus; 

• Verska Mineraalvee OÜ – mineraalvee tootmine; 

• OÜ Värska Laht – saematerjali töötlemine ja müük; 

• OÜ Marmil – teenindus (kauplus Värskas). 
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Üldine teeninduse tase on maapiirkonna kohta hea ning peamised teenused on vallas 

esindatud, kuid problemaatiline on teenindussektori areng, mida pärsib kohaliku klientuuri 

vähesus. Vallas pakutavad teenused: post, massaaž, autoremont, perearsti-, ilu- ja 

hambaarstiteenus. Värska valda külastab suvehooajal palju turiste ja külalisi, kuid klientide 

hooajalisus takistab mõningate teenuste pakkumist aastaringselt. Samuti on näiteks suurte 

sündmuste ajal puudujääke toidukaupade osas. Valla teenindussektori arengueelduseks on 

otsida võimalusi erineva sesoonsusega tegevuste kombineerimisel. Renoveeritud sai turuplats, 

mis on tõstnud tänavakaubanduse aktiivsust. 

Ettevõtlust pidurdab vallas kohaliku turu väiksus, elanike madal ostujõud ning üüripindade 

vähesus. Vähe on (alg)kapitali. Geograafilist asukohta võib küll ühelt poolt pidada plussiks, 

kuid teisalt on see arengut piirav, sest Värska on kaugel suurtest keskustest ning näiteks 

kohaliku toodangu transport on seetõttu kulukas. Samuti on vallas probleemiks 

kvalifitseeritud tööjõu puudus ning elanike vähene ümberorienteerumisvõime- ja 

algatusvõime. Tootmisele suunatud ettevõtete puudumine vallas pärsib võimalike töökohtade 

olemasolu, mis omakorda soodustab töövõimelise elanikkonna lahkumist vallast.  

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Ettevõtjasõbraliku keskkonna loomine; 

EESMÄRK 2: Suurenenud on ettevõtlikkus ja sotsiaalne kaasatus; 

EESMÄRK 3: Paranenud on elanike konkurentsivõime tööturul. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Reklaamida ja tutvustada piirkonda ning investeerimisvõimalusi (valla koduleht, valla 

välispartnerid, osalemine erinevatel seminaridel, konverentsidel, ettevõtluse 

infopäevadel); 

• Jagada ettevõtjatele infot erinevate rahastamisvõimaluste ning koostööprojektides 

osalemise kohta; 

• Arendada tehnilist infrastruktuuri (teed, side, transport); 

• Toetada Lobotka tehnoküla rajamist ja vastavate eeluuringute tegemist; 



39 

• Koidula Transpordikeskuse väljaarendamine ja töölerakendamine;  

• Arendada keskkonnatehnilist infrastruktuuri (vesi ja kanalisatsioon, jäätmemajandus); 

• Arendada sotsiaalset infrastruktuuri (haridus, kultuur, elukeskkond); 

• Taotleda riiklikke- ja välisinvesteeringuid infrastruktuurile; 

• Soodustada töötajate täiend- ja ümberõpet; 

• Leida uusi koostööpartnereid naabermaadest; 

• Arendada valla turuplatsi kaupleja- ja külastajasõbralikuks; 

• Aidata kaasa kalandus- ja jahindustegevuse võimaluste laiendamisele. 

 

3.4.2. Tööturg 

Värska vallale on iseloomulik elanike suur hõivatus avalikus sektoris, kuna vallas on 

gümnaasium, muusikakool, lasteaed ja muuseum (kuni 100 töötajat). Piiriäärse asukoha tõttu 

on palju hõivatuid Politsei- ja Piirivalveametis (Värska, Koidula, Saatse) ja Maksu- ja 

Tolliametis. Valla suurimad tööandjad kohalikud ettevõtted AS Värska Sanatoorium ja AS 

Värska Vesi. 

01.06.2016 seisuga oli Värska vallas 32 registreeritud töötut, mida on 8 võrra rohkem kui 

2015. aastal, kuid viimase nelja aasta lõikes on märgata langustrendi (joonis 8). Ühel poolt on 

vallas süvenev tööpuudus, teisalt aga kvalifitseeritud tööjõu puudus. Elanikel on madalad 

sotsiaalsed oskused ning haridustase. Samuti on Värska vallas võrreldes Eesti keskmisega 

madal palga- ja elatustase, mis takistab valla arengut. Kaardistamata on tööjõu olukord, 

seetõttu ei ole võimalik täpselt hinnata probleemi tõsidust ning palju on nt varjatud töötuid. 
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Joonis 8. Registreeritud töötute arv Värska vallas perioodil 2007-2016. Allikas: Statistikaamet. 

 

Pikaajaliste töötute hulgas on probleemiks alkoholism, millest tulenevad vähesed võimalused 

stabiilse töökoha leidmiseks. Tööhõive parandamiseks korraldatakse koostöös Eesti 

Töötukassa ning ettevõtjatega täiend- või ümberõpet, koolitusi ning infopäevi töötutele, 

millega tuleks kindlasti jätkata. 

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Töökohtade arv vallas kasvab; 

EESMÄRK 2: Laiendada ja toetada elanike täiend- ja ümberõppe võimalusi. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Kaardistada tööjõuturu olukord vallas (sh töötud, töövõimelised, oskused); 

• Osaleda inimressursi arendamise projektides, et pakkuda töötutele võimalusi täiend- ja 

ümberõppeks; 

• Julgustada inimesi rohkem ettevõtlusega tegelema; 

• Koostöös Eesti Töötukassaga teha vallas täiend- või ümberõpet, infopäevi ja seminare 

tööturule naasmise võimalustest; 
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• Jätkata ja arendada koolis majandusõppe osutamist ning jagada noortele infot kohaliku 

tööturu vajadustest; 

• Tõhustada ennetustööd riskirühmadega ning kaasata neid enam kohaliku elu 

edendamisse; 

• Arendada tööturule sisenemist ja töötamist toetavaid hoolekandeteenuseid puuetega 

inimestele ja pikaajalistele töötutele; 

 

3.4.3. Turism 

Värska valla häid turismi arengueeldusi arvestades (looduslikud ressursid, seto kultuur, 

infrastruktuur, sanatoorium) on antud valdkonnast saanud üks valla prioriteete. Pidevalt 

tegeletakse turismi- ja puhkemajanduse arendamisega ning kasvanud on aktiivsete 

puhkamisvõimaluste osatähtsus.  

Värska vald on Eestis tuntud eelkõige omapärase seto kultuuri, kauni looduse ja huvitava 

geograafilise asukoha tõttu. Samuti on Värska vallale kuulsust toonud siinsed suuremad 

ettevõtted – AS Värska Sanatoorium ja AS Värska Vesi, kes on aidanud kujundada Värska 

valla positiivset mainet kui kohalikku toorainet turustavad ettevõtted. Värska piirkond 

tunnistati juba 1971. aastal ENSV Ministrite Nõukogu määrusega nr 212 kohaliku tähtsusega 

kuurortpiirkonnaks, kuna on olemas kohalik ravimuda ja looduslik mineraalvesi.  

Värska vallas asub mitmeid tuntud turismiobjekte, sh näiteks Seto Talumuuseum, Saatse Seto 

Muuseum, mitmed tsässonad, Värska ja Saatse kirikud, nn „Saatse saabas”. Kasutamata 

turismiressurssideks on ajaloolised eravalduses asuvad Petseri Põhjalaagi hooned Värska 

alevikus ning omapärane ja huvitav Mustoja maastikukaitseala, mis kutsub matkama ja 

tutvuma kaitseala taimestikuga. Samuti on mitmeid erinevad matkaradu: Õrsava järve 

matkarada, Pikalombi Loodusrajad, Lõunalaagri matkarada, Seto Saatse Muuseumi 

terviserada, Värska Terviserada, Laskevälja rattarada ning lisaks läbib Värska valda 40 km 

lõik Peraküla-Aegviidu-Ähijärve RMK matkateest. 

Viimastel aastatel on Värska valda külastatavate turistide arv pidevalt kasvanud. 2015. aastal 

külastas Seto Külävüül paiknevaid Värska valla turismiatraktsioone (Värska Veekeskus, Seto 

Talumuuseum, Saatse Seto Muuseum, Vana Jüri seebikoda) kokku 105 708 inimest. 2013. 
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aastal külastatavuse arv tõusis 106 541 inimeseni (andmed on kogutud MTÜ Setomaa Turismi 

poolt). Sellel tendentsil võib olla erinevaid põhjuseid: 

• siseturismi suurenemine Eestis; 

• pidevalt aktiviseeruv kultuurielu (sh Seto Talumuuseumi areng); 

• turismitegijate aktiivsem tegutsemine (Värska Sanatooriumi voodikohtade arvu tõus, 

2007. aastal avati Värska Veekeskus, 2010. aastal alustas Vahtraoru talus tööd Vana 

Jüri Seebikoda, 2013. aastal ehitati Peko puhkemaja, valmimisjärgus on Värska asulas 

hostel ning Podmotsas kaks puhkemaja); 

• Värska valla parem tutvustamine ja reklaamimine (Värskas asuv Setomaa 

Turismiinfopunkt (TIP), Setomaa TIP koostöö kohalike ettevõtjatega, messidel 

osalemine, pidev pressiteadete koostamine ja edastamine ajakirjandusele jmt). 

1995. aastast tegutseb Värskas Setomaa Turismiinfopunkt, mida haldab alates 2006. aastast 

MTÜ Setomaa Turism. Eelmainitud MTÜ eesmärgiks on turismiettevõtluse arendamine 

Setomaal, turismiga seotud ettevõtete ühendamine ja piirkonna turismi arengust huvitatud 

mõttekaaslaste ning liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine. 

 Külastused turismiinfopunktis on langemas(joonis 9). Enamus reisijatest planeerivad oma 
külastused ja marsruudi eelnevalt interneti (reisiportaalid, Trip Advisor vms), reisiraamatute, 
reisiartiklite ja piirkonda juba külastanud inimeste soovituste põhjal. Turismiinfopunkti 
külastab peamiselt individuaalturist või väiksem grupp, kes on Setomaal oma 
transpordivahendiga- auto või jalgrattaga.  

Aastate võrdluses on külastajad samadest riikidest, muutub järjestus. Vastavalt: 

2014: Vene, Soome, Saksa, Läti, Suurbritannia  

2015: Läti, Soome, Vene, Saksa, Suurbritannia  

2016: Soome, Läti, Saksa, Vene, Itaalia 

Suurem osa külastusi toimub suvekuudel- juuni, juuli, august. Järgnevad mai, september ja 
aprill. Suvekuudel on turismiinfopunkt avatud ka laupäeviti. 
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Joonis 9. Värska Turismiinfopunkti külastatavus ja kontaktide arv perioodil 2008-2013 ja 

2014-2016 . Allikas: MTÜ Setomaa Turism. 

 

Eesti Statistikaameti andmetel on majutatute arv Setomaa valdades viimastel aastatel püsinud 

suhteliselt samal tasemel – veidi üle 21000 majutatu. Sellest suurem osa moodustab majutus 

Värska Sanatooriumis ja Veekeskuses (u 70%-80%). 2013. aastal oli Setomaa majutatute arv 

kokku 29 210, s.h. Eestist 23348 ja välismaalt 5850 majutatut. (allikas: Setomaa ühtne 

turismiarengukava aastateks 2014-2020.) 
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Vaatamata turismi arvu kasvule piirkonnas, pidurdab turismi edasist arengut aastaringselt 

pakutavate teenuste vähesus. Samuti on vähe huvitavaid turismiteenuseid ning võimalusi 

õhtuseks vabaaja veetmiseks. Lisaks vajavad renoveerimist mitmed turismiobjektid, näiteks 

Seto Talumuuseumi osana Paloveere (Leppoja) talu, kindral Nikolai Reegi suvemaja. Turismi 

arengut soodustaks Setomaa reisikorraldaja olemasolu ning korralikud randumis- ja paadi 

vettelaskmiskohad, mis hetkel puuduvad. Samuti omab suurt potentsiaali Põhjalaagri 

piirkond. Värska valla turismi arendamise puhul tuleb aga jälgida ka looduskeskkonna 

säilitamist ja kaitsmist (Natura alad, rohelise võrgustiku alad ja looduskaitsealad). 

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Värska on tunnustatud ja populaarne turismipiirkond aastaringselt; 

EESMÄRK 2: Laiendada olemasolevate teenuste hulka muuseumites, sanatooriumis ning 

ergutada uusi potentsiaalseid tegijaid uute teenuste pakkumistega alustama. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Suurendada Värska kui reisisihi tuntust Venemaa ja Läti suunas (Toetada Värska 

piirkonna turustamist valla kodulehel, erinevatel messidel, konverentsidel, 

infopäevadel ja väliskülastustel, mainekujundus); 

• Värska valla trükiste tegemine; 

• Rekonstrueerida kindral Nikolai Reegi suvemaja Värska külastuskeskuseks  

• Rajada Värskasse sadam koos vajaliku infrastruktuuriga; 

• Toetada mitmekülgsete, atraktiivsete ning sesoonsusest mittesõltuvate komplekssete 

turismitoodete ja -marsruutide väljatöötamist; 

• Eelisarendada seto pärandkultuurile tuginevat tootearendust; 

• Korraldada kohaliku käsitöö ja toidualaseid koolitusi ning laatasid; 

• Rajada, hooldada ning arendada uute teenustega valla matka- ja tervisespordiradasid; 

• Arendada vallas turismi ja aktiivse puhkuse pakkumise võimalusi; 

• Rajada valda uusi puhke- ja piknikukohti; 

• Tõsta heakorra ja väliskeskkonna ilmet läbi erinevate arendusprojektide; 
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• Viia üle Setomaa turismiinfo teenuste pakkumine ja vahendamine Setomaa 

külastuskeskusesse; 

• Töötada välja paindlikud teenused, suurendada avalikkusele suunatud PR tööd tuntuse 

suurendamiseks; 

• Rajada randumissillad ja paatide vettelaskmiskohad; 

• Leida Põhjalaagri piirkonna arenguks sobivaid lahendusi; 

• Jätkata MTÜ Setomaa Turismi toetamist valla eelarvest; 

 

3.5. Elukeskkond  

3.5.1.Telefoniside ja internet 

Mobiilvõrkude levialadest on Värska piirkond kaetud Elisa, Telia ja TELE2 levialaga ning 

valla territooriumile jääb 6 mobiiltelefonimasti. Telefoniside on Värska alevikus digitaalne 

ning olukord rahuldav. Saatse piirkonnas on kasutusel analoogtelefoniside, mille seis pole 

kiita ning lähitulevikus pole Telial plaanis seda ka digitaliseerida. 

Vallas on tasuta WiFi levialad vallamajas, Seto Tsäimajas, Värska Sanatooriumis ja 

Veekeskuses. Avalikud internetipunktid (AIP) on Saatse ja Värska raamatukogudes. Interneti 

püsiühenduse tagab alevikus valgusoptiline sidekaabel ning andmeside ühenduse kiirus on 

konkurentsivõimeline ülejäänud Eestiga. Saatse piirkonnas on interneti ühenduse kiirus halb, 

kuna sealne analoogsüsteem ei võimalda paremat. Olukorda on parandanud kaks 

maakondlikku ja üks valla internetiteenuse kättesaadavuse parandamise projekti. Interneti 

püsiühenduse loomine on raskendatud veel ainult üksikutes külades. Erinevaid 

internetiühenduse pakette pakuvad vallas kõik mobiilsideoperaatorid. 

 

Eesmärk ja tegevused 

EESMÄRK: Interneti kättesaadavus on tagatud kogu valla territooriumil. 

 

Vajalikud tegevused: 
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• Uuendada olemasolevate AIP arvuteid ja tarkvara; 

• Parandada telefoniside väljaspool alevikku; 

• Leida lahendusi (traadita) internetiside leviku laiendamiseks küladesse; 

• ELASA valgusoptilise kaabli laiendamine kogu valla territooriumile. 

 

3.5.2. Teed, ühistransport ja tänavavalgustus 

Värska valla territooriumil on teid 192 km, millest kohalikke teid on 119 km (tänavaid on 5 

km) ja riigiteid 68 km. Värska valla volikogu poolt on 2016. aastal vastu võetud teehoiukava 

2016-2019 ja register, millest lähtuvalt teid remonditakse. Suurem osa valla teedest on 

pinnasteed, mis on nõrga kandevõimega ja vajavad pidevat hooldust. Hetkel ei kata valla 

eelarvest teede hoolduseks eraldatud raha tegelikke vajadusi. Eraldatud vahenditega on 

võimalik teha vaid hädapäraseid hooldustöid ning lumetõrjet, kuid mitte korralikku teede 

parandamist.  

Valla teede korrashoid ning talvised lumetõrjetööd on valla kaugemates asulates elavate 

inimeste jaoks väga olulised. Samuti tuleb turismi arendamise seisukohast arvestada teede 

kvaliteetse korrashoiuga. Oluline on, et avalikus kasutuses olevad valla teed hoitakse 

aastaringselt läbitavana. Problemaatiline on, et suurem osa valla teedest ei ole tolmuvabad.  

Valda läbib Tartu-Petseri raudtee, kus toimub nii kaubavedu kui ka reisirongi liiklus ja Valga-

Petseri raudtee, kus toimub ainult kaubavedu.  

Ühistranspordist toimib bussiliiklus: Tartu-Värska-Tartu (7 korda päevas), Värska-Põlva-

Värska (5 korda päevas), Värska-Saatse-Värska (kuni 5 korda päevas), Värska-Koidula-

Värska (kuni 6 korda päevas), Värska-Podmotsa-Värska (kuni 2 korda päevas), Värska-

Petseri-Värska (2 korda päevas), Pärnu-Võru-Värska-Võru-Pärnu (1 kord päevas). 

Bussiühendus puudub aga Meremäe vallaga.  

Värskas on tänavavalgustusega kaetud Pikk, Silla, Järvesuu, Kalda, Haavaoksa ja Allika 

tänavad. 2005. aastal paigaldati tänavavalgustus Saatsesse ja 2009. aastal alustati 

tänavavalgustuse laiendamisega Väike-Rõsna ja Lobotka külla. 2013. aastal paigaldati 

tänavavalgustus Treski külla ja Värska ja Seto Talumuuseumi vahelise kergliiklustee äärde. 

Oluline on, et kõik tihedamalt asustatud piirkonnad saaksid tänavavalgustusega kaetud. 
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Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Järgides teehoiukava on valla teed ja tänavad aastaringselt hooldatud; 

EESMÄRK 2: Tihedamalt asustatud piirkondades on tänavavalgustus;  

EESMÄRK 3: Tõsta valla infrastruktuuri kvaliteeti; 

EESMÄRK 4: Valla teed on inventariseeritud ja maaomanikega on sõlmitud notariaalsed tee 

avaliku kasutamise lepingud. 

Vajalikud tegevused: 

• Suurendada teede korrashoiu finantseerimist läbi projektide;  

• Hoida valla teed pidevalt korras ja läbitavana; 

• Värska valla tänavavalgustuse rekonstrueerimine säästlikumaks muutmise eesmärgiga; 

• Hooldada pidevalt valla teede pervesid ja kraave ning puhastada võsast;  

• Võimalikult kiiresti muuta pinnasteed kruusakattega teedeks, muuta tiheda liiklusega 

kruusakattega teed tolmuvabaks;  

• Tihedamalt asustatud külades teostada tolmutõrjet; 

• Taotleda Värska-Saatse-Perdaku, Värska-Podmotsa maantee mustkatte alla viimist; 

• Rajada Lobotka-Värska ning Seto Talumuuseum-Verhulitsa  kergliiklusteed. 

 

3.5.3. Elamud, elektrivõrk, gaasi- ja soojavarustus 

Värska Vallavalitsuse eesmärk on planeerida valda juurde uusi elamurajoone, mis soodustaks 

valla arengut. Eelmainitud siht loob vallas head eeldused kvalifitseeritud tööjõu ja 

elanikkonna sisserändeks. Elamurajoonide rajamisega tekib paljudel naabervaldadest 

Värskasse tööl käivatel inimestel võimalus rajada oma kodu Värska valda. Valla elanikkonna 

kasv soodustab valla arenemist suuremaks ja elujõulisemaks keskuseks maakonnas. Oluline 

on soodustada elanike sisserännet valda, pakkudes neile kvaliteetse infrastruktuuriga krunte 

uutes elamurajoonides. Elamurajoonidesse loodavatest kruntidest on huvitatud ka kohalikud 

valla elanikud. Vald osaleb  „ Noored Setomaale“ toetusskeemi elluviimisel. Noored 

Setomaale toetusskeemi eesmärgiks on Setomaa noortele ja nende peredele tagada paremad 
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elutingimused ning seeläbi toetada noorte Setomaale jäämist ja tulemist, pidurdada Setomaalt 

noorte lahkumist ja noorte elanike arvu vähenemist ning elanikkonna vananemist Setomaal, 

kindlustada piiriäärsete valdade püsiasustus ja aidata kaasa Setomaa elanike arvu 

suurenemisele. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse Setomaal elavate 21 kuni 40 aastaste 

noorte omandis olevates majapidamistes ehitustegevusi ja nendega kaasnevaid kulusid, et 

tagada noortele ja nende peredele paremad elutingimused.  

Värska valla üheks võtmeprobleemiks antud valdkonnas on sobilike elamispindade vähesus. 

Eluasemeprobleemi leevendamiseks renoveeris vallavalitsus 2005. aastal neli ja 2007. aastal 

kaks munitsipaalkorterit Värska alevikus aadressil Pikk 28. Eelmainitud korterid on mõeldud 

valda tulevatele uutele töötajatele. Üldjuhul on valla korterelamud loonud korterühistu, kuid 

samas pole seda tehtud kõigil juhtudel, mistõttu on problemaatiline majade hooldamine ja 

remontimine. Sellega seonduvalt on vallas ka üldiselt palju renoveerimata ning 

energiakulukaid korterelamuid. 

Värska valda teenindab elektriga Lobotka–Treski ristis asuv elektrijaotusalajaam ning see 

tagab piisava energiavajaduse. Lähtuvalt elektrialajaama paiknemisest on Lobotka külla kavas 

rajada uus tehnoküla tulevastele tootmisettevõtetele. Välja on kujunenud elektriliinide 

võrgustik. Problemaatiliseks võib aga pidada asjaolu, et suurem osa valla elektrivõrgust on 

õhuliinidel ja läbivad metsamassiive. Samuti jääb voolupinge nõrgaks madalpinge 

elektriliinide lõppudes ning esineb voolukõikumisi. Vajalik on gaasitorustiku renoveerimine 

ning ehitamine, mis on pika tasuvusajaga. 

Valla asutuste ja hoonete soojavarustuse majandamisega tegeleb OÜ Verska Calor ning 

põhiliseks kütuseks on maagaas. Värska alevikus puudub kaugküte. Enamikes valla 

korterelamutes on paigaldatud lokaalkatlamajad ning need kuuluvad eraomandisse. 

Väljaspool alevikku kasutatakse puidukütet. Saatse piirkonnas on katlamaja Saatse 

pansionaadis, mis varustab soojusega nelja korteriga elamut. Soojavarustuse puhul on vallas 

probleemiks soojustamata hooned ning kõrged küttekulud. 

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Kõikides korterelamutes on ühistud; 

EESMÄRK 2: Elamud on renoveeritud ja juurde on loodud täiendavat elamispinda; 

EESMÄRK 3: Säästlik ja optimaalne energia tarbimine; 
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EESMÄRK 4: Suurendatud on taastuvenergia osakaal valla energiakasutuses; 

EESMÄRK 5: Vähenenud on soojusenergia tarbimine; 

EESMÄRK 6: Suurenenud on taastuvenergia osakaal valla soojamajanduses. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Soodustada elanikel korteriühistute loomist elamutesse; 

• Planeerida elamurajoonid ning taotleda maa munitsipaalomandisse; 

• Projekteerida vastavalt üldplaneeringule elamurajoonid koos vajalike projektidega;  

• Soetada  munitsipaalkortereid; 

• Planeerida uuselamurajoone; 

• Kortermajade renoveerimine; 

• Läbi viia ühiskondlike hoonete energiaauditid; 

• Gaasitorustiku renoveerimine ning ehitamine; 

• Vähendada soojakadusid hoonete soojustamisega; 

• Kaaluda võimalust Värska alevik viia kohalikule tsentraalküttele; 

• Küttesüsteemide tasakaalustamine ja reguleerimisvõimaluste suurendamine; 

• Võimalusel kasutusele võtta maaküttel ja taastuvenergial põhinevad küttesüsteemid; 

• Päikeseelektrijaamade rajamine ühiskondlike hoonete teenindamiseks. 

3.5.4. Veevarustus, kanalisatsioon ja puhastusseadmed 

Värska aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid on renoveeritud ning vee kvaliteet on hea. 2002. 

aastal vahetati aleviku veetrassid 100% ulatuses plasttorustikuga ning 2013. aastal renoveeriti 

aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid, rekonstrueeriti reoveepuhasti ja valmis uus veejaama 

hoone. Vee- ja kanalisatsioonitrassid on valla omanduses ning neid haldab 

munitsipaalettevõte OÜ Verska Calor. 

Saatse piirkonna vee kvaliteet on hea, kuna 2005. aastal vahetati välja veetrassid ning 2011. 

aastal rekonstrueeriti pumpla. Samuti on joogivee trassid välja vahetatud Värska sanatooriumi 

piirkonnas. Matsuri piirkonnas on 2007. aastal rekonstrueeritud pumbajaam, vahetatud on 
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joogiveetorustik ja veepuhasti. Saatses ja Matsuris on vähe tarbijaid, mistõttu on vee omahind 

kõrgem kui Värskas. Saatse kanalisatsioonitrass ja reoveepuhasti on halvas seisukorras. 

2007. aastal renoveeriti Värska aleviku ja Väike-Rõsna isevoolne ja survetorustik. 

Paigaldatud on uus reoveepuhasti Kremessovasse. Valminud on projekt Värska aleviku Kalda 

ja Haavaoksa tänavate vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamiseks. Töökorras on Õrsava 

elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Üheks probleemiks seoses vee ja 

kanalisatsioonitrassiga on uute liitujate vähesus. 

 

Eesmärk ja tegevused 

EESMÄRK 1: Valla vee ja kanalisatsiooni infrastruktuurid on nõuetele vastavad ja  

keskkonnasõbralikud. 

EESMÄRK 2: Osaleda Hajaasustuse programmis, mis aitab tagada hajaasustusega 

maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu 

püsimisele. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Renoveerida Saatse kanalisatsioonitrassid ning reoveepuhasti; 

• Pikendada ja välja ehitada vee- ja kanalisatsioonitorustikud tiheasustusalade tarbeks. 

 

3.6. Maaomand ja planeeringud 

3.6.1. Maaomand  

31.07.2017 seisuga oli munitsipaalmaad registreeritud 130,5 ha. Sama kuupäeva seisuga oli 

tagastatavat maad 9691 ha. Valla maad on katastrisse kantud valla kogupindalast 99,7 %. 

Värska valla munitsipaalomandis on kokku 158 kinnistut ja 23 korteriomandit. 
Korteriomanditest 11 asub Värska alevikus, 7 Matsuri külas ning 5 Saatse külas. 
Munitsipaalomandis on sealjuures veel 10 külaplatsi, 92 valla tee teenindamiseks 

vajalikku katastriüksust, 12 katastriüksust Koidula transpordikeskuse teenindamiseks vajaliku 

maana. Maade munitsipaalomandisse taotlemine on lõppenud. Mõningate maade osas käivad 
veel vajalikud toimingud maade kinnistamiseks.  
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Maaomandiga seoses valmistab probleeme asjaolu, et enamik valla teid on eraomandis. 
Samuti on maareform veninud liiga pikale. Lisaks on vajalik, et vallas oleks kasutusel 
terviklik geoinfosüsteemi lahendus, mis võimaldaks ruumilisi andmeid paremini kaardistada, 
hallata, visualiseerida ning analüüsida. 

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Maareform on lõppenud; 

EESMÄRK 2: Kõik valla teed on munitsipaalomandis; 

EESMÄRK 3: Vallal on töötav ja paindlik GIS-rakendus. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Viia maareform tervikuna lõpule;  

• Vallale sobiva GIS-rakenduse kasutusele võtmine. 

3.6.2. Planeeringud 

2006. aastal valmis Värska valla üldplaneering, mille ülevaatamine toimus 2014. aastal. 

Ehitustegevuse aluseks vallas on planeerimis- ja ehitusseadus ning valla ehitusmäärus. Vallas 

pole välja kujunenud ühtseid elamu- ja tööstuspiirkondi. Eesmärgiks on rajada tehnoküla 

Lobotka külla, mida arendada tööstuspiirkonnaks. Elamispindade puuduse lahenduseks on 

plaanis rajada kaks uut elamurajooni Värska alevikku. 

Värska vallas on kehtestatud 34 ning algatatud 2 detailplaneeringut. Kehtestatud on 

Mikitamäe ning Värska valdade üldplaneeringuid täpsustav teemaplaneering ”Setomaa 

kultuuripärand” ning Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering. Viimase aasta jooksul 

on kehtestatud Värska Gaasimõõtejaama detailplaneering ja Värska sadama detailplaneering. 

Eesmärk ja tegevused 

EESMÄRK: Kujundada välja uued ja ühtsed elamu- ning tööstuspiirkonnad. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Soodustada elamurajoonide ja elamute planeerimist; 
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• Planeerida ja välja ehitada Värska sadam.  

 

3.7. Turvalisus ja heakord 

3.7.1. Turvalisus 

Värska vald kuulub Põlva Politseijaoskonna piirkonda ning turvalisuse eest vastutab Räpina, 

Orava, Veriora, Värska ja Mikitamäe valla piirkonnavanem. Valla peamised korrarikkumised 

on piiriga seonduvad rikkumised. Lisaks konstaablile tagavad valla elanike turvalisuse vallas 

tegutsevad vabatahtlikud piirivalvurid ja abipolitseinikud. Värskas asub Lõuna regiooni 

Värska päästekomando. 2015 aasta lõpus paigaldati videovalvesüsteem Värska vallamaja ning 

bussijaama- ja turuplatsi lähedusse. Videovalvesüsteemi sisseseadmine tõstab eelkõige 

kohalikes elanikes turvatunnet ning aitab kaasa Politsei- ja piirivalveameti tööülesannete 

optimeerimise ning reageerimisvõimekuse tõstmisele. 

 

Eesmärk ja tegevused 

EESMÄRK: Värska vallas on turvaline ja meeldiv elukeskkond. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Teha pidevat ja operatiivset koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga ning 

Päästeametiga; 

• Muuta efektiivsemaks abipolitseinike tööd ja kaasata neid rohkem valla avalikele 

sündmustele korrakaitse eesmärgil; 

• Laiendada Värska aleviku (vallamaja, Seto Talumuuseum, noortekeskus, gümnaasium, 

bussijaam) videovalvesüsteemi.  

 

3.7.2. Heakord  

Värska vallas toimib korraldatud jäätmevedu ning on vaid üksikuid majaomanikke, kes ei ole 

sellega liitunud. 2020. aastani on prügiveo ainuõigus Värska vallas AS Eesti 
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Keskkonnateenused. Kõigil majapidamistel on kohustus sõlmida leping jäätmevedajaga ja 

hankida või rentida prügikonteiner.  

Igal kevadel korraldab vald ohtlike jäätmete kogumisringi, võimaldamaks valla elanikel ära 

anda ohtlikke jäätmeid. Aastaringselt on võimalik taaskasutatavaid ja ohtlike jäätmeid ära 

anda 2009. aastal avatud Värska jäätmejaamas ning AS Mahta Kütuse tanklas asuvasse 

ohtlike jäätmete konteinerisse. Kahes valla poes on üles seatud vanade patareide 

kogumiskonteinerid. Värska vald omab Kremessova liivakarjääri, kus kaevandamisest 

tekkinud süvendit on võimalik kasutada biolagunevate jäätmete ladustamise ja 

komposteerimise kohana. Lisaks saab kasutada karjäärist kaevandatavat liiva valla teede 

ehituseks ja remondiks. Vaatamata erinevatele võimalustele jäätmetest vabaneda toimub 

jätkuvalt prügi maha panemine loodusesse. Samas pole vallas suuri tööstusettevõtteid, 

mistõttu on üldiselt saasteoht väike. 

Vald pöörab suurt tähelepanu heakorra tagamisele ning vajadusel teeb ettekirjutusi 

hooldamata kinnistute omanikele. Igal kevadel korraldab vallavalitsus valla heakorrastamise,  

kuhu on haaratud allasutused ja eraisikud, et koristada ja korrastada valla avalikud kohad ning 

kodude ümbrused. Lisaks korraldab vald Teeme ära talgupäevi. Kalmistud on heakorrastatud 

ning paigaldatud on konteinerid prügi kogumiseks. Iga-aastaselt viiakse vallas läbi ka 

kaunima kodu konkurssi. 

Vallal puudub haljastusalane planeering, kuid lähiaastatel oleks vajalik teostada aleviku 

haljastusprojekt keskuse kaunimaks muutmiseks. Vald taotleb erinevaid kinnistuid 

munitsipaalomandisse ning on seadnud eesmärgiks nende korrashoiu ja haljastuse tagamise. 

Heakorra tagamine vajab pidevalt kasvavaid kulutusi.  

 

Eesmärgid ja tegevused 

EESMÄRK 1: Inimesed on keskkonnateadlikud ja hoiavad loodust puhtana; 

EESMÄRK 2: Kõik majapidamised on liitunud korraldatud jäätmeveoga. 

EESMÄRK 3: Värska alevik on arenenud läbi linnaruumi arendamise kauniks ja 

funktsionaalseks valla keskuseks: 

 

Vajalikud tegevused: 
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• Propageerida keskkonnahoidlikku eluviisi; 

• Toetada jäätmealast teavitustööd ja tõsta elanike keskkonnateadlikkust; 

• Jätkata ohtlike jäätmete kogumist; 

• Jätkata heakorratöid ja puhta ning meeldiva väliskeskkonna säilitamist; 

• Viia läbi projekte kinnistamaks elanikes olmeprügi sorteerimise vajalikkust ja 

keskkonna säästmist; 

• Karmistada kontrolli jäätmete ebaseadusliku ladustamise osas; 

• Kaardistada haljastustööd vallas ning teha haljastuse teemaplaneering Värska 

alevikus; 

• Koostada Saatse küla haljastusprojekti raames/ühe osana Eakate liikumisvõimaluste 

parandamiseks projekteerida Saatse endine spordiväljak ja välja ehitada puhkealaks; 

• Jätkata valla kaunimate kodude ja asutuste tunnustamist; 

• Jätkata miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetamist; 

• Soodustada vallas heakorratööd ja jätkata heakorrastuspäevi igal kevadel; 

• Kaasata aktiivsemalt külavanemaid külade heakorra tagamiseks. 

• Rajada Värskasse Petserimaa Vabadussamba mälestusmärk koos pargi- ja puhkealaga 

 

 

3.8. Kohaliku omavalitsuse juhtimine 

 

Värska valla valitsemise aluseks on ”Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” ning § 4 

kohaselt on kohalikul omavalitsusel kaks organit: volikogu ja valitsus. Värska Vallavolikogu 

koosneb 11 liikmest ja volikogu juurde on loodud kokku 7 komisjoni. Volikogu tööd juhib 

volikogu esimees. 

Värska Vallavalitsuses töötab täistööajaga 10 ametnikku, kes on erialase haridusega 

spetsialistid ning neist 6 töötajat on vallavalitsuse liikmed. Värska Vallavalitsus jaguneb 

neljaks osakonnaks, mida juhivad nõunikud, kes vastutavad oma valdkonna ning osakondade 
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töökorralduse eest. Vallavalitsuse tööd teenindab vallakantselei ning juhib vallavanem. Vallal 

on 8 hallatavat asutust (joonis 10). 

 

 

Joonis 10. Valla juhtimise struktuur. 

Värska Vallavalitsus koordineerib valla majandamist (küte, vesi, kanalisatsioon, heakord, 

teede korrashoid), arendustegevust, sotsiaalabi osutamist, haridus- ja kultuurielu jms. 5 korda 

aastas ilmub Värska valla ajaleht „Värska valla sõnumid“. Pidevalt uuendatakse valla 

arengukava ning investeeringute kava. 
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Vallavalitsus teeb koostööd valla elanikkonna, ettevõtjate ning külavanematega. Värska vallas 

on mitmeid aktiivseid kogukondi, näiteks MTÜ Lobotka Küla Selts, Värska Aleviku Seltsing, 

MTÜ Saatse Nulk, MTÜ Nedsaja külaselts. Enamus küladel on külavanem ning Värska 

alevikul on alevikuvanem. Probleemiks on passiivsed ning vähese algatusvõimega küla 

elanikud ning -vanemad. Ohuks on ka külade tühjenemine ning elanikkonna vananemine. 

Külade jätkusuutlikuks arenguks oleksid vajalikud külade arengukavad. 

Alates 1996. aastast on Värska valla sõpruslinnaks Haapajärvi. Sellest ajast saadik on valdade 

vahel sõlmitud koostöö- ja sõpruslepinguid. Sõpruslepingud omavalitsuste vahel käsitlevad 

näiteks kultuurivahetust, noorsootööd, omavalitsuste ja koolide vahelisi külaskäike ning 

arendustegevust. Seoses Eestis läbiviidava haldusreformiga otsib Värska vald aktiivselt 

erinevaid lahendusi, et tagada kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikkus ning efektiivsus. 

Värska vald osaleb järgmistes omavalitsusliitude, organisatsioonide ja sihtasutuste tegemistes: 

• Põlvamaa Omavalitsuste Liit – POL; 

• Eesti Maaomavalitsuste Liit – EMOL; 

• Setomaa Valdade Liit – SVL; 

• Põlvamaa Arenduskeskus – PAK; 

• Sihtasutus Põlvamaa Kultuur; 

• MTÜ Setomaa Turism; 

• MTÜ Piiriveere Liider; 

• MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu. 

Samuti kuulub vallale osalus mitmetes äriühingutes: 

• OÜ Verska Calor, mis tegeleb valla kütte-, vee- ja kanalisatsiooni-majandusega 

(Värska vallale kuulub 100 %); 

• AS Värska Veekeskus; 

• AS Räpina Haigla; 

• OÜ Saatse Pansionaat. 

 

Eesmärgid ja tegevused 
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EESMÄRK 1: Vald on haldussuutlik ja efektiivne; 

EESMÄRK 2: Toimivad külakogukonnad ja tegutsevad aktiivsed külaseltsid. 

 

Vajalikud tegevused: 

• Teha pidevat koostööd ministeeriumitega; 

• Värska vald on avatud naabervaldadega ühinemise läbirääkimistest ja strateegilise 

juhtimise ümberkorraldamisest piirkonnas; 

• Tõsta valla haldussuutlikkust läbi e-teenuste rakendamise; 

• Koolitada vallavolikogu liikmeid ja vallavalitsuse ametnikke; 

• Aktiivselt kajastada vallavalitsuse tegemisi ja vallaametnike tööülesanded valla 

interneti koduleheküljel, valla ajalehes, Põlva maakonna infoportaalis; 

• Leida rahalised vahendid valla ajalehe väljaandmiseks ja tagada valla lehe 

väljaandmise pidevus; 

• Valla asutuste materiaaltehniline baas vajab järjepidevat kaasajastamist; 

• Ettevõtluse-, mittetulundusühingute- ja kohaliku omavalitsuse esindajatel aktiivselt 

osaleda MTÜ Piiriveere Liider strateegia väljatöötamisel ning ellurakendamisel;  

• Tõhustada koostööd piirkonna valdade vahel ja kaaluda ühinemist naabervaldadega; 

• Jätkata sõprussuhteid Haapajärvi, Pihkva ja Petseri linnadega; 

• Abistada külavanemaid – ja elanikke küla ja ühiste piirkondade arengukavade 

koostamisel; 

• Välja arendada külakeskuste ja kooskäimiskohtade; 

• MTÜ-de, klubide ja seltside loomise toetamine ja kaasamine valla arengu 

edendamisel; 

• Külade identiteedi tõstmine (külade mängude, külapäevade ja teiste ühisürituste 

korraldamine); 

• Külavanematega koostöö tugevdamine ja külavanematele koolituste organiseerimine; 
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4. VÄRSKA VALLA INVESTEERINGUTE KAVA AASTATEKS 2016-2021 
 

4.1. Haridus ja noorsootöö 

 4.1.1. Alus- ja üldharidus 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  

Värska Lasteaia hoone rekonstrueerimine 

(katusealuse soojustamine, ventilatsiooni 

rekonstrueerimine, köögi, 

koristusvahendite pesu- ja hoiuruumi 

väljaehitamine, ventileeritud 

kuivatusruumide väljaehitamine) 

0 

8 000 

0 

10 000  

0 

2 000 

0 

2 000 

0 

5 000 

 

27 000 27 000 Värska VV, SA KIK Värska Lasteaed 



   

59 

 

2.  

Värska Lasteaia õueala väljaarendamine 

(haljastusprojekti koostamine ja 

elluviimine, õuemajade rekonstrueerimine, 

õuesõppe majade väljaehitamine ja 

sisustamine, mänguväljaku atraktsioonide 

rekonstrueerimine, loodusõpperaja 

rajamine, metsaparginurga loomine) 

 
8 500 

1 500 

0 

3 000 

9 400 

1 100 
 

10 000 

10 000 
15 600 43 500 Värska VV, SA KIK Värska Lasteaed 

Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

8 000 

8 500 

11 500 

0 

5 000 

9 400 

3 100 

0 

5 000 

10 000 

10 000 
 

Värska Lasteaia investeeringud  

KOKKU  
8 000 20 000 5 000 12 500 5 000 20 000 42 600 70 500  

1.  

Värska Gümnaasiumi hoone 

renoveerimisprojekti koostamine ja 

elluviimine (panduste remont, keldri 

soojustamine, õppekorpuse värvimine,  

küttesüsteemi renoveerimine, akende ja 

uste vahetus, fassaadi remont, 

elektrisüsteemi uuendamine, tarbevee 

torustiku vahetus, ventilatsiooni 

paigaldamine, katuse renoveerimine ja 

soojustamine) 

0 

10 000 

 14 100 

1 900 

 137 091 

11 909 

78 250 

 16 750 

87 500 

17 500 

0 

6 000 
64 059 381 000 

Riigieelarve, Värska 

VV 

Värska 

Gümnaasium 
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2.  

Värska Gümnaasiumi võimlakorpuse 

rekonstrueerimine (fassaadi remont, 

sisemine remont, katuse renoveerimine) 

0 

5 000 

0 

35 000 
   

 

40 000 40 000 
Riigieelarve, Värska 

VV 

Värska 

Gümnaasium 

Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

15 000 

14 100 

36 900 

137 091 

11 909 

78 250 

16 750 

87 500 

17 500 

0 

6 000 
  

Värska Gümnaasiumi investeeringud  

KOKKU 
15 000 51 000 149 000 95 000 105 000 6 000 104 059 421 000   

 4.1.2. Huviharidus ja noorsootöö 

1.  Värska Muusikakooli renoveerimine 
31 185 

4 950  
       

 
4 950 36 135 EAS, Värska VV 

Värska 

Muusikakool 

2.  
Värska Muusikakoolile inventari 

soetamine 
  

7 100 

1 065 
    

 
1 065 8 165 ENTK, Varaait 

Värska 

Muusikakool 

  Toetussumma 

Omafinantseering 

31 185 

4 950 

7 100 

1 065 
0 0 0 0   

Värska Muusikakooli investeeringud  

KOKKU 
36 135 8 165 0 0 0 0 6 015 44 300  
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1. 
Ekstreempargi ehitustööd (WC, esik, 

garderoob, valgustus) 
  

 10 000 

15 000 

 0 

8 000 

  

 
  

 
23000 33 000 

EAS, PRIA (PVL), 

SAP 

Värska 

Noortekeskus 

2. 

Värska ANK’i hoone renoveerimisprojekti 

koostamine ja elluviimine  (fassaadi 

soojustamine, akende tegemine 

keldrikorrusele, eraldi ventilatsiooni- ja 

küttesüsteemi väljaehitamine, siseruumide 

renoveerimine, katuse vahetus) 

0 

300 
 

9 000 

1 000 

22 750 

4 750 

15 000 

5 000 

15 000 

5 000 
16 050 77 800 

EAS, PRIA (PVL), 

SAP 

Värska 

Noortekeskus 

5. Värska ANK’i õueala väljaehitamine  x       

 

  

Teostatakse 

vastavalt 

võimalustele 

EAS, PRIA (PVL) 
Värska 

Noortekeskus 

 Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

300 

10 000 

15 000 

9000 

9000 

22750 

4750 

15 000 

5 000 

15 000 

5 000 
 

Värska ANK’i investeeringud 

KOKKU 
300 25 000 18 000 27500 20 000 20 000 39 050 110 800   

 4.2. Kultuur ja sport 

 4.2.1. Kultuurikeskused ja raamatukogud 



   

62 

 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  Värska laululava põhiprojekti koostamine 
4 080 

720 
    

 
720 4 800 SAP, Värska VV Värska VV 

2.  Värska laululava ehitus    
42 500 

7 500 

42 500 

7 500 
 

 

15 000 100 000 

SAP, piirkondade 

konkurentsivõime 

programm 

Värska VV 

3.  
Värska kultuurikeskuse kino 

digitaliseerimine 
x  x  x    

 

 

Teostatakse 

vastavalt 

võimalustele 

Piiriveere Liider, 

Hasartmängumaksu 

nõukogu, Värska VV, 

Kultuuriministeerium 

Värska 

Kultuurikeskus 

4.  
Helikindlate vaheuste ehitamine Värska 

Kultuurikeskuse saalide vahele 

 5 395 

1 000 
       

 
1 000 6 395 

Värska VV, Piiriveere 

Liider, SAP 

Värska 

Kultuurikeskus 

5.  Saatse külakeskuse väljaarendamine      
28 000 

12 000 
 

 
12 000 40 000 

Värska VV, Piiriveere 

Liider,  SAP 

Värska 

Kultuurikeskus 
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6.  

Värska Kultuurikeskuse ruumide 

möbleerimine ning pesemisvõimaluste 

sisseseadmine 

0 

555 

3 500 

1 500  
     

 

2 055 5 555 
Värska VV, SAP, 

KOP 

Värska 

Kultuurikeskus 

7.  
Värska Kultuurikeskuse tehnoloogiliste 

võimaluste uuendamine 
  

2 500 

500 

2 500 

500 
 

 

1 000 6 000 

Värska VV, SAP, 

KULKA, Setomaa 

kultuuriprogramm 

Värska 

Kultuurikeskus 

 Toetussumma 

Omafinantseering 

9 475 

2 275 

3 500 

1 500  

45 000 

8 000 

73 000 

20 000 
0 0   

 Kultuurikeskuse investeeringud 

KOKKU 
11 750 5 000 53 000 93 000 0 0 31 775 162 750 

  

  

 4.2.2 Muuseumid ja kirikud 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  
Seto Talumuuseumi püsiekspositsiooni 

täiendamine 

0 

1 000 

18 000 

2 000 

15 800 

3 000 
  

10 200 

1 800 
7 800 51 800 SAP, EST-LAT 

Seto 

Talumuuseum 
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2.  Paloveere (Leppoja) talu renoveerimine    
40 000 

4 000 

60 000 

6 000  
 

 
10 000 110 000 SAP, EST-RUS 

Seto 

Talumuuseum 

3.  
Seto Talumuuseumi varjualuse katuse 

vahetus 
 

4 930 

1 000 
     

 
1 000 5 930 Värska VV 

Seto 

Talumuuseum 

4.  
Seto Talumuuseumi käsitöömüügikoha 

loomine 
    

10 000 

5 000 

 
5 000 15 000 Värska VV, SAP 

Seto 

Talumuuseum 

5.  

Saatse Seto Muuseumi õueala väikevormide 

rekonstrueerimine ja täiendamine ning 

matkaraja uuendamine 

0 

375 
 

5 000 

1 000 
  

 

1 375 6 375 SAP 
Seto 

Talumuuseum 

6.  

Saatse Seto Muuseumi püsiekspositsiooni 

täiendamine muuseumile annetatud näituse 

„Lauluemade jälg“ lisamisega 

7 500 

2 300 
    

 

2 300 9 800 

SAP, Rahvakultuuri 

Keskus, Eesti 

Kultuurkapital 

Seto 

Talumuuseum 

7.  
Seto Tsäimaja küttesüsteemi välja 

vahetamine 
  

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 
 

 
20 000 40 000 SAP, KIK 

Seto 

Talumuuseum 

8.  
Seto Tsäimaja kanalisatsioonisüsteemi 

rekonstrueerimine 

0 

3 000 
    

 
3 000 3 000 Värska VV 

Seto 

Talumuuseum 

 Toetussumma 7 500 22 930 70 800 70 000 10 000 10 200  
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Omafinantseering 6 675 3 000 18 000 16 000 5 000 1 800 

 Seto Talumuuseumi investeeringud KOKKU 14 175 25 930 88 800 86 000 15 000 12 000 50 475 241 905   

 4.2.3. Sport 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  

Tervisespordikeskusele rajatraktori ja 

lumekahuri soetamine, 

rajahooldusvahendite soetamine, 

elektrivõimsuse suurendamine, erinevate 

tegevuste mitmekesistamine raja juures 

(discgolfi raja ja kelgumäe rajamine) 

 
40 000 

20 000 

 35 000 

14 000 
  

 

34 000 109 000 

SA Terviserajad, 

Regionaalsete 

Tervisespordikeskuste 

programm, EST-LAT 

Värska VV 

2.  
Verhulitsa tervisespordiradade 

rekonstrueerimine 

0 

1 000 

9 000 

1 000 

1 000 

200 
  

 

2 200 12 200 

SA Terviserajad, 

Regionaalsete 

Tervisespordikeskuste 

programm, EL fondid 

Värska VV 

 Toetussumma 0 49 000 36 000 0 0 0  
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Omafinantseering 1 000 21 000 14 200 

  KOKKU 1 000 70 000 50 200 0 0 0 36 200 121 200   

 4.3. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

 4.3.1. Sotsiaalhoolekanne 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  Saatse spordiväljaku kujundusprojekt 
0 

450 

4 000 

1 000 
   

 
1 450 5 450 

Setomaa arengu 

programm 
Värska VV 

2.  
Saatse küla pargi kujundusprojekti ja 

hoolduskava elluviimine 
  

15 000 

3 000 
  

 

3 000 18 000 
Hasartmängumaksu 

nõukogu 

Värska VV 

Saatse 
Pansionaat 

 Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

450 

4 000 

1 000 

15 000 

3 000 
0 0 0  

 KOKKU 450 5 000 18 000 0 0 0 4 450 23 450   
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 4.3.2. Lastekaitse 

 4.3.3. Tervishoid 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve  

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1. Perearstikeskuse rekonstrueerimine 
0 

3 750 
 

42 200 

11 300 

36 800 

10 100 
 

 

25 150 104 150 

Tervisekeskuste 

programm, Räpina 

haigla, Värska VV 

Räpina haigla 

2. 
Hambaravi kabineti tooli ja sisustuse 

soetamine 
  

20 000 

2 000 
  

 
2 000 22 000 

EAS, Tervisekeskuste 

programm 
Värska VV 

 Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

3 750 
0 

62200 

13300 

36800 

10100 
0 0  

 KOKKU 3 750 0 75500 46900 0 0 27 150 126 150   

 4.4. Ettevõtlus ja turism 

 4.4.1. Ettevõtlus 
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 4.4.2. Tööturg 

 4.4.3. Turism 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve  

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  
Reegi suvila maa-alale külastuskeskuse 

rajamine I etapp 

0 

40 000 
 

160 000 

40 000 

650 816 

162 704 
 

 
242 704 1 053 520 

EST-LAT-RUS, EAS, 

Värska VV 
Värska VV 

2.  
Reegi suvila maa-alale Põhjalaagri 

püsinäituse kujundamine II etapp 
    

50 000 

5 000 

 
5 000 55 000 

EAS, 
Kaitseministeerium, 

Värska VV 

Värska VV 

3.  

Randumissildade ja paatide vettelaskmise 

kohtade ehitus (Lobotka küla, Reegi 

suvila, Värska asula) 

0 

1 260 

  

 
     

 

1 260 1 260 

MTÜ 
Kalanduspiirkonna 
Arendajate kogu, 

SA Põlvamaa 
Arenduskeskus,  

SA KIK, SAP 

Värska VV 

4.  Värska sadama ehitus   
204 400 

51 100 

204 400 

51 100 
 

 
102 200 511 000 EST-RUS, Värska VV Värska VV 
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5.  Värska promenaadi ehitamine   
35 000 

15 000 

35 000 

15 000 
 

 
30 000 100 000 SAP, PKAK, 

Piiriveere Liider  
Värska VV 

6.  Õrsava matkaraja ehitamine 
0 

11 000 

10 000 

10 000 
   

 
21 000 31 000 

Värska VV, Piiriveere 

Liider, EAS 
Värska VV 

7.  
Pikalombi torni ja matkaraja 

rekonstrueerimine 
 

0 

1 000 
  

15 000 

5 000 

 

6 000 21 000 

Värska VV, Piiriveere 

Liider, EAS, Värska 

Sanatoorium 

Värska VV 

Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

52 260 

10 000 

11 000 

399 400 

106 100 

890 216 

228 804 

65 000 

10 000 
0  

KOKKU 52 260 21 000 505 500 1 119 020 75 000 0 408 164 1 772 780   

 4.5. Elukeskkond 

 4.5.1 Telefoniside ja internet 

 4.5.2. Teed, ühistransport ja tänavavalgustus 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 
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kaasfinants. 

1.  

Värska valla teede ehitus (s.h. Värska 

Gümnaasiumi ja Koidula küla 

bussiootepaviljonide ehitamine) 

0 

94 432 

22 800 

2 200 

25 000 

0 

25 000 

0 

0 

25 000 

0 

25 000 
146 632 219 432 Riigieelarve Värska VV 

2.  
Kergliiklustee rajamine + tänavavalgustus  

(Lobotka – Värska, STM-Verhulitsa) 
  

10 000 

5 000 
  

 

5 000 15 000 
Maanteeamet, EST-

LAT-RUS, EAS 
Värska VV 

3.  
Tänavavalgustuse ehitus II etapp Metsa tn 

Värskas 
   x   

 

 

Teostatakse 

vastavalt 

võimalusele 

 Värska VV Värska VV 

4.  
Värska valla tänavavalgustuse 

rekonstrueerimine 
 

35 000 

5 000 

35 000 

5 000 
   

 
 10 000 80 000  Värska VV, SA KIK Värska VV 

5.  
Matsuri küla tänavavalgustuse 

rekonstrueerimine 
 

0 

3 000 
   

 
3 000 3 000 Värska VV Värska VV 

6.  

Värska-Saatse maantee mustkatte alla 

viimine ja ettevõtluseks vajalike teelõikude 

rajamine 

  
865 050 

25 450 

865 050 

25 450 
 

 

50 900 1 781 000 

EST-RUS, 

Maanteeamet, Värska 

VV 

Värska VV 
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 Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

94 432 

57 800 

10 200 

935 050 

35 450 

890 050 

25 450 

0 

25 000 

0 

25 000 
 

KOKKU 94 432 68 000 970 500 915 500 25 000 25 000 215 532 2 098 432   

 4.5.3. Elamud, elektrivõrk, gaasi- ja soojavarustus 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  Korterite remont (Matsuris, Saatses) 
0 

6 000 

5 000 

5 000 
0   

 
11 000 16 000 

SA Kredex, Värska 

VV 
Värska VV 

3. 
Värska aleviku taastuvenergiale ülemineku 

tasuvusuuring 
 X x    

 

 

Teostatakse 

vastavalt 

võimalusele 

 OÜ Verska Calor, 

Värska VV 
Värska VV 

4. 
Päikeseelektrijaama rajamine ja 

arendamine 

0 

7 000 

7 000 

7 000 

5 000 

5 000 
  

 
12 000 24 000 PEA, Värska VV Värska VV 

 Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

13 000 

12 000 

12 000 

5 000 

5 000 
0 0 0  
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 KOKKU  13 000 24 000 10 000 0 0 0 30 000 47 000   

 4.5.4. Veevarustus, kanalisatsioon ja puhastusseadmed 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  

Värska (Kooli tn 7) - Õrsava elamurajooni 

kanalisatsiooni ja veetrassi ehitus  

 

0 

40 000 

0 

 10 000 
     

 

50 000 50 000 
EST-LAT-RUS, SA 

KIK, Värska VV 
Värska VV 

2.  
Saatse asula kanalisatsioonitrassi ja 

reoveepuhasti rekonstrueerimine 

0 

46 922 
      

 
46 922 46 922 

SA KIK, OÜ Verska 

Calor 

Värska VV, OÜ 

Verska Calor 

3.  Matsurisse imbväljaku rajamine   
 3 000 

1 000 
     

 
1 000 4 000 Värska VV Värska VV 

Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

86 922 

3 000 

11 000 
0 0 0 0  

 KOKKU  86 922 14 000 0 0 0 0 97 922 100 922  
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 4.6. Maaomand ja planeeringud 

 4.6.1. Maaomand 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  Põhjalaagri maa-ala ostmine x x  x    
 

0 0 
Erainvestorid, Värska 

VV 
Värska VV 

2.  Värska sadama teenindushoone ostmine  
0 

10 000 
   

 
10 000 10 000 Värska VV Värska VV 

 Toetussumma 

Omafinantseering  
0 

0 

10 000 
0 0  0 0  

Maaomand KOKKU 0 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000  

 4.6.2. Planeeringud 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 
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kaasfinants. 

1. Värska sadama planeering  
 0 

4 428 
    

 
4 428 4 428 Värska VV Värska VV 

 
Värska sadama ja promenaadi 

ehitusprojekti koostamine 
 

0 

20 000 
   

 
20 000 20 000 Värska VV Värska VV 

2. 
Teemaplaneering Õrsava  järve ja Peipsi-

Pihkva vesikonna ehitusjoone määramine 

0 

2 000 
  

0 

5 000 
 

 
7 000 7 000 Värska VV Värska VV 

 Toetussumma 

Omafinantseering  

0 

2 000 

0 

24 428 
0 

0 

 5 000 
 0 0  

Maaomand KOKKU 2 000 24 428 0 5 000 0 0 31 428 31 428  

 4.7.1. Turvalisus 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1. Värska aleviku videovalve paigaldamine 0       2 843 2 843 Värska VV Värska VV 



   

75 

 

ja täiendamine 2 843  

 Toetussumma 

Omafinantseering  

0 

2 843 
0 0 0 0 0   

Turvalisus KOKKU 2 843 0 0 0 0 0 2 843 2 843    

 4.7.2. Heakord 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  
Kalmistute kiviaedade rekonstrueerimine, 

kraavide puhastamine (Saatse, Värska) 

0 

1 100 

0 

1 000 
    

0 

2 000 
4 100 4 100 

 Värska VV, Euroopa 

Liidu fondid 
Värska VV  

2.  

Kultuurikeskuse ümbrusesse mängu-

väljaku ja haljastuse rajamine II ja III 

etapp 

  
0 

5 000 

18 000 

14 000 
  

15 000 

15 000 
 34 000 67 000 

Hasartmängumaksu 

Nõukogu, Värska VV 
Värska VV 

3.  
Miljööväärtuslike alade arendamise, 

säilitamise ja taastamise toetamine 

0 

2 000 

0 

2 000 

0 

2 000 

 0 

3 000 

0 

3 000 

0 

3 000 
 15 000 15 000 Värska VV Värska VV 
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4.  
Värska aleviku ja Saatse küla haljastus-

projekti koostamine 

0 

8 000 

 0 

8 000 
     

 
16 000 16 000 Värska VV Värska VV 

5.  
Värska aleviku haljastusprojekti 

elluviimine 
  

0 

60 000 

0 

60 000 
 

 
120 000 120 000 Värska VV Värska VV 

6.  Saatse küla haljastusprojekti elluviimine    
0 

10 000 

0 

10 000 

 
20 000 20 000 Värska VV Värska VV 

 Toetussumma 

Omafinantseering  

0 

11 100 

0 

16 000 

18 000 

76 000 

0 

73 000 

15 000 

28 000 

0 

5 000 
 

KOKKU 11 100 16 000 94 000 73 000 43 000 5 000 209 100 242 100  

 4.8. Kohaliku omavalitsuse juhtimine 

Nr TEGEVUS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
KOV 

eelarve 

Eeldatav 

maksumus 

kokku koos 

kaasfinants. 

Finantseerimise 

allikas/koostöö 
VASTUTAV 

1.  
Värska Vallavalitsuse ruumide 

renoveerimine 
  

 0 

15 000 
     

 
15 000 15 000 Värska VV  Värska VV 
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2.  Arendusprojektid 
0 

10 440 

0 

9 300 

0 

 5 000 

0 

5 000 

0 

5 000 

0 

5 000 
34 740 34 740 

Värska VV, 

erinevad fondid 
Värska VV 

Toetussumma 

Omafinantseering 

0 

10 440 

0 

24 300 

0 

 5 000 

0 

5 000 

0 

5 000 

0 

5 000  

KOKKU 10 440 24 300 5 000 5 000 5 000 5 000 54 740 54 740  

  

 Kokku toetussumma 

Kokku omafinantseering 

48 160 

315 397 

253 130 

222 193 

1 732541 

309 959 

2 070 466 

407 954 

192 500 

100 500 

35 200 

57 800  

KÕIK KOKKU 363 557 475 323 2 042 500 2 478 420 293 000 93 000   
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5. VÄRSKA VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2021 

SISSEJUHATUS 

 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt koostatakse eelarvestrateegia arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks 

kavandatavate tegevuste finantseerimise planeerimiseks. 

Eelarvestrateegia annab ülevaate eelneva aasta tegelikest, jooksva aasta kavandatud ja järgmiseks viieks aastaks prognoositud sissetulekutest ja 

väljaminekutest. 

Valla eelarvestrateegia koostamisel on lähtutud valla arengukavast ja majandusprognoosidest. 

 

5.1. Sotsiaalmajanduslik keskkond 

 

Rahandusministeerium on selle ja tuleva aasta majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti peamiste 

kaubanduspartnerite  kasvuväljavaadete halvenemine. Järgnevate aastate majanduskasvu  prognoose on võrreldes eelneva prognoosiga  
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alandatud. Ekspordi kasv sel aastal taastub ja järgnevatel aastatel järk-järgult kiireneb.  Peamiseks majanduse kasvuvedajaks jääb sisenõudlus ja 

ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema. Aastatel 2019-2020 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui 

ka sisenõudlusele. Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi eeldused fikseeriti  2016. aasta märtsi alguse  seisuga. 

Majandusprognoosi põhistsenaariumi järgi võivad Eesti majanduse arengud kujuneda prognoositust nii positiivsemaks kui ka negatiivsemaks. 

Prognoosi riskistsenaariumi kohaselt  peamistel eksporditurgudel kujuneb majanduskasv ja impordinõudlus lähiaastatel madalamaks. 

Ebakindluse süvenedes ning madalama palgakasvu tingimustes väheneb majapidamiste tarbimisjulgus. 

Käesolevas eelarvestrateegias on arvestatud Rahandusministeeriumi   2016. aasta  kevadise majandusprognoosiga (tabel 1).  

 

Tabel 1. Makromajanduslikud näitajad 

Olulisemad 

majandusnäitajad 

tegelik  prognoos prognoos prognoos prognoos prognoos 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SKP jooksevhindades 

(mld €) 
20,5 21,3 22,6 24,0 25,4 26,9 

SKP reaalkasv 1,1% 2,0% 3,0% 3,3% 3,0% 2,8% 

SKP nominaalkasv 2,5% 4,1% 5,9% 6,3% 6,0% 5,7% 



 

80 

 

Tarbijahinnaindeks -0,5% 0,3% 2,7% 2,9% 2,8% 2,8% 

Hõive (tuh inimest) 640,9 635,2 634,8 633,2 631,8 631,7 

Kasv 2,6% -0,9% -0,1% -0,3% -0,2% 0,0% 

Keskmine kuupalk (€) 1 065 1 117 1 170 1 234 1 305 1 376 

Palga nominaalkasv 6,0% 4,9% 4,7% 5,5% 5,7% 5,5% 

Palga reaalkasv 6,5% 4,5% 2,0% 2,5% 2,9% 
 

2,6% 

Värska vald on vaatamata majanduslangusele suutnud säilitada finantsvõimekuse hea taseme ja panustanud oluliselt valla arengusse vaatamata 

tulubaasi vähenemisele. 

Värska valla nõrkuseks on elanike arvu vähenemine (tabel 2) ja väike õpilaste arv (tabel 3), mis mõjutavad oluliselt riigieelarve tasandus- ja 

toetusfondi suurust. 

 

Tabel 2. Värska valla elanike arv 

 Lapsed 0-6 Lapsed 7-18 Tööealised 

19-64 

Vanurid 65-

…. 

Rahvaarv 

kokku 
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01.01.2008 63 212 896 302 1473 

01.01.2009 63 203 902 301 1469 

01.01.2010 60 194 914 288 1456 

01.01.2011 60 193 942 271 1466 

01.01.2012 79 175 936 260 1440 

01.01.2013 77 168 936 258 1439 

01.01.2014 68 153 940 256 1417 

01.01.2015 71 147 929 253 1400 

01.01.2016 73 136 919 246 1374 

 

Tabel 3. Õpilaste arv Värska Gümnaasiumis 

 1-9 klass 10-12 klass Kokku 

01.09.2008 132 48 180 
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01.09.2009 131 41 172 

01.09.2010 123 38 161 

01.09.2011 99 31 130 

01.09.2012 86 35 121 

01.09.2013 93 36 129 

01.09.2014 90 39 129 

01.09.2015 82 41 123 

01.09.2016 81 27 108 

Prognoosi eeldused: 

• Maamaksumäärasid ei muudeta 

• Hallatavate asutuste arv ei muutu 

• Aktsiate ostu ega müüki ei toimu 

• Antavad toetused jäävad samale tasemele 
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5.2. Põhitegevuse eelarve 

Põhitegevuse eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja põhitegevuse kuludest. Investeerimis- ja finantseerimistegevus on eraldi eelarve osades. 

5.2.1. Põhitegevuse tulud 

Värska valla eelarve suurema osakaaluga põhitegevuse tulud on tulumaks ning riigieelarve tasandus- ja toetusfond. 

Tulumaksu laekumise prognoos põhineb maksumaksjate arvu, sissetulekute suuruse ning tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhte 

(omavalitsustele laekuv tulumaksumäär) prognoosil. Maksumaksjate arvu ja sissetulekute suuruse andmed on saadud Rahandusministeeriumi 

avalikust andmebaasist. 

 

Tabel 4. Tulumaksu laekumine. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Maksumaksjate 

arv 
562 583 587 595 598 600 601 

Maksumaksjate 

arvu muutus 
0,6% 3,7% 0,7% 1,3% 0,5% 0,4% 0,2% 

Väljamaksed 

füüsilistele 
6003636 6548256 6719976 6997200 7269288 7567200 7868292 



 

84 

 

isikutele 

Sissetulek 

inimese kohta 

kuus 

     890     936    954 980 
 

1013 
 

1051 
 

1091 

Sissetuleku 

kasv 
4,9% 5,2% 1,9% 2,7% 3,4% 3,8% 3,8% 

Sissetuleku 

kasv Eestis 

kokku 

6,0% 4,9% 4,7% 5,5% 

 
5,7% 

 
5,5% 

 
5,5% 

Tulumaksu 

laekumine 
715 162 760 000 780 000 811 200 843 648 877 394 912 489 

Tulumaksu 

laekumise kasv 
4,9% 6,3% 2,6% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Tulumaksu 

laekumise ja 

sissetulekute 

11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 
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suhe 

Maamaks laekub täies ulatuses omavalitsuse eelarvesse.  

Tulu kaupade ja teenuste müügist on planeeritud arvestades üldise kaupade ja teenuste kallinemise prognoosiga. Põhiosa tuludest laekub 

hariduse- ja kultuurivaldkonna tegevusest.  

Tasandusfond on riigi eelarvest saadav toetus omavalitsustele kuluvajaduste tasandamiseks. Tasandusfondi suurus on prognoositud 2016.  aasta 

laekumisi arvestades. 

Toetusfondis (tabel 5) on riigi poolt eraldatud vahendid üldhariduskoolide pidamiseks antavaks toetuseks, toimetulekutoetuseks, sündide-

surmade registreerimise kuludeks, sotsiaaltoetuste ning – teenuste osutamise toetuseks, vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitiseks ja 2015. 

aastast alates ka kohalike teede hoiu toetuseks. Suurem osa toetusfondis on hariduskuludel. Hariduskulud arvutatakse mudeli järgi, milles 

arvestatakse õpilaste arvu, klassikomplektide arvu ja muid näitajaid. 

 

Tabel 5. Toetusfond. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Üldhariduskoolide 

pidamiseks antav 

toetus 

297963 305148 307148 310148 315148 320148 318148 

Toimetulekutoetuse 36957 49897 55897 60897 64461 66287 65287 
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maksmise hüvitis 

Sotsiaaltoetuste ning 

-teenuste osutamise 

toetus ja 

vajaduspõhise 

peretoetuse 

maksmise hüvitis 

25902 8507 10507 12507 12507 15507 13507 

Sündide ja surmade 

registreerimise 

kulude hüvitis  

60 47 47 47 47 47 47 

Kohalike teede hoiu 

toetus 
75377 90507 90507 90507 90507 90507 90507 

KOKKU 436259 454106 464106 474106 482670 492496 487496 

Muud tegevustulud on loodusvarade kasutusõiguse tasud, saastetasud.  

5.2.2. Põhitegevuse kulud 

Põhitegevuse kulude hulka ei arvestata kulusid põhivara soetuseks, põhivara soetuseks antavat sihtfinantseerimist ega finantskulusid. 
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Kuna prognoositaval perioodil ei ole ette näha olulist tulude suurenemist, ei ole võimalik planeerida ka olulist kulude suurenemist. Kulude 

prognoosimisel on arvestatud alljärgnevat: 

• Antavad toetused ei suurene. 

• Majandamiskulud esimesel aastal suurenevad 1,7% ning järgnevatel aastatel  suurenevad 1,0%. 

• Reservfond moodustab vähemalt 1% põhitegevuse tulude prognoositavast summast 

• Palgafond suureneb prognoositaval perioodil  kuni 4% vastavalt võimalustele. 

• Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) peab prognoositaval perioodil olema positiivne. 

5.3. Investeerimistegevus 

Investeerimistegevuse eelarveosa koosneb investeerimiseks saadavatest tuludest ja investeerimistegevuse kuludest. 

Prognoositaval perioodil on investeerimistegevuse kulud planeeritud tuludest suuremad. Vahe on planeeritud katta põhitegevuse tulemi ja 

laenuvahenditega. 

Investeerimistegevuse tuludeks on planeeritud saadav sihtfinantseerimine ja põhivara müügist saadav tulu. 

Strateegias investeeringuid kajastatavas tabelis on objektid, mille rahastamine on otsustatud, kui ka objektid, mida peetakse prioriteetseteks, kuid 

mille rahastamisvõimalusi alles otsitakse. Tabelis on esitatud hinnangulised summad uute objektide elluviimiseks. Uute objektide reaalne 

nimekiri ja maksumus sõltuvad konkreetsetest rahastamisotsustest ja hanketulemustest. Kuna projektide toetused on sihtotstarbelised (toetuse 

saamata jäämisel jäävad tegemata ka vastavad kulutused), ei mõjuta konkreetse objekti toetuse laekumine valla muude kulude tegemise 

võimalusi. 
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Täiendavate tulude tekkimisel võib teha kulutusi objektidele, mida ei ole strateegia investeeringuobjektina kirjas, kuid millised on arengukavaga 

kooskõlas. 

 

5.4. Netovõlakoormus 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi võib netovõlakoormus aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta tulude ja 

kulude kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui põhitegevuse tulude ja kulude 

kuuekordne vahe on väiksem kui 60 % vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60 % vastava 

aruandeaasta põhitegevuse tuludest. 

Värska vallavalitsuse netovõlakoormus on 2016. aasta lõpuks 33,2 % ja prognoositava perioodi lõpuks 44,1 % põhitegevuse eelarve tuludest. 

Kõige suurem netovõlakoormus 54,8% on 2019. aasta lõpuks, kuna sellesse aastasse on planeeritud suuremahulised investeeringud. 

 

 

5.5. Arvestusüksus 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus näeb ette finantsdistsipliini tagamise meetme kogu kohaliku omavalitsuse 

arvestusüksusele. Sõltuv üksus on seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse otsese või kaudse mõju all olev üksus, mis on saanud kohalikult 

omavalitsuselt, riigilt või muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole 
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tuludest või rohkem kui 10 protsenti aruandeaasta põhitegevuse tuludest. mis on saanud toetust või renditulu kohaliku omavalitsuse üksuselt või 

tema valitseva mõju all olevalt üksuselt 

Värska valla konsolideerimisgruppi kuulub ka OÜ Verska Calor, mis hetkel kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel 

arvestusüksusesse ei kuulu.  

 

Omavalitsuse nimi ning määruse nr ja kuupäev 
2016 

täitmine 
2017 eeldatav 

täitmine 2018 eelarve   2019 eelarve   2020 eelarve   2021 eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 1 913 632 1 907 837 2 067 045 2 128 057 2 166 629 2 181 724 
     Maksutulud 810 922 844 354 875 554 908 002 941 748 976 843 

          sh tulumaks 746 716 780 000 811 200 843 648 877 394 912 489 

          sh maamaks 64 206 64 354 64 354 64 354 64 354 64 354 

          sh muud maksutulud 0 0         

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 353 761 317 524 330 000 335 000 340 000 335 000 

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 735 403 731 959 827 491 851 055 860 881 855 881 

         sh  tasandusfond  157 707 155 539 180 702 195 702 195 702 195 702 

         sh  toetusfond 458 827 452 701 474 106 482 670 492 496 487 496 

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 118 869 123 719 172 683 172 683 172 683 172 683 

     Muud tegevustulud 13 546 14 000 34 000 34 000 24 000 14 000 

Põhitegevuse kulud kokku 1 828 698 1 893 105 1 932 828 1 939 192 1 968 873 1 975 365 
     Antavad toetused tegevuskuludeks 138 152 142 245 117 930 117 930 117 930 117 930 

     Muud tegevuskulud 1 690 546 1 750 860 1 814 898 1 821 262 1 850 943 1 857 435 

          sh personalikulud 1 087 459 1 147 541 1 162 689 1 162 689 1 185 942 1 185 942 

          sh majandamiskulud 589 806 580 769 636 428 642 792 649 220 655 712 
             sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 
kasutusrendimaksed              

          sh muud kulud 13 281 22 550 15 781 15 781 15 781 15 781 
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Põhitegevuse tulem 84 934 14 732 134 217 188 865 197 756 206 359 
Investeerimistegevus kokku -214 225 -326 393 -315 987 -427 560 -114 479 -85 456 
    Põhivara müük (+) 21 489 20 000 20 000 10 000 15 000 0 

    Põhivara soetus (-) -178 032 -314 055 -2 042 500 -2 478 420 -293 000 -93 000 

         sh projektide omaosalus -143 112 -298 055 -309 959 -407 954 -100 500 -57 800 

   Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+) 34 920 16 000 1 732 541 2 070 466 192 500 35 200 

   Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-) -25 509 -38 503 -14 000 -14 000 -14 000 -14 000 

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük (+) 0 0         

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) -60 000 0         

   Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0         

   Antavad laenud (-) 0 0         

   Finantstulud (+) 27 60 60 60 60 60 

   Finantskulud (-) -7 119 -9 895 -12 088 -15 666 -15 039 -13 716 

Eelarve tulem -129 290 -311 661 -181 770 -238 695 83 277 120 903 
Finantseerimistegevus 84 932 109 045 170 353 234 237 -83 277 -111 175 
   Kohustuste võtmine (+) 175 000 220 000 306 000 400 000 100 000 55 000 

   Kohustuste tasumine (-) -90 068 -110 955 -135 647 -165 763 -183 277 -166 175 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 
vähenemine) -44 358 -202 616 -11 417 -4 458 0 9 728 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 
(tekkepõhise e/a korral) (+ suurenemine /- 
vähenemine) 0 0         

              

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 254 471 51 855 40 438 35 980 35 980 45 708 
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 556 286 665 331 835 684 1 069 921 986 644 875 469 

    sh kohustused, mis  ei kajastu finantseerimistegevuses             

    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse 
piirmäära 0 0         

Netovõlakoormus (eurodes) 301 815 613 476 795 246 1 033 941 950 664 829 761 

Netovõlakoormus (%) 15,8% 32,2% 38,5% 48,6% 43,9% 38,0% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 1 148 179 1 144 702 1 240 227 1 276 834 1 299 977 1 309 034 

Netovõlakoormuse individuaalne ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 
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Vaba netovõlakoormus (eurodes) 846 364 531 226 444 981 242 893 349 313 479 273 

              

E/a kontroll (tasakaal) 0 0 0 0 0 0 
Kohustuste võtmise kontroll OK OK OK OK OK OK 

Põhitegevuse tulude muutus - 0% 8% 3% 2% 1% 

Põhitegevuse kulude muutus - 4% 2% 0% 2% 0% 

Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,05 1,01 1,07 1,10 1,10 1,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Investeeringuobjektid* (alati "+" märgiga)   
2017 eeldatav 

täitmine 2018 eelarve   2019 eelarve   2020 eelarve   2021 eelarve   
01 Üldised valitsussektori teenused   21 395 5 000 5 000 5 000 5 000 
sh toetuse arvelt             
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sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   21 395 5 000 5 000 5 000 5 000 

02 Riigikaitse   0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)             

03 Avalik kord ja julgeolek   0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)             

04 Majandus   101 473 1 436 000 2 039 520 100 000 25 000 

sh toetuse arvelt     1 299 450 1 780 266 65 000   

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   101 473 136 550 259 254 35 000 25 000 

05 Keskkonnakaitse   0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt             

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)             

06 Elamu- ja kommunaalmajandus   72 003 144 000 73 000 43 000 5 000 
sh toetuse arvelt   16 000 58 000   15 000   

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   56 003 86 000 73 000 28 000 5 000 

07 Tervishoid   11 300 75 500 46 900 0 0 
sh toetuse arvelt     62 200 36 800     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   11 300 13 300 10 100     

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon   57 419 210 000 206 500 35 000 32 000 
sh toetuse arvelt     160 800 165 750 25 000 25 200 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   57 419 49 200 40 750 10 000 6 800 

09 Haridus   49 465 154 000 107 500 110 000 26 000 
sh toetuse arvelt     137 091 87 650 87 500 10 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   49 465 16 909 19 850 22 500 16 000 

10 Sotsiaalne kaitse   1 000 18 000 0 0 0 
sh toetuse arvelt     15 000       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   1 000 3 000       

KÕIK KOKKU   314 055 2 042 500 2 478 420 293 000 93 000 
sh toetuse arvelt   16 000 1 732 541 2 070 466 192 500 35 200 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   298 055 309 959 407 954 100 500 57 800 
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Arvestusüksus (nimi) 
2016 

täitmine 

2017 
eeldatav 
täitmine 

2018 
eelarve   

2019 
eelarve   

2020 
eelarve   

2021 
eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 1 913 632 1 907 837 2 067 045 2 128 057 2 166 629 2 181 724 
Põhitegevuse kulud kokku 1 828 698 1 893 105 1 932 828 1 939 192 1 968 873 1 975 365 
   sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud kasutusrendimaksed  0 0 0 0 0 0 
Põhitegevustulem 84 934 14 732 134 217 188 865 197 756 206 359 
Investeerimistegevus kokku -214 225 -326 393 -315 987 -427 560 -114 479 -85 456 
Eelarve tulem -129 290 -311 661 -181 770 -238 695 83 277 120 903 
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Finantseerimistegevus 84 932 109 045 170 353 234 237 -83 277 -111 175 

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 
vähenemine) -44 358 -202 616 -11 417 -4 458 0 9 728 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 
(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 0 0 0 0 0 0 
              

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 254 471 51 855 40 438 35 980 35 980 45 708 
Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 556 286 665 331 835 684 1 069 921 986 644 875 469 
    sh kohustused, mille võrra võib ületada netovõlakoormuse 
piirmäära (arvestusüksuse väline) 0 0 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (eurodes) 301 815 613 476 795 246 1 033 941 950 664 829 761 

Netovõlakoormus (%) 15,8% 32,2% 38,5% 48,6% 43,9% 38,0% 

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 1 148 179 1 144 702 1 240 227 1 276 834 1 299 977 1 309 034 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 846 364 531 226 444 981 242 893 349 313 479 273 

 


