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KASUTATUD LÜHENDITE JA MÕISTETE SELGITUSED 

 

 

ATS   Avaliku teenistuse seadus 

EAS   Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

EL    Euroopa Liit 

EMOL   Eesti Maaomavalitsuste Liit 

KOKS   kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 

KOFS   kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 

KOV   kohaliku omavalitsuse üksus 

Likviidsed vahendid vahendid krediidiasutustes ning Eesti Pangas 

MAK   riiklik maaelu arengukava 

Missioon  eesmärgi ja olemasolu õigustuse määratlus 

Puhastatud eelarve eelarvest on mahaarvatud sihtfinantseeringud ja riigi tasandusfond 

Seire   arenguprotsessi jälgiv tegevus  

Strateegia  pikaajaliste eesmärkide saavutamise tegevuspõhimõtete kogum, mis on 

organisatsiooni juhtimise aluseks. 

Struktuurifond  (SF) fond, mille kaudu Euroopa Liit toetab liikmesriigi arengut 

Struktuuritoetus riigi poolt antav rahaline abi, mida kaasrahastatakse EL struktuurifondidest 

SWOT vahend olukorra hindamiseks, nimetus tuleneb inglise keelest S (strengths 

– tugevused); W (weaknesses - nõrkused); O (opportunities – võimalused); 

T (threats – ohud) 

Tasandusfond riigieelarveline eraldis KOV-le, eraldamine toimub valemi alusel, mis 

arvestab KOV omatulude kujunemist ja elanikkonna vanuselist struktuuri 

TTK   tasakaalus tulemuskaart 

Visioon  tuleviku nägemus 

VOL    Võrumaa Omavalitsuste Liit 

VVK   vallavolikogu 

VV   vallavalitsus 
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SISSJUHATUS 

 

 

„Vastseliina valla arengukava aastateks 2014-2022“ teadvustab valla sotsiaalmajandusliku 

olukorra, arengueeldused, probleemid, arengusuunad ja -eesmärgid; võimaldab otstarbekamalt 

koondada ja suunata ressursse, võimaldab eri huvigruppide koondamist arenguliste ühishuvide 

selgitamiseks, ühiste kokkulepete sõlmimiseks ja otsuste tegemiseks.  

 

Arengukava hõlmab kogu Vastseliina valla territooriumi. Alus- ja analüüsimaterjalidena on 

kasutatud Vastseliina valla arengukava 2005-2012, aastatel 2011-2013 läbiviidud 

arvamusküsitluste tulemusi, 2014 aastal läbi viidud rahvaarutelude ja koosolekute materjale, 

valla üldplaneeringut, jäätmekava, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava, 

energiamajanduse arengukava, kultuuritegevuse arengukava, valla terviseprofiili ning valla 

haridusasutuste arengukavasid. Arengukava kajastab valdkonniti Vastseliina valla tänast 

olukorda, arengutrende ja visiooni. Viie valdkonna puhul on läbi viidud SWOT ning püstitatud 

eesmärgid.  

 

Nendeks valdkondadeks on: 

- haridus ja noorsootöö; 

- vaba aeg ehk kultuur, sport, külaliikumine, seltsitegevus; 

- sotsiaalhoolekanne ja tervishoid; 

- ettevõtlus ja kommunaalmajandus; 

- looduskeskkond ja selle kaitse. 

 

Tegevuskavas on kokku lepitud tegevuste tähtajad ning vastutajad. Eraldi on välja toodud 

investeeringute vajadused ning eelarved.  

 

Arengukava on koostatud kogukonna ja ametnikkonna koostöös ning kajastab lisaks avalikule 

sektorile ka kolmanda sektori tegevusi. Arengukava koostamisele aitas kaasa SA Võrumaa 

Arenguagentuur. 

 

 

 



 

 5 

VALLA ÜLDISELOOMUSTUS 

Ajalooline kujunemine 

Kihelkond oli eestlaste halduslik-territoriaalne üksus 19. sajandini, algselt ühte hõimu kuuluvate 

elanikega ning ühiste majandus- ja kaitsehuvidega külade liit. Kirikukihelkond oli maakoguduse 

piirkond ja ühtlasi kohalik omavalitsusüksus. 1925.aastal kihelkonnad kaotati ning luteriusu 

maakogudused muudeti territooriumiga seostamatuiks usuühinguiks. Tänu ainelise ja vaimse 

kultuuri iseärasustele - oma rahvarõivad, keelemurrak, eripärane rahvaluule jms - on kihelkond 

peamine eesti keele, rahvaluule ja etnograafia uurimisel aluseks olev territoriaalne üksus. (Eesti 

mõisaportaal...20.03.08) 

 

Vastseliina kihelkond (saksa keeles Neuhausen) asus Võrumaa kaguserval, ulatudes kitsa 

lookleva ribana piki Setumaa piiri Räpina kihelkonna lõunarajalt Lätimaani. Vastseliina 

kirikukihelkonna moodustumine algas 1626.aastal. Kihelkonnas paiknes 8 mõisat, neist 1 

kirikumõis (Vastseliina kirikumõis) ning 6 peamõisat rüütlimõisatena koos 1 kõrvalmõisaga:  

Lasva (Eichhof) rüütlimõis; 

Loosi (Lobenstein) rüütlimõis; 

Misso (Illingen) rüütlimõis; 

Orava (Waldeck) rüütlimõis; 

Praakmanni (Brakmannshof) Loosi kõrvalmõis; 

Põhu e Tsorona (Braunsberg) rüütlimõis; 

Vastseliina (Schloß Neuhausen) rüütlimõis.  

Ajaloolisel Võrumaal (Kreis Werro) asuva Vastseliina kihelkonna enamik alasid jääb 

kaasaegsele Võrumaale. Ainult kihelkonna põhjaosa kuulub Põlvamaa koosseisu, moodustades 

Orava valla. Kihelkonna keskosa koos kirikuga kattub suurelt osalt Vastseliina vallaga, kuigi 

valla ja kihelkonna piirid ei ühti — valda kuulub ta lääneosas ka osa Rõuge kihelkonna alasid 

Vana-Saaluse mõisa ümbruses. Kihelkonna lõunapoolsed alad moodustavad Misso valla 

tuumiku. Viimase alla kuulub ka Luhamaa ja Kriiva ümbrus, mis on ajalooliselt olnud osa 

Pihkva vürstiriigist/kubermangust. Kihelkonna loodenurk Lasva mõisa ümbruses moodustab 

Lasva valla lõunaosa. (sama...20.03.08) 

 

Vastseliina ajaloos on olnud kaks samanimelist asulat. 1342. aastal ehitatud muinaskeskus 

piiskopilinnuse kohas, seal kus Meeksi oja suubub Piusasse. 14.-18. sajandini on Vastseliina 

piirialana olnud sõdade tallermaa ning vaheldumisi venelaste, rootslaste ja poolakate hallata. 18. 

sajandil, linnuse hävitamise järel, rajatud asum on praegune valla keskus. Muinaskeskus kannab 

praegu Vana-Vastseliina küla nime. Eesti Vabariigi algul oli Vastseliina kihelkonnas viis valda: 

Lasva, Loosi, Misso, Orava ja Vastseliina vald. 601 km
2
 suuruses kihelkonnas elas 10 668 

inimest. Kihelkond kadus vormiliselt Eesti iseseisvumisega. 1950. aastal valla kui haldusüksuse 

mõiste kadus, tekkis Vastseliina rajoon. 1959. aastal viidi läbi rajoonide ümberkorraldamine 

külanõukogudeks jagunemisega. 1991. aasta 30. detsembrist kannab Vastseliina valla staatust. 

(Vastseliina Gümnaasium...20.03.08) 
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Joonis 1: Haldusjaotus 20.sajandi alguses  Joonis 2: haldusjaotus 1939. aastal 

(Regio....20.03.08) 

 

Asend 

 

Vastseliina vald asetseb Võru maakonna kaguosas, Piusa ülemjooksu suures käärus, Venemaa ja 

Läti piiri lähedal. 

 
Joonis 3: Võru maakond (Võru maakonna... 2002) 

 

Territoorium: 22 277,8 ha s.o 222,78 ruutkilomeetrit.  

Kaugus suurematest keskustest: 285 km Tallinnast, 24 km Võrust, 75 km Pihkvast, 250 km 

Riiast. 
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Rahvastik ja asustus  

 

Seisuga 01.01.2014.a on Vastseliina vallas elanikke 2 076, mis on 5,82% Võrumaa rahvastikust 

(35 652) ning 0,15 % Eesti kogurahvastikust (1 354 679). (Siseministeerium ...25.09.14) 

 

Vallas on 46 küla ja 1 alevik (Vastseliina). Suurima territooriumiga külad on Loosi, Vana-

Vastseliina ja Viitka küla, tihedama asustusega Vastseliina alevik, Vana- Vastseliina ja Viitka. 

 

Valla keskmine asustustihedus on 10 inimest/km
2
, Vastseliina alevikus (700 inimest) 253 

inimest/km
2
. 

 

2011.a rahva ja eluruumide loenduse  andmetel jaguneb Vastseliina valla elanikkond 857 

leibkonnaks
1
. Eluruume on 2011. aasta loenduse andmetel 1019, (Statistikaamet: 2013) 

Vastseliina aleviku ja Vana-Vastseliina küla eluruumid paiknevad segaaladena st elanikkond 

ning tootmistegevus paiknevad lähestikku, ka korterelamute osakaal on neis piirkondades 

suurem. 

 

Tabel 1: Elanikkonna vanuseline ja sooline jagunemine  

Vanus Kuni 6 aastat 7-19 20-63 64 ja 

vanemad 

Kokku 

Mehed 63 136 688 155 1042 

Vanus Kuni 6 aastat 7-19 20-60 61 ja 

vanemad 

Kokku  

Naised 63 117 543 311 1034 

(Rahvastikuregister 01.01.14) 

 

Tabel 2: Rahvastiku muutumine aastatel 2005-2013 

seisuga kokku sünnid saabunud surnud lahkunud 

01.01.2005 2225 28 59 37 56 

01.01.2006 2219 14 59 45 69 

01.01.2007 2178 16 50 39 40 

01.01.2008 2165 15 80 33 46 

01.01.2009 2181 23 64 34 64 

01.01.2010 2170 16 46 47 62 

01.01.2012 2125 20 78 27 67 

01.01.2013 2129 8 37 26 73 

01.01.2014 2075 17 31 24 66 

01.09.2014 2034     

(Rahvastikuregistri andmete alusel 01.09.14) 

 

Elanike arv on vähenenud perioodil 2005-2014 kokku 6,7 %. 

 

Tabel 3: Sotsiaalse staatuse* järgne jagunemine 

Sotsiaalne staatus  

Töötav 

täiskasvanu 

(maksumaksja) 

780 (Rahandusministeerium juuni.2013.a 

seisuga) 882 (2014. aasta 8 kuu keskmine, 

Maksu- ja Tolliamet) 

                                                 
1
 http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Print.asp?Matrix=RL0701&timeid=2013912443033&lang=2  

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Print.asp?Matrix=RL0701&timeid=2013912443033&lang=2
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Tabel 3 järg 

Töötu  62 (Töötukassa seisuga 31.07.2013) 

 55 (Töötukassa seisuga 31.08.2014) 

Õpilane 330 (sh 193 põhikoolis ja gümnaasiumis, 137 

kutse- ja ülikoolis) (Eesti Hariduse Infosüsteem 

(EHIS) 11.09.2014) 

Vanaduspensionär  496 (30.08.2013 Pensionikindlustuse register) 

470 (01.10.2014, Pensionikindlustuse register) 

Töövõimetus 

pensionär 

210 (30.08.2013 Pensionikindlustuse register) 

205 (01.10.2014, Pensionikindlustuse register) 

Hooldatavate jt 

hooldusteenuste 

saajate arv 

68 (seisuga 02.09.2013) 

58 (seisuga 01.10.2014) 

*sotsiaalsed staatused on kattuvad 

 

Kokkuvõtvalt saab rahvastiku muutusi hinnata järgmiselt: 

1) jätkuvalt madal sündivus,  

2)  elanike väljaränne, noorte osas on vähe tagasipöördujaid,  

3)  elanike keskmise vanuse suurenemine,  

4)  kooliminevate laste vähesus,   

5) mittetööealise  elanikkonna (vanaduspensionärid ja lapsed/õpilased) suurem osakaal 

võrreldes tööealisega. 
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VALLA JUHTIMINE  

Missioon 

 

Vastseliina vallavalitsuse ja vallavolikogu missioon on Vastseliina valla kui jätkusuutliku 

regiooni kavandamine ja kujundamine, eesmärgiga saavutada KOGU kogukonna heaolu; olles 

selleks avatud uutele inimestele, ideedele ja investeeringutele ning säilitades koha looduslikku 

mitmekesisust ja omalaadset kultuuri. 

 

Vastseliina valla juhtimise struktuur  

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 4 kohaselt on omavalitsusorganid: 

1) volikogu - kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla või linna 

hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel; 

2) valitsus - volikogu poolt moodustatav täitevorgan. 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 2 kohaselt valitakse volikogu neljaks 

aastaks. 

 

VOLIKOGU   13 liiget 

Volikogu esimees                   Volikogu liikmed       

VALITSUS 5 liiget   

VALLAVALITSUS 

Vallavanem  

Vallasekretär  

Sekretär-asjaajaja 

Finantsjuht  

Vanemraamatupidajad (2) 

Majandusnõunik  

Keskkonna-ja ehitusnõunik 

Sotsiaalnõunik  

Sotsiaaltöötaja  

Infotehnoloogia nõunik 

Valla lehe toimetaja (0,2) 

Valla kodulehe toimetaja (0,07) 

Koristaja 

 

Vastseliina valla ametiasutuseks on Vastseliina vallavalitsus, Vastseliina vallavalitsuse 

hallatavad asutused on Vastseliina Gümnaasium, Vastseliina Lasteaed, Vastseliina Muusikakool, 

Vastseliina Rahvamaja, Vastseliina Raamatukogu, Vana-Vastseliina Raamatukogu ja Loosi 

Raamatukogu. 

 

Vastseliina valla moodustatud äriühingud on: 

OÜ VAKS -  korraldab kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, 

OÜ VASTSELIINA  HAMBARAVI – hambaravi teenuse osutamine; teenus ei ole seadusega 

omavalitsusele pandud, vaid on vabatahtlik ülesanne, 

OÜ VASTSELIINA  HOOLDEKODU –  hoolekande asutus; hooldekodu asub EELK 

Vastseliina Katariina Kogudusele kuuluvas hoones, mille on taastanud vald ja mille suhtes on 

vallal veel 5 aastat kasutusõigust.  
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Vana-Vastseliina külas asuva Vastseliina piiskopilinnusega seotus objektide arendamiseks ja 

valla suurürituste korraldamiseks on loodud Vastseliina Piiskopilinnuse SA. 

 

Vastseliina vallal kui avalik-õiguslikust juriidilisest isikust tööandjal on alljärgnev 

struktuurijaotus:  

 

Tabel 4: Vastseliina valla omavalitsusteenistuse struktuur 

Struktuuri osa 

 

Ameti- ja 

töökohtade arv 

Teenistujate ja 

töötajate arv 

Valitsemine  12,27 13+ 

avahooldustöötajad 

Kultuur ja sport, sh:   

Vastseliina Rahvamaja 3 3 + ringijuhid 

Vastseliina Raamatukogu 2,3 2 

Vana-Vastseliina Raamatukogu 1,3 1 

Loosi Raamatukogu 0,8 1 

Vastseliina koduloomuuseum (majahoidja) 0 0 

Noortekeskus 2 2 

Vastseliina spordikeskus 2,3 3 

Vastseliina jäätmejaam 1 1 

Heakord 1 1 

Haridus, sh:   

Vastseliina Gümnaasium 44,3 41 + ringijuhid 

Vastseliina Muusikakool 10,6 9  

Vastseliina Lasteaed 18,75 19 

Ameti- ja töökohtade arv kokku 99,62  

Valla töötajate, teenistujate ja abiteenistujate arv 

kokku 

 96 

 

Arengukava kaasajastamise protsessis (2008. aastal) on Vastseliina vallavalitsus määratlenud 

oma funktsionaalsed suunad järgnevalt: 

1) Kohaliku elu korraldus, sh kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine, teenuste 

osutamine, kogukonna kaasamine ja teadlikkuse tõstmine, omaalgatuse soosimine. 

2) Seadusandlus, sh avaliku (kohaliku) huvi arvestamine, riikliku seadusandluse jälgimine, 

avaliku teabe tagamine, sisekommunikatsiooni (asutuste sisene ja allasutuste vaheline) ja 

asjaajamise toimimise tagamine. 

3) Esindus, sh formaal-juriidiline esindus, formaalne esindus kogukonnas ja kogukonna 

esindamine, koostöö arendus, mainekujundus. 

4) Juhtimine, sh eelarve koostamine ja täitmine, strateegiline juhtimine (projektijuhtimine), 

operatiivne juhtimine (kriisijuhtimine), hallatavad asutused, optimaalse struktuuri ja 

ametnikkonna tagamine.  

 

Valla juhtimiseks vajalik infrastruktuur  

 

Piirkonna majandusliku ja sotsiaalse infrastruktuuri olukord on elukvaliteedi põhiliseks teguriks 

ning see määrab olulisel määral inimeste elu- ja tööpaiga valiku. Piirkonna arengu 

jätkusuutlikkuse tagab olukord, kus inimesed sellest piirkonnast ei lahku, seda isegi mitte 
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töökoha kaugemal paiknemisel ning kui inimeste sisserändele on loodud võimalikud soodsad 

tingimused. Selleks omavad tähtsust töö- ja elukoha vaheline hea transpordiühendus ja avalike 

teenuste (haridus-, sotsiaal- ja kommunaalteenused) olemasolu ning nende konkurentsivõimeline 

hind. 

 

Vastseliina valla majandusliku ja sotsiaalse infrastruktuuri moodustavad kohalikud teed ja sillad, 

kohalik tehniline infrastruktuur (katlamajad koos kaugküttevõrgustikega, tänava-

valgustussüsteemid, veetorustikud ja pumplad, jäätmekäitlus rajatised), haridus- ja 

kultuuriasutuste hooned, sotsiaalhoolekande ning tervishoiuteenuse osutamisega seotud hooned, 

omavalitsuse haldusega seotud hooned ja munitsipaalelamufond. 

 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ analüüsib 

sotsiaalset turvatunnet tagavate teenuste ruumilist paigutust. Territoriaalne ühik, mille alusel 

sotsiaalse infrastruktuuri teenustega varustatust analüüsitakse, on kant ehk paikkond. 

Igapäevaselt peaks kohapeal elavale inimesele olema kättesaadavad haridusasutustest: lasteaed, 

algkool, põhikool, gümnaasium; tervishoiuasutustest: perearst ja apteegiteenus; tugiteenustest 

kogukonnakeskus. Teemaplaneeringu koostamisel käsitletakse ühistransporti kui vahendit, mis 

tagab sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse ka nendele isikutele, kel puudub võimalus kasutada 

isiklikku transporti (Siseministeerium....24.03.08). Ka Eesti regionaalarengu strateegia 2005-

2015 toetab maapiirkondade arengut ja peab vajalikuks esmatasandi teenuste kättesaadavuse 

parandamist hajaasustusega piirkondades (Siseministeerium ...2005). Teemaplaneeringu 

praktiliseks väljundiks on Võru Maavalitsuse poolt algatatud pilootprojekt, mille toel alates 

jaanuarist 2010 avati maakonnaliin nr 48D Asunduse - Plessi – Vastseliina ja Vastseliina - Plessi 

– Asunduse. Liin teenindab sõitjaid igal reedel va riiklikud pühad ja Vana-Vastseliina küla 

elanikud on aktiivsed teenuse kasutajad. 

 

Teemaplaneeringu mõistes  on Vastseliina vallas 6 paikkonda: Vastseliina, Vana-Vastseliina, 

Viitka, Loosi, Voki ja Kündja. Ühistranspordi ühendus on enamasti hea, va Voki, Kündja ja 

Loosi kantides, kus bussiühendused on tööpäeva pikkuse intervalliga. Vastseliina vald korraldab 

ühistransporti eelkõige õpilasliinide osas. Valdavalt on õpilaste koolitransport  lahendatud 

maakonnaliinidega. Valla õpilasliinid teenindavad Loosi, Lindora, Kirikumäe ja Vana-

Vastseliina suundades üks kord päevas (õhtuti); Tsiistre ja Voki suundades hommikuti ning 

õhtuti. Vastavalt halduskoostöö lepingule teenindab Vastseliina valla õpilasliin ka Haanja valla 

piires. 

 

Vastseliina valla munitsipaalelamufond seisuga 01.09.2013 koosneb 29 eluruumist, kokku on 

elamispinda 730,2 m². Sotsiaaleluruumidena (10 eluruumi) on määratletud Vana-Vastseliina 

külas sotsiaalmaja eluruumid. Kõik elamiskõlblikud eluruumid on asustatud ning on jätkuv 

põhimõte võõrandada eluruumid kasutajatele. Elamiskõlbamatuteks on hinnatud 3 eluruumi. 

Sihtasutuse KredEx sissetulevale tööjõule suunatud toetusskeemi abil renoveeriti Vana-

Vastseliina külas aastakümneid poolelioleva ehitisena seisnud 12-korteriga elamu (valmis 2009). 

 

Koostöö  

 

Vastseliina vald on Võrumaa Omavalitsuste Liidu (VOL), Eesti Maaomavalitsuste Liidu 

(EMOL) liige ja MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liige. Maakonnaüleses koostöös, mis toimub 

Võru Maavalitsuse ja VOL eestvedamisel, osaletakse ühiste probleemide ja küsimuste 

lahendamisel nagu ühistranspordi kättesaadavus, turismi arendus, keskkonna infrastruktuuri 

arendamine jms. Võru Maavalitsus on lisaks järelevalve teostamisele ka nõuandev (kompetentsi 
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jagav) institutsioon. EMOL-i ühistegevuse läbi toimub KOVide esindamine ja nende ühiste 

huvide kaitsmine riigi tasandil. Riigiasutustest on lisaks maavalitsusele Vastseliina vallal hea 

koostöö Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooniga, SA Võrumaa Arenguagentuuriga. 

 

Hästi on arenenud koostöö välispartneritega: Aluksne linn Lätist ja Pihkva turismiarenduskeskus 

Venemaalt on olnud mitmete turismialaste ühisprojektide partneriteks. Toimub ühisprojektide 

planeerimine Euroopa Liidu (EL) struktuuritoetuste 2007-2013 programmperioodiks. 

Energiakasutust käsitlevas rahvusvahelises projektis SESAC (Sustainable Energy Systems in 

Advanced Cities) osaleb Vastseliina vald vaatlejana. Partnerlinnad on Växjö  Rootsist, Delft 

Hollandist, Grenoble Prantsusmaalt, Miskolc Ungarist ning Kaunas Leedust. Projekti kestvus oli 

kuni aprill 2011.a. 

 

Sõprusvald on Årjängs kommuun Rootsist, Värmlandsi läänist. Årjängs komuuni ja Vastseliina 

valla suhted põhinevad 1994.aastast, kui alustati Vastseliina Maarahva Laada korraldamist.  

 

Arvestades elanikkonna vähenemisega piirkonnas on naabervaldadega koostöö ühisteenuste 

(haridus, ühistransport, keskkond, sotsiaalhoolekanne) väljatöötamisel väga oluline. Heaks 

algatuseks on õpilaste transpordi korraldamine koostöös Haanja vallaga. 

 

Avalik kord ja turvalisus 

 

Üldiselt hinnatuna on Vastseliina vald turvaline. Vastseliina vallaelu arvamusküsitlus 2012 

näitas, et turvalisusega on rahul 84 % vastanutest. 2013.a küsitluse andmetel oli turvalisusega 

rahul 80 % vastanutest. Peamiste probleemidena on toodud avalike kohtade ebaturvalisust 

(alkoholi liigpruukijad, vähene tänavavalgustus aeg), liiklushuligaane. Oluliseks peetakse 

Vastseliinas päästekomando säilimist. 

 

Vastseliina alevikus asub Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Võru 

konstaablijaoskonna teeninduspunkt, mis teenindab ka Misso ja Meremäe valdu. Piirkonda 

teenindab üks politseikonstaabel, vajaka jääb korrakaitse toimimine nö töövälisel ajal. Vallas on 

algatatud ka naabrivalve toimimist (Plessi külas külavanema eestvõtmisel). Vastseliina alevikus 

töötab Lõuna-Eesti Päästekeskuse Vastseliina komando. Vallavalitsusel on hea koostöö nii 

politsei kui ka päästeteenistuse kohalike esindajatega. Piirkonna tegutseb Kaitseliit sh 

Naiskodukaitse rühm, mis alustas tegutsemist 2010.aastast. 

 

Vastseliina vald on kehtestanud määrused, mis reguleerivad avalikku- ja heakorda, formaalne 

järelevalve nende üle puudub, põhjuseks haldusjärelevalve oskamatus ja ametnike ülekoormatus. 
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SOTSIAALNE KESKKOND 

Haridus ja huviharidus 

 

Vastseliina valla territooriumil on 2013. aasta 1. septembri seisuga 4 haridusasutust, nendest 

omavalitsuse halduses Vastseliina Lasteaed, Vastseliina Gümnaasium, Vastseliina Muusikakool 

ja riigi halduses Vastseliina Internaatkool (Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Tapa 

Erikool ja Vastseliina Internaatkool on liidetud Kaagvere Erikooliga ning alates 31.08.2014 on 

lõptataud Tapa erikooli ja Vastseliina Internaatkooli tegevus, edaspidi nimetus Kaagvere 

Erikooli Vastseliina tegevuskoht). 

 

Tabel 5: Laste, õpilaste ja töötajate arv Vastseliina valla haridusasutustes 

Asutus Laste/õpilaste arv  Personali arv 

 sept 2013 sept 2014 sept 2013 sept 2014 

Vastseliina Lasteaed 64 66 14 19 

Vastseliina Gümnaasium 222 215 41 41 

Vastseliina Muusikakool   9 9 

Väljaspool valda põhikoolis ja 

gümnaasiumis 

34  24   

Väljaspool valda lasteaias 5 5   

(EHIS …11.09.2013, 11.09.2014) 

 

Vastseliina Gümnaasium asub Vastseliina alevikus. Klassikomplekte on kokku 13, neist 3 

gümnaasiumiastmes (45 õpilasega) ja 10 põhikooli osas (170 õpilasega). Õpetajate arv (riigi 

poolt eraldatud palgarahaga) on 20. Koolis on kinnistunud õpetajate kaader, kõik põhiaine 

õpetajate kohad on täidetud kvalifitseeritud kaadriga. Kooli juures on võimalik omandada B-

kategooria juhiload, teenus on tasuline. Vastseliina vald toetab kõiki Vastseliina Gümnaasiumis 

õppivaid õpilasi, kes on omandanud B-kategooria juhiloa 127,82 euro ulatuses. Kooli juures 

tegutseb Vastseliina Vabaharidusselts. Kooli arengut käsitleb põhjalikult Vastseliina 

Gümnaasiumi arengukava aastateks 2010-2015 (RT IV, 23.07.2013, 13). 

 

Tabel 6: Kooliminevate laste arvu prognoos  

Koolimineku aasta Laste arv Laste sünniaasta 

2015 15 2007/2008 

2016 14 2008/2009 

2017 20 2009/2010 

2018 19 2010/2011 

2019 16 2011/2012 

2020 13 2012/2013 

2021 26 2013/2014 

(Rahvastikuregister 18.09.14) 

 

Vastseliina Gümnaasiumi õpilastest 14 % (31 õpilast) moodustub ümberkaudsete omavalitsuste 

õpilastest, peamiselt Misso, Meremäe ja Lasva vallast. 2006. aastal alustati gümnaasiumi 

renoveerimise ettevalmistustega. 2008. aasta novembrist töötab Vastseliina Gümnaasium ja 

Vastseliina Muusikakool täielikult renoveeritud koolihoones. Kogu projektile kulus ca 958 680 

eurot. Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise kokkuleppe alusel saadavatest vahenditest 

eraldas Eesti Vabariigi Valitsus rahalised vahendid Vastseliina Gümnaasiumi koolihoone  
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energiatõhususe parendamiseks, põhitegevusteks fassaadi ja sokli soojustus ning drenaaži 

paigaldus. Teostatud investeeringu suuruseks oli 311 559 eurot.  Oluliseim ootel investeering on 

kooli katlamaja rekonstrueerimine, olemasoleva hakkekütte katla eluiga on otsakorral. 

Gümnaasiumis järgnevate aastate eesmärk on gümnaasiumiõppe säilitamine ja selle vastavusse 

viimine Põhikooli-ja gümnaasiumiseadusega.  

 

Vastseliina lasteaed asub Vastseliina alevikus. Lasteaed on õppeasutus, mis toetades lapse 

perekonda, võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist. Lapsed 

jagunevad nelja vanuserühma: sõimerühmas on lapsi 9 (vanuses kuni 3 aastat), I aiarühmas on 

lapsi 18 (vanuses 3 aastat), II aiarühmas on 18 (vanuses 4-6 aastat), III aiarühmas on 21 last (6-7 

aastat). (2013. aastal sõimerühmas on lapsi 18 (vanuses 1,5-3 aastat) , 3-5 aastate rühmas 22 ja 5-

7 aastaste rühmas 24 last.) Alates 2014. aasta septembrist on lasteaias 4 rühma, kuid see ei taga 

siiski kohti kõigile soovijatele. Lasteaiahoone renoveerimisvajaduse tõttu telliti 2007. aastal 

lasteaia sisekujundusprojekt, mille alusel 2013.a rekonstrueeriti söögituba, võimla ja 

köögiruumid. 2014. renoveeritakse lasteaiahoone täielikult. Murekohaks on lasteaia õuealal 

mitmed amortiseerunud ja remonti vajavad mänguvahendid. Mänguväljakule on vaja muretseda 

uusi vahendeid: erinevad kiigud, tasakaalurada. Mänguväljaku piirdeaed on turvaline ja 

hoovipoolne osa on uuendatud.  

 

Vastseliina Muusikakool on asutatud 1991. a, koolis on võimalik õppida järgmisi instrumente: 

klaver, akordion, plokkflööt, klassikaline kitarr, viiul, saksofon, löökpillid ja vaskpillid. 2008. a 

sügisel lõppesid Vastseliina Gümnaasiumis renoveerimistööd, mille raames korraldati ümber 

ruumide paigutus. Gümnaasiumi hoone kolmas korrus ehitati välja muusikakooli ruumideks. 

Muusikakool võimaldab hariduse omandamist ka Misso ja Meremäe valla õpilastele. Seega 

omab kool piirkondliku tähtsust laste huvihariduse kujundamisel. 

 

Huviharidust pakuvad lisaks muusikakoolile Vastseliina gümnaasiumi, rahvamaja ning 

noortekeskuse huviringid ning Vastseliina Spordiklubi ja Orienteerumisklubi Võru.  

 

Kaagvere Erikooli Vastseliina tegevuskoht on hingelis-sotsiaalsete probleemidega lastele 

mõeldud kool. Õpilased elavad kooli internaadis ja on osalisel riiklikul ülalpidamisel. Õpilased 

on ööpäevaringse järelvalve all. Haridus- ja teadusministeerium peab võimalikuks, et Vastseliina 

tegevuskoht liidetakse Tapa või Kaagvere tegevuskohaga..  

 

Noorsootöö 

 

Noorsootöö tänapäeva tähenduses on tegevus, mis loob noortele arendavateks tegevusteks 

tingimused ning võimalused oma vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja 

tööd. Nooreks nimetatakse füüsilist isikut vanuses 7-26 aastat.  

 

2010. a alustati Vastseliina Noortekeskuse ehitamist Vastseliina Gümnaasiumi juures olevasse 

viilhalli. Noortekeskus valmis 2011. a kevadel. Vastseliina Noortekeskuse ehitamist rahastas 

ERF, projekti kogumaksumus on 303 580 eurot.  

 

MTÜ ELamUsKOOL poolt LEADER programmi esitatud projekti raames valmis 2013. aastal 

Vastseliina Noortekeskuse ruumidesse sise-skatepark. Projekti toetas ka vald. 
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Hinnang teemavaldkonnale „Haridus ja noorsootöö“ 

 

Tugevused Nõrkused 

 Maakondliku tähtsusega tugev 

Vastseliina Gümnaasium hoiab noori 

vallas. 

 Vastseliina Gümnaasiumis on olemas 

tugisüsteem (sotsiaalpedagoog, logopeed, 

internaadi võimalus) 

 Väga heal tasemel ja kogukonna poolt 

hinnatud muusikakool.  

 Laste arvu kasv lasteaias ja algkooli 

astmes. 

 Noortekeskus on aktiivne ja hästi 

mehitatud (2 noorsootöötajat), elanike 

rahulolu kõrge 

 

 Gümnaasiumi astme õpilaste vähenemine 

 Nõrk koostöö teiste maakonna 

(põhi)koolidega 

 Gümnaasiumi nõrk eristuvus teistest. 

 Noored lahkuvad kodukohast 

 Noorte vähene algatusvõime ja aktiivsus. 

 Noorsootöö valdkonna tegevuste sõltuvus 

projektidest. 

 

Võimalused  Ohud 

 85% valla noortest tahab peale põhikooli 

jätkata õpinguid gümnaasiumis. 

 Perioodi 2014-2020 vahendid soosivad 

fookust noorte ettevõtlikkusele ja 

konkurentsivõime tõstmisele tööturul. 

 Haritud noorte perede seas on maal 

elamise populaarsus tõusuteel.  

 77% valla noortest tahaks peale õpinguid 

naasta koduvalda. 

 Naabervaldade põhikooli lõpetajate jaoks 

on Vastseliina gümnaasium arvestatavaks 

alternatiiviks.  

 

 Internaatkooli võimalik sulgemine jätab 

töötuks paljud haridusvaldkonna 

inimesed.    

 Riiklik hariduspoliitika soosib 

gümnaasiumihariduse koondumist  

maakonnakeskusesse. 

 Kohalikele noortele ei jagu sobivaid töö- 

ja elukohti. 

 Riikliku hariduspoliitika suund kutseõppe 

eelistoetamisele jätab 

gümnaasiumihariduse 

ressursinappusesse. 

 

 

Kultuur, sport, vaba aeg 

 

Kultuuri valdkond hõlmab erinevate huvigruppide kultuuri- ja sporditegevust, kodaniku-

ühenduste ja munitsipaalasutuste tegevust. Vastseliina vallas korraldatakse traditsioonilisi 

kultuuri- ja spordiüritusi, pakutakse huviharidust, teenindatakse turiste, osaletakse maakondlikel, 

üleriigilistel ja rahvusvahelistel üritustel. Kultuuri- ja spordivallas (rahvatants, näitemäng, 

koorilaul, showtants, laskesuusatamine, orienteerumine, korv- ja võrkpall) on saavutatud häid 

tulemusi. Valla suurüritused on Maarahva Laat, Lindora laat, Puukuju, Tulede öö.  

 

Aastas eraldatakse valla eelarvest lisaks munitsipaalasutuste ülalpidamise kulule kultuuri- ja 

spordi valdkonna omaalgatuslike projektide toetusteks ca 1725,61 eurot. Toetuse jaotamise 

ettepanekud teeb vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon. Kultuuritegevuses osaleb kitsas 

ring valla elanikest, vähesed omaalgatusgrupid on koostöövalmid. Tagasihoidlik on veel koostöö 

munitsipaalasutuste ja kodanikuühenduste vahel ning naabervaldadega. Vallavalitsuse ja 

volikogu suhtumine kultuuritegevusse ja omaalgatusse on positiivne ja koostööd pakkuv. 
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Vastseliina vallas peamisteks kultuurielu kandjateks ja kultuuritraditsioonide säilitajateks on 

Vastseliina Rahvamaja, Vastseliina, Vana-Vastseliina ja Loosi raamatukogud, mitmed era-

kodumuuseumid, Vastseliina Muusikakool, Vastseliina Gümnaasium, Vastseliina 

Piiskopilinnuse SA. 

 

Vastseliina Rahvamaja teenindab kultuuriliselt kogu valla elanikkonda. Rahvamaja kasutus on 

intensiivne, siin tegutseb 14 isetegevusringi ja klubi ligi 200 isetegevuslasega, aktiivsemad on 

laste ja noorte loovtants, eakate klubi “Heldela”, rahvatantsurühmad “Kullerid” ja naisrühm 

„TAVE“. Lisaks tegutsevad segakoor, näitering, puhkpill, aeroobika, idamaine tants, jooga ja 

kino. 

 

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus on asutatud 2008. aastal. Vastseliina Piiskopilinnuse 

Sihtasutus on valla täisosalusega sihtasutus. Sihtasutuse juhtorganiks on Vastseliina 

vallavalitsuse korraldusega kinnitatud nõukogu.  

Sihtasutuse eesmärgiks on Vana-Vastseliinas asuva Piiri kõrts külastuskeskus-muuseumi ja 

Vastseliina piiskopilinnuse ning seda ümbritseva piirkonna arendamine atraktiivseks turismi- ja 

puhkekeskuseks ja selle saavutamiseks rahaliste ja mitterahaliste vahendite kogumine, 

valitsemine ja kasutamine vastavalt Vastseliina piiskopilinnuse kompleksi perspektiivse 

väljaarendamise kavale. Sihtasutus korraldab valla suurimaid kultuuriüritusi:  

1. Maarahva Laat - Maarahva laat pakub erinevaid kauplemis- ja meelelahutusvõimalusi. 

Esindatud on ehe käsitöö, kauplemislust, kultuuriprogramm, lustakas seltskond ja kaunis loodus. 

Aukohal on käsitöö ja talunike toodetu ning kõik maalähedane ja maainimesele vajalik. Kuid 

pettuma ei pea ka teistsuguste huvidega inimene: laada kirevas kaubavalikus leidub kõigile 

midagi meelepärast ja peale olmerõõmu pakuvad hingekosutust kunstinäitused ning hulgaliselt 

esinejaid kodu- ja välismaaltki. 

3. Tulede öö - Augustikuu viimasel nädalavahetusel süütavad Läänemere-äärsed rahvad 

muinastuled, et tähistada suve lõppu ning kinnitada ühtekuuluvustunnet. "Tulede öö" on üritus, 

kus õhtusel ajal süüdatakse Vastseliina piiskopilinnuses küünlad koos lõkete ja tõrvikutega ning 

toimub vabaõhukontsert.  

4. Lindora Laat – Lindora külas, kolme valla traditsioonide ja oskuste ühinemiskohas, peetakse 

oktoobri lõpus laata. Lindora küla on olnud ümbruskonnas laatade poolest kuulus pikka aega, 

sest esimene laat peeti siin juba 1920. aastate alguses. Laat hakkas toimuma iga aasta 28. 

oktoobril. Algselt kaubeldi ainult koduloomadega. Hiljem hakati kaubitsema veel 

tööstuskaupade, omavalmistatud esemete, käsitöö ja aiasaadustega. Ei puudunud ka koduõlu. 

Kauplemine toimus varavalgest hilisõhtuni. Sellele järgnenud päeval käisid poisikesed 

laadaplatsi üle vaatamas, mille käigus leiti peenraha, tühje pudeleid ja muudki huvitavat. 

Traditsiooniks on kujunenud ka omanäoline kultuuriprogramm, mida pakuvad kolme valla - 

Meremäe, Orava ja Vastseliina - esinejad. Lindora laat on omamoodi kodukandi kokkutulek. 

Kohale tulevad kohalikud inimesed ja need, keda elu on siit kaugemale kandnud. Kes kord juba 

ära käinud on, see tuleb järgmisel aastal jälle.  

 

Raamatukogu on kohalik infokeskus, mis kogub, säilitab ja teeb lugejaile kättesaadavaks neile 

vajalikud trükised, teavikud ning avalikud andmebaasid. Raamatukogud on muutumas teavikuid 

laenutavatest organisatsioonidest infokeskusteks, mis võimaldavad nii riigisisest kui 

rahvusvahelist infootsingut ja andmevahetust. Vastseliina vallas on kolm avaliku interneti 

punktiga varustatud raamatukogu: Vastseliina, Loosi ja Vana-Vastseliina. Raamatukogud on 

kaasajastatud, renoveeritud. Raamatukogudes on ca 1 200 lugejat, 16 000 külastust aastas.  
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Muuseum on koht, kus minevikku tänapäevaga kokku viies tagatakse kultuuriväärtused 

tulevikule, seega on muuseum järjepidevuse kandja ja pärandi säilitaja. Vastseliina ümbruskonna 

minevik ja tänapäev leiab kajastamist Vastseliina Piiskopilinnuse ja Vastseliina Gümnaasiumi 

rohketes kodu-uurimusliku materjaliga varustatud ekspositsioonides ning Vana-Vastseliina 

Raamatukogu kodulootoa materjalides. Vastseliina vallas on ka eramuuseume – Jõeveere 

talumuuseum Lindora külas ning perekond Karu ajalooline kogu Külaoru külas. 

 

2010. aastal valmis uus Vastseliina valla kultuuritegevuse arengukava aastateks 2010-2015. 

Arengukavas on toodud järgmised olulisemad ülesanded: 1) Korraldatavate ürituste reklaami 

suurendamine, 2) Koostöö parandamine valla kultuuriasutuste vahel, 3) MTÜ loomine 

rahvamaja juurde, 4) Huviringide mitmekesistamine läbi uute huviringide loomise, 5) Ürituste 

mitmekesistamine uute ürituste loomise kaudu, 6) Projektijuhi tööle rakendamine vallavalitsuses 

(RT IV, 15.10.2013, 17) 

 

On rajatud külakeskused Loosi, Kündja, Viitka, Kapera, Vana-Vastseliina ja Voki kantidesse. 

Vana-Vastseliina seltsitegevuses on olulisel kohal ka Vana-Vastseliina raamatukogu. Vastseliina 

rahvamaja hoonesse on regulaarselt investeeritud, rahvamaja pakub kultuuritegevust kogu 

vallale. Järjepidevad on olnud kooskäimise objektide korrastamised. 

 

2010. a kevadest tegutseb Vastseliina rahvamaja ruumides eakate päevakeskus. Päevakeskus on 

avatud 2-3 korda nädalas. Aktiivselt tegeletakse käsitööga, osaletakse erinevates huviringides ja 

erinevatel üritustel ning kutsutakse külla lektoreid rääkima eakaid huvitavatel teemadel. 

 

Kultuurikandjana omab tähtsust ka kirik, EELK Vastseliina Katariina Koguduse omandis on 

Vastseliina kirikumõis Külaoru külas, endises pastoraadi hoones asub valla hooldekodu. 1772. a 

rajatud kirik ja teised ajaloolised hooned on muinsuskaitse objektid. Koguduse omandis on ka 

Vastseliina surnuaed ning kirikumõisa kabel. Surnuaia hooldust toetatakse valla eelarvest. 

 

Vastseliina vallas tegutseb MTÜ-na registreeritud Vastseliina Spordiklubi, mille tegevusega on 

seni hõlmatud suusatajate ja laskesuusatajate treening-grupid. Huviringidena töötavad kooli 

juures jalgpalli, korvpalli, kergejõustiku ja orienteerumise treening-grupid. Väga häid tulemusi 

(maakondlikud, vabariiklikud ja rahvusvahelised) on saavutanud (laske)suusatajad ja 

kergejõustiklased. Koolispordis on õpilased saavutanud häid tulemusi maakonnas. Täiskasvanute 

spordigrupid tegutsevad võrkpalli, korvpalli ja aeroobika osas. Võrkpallimeeskond on valla 

peamiseks esindajaks maakondlikel valdadevahelistel võistlustel. 

 

Sportimise tingimustest on vallas olemas välilasketiir, suusabaasi hoone koos spordiplatsiga, 

gümnaasiumi spordisaal ja siselasketiir. 2013. aastal rajati Viitka külakeskuse ja Voki 

külakeskuse juurde võrkpalliväljakud. Taastamist vajavad gümnaasiumi staadioni jooksurajad ja 

murukate. Vastseliina suusabaasi kompleksi terviklikuks toimimiseks on vaja rajada suusa-, 

rolleri-, jalgratta- ja matkarajad. Vastseliina vallas, sh aleviku lähiümbruses puuduvad 

kergliiklusrajad.  

 

Perspektiivsed avalikult kasutatavad supluskohad on Plessi järve, Rauba paisjärve, Külaoru järve 

ning Tabina järve ääres. Valla avalik suplusrand on Kirikumäe järve ääres, olemas on ujumissild 

ja teised objekti teenindavad rajatised. Matkarajad on vallas Piusa jõe ürgoru ja Kirikumäe järve 

maastikualadel, lisaks Vastseliina-Kirikumäe suusarada.  
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Kodanikuühendused ja külaliikumine  

 

Riigi siseelu ega kohaliku tasandi elukorraldust ei ole tänapäeva demokraatia tingimustes 

võimalik korraldada ilma kodanike aktiivse osaluseta. Mida aktiivsem ja teadlikum on kodanik, 

seda rohkem suudab ta kogukonna asjade arutamisel kaasa rääkida. Kodanikuühendused on 

hakanud mõjutama elukeskkonda, samuti on riigi ja omavalitsuse poolt soov delegeerida 

ülesandeid kolmandale sektorile. Kodanikuühiskonna, mille põhialuseks on omaalgatus,  

institutsioonide hulka kuuluvad: usuorganisatsioonid, kodanikualgatusele pühendunud 

organisatsioonid, isetegevuslikud kultuuri- ja harrastusühendused (seltsingud) ning 

mittetulunduslikud organisatsioonid. 

 

Ühistegevuse arendamiseks ja vabaaja veetmise eesmärgil on Vastseliina vallas koondunud 

mitmeid ühendusi, neist aktiivsemad on MTÜd Siksali Arendusselts, Vastseliina Käsitööselts, 

Vana-Vastseliina Külaselts, Vastseliina Külade Ühendus, Vana-Vastseliina Raamatukogu Selts, 

Vastseliina Teisipäevaklubi, Vastseliina Ajalooklubi, Vastseliina Spordiklubi, Kündja Kotus, 

Kapera Kandi Ühing, Viitka, Voki külaselts; seltsingutest Loosi Maanaiste Seltsing. 

 

Lisaks tegutsevad lühiajaliste ürituste korraldamisteks ning läbiviimisteks omaalgatuslikust 

huvist koondunud seltsingud. 2005. aastast on vallas 9 külavanemat, külade arendamist 

toetatakse vallaeelarvest. On valminud Vana- Vastseliina, Kündja, Voki, Kerepäälse, Kapera, 

Viitka ja Loosi külapiirkondade arengukavad. 

 

Välja on ehitatud külakeskused Loosi, Viitka, Kapera, Voki, Kapera, Vana-Vastseliina 

külakeskused, mis katab hetkel terve valla külakeskuste vajaduse. Raskusi on külakeskuste 

halduskulude kontrolli all hoidmisega, kasutajate/tarbijate poolne omavastutuse mõistmine jätab 

soovida.  

 

Vallavolikogu on moodustanud alatise komisjonina külaelu- ja heakorrakomisjoni, mille 

ülesandeks on külaliikumise arendamine, vallapoolse õigusliku ja moraalse abi osutamine, 

külavanemate ja külaliidrite ümarlaua organiseerimine ja keskkonnasäästliku kasutuse, heakorra 

ja teiste külaelu puudutavate probleemide lahendamisele kaasaaitamine. Külavanemate ümarlaud 

töötab regulaarselt. Külavanemate ja külaliidrite ümarlaua kutsub kokku MTÜ Vastseliina 

Külade Ühendus. Ümarlaud tegutseb järjepidevalt 2004. aastast ja käib koos iga kuu esimesel 

teisipäeval. Komisjoni ja ümarlaua töö tulemusena on oluliselt paranenud külade ja 

vallavalitsuse info vahetus. 

 

 

Hinnang teemavaldkonnale „Vaba aeg ja seltsitegevus“  

(kultuur, sport, külaliikumine) 

 

Tugevused Nõrkused 

 Tugeva muusikakooli olemasolu (elanike 

hinnang muusikakoolile väga positiivne)  

 Huvialaringe on rohkelt ja nad  katavad 

kõik vanusegrupid. 

 Külaliikumine on koordineeritud. 

Aktiivsemates külades toimib hästi 

suhtlus elanikud – külavanem – vald. 

 Tugev kestvusalade harrastamise 

traditsioon. 

 Nõrk koostöö eri kultuurivaldkondade 

vahel; 

 Spordi harrastajate vähenemine laste ja 

noorte hulgas. 

 Spordibaasi vähene avatus harrastajatele 

ja kogukonnale. 

 Eestvedajate väsimine ja motivatsiooni 

langus. 

 Külade aktiivsus kõigub piirkonniti. 
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  Avalikud objektid/ külamajad on 

alakasutatud.  

 Valdav enamus (74%) valla elanikest ei 

osale elukesvas õppes. 

 

Võimalused  Ohud 

 Toetuse võimalused eelkõige KOPist ja 

Leader programmist. 

 Uute elanike hariduse, huvide ja oskuste 

kasutamine kogukonna hüvanguks.  

 Pärimuskultuuri/ omakultuuri 

populaarsus on kasvutrendis.  

 Piiskopilinnuse aktiivne tegevus ajaloo ja 

kultuuripärandi säilitajana.  

 

 Aktiivsete elanike lahkumine 

tööotsingutele. 

 Projektipõhiselt valdkonna arendamise 

rahastuse võimalusi mõjutab maakondlik 

konkurents. 

 Teenuste kadumine koos teenuse 

tarbijate/ harrastajate arvu vähenemisega.  

 

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

 

Sotsiaalhoolekande ülesanne on aidata ja toetada seda osa ühiskonnast, kes ei tule toime oma elu 

korraldamisega: lapsed, vanurid, puuetega inimesed, töötud, ajutiselt töövõimetud, vanemliku 

hoolitsuseta lapsed. 

 

Vallas töötab sotsiaalnõunik, sotsiaaltöötaja ning 2 hooldustöötaja kvalifikatsiooniga 

avahooldustöötajat. 2011. aastast hakati kasutama tugiisiku teenuseid, mis seisneb peamiselt 

perekonna nõustamises ja toimetuleku tagamises. Tugiisik on koolitatud ja vastava 

kutsetunnistusega. Hooldekodu pakub ööpäevaringset abi ja järelevalvet mittetoimetulevatele 

eakatele või puudega inimestele. Vastseliina hooldekodu teenust kasutavad ka teised Võrumaa 

omavalitsused, samas ostab vald teenust teistelt omavalitsustelt. Alates 2014. aasta novembrist 

suureneb hoolduskohade arv 3 võrra, pakkudes hooldusteenust 26-le hooldatavale.  

 

2006. aastast on arendatud etapiliselt Vana-Vastseliina külas asuvat sotsiaalmaja. Eesmärgiks on 

omada kriisipinda vältimatut sotsiaalabi vajavate juhtumite korral; maja on renoveeritud (va üks 

tuba). Kokku on sotsiaalmajas kasutatavad kaks sotsiaalkorterit ja seitse tuba. Sotsiaalkorterite 

arv on hetkel piisav ning turvatoa vajaduse tekkimisel on kokkulepped olemas Vastseliina 

Hooldekoduga. 

 

2007. aasta sügisest rakendus 2006. aastal vallavolikogu poolt kehtestatud koduteenuste 

osutamise kord, mille tulemusena puudega ja teiste abivajavate isikute hooldamine viidi 

avahoolduse tasemele, teenus on tasuline. Sügava puudega ja raske vaimupuudeaga isikutel on 

jätkuvalt võimalik kasutada individuaalset hooldajateenust, mis tasutakse vallaeelarvest. 

 

Valla poolt on ette nähtud järgmised sotsiaaltoetused: 

1) Sissetulekust mittesõltuvad toetused: sünnitoetus, matusetoetus, küttetoetus üksikutele üle 

70.a vanuritele, ranitsatoetus (1. klassi minejatele), koolilõpu toetus põhikooli, gümnaasiumi ja 

keskeriõppeasutuse lõpetajatele ning jõulutoetus Vastseliina vallas elavale lastele, kes ei käi veel 

koolis ja üksikutele üle 70. a isikutel, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad. 

2) Sissetulekust sõltuvad toetused: vajaduspõhine peretoetus, toimetulekutoetus, toidurahatoetus 

koolis või lasteaias käivale lapsele, ühekordsed toetused tervisega seotud hädavajalike 
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põhjendatud kulutuste või muude põhjendatud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks ning 

hoolekandeasutuses viibivate isikute toetus. Sissetulekust sõltuv toetus on suunatud 

toimetulekuraskustes, erivajadusega ja vähekindlustatud isikutele.  

 

Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse 

sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab 

kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

 

Tabel 7: Toimetulekutoetust saavate perede keskmine arv 

Aasta Toimetulekutoetust saavate perede keskmine arv 

2005 77 

2006 65 

2007 33 

2008 34 

2009 34 

2010 38 

2011 38 

2012 38 

2013 23 

2014 I poolaasta 21 

(Sotsiaalteenuste ja - toetuste andmeregister (STAR) 03.10.2014 ) 

 

Perede toimetulekuvõime võrreldes 2007. aastaga on langenud, siin on kaasa aidanud üleüldine 

tööpuuduse kasv, sellest tingitud perekondade sissetulekute vähenemine, külmutatud palgad ja 

hinnatõusud. 

 

2007. aastal alanud maakondlikus pikaajaliste töötute rehabilitatsiooni projektis „Võrumaa 

pikaajaliste töötute konkurentsivõime ja aktiivsuse tõstmine eeltingimusena nende 

taasintegreerumiseks tööturule“ osaleb ka Vastseliina vald. Huvi programmis osalemiseks oli 

tagasihoidlik, sellest võib järeldada, et riiklik sotsiaalabisüsteem kõrvalnähuna soodustab 

toimetuleku raskustes inimestel õpitud abituse omandamist. Pikaajaliste töötute enesehinnang on 

langenud; enamasti puudub neil kutseharidus või vajab see täiendamist.  Paljudel juhtudel osutub 

vajalikuks ümberõpe, sest aastakümneid tagasi omandatud haridusega ei pääse enam tööturule. 

Valdkonna arenguks pakuvad võimalusi (koostöös riiklike institutsioonide ja omavalitsusliiduga) 

EL struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 

inimressursi arendamise rakenduskava meetmed (Inimressursi...2007). 

 

Veebruaris 2008.a võeti Vastseliina Vallavolikogu poolt vastu määrus pikaajaliste töötute 

sotsiaalse rehabilitatsiooni läbiviimiseks Vastseliina vallas. Pikaajaliste töötute rehabilitatsioon 

on tööpuuduse, terviserikke või muudel põhjustel aktiivsest ühiskondlikust elust kõrvale jäänud 

isikute aktiviseerimine ja abistamine nende vastutuse tõstmiseks enda ja oma pereliikmete 

toimetuleku eest. Pikaajaline töötu on tööealine, töösuutlik ja töövõimeline inimene, kes pole 

tööl olnud ja aktiivset tööturu teenust (tööotsingud, kursused, ümberõpe) kasutanud rohkem kui 

12 kuud. Kahjuks seoses tööpuuduse kasvu ja tööturul konkurentsivõime karmistumisega 

nimetatud korda rakendada pole hetkel võimalik. 

 

2010.aastal moodustati vallas tervisenõukogu. Koostatud ja volikogu poolt on kinnitatud valla 

terviseprofiil. Tervisenõukogu eesmärk on vastavalt terviseprofiilis esilekerkinud näitajatele 

arendada vallas tervislike eluviiside propageerimist ja igasugust terviseliikumist. 2010. aasta 
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lõpul esitati koos Võru ja Misso vallaga terviseedenduse alane projekt milline ka rahastati ja 

2011 lõpetati. Kevadeti ja sügiseti toimuvad tervisenõukogu eestvedamisel vallas tervisepäevad.  

 

Omavalitsuse ülesanne on tagada arstiabi kättesaadavus kõigile elanikele ning leida võimalusi 

mitmesuguste soodustuste ja toetuste maksmisel. Vastseliina vallas töötavad järgmised 

tervishoiuga seotud asutused ja ettevõtjad: OÜ Vastseliina Hambaravi – hambaarstiteenus ja DR 

AUNE OÜ – perearstiteenus. Vastseliina perearstil on leping Võrumaa Haigekassaga ning ta 

osutab esimese astme arstiabi oma perearstipraksises, Vastseliina ambulatooriumis. Perearsti 

nimistu suurus on 19.09.2013.a seisuga 1565 isikut, kellest kindlustatuid oli 1430. Perearstiga 

koos töötavad pereõed ja asendajana üldarst. Vajadusel korraldab perearst haige suunamise 

eriarstide konsultatsioonile. Vastseliina hambaarstil on leping Võrumaa Haigekassaga. 

Vastuvõturuumid asuvad Vastseliina ambulatooriumis.  

Ravimeid müüb OÜ Vastseliina Apteek, apteek asub Vastseliina alevikus.  

Koduõendusteenust osutavad Vastseliina vallas LEH AS ja Riia Palm Koduõendus. 

 

Tervise edendamise tegevus Vastseliina vallas toimib nii tervisenõukogu kui ka 

kodanikualgatuse korras, seltsingute ja harrastustreenerite eestvedamisel. Eakate aktiivset 

liikumist juhib Heldela klubi, samuti toimub rahvamaja ruumides erinevaid treeninguid.  

 

Hinnang teemavaldkonnale „Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid“ 

 

Tugevused Nõrkused 

 Sotsiaalhoolekandes toimib 

võrgustikutöö (sotsiaal- ja  avahooldus-

töötajad, hooldekodu, gümnaasium, 

lasteaed, perearst, politsei, naabervallad.) 

 Aktiivselt tegutseb tervisenõukogu.  

 Avalike teenuste rohkus (saatja-, 

tugiisiku teenus, avahooldusteenus, 

hambaravi- ja perearstiteenuse, 

sotsiaalmaja ja hooldekodu teenus). 

 Valla elanike toimetulek on stabiilne 

(toetuse vajajate arv ei tõuse). 

 

 Vastseliina hooldekodus ei jätku kohti 

teenuse vajajatele teistest omavalitsustest. 

 Hooldekodu teenus ei ole majanduslikult 

jätkusuutlik. 

 Kehvad tingimused tervishoiuteenuse 

pakkumiseks (perearstikeskuse ruumid, 

ligipääs 2. korrusele).  

 

Võimalused  Ohud 

 Elanikkonna vananemine kasvatab 

nõudlust teenuste järele. 

 Riikliku struktuurivahendite strateegia, 

panustab sotsiaalhoolekandesse ja 

riskirühmade tööhõivesse. 

 Tühjad hooned, mida  saaks valdkonna 

jaoks kasutusele võtta. 

 Projektipõhisustest tingitud maakondlik 

konkurents. 

 Töötuse kasv eagrupis 50+ 

 Töövõime seaduse muutusega seoses 

suureneb abivajajate hulk. 
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MAJANDUSKESKKOND 

Maakasutus ja planeeringud  

 

Seisuga 31.07.2012.a on Võru Maakatastris registreeritud 2170 katastriüksust, kogupindalaga 

21048,36 ha, mis moodustab 94,5% kogu Vastseliina maafondist. Vastseliina valla pindala 

kokku on 22 277,8 ha. (Maakatastri ... 31.07.12) 

 

Tabel 8: Maaregistris registreeritud maa maakorralduslik jaotumine  

Maareformi tegevus Pindala ha Osatähtsus  

% kogu maakatastris 

registreeritud maast 

Tagastamine 12 3282,0 60,7  

Ostueesõigusega erastamine 3093,5 14,8 

Enampakkumisega erastamine 10,1 0,1 

Vaba põllumajandusmaa erastamine 219,5 1,1 

Vaba metsamaa erastamine 179,5 0,9 

Munitsipaliseerimine 29,8 0,0 

Riigimaa 4 759,7 22,4 

(sama) 

 

Tabel 9: Maakatastris registreeritud maa kõlvikuline jagunemine 

Ehitiste 

alune maa 

Haritav 

maa 

Looduslik 

rohumaa 

Metsamaa  Õuemaa Muu maa sh veealune 

42,28 5029,89 1538,55 11873,51 202,00 1994,38 367,80 

(sama) 

 

Maa riigi omandisse jätmine on toimunud riigimetsa ja riigiteede osas. 

 

Vastseliina valla üldplaneering on kehtestatud 2007.aastal. Üldplaneeringuga on määratud 

omavalitsuse ruumilised arengusuunad ja  maakasutuspõhimõtted. (RT KO 2007, 148, 1755) 

 

Eesmärgiga rahvaarvu vähenemist pidurdada ja kinnistada noored inimesed valda, on 

üldplaneeringuga reserveeritud elamumaid nii tihe- kui hajaasustusse. Uued inimesed 

suurendavad valla tulubaasi läbi maksude; samas on nad ka erinevate kaupade ja teenuste 

tarbijad, kaasa arvatud omavalitsuse poolt pakutavad teenused nagu haridus, kultuur ja haldus. 

Seega toob elamumaade arendamine omavalitsusele ka kohustusi (avalike teenuste 

kättesaadavus, teede korrashoid). Samuti tuleb arvestada, et sobiva maatüki ja infrastruktuuri 

kõrval tuleb tagada ka laste haridusasutuste lähedus ja kvaliteet, samuti töökohtade olemasolu 

ning lähedus. (RT KO 2007, 148, 1755) 

 

Kõige olulisem põhjus Vastseliina valda jäämiseks või mujalt siia asumiseks on töökoha 

olemasolu või ettevõtluse arendamise võimalus. Valla üldplaneering annab võimaluse arendada 

tootmist eelkõige Vastseliina alevikus ja Vana-Vastseliinas, kasutades ära olemasolevat 

potentsiaali ning tihendades ja laiendades olemasolevaid tootmisalasid. Ärimaad on reserveeritud 

ka elamumaade kõrvalfunktsioonina, see loob eeldused uute  toitlustus-, majutuskohtade tekkeks 

ja võimalused turistide pikaajalisemaks viibimiseks piirkonnas. On võimalus soodustada turismi- 

ja puhkemajanduse arengut kergliiklusteede, ujumiskohtade jm väljaarendamisega. (RT KO 

2007, 148, 1755) 
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Kohaliku kogukonna liitmiseks ning sportliku eluviisi propageerimiseks on üldplaneeringuga 

reserveeritud puhke- ja virgestusmaad. Avalike kooskäimiskohtade (külaplatsid, spordiplatsid) 

olemasolu kasvatab kohalike elanike aktiivsust, aitab säilitada kohalikku kultuuri ja identiteeti 

ning integreerida uusi elanikke kogukonda. Head sportimisvõimalused (matka-, suusa-, 

rattarajad) ja vabaaja veetmise võimalused soodustavad muuhulgas ka turismiteenuse ühtlasemat 

tarbimist aasta lõikes ning tõstavad valla mainet potentsiaalsete sisserändajate seas. (sama) 

 

Ajaloolis–kultuurilisi aspekte arvestades on üldplaneeringuga määratletud miljööväärtuslikud 

alad ning täpsustatud hajaasustuses väljakujunenud asustusstruktuuri ja külatüüpide puhul 

elamuehituse tingimused. (sama) 

 

Üldplaneeringuga on tootmismaad valdavalt kavandatud olemasolevate tootmismaade 

laiendusena Vastseliina alevikus ja vähemal määral Vana-Vastseliinas. Elamumaid on 

kavandatud juba olemasolevate kompaktse asustusega Vastseliina alevikus ja Vana-Vastseliinas 

neid tihendades ja laiendades, hajaasustuses reguleerib üldplaneering ehitamist vastavalt 

ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuurile. Looduskeskkonna säilimise ja kvaliteetse 

elukeskkonna tagamiseks on üldplaneeringuga elamualadele seatud tingimused krundi suuruse, 

metsa/puude säilitamise, reoveekäitluse jmt osas (sama). Konkreetsed ehitamise tingimused 

täpsustatakse projekteerimistingimustega. 

 

Üldplaneeringuga vähendati Vastseliina alevikus ehituskeeluvööndit Piusa jõe ääres 50 meetrilt 

30 meetrini, põhjenduseks on ajalooliste ehitiste paiknemine 30 meetri kaugusel jõest. Valla 

üldplaneeringuga ei kavandata maakasutuse muutusi, mis mõjutaks negatiivselt olemasolevaid 

kaitstavaid loodusobjekte või lõhuks rohelise võrgustiku koridore ja tuumalasid. 

 

Tiheasustusaladena on Vastseliina vallas määratletud Vastseliina alevik ja Vana-Vastseliina 

küla, detailplaneeringu kohustusega aladena Vastseliina alevik, Vana-Vastseliina küla,  Külaoru 

küla ja Viitka küla. Hajaasutuses määratakse ehitamise põhimõtted projekteerimistingimustega. 

 

Vastseliina valla roheline võrgustik (väärtuslikud maastikud) on määratud Võru maakonna 

teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (Võru 

Maavalitsus...2005). Rohelise võrgustiku planeerimis- ja ehitamispõhimõtted toetavad 

bioloogilist mitmekesisust, tagavad stabiilse keskkonnaseisundi ning hoiavad alal inimesele 

elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse (põhja- ja pinnavee teke, õhu puhastumine, 

keemiliste elementide looduslikud ringed jne). Vastseliina valla üldplaneeringuga määrati lisaks 

maakonna teemaplaneeringule täiendavalt  väärtuslikeks kultuuri-, maastiku- ja külamiljööga 

piirkondadeks Loosi keskus (mõis), Pari küla, Vana-Saaluse küla ja Järvemäe-Savihoovi-Saarde 

piirkond. 

 

Kommunaalmajandus 

 

Vastseliina vallal on olemas Vastseliina valla territooriumi hõlmav kohalike maanteede 

andmebaas, peetakse teederegistrit. Kohalike maanteede ja tänavate kogupikkus on 111,9 km, 

millest maanteid 108,1 km, tänavaid 3,8 km. Metskonna teid on ~34,0 km. Sildasid on vallal 5. 

Teede taliteenistuse ja suvise teehoolduse eest tasub vald vastavalt sõlmitud lepingutele. 

Valdavalt on teed pinnas- või kruuskattega ning sellest tulenevalt vajavad pidevat hooldust ja 

nõuavad suuri kulutusi. Reaalsetest võimalustest ning prioriteetsetest vajadustest tulenevate 

kulutuste rakendamiseks on koostatud Vastseliina valla teehoiukava, mis iga aastaselt kuulub 
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täiendamisele. Läbi teehoiukava toimub riigipoolne teehoiu rahastamine. (Vastseliina valla 

teederegister 01.09.2012) 

 

Vastseliina valla üldplaneeringu (RT IV, 27.12.2013, 37) kohaselt on  kõik rohelise võrgustiku 

tuumaladel ja koridorides olevad teed reserveeritud avalikult kasutatavateks kergliiklusteedeks..  

 

Tänavavalgustus on olemas Vastseliina alevikus, osaliselt Vana-Vastseliina külas. 2011.aastal 

koos Vastseliina aleviku läbivate riigimaanteede remondi ning nende aluste vee- ja 

kanalisatsioonitrasside ehitusega rekonstrueeriti Võidu, Petseri ning Võru tänavate 

tänavalgustus. Pikemas perspektiivis on vajalik kogu süsteem vahetada säästvamaks, samuti on 

Vastseliina alevikus vajalik laiendada valgustatud ala.  

 

Energiamajanduse detailsemaks käsitlemiseks on koostatud Vastseliina valla energiamajanduse 

arengukava. 

 

Elamumajandust teenindavad kommunaalteenused on OÜ Vaks hallata; valdkonna arenguks 

puudub ühtne nägemus. Korteriühistuid ei ole veel moodustunud, jätkuvalt on vajalik selgitada 

OÜ Vaks halduses olevatele kortermajadele ühistute tekitamise olulisust. 

 

Ettevõtlus 

 

Vastseliina valla majandusstruktuuris on esindatud nii teenindus, põllumajandus kui tööstus. 

Valla asend, loodusvarad (mets, maa-aines) ning maastik loovad eeldused mitmekesise 

ettevõtluse arenguks. 

 

01.10.2014.a seisuga on äriregistris Vastseliina valla haldusterritooriumil 239 ettevõtjat, neist 1 

aktsiaselts, 91 osaühingut, 33 mittetulundusühingut ning 114 füüsilisest isikust ettevõtjat, kelle 

majandustegevus toimub Vastseliina valla territooriumil (Äriregistri...01.10.2014). 

Majandustegevuse registrisse on Vastseliina vallas kantud 40 ettevõtjat. Põllumajanduse osakaal 

möödunud sajandi viimasel kümnendil oluliselt vähenes, kuid tänu riigi maaelu arengukava 

(MAK) toetustele on põllumajandusmaa kasutus paranenud. Endised 

põllumajandustootmishooned on enamuses leidnud kasutust puidu- ja mööblitööstuse ettevõtete 

poolt. 

 

Põllumajandusliku tootmisena tegeldakse Vastseliina vallas enam teravilja- ning 

loomakasvatusega (sh veised ja lambad). Põllumajandusreformi “tulemusena” ei ole Vastseliina 

vallas enam ühtegi otseselt põllumajandusega tegelevat ühistut. Teenindava 

põllumajandusühistuna tegutseb veel Lõuna-Antsu talu, kes pakub teravilja kasvatajatele kuivati- 

ning ladustamisteenust. Turule on jäänud 2 suuremat veisekasvatustalu (FIE Mart Kalluste ning 

OÜ Külaoru Vili). Tänapäeva turusituatsioonis on konkurentsis püsimise eelduseks suur 

tootmismaht ning riski hajutamine mitme tegevusvaldkonna vahel. Eeldused põllumajandusele 

on põllumajandusmaa olemasolu ning põllumajandus-tehnikat teenindava ettevõtluse olemasolu, 

riiklikud põllumajandustoetused.  

 

Olulisemad tööstusettevõtted tööandjatena on metsa- ja puidutööstuse sfäärist Förmann NT AS, 

A-Nagel OÜ, H.A.K.S OÜ, Scan Production OÜ, Arminto OÜ, OÜ Vipson Projekt, FIE Ivar 

Haabsaar, Umaraud OÜ ning liiva, kruusa ning maa-ainese kaevandamise, liiva eeltöötlemisega 

ehitus- ning klaasitööstusele tegelev Kiviliiv OÜ. Rajatiste (teed, trassid, platsid) ehitustöödega 

tegeleb  Armo Teenused OÜ; ehitustööde tegemise õigus on ka Romacom OÜ-l. 
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Mööblivalmistamise ja restaureerimisega tegeleb OÜ Ots Puutöökoda, nende tehniline 

ettevalmistus suudab pakkuda Võrumaa Kutseharidusekeskusele praktikakohti. 

Mööblivalmistamisega tegeleb veel OÜ Baiateam. 

 

Elukondlikku teenindust pakkuvad Vastseliina vallas Võru Tarbijateühistu, Eesti Post, Mahta 

Kütus AS (tankla-pood), Võru EMPAK AS (ehitusmaterjalide- ja majapidamistarvete 

kaubandus). Teenindussfääris on vallas olemas juuksur. Teenidussfääris on nišši 

toitlustusteenuse pakkujale Vastseliina alevikus (Võru Tarbijateühistu lõpetas avatud 

toitlustuskoha teenuse, pakkudes edaspidi teenust vaid tellimisel). Toitlustamise valdkonnas on 

alates 11.09.2013 Vastseliina Rahvamajas avatud Tamara kohvik. 

 

Ettevõtluskeskkonna parandamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks on elluviidud mitmeid 

edukaid projekte EL struktuurfondide kaasrahastamisel. Vastseliina tööstusala arendamise 

tulemusena on pakkuda investoritele ning tegutsevatele ettevõtjatele konkurentsivõimelist ala, 

mis on varustatud juurdepääsuga, elektriga ning kanalisatsiooniga. Tööstusala täielikul 

rakendumisel on eeldatav kuni 100 uut töökohta, olemas on ligi 50 töökohta. Vana-Vastseliina 

linnusevaremete kompleksiga seotud piiriületavate (koos Vene Föderatsiooni Irboska 

piirkonnaga ning Aluksne piirkonnaga) projektide ja Vastseliina Piiskopilinnuse SA loomise 

eesmärgiks on olnud tõsta paikkonna turismi-atraktiivsust, tutvustada piirkonna 

turismipotentsiaali Euroopas ja viia läbi turismialaseid koolitusi kohalikele ettevõtjatele ning 

talunikele ja koostöö on jätkuv.   

 

Tööstusala edasiseks arendamiseks on koostamisel tööstusala- ja multifunktsionaalse keskuse 

väljaarendamise uuring koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga. Võrumaa Arenguagentuuri 

ettevõtluskonsultant pakub Vastseliinas nõustamisteenust alustavatele ja juba tegutsevatele 

ettevõtjatele üks kord kuus. Vastseliina vald osaleb Võrumaa Kutsehariduskeskuse poolt loodava 

puidutööstuse kompetentsikeskuse rajamise projektis. Vastseliina vald läbis Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi poolt korraldatud Investorteeninduse programmi ning on 

partneriks projektis „Fostering of Socio-economic Development and Encouraging  Business in 

Border Areas“. Vastseliina osaleb projektis 12 ha maaüksusega, mis on varasemalt määratud 

tööstusalaks. Planeeritud tegevusteks on  ala detailne planeerimine ning infrastruktuuri 

arendamise kavandamine ning ala turundustegevus. 

 

Toimub jätkuv tehnilise infrastruktuuri parandamine (mustkate teedele, tänavavalgustuse 

rekonstrueerimine, vee- ja kanalisatsioonivõrkude uuendamine, hea telefoni- ja 

internetiühenduse võimaldamine), sest see loob soodsama ettevõtluskeskkonna ja tõstab valla 

üldist elukvaliteeti. 

 

Vastseliina vallas on on 6 majutusteenuse pakkujat: Kerepäälse Turismitalu Kerepäälse külas, 

Tabina Puhkemaja Tabina külas, Jõeveere puhkeküla-laager Lindora külas, Kirikumäe 

Matkamaja Kirikumäe külas, Mäesoo talu Viitka külas ning Vasekoja puhkemaja Möldri külas. 

 

Vastseliina valla turismiressursiks on puhas ja mitmekülgne loodus, ajaloolis-kultuuriliselt 

väärtustavad piirkonda vanaaja säilmed Vana-Vastseliinas. Loodusturismi tõmbekohad on Piusa 

jõe ürgorg matkaradade ja vaatamisväärsustega (liivakivipaljandid, piiskopilinnuse varemed) 

ning Kirikumäe järve puhkeala. Tuntud turismitooteks on kujunenud Vastseliina Maarahva Laat, 

Lindora Laat, Tulede öö. Pakutava puhkemajanduse teenuse osutajate arvu järgi võib väita, et 

valla turismi- ja puhkemajanduslik ressurss on alakasutatud. Potentsiaali on järgmiste 

tootegruppide müügis: teemapargid ja -üritused, talupuhkus, aktiivne puhkus ja harrastused. 
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2008.a märtsis valmis Vastseliina piiskopilinnuse kompleksi (varemed, sepikoda, Piiri kõrtsi 

hoone, mõisapark) perspektiivne väljaarendamise kava, mille kohaselt turundustegevusi 

planeerides ja teostades on võimalik oluliselt elavdada turismimajanduse tegevust piirkonnas ja 

antud valdkonnas ettevõtluse suurendamist. Nende eesmärkide saavutamiseks on moodustatud 

Vastseliina Piiskopilinnuse sihtasutus. 2013.a on kava kaasajastatud. 

Projekti rakendusfaasis koordineeris arendustegevusi  Vastseliina Vallavalitsus. Atraktsiooni 

haldamiseks, vara valitsemiseks ja käsutamiseks ning põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks 

on loodud Vastseliina valla poolt SA Vastseliina Piiskopilinnus. Piiri kõrtsi külastuskeskus 

alustas tegevust 2011. aasta suvel. SA tegevuse otsesed eesmärgid on: 

1) kindlustada ja konserveerida Vastseliina piiskopilinnuse varemed  

2) arendada välja Vastseliina piiskopilinnuse baasil ajaloo- ja kultuuripärandil põhinev 

turismiatraktsioon, sh linnusemuuseum, külastuskeskus, varemetepark, uus temaatiline 

atraktsioon ja neil põhinevad turismitooted; 

3) pakkuda aastaringselt harivaid, elamuslikke ja kvaliteetseid vaba aja veetmise võimalusi nii 

kohalikele elanikele kui külastajatele. 

 

Sihtasutuse aktiivne tegevus on mõjutanud looma uusi ettevõtteid. 2012. aastal alustas tegevust 

viie kilomeetri kaugusel Piiskopilinnuse kompleksist Vasekoja puhkemaja. 

 

Hinnang teemavaldkonnale „Ettevõtlus ja kommunaalmajandus“ 

 

Tugevused Nõrkused 

 Maakonna kontekstis on valla 

ettevõtlusaktiivsus, tööhõive ning palgatase 

Võrumaa keskmisest kõrgemad.  

 Ettevõtluse käivitamist soodustab toetava 

infrastruktuuriga   tööstusala. 

 Piirkonna looduse omapära ja ajaloopärand 

loovad eeldused turismi arenguks. 

 Piiskopilinnuse ja Piiri kõrtsi näol on 

tegemist  Võrumaa turismipärliga. 

 Vallas on palju noori 

põllumajandusettevõtjaid ning 

põllumajandusmaa on valdavalt kasutuses. 

 Vallas on rohkelt tühje hooneid, mida  

saaks ettevõtluseks kasutusele võtta. 

 Lindora ja maarahva laada pikk traditsioon. 

 

 Ettevõtjad tajuvad kvalifitseeritud tööjõu 

puudust. 

 Kõrgema kvalifikatsiooniga töötajad ei 

leia vääriliselt tasustatud tööd. 

 Kommunaalmajanduse väike 

tarbijaskond  mõjutab teenuse hinda 

(turg on väike teenuse arendamiseks). 

 Ettevõtlust toetavat info ei ole piisavalt 

kättesaadav. 

 Ettevõtjad on alalhoidlikud ning neil 

pole piisavat ambitsiooni ettevõtte 

tootearenduseks ja laienemiseks. 

 Maakohtades on kehv mobiililevi ja 

internet  

 Turismi potentsiaal on alakasutatud.  

 Vallas on vähe töökohti naistele 

 

Võimalused  Ohud 

 Tallinn-Luhamaa magistraali läbib 

hulgaliselt  potentsiaalseid turiste-tarbijaid.  

 Riigi ja EL toetusskeemid võimaldavad 

majandustegevust mitmekesistada, tööstus-

ala arendada ja ettevõtlikkust edendada.  

 Vene turu lähedus ja huvi Võrumaa vastu. 

 

 Venemaa turg on ebastabiilne 

 Jätkuv tööjõu väljaränne  
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LOODUSKESKKOND 

Keskkonnakaitse ja heakord 

 

Vastseliina valla arendamise üheks põhimõtteks on hoida olemasolevat väärtuslikku 

looduskeskkonda, millest tulenevalt on vajalik säilitada bioloogiline mitmekesisust, kaitsta 

poollooduslikke kooslusi, märgalasid ja vääriselupaiku. Keskkonnaseisund Vastseliina vallas on 

rahuldav, andmed olulisemate keskkonnareostajate kohta puuduvad. Tööstus on suuresti 

koondunud Vastseliina alevikku. 

 

Säilitamisele kuuluvate loodusväärtuslike maastike ja koosluste (väärtuslike rohealade) hulka 

kuuluvad kaitsealad, hoiualad, kaitsealused looduse üksikobjektid, kaitsealused pargid, 

kaitsealuste liikide elu- ja kasvukohad. Vastseliina vallas olevad kaitsealad on Kirikumäe 

maastikukaitseala, Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala, Haanja looduspark, Piusa jõe hoiuala. 

Kaitsealadel asuvad Natura 2000 alad on Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala ja Kirikumäe 

maastikukaitseala (Keskkonnaamet ...01.09.12). 

 

Piusa jõe hoiuala kaitse-eesmärk on paksukojalise jõekarbi ja hariliku võldase elupaikade kaitse 

(sama ...01.09.12). 

  

Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eesmärgiks on looduslike elupaikade ning loodusliku 

loomastiku- taimestiku kaitse, niiskuslembeste kõrgrohustute, lamminiitude, liivakivipaljandite 

ja vanade loodusmetsade kaitse. Kaitsealused liigid, kellele Piusa jõgi elupaigaks, on harilik 

võldas  ja harjusk. Väga liigestatud Piusa jõe ürgorg on kuni 30 m sügav ja selle veerudel 

esinevad suurejoonelised devoni liivakivipaljandid. Säilinud kolm vana veskikohta. Kaitseala 

lõunapiiril on vaatamisväärsuseks 1342.a ehitatud ja Põhjasõjas hävinud Vastseliina 

piiskopilinnuse varemed ning 19. sajandist pärinev Piiri kõrts. Kaitseala lõunapiirile, Vana-

Vastselina külla, jääb ka Vastseliina mõisa park (sama ...01.09.12). 

 

Kirikumäe maastikukaitseala on rajatud harulduserikka ja suure teadusliku väärtusega Kirikumäe 

järve, Järvesuu raba ja Kirikumäe järvest idas paikneva tugevalt liigestatud reljeefiga ja väikeste 

metsa-järvedega maastiku kaitseks (sama). 

 

Haanja looduspark on loodud tagamaks Haanja kõrgustikule iseloomulike maastike ja loodus-

koosluste ning samuti ajalooliselt väljakujunenud elulaadi (hajakülad, väikesed põllulapid, 

väikesed karja- ja heinamaad, künklikust reljeefist tingitud veidi erisugused maaharimis-võtted, 

kehvast põllumaast tingitud käsitöötraditsioonid) säilimine, taastumine ja arenemine (sama). 

 

Tabel 10. Vastseliina vallas asuvad kaitsealuseks üksikobjektid riikliku keskkonnaregistri 

andmetel  

Registrikood Objekti nimetus Asukoht Tüüp 

KLO4000144  Saarniite jalakas 
Võrumaa, Vastseliina 

vald, Saarde küla 
puu ja puudegrupid 

KLO4000194  
Hõbepaju; Illi 

hõberemmelgas 

Võrumaa, Vastseliina 

vald, Illi küla 
puu ja puudegrupid 

KLO4000335  
Kapera mänd; (Koobaskõsõ 

pettai) 

Võrumaa, Vastseliina 

vald, Kornitsa küla 
puu ja puudegrupid 

 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPVzjAxxLK3hFQqKvVxf6WUwATZ5NnDI&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=0&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPVzjAxxLK3hFQqKvVxf6WUwATZ5NnDI&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=1&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPVzjAxxLK3hFQqKvVxf6WUwATZ5NnDI&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=2&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
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Tabel 10 järg 

KLO4000337  Hinsa mänd; (Hinsa pettäi) 
Võrumaa, Vastseliina 

vald, Hinsa küla 
puu ja puudegrupid 

KLO4000501  
Suur rändrahn; Pütsepa 

rändrahn; Jeremi rändrahn 

Võrumaa, Vastseliina 

vald, Perametsa küla 
rändrahn ja kivikülv 

KLO4000662  
Pedajamäe männid (2); 

(Pedajamäe pedajad (2) 

Võrumaa, Vastseliina 

vald, Kaagu küla 
puu ja puudegrupid 

KLO4000895  
Lalli lühterkuusk; Vastseliina 

kuusk 

Võrumaa, Vastseliina 

vald, Juraski küla 
puu ja puudegrupid 

KLO4001159  
Lagakivi (Laagri rändrahn; 

Sassikivi) 

Võrumaa, Vastseliina 

vald, Illi küla 
rändrahn ja kivikülv 

(Keskkonnaregistri avalik teenus …12.09.2013) 

 

Vastseliina valla kaitsealuste objektide kasutamist reguleerivad kaitsealade kaitse-eeskirjad, 

kaitsekorralduskavad ja/või muud seadused (Looduskaitseseadus) ja määrused, millega 

määratakse koosluste, ökosüsteemide, maastike või liikide kaitsmise erinõuded ja 

kasutustingimused. Kõigi ehitamisõigust taotlevad kinnistute, mis kattuvad osaliselt või täielikult 

kaitsealuste objektidega, tegevuse peab kooskõlastama kaitsealuse objekti valitsejaga 

(Keskkonnaametiga). Detailplaneeringu kohustus on kaitsekorralduslikel aladel juhul kui 

planeeritakse uue kompaktse hoonestusala rajamist või kui soovitakse tegeleda tootmise 

arendamise või tehnomastide püstitamisega. 

 

Vald koos Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutusega korraldab ja rahastab Vana-Vastseliina 

külas piiskopilinnuse kompleksi ning mõisapargi hooldust. Vald korraldab ja rahastab 

Vastseliina keskuse korrashoidu ning Kirikumäe puhkekoha heakorda; tegevust on toetatud ka 

projektipõhiselt. Kirikumäe järve äärde ja Lindora külla Härmamüüri juurde paigaldab 

sesoonselt prügikonteinereid Keskkonnaamet. Suuremad heakorra probleemid on seotud 

avalikult kasutatavate puhkekohtade ja keskustega, soovida jätab kasutajate teadlikkus 

prügistamise mõjust, esineb vandaalitsemist. Vallal on kinnitatud heakorra eeskirjad, kuid 

formaalne kontroll puudub. 

 

Turvalisuse ja heakorra osas on probleemiks kasutuses mitteolevate hoonete avatud olek, 

hoonete likvideerimine või nõuetele vastavusse viimine nõuab suurt kulu. Ehitusseadusest 

tulenevalt vastutab ehitise ohutuse eest omanik.  

 

Jäätmehooldus 

 

Alates 01.01.2002.a on Vastseliina prügila suletud ning rekultiveeritud.  

 

2009.aastal läbiviidud avaliku konkursi tulemusena oli Vastselina vallas kuni 30.09.2014. aastani  

segaolmejäätmete veo ainuõigus AS-l Ragn-Sells. Lasva, Vastseliina, Mõniste ja Varstu vallad 

korraldasid riigihanke soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud 

ettevõtetest esitas soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS, kellele omistati 

nimetatud piirkonnas viieks aastaks segaolmejäätmete veo ainuõigus alates käesoleva aasta 1. 

oktoobrist 2014. 

 

2006.aasta detsembris alustas tööd Vastseliina jäätmejaam, samuti on valda paigutatud piisav arv 

pakendite kogumiskonteinereid; eeldused sorteeritud jäätmete üleandmiseks on head. 2007.aasta 

detsembris valmis komposteerimisväljaku I etapp. Väljak asub Vastseliina alevikus 

http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPVzjAxxLK3hFQqKvVxf6WUwATZ5NnDI&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=3&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPVzjAxxLK3hFQqKvVxf6WUwATZ5NnDI&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=4&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPVzjAxxLK3hFQqKvVxf6WUwATZ5NnDI&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=5&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPVzjAxxLK3hFQqKvVxf6WUwATZ5NnDI&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=6&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
http://register.keskkonnainfo.ee/envreg/main?araTransactionId=override&araTopServiceId=application&araThreadServiceId=mainThread&araClientStateId=HTTPVzjAxxLK3hFQqKvVxf6WUwATZ5NnDI&araPleaseClone=true&araWidgetEventHandler=view&araWidgetEventParameter=7&araWidgetEventPath=m.f0.menu.f0.selected.f0.selected.f0
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puhastusseadmete kõrval ja on ettenähtud haljastusjäätmete ning reovee puhastamisel tekkiva 

aktiivmuda käitlemiseks. 

 

Vallavalitsus tegeleb keskkonnateadlikkuse propageerimisega, elanikkonda teavitatakse 

jäätmehoolduse põhimõtetest ja võimalustest. Jäätmehooldust  reguleerib valla 

jäätmehoolduseeskiri (RT IV 13.12.2013, 58). Omavalitsuse ja taaskasutusorganisatsioonide 

poolt pakutavate jäätmemajandusteenuste kasutamine on paranenud - arvamusküsitlusele 

vastanutest 2008.a 16 % vastanutest ei kasutanud teenust. 2012. arvamusküsitluses oli teenuse 

mitte kasutajate suurus 4 % ning mitte enam tarbijate 2%. 2013.a küsitluses (mille valim osutus 

väheseks) on mittetarbija ja enam mittetarbijate osa 6 % - võib järeldada, et teadlikkuse tase on 

langenud.  

 

2005.aastal koostatud Vastseliina valla jäätmekava tegevused on elluviidud, edasist 

jäätmehoolduse arengut teostatakse Võrumaa omavalitsuste ühise jäätmekava alusel. 

 

Jäätmehoolduse arendamise ja korraldamise kohustuse on riik pannud omavalitsusele, samas ei 

ole taganud piisavat rahastamist; infrastruktuuri arendamine on toimunud konkurentsi-

tingimustes st projektipõhiselt; ladestatavate jäätmete saastetasu laekumine valla eelarvesse ei 

kata tegelikku kulu ja ei ole eesmärgipärane - arendustegevus vähendab ladestatavat kogust, 

järelikult laekub ka vähem saastetasu. 

 

Veemajandus 

 

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või 

alamvesikonna veemajanduskavas. Territoriaalselt jääb enamus Vastseliina vallast Peipsi 

alamvesikonda va lõunaosa vallast (Kündja-Pari-Haava-Kirikumäe piirkond, osaliselt Viitka 

küla), mis kuuluvad Koiva alamvesikonda. Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2010. a. korraldusega nr 

118 on kinnitatud Koiva alamvesikonna veemajanduskava ja Ida-Eesti vesikonna 

veemajanduskava, sh Peipsi alamvesikond. 

 

Vastseliina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arengukava aastateks 2013-2025 on 

kehtestatud 28.08.2013.a määrusega nr 13 (RT IV, 06.09.2013, 9). 

 

Vastseliina vallas on 6 puurkaevu vee-erikasutusloaga, neist omavalitsuse teenindada 5. 

Rekonstrueeritud on Vastseliina alevikus Uus tänav piirkonnas asuv ning teedevalitsuse 

piirkonna pumplad, Vana-Vastseliina ja üks Viitka küla pumplatest, nendes toimub ka 

veepuhastus. Teistes pumplates on seaded vananenud ja veetrassid avariiohtlikud, puuduvad 

puhastusseadmed. Töötavaid biopuhasteid on kaks. Vastseliina biopuhasti on rahuldavas 

seisukorras. Vana-Vastseliina biopuhasti seisukord on mitterahuldav. Loosi külas toimub reovete 

puhastumine biotiikide baasil, tiigid vajavad puhastamist ja kindlustamist. Viitka küla keskuses 

puudub ühtne reovete puhastussüsteem, hoonestuse laadilt on tegu kompaktse hoonestusalaga. 

Vastseliina valla kehtiv ÜVK Viitka küla reoveekogumisalana ei käsitle, elanike poolt on 

esitatud vallale taotlus määratleda Viitka külas reoveekogumisala. Ühisveevärgiga haaratud ala 

laiendamist on taotlenud ka Vana-Vastseliina küla kompaksest hoonestusest kõrvale jäävad 

majapidamised. 

 

2012. aasta augustis lõpetati Vastseliina aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, seega on 

Vastseliina alevikus kõigil majapidamistel võimalik liituda ühisveevärgiga. Arvestades asula 

paiknemist Piusa jõe kaldavööndis, on ühiskanalisatsiooni täielik rakendumine väga vajalik. 
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Vastseliina vald on valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide haldamiseks asutanud 100% 

munitsipaalomandis oleva äriühingu OÜ Vaks. OÜ Vaks haldusalasse kuulub veemajanduse ja 

kanalisatsiooniteenuste korraldamine Vastseliina alevikus ja Vana- Vastseliina külas, veel on 

hallata Kündja puurkaev ja veetrass, Külaoru veetrass ja Loosi vee- ja kanalitrass koos 

pumplaga. Veemajanduse infrastruktuur on valdavalt valla omandis ja selle arendamine on 

toimunud valla eelarvest. 2012. aasta kinnitatud  vallaeelarve seletuskirjas on toodud, et alates 

2013. aasta aprilli kuust antakse vee- ja kanalisatsioonitrassid rendile OÜle Vaks (valla poolt 

tehtud kulude pikaajaline reinvesteering). 

 

Vallavolikogu 29.05.2013. aasta otsusega nr 1-1.2/22 on OÜ Vaks määratud vee-ettevõtjaks  

ning otsusega nr 1-1.2/23 on antud OÜ Vaks omandisse veemajandusega seotud valla 

põhivaradest ~ kolmandik. 

 

Hajaasustuses tulenevad veeprobleemid salvkaevude vähesest tootlikkusest ja vee raskendatud 

kättesaadavusest. 2007.aastal osales Vastseliina vald Võrumaa hajaasutuse veeprogrammi 

pilootprojektis, programmi abil paranes veevarustus 15 majapidamises. 2008. aastast on 

hajaasutuse veeprogramm üleriigiline, programmi kestvusaeg on 2012. aastani. 2008. ja 2009. 

aasta taotlusvoorudes toetati Vastseliina vallas kokku 33 projekti kogumahus 1 959 830 krooni. 

Programmist vabanenud vahenditest 2010. a lõpus korraldatud lisataotlusvooru laekus 10 

taotlust. 2011. aastal lõpetati 10 projekti tegevused. Kokku on saanud veeprobleemidele 

lahenduse 122 majapidamist. Taotlusvoorudes osalemise aktiivsus ja huvi taotlusvoorude vastu 

näitab, et veeprobleemid hajaasutuses vajavad jätkuvalt lahendamist. Programm on KOV-le 

üheks võimaluseks tõsta elukvaliteeti hajaasustuses. 

Aastateks 2013-2014 on riik rakendanud uue hajaprogrammi
2
. 

 

 

                                                 
2
 http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist  

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasutuse-programm/uldist


 

 31 

ARENGUVISIOON 2022 

 

 

Vastseliina on heaolu keskkonda pakkuv elamiskoht 

 

Puhas loodus, heakorrastatud elamud ja haljasalad, esmatasandi teenuste (haridus, tervishoiu ja 

sotsiaalhoole, kaubandus jne) mitmekesisus ning hea kvaliteet kujundavad Vastseliinast soositud 

elamispiirkonna. Eelistatud on nii tiheasustuses alevikuelu kui üksindust hindavad inimesed. 

Toimub elamuehituse kasv, suureneb alaliste elanike arv. Võru-Luhamaa magistraali 

lähiümbrusse jäävate asustustest kujuneb Võru lähitagamaa ning valla kasvupiirkond. 

Looduslähedane eluviis tagab vaimse (isiku ja ühiskonna vastastikune lugupidamine, 

lugupidamine enda vastu) ja füüsilise (igaühele vesi, õhk ja toit, peavari, soojus, turvalisus) 

ellujäämise. 

 

Vastseliina on soodsa ettevõtluskliimaga majanduslikult mitmekesine piirkond 

 

Vastseliina tööstusalad omavad optimaalset ja kvaliteetset tehnilist infrastruktuuri ning tagavad 

soodsa ning konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna. Hajuasutuses toimib alternatiivne 

tootmine ja traditsiooniline põllumajanduslik tootmine selleks sobivatel kõlvikutel. 

 

Vastseliina on loodust säästva keskkonnakasutusega ajaloolist    kultuuritraditsiooni 

väärtustav puhke- ja turismipiirkond 

 

Piirkonna turismi- ja puhkemajanduse potentsiaal leiab mitmekülgset realiseerimist. Sealjuures 

jälgitakse säästva arengu põhimõtteid. Inimtegevuse mõju looduskeskkonnale ei ületa loodusliku 

taluvusvõime piiri. On tagatud väärtuslike looduslike koosluste ja kultuurmaastike ning 

ajaloolise pärandi säilitamine. On ärakasutatud looduslike ökosüsteemide võime pakkuda 

“teenuseid 
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STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTAKS 2020 

 

Toetudes valdkondade analüüsile ja arenguvisioonile on Vastseliina vald püstitanud 5 

strateegilist eesmärki ning 12 alameesmärki, mis koos mõõdikutega kajastuvad alljärgnevas 

tabelis. 

 

Vastseliina vald eristub Võrumaal töökohtade arvu rohkuse ja tursimitulude kõrge 

tasemega.  

 Ettevõtete arv ja konkurentsivõime on 

tõusnud.  

- väikeettevõtete arvu kasv  

- töökohtade arvu kasv 

- keskmise brutopalga tõus 

 Turismipotentsiaal looduslike olude, piiri 

läheduse  ja piiskopilinnuse näol on 

maksimaalselt ära kasutatud. 

- turiste teenindavate ettevõtet arv 

- turistide arv 

- teenindavate ettevõtete käibe kasv 

Vastseliina vallas on lastel ja noortel võimalus saada väga hea haridus ning 

arendada välja oma anded ja võimed.   

 Vastseliina Gümnaasium on tugev ja 

jätkusuutlik maakool. 

- õpilaste arv,  

- gümnaasiumi astme säilimine 

 Vastseliina valla noorte ettevõtlikkus ja 

omaalgatus on tõusnud.  

- noorte algatuste arv,  

- noorte osaluse % erinevatel 

üritustel 

 Noorte perede huvi Vastseliina valda 

elukoha soetamise vastu on tõusnud.  

- valda elamise soetanud perede arv 

- rändealdo on muutunud 

positiivseks 

Vastseliina valla kodanikud on aktiivsed, koostööaltid ning panustavad enda ja valla 

arengusse.   

 Paranenud on koostöö eri valdkondade 

(kultuur, sport, külaliikumine jne) 

eestvedajate vahel. 

- ümarlaua kohtumise ja koostöö 

ürituste arv 

 Suurenenud on vaba aja tegevustes osalejate 

ja huvialade harrastajate arv. 

- harrastajate arv valdkondade kaupa 

 Külade ja kantide aktiivsuse tase on 

ühtlustunud ja tõusnud. 

- projekte ellu viivate MTÜde ja 

küladearv 

 Seltsid ja kodanikuühendused panustavad 

valla turismipotentsiaali tugevdamisse. 

- kolmanda sektori poolt osutatavate 

turismiteenuste arv. 

Vastseliina vallas on säilinud mitmekesine sotsiaal- ja tervsihoiuteenuste valik ning 

tõusnud nende kvaliteet ja kättesaadavus.  

 Tõusnud on tervishoiuteenuste kvaliteet ja 

jätkusuutlikkus. 

- elanike rahulolu tõus (küsitluse 

baasil) 

 Tõusnud on sotsiaalteenuste ning teiste 

riskirühmadele vajalike teenuste 

kättesaadavus ja jätkusuutlikkus. 

- elanike rahulolu tõus (küsitluse 

baasil) 

Vastseliina vallas on tagatud puhta ja kauni looduskeskkonna säilimine järgmistele 

põlvkondadele. 

 Vastseliina vallas on tagatud puhta ja kauni 

looduskeskkonna säilimine järgmistele 

põlvkondadele. 

- elanike rahulolu tõus (küsitluse 

baasil) 
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VASTSELIINA VALLA  TEGEVUSKAVA 2015-2020     

 

Tulbas „VASTUTAJA/ KAASVASTUTAJAD“  kasutatud lühendid: kool = Vastseliina Gümnaasium; VKÜ= MTÜ Vastseliina Külade 

Ühendus; SA= Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus; spordiklubi = MTÜ Vastseliina Spordiklubi 

 

HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ 

Eesmärk: Vastseliina Gümnaasium on tugev ja jätkusuutlik maakool. 

TEGEVUS/ TÄHTAEG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA/ 

KAASVASTUTAJAD 

1. Kooli katlamaja renoveerimine X X     Kooli majandusjuhataja 

2. Koolile selgelt oma näo kujundamine. X      Kool/ hoolekogu 

3. Staadioni renoveerimine. 
X X   X  

Noortekeskus/ kooli 

majandusjuhataja 

4. Õpilaste arvu suurendamine läbi teavitustöö X X X X X X Kooli direktor 

5. „Ettevõtlik kool“ ja/või õpilasfirmade programmis osalemine. 
X X X X X X 

Kool/ hoolekogu, 

noortekeskus 

6. Kooli, noortekeskuse ja rahvamaja koostöö tugevdamine. X X X X X X Kultuurijuht 

7. Uuenduslikke meetodite viimine õppetöösse. X X     Kool/ hoolekogu 

8. Gümnaasiumi valikainesüsteemi ümber vaatamine ja valikainete toomine juba 

põhikooli. 
X X     

Kool/ hoolekogu 

9. Ümarlaua käivitamine ettevõtjate, kogukonna ja kooli vahel pideva koostöö tagamiseks.   X     Volikogu esimees 

10. Kooli liikluslinnakusse terviseradade projekteerimine, rajamine.    X   Tervisenõukogu 

11. Võtta gümnaasiumi ruumid õhtuti kasutusse huvihariduse ja vabahariduse tarbeks.  X X    Vabaharidus selts  

12. Õpilaskodu rajamine  X X    Kooli direktor 

13. Stipendiumide sisse seadmine gümnaasiumi osas väga heade õpitulemuste eest.     X  Haridus- ja kultuurikomisjon 

Eesmärk: Vastseliina valla noorte ettevõtlikkus ja omaalgatus on tõusnud 

14. Noortefondi loomine suunitlusega omaalgatuse elluviimiseks. X      Noortejuht, noorte volikogu 

15. 18+ noortele tegevuse ja tegevuskoha leidmine   X    Noortejuht  

16. Noortele suvise töö ja praktika vahendamine. X X X X X X Noortekeskus/ ettevõtjad 

17. Bussiliikluse korraldamine nii, et külades elavad noored saaksid õhtul koju. X      Vallavanem, õpealajuhataja 

18. Noorte IT oskuste sidumine ettevõtjatega, kes vajavad abi kodulehtede valmistamisel, 

arendamisel, kujundamisel jne.  
X      

Noortekeskus/ kooli 

haridustehnoloog 

19. Noorte interneti- ja kaugtöötoa rajamine.   X    Noortekeskus 

20. Laiendada noorte tegevust külakeskustesse   X    VKÜ, noorte volikogu 
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TEGEVUS/ TÄHTAEG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA/ 

KAASVASTUTAJAD 

Eesmärk: Noorte perede huvi Vastseliina valda elukoha soetamise vastu on tõusnud  

21. Munitsipaaleluruumide rajamine valda.    X   Ehitusnõunik 

22. Osalemine „Maale elama“ algatuses. 
X X X X X X 

Noortejuht ja volikogu 

esimees 

23. Detailplaneering uus-elamupiirkonna rajamiseks.     X  Majandusnõunik 

24. Tühjade hoonete ja ruumide kasutusele võtmine nn suveperede jaoks.  X     Majandusnõunik 

25. Luua Vastseliinat tutvustav voldik "Meil on siin hea elada", mida saaksid jagada 

ettevõtted, kultuuriasutused jt. organisatsioonid.  
X X     

Noortekeskus/ kultuurijuht/ 

valla ajalehe toimetaja 

VABA AEG ehk KULTUUR, SPORT, KÜLALIIKUMINE, SELTSITEGEVUS 

Eesmärk: Paranenud on koostöö eri valdkondade (kultuur, sport, külaliikumine jne) eestvedajate vahel. 

26. Ringides ja trennides käimiseks lisaliini vajaduse uurimine ja rakendamine.   
 X     

Vallavanem koos asutuste 

juhtidega 

27. Ümarlaua käivitamine kooli, rahvamaja, noortemaja ja  ringijuhtidega, et ei 

dubleeriks tegevusi. 
X X X X X X 

Kultuurijuht 

28. Sporditegevuste, vahendite, võistlustele sõidu rahastamise korra analüüs  ja üle 

vaatamine. 
 X     

Haridus- ja kultuurikomisjon 

29. Sporditegevuse koordineerituse parandamine ja MTÜ Vastseliina Spordiklubi 

kujundamine  katusorganisatsiooniks.  
  X    

Spordiklubi 

30. Sporditegevusteks ruumide kasutamise tingimuste ja korra üle vaatamine ja 

avalikustamine.  
 X     

Ehitusnõunik 

31. Olemasolevate sporditegevuste analüüs koos huvigruppidega ning professionaalsete 

treenerite kaasamine vastavalt vajadustele.  
 X     

Haridus- ja kultuurikomisjon 

Eesmärk: Külade ja kantide aktiivsuse tase on ühtlustunud ja tõusnud. 

32. Voki külakeskuse renoveerimine: II korrus, fassaad, tiigi puhastus.  X X    MTÜ Voki Külaselts/ VKÜ 

33. Külakeskuste (Loosi, Viitka, Kapera, Vana-Vastseliina, Voki, Kündja) arendamine 

teenuseid pakkuvateks kohtadeks. 
 X X    

Külavanemad 

34. Vastseliina Jahimaja renoveerimine ja vee ja kanalisatsiooniga varustamine.  
 X X    

MTÜ Vastseliina Jahimeeste 

Selts 

35. Kergliiklusrajad Vastseliina alevist Vana-Vastseliina, Kirikumäe ja Külaoru poole 

jne 
    X  

Ehitusnõunik/ 

majandusnõunik 

36. Loosi seltsimaja renoveerimine: fassaaditööd, katuse remont, välisuksed.  X X    MTÜ Loosi Kandi Selts/ VKÜ 

37. Vana-Vastseliina külamaja rajamine vana kaupluse hoonesse  X X    Külavanem 

38. Külade/MTÜde tunnustamise süsteemi ja ürituse välja töötamine.  X     Külaelu komisjon 

39. Vana-Vastseliina raamatukogu  katuse remont.  X X    Ehitusnõunik 
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TEGEVUS/ TÄHTAEG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA/ 

KAASVASTUTAJAD 

40. Viitka Päevakeskuse renoveerimistööd: katuse vahetus, vihmaveesüsteemi 

väljaehitamine, sokli soojustamine, pesemis- ja majutusvõimaluste loomine. 
 X X    

MTÜ Viitka/ VKÜ 

41. Kapera külakeskuse renoveerimine: fassaad, II korruse väljaehitamine, sisustus. 
 X X    

MTÜ Kapera Kandi Ühing/ 

VKÜ 

EESMÄRK: Suurenenud on vaba aja tegevustes osalejate ja huvialade harrastajate arv. 

42. Ringitegevuste rahastamise põhimõtete kokku leppimine  X     Kultuurikomisjon 

43. Harrastusspordi populariseerimine koolinoorte seas ja noorte kaasamine 

spordiürituste korraldamisse. 
X      

Kultuurikomisjon/ treenerid/ 

kehalise kavatuse õpetajad 

44. Ringitegevuste viimine külamajadesse  X      Kultuurijuht 

45. Kooli staadioni edasine arendamine (jalgpallistaadioni renoveerimine 

täismõõtmeliseks, valgustusega, veevõtukohaga, talvel liuväljaga) 
X X   X  

Noortekeskus /kooli 

majandusjuhataja 

46. Rahvamaja renoveerimine, kinotehnika kaasajastamine.  X X    Kultuurijuht 

47. Koorilaulu taaselustamine- teha  pakkumine võimalikule koorijuhile.  X X    Kultuurijuht 

48. Suusabaasi avatuse suurendamine. 
      

Tervisenõukogu koos 

kultuurikomisjoniga 

49. Täiendava eestvedaja kaasamine noortele suunatud ürituste korraldamisse. X      Kooli huvijuht 

50. Liikumisõpetaja ja nõustaja kaasamine lasteaia ja algkooli astmes.  X      Treener 2 

51. Koostöö Võru spordikooliga ja Võrumaa Spordiliiduga  treenerite leidmiseks.        Treenerid 

52. Valla kodulehele eraldi alaleht „sport ja vaba aeg“ loomine.  X     Ajalehe toimetaja 

EESMÄRK: Seltsid ja kodanikuühendused panustavad valla ettevõtlus ja turismipotentsiaali tugevdamisse. 

53. Külaturismi projekti koostamine ja ellu viimine (turismipakett külade, seltside ja 

külamajade baasil) 
X X    

 VKÜ/ arendusnõunik/ SA 

54. Külade ja talude siltide paigaldamine   X    VKÜ 

55. Laadaplatsi kasutusprobleemide lahendamine       SA  

56. Külakeskuste arendamine teenuste pakkujaks.     X   VLÜ 

57. Vastseliina noortekeskusele lisainventari soetamine sünnipäevateenuse pakkumiseks 

 
X X    

 Noortekeskus 

SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID 

EESMÄRK: Tõusnud on tervishoiuteenuste kvaliteet ja jätkusuutlikkus. 

58. Tervisekeskuse ja hooldekodu kaasaegsete ruumide lahenduse leidmine. 
X X  X   

Vallavanem/ ehitusnõunik / 

asutuste juhid 

59. Füsiaatria teenuse võimaluste laiendamine   X    Valla arst 

60. Tervist edendavate algatuste ja projektide toetamine.  
X X X X X X 

Sotsiaalnõunik/ 

tervisenõukogu 
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TEGEVUS/ TÄHTAEG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA/ 

KAASVASTUTAJAD 

61. Tervisepäevade korraldamine. 
X X X X X X 

Sotsiaalnõunik/ 

tervisenõukogu 

EESMÄRK: Tõusnud on sotsiaalteenuste ning teiste riskirühmadele vajalike teenuste kättesaadavus ja jätkusuutlikkus. 

62. Uue hooldekodu/tervisekeskuse tasuvusuuringu läbi viimine ja projekteerimine.  

X X 

    Vallavanem/ hooldekodu 

juhataja 

63. Valla haldushoone kaasajastamine.     X X Ehitusnõunik 

64. Pikaajaliste töötute rehabilitatsioon. X X X X X X Sotsiaalnõunik 

65. Sotsiaalmaja ruumide välja ehitamine (sh saun).  X      Sotsiaalnõunik 

66. Pensionäride päevakeskuse tegevuste koordineerija leidmine. X X X    Sotsiaalnõunik 

67. E-teenuste arendamine, vastav täiendõpe.       X IT nõunik  

ETTEVÕTLUS, MAJANDUS, INFRASTRUKTUUR 

EESMÄRK: Turismipotentsiaal looduslike olude, piiri läheduse  ja piiskopilinnuse näol on maksimaalselt ära kasutatud 

68. Piiskopilinnuse teenuste edasi arendamine (toitlustus, atraktsioonid, üritused) ja 

turundamine. X X 

X    SA  

69. Ühisturundus naabervaldadega.  X X X X X X SA  

70. Kohalike käsitööliste kaardistamine ja  kaasamine linnuse tegevustes.  X X X    SA  

71. Linnuse kompleksi liiklussõlme projekteerimine ja ehitamine.    X X  Ehitusnõunik/ SA  

72. (Koha)turundustegevused, valla kodulehe võimaluste aktiivne kasutamine.   X X   Arendusnõunik 

73.  Keskaja teemapargi „Nova Castrum per saecula" ettevalmistamine (tasuvusanalüüs) 

ja rajamine Vastseliina kindlusesse  X 

X    SA  

74. Uute põnevate teemapäevade korraldamine, mis tooks siia külastajaid. X X X X   Kultuurijuht/ arendusnõunik 

75. Puhkeala loomine Kirikumäele      X Arendusnõunik 

76. Õppereiside ja koolituste korraldamine, mis aitavad valda luua uusi turismiteenuseid. X X X    Arendusnõunik/ SA 

77. Vastseliina teemaliste meenete ja suveniiride väljatöötamine ning teostus. X X X    SA  

78. Osalemine väikemuuseumite vahelise võrgustiku loomises.   X X X    SA  

79. Külalugude kogumine ja eksponeerimine käidavates kohtades - näiteks Konsumi hall 

sein, linnus).     

 X   VKÜ 

80. Vastseliina alevikku I-punkti ja avaliku WC projekteerimine ja rajamine.   X    Ehitusnõunik 

EESMÄRK: Ettevõtete arv ja konkurentsivõime on tõusnud  

81. Tuletõrje vee tagamine tööstusalale.    X   Ehitusnõunik 

82. Infobaasi loomine kodulehele tööjõu ja ettevõtjate (pakutavad teenused ja 

valmistatavad tooted) kohta.  X 

    Arendusnõunik, noored 

83. Tööstusala tehnilise infrastruktuuri välja arendamine.  X  X  X Valla arendusnõunik 

84. Investorite toomine valda.   X X   Valla arendusnõunik 
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TEGEVUS/ TÄHTAEG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VASTUTAJA/ 

KAASVASTUTAJAD 

85. Ettevõtjate ümarlaudade läbi viimine  vallas. X X X X X X Volikogu esimees 

86. Kohalike tootjate võrgustiku loomine.    X     Arendusnõunik 

87. Valla territooriumile tegutsevate ettevõtjate reklaamide (viidad, infotahvlid) 

paigaldamine.   

X    Arendusnõunik 

88. Tugevdada ettevõtjate nõustamist arendusnõuniku ametikoha loomisega.  X     Volikogu 

LOODUSKESKKOND JA SELLE KAITSE 

EESMÄRK: Vastseliina vallas on tagatud puhta ja kauni looduskeskkonna säilimine järgmistele põlvkondadele. 

89. Elamute energiasäästlikumaks renoveerimine propageerides ja toetades 

taastuvenergia kasutamist X X 

X X   Ehitusnõunik 

90. Valla veemajanduse arengukava (ÜVK) kaasajastamine X      OÜ VAKS 

91. Jäätmemajanduse jätkusuutlikkuse tagamine lepingute tähtaegade lõppemisel    X   Majandusnõunik  

92. Alevi, Vana-Vastseliina ja Viitka tänavavalgustuste jätkuv rekonstrueerimine 

säästlikumaks X X 

X    OÜ VAKS 

93. Kirikumäe kaitseala heakorra tagamine. X X X X X X Majandusnõunik/ RMK 

94. Tuletõrje veevõtukohtade väljaehitamine külade piirkondades    X X  Majandusnõunik 

95. Alevi haljastuse eskiislahendus  X     Majandusnõunik 

96. Vana-Vastseliinas Liphardti pargi korrastamine ja uuendamine X      Majandusnõunik 

97. Viitka, Loosi ja Vana-Vastseliina heitveesüsteemi rekonstrueerimine X X X    OÜ VAKS 

98. Kaugküttesüsteemide säästlikumaks muutmine  X X X X X X Ehitusnõunik 
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AASTATE 2015-2020 INVESTEERINGUTE PLAAN 

 

TEGEVUSVALKOND JA INVESTEERING Maksumus (€) Eeldatav aeg 

HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ   

Kooli katlamaja renoveerimine 160 000 2016 

Staadioni renoveerimise 2. etapp 40 000 2015 

Staadioni renoveerimise 3. etapp 60 000 2019 

Kooli liikluslinnakusse terviseradade projekteerimine, 

rajamine 

 2018 

Noortefondi loomine suunitlusega omaalgatuse 

elluviimiseks. 

1000 aastas 2015-2020 

Detailplaneering uus-elamupiirkonna rajamiseks. 2000 2019 

VABA AEG:  KULTUUR, SPORT, KÜLALIIKUMINE, 

SELTSITEGEVUS 

  

Kergliiklusrajad Vastseliina alevist Vana-Vastseliina, 

Kirikumäe ja Külaoru poole jne 

360 000 2019 

Rahvamaja renoveerimine, kinotehnika kaasajastamine. 30 000 2017 

Vana-Vastseliina raamatukogu  katuse remont. 20 000 2017 

SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID   

Tervisekeskuse ja hooldekodu kaasaegsete ruumide 

lahenduse leidmine. 

 2018 

Sotsiaalmaja ruumide välja ehitamine (sh saun). 30 000 2015 

ETTEVÕTLUS JA KOMMUNAALMAJANDUS   

Keskaja teemapargi „Nova Castrum per saecula" rajamine 

Vastseliina kindlusesse 

1 000 000 

(omaosalus 15%) 

2016 

Tööstusala tehnilise infrastruktuuri välja arendamise 1. 

etapp 

120 000 

(omaosalus 15%) 

2019 

Tööstusala tehnilise infrastruktuuri välja arendamise 2. 

etapp 

600 000 

(omaosalus 15%) 

2020 

Tööstusala tehnilise infrastruktuuri välja arendamise 3. 

etapp 

615 000 

(omaosalus 15%) 

2021 

LOODUSKESKKOND JA SELLE KAITSE   

   

   

   

INVESTEERINGUTE VAJADUS KOKKU   
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VASTSELIINA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2017-2021 

 

[Muudetud Vastseliina Vallavolikogu 26.10.2016 määrusega nr 1-1.1/17] 

 

Seletuskiri 
 

Vastseliina valla eelarvestrateegia on arengukava osa, mis on koostatud kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) § 20 ja kohaliku omavalitsuse korralduse 

seaduse (edaspidi KOKS) § 37 alusel. Eelarvestrateegia on uuenduslik tegevus alates 2012. aasta 

sügisest, kuigi vald on tegelenud finantsprognooside koostamisega pikemaks perioodiks ka 

varem. 

 

Vastseliina valla eelarvestrateegia on arengukava osa. Eelarvestrateegia on koostatud 

arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste 

finantseerimist. Eelarvestrateegia on aluseks valla järgmiste aastate eelarvete koostamiseks. Iga-

aastane vallaeelarve, arengukava ja eelarvestrateegia peavad omavahel olema seoses ja üksteist 

toetama. 

 

Eelarvestrateegias on esitatud kohaliku omavalitsuse üksuse majandusliku olukorra analüüs ja 

prognoos eelarvestrateegia perioodiks, eelarvestrateegia koostamisele eelnenud aasta tegelikud, 

jooksvaks aastaks eeldatavad ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavad eelarveandmed ning 

selgitused. 

 

Kuna Vastseliina valla eelarve on kassapõhine, on ka eelarvestrateegia koostatud lähtuvalt 

kassapõhisest arvestusmetoodikast. Kassapõhises eelarves kavandatakse majandustehingud selles 

perioodis, millal planeeritakse nendega seotud raha laekumine või väljamaksmine. Vastavalt 

finantsjuhtimise seadusele on eelarvestrateegias jagatud tehingud järgmisteks osadeks: 

põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete 

varade muutus. 

 

Eelarvestrateegia koostamisel jätkati konservatiivse eelarvepoliitika põhijoonega. Peamised 

eesmärgid eelarvestrateegia koostamisel on järgmised: 

 põhitegevuse tulude kasv on kiirem kui põhitegevuse kulude kasv; 

 suurendada valla finantsvõimekust, et tagada arengukavas seatud eesmärkide realistlikku 

saavutamist; 

 finantsdistsipliini tagamise meetmetest peetakse kinni; 

 riskide maandamiseks hoitakse likviidsete vahendite jääki. 

 

Vastseliina valla moodustatud äriühingud 100% valla osalusega on järgmised: 

1. OÜ Vaks on asutatud 05.03.1997. Põhitegevusaladeks: soojuse tootmine, vee- ja 

kanalisatsiooniteenused, elamumajanduse korraldamine; 

2. OÜ Vastseliina Hambaravi on asutatud 26.08.1998. Põhitegevusala on stomatoloogiline 

arstiabi. Teenus ei ole seadusega omavalitsusele pandud, vaid on vabatahtlik ülesanne.; 

3. OÜ Vastseliina Hooldekodu on asutatud 20.12.1996. Põhitegevusala on sotsiaalhooldus – 

hoolekande asutus. 
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Vastseliina piiskopilinnuse arendamiseks ja valla suurürituste korraldamiseks on loodud 

Vastseliina Piiskopilinnuse SA. Vastseliina Piiskopilinnuse SA asutati 27.08.2008. Asutamisel 

maksti sihtasutuse sihtkapitali 13 000 eurot ja 2016. aastal suurendatakse 300 000 euro võrra. 

 

KOFS-is
3
 sätestatud nõuete kohaselt on strateegias planeeritud eelarved ka omavalitsuse 

sõltuvate üksuste kohta. Vastseliina valla konsolideerimisgruppi kuuluvad OÜ Vaks, OÜ 

Vastseliina Hooldekodu, OÜ Vastseliina Hambaravi, Vastseliina Piiskopilinnuse SA. Seaduse 

kohaselt ei kvalifitseeru sõltuvaks üksuseks
4
 2015. aasta raamatupidamisandmete alusel OÜ 

Vastseliina Hooldekodu. 

 

Arvestusüksuse koosseisu kuuluvate sõltuvate üksuste määramine 2015. aasta 

raamatupidamisandmete alusel 

KOV-ile kuuluv 

ettevõte ühik 

Tegevus-

tulud  

sh põhitege-

vuse tulud  

tegevustulu-

dest laekunud 

KOV-lt ja 

muult avalikult 

sektorilt* 

toetus ja renditulu 

KOV-ilt ja nende 

valitseva mõju all 

olevatelt isikutelt** 

KOV-i 

konsolideeri

-misüksus 
Sõltuv 

üksus 

OÜ Vaks euro 242 661 172 427 125243 7 0234 jah jah 

  %   51,6 40,7     

OÜ Vastseliina 

Hambaravi euro 33 239 2 5835 10 654 7 404 jah jah 

  %   32,1 28,7     

OÜ Vastseliina 

hooldekodu euro 180 718 17 7833 19 025 2 884 jah ei 

  %   10,5 1,6     

Vastseliina 

Piiskopilinnuse 

SA euro 157 859 111 216 9 532 41 421 jah jah 

  %   6,0 37,2     

*Avalik sektor on siinkohal defineeritud juriidiliste isikute kogumina, kuhu kuuluvad riik, KOV-i 

üksused, muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning nimetatud isikute otsese ja kaudse valitseva 

mõju alla kuuluvad isikud (tehingupartneri kood algab numbritega 0‒6 ning selle neljas number on 

0‒5). 

**tehingupartneri kood algab numbritega 0‒5 ning neljas number on 1‒5  

 

Eelarvestrateegia kohustuslikuks osaks on rahandusministri määrusega kinnitatud vormidel 

eelarveandmed strateegia perioodi kohta, mis on avaldatud valla kodulehel Exceli tabelitena. 

Nimetatud tabeleid tuleb igal aastal uuendada ja hiljemalt 30. oktoobriks 

Rahandusministeeriumile esitada. 

Eelarvestrateegia uuendamisel prognoositi aastate 2016-2021 eelarved strateegiasse täies 

ulatuses uuesti. Kõik näitajad on eelarvestrateegia tabelites toodud eurodes. 

 

 

                                                 
3
 Kohaliku omavalitsuse üksuse  ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise 

meetmete arvutusmetoodika. Rahandusministeerium määrus 22.05.2011 (RT I, 19.05.2011,4) 

4
 Sõltuv üksus – raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse valitseva mõju 

all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksustelt, riigilt, muudelt avalik-õiguslikelt juriidilistelt isikutelt 

või eelnimetatud isikute valitseva mõju all olevatelt üksustelt üle poole tuludest või on saanud toetust või renditulu 

kohaliku omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10% vastava aasta 

põhitegevuse tuludest. 
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Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos. 

 

Vastseliina valla eelarvestrateegia on arengukava osa, mis kirjeldab ka sotsiaalmajanduslikku 

keskkonda. Kuna seda ei peaks eelarvestrateegia osas dubleerima, siis allolevas on toodud 

kokkuvõtlik ja lühike ülevaade. 

 

Riigi tasand 

Majanduslik olukord riigis  

Rahandusministeeriumi kevadise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus tänavu 

ligikaudu 2 protsenti ja 2017. aastal 3 protsenti. Majanduskasvu kiirenemise alus on Eesti 

ettevõtete ootuste järgi kasvama hakkav eksport naabermaadesse.  

 

Sel aastal püsib prognoosi järgi palkade tõus kiire. Kuna inimeste tarbimisjulgus pole oluliselt 

vähenenud, kasvab selle toel ka sisenõudlus kiiremini kui majandus üldiselt. Eratarbimise kasvu 

toetab ka varem oodatust aeglasem hinnatõus.  

 

Väikese avatud majandusena sõltume palju teistest riikidest. Järgnevatel aastatel peaks kogu 

maailma majandusaktiivsus paranema, mis omakorda kergitab Eesti kaubanduspartnerite kasvu 

ja sellega loob head võimalused ka Eesti ekspordi kiiremaks kasvuks. Koos välisnõudluse 

tugevnemisega võib oodata, et kaupade ja teenuste eksport pöördub kasvule. Valdava osa 

välisnõudluse kasvu kiirenemisest moodustab Venemaa languse pidurdumine. Praeguste 

prognooside kohaselt peaks alates 2017. aastast üleilmne majandusaktiivsus suurenema ja sellega 

kaasa tooma ka Eesti kaubanduspartnerite kiirema majanduskasvu ning impordinõudluse 

tugevnemise.  

 

Impordi kasv kujuneb 2016. aastal ekspordiga võrreldes tunduvalt kiiremaks, kuna viimased 

kaks aastat vähenenud investeeringud peaksid taastuma. Investeeringute kasv taastub pärast 

kaheaastast langust ja varude taastamine peaks samuti panustama positiivselt sisenõudluse kasvu.  

 

Keskmise palga kasvutempo püsis mullu 6 protsendi juures. Tarbijahindade muutust arvestav 

reaalkasv oli 6,5 protsenti, kuna hinnad langesid. Palgakasv on kiirem keskmisest madalama 

palgaga harudes, kuid palkade kasv on ületanud tootlikkuse kasvu ja see kahandab Eesti 

ettevõtete võimalusi oma tooteid ja teenuseid turgudel müüa, kuna kiire palgakasv mõjutab 

negatiivselt võimet konkureerida hinnaga.  

 

Kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega ei ole oodata 

palgasurvete olulist alanemist. Kiire palgakasv esialgu jätkub ja keskmine palk kasvab prognoosi 

järgi 2016. aastal kuni viis protsenti. Kuna hinnatõus jääb aasta keskmisena tagasihoidlikuks, siis 

kujuneb palga ostujõu kasv vaid mõnevõrra väiksemaks. Palgakulude suhe sisemajanduse 

koguprodukti (SKP) suhtes püsib tänavu praegusel suhteliselt kõrgel tasemel, kuid peaks 

edaspidi mõnevõrra alanema, millele aitab kaasa ka tööjõumaksude langetamine.  

 

Kuna kütuse- ja toiduhinnad püsivad madalal, lükkub tarbijahindade tõus eelmise prognoosiga 

võrreldes edasi ning jääb tänavu aasta kokkuvõttes tagasihoidlikuks (0,3 protsenti). 

Energiahinnad hakkavad taas panustama hindade tõusu ilmselt aasta teisel poolel. Hinnatõus 

kiireneb 2017. aastal 2,7 protsendini.  

 

Maksulaekumiste tase püsib prognoosi järgi üldiselt hea, seda osalt tänu maksu- ja tolliameti 

tulemuslikule tööle. Maksukoormuseks kujuneb 2016. aastal 34,2 protsenti SKPst, see peaks 

langema 33,3 protsendile aastal 2020. Kavandatud maksumuudatused – sotsiaalmaksu langetus, 
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maksuvaba tulu määra tõus ja madalapalgaliste tagasimakse – vähendavad tööjõu 

maksukoormust.  

 

Eesti valitsussektori eelarve jääb prognoosi kohaselt tänavu struktuursesse ülejääki 0,3 

protsendiga SKPst ja püsib tasakaalulähedasena 2017. aastal. Kuna majanduskasv on jäänud 

oodatust väiksemaks ja nii 2015. kui ka 2014. aastal jõudis eelarve nominaalselt ülejääki, on 

majanduse toetamine väikese nominaalse eelarvepuudujäägiga põhjendatud. Nominaalne 

valitsussektori eelarvepuudujääk jääb 2016. aastal prognoosi kohaselt 0,4 protsendini SKPst. 

Praeguste poliitikate jätkumise korral suureneb see 2017. aastal 0,5 protsendini SKPst. 

 

Majandusprognoosid 2014−2020 (protsentides) 

Olulisemad majandusnäitajad 2020* 2019* 2018* 2017* 2016* 2015 2014 

SKP* jooksevhindades (mld euro) 26,9 25,4 24,0 22,6 21,3 20,5 19,5 

SKP püsivhindades (mld euro)      17,6 17,3 

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

SKP nominaalkasv 5,8 6,0 6,3 5,9 4,1 2,5 4,2 

Tarbijahinnaindeksi muutus 2,8 2,8 2,9 2,7 0,3 −0,5 -0,1 

Hõive (tuh inimest) 631,7 631,8 633,2 634,8 635,2 640,9 624,8 

Hõivekasv 0,0 -0,2 -0,3 -0,1 -0,9 2,6 0,6 

Keskmine kuupalk (euro) 1376 1305 1234 1170 1117 1 065 1 001 
(andmeallikas rahandusministeerium, Eesti statistikaamet) 

SKP* sisemajanduse kogutoodang. Tarbijahinnaindeks iseloomustab tarbekaupade, tasuliste teenuste 

hindade muutust. 

 

Vabariigi Valitsuse prioriteedid aastani 2020 on järgmised: 

1. Eesti julgeoleku tugevdamine; 

2. majanduskasvu edendamine ja tööjõumaksude vähendamine; 

3. madalapalgaliste toimetuleku suurendamine; 

4. lastega perede toimetuleku parandamine, laste sündi toetava keskkonna edasiarendamine; 

5. riigi ja kohaliku halduse reformimine; 

6. ääremaastumise leevendamine. 

 

 

Majanduslik olukord Vastseliina vallas  

 
Rahvastik 

 Rahvastik 2015 2014 2013 2012 2011 

Eesti kogurahvastik, 1. jaanuar 

(andmeallikas Eesti statistikaamet) 1350999 1315819 1320174 1325217 1329660 

Võrumaa rahvastik, 1. jaanuar  34637 35 081 35 652 34 764 35 063 

Vastseliina valla rahvastik, 1. jaanuar  2004 2 039 2 076 2 129 2 125 

Vastseliina rahvastiku osa Eesti rahvastikust (%) 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 
Vastseliina rahvastiku osa Võrumaa rahvastikust 

(%) 5,79 5,81 5,82 6,12 6,06 

Vastseliina valla rahvastiku liikumine        

     Sündinud 17 23 17 20 22 

     Surnud 40 34 36 27 28 

     Saabunud 57 59 71 78 69 

     Lahkunud 69 85 105 67 61 
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 Rahvastik 2015 2014 2013 2012 2011 

Vanuseline ja sooline jagunemine, 1. jaanuar        

     Mehed kokku 1015 1 036 1 042 1 060 1 081 

     Naised kokku 989 1 003 1 034 1 069 1 044 

         Mehed kuni 6 aastat 72 70 63 65 60 

         Naised kuni 6 aastat 59 61 63 66 68 

         Mehed 7‒19  109 129 136 146 148 

         Naised 7‒19 104 110 117 122 128 

         Mehed 20‒63 674 680 688 692 682 

         Naised 20‒63 557 553 559 578 577 

         Mehed 64 ja vanemad 160 157 155 157 154 

         Naised 64 ja vanemad 269 279 294 303 308 

(andmeallikas rahvastikuregister, Eesti statistikaamet) 

 

Valla rahvastiku muutused. Rahvaarv vähenes 2014. aastal negatiivsest iibest 23 võrra (2014. 

aastal vähenes 11 ja 2013. aastal vähenes 19 võrra) ja negatiivsest rändesaldost 12 võrra (2014. 

aastal vähenes 26 ja 2013. aastal 34 võrra). Rahvastiku nelja eelneva aasta keskmiste võrdlus 

2015. aasta andmetega: 

1. Jätkuvalt on iive negatiivne. Nelja eelneva aasta keskmise järgi oli 20,5 sündi ja 31,3 

surma aastas. 2015. aastal oli 17 sündi ja 40 surma. 

2. Elanike rändesaldo on negatiivne, kuigi võrreldes nelja eelneva aastaga on lahkujate arv 

2015. aastal vähenenud. Nelja eelneva aasta keskmise järgi on 69,3 saabujat ja 79,5 

lahkujat. 2015. aastal oli saabujaid 57 ja lahkujaid 69. 

3. Vastseliina vallas on naisi vähem kui mehi, kuid 64-aastaste ja vanemate seas on naisi 

rohkem kui mehi. 

4. Tööealiste osakaal on suurem kui mittetööealiste (vanaduspensionärid ja lapsed) osakaal. 

 

Vastseliina valla majandusstruktuuris on esindatud nii teenindus, põllumajandus kui ka tööstus. 

Erasektorist on suurimad tööandjad Vastseliina vallas puidutööstuse ja teeninduse 

valdkondadest. Avalikust sektorist oli peale omavalitsuse arvestatavaks tööandjaks Vastseliina 

internaatkool, kuid 2015. aasta septembrist viidi tegevus Kaagveresse. 

Vastseliina valla haldusterritooriumile registreerunud ja tegutsevate ettevõtjate hulk on järgmine: 

 

Vastseliina valla haldusterritooriumile registreerunud ja tegutsevate ettevõtjate hulk 

 2015 2014 2013 2012 2011 

füüsilisest isikust ettevõtjad 111 113 114 116 120 

mittetulundusühingud ja sihtasutused 36 34 30 27 28 

osaühingud 97 92 83 72 72 

aktsiaseltsid 1 1 1 1 1 

(allikas e-äriregister) 
 

Vastseliina vallas elavate ja töötavate inimeste sissetulekud on ühed madalamad Eestis. Võru 

maakonna keskmisega võrreldes oleme olnud enam-vähem samal tasemel, kuid 2013. ja 2014. 

aastast olid näitaja langevas suunas ja 2015. aastal on näha väikest tõusu. 
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Palgatöötajate brutotulu (euro) 

aasta Vastseliina vald Võru maakond Kogu Eesti 

2009 669 657 771 

2010 678 657 767 

2011 700 682 798 

2012 717 717 844 

2013 758 769 900 

2014 807 819 954 

2015 868 873 1013 

 (allikas Eesti Statistikaamet)  

 

Vastseliina valla olulisemad finantsnäitajad 2010–2015. aastal  

 

Likviidsus ehk maksevalmidus näitab valla võimet teenindada lühiajalisi kohustusi. Ühest 

väiksema likviidsuskordaja puhul võib tekkida probleeme lühiajaliste kohustuste täitmisega. 

Vastseliina valla laenukoormus on aastaid püsinud lubatud laenukoormuse määradest tunduvalt 

madalam. 

 

Konsolideerimisgrupi tähtsamad finantsnäitajad (tuhandetes eurodes) 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Bilansi näitajad      

      Varad aasta lõpus 8 871 9 094 8 887 8 949 9 028 

      Kohustused aasta lõpus 580 632 613 649 712 

      Netovara aasta lõpus 8 291 8 462 8 274 8 300 8 316 

Tulemiaruande näitajad      

      Tegevustulud 3 031 2 863 2 668 2 437 3 494 

      Tegevuskulud -3 205 -2 673 -2 687 -2 443 -2 661 

      Finantstulud ja -kulud -3 -5 -7 -11 -12 

      Tulem -177 182 -26 -17 821 

Muud näitajad      

      Likviidsus* (kordades) 3,13 1,64 2,17 1,72 1,11 

      Lühiajaline maksevõime** (kordades) 3,97 2,55 2,89 2,27 2,11 

      Kohustuste osakaal varadest 6,5% 6,9% 6,9% 7,3% 7,9% 

      Laenukohustuste osakaal varadest 4,4% 3,6% 5,2% 5,4% 5,4% 

Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate 

alusel      

Põhitegevuse tulem*** 352 314 475 215 441 

Netovõlakoormus**** -368 -307 -137 -7 154 

Netovõlakoormuse ülemmäär 2 114 1883 2849 2161 2645 

Netovõlakoormuse ülemmäära ja 

netovõlakoormuse vahe 2 481 2190 2986 2168 2491 

Piirmäärade täitmine arvestusüksuse 

konsolideeritud näitajate alusel      

Põhitegevuse tulem*** 367 304 469 197 431 

Netovõlakoormus**** -499 -195 -108 94 232 

Netovõlakoormuse ülemmäär 2 202 1824 2813 1880 2587 

Netovõlakoormuse ülemmäära ja 

netovõlakoormuse vahe 2 701 2 019 2921 1786 2355 
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* Likviidsus – likviidsed varad / lühiajalised kohustused. 

** Lühiajaline maksevõime – käibevara / lühiajalised kohustused. Kajastab võimet katta kreeditore 

käibevaraga. Likviidsus näitab valla võimet teenindada lühiajalisi kohustusi. Ühest väiksema 

likviidsuskordaja puhul võib tekkida probleeme lühiajaliste kohustuste täitmisega. 

*** Põhitegevuse tulem – põhitegevuse tulude ja kulude vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud 

vastavalt KOFS § 32 lõikele 4  rahandusministri määrusega; piirmäär on vastavalt KOFS § 33 null (st ei 

tohi olla negatiivne). 

**** Netovõlakoormus – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste ning KOFS § 36 alusel arvestatud 

likviidsete varade vahe, täpsem arvestusmetoodika on kehtestatud vastavalt KOFS § 32 lõikele 4 

rahandusministri määrusega. 

Võlakoormuste piirmäärad on abimaterjal auditeeritud aruande esitamiseks, ei ole otse kasutatav 

järelduste tegemiseks. Vastseliina valla laenukoormus on aastaid püsinud lubatud laenukoormuse 

määradest tunduvalt madalam. 

 

Vastseliina valla konsolideerimisgruppi kuuluvate äriühingute ja sihtasutuse tulem ja raha jääk 

OÜ VAKS 2015 2014 2013 2012 2011 

 

Kasum/tulem 57 869 -7 701 366 928* 405 8 011 

 Omanikule kuuluv netovara 540 175 482 306    

  Raha jääk 66 471 80 119 67 359 72 785 64 914 

 Nõuded aasta lõpuks (saada raha) 46 227 45 502 48 333 50 333 43 539 

 

Kohustused aasta lõpuks (tasuda e raha 

anda, sh majade hoolduseks kogutud raha) 51 341 46 574 41 611 49 945 38 035 

Vastseliina Hooldekodu OÜ  2014 2013 2012 2011 

 

Kasum/tulem 2 140 2 019 3 253 9 557 435 

 Omanikule kuuluv netovara 39 022 36 882    

  Raha jääk 38 337 31 640 29 232 25 896 17 367 

 Nõuded aasta lõpuks (saada raha) 12 589 11 799 8 076 8 907 7 987 

 

Kohustused aasta lõpuks (tasuda e raha 

anda) 16 339 12 757 11 380 14 860 17 703 

Vastseliina Piiskopilinnuse SA  2014 2013 2012 2011 

 

Tulem -3 424 -13 681 26 422 -1 746 9 145 

 Omanikule kuuluv netovara 68 966 77 159    

  Raha jääk 32 685 29 609 28 500 27 860 28 511 

 Nõuded aasta lõpuks (saada raha) 5 867 1 000 504 903 1 142 

 

Kohustused aasta lõpuks (tasuda e raha 

anda) 6 337 5 323 4 396 3 104 4 014 

Vastseliina Hambaravi OÜ  2014 2013 2012 2011 

 

Kasum 2 473 -2 353 -2 207 92 2 565 

 Omanikule kuuluv netovara 24 241 21 769    

  Raha jääk 4 503 2 914 3 332 3 272 2 697 

 Nõuded aasta lõpuks (saada raha) 1 209 257 1 119 2 020 1 761 

 

Kohustused aasta lõpuks (tasuda e raha 

anda) 4 413 3 560 4 044 4 509 4 478 

*OÜ Vaksi 2013. aasta kasum ilma tasuta saadud varata oleks -2966 eurot (vald andis osaühingule 

tasuta vara jääkmaksumisega 369 894 eurot) 
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Olulisemad mõjutused finantsseisundile või majandustulemustele 

 

Vastseliina valla peamised ohud seisnevad piirkonna ääremaastumises (elukoht, otsused ja 

investeeringud mujal) ning väliskeskkonna surves rahvastiku arvukusele ja kvaliteedile. 

Väliskeskkonna surve (elanikkonna liikumine suurematesse keskustesse) tagajärjel võib tekkida 

olukord, kus kvalifitseeritud tööjõu ja elanikkonna suurus Vastseliinas väheneb. Sellega kaasneb 

maksumaksjate (tulubaasi) oluline vähenemine ning valla uus põlvkond rändab välja. 

 

Kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) eelarved on seotud mitmete riigipoolsete otsustega: 

tulude ümberjaotamist mõjutava poliitikaga ning riigi üldise majandusliku olukorraga. Eraldised 

tulevad KOV-i eelarvetesse kas toetusfondina või mõne muu sihtotstarbelise vahendina. Valla 

eelarvet tehes püütakse jälgida riigieelarve koostamist, eelmiste aastate kogemusi, kohalikke ja 

riiklikke poliitilisi otsuseid, sh eelarve mahtu muutvaid otsuseid (näiteks ülesannete üleandmine 

riigilt KOV-ile; otsused, mis mõjutavad maksude laekumist). 

 

Tulumaks moodustab Vastseliina valla põhitegevuse tuludest (2014−2015) ligikaudu 33% ja 

maksutuludest (2014−2015) ligikaudu 92%. Kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu 

summa sõltub kolmest põhitegurist: maksustatav brutotulu, maksumaksjate arv ja kohalikele 

omavalitsustele ülekantava tulumaksu määr. Iga elemendi mõju on ka erineva koefitsendiga. 

Kõige suurema mõjuga on brutosissetuleku kasv. 2009. aasta 1. aprillist vähendati kohaliku 

omavalitsuse üksustele antava tulumaksu eraldise määra suhtena sissetulekutesse 11,9%ilt 

11,4%ile (s.o -0,53%). Selle majanduskriisi ajal tehtud otsusega on tulubaasi kärbe perioodil 

2009–2015 vähendanud valla raha umbes 244 000 euro võrra. 

 

Rahandusministeeriumi prognoosi aluseks võttes kasvavad järgnevatel aastatel kohalikud 

eelarved ainult tulumaksulaekumise kasvu najal, maamaks jääb eeldatavasti samale tasemele, kui 

ei toimu maade ümberhindamist. Inflatsiooni väike muutus omavalitsuste tulusid eriti ei 

vähenda, kuid kütuse- ja elektriaktsiiside tõus suurendab otse kohaliku omavalitsuse kulutusi.  

Valla võimalus riske hajutada ja vähendada on arendustegevuse planeerimine, arvestades 

avalikku huvi ja valla finantsilisi võimalusi. Järgnevatel aastatel võib haldusreform mõjutada 

finantsseisundit ja majandustulemusi. 
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Vastseliina valla eelarvestrateegia 2017−2021 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

Põhitegevuse tulud kokku 2 151 292 2 222 908 2 246 149 2 293 953 2 319 538 2 334 732 2 367 624

     Maksutulud 1 091 532 1 150 800 1 193 600 1 237 600 1 271 600 1 301 000 1 331 600

          sh tulumaks 1 000 655 1 050 000 1 098 000 1 142 000 1 176 000 1 205 400 1 236 000

          sh maamaks 90 877 100 800 95 600 95 600 95 600 95 600 95 600

          sh muud maksutulud 0 0

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 189 071 147 743 160 341 145 000 182 000 200 000 200 000

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 839 289 884 365 852 208 871 353 825 938 793 732 796 024

         sh  tasandusfond 263 495 252 401 233 684 215 329 207 414 212 708 215 000

         sh  toetusfond 536 647 576 524 576 524 576 524 576 524 576 524 576 524

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 39 147 55 440 42 000 79 500 42 000 4 500 4 500

     Muud tegevustulud 31 400 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

Põhitegevuse kulud kokku 1 884 346 2 168 542 2 263 791 2 257 141 2 220 198 2 232 698 2 235 213

     Antavad toetused tegevuskuludeks 235 650 220 206 207 285 205 300 198 685 196 185 193 700

     Muud tegevuskulud 1 648 696 1 948 335 2 056 506 2 051 841 2 021 513 2 036 513 2 041 513

          sh personalikulud 1 160 782 1 279 975 1 410 200 1 441 841 1 406 513 1 416 513 1 416 513

          sh majandamiskulud 487 835 663 594 631 306 595 000 600 000 605 000 610 000

          sh muud kulud 79 4 766 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Põhitegevuse tulem 266 946 54 366 -17 642 36 812 99 340 102 034 132 411

Investeerimistegevus kokku -63 052 -1 068 161 -388 440 -42 620 -41 320 -23 320 -21 320

    Põhivara müük (+) 1 880 1 500

    Põhivara soetus (-) -512 265 -669 713 -224 740 -1 120 -1 120 -1 120 -1 120

         sh projektide omaosalus 3 105 -643 813 -164 740 -1 120 -1 120 -1 120 -1 120

   Põhivara soetuseks saadav sihtf inantseerimine (+) 515 369 29 908 75 000 15 000 15 000 0 0

   Põhivara soetuseks antav sihtf inantseerimine (-) -64 923 -35 756 -214 000 -33 500 -33 500 -3 500 -3 500

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) 0 -388 600

   Finantstulud (+) 741 0 300 300 300 300 300

   Finantskulud (-) -3 854 -5 500 -25 000 -23 300 -22 000 -19 000 -17 000

Eelarve tulem 203 894 -1 013 795 -406 082 -5 808 58 020 78 714 111 091

Finantseerimistegevus 57 473 881 965 -69 625 -70 025 -75 025 -100 025 -100 000

   Kohustuste võtmine (+) 160 000 988 700

   Kohustuste tasumine (-) -102 527 -106 735 -69 625 -70 025 -75 025 -100 025 -100 000

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine) 261 367 -131 830 -475 707 -75 833 -17 005 -21 311 11 091

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 780 110 648 281 172 573 96 740 79 736 58 425 69 516

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 386 563 1 268 528 1 198 903 1 128 878 1 053 853 953 828 853 828

Netovõlakoormus (eurodes) 0 620 247 1 026 330 1 032 137 974 117 895 403 784 312

Netovõlakoormus (%) 0,0% 27,9% 45,7% 45,0% 42,0% 38,4% 33,1%

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 1 601 675 1 333 745 1 347 689 1 376 372 1 391 723 1 400 839 1 420 574

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 74,5% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 1 601 675 713 497 321 360 344 234 417 605 505 436 636 262

E/a kontroll (tasakaal) 0 0 0 0 0 0 0

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

Põhitegevuse kulude muutus - 15% 4% 0% -2% 1% 0%

Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,14 1,03 0,99 1,02 1,04 1,05 1,06  
 

Vastseliina valla põhitegevuse tulude prognoos 

 

Eelarvestrateegia põhitegevuse tulud 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

Põhitegevuse tulud kokku 2 151 292 2 222 908 2 246 149 2 293 953 2 319 538 2 334 732 2 367 624

     Maksutulud 1 091 532 1 150 800 1 193 600 1 237 600 1 271 600 1 301 000 1 331 600

          sh tulumaks 1 000 655 1 050 000 1 098 000 1 142 000 1 176 000 1 205 400 1 236 000

          sh maamaks 90 877 100 800 95 600 95 600 95 600 95 600 95 600

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 189 071 147 743 160 341 145 000 182 000 200 000 200 000

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 839 289 884 365 852 208 871 353 825 938 793 732 796 024

         sh  tasandusfond 263 495 252 401 233 684 215 329 207 414 212 708 215 000

         sh  toetusfond 536 647 576 524 576 524 576 524 576 524 576 524 576 524

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 39 147 55 440 42 000 79 500 42 000 4 500 4 500

     Muud tegevustulud 31 400 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000  
 



 

48 

Tulude proportsioon liikide vahel on aastate kaupa jäänud samaks. Valla eelarve tulubaas 

koosneb suures mahus maksutulust. Järgnevad toetused, kaupade ja teenuste müük, muu tulu. 

 

Tulude jaotus liikide vahel 
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2015
täitmine

2016
eelarve

2017
eelarve

2018
eelarve

2019
eelarve

2020
eelarve

2021
eelarve

     Maksutulud 1 091 532 1 150 800 1 193 600 1 237 600 1 271 600 1 301 000 1 331 600

    Tulud kaupade ja teenuste müügist 189 071 147 743 160 341 145 000 182 000 200 000 200 000

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 839 289 884 365 852 208 871 353 825 938 793 732 796 024

     Muud tegevustulud 31 400 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
 

 

Tulude proportsioon 2015−2021 

54%

7%

37%

2%

Tulude proportsioon 2015-2021 keskmise järgi

     Maksutulud

    Tulud kaupade ja
teenuste müügist

    Saadavad toetused
tegevuskuludeks

     Muud tegevustulud

 
 

2017−2021 eelarvesse ei ole planeeritud prognoositavat omatulu (allasutustel saadav rendi- ehk 

üüritulu, ürituste müügist saadav tulu jms). Omatulu laekumine lisatakse jooksvalt eelarvesse 

vastavalt tegelikele laekumistele (nii tulu- kui ka kulueelarvesse). Neid käsitletakse kui 

sihitusega laekumisi, sest nende laekumiste järgi tehakse vastava sisuga kulud. 

 

Sihtotstarbelised laekumised tegevuskuludeks, mis on olnud „püsiva“ iseloomuga või nende 

laekumine on kindel, kirjutati aastatesse 2017−2021 samas mahus (lihtsam on aastaid võrrelda). 

Nende tulude laekumata jäämise korral jäävad ka nimetatud kulud tegemata, eelarve jääb 

tasakaalu. 

 

Tulumaks 

 

Tulumaks moodustab valla põhitegevuse tuludest (2017−2021) ligikaudu 50,7% ja 

maksutuludest (2017−2021) aga 92,5% . 

 

Kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksu summa sõltub kolmest põhitegurist: 

maksustatav brutotulu, maksumaksjate arv ja kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksu 
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määr. Iga elemendi mõju on ka erineva koefitsendiga. Kõige suurema mõjuga on 

brutosissetuleku kasv. 2009. aasta 1. aprillist vähendati kohaliku omavalitsuse üksustele antava 

tulumaksu eraldise määra suhtena sissetulekutesse 11,9%ilt 11,4%ile (s.o -0,53%). Selle 

majanduskriisi ajal tehtud otsusega on tulubaasi kärbe perioodil 2009–2015 vähendanud valla 

raha umbes 244 000 euro võrra. 

 

Prognoositavatele aastatele ei ole arvestatud maksumaksjate arvu suurenemist, sest vallas ei ole 

tööealiste (19−64) arv kasvanud, kuid on prognoositud sissetulekute kasvu, mis seotud 

miinimumpalga tõusuga. Tulumaksu laekumine suureneb keskmise palga kasvu tõttu, kuid kasvu 

ei ole lähiaastateks prognoositud samas tempos riigiga. 

 

Tulumaksu prognoos alusandmetega 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*

Maksumaksjate arv 807 774 754 747 767 872 893 902 884 883 883 883 883

Maksumaksjate arvu muutus 8,0% -4,1% -2,6% -0,9% 2,7% 13,7% 2,4% 1,0% -2,0% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Väljamaksed füüsilistele isikutele 6 686 304 6 473 319 6 044 029 6 383 117 6 592 807 7 313 000 7 854 828 8 626 728 9 048 624 9 462 228 9 843 684 10 140 372 10 394 676

Sissetulek inimese kohta kuus 690 697 668 712 716 699 733 797 853 893 929 957 981,0

Sissetuleku kasv 13,47% 0,94% -4,16% 6,60% 0,59% -2,43% 4,88% 8,73% 7,03% 4,69% 4,03% 3,01% 2,51%

Tulumaksu laekumine 798 146 728 805 698 909 715 250 769 931 846 110 923 372 1 000 700 1 049 331 1 098 029 1 142 361 1 175 861 1 205 360

Laekumise kasv eurodes -69 341 -29 896 16 341 54 681 76 179 77 262 77 328 48 631 48 698 44 332 33 500 29 499

Tulumaksu laekumise kasv 23,7% -8,7% -4,1% 2,3% 7,6% 9,9% 9,1% 8,4% 4,9% 4,6% 4,0% 2,9% 2,5%

Tulumaksu laekumise ja sissetulekute suhe 11,9% 11,3% 11,6% 11,4% 11,4% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6%

Andmed  Tolli- ja Maksuameti andmebaasist  
 

Tulumaksu eelarve ja täitmise võrdlus (2010‒2015) 

 
 

Maamaks  

 

Vastseliina vallavolikogu määruse kohaselt on ühtne maamaksumäär 2,5% ja 

põllumajandusaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ning loodusliku rohumaa 

maamaksumääraks 1,3%. 2013. aastast rakendunud kodualuse maamaksu vabastus 

kompenseeriti riigi poolt vallale KOV-i tulumaksumäära tõusuga 0,17% võrra. 

 

Maamaksu tõusu ei ole prognoositud kogu strateegiaperioodiks. 2017. aastast on planeeritud 

laekumine 5200 euro võrra väiksem, sest 2016. aasta oktoobri seisuga on lekumine olnud 95 600 

eurot. Selle üheks põhjuseks võib-olla see, et riigi kasutuses oleva maa maksustamishind on 

langenud 213 eurolt 32 eurole. 

 

Maamaks 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

        Maamaks 90 877 100 800 95 600 95 600 95 600 95 600 95 600  
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Tulud kaupade ja teenuste müügist 

 

Laekumised haridusasutuste tegevusest  

Eelarvestrateegias ei ole prognoositavate aastate kohta prognoositud nn omatulu (nt allasutustel 

saadav rendi- ehk üüritulu, ürituste müügist saadav tulu, lastevanematelt laekuv osalustasu jne). 

Tegelik laekumine sisestatakse jooksvalt eelarvesse vastavalt tegelikele laekumistele (nii tulu- 

kui ka kulueelarvesse). Omatulu käsitletakse nagu sihitusega laekumist, sest nende laekumiste 

järgi tehakse vastava sisuga kulud. 

 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele osalevad teised kohalikud omavalitsused 

Vastseliina gümnaasiumi tegevuskulude katmises. Tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe 

õpilase kohta ei sisalda järgmist: õppe ja õpilase huvitegevusega seotud kulusid, mis kaetakse 

õpilase või vanema poolt; riigieelarveliste eraldiste arvelt kaetavaid kulusid; eraõiguslikelt 

juriidilistelt isikutelt saadud laekumisi, annetuste ning kooli põhimääruses sätestatud kooli 

õppekavavälisest tegevusest saadud tulude arvelt tehtavaid kulusid; õppekavaväliste tegevustega 

seotud kulusid; kooli hoonetega seotud kasutusrendi kulusid; põhivara amortisatsiooni ja 

ümberhindlust; põhivara soetamisega seotud käibemaksu kulu. 

 

Kui Vastseliina gümnaasiumi õppekoha tegevuskulu maksumus on suurem Vabariigi Valitsuse 

kehtestatud piirmäärast, siis lähtume piirmäärast. Eelarvestrateegias lähtusime 2016. aasta 

kehtestatud piirmäärast ehk 87 eurost (2016. aastal oli 91 eurot, 2014. aastal oli 83 eurot, 2013. 

aastal oli 73 eurot, 2012. aastal oli 69 eurot). 

 

2017−2021. aasta prognoosi arvestati, et igal aastal on teistest omavalitsustest meie 

gümnaasiumis ehk meie kooli 1‒12. klassis umbes 43 õpilast. Lisaks arvestati, et teistest 

omavalitsustest on meie lasteaias umbes 12 last. Strateegia perioodi ei ole prognoositud 

osalustasu tuludes (lasteaiatasud) hindade muutust. 

 

Laekumised haridusalasest tegevusest 

 
2015 

täitmine 

2016 eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve 

2018 

eelarve 

2019 

eelarve 

2020 

eelarve 
2021 

eelarve 

sh teiste omavalitsuste 

osalus gümnaasiumis 41 933 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 46 000 

sh teiste omavalitsuste 

osalus lasteaias 21 420 15 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 

 

Laekumised kultuuriasutuste tegevusest 

Teiste omavalitsuste osalus Vastseliina Muusikakoolis sõltub muusikakooli kulueelarve 

suurusest, laste arvust, teiste omavalitsuste tasutavast protsendist.  

 

Rahvamaja ja raamatukogu tasuliste teenuste eest laekumine kajastatakse nn omatuluna. Tegelik 

laekumine sisestatakse jooksvalt eelarvesse vastavalt tegelikele laekumistele (nii tulu- kui ka 

kulueelarvesse). Omatulu käsitletakse nagu sihitusega laekumisi, sest nende laekumiste järgi 

tehakse vastava sisuga kulud. 
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Laekumised kultuurialasest tegevusest 

 

2015 

täitmine 

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve 

2018 

eelarve 

2019 

eelarve 

2020 

eelarve 

2021 

eelarve 

sh muusikakoolis 

õppekulu kuumaks 
5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

sh teiste omavalitsuste 

osalus muusikakoolis 
20 000 20 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

 

Laekumised sotsiaalalasest tegevusest 
Kodu- ja saatjateenuste hinna ning mahu suurenemist ei ole prognoositud. 

 

Laekumised sotsiaalalasest tegevusest 

Vastseliina vald 

2015 

täitmine  

2016 

eeldatav 

täitmine 

2017 

eelarve 

2018 

eelarve 

2019 

eelarve 

2020 

eelarve 

2021 

eelarve 

Laekumised 

sotsiaalalasest tegevusest 

(sh saatjateenus) 3557 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 

 

Üüri- ja renditulud ning tulu soojuse müügist 

Allasutustele ruumide kasutamisest laekuvat tulu käsitletakse nn omatuluna, sest nende 

laekumiste summas võib allasutus teha kulusid.  

Eelarvestrateegiasse on prognoositud: 

 Rahu tänava katlamaja rendileping OÜ Vaks-iga lõpeb 2016. aasta alguses. Lähiajal oleks 

vaja arutada ja otsustada, kas vald või OÜ Vaks planeerib uue investeeringu tegemist 

(umbes 10 aasta pärast). 2016. aastal pikendati soojavee trassi gümnaasiumini. 

Omaosaluseks suurendas vald OÜ Vaks-i osakapitali 88 600 euro võrra ja muutis 

olemasolevat katlamaja rendilepingut, mille kohaselt peaks vallale laekuma renditulu 

2017. aastal umbes 25 000 eurot ja järgnevatel aastatel umbes 10 000 eurot (summad 

sõltuvad 6 kuu EURIBOR-ist). 

 Hooldekodu katlamaja rendileping OÜ Vastseliina Hooldekoduga lõpeb 2017. aasta 

alguses. 

 Vana−Vastseliina 12 krt elamu üüritulu koos kütmise kulude katmisega on 11 280 eurot. 

Üüri- ja kütmise tulu arvestuse juures on arvestatud prognoositavate võlgnevustega ühe 

kuu summas. 2016. aastal arvasime, et kaaluda võiks üürihinna tõusu, sest praegu katab 

kehtiv hind ainult vallapoolset investeeringut. Samas on 2016. aasta oktoobri seisuga 

kaks tühja ja kaks väga väikese kasutusega korterit. 

 Sotsiaalmajast saadav üüritulu on 560 eurot. Vee ja elektri laekumine on kulupõhine ja 

lisatakse aasta jooksul vastavalt tegelikule laekumisele. 

 Vee- ja kanalisatsioonitrasside rent OÜ Vaksile. 2013−2014. aastani oli tulu selle eest 

3200 eurot. 2015– 2021. aastal on tulu 7500 eurot aastas.  

 Hooldekodu rajamise eest uutesse ruumidesse tasub vald. Hiljem renditakse ruume OÜ 

Vastseliina Hooldekodule. Kui uued ruumid valmivad 2017. aastal, siis 2019. aastal on 

rent umbes 37500 eurot ja alates 2020. aastast 56 000 eurot. 

Muud tulud kaupade ja teenuste müügist on kogu strateegia perioodiks umbes 4000 eurot 

(riigilõiv jne)  
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Saadavad toetused tegevuskuludeks 

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks ei ole üldjuhul püsiva iseloomuga (v.a 

koolipiima- ja puuviljatoetus, raamatukogude toetus raamatute soetamiseks, lapsehoiutoetus jne). 

Sihtotstarbelised laekumised tegevuskuludeks, mis on olnud „püsiva“ iseloomuga, kirjutati 

aastatesse 2017−2021 samas mahus (lihtsam on aastaid võrrelda). Nende tulude laekumata 

jäämise korral jäävad ka nimetatud kulud tegemata, eelarve jääb tasakaalu. 

 

Mittesihtotstarbeliste toetuste all kajastatakse tasandus- ja toetusfondi summasid. Iga-aastases 

riigieelarves on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga omavalitsustele. Eelarvete tasandusfondi 

eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste võimalusi avalike teenuste osutamisel. 

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

    Saadavad toetused tegevuskuludeks 839 289 884 365 852 208 871 353 825 938 793 732 796 024

         sh  tasandusfond 263 495 252 401 233 684 215 329 207 414 212 708 215 000

         sh  toetusfond 536 647 576 524 576 524 576 524 576 524 576 524 576 524

         sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 39 147 55 440 42 000 79 500 42 000 4 500 4 500  
 

Tasandusfond  
 

Iga-astases riigieelarves on ette nähtud toetus nõrgema tulubaasiga omavalitsustele. Eelarvete 

tasandusfondi eesmärk on ühtlustada kohalike omavalitsuste võimalusi avalike teenuste 

osutamisel. 

 

Tasandusfondi arvestuse valemis on olulisemad näitajad kolme aasta tulumaks, elanike arv 

vanuse gruppide arvestus, ressursimaks, arvestuslik maamaks (tasandusfondis arvestatakse 

maamaksu keskmustatud määradega: üldine maa 1,25% ja põllumaa 0,6%) ja teede pikkus. 

Täpsema selgituse arvestuse kohta leiad riigieelarve seletuskirjast. 

 

Riigieelarves ette nähtud tasandusfondi suuruse aluseks on arvestuslike kulude ja tulude vahe, 

mis on läbi korrutatud eelarvete tasandusfondi koefitsiendiga. Täpsemad toetussummad kinnitab 

Vabariigi Valitsus igal eelarveaastal. 

 

25 aastat tagasi oli riigieelarves maksutuludest umbes 75% ja KOV-ide eelarves 25%, kuid nüüd 

vastavad näitajad umbes 90% ja 10%, kuigi vahepeal on kasvanud nn kaudeste maksude osakaal 

(nt käibemaks). 

 

Tabel Riigieelarve ja kohalike eelarvete tulude võrdlus 
Riigi puhaseelarve (kogueelarvest on maha arvestatud kõik edasiantavad maksud, sotsiaalmaks ja 

kohalikele omavalitsuste eelarvetele tehtud eraldised (TaF ja ToF) ning KOV kogueelarve, mis sisaldab 

ka kõiki eraldisi riigieelarvest võrdlus ja suhe. 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

RE PT ilma KOV  

toetusteta 

1 660 

705 

2 022 

166 

2 534 

960 

3 066 

523 

2 942 

740 

3 267 

808 

3 404 

812 

3 611 

439 

3 981 

250 

3 958 

256 

3 982 

956 

KOV EA 

KOKKU 

849 

957 

1 019 

342 

1 211 

425 

1 322 

106 

1 471 

898 

1 316 

195 

1 272 

700 

1 342 

252 

1 430 

154 

1 503 

973 

1 503 

728 

KOV EA osakaal  

RE puhastulus 
51,2% 

50,4

% 
47,8% 43,1% 50,0% 

40,3

% 

37,4

% 
37,2% 35,9% 

38,0

% 

37,8

% 

Riigi puhaseelarve kasv on 2,4 ja KOV eelarve kasv 1,77 korda. Trend näitab kasvu erisuste suurenemist. 

Suhe on langenud 13,4%. 

(tabeli andmeallikas EMOL) 
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Tasandusfondi arvestuse prognoos 
Arvestuslikud tulud 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019*

Tulumaks 846 100 923 372 1 000 655 1 050 000 1 100 000 1 142 000 1 176 000

Arvestuslik maamaks - - 48 737 48 737 48 737 48 737 48 737

Kohaliku tähtsusega maardlate 

kaevandusõiguse tasud
39 190 27 380 29 981 39 000 39 000 39 000 39 000

Kulude parameetrid 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2016 2017* 2018* 2019* 2020*

Laste arv vanuses 0-6 131 129 127 125 123 1 325 1 392 1 453 1 517 1 589

Laste arv vanuses 7-18 213 210 207 204 201 1 054 1 107 1 156 1 207 1 264

Tööealiste arv vanuses 19-64 1 252 1 235 1 218 1 201 1 184 437 459 479 500 524

Vanurite arv vanuses alates 65 408 402 396 390 385 634 666 695 726 760

Hooldatavate ja hooldajateenusele suunatud isikute arv 93 93 93 93 93 649 649 649 649 649

Kõvakattega maanteed 5 5 5 5 5 1 172 1 231 1 285 1 342 1 405

Kõvakatteta maanteed 114 114 114 114 114 212 223 232 243 254

Kõvakattega tänavad 4 4 4 4 4 3 336 3 504 3 658 3 818 4 000

Kõvakatteta tänavad 1 1 1 1 1 212 223 232 243 254

3) Analüüsi tulemust

2016 2017* 2018* 2019* 2020*

Arvestuslikud tulud kokku 1 026 777 1 092 578 1 151 064 1 198 737 1 238 337

Arvestuslikud kulud kokku 1 307 222 1 352 227 1 390 318 1 429 197 1 474 679

Tulu ja kuluvajaduse vahe 280 445 259 649 239 254 230 460 236 342

Tasandusfondi toetus 252 401 233 684 215 329 207 414 212 708

Parameetrite väärtused

 
 

Toetusfond  

 

Eelarvestrateegia perioodi kõikide aastate toetusfondi summaks on arvestatud 2016. aasta 

summa, kuna riigi poolt eraldatavat summat on raske ette prognoosida. Toetusfondi suurimaks 

osaks on haridustoetus. 

 

Üldhariduskoolide pidamiseks antavat toetust antakse õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate 

tööjõukuludeks ja täienduskoolituseks ning õppekirjandusega seotud kulude katmiseks ja 

koolilõunaks. 

 

„Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse“ kohaselt võib vald 

edaspidi kasutada: 

 õpetajate tööjõukulude toetust ainult õpetajate tööjõukulude katmiseks; 

Õpetajate tööjõukulude toetust kasutatakse eraldi põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töö 

tasustamiseks. Vallavolikogu otsuse alusel võib põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust 

kasutada gümnaasiumiastme õpetajate töö tasustamiseks. Otsuses tuleb põhjendada, kui suures 

ulatuses ja kuidas on see seotud koolivõrgu korrastamisega. 

 direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude toetust direktorite, õppealajuhatajate ja 

õpetajate tööjõukulude ja täiendkoolituse kulude katmiseks, tugispetsialistide 

tööjõukulude katmiseks ja teenuse tagamiseks ning kooli õppekava täitmiseks vajalike 

õppevahendite tasuta kasutamise võimaldamiseks; 

 õppekirjanduse kulude toetust kooli õppekava täitmiseks vajalike õppevahendite tasuta 

kasutamise võimaldamiseks, ning kui kooli õppekava täitmiseks vajalike õppevahendite 

tasuta kasutamine on tagatud, siis direktorite, õppealajuhatajate ja õpetajate tööjõukulude 

ja täiendkoolituse kulude katmiseks ning tugispetsialistide tööjõukulude katmiseks ja 

teenuste tagamiseks. 

2015. aastal anti investeeringutoetust iga õpilase (v.a koduõppel) kohta ca 19,74 eurot. 

Toetust võis kasutada tugispetsialistide tööjõukuludeks. 2016. aastatst on 

investeeringutoetuse andmine välja võetud. Alates 2005. aastast on riigieelarves 

haridustoetuse vahenditele lisatud munitsipaalkoolide investeeringute vahendid. Enne 

investeeringutoetuse lisandumist haridustoetuse hulka toimis riiklike investeeringute 

programm, millega toetati kohalike omavalitsuste investeeringuid erinevates 
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valdkondades. Vastseliina vald on investeeringukomponenti arvestades renoveerinud 

laenu abil gümnaasiumi ning teenindanud võetud laenukohustusi. 

 Täiendkoolituse toetuseks antakse 12 eurot õpilase kohta. Kui õpetajate, direktori ja 

õppealajuhataja täiendkoolituse vajadus on  kaetud, võib toetust kasutada nende 

tööjõukuludeks. 

 Koolilõuna toetuseks, mille andmisel lähtutakse õpilaste arvust eelmise aasta 10. 

novembri seisuga. Alates 2015. aastast 1.-12. klassi õpilastele, varasem oli 1.-9. klassi 

õpilastele. 

 

Koolilõuna toetuse andmisel lähtutakse õpilaste arvust ja arvestuslikust koolilõuna maksumusest 

ühe õpilase kohta. Arvestuslikuks koolilõuna maksumuseks on olnud 2011.- 2016. aastal 0,78 

eurot õpilase kohta ehk 136,50 eurot õpilase kohta aastas (2010. aastal oli 0,75 eurot). Vahendite 

jaotamisel võetakse aluseks õpilaste arv eelmise aasta 10. novembri seisuga ning toetust 

arvestatakse 175 koolipäevaks kalendriaastas. Koduõppel olevate õpilaste eest koolilõuna toetust 

ei arvestata. Koduse söögi kulud katab lapsevanem. 

 

Toimetulekutoetuse maksmise toetus    

Toimetulekutoetusteks eraldatakse riigieelarvest vallavalitsustele vahendeid üksi elavatele 

isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks, lähtuvalt Riigikogu poolt 

kehtestatud toimetulekupiirist ja sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse 

maksmise tingimustest.  

 

Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus   

Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus jaguneb järgmiselt: sotsiaaltoetuste maksmise, 

sotsiaalteenuste osutamise korraldamiseks, puuetega laste hooldajatoetusega seotud kulude 

katteks ja vajaduspõhise peretoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitamiseks. 

Eelnevat nelja jaotust kasutatakse üksnes toetuse arvestamiseks kohaliku omavalitsuse üksustele, 

aga sellega ei piirata kasutamist. Kohapeal otsustatakse, milliste sotsiaalvaldkonna kuludeks 

kogutoetust kasutada. 

 

Sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis  

Perekonnaseisutoimingute seaduse kohaselt kompenseeritakse vallavalitsustele sündide ja 

surmade registreerimise kulud riigieelarvest, kuna tegemist on riikliku kohustusega. Hüvitise 

kasutamise otsustab kohaliku omavalitsuse üksus. Vastseliinas on kogu aeg olnud valla üldises 

tulubaasis. 

 

Vajaduspõhise peretoetuste maksmise hüvitis  

Kohaliku omavalitsuse üksused maksavad alates 2013. a juulist vajaduspõhist peretoetust. Kuna 

tegemist on riikliku ülesandega, hüvitatakse väljamaksmisega kaasnevad kulud.  

 

Kohalike teede hoiu toetus  

Eelnevatel aastatel eraldas selle jaoks toetue Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

2015. aastast toetatakse läbi toetusfonid. Kohalike maanteede ja tänavate pikkuse andmed 

saadakse riiklikust teeregistrist. Kohalikud teed moodustavad Eesti teedest 40,6 protsenti. 

Kriisieelsel 2008. aastal eraldati kohalike teede hoiuks riigieelarvest 40 miljonit eurot, mida 

järgnevatel aastatel vähendati. ELL ja EMOL on taotlenud teehoiuks eraldatavate vahendite 

2008. aasta taseme taastamist ja selle edasist suurendamist proportsionaalselt riigiteedele 

teehoiukavas kavandatud mahtude kasvule, kuid 2016. Aastal vähendati veel 0,4 miljoni euro 

võrra. 
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Saadud toetused tegevuskuludeks 

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks ei ole üldjuhul püsiva iseloomuga (v.a 

koolipiima- ja puuviljatoetus, raamatukogude toetus raamatute soetamiseks, lapsehoiutoetus jne). 

2015. ja 2016. aastal on laekunud veel mitmesuguseid toetusi tegevuskuludeks, kuid need on 

olnud sihtotstarbelised ja ühekordsed projektitoetused. 2017. aastal ja järgmistel aastatel neid 

tulude hulka arvestatud ei ole. Saadud toetused tegevuskuludeks 2017−2021. a prognoosis on 

raamatukogude toetus raamatute soetuseks 4000 eurot, ujumise algõppeks 500 eurot ja 

ühinemistoetus 150 000 eurot, mis kantakse üle järgmiselt: ¼ osa 2017. a lõpus, ½ osa 2018. a I 

poolaastal, ¼ osa 2019. a I kvartal. (ühinemistoetust eraldatakse: uuringuteks, analüüsideks, 

konsultatsioonideks, elanike arvamuse väljaselgitamiseks, nime ja staatuse muutmiseks, hüvitiste 

maksmiseks, arengukavas ettenähtud või ühinemislepingus kokkulepitud investeeringuteks, 

ühinemislepingus kokkulepitud laenulepingust või muudest kohustuste liikidest tulevate rahaliste 

kohustuste tasumiseks, struktuurifondide  projektide kaasfinantseerimiseks. 

 

Muud tulud 

2015−2021. aastal on kajastatud laekumisi vee erikasutusest, kaevandamisõigusest ja 

saastetasusid. 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

     Muud tegevustulud 31 400 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000  
 

 

Vastseliina valla põhitegevuse kulude prognoos 

 

Eelarvestrateegia põhitegevuse kulud 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

Põhitegevuse kulud kokku 1 884 346 2 168 542 2 263 791 2 257 141 2 220 198 2 232 698 2 235 213

     Antavad toetused tegevuskuludeks 235 650 220 206 207 285 205 300 198 685 196 185 193 700

     Muud tegevuskulud 1 648 696 1 948 335 2 056 506 2 051 841 2 021 513 2 036 513 2 041 513

          sh personalikulud 1 160 782 1 279 975 1 410 200 1 441 841 1 406 513 1 416 513 1 416 513

          sh majandamiskulud 487 835 663 594 631 306 595 000 600 000 605 000 610 000

          sh muud kulud 79 4 766 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000  
 

Kulude proportsioon liikide vahel on aastate kaupa jäänud samaks. Valla eelarve kulubaas koosneb 

olulises mahus personalikulust. Järgnevad majanduskulud, antud toetused tegevuskuludeks ja muud 

kulud. 

 

Prognoositavatesse aastatesse ei ole planeeritud nn omatulu arvelt tehtavaid kulusid (nt allasutustel 

saadav renditulu jne). Omatulu laekumine sisestatakse jooksvalt eelarvesse vastavalt tegelikele 

laekumistele (nii tulu- kui ka kulueelarvesse). Omatulu käsitletakse kui sihitusega laekumisi, sest nende 

laekumiste järgi tehakse vastava sisuga kulud. 

 

Sihtotstarbelised laekumised tegevuskuludeks, mis on olnud „püsiva“ iseloomuga, kirjutati aastatesse 

2017−2021 samas mahus (lihtsam on aastaid võrrelda). Nende tulude laekumata jäämise korral jäävad ka 

nimetatud kulud tegemata, eelarve jääb tasakaalu. 
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Kulude proportsioon 2015‒2021 

Antavad toetused 
tegevuskuludeks

10%

sh 
personalikulud

62%

sh 
majandamiskulud

27%

sh muud kulud
1%

 
 

Antavad toetused tegevuskuludeks 

Antavad toetused tegevuskuludeks on järgmised: sotsiaaltoetused, muud antavad toetused 

tegevuskuludeks, liikmemaksud. 

 

Antavad toetused tegevuskuludeks 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

     Antavad toetused tegevuskuludeks 235 650 220 206 207 285 205 300 198 685 196 185 193 700

sh sotsiaaltoetused 134313 118716 107267 107300 107300 107300 107300

sh antavad toetused tegevuskuludeks (kaasaarvatud 

liikmemaksud) 101337 101490 100 018 98 000 91 385 88 885 86 400  
 

Antavate toetuste proportsioon 2015‒2021 

 
 

Sotsiaaltoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 

Riigieelarvest antav sotsiaaltoetus on nii tulus kui ka kulus samas suuruses. Toetuste 

prognoosimisel vallaeelarvest on lähtutud 2017. aasta vajadustega, millele on lisatud 3000 eurot. 

Järgnevateks aastateks ei ole sotsiaaltoetustele kasvu prognoositud. Varasematest aastatest on 

näha, et abivajajate arv ei ole tõusnud ja see võimaldab katta toetuste määrade võimalikku tõusu. 

(2015. aasta ja 2016. aasta näitajad on suuremad, sest sisaldavad riigieelarvest antud toetuste 

eelmiste aastet jääke) 

 

Muud antavad toetused tegevuskuludeks 

Toetusi tegevuskuludeks saavad Vastseliina Piiskopilinnuse SA, Vastseliina Hambaravi OÜ 

(ambulatooriumi hoone kommunaalkulud), Vastseliina Spordiklubi MTÜ, kino, kauplusauto, 

veterinaararst, seltsitegevus, lisaks toetatakse spordi- ja kultuuritegevust, noorte omaalgatust ja 

kompetentsikeskust (strateegias kuni 2017. aastani) jne. Varasemalt toetati ka EELK Vastseliina 

Kogudust (kalmistu hooldus ja HAUDI programmi kulud), kuid alates 2017. aastast on kalmistu 

valla omandis ja kulusid näidatakse majanduskulude real. 2019. aastast prognoositakse toetuste 
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vähenemist, sest Vastseliina Piiskopilinnuse SA ei vaja enam projektimeeskonna rahastuse 

toetust. 

 

Liikmemaksud 

Muud antavad toetused tegevuskuludeks sisaldab ka liikmemakse. 

Vastseliina vald tasus liikmemaksusid 2017. aastal järgmistele organisatsioonidele: EMOL*, 

VOL*, Võrumaa Partnerluskogu, Muusikakoolide liit, Võru Noortekeksus endise nimega 

Võrumaa Õppenõustamiskeskus, Terve Võrumaa MTÜ, Eesti Avatud Noortekeskus jne. 

2017. aastaks ja järgnevateks aastateks on prognoositud umbes 5% liikmemaksude tõusuks. 

*(OVL- Võrumaa Omavalitsuste Liit; EMOL- Eesti Maaomavalitsuste Liit) 

 

Personalikulu  

Siin kajastatakse töötasu, erisoodustusi ja nendega kaasnevaid makse. Riigieelarvest eraldatav 

summa õpetajate töötasustamiseks on prognoosis jäetud samaks nii tulude kui ka kulude poolel 

(st suurenemise korral suurenevad tulud ja samas summas ka kulud). 

 

Eelarvestrateegias on arvestatud, et kõik hallatavad asutused jätkavad oma tegevust ning 

koosseisudes olulisi muudatusi ei tehta. Haridustöötajatele töötasude kasvuks tulevastel 

perioodidel toetusfondist eraldatavad summad on eelarvestrateegia koostamise ajal veel teadmata 

– seepärast pole muudetud nendega seotud kulusid ega ka tulusid. 

 

Riigieelarvest eraldatavat õpetajate tööjõukulude toetust kasutatakse eraldi põhikooli, 

gümnaasiumi õpetajate ja kooli juhtimise töö tasustamiseks. Prognoosis on arvestatud, et selle 

summaga tuleb aastatel 2017−2021 välja, kuid vallavolikogu otsusega oleks vaja põhikooli 

õpetajate tööjõukulude toetust kasutada gümnaasiumiastme õpetajate ja juhtimise töö 

tasustamiseks (otsuses tuleb põhjendada, kui suures ulatuses ja kuidas on see seotud koolivõrgu 

korrastamisega). 2017. aastast on prognoosis arvestatud, et vald lisab riigieelarvest eraldatavale 

toetusele 22 000 eurot. 

 

Teiste valdkondade peronalikulu suureneb 2017 −2018. aastal 40 euro võrra (kõikidel 

palgaastmetel on tõus 40 eurot). Lisaks sisaldab kõikide aastate prognoos jõulutoetust (ühe 

töötaja kohta brutosummas 60 eurot). Seoses ühinemisega võib tekkida koonamisi ja 

vallavanema ning volikogu esimehe vahetus. Seetõttu sisaldab 2017. aasta prognoos hüvitist 

vallavanemale ja volikogu esimehele (ühe aasta palga ulatuses) ja 2018. aasta sisaldab kolmele 

ametnikule hüvitist (6 kuu palga ulatuses). 

 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

          sh personalikulud 1 160 782 1 279 975 1 410 200 1 441 841 1 406 513 1 416 513 1 416 513  
 

Majanduskulu  

Majanduskuludeks on allasutuste ja muude tegevusvaldkondade (nt teede korrashoid, 

koolitransport, koolitoit, tänavavalgustus, heakord, teistelt omavalitsustelt haridusteenuse ost 

jms) administreerimiskulud, lähetuskulud, koolituskulud, rajatiste ja hoonete ning ruumide 

majandamiskulud, sõidukite ülalpidamise kulud, infotehnoloogiakulud, inventari 

majandamiskulud, toiduained, teavikud, õppevahendid ja koolituse kulud, kultuuri- ja vaba aja 

sisustamise kulud, muud kulud. 

 

Kriisi ajal tehti allasutuste majanduskuludes 10% kärbe. 2015. aastal taastati kriisi ajal tehtud 

kärbete eelne olukord.  
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2017. aasta majanduskulud on suuremad, sest arvestatud on kõikide allastuste lisataotlustega 

(soovidega). Järgnevatel aastatel on lisataotlusteks 15 000 eurot ja püsivad majanduskulud on 

jäetus samasse suurusjärku ( allasutuste mahulimiit). Muutuvatele majanduskuludele on 

arvestatud iga-aastaseks kasvuks 5000 eurot. Lähiajaloost võime saada kinnitust vajadusele 

suurendada iga-aastaseid majanduskulusid: 2014. aasta hankega suurenes lume koristamise tasu 

17%, teistelt omavalitsustelt ostetav haridusteenuse maht võib suureneda või kallineda, 

koolitranspordi maht võib suureneda või kallineda jne. Samuti võib tekkida kuluvajadusi 

tegevustest, mida varem kaeti sihtotstarbeliste toetuste arvelt, kuid nüüd võivad vajada rahastust 

vallaeelarvest. 

 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

          sh majandamiskulud 487 835 663 594 631 306 595 000 600 000 605 000 610 000  
 

Muud kulud 

Reservfondis on 15 000 eurot. Reservfondist tehakse eraldised planeerimatute kulude (sh väike-

projektides omaosaluste) katmiseks. Projektide omaosalused on raskesti planeeritavad, kuna ei 

ole ette teada, milline projekt rahastatakse, milline mitte. 

 

 

Põhitegevuse tulem ja omafinantseerimise võime 

 

Põhitegevuse tulem on see, mis tagab vajalikud vahendid investeeringuteks ja 

finantseerimistegevuseks. Põhitegevuse tulem ei tohi kaks aastat järjest olla negatiivne. 2015. 

aastal oli tulem suur. Üheks põhjuseks oli see, et 2015. aastal saadud toetused tegevuskuludeks 

kasutati 2016. aastal. Samuti tuleneb see sellest, et eelarved on koostatud tulude osas 

konservatiivselt. Põhitegevuse tulemist kulub Vastseliina vallal suurem osa laenude 

tagasimaksetele, kuid suurenemas on ka omafinantseerimise võimekus (põhivara soetus ja 

põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine, sh hajaasustuse programmi toetus). 2017. aasta 

tegevustulem on negatiivne, sest strateegias on arvestatud kõikide allastuste lisataotlustega 

(soovidega), kuid seda on võimalik korrigeerida eelarve kostamise käigus. 

 

Põhitegevuse tulemi arvestus 2015‒2021 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

Põhitegevuse tulud kokku 2 151 292 2 222 908 2 246 149 2 293 953 2 319 538 2 334 732 2 367 624

Põhitegevuse kulud kokku 1 884 346 2 168 542 2 263 791 2 257 141 2 220 198 2 232 698 2 235 213

Põhitegevuse tulem 266 946 54 366 -17 642 36 812 99 340 102 034 132 411  
 

 

Vastseliina valla investeerimistegevus 

 

Arvestades valla madalat omafinantseerimisvõimekust kogu eelarvestrateegia perioodi jooksul, 

on suuremate investeeringute tegemine võimalik ainult laenuraha ja välisrahastuse toel. 

2016−2017. aastal on investeerimisvajadus suur, mis ühelt poolt on seotud ka  struktuurfondide 

projektitoetuste avanemisega. Investeeringute tagamiseks ei ole arvestatud valla vara müügiga 

eelarvestrateegia perioodil. 
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Oma osa valla eelarvest läheb ka laenude intressimakseteks. Kuigi EURIBOR on 2016. aastal 

madal, on siiski alust arvestada selle väikese tõusuga järgmistel aastatel. 

 

Investeerimistegevus 2015−2021 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

Investeerimistegevus kokku -63 052 -1 068 161 -388 440 -42 620 -41 320 -23 320 -21 320

    Põhivara müük (+) 1 880 1 500

    Põhivara soetus (-) -512 265 -669 713 -224 740 -1 120 -1 120 -1 120 -1 120

         sh projektide omaosalus 3 105 -643 813 -164 740 -1 120 -1 120 -1 120 -1 120

   Põhivara soetuseks saadav sihtf inantseerimine (+) 515 369 29 908 75 000 15 000 15 000 0 0

   Põhivara soetuseks antav sihtf inantseerimine (-) -64 923 -35 756 -214 000 -33 500 -33 500 -3 500 -3 500

   Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus (-) 0 -388 600

   Finantstulud (+) 741 0 300 300 300 300 300

   Finantskulud (-) -3 854 -5 500 -25 000 -23 300 -22 000 -19 000 -17 000  
 

Põhivara müük 

Vallal on müügikõlblikku vara, kuid järgnevateks aastateks põhivara müüki ei ole prognoositud. 

Müügi korral laekuv summa lisandub likviidsetele varadele, mida võimalusel suunatakse 

projektitegevustes omaosalusteks või investeeringuteks. 

 

Kasutuses mitteolev põhivara, mis on avalikul suulisel enampakkumisel 
Nimetus 

Vana−Vastseliina saun  

Kinnistu Raudpuu (Vana−Vastseliina külas) 

Elamus Pikk tn 3 korterid 1, 2 ja 3 

Kinnistu Liphardi jahimõis 

Kasutuses ei ole ka endine muusikakooli hoone ja vajadusel oleks võimalik müüa Tammesalu kortermajas 

5 korterit. 

 

Põhivara soetuseks antav toetus  
2016−2019. aastal anname toetust hajaasustuse programmis osalejatele 30 000 eurot 

(riigeelarvest 15 000 eurot ja valla eelarvest 15 000 eurot). 

2016−2021 toetame kirikut renoveerimistöödes kuni 1500 euroga. 

2016−2021 toetame valla seltsimajade osalust investeeringuprojektides 2000 euroga. 

2017. aastal anname toetusi järgnevaks:150 000 eurot toetust Vastseliina Hambarvi OÜ-le 

(hoone rekonstrueerimiseks), 27 500 eurot Vaks OÜ-le (veetrassi pikendamine Vana-

Vastseliinas), 3000 eurot Vastseliina Piiskopilinnuse SA-le (katuse õlitamiseks). 

 

Põhivara soetus ja soetuseks saadav toetus  
Varasematel aastatel on suuremaid investeeringud tehtud projektirahastustega, mille 

omaosaluseks võeti laenu. Hetkel ei ole teada, millised tegevused saavad projektirahastuse, kuid 

eelarvestrateegias on 2017. aastal projektitoetusega planeeritud tuletõrje veevõtukoha rajamine 

(60 000 toetusega ja 40 000 omaosalusega).  
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Investeeringud 

 
Reservnimekiri vajalikest töödest, mida tehakse täiendavate tuluallikate olemasolul: 

gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimise jätkamine, Vana-Vastseliina Raamatukogu katuse 

vahetus, kergliiklusradade ehitus, tööstusala tehnilise infrastruktuuri välja arendamine, 

sotsiaalmaja ruumide välja ehitamine (sh saun), kinotehnika kaasajastamine. 
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Vastseliina valla finantseerimistegevus ja finantsdistsipliini tagamine  

 

Finantseerimistegevusest 2015−2021 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

Finantseerimistegevus 57 473 881 965 -69 625 -70 025 -75 025 -100 025 -100 000

   Kohustuste võtmine (+) 160 000 988 700

   Kohustuste tasumine (-) -102 527 -106 735 -69 625 -70 025 -75 025 -100 025 -100 000

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine) 261 367 -131 830 -475 707 -75 833 -17 005 -21 311 11 091

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 780 110 648 281 172 573 96 740 79 736 58 425 69 516

Võlakohustused kokku aasta lõpu seisuga 386 563 1 268 528 1 198 903 1 128 878 1 053 853 953 828 853 828

Netovõlakoormus (eurodes) 0 620 247 1 026 330 1 032 137 974 117 895 403 784 312

Netovõlakoormus (%) 0,0% 27,9% 45,7% 45,0% 42,0% 38,4% 33,1%

Netovõlakoormuse ülemmäär (eurodes) 1 601 675 1 333 745 1 347 689 1 376 372 1 391 723 1 400 839 1 420 574

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 74,5% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0%

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 1 601 675 713 497 321 360 344 234 417 605 505 436 636 262  
 

Perioodile 2017 −2021 ei ole planeeritud laenude võtmist. Laenude tasumised on prognoositud 

nii, et tagasimakse ja intresside summa mahuks põhitegevuse tulemisse või tasutakse likviidsete 

varade suunamata jäägist. 

 

Olemasolevate kohustuste tasumine lõpeb 2022. aastal. 

 

2013. aastal võeti laenu lasteaia rekonstrueerimiseks 100 100 eurot ja 2015. aastal võeti laenu 

lasteaia rekonstruuerimiseks 160 000 eurot. 

 

2016. aastal võtame laenu 988 600 eurot. Laenu võtame järgnevateks investeeringuteks: 88 600 

eurot kasutatakse omaosaluseks KIK projektis „Soojaveetrassi pikendamine gümnaasiumini“, ja 

600 000 eurot kasutatakse hooldekodu rajamiseks uutesse ruumidesse ehk endise internaatkooli 

rekonstrueerimiseks, 300 000 eurot kasutatakse EAS-i projekti „Keskaja teemapark“ 

omaosaluseks ja projektiga seotud mitteabikõlbulike kulude tegemiseks. 2016. aastal võetava 

pangalaenu prognoositavad tagasimaksed on aastatel 2016-2029 (12 aastane periood ) 

 

Paralleelselt 2016. aastal võetava laenu tagasimaksetega suureneb valla eelarves samas 

suurusjärgus renditulu (OÜ-lt Vaks katlamaja rent ja OÜ-lt Vastseliina Hooldekodu hoone 

rent)  

 

2015. aasta lõpu seisuga oli valla netovõlakoormus 0%. Pärast 2016. aastal võtavat laenu on 

valla netovõlakoormus umbes 27,9% (täpne netovõlakoormus selgub pärast 2016. aasta eelarve 

täitmist). 
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Pangalaenude tagasimaksed 2016−2029  

lepingu nr
Laenu-

kohustus 

Tagasimaks

e 2016

Tagasimak

se 2017

Tagasimak

se 2018

Tagasimak

se 2019

Tagasimak

se 2020

Tagasimak

se 2021

Tagasimak

se 2022

Tagasimak

se 2023

Tagasimak

se 2024

Tagasimaks

e 2025

Tagasimak

se 2026

Tagasimaks

e 2027

Tagasimak

se 2028

Tagasimaks

e 2029

Ühispank lep

2010015096
49 222,18 49 222,18 x x x x x x x x x x x x x

Ühispank lep

2012035716
75 600,00 51 000,00 24 600,00 x x x x x x x x x x x x

Danske Bank

lep KL-

271213VA

100 100,00 25 025,04 25 025,04 25 025,04 25 024,88 x x x x x x x x x

Danske Bank

lep KL-

281215VA

160 000,00 10 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 50 000,00 25 000,00 x x x x x x x

KOKKU 

olemasolevad 

laenud 

384 922,18 100 222,18 59 625,04 50 025,04 50 025,04 50 024,88 50 000,00 25 000,00 x x x x x x x

2016. aastal 

võetav laen 988600 10000 20000 25000 50000 50000 75000 107600 108500 108500 108500 108500 108500 108500

Kokku 

olemasolevad 

ja 2016. aastal 

võetav 

kohustus 1 373 522,18 100 222,18 69 625,04 70 025,04 75 025,04 100 024,88 100 000,00 100 000,00 107 600,00 108 500,00 108 500,00 108 500,00 108 500,00 108 500,00 108 500,00  
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Vastseliina valla likviidsed varad  

 

Tänu kokkuhoidlikule majandamisele ja konservatiivsele eelarvepoliitikale oli 2015. aasta lõpuks 

kogunenud likviidsete varade jääk 780 110 eurot. Aasta sees likviidsete varade suurenemine suunatakse 

järgmise aasta eelarvestamisse. Likviidsete varade suuruseks võiks alati olla vähemalt 65 000 kuni 100 

000 eurot. See oleks nn stabiliseerimisreserv. Varasemate aastate likviidsete varade sees on ka 

järgnevasse aastasse ülekanduvad sihtotstarbelised jäägid. Eelarvestrateegia perioodil suunatakse 

likviidsed varad investeerimis- ja finantseerimistegevusele. 

 

Likviidsete varade muutus 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

Likviidsete varade muutus (+ suurenemine, - 

vähenemine) 261 367 -131 830 -475 707 -75 833 -17 005 -21 311 11 091

Likviidsete varade suunamata jääk aasta lõpuks 780 110 648 281 172 573 96 740 79 736 58 425 69 516  
 

Likviidsed vahendid 2013‒2021 

 
 

 

Tundlikkuse analüüs ja riskide maandamise võimalused 

 

Vastseliina valla eelarve on pingeline, kuid võimaldab täita omavalitsusüksusele seadusega 

pandud kohustusi ja lisaks ka muid võetud kohustusi (antavad toetused tegevuskuludeks, 

põhivara soetuseks). 

 

Põhitegevuse tulude ja kulude muutus ja omafinantseerimise võimekus 

Vastseliina vald (26.10.2016)

2015 

täitmine

2016 

eeldatav 

täitmine

2017 

eelarve  

2018 

eelarve  

2019 

eelarve  

2020 

eelarve  

2021 

eelarve

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

Põhitegevuse kulude muutus - 15% 4% 0% -2% 1% 0%

Omafinantseerimise võimekuse näitaja 1,14 1,03 0,99 1,02 1,04 1,05 1,06  
 

Vastseliina valla tulude struktuuris on suureneva osatähtsusega tulumaksu laekumine. Kui aga 

majandus langeb ja on halvemad ajad, langeb ka tulumaksu laekumine. Tasandusfondiga 

nivelleeritakse tulumaksu laekumise vajakajäämist, kuid see toimub aeglasemalt kui järsk 

majanduse kõikumine (eelneva kolme aasta keskmisega). 
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Palgafondi kulude suurenemist on prognoositud vaid riigipoolse palga (kasvu) poliitika 

mõjutustel. Vastseliina vald suudab käesoleva eelarvestrateegia kohaselt tõsta palka 2017–2018. 

aastal igal astmel 40 eurot. 

 

Mõneprotsendised kõikumised tuludes või kuludes on olulise tähtsuga ning negatiivse 

riskistsenaariumi rakendumisel võib tekkida likviidsete vahendite puudujääk (sh valla eelarvest 

gümnaasiumi õpetajate töötasu rahastuse kasvu korral). 

 

Riskide maandamise võimalused (loetletuna, mitte olulisuse järjekorras): 

 Tulude vähenemise korral koheselt vähendada samal aastal kulusid, st mitte kasutada 

likviidseid varasid; 

 vastseliina valla kulude struktuuri hoida suurenemise suunas muutusteta; 

 antavate toetuste vähendamine (v.a sotsiaaltoetuste); 

 lahenduste leidmine püsikulude vähendamiseks, sh asutuste struktuuride 

ümberkorraldamine; 

 aastas tagasimakstavate laenugraafikute hoidmine 70 000 eurost allapoole; 

 likviidsete varade hoidmine vähemalt 50 000‒60 000 euro piiril. 

 

 

[Muudetud Vastseliina Vallavolikogu 26.10.2016 määrusega nr 1-1.1/17] 
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VASTSELIINA VALLA  ARENGUKAVA SEIRE JA HINDAMINE 

 

 

Arengukava seiret teostatakse kord aastas volikogu komisjonide poolt. Seire teostamise aluseks 

on tegevuskava koos selles välja toodud tähtaegade ja vastutajatega. Seirekoosoleku tulemuste 

fikseerimiseks kasutatakse arengukava lisas 1 toodud seiremaatrksi formaati. Seiremaatriksis 

dokumenteeritakse iga tegevuse seis ning kommentaarid seoses tegevuse edukuse või tekkinud 

takistustega.  

  

Seireprotsessi teiseks väljundiks on tegevuskava täiendamine uute tegevustega, mis toetavad 

arengukava eesmärke. Uued tegevused ajastatakse ning neile määratakse vastutaja(d). 

 

Arengukava eesmärkide täitmist hinnatakse peatükis „strateegilised eesmärgid“ (lk 33) toodud 

mõõdikute alusel aastal 2018. Hindamisaruande valmistavad ette vallavalitsuse ametnikud ning 

arutavad läbi volikogu vastavad komisjonid. Hindamisprotsessi käigus otsustakse ka arengukava 

uuendamise vajaduse üle ning tehakse volikogule vastav ettepanek. 
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VASTSELIINA VALLA TEGEVUSKAVA 2015-2000 SEIRE MAATRIKSI FORMAAT 

 

 

 

TEGEVUS/ TÄHTAEG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TÄITMISE SEIS 

 („Alustamata“; 

„Ettevalmistamisel“, 

„Osaliselt täidetud“, 

„Täidetud“) 

KOMMENTAAR 

(Kõik asjakohased märkused ja 

ettepanekud tegevuse osas) 

HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ 

Eesmärk: Vastseliina Gümnaasium on tugev ja jätkusuutlik maakool. 

1. Kooli katlamaja renoveerimine X X       

2. Koolile selgelt oma näo 

kujundamine. X  

      

3. Gümnaasiumi staadioni 

renoveerimine. X X 

  X    

4. Õpilaste arvu suurendamine 

läbi teavitustöö X X 

X X X X   


