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Tegevusaruanne 

1. Valla üldiseloomustus 

Vastseliina valla omavalitsuslik staatus kinnitati 30. detsembril 1991. Vastseliina vald on 

avalik-õiguslik juriidiline isik. Kohaliku omavalitsuse põhitegevusalaks on lahendada ja 

korraldada kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega ja valla 

põhimäärusega on pandud täitmiseks vallavalitsusele. 

Omavalitsusüksuse ülesandeks on korraldada vallas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite 

hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, 

heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede 

ja tänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita. 

Vastseliina vald asub Võru maakonna kaguosas, Venemaa ja Läti piiri lähedal. Territooriumi 

suurus on 22 082 ha (2014. aasta lõpuni oli 22 277,8 ha). Tegelikult ei ole Vastseliina vald 

reaalselt looduses väiksemaks muutunud. 2015. aastal arvutas Maa-amet kõigile 

omavalitsustele uued pindalad täpsete ruumiandmete alusel. Vallas on 46 küla ja üks alevik. 

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

Riiast. 

Valla esinduskogu (volikogu) on 13-liikmeline. Volikogu on moodustanud oma töö paremaks 

tegemiseks järgmised töökomisjonid: eelarvekomisjon, revisjonikomisjon, haridus- ja 

kultuurikomisjon, sotsiaalkomisjon, majanduskomisjon, külaelu- ja heakorrakomisjon. 

Volikogu poolt kinnitatud täitevvõimuorgan (valitsus) on 4-liikmeline.  

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. 

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 

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 
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 Rahvastik 2015 2014 2013 2012 2011 

         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 negatiivsest rändesaldost 12 võrra (2014. aastal vähenes 26). 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: 

 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) 

 

1.1 Konsolideerimisgrupi struktuur 

Vastseliina vallavalitsus (konsolideerija) 

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 100% valla osalusega on järgmised:  

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

kanalisatsiooniteenused, elamumajanduse korraldamine (vt ka tegevusaruande punkti 

7.1). 
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2. OÜ Vastseliina Hambaravi on asutatud 26.08.1998. Põhitegevusala on 

stomatoloogiline arstiabi. Teenus ei ole seadusega omavalitsusele pandud, vaid on 

vabatahtlik ülesanne (vt ka tegevusaruande punkti 7.2); 

3. OÜ Vastseliina Hooldekodu on asutatud 20.12.1996. Põhitegevusala on 

sotsiaalhooldus –  hoolekande asutus (vt ka tegevusaruande punkti 7.3). 

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 (vt ka tegevusaruande punkti 7.4). 

 

Konsolideerimisgrupi kohta vt lisaks ka aastaaruande lisa nr 6, 10. 

 

1.2 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 

* Likviidsus – likviidsed varad / lühiajalised kohustused. 
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** 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. 

 

1.3 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.  

 

2. Ülevaade üldisest majanduskeskkonnast Eestis 

Olulisemad majandusnäitajad 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

SKP* jooksevhindades (mld euro) 20,5 19,5 18,4 17,0 16,0 14,3 

SKP püsivhindades (mld euro) 17,6 17,3 12,8 12,6 12,0 11,2 

SKP reaalkasv 1,1% 2,1% 0,8% 3,2% 7,6% 2,3% 
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Olulisemad majandusnäitajad 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

SKP nominaalkasv 2,5% 4,2% 5,9% 6,6% 11,7% 3,4% 

Tarbijahinnaindeks -0,5% -0,1% 2,8% 3,9% 5,0% 3,0% 

Hõive (tuh inimest) 640,9 624,8 621,4 624,4 609,1 570,9 

Hõivekasv 2,6% 0,6% 1,0% 2,5% 6,7% -4,2% 

Keskmine kuupalk (euro) 1 065 1 001 948,0 884,0 835,0 792,3 

(andmeallikas rahandusministeerium, Eesti statistikaamet) 

SKP* sisemajanduse kogutoodang. Tarbijahinnaindeks iseloomustab tarbekaupade, tasuliste 

teenuste hindade muutust. 

 

Rahvaarv, 1. jaanuar, aasta (andmeallikas Eesti statistikaamet) 

  2016 2015 2014 2013 2012 

Eesti kogurahvastik, 1. jaanuar  1311759 1313271 1315819 1320174 1325217 

Negatiivse loomuliku iibe tõttu (surmade arv ületas sündide oma) vähenes rahvaarv 1400 

inimese võrra ning negatiivse välisrändesaldo tõttu (Eestist lahkus rohkem inimesi kui siia 

elama saabus) 100 võrra. Kokku vähenes Eesti rahvaarv 2015. aasta jooksul 0,1%. Viimati 

vähenes rahvaarv aastaga vähem kui 2000 inimese võrra 6 aastat tagasi, kuid siis oli selle 

peamiseks põhjuseks kõrgem loomulik iive. Välisrände saldo oli 2015. aastal taasiseseisvunud 

Eesti kõrgeimal tasemel. 

Võrreldes 2011. ja 1922. aasta rahvaloenduse andmeid on Eesti keskmine rahvastikutihedus 

suurenenud. Rahvastiku koondumine linnadesse on vähendanud aga enamiku valdade 

asustustihedust. 

2015. ja 2014. aastal ei olnud Eestis üleriigilisi streike, kuid 2012. aastal toimus kaks 

üleriigilist streiki. Meditsiinitöötajate üleriigiline streik toimus 2012. aasta oktoobris. 

Vastseliina meditsiinitöötajad ei streikinud. Meditsiinistreigiga saavutatud eelkokkulepe 

sisaldas arstide ja õdede nominaalkoormuse vähendamist ambulatoorses töös 20% ja 

statsionaarses töös 16%. Alates 2013. aasta 1. märtsist lubati tõsta üle-eestiline hooldajate 

miinimumtunnitasu 23, õdedel 17,5 ja arstidel 11 protsenti. 

Õpetajate üleriigiline streik toimus 2012. aasta märtsis. Vastseliina gümnaasiumi õpetajate 

otsuse alusel toimus nende streik haridusasutuses kolm päeva. Haridustöötajate liidu nõue oli, 

et õpetajate töötasu atesteerimisel omistatud ametijärkude kaupa tõstetaks palka üleriigiliselt 

20% ja palga miinimummäär noorempedagoogil oleks 729,82, pedagoogil 772,85, 

vanempedagoogil 883,28 ja pedagoog-metoodikul 1066,66 eurot. 

 

Keskmine palk (eurodes) 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Kogu Eesti keskmine kuupalk 1 065 1001 948 884 835 

Vastseliina valla konsolideerimisgrupi  

keskmine kuupalk (vt ka lisa nr 16) 

767 713 658 592 591 

Kogu Eesti õpetajate keskmine kuupalk 1123 1 019 945 813 800 

Võrumaa õpetajate keskmine kuupalk 1135 992 886 765 757 

Vastseliina gümnaasiumi õpetajate keskmine kuupalk 1145 1048 914 760 772 

(andmeallikas rahandusministeerium)  

Õpetajate palk ei sisalda tugispetsialistide ja juhtide töötasusid. 
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Makromajanduslik olukord 

2008. aasta kujunes Eesti majandusele pöördeliseks. Kaheksa aastat kestnud kiire kasvu 

periood lõppes ning sisemajanduse koguprodukt (SKP) vähenes. 2010. aastal hakkas Eesti 

majandus taas kasvama. 2015. aasta kokkuvõttes kiirenes majanduskasv 1,1%-ni. Eesti 

välisnõudlus oli 2015. aastal madalseisus. 2016. aastaks prognoositakse välisnõudluse 

tugevnemist valdavalt Venemaa impordilanguse pidurdumise toel. Majanduskasv on viimastel 

aastatel olnud tarbimispõhine, tuginedes kiirele palgatulu kasvule. Majapidamiste ostujõudu 

on suurendanud juba teist aastat järjest langevad hinnad, seda peamiselt energia ja toiduainete 

hinnalanguse tõttu.  

Eesti sisemajanduse koguprodukt suureneb prognoosi järgi 2016. aastal 2%. Peamiseks 

majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal sisenõudlus. 

Sisenõudluse kasvu toetab ka 2016. aastal kõige rohkem eratarbimine, kuid selle kasvutempo 

aeglustub eelneva aastaga võrreldes. Eesti elanike tarbimisjulgust võib alandada igapäevaseks 

muutunud ärevad uudised migratsioonikriisi jätkumisest ja terrorirünnakutest. 

Investeeringute mahu kahanemine jätkus 2015. aastal kiirenevas tempos. 2015. aastal 

vähenesid investeeringud ettevõtlussektoris, samas suurenesid nii valitsemissektori kui ka 

kodumajapidamiste investeeringud. Valitsussektori investeeringute kasvu jätkumist toetab 

EL-i 2014−2020 programmperioodi vahendite kasutuselevõtmine. 

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Tagasihoidlikuma 

majandusarengu tagajärjena vähenes hõivatute arv 2015. aasta lõpus, mistõttu on 2016. aastal 

oodata tööpuuduse suurenemist. 

Keskmise palga suurenemine püsis 2015. aastal 6% juures. Palgakasv on ületanud tootlikkuse 

kasvu ning on mõjutanud ettevõtete hinnakonkurentsivõimet negatiivselt. Samas ei ole 

kahaneva rahvastiku ning püsiva palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega (peamiselt Soomega) 

oodata palgasurve alanemist. 

2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,2% SKPst, mis on 0,7% võrra kõrgem kui aasta 

varem. Võrreldes 2015. aastaga kasvab kiiresti aktsiisitulu määrade tõstmise tõttu ning ka 

käibemaksu ja sotsiaalmaksu laekumise kasv ületab SKP kasvu. 

 (andmeallikas rahandusministeerium ja Eesti Pank) 

 

3. Tegevusvaldkonnad 

3.1 Valla juhtimine 

Valla juhtimine käsitleb valla tulubaasi, struktuuri, koostööd, turvalisust ja valitsemiseks 

vajalikku infrastruktuuri.  

 

3.1.1 Vastseliina valla eelarve  

(vt lisaks aastaaruande osa „Eelarve täitmise aruanne“) 

 

Vastseliina valda iseloomustavad arvnäitajad 

Vastseliina valda iseloomustavad arvnäitajad 2015 2014 2013 2012 2011 

Rahvaarv 1. jaanuari seisuga 2004 2 039 2 076 2 129 2 125 

Eelarve põhitegevuse tulud  (tuhandetes eurodes)  2 151 2 056 1 994 1 824 1 725 

Tuluallikate osakaal %      

    Üksikisiku tulumaks 46,5% 44,9% 42,4% 42,2% 41,4% 

    Maamaks 4,2% 4,13% 4,0% 4,7% 4,2% 

    Tasandus- ja toetusfond 37,1% 33,6% 35,7 37,3% 39,9% 
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Vastseliina valda iseloomustavad arvnäitajad 2015 2014 2013 2012 2011 

Eelarve põhitegevuse kulud (tuhandetes eurodes)  1 884 1 699 1 730 1 589 1 633 

       sh antud toetused 235 225 242 231 235 

       tegevuskulud (k.a personali- ja 

majandamiskulud) 1 649 1 474 1 488 1 358 1 398 

Eelarves investeeringud*** 512 380 222 457 2 287 

Eelarves laenude tagasimaksed 103 131 128 81 78 

Keskmine KOV-i* töötajate, teenistujate ja 

abiteenistujate arv ** 90,91 90,12 92,3 91,65 95,96 

KOV-i töötajate keskmine brutopalk kuus 

(eurodes)  796 736 673 613 608 

Laenukoormuse jääk (tuhandetes eurodes)  – vald 

konsolideerimata  387 329 460 478 482 

* KOV– kohalik omavalitsus. Vastseliina vallavalitsus / struktuur (vt ka tegevusaruande 

punkti 3.1.2). 

** Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste 

töölepingute korral ei ole töötajate arvu leitud. 

*** investeeringud eelarves on koos käibemaksuga, raamatupidamises kajastatakse 

tekkepõhiselt ja ilma käibemaksuta. 

 

Rahvaarv vähenes 2015. aastal negatiivsest iibest 23 võrra ja negatiivsest rändesaldost 12 

võrra (2014. aastal negatiivsest iibest 11 võrra ja negatiivsest rändesaldost 26 võrra). Vt ka 

tegevusaruande punkti 1. 

 

Eelarve põhitegevuse tulud 

Tasandus- ja toetusfond (tuhandetes eurodes) 

 
2015 2014 2013 2012 2011 

Tasandus- ja toetusfond 800 691 711 682 690 

sh tasandusfond  263 272 294 275 263 

sh toetusfond  537 419 417 406 426 

sh sotsiaaltoetuste ja -teenuste korraldamise toetamine 56 47 42 59 60 

sh hariduskulu 403 372 348 326 344 

sh teede korrashoid 77 x x x x 

Võrreldes nelja eelneva aasta keskmisega, on 2015. aastal tasandusfond vähenenud 13 000 

euro võrra ja toetusfond (v.a teede korrashoid) on suurenenud 43 000 euro võrra, sh eraldati 

hariduskuludeks 31 000 eurot. 

Iga-aastases 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 keskmistatud määradega: üldine maa 1,25% ja põllumaa 0,6%) ja teede pikkus. 

Täpsema selgituse arvestuse kohta leiad riigieelarve seletuskirjast. 
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Riigieelarves ette nähtud tasandusfondi suuruse aluseks on arvestuslike kulude ja tulude vahe, 

mis on läbi korrutatud eelarvete tasandusfondi koefitsiendiga. Täpsemad toetussummad 

kinnitab Eesti Vabariigi Valitsus igal eelarveaastal. 

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

nüüd on vastavad näitajad umbes 90% ja 10%, kuigi vahepeal on kasvanud nn kaudsete 

maksude osakaal (nt käibemaks). 

 

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-i kogueelarve, mis sisaldab ka kõiki eraldisi riigieelarvest võrdlus ja suhe. 
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Riigi puhaseelarve kasv on 2,4 ja KOV-i eelarve kasv 1,77 korda. Trend näitab kasvu erisuste 

suurenemist. Suhe on langenud 13,4%. 

(andmeallikas EMOL) 

 

Tulumaks (tuhandetes eurodes) 

  2015 2014 2013 2012 2011 

Tulumaks 1001 923 846 770 715 

Võrreldes nelja eelneva aasta keskmisega, on 2015. aastal tulumaksu laekunud 187 000 eurot 

rohkem ja maksumaksjate arv on suurenenud üheksa võrra ning sissetulek maksumaksja 

kohta on suurenenud 64 euro võrra.  

Residendist füüsilise isiku elukohaks kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari 

seisuga maksu- ja tolliametis peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht 

(pensionidelt, dividendidelt ja vara võõrandamisest saadud kasult makstud tulumaks laekub 

riigile). 

ELL-i ja EMOL-i ettepanek riigi eelarvestrateegia dokumendile aastateks 2017−2020 on 

järgmine: pensionidelt tulumaksu eraldamine ja tasandusfondi suurendamine kohalikele 

eelarvetele tulubaasi tugevdamiseks on vajalik ja loogiline, arvestades elanike vanuselise 

koosseisu muutusi ja vajadust (sh pensioniealistele järjest suureneva teenuse mahu 

suurenemise katmise vajadust). 

 

Maamaks (tuhandetes eurodes)  

 

2015 2014 2013 2012 2011 

Maamaks 91 75 80 86 73 
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Vastseliina vallavolikogu määruse järgi on ühtne maamaksumäär 2,3% (2014. aastal oli 2,1%) 

ja põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa 

maamaksumäär on 1,3%. 2013. aastast rakendus kodualase maamaksu vabastus, mis 

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

 

Töötasud (eurodes) 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Kogu Eesti keskmine kuupalk 1065 1 001 948 884 835 

Vastseliina valla 

konsolideerimisgrupi keskmine 

kuupalk (vt ka lisa nr 16) 

767 713 658 592 591 

          sh Vastseliina gümnaasiumi 

õpetajad (ei sisalda 

tugispetsialistide ja juhtide tasusid) 

1145 1 049 914 760 772 

Töötasude muutus. 2012. aastal suurendati töötasu 12 euro võrra miinimumpalga saajate 

palgaastmetel, teistel astmetel palgatõusu ei olnud. Et säilitada astmete vahel tasakaalu, siis 

2013. aastal suurendati töötasu miinimumpalga astmel 30 eurot kuus ja teistel astmetel 42 

eurot kuus. 2014. ja 2015. aastal suurendati kõikidel astmetel töötasu 35 euro võrra.  

Vabariigi valitsuse poolt on kehtestatud õpetajate töötasu alammäär. 2015. aastal tõusis 

alammäär 800 eurost 900 euroni (2014. aastal tõusis alammäär 715 eurolt 800 euroni ja 2013. 

aastal 644,04 eurolt 715 euroni).  

Et vähendada riigieelarvest rahastavate õpetajate ja vallaeelarvest rahastatavate õpetajate 

palgavahet, on 2015. aastal  tõstetud lasteaia ja muusikakooli pedagoogide, lasteaia ja 

muusikakooli direktori ning logopeedi ja sotsiaalpedagoogi töötasu 50 eurot kuus. 2014. 

aastal tõsteti logopeedi ja sotsiaalpedagoogi tasu 83 eurot kuus. 2013. aastal tõsteti lasteaia ja 

muusikakooli pedagoogide ning lasteaia direktori töötasu 74 kuni 84 eurot kuus. 

Võrreldes 2014. aastaga suurenesid 2015. aastal majanduskulud 54 000 euro võrra, sest 

taastati allasutustele kriisi ajal tehtud 10% kärbe ja haridusteenuste ost suurenes umbes 

10 000 euro võrra (mahu suurenemise ja teenuse kallinemise tõttu) ning tekkisid uued 

kuluobjektid: projekti „Keskaja teemapark“ ettevalmistamine (14 000 eurot) ja hooldekodu-

tervisekeskuse rajamise eeltööd (12 000 eurot). Muud tegevuskulud on suudetud hoida 

eelnevate aastatega võrreldes samas suurusjärgus.  

Investeeringute maht on seotud projektialase tegevusega, saadavate sihtfinantseeringutega 

põhivara soetamiseks. 2015. aastal tegime investeeringuid 512 000 euro eest, milleks saime 

toetusi 180 000 eurot (2014. aastal tegime investeeringuid 380 000 euro eest, milleks saime 

toetusi 254 000 eurot). Investeeringute kohta loe lisaks tegevusaruande punkti 4. 

 

3.1.2.Vastseliina valla kui omavalitsusüksuse struktuur 

Struktuur 

 

Ameti- ja töökohtade 
arv 

Teenistujate ja töötajate 
arv 

Valitsemine 14,27 15 

Kultuur ja sport, sh:   

Vastseliina rahvamaja 3 3 + ringijuhid 

Vastseliina raamatukogu 2,3 2 
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Struktuur 

 

Ameti- ja töökohtade 
arv 

Teenistujate ja töötajate 
arv 

Vana-Vastseliina raamatukogu 1,3 1 

Loosi raamatukogu 0,8 1 

Noortekeskus 2 2 

Vastseliina jäätmejaam 1 1 

Heakord 1 1 

Haridus, sh:   

Vastseliina gümnaasium 44,3 39 + ringijuhid 

Vastseliina muusikakool 10,6 11 

Vastseliina lasteaed 18,75 19 

Ameti- ja töökohtade arv kokku 99,32  

Valla töötajate, teenistujate ja abiteenistujate 
arv kokku 

 95 

 

3.1.3 Volikogu 

Volikogu liikmete (13 liiget) osalus istungitel  

Aasta 2015 2014 2013 2012 2011 

Osalusprotsent 87,4 92,3 89,8  90,7 92,3 

Volikogu korraldab väljasõiduistungeid. Volikogu istungite materjalidega saab tutvuda valla 

kantseleis, raamatukogudes, valla veebilehel www.vastseliina.ee ja 

dokumendihaldusprogrammis Amphora. Volikogu määrused on kättesaadavad Riigi Teatajas. 

 

3.1.4 Ülevaade sisekontrollisüsteemist 
Vastseliina vallavalitsuse puhul on tegemist väikese haldusüksusega, kus kontrollisüsteem 

toimib juhtkonna poolt läbi igapäevatoimingute ning vallavalitsuse poolt juhtumipõhiselt. 

Valla varade kasutamist kontrollivad inventeerimiskomisjonid. Toimuvad korrapäraselt iga-

aastased inventuurid. 

 

3.1.5 Kohtuasjad 

2015. aastal esitas Vastseliina vallavalitsus ühe avalduse Tartu maakohtu Võru kohtumajale 

alaealisele eestkoste seadmiseks ning ühe avalduse täisealise eestkoste tähtaja pikendamiseks. 

Mõlemad esitatud avaldused rahuldati. 

2014. aastal esitas Vastseliina vallavalitsus kolm avaldust Tartu Maakohtu Võru kohtumajale 

eestkoste pikendamiseks ja ühe avalduse tahtevastasele ravile suunamiseks. 

2013. aastal esitati üks avaldus hooldusõiguse piiramiseks ja üks hooldusõiguse täielikuks 

äravõtmiseks. Kohtumäärusega määrati alaealisele eestkoste ühel korral. Ühel juhul lõpetati 

eestkoste põhjuste äralangemise tõttu. 

2012. aastal ühel korral piirati kohtu kaudu hooldusõigust ja ühel korral võeti hooldusõigus 

täielikult ära. Kohtumäärusega määrati alaealisele eestkoste ühel korral. Ühel juhul lõpetati 

eestkoste põhjuste äralangemise tõttu. 

2011. aastal esitas Vastseliina vallavalitsus viis avaldust Tartu Maakohtu Võru kohtumajale 

eestkostja määramiseks ja lõpetamiseks. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Esitatud kaebuste või avalduste arv 2 3 4 4 5 

Neist rahuldati / on menetluses 2 3 4 4 3/2 

 

http://www.vastseliina.ee/
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3.1.6 Valitsemistegevuse arvnäitajad 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Teenistujate arv 10 10 10 10 10 

Volikogu istungite arv 11 11 14 10 11 

Otsused 62 53 70 48 59 

Määrused 19 17 20 28 30 

Vallavalitsuse istungite arv 43 41 35 38 36 

Vallavalitsuse korraldused 292 258 239 279 278 

Vallavalitsuse määrused 4 3 8 11 11 

Sõlmitud lepinguid 150 135 149 144 155 

 

3.1.7 Koostöö 

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

(EMOL-i) liige ja MTÜ Võrumaa Partnerluskogu liige. Maakonnaüleses koostöös tasub 

märkida Võrumaa kutsehariduskeskuse juurde rajatud puidutöötlemise kompetentsikeskuse 

projektis osalemist. EMOL-i ühistegevuses esindatakse KOV-e ja kaitstakse nende ühiseid 

huvisid riigi tasandil. Riigiasutustest on Vastseliina vallal hea koostöö lisaks maavalitsusele 

Keskkonnaameti ja Võrumaa Arenguagentuuriga. 

Hästi on arenenud koostöö välispartneritega: Alu̅ksne linn Lätist ja Pihkva 

turismiarenduskeskus Venemaal on olnud mitmete turismialaste ühisprojektide partneriteks.  

Koostöö naabervaldadega on aktiivsem olnud Misso, Haanja, Meremäe ja Orava vallaga. 

Misso vald esitas 2012. aastal Vastseliina vallale ühinemisettepaneku, kuid Vastseliina 

vallavolikogu lükkas selle tagasi. Haanja vallaga koostöös toimus õpilasliinide ühendamine, 

samuti toetame jätkuvalt Haanja suusakeskust. 

 

3.1.8 Avalik kord ja turvalisus 

Üldiselt hinnatuna on Vastseliina vald turvaline. Õigusrikkumiste arv vähenes oluliselt seoses 

haridus- ja teadusministeeriumi poolt erivajadustega laste kooli sulgemisega 2015. aasta 

kevadel. Vastseliina alevikus asub Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Võru 

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

teenindab üks politseikonstaabel. Vastseliina vallavalitsus ei ühinenud 2012. aastal VOL-i 

poolt algatatud ühisprojektiga kohtuvälise menetleja teenistusse võtmiseks. Vallal on tihe 

koostöö konstaabliga, kes on aidanud siiani tekkinud tülid avaliku korra rikumise osas 

lahendada. Vastseliina alevikus töötab Lõuna-Eesti päästekeskuse Vastseliina komando. 

Piirkonnas tegutseb kaitseliit, sh naiskodukaitse rühm, mis alustas tegutsemist 2010. aastast. 

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

järelvalve nende üle puudub, põhjuseks on haldusjärelvalve oskamatus ja ametnike 

ülekoormus. 

 

3.2 Sotsiaalne keskkond 

Selle moodustavad haridus ja huviharidus, kultuur, sport ja vabaaeg, noorsootöö, 

kodanikuühendused ja külaliikumine, sotsiaalhoolekanne ja tervishoid.  

 

3.2.1 Haridus ja huviharidus 

Eesmärk on see, et lastel ja noortel oleks võimalus saada väga hea haridus ning arendada oma 

andeid ja võimeid. 
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Vastseliina valla territooriumil on kolm haridusasutust ja üks huvikool, nendest omavalitsuse 

halduses on Vastseliina lasteaed, Vastseliina gümnaasium, Vastseliina muusikakool ning riigi 

halduses Vastseliina internaatkool (alates 31.08.2014 on nimetusega Kaagvere erikooli 

Vastseliina tegevuskoht). Kaagvere erikooli Vastseliina tegevuskoht on hingelis-sotsiaalsete 

probleemidega lastele mõeldud kool. Õpilased elavad kooli internaadis ja on ööpäevaringse 

järelvalve all. 2015. aasta sügiseks liitis haridus- ja teadusministeerium Vastseliina 

tegevuskoha Kaagvere tegevuskohaga. Huviharidust pakuvad lisaks muusikakoolile 

gümnaasiumi, rahvamaja ja noortekeskuse huviringid ning orienteerumisklubi Võru. Peale 

Vastseliina territooriumil pakutava hariduse ja huvihariduse ostame teenust ka teistelt 

omavalitsustelt. 

  

  

Laste/õpilaste 

arv 

 

  

Töötajate  

keskmine arv 

Keskmine arv 

aastas 
2015 2014 2013 2012 2011 2015 2014 2013 2012 2011 

Vastseliina 

lasteaed 68 65 64 65 64 18 16,91 15 13,85 13,68 

Vastseliina 

gümnaasium 214 218 226 230 232 40 40,00 41,75 43,55 44,93 

Vastseliina 

muusikakool 70 60 66 69 73 9,5 9,5 9,5 8,5 10,16 

 

Kulud on tekkepõhised (tuhandetes eurodes)  2015 2014 2013 2012 2011 

Vastseliina gümnaasiumi kulud  728 693 681 705 716 

sh saadud vahendid tasandusfondist 403 372 348 326 344 

Kulud ühe keskmise õpilase kohta aastas  3 3 3 3 3 

Vastseliina lasteaia kulud  515 257 216 153 157 

Kulud ühe keskmise lapse kohta aastas  8 4 3 2 2 

Vastseliina muusikakooli kulud  140 126 120 105 117 

Kulud ühe keskmise õpilase kohta aastas  2 2 2 2 2 

Kulud koolitranspordile  39 37 35 27 22 

Ostetud hariduse teenus  62 43 38 36 34 

      sh lasteaiateenus 28 12 7 4 5 

      sh gümnaasiumi haridusteenus 4 4 8 8 3 

      sh põhikooli haridusteenus 18 19 17 19 18 

      sh täiskasvanutele gümnaasiumi haridusteenus 2 2 3 3 3 

      sh muu huvihariduse teenus 10 6 3 3 5 

Seoses Vastseliina lasteaia rekonstrueerimisega suurenesid amortisatsiooni kulud 222 000 

euro võrra, sest vana hoone lammutatud osa kanti maha. Selle kuluta oleks ühe keskmise 

lapse kulu aastas 4000 eurot. 
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Õpetajate arv ja keskmine palk (andmeallikas rahandusministeerium) 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Kogu Eesti keskmine kuupalk 1065 1 001 948 884 835 

Vastseliina valla 

konsolideerimisgrupi keskmine 

kuupalk (vt ka lisa nr 16) 

767 713 658 592 591 

Kogu Eesti koolide õpetajad      

Keskmine õpetajate arv 10512,28 10 577,46 10 644,53 10 

632,44 

10 

774,44 

Keskmine õpetajate kuupalk 1123 1 019 945 813 800 

Võrumaa koolide õpetajad      

Keskmine õpetajate arv 296,11 320,99 340,78 362,34 381,97 

Keskmine õpetajate kuupalk 1135 992 886 765 757 

Vastseliina gümnaasiumi õpetajad      

Keskmine õpetajate arv 17,69 18 19,75 20,3 21,3 

Keskmine õpetajate kuupalk 1145 1 049 914 760 772 

Kogu Eesti lasteaedade õpetajad      

Keskmine õpetajate arv 6834,59 6764,22 6580,67 6357,08 6250,61 

Keskmine õpetajate kuupalk 756 689 643 595 578 

Võrumaa lasteaedade õpetajad      

Keskmine õpetajate arv 162,94 73,32 158,9 156,61 155,07 

Keskmine õpetajate kuupalk 692 642 592 534 526 

Vastseliina lasteaia õpetajad      

Keskmine õpetajate arv 9,0 7,8 6,75 6,75 6,75 

Keskmine õpetajate kuupalk 716 619 608 515 517 

Vastseliina gümnaasiumi õpetajad osalesid 2012. aastal õpetajate üleriigilises streigis, vaata 

tegevusaruande punkti 2). 

 

Vastseliina gümnaasium 

Vastseliina gümnaasium asub Vastseliina alevikus. Kooli arengut käsitleb põhjalikult 

Vastseliina gümnaasiumi arengukava 2016‒2022 (RT IV, 18.12.2015,19). 

Vastseliina gümnaasium on tugev ja jätkusuutlik maakool. Põhieesmärgiks on hoida 

toimivana kooli põhiprotsessi, õppe- ja kasvatusprotsessi ning arendada seda, kasutades 

tõhusalt ja säästlikult eelarvelisi ressursse ja leides parendamiseks lisaressursse. 

Vastseliina gümnaasiumis tagatakse meeskonnatöö tulemusena eesmärgipärane õpetamine ja 

õppimine, lähtudes õpilase individuaalsusest. Kõigi kooli töötajate ülesandeks on isikliku 

eeskujuga aidata kaasa aktiivse, koostööle orienteeritud ja teadlike valikutega noore 

kasvatamisele. Personali arendamine lähtub õppiva organisatsiooni põhimõtetest: toimub 

eesmärgistatud ja planeeritud  täiendusõpe kogu kooli personali ning organisatsiooni  

vajadustest lähtuvalt.  

Vastseliina gümnaasiumi järgnevate aastate eesmärgiks on gümnaasiumiosa säilitamine, mis 

sõltub suurel määral Eesti vabariigi haldus-, haridus- ja rahastuspoliitikast ning kohaliku 

omavalitsuse suutlikkusest panustada haridusse. 
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Vastseliina gümnaasiumi põhikooliosas õpib 174 õpilast ja gümnaasiumiosas õpib 42 õpilast. 

Rahvastikuregistri alusel on koolis lisaks Vastseliina vallale õpilastele veel õpilasi ka 

Meremäe, Misso, Haanja, Lasva, Võru vallast ning Võru linnast. Klassikomplekte on kokku 

13, neist 3 gümnaasiumiastmes. Kooli arengut mõjutavad muutused õpilaste arvus, mis 

laiemas plaanis kajastuvad ka kogu maakonnas. Muutused maakonna koolivõrgu 

ümberkorralduses puudutavad otseselt ka töö- ja õppekorraldust Vastseliina gümnaasiumis. 

Muutused sündivuses on kooli jaoks kaasa toonud muutusi erinevate kooliastmete 

osakaaludes ja klassikomplektide hulgas. 

Vallavalisuse taotluse alusel kavandati-koostati koolis kolme aasta tegevuskava aastani 2017, 

eesmärgiga suurendada koostööd lähiümbruse koolide III kooliastmega ning seeläbi 

tutvustada Vastseliina gümnaasiumi atraktiivsust läbi õpilase individuaalse toetamise, 

lähtudes tema võimekusest.  

Kooli omanäolisuse kujundavad erinevad projektid ning ühisettevõtmised, aga väga oluliseks 

peetakse seejuures põhiainetele keskendunud õpet, et tagada elluastuvale noorele 

konkurentsivõimelised valikud. Õpilaste kasvatusprotsessis väärtustab Vastseliina 

gümnaasium lisaks õppetööle ka huviringide tööd ning õppetegevust toetavaid tegevusi. 

Vastseliina gümnaasiumis korraldatakse mitmeid piirkondlikke üritusi: matemaatikalaager ja 

nutikate päev; eesti keele ja kirjanduse laager; oskusainete päev. Üritused toovad Vastseliina 

gümnaasiumisse palju külalisi ja samuti pakuvad oma õpilastele innustavaid tegevusi ja 

õpetavad keelt ja kirjandust ning matemaatikat väärtustama. 

Tähelepanu pööratakse koolis hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele, keda on vaja 

varakult  märgata ja toetada. Siia alla kuulub ka andekuse arendamine.  Rahalisi ressursse 

arvestades püütakse  koolis tagada õpiraskustega õpilaste klass. HEV-õpilaste toetamiseks on 

loodud õpiabirühmad 2.‒5. klassi  õpilastele matemaatikas, 6.‒9. klassi õpilastele eesti keeles 

ja matemaatikas. Osa õpiabirühma tunde toimub paralleelselt õppetundidega. Alates 2012/13. 

õppeaastast on koolis loodud õpiraskustega õpilaste klass. 2015/16. õppeaastal on see klass 6. 

klass ning õppetöö toimub põhiainetes põhiklassist eraldi. 

2015/16. õppeaastal õpivad gümnaasiumiosa õpilased vastavalt kooli õppekavale üldsuuna 

alusel. Kõik gümnaasiumiosa õpilased läbivad laia matemaatika kursuse. Lisaks riiklikus 

õppekavas sätestatud kohustuslikele õppeainetele õpetatakse täiendavalt gümnaasiumiosas 

põhiaineid järgmises mahus: eesti keel (1 kursus), kirjandus (2 kursust), B2 võõrkeel (7 

kursust), B1 võõrkeel (4 kursust), bioloogia (1 kursus) ja matemaatika (1 kursus). 

Sel õppeaaastal õpib 12. klassis 17 õpilast ning õpilastel on võimalik õppida lisaks 

põhiainetele järgnevaid valikaineid: usundilugu (1 kursus), karjäär ja ettevõtlus (1 kursus), 

joonestamine (2 kursust), praktiline vene keel (2 kursust), eesti kultuurilugu ja koos 

musitseerimine (2 kursust) ning võrukeelne kirjandus (2 kursust). 

Praeguses 11. klassis õpib 13 õpilast ning neil on valikainetena õppekavas arvutiõpetus (1 

kursus), tantsuõpetus (1 kursus), psühholoogia (1 kursus) ning perekonnaõpetus (1 kursus). 

10. klassis alustas sügisel õpinguid 12 õpilast. Lisaks kohustuslikele õppeainetele õpivad nad 

veel järgmisi valikaineid: arvutiõpetus (1 kursus), tantsuõpetus (1 kursus), riigikaitse (2 

kursust), ning kodundus (2 kursust). Kuna gümnaasiumiastme klassid on väikesed, siis suuri 

valikuvõimalusi pole meil neile anda: kool annab valmis õppeainete ja valikkursuste paketi.  

Gümnaasiumiastmes on võimalik omandada B-kategooria juhiload. Kõiki õpilasi, kes 

omandavad B-kategooria juhiload, toetab Vastseliina vald 127,82 euroga. Samuti toetab vald 

täies mahus õpilastransporti: bussisõit kooli ja koju on õpilasele tasuta. Kasutusele on võetud 

bussisõidukaardid.  

Kooli juures tegutseb Vastseliina vabaharidusselts, mille eesmärgiks on luua erinevaid 

võimalusi täiend- ja ümberõppeks, aidata kaasa kohaliku kultuurielu arendamisele ja 
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vaimsuse kasvule, toetada harrastustegevust ja laiendada just täiskasvanutel vaba aja 

sisustamise võimalusi. Läinud aastal on seltsi tegevus olnud tagasihoidlik, sest puudub 

eestvedaja.  

 

Kooliminevate laste arvu prognoos  

Koolimineku aasta Laste arv Laste sünniaasta 

2016 15 2008/2009 

2017 22 2009/2010 

2018 21 2010/2011 

2019 15 2011/2012 

2020 17 2012/2013 

2021 24 2013/2014 

2022 17 2014/2015 

(Rahvastikuregister 01.01.16) 

Eelolevate aastate kõige olulisem investeering on kooli katlamaja rekonstrueerimine või 

küttetrassi pikendamine gümnaasiumini, sest olemasoleva hakkekütte katla kasutusiga on 

lõppemas. Varustatus IKT vahenditega vajab regulaarset kaasajastamist. Uuendamist vajab ka 

kooli söökla inventar ja köögitehnika. 2015. aastal uuendati ühe klassi mööbel summas 3000 

eurot.  

Vastseliina gümnaasiumis järgnevate aastate eesmärk on gümnaasiumiõppe säilitamine ja 

selle vastavusse viimine põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega. 

 

Vastseliina lasteaed 

Lasteaed on õppeasutus, mis toetades lapse perekonda, võimaldab koolieast nooremate laste 

hoidu ja alushariduse omandamist. Lasteaed tähistas 2015. aasta oktoobris 60. sünnipäeva. 

Lasteaias on neli rühma: sõimerühmas on lapsed vanuses kuni 3 aastat, I aiarühmas on lapsed 

vanuses 4-5 aastat, II aiarühmas on lapsed vanuses 4-6 aastat, III aiarühmas on lapsed vanuses 

6-7 aastat. 

2015. aasta mais kolis lasteaed tagasi renoveeritud majja. Seoses maja täieliku 

renoveerimisega paranesid tingimused nii lastele kui ka töötajatele. Renoveerimise käigus 

said kõik ruumid uued sisustuse. Lisaks rühmaruumidele on lastel võimalus kasutada 

keldrikorrusel võimlemiseks saali ja loovtegevusteks meistrikoda. Meistrikoda on sisustatud 

nii, et on võimalik teha puutööd, meisterda ja küpsetada jm. Pidulike ürituste jaoks on 

lasteaiaperel võimalik kasutada teisel korrusel asuvat aulat. 

Vastseliina lasteaias töötab 19 töötajat. Personali ametikohad olid 2015. aastal täidetud. 

Personalijuhtimise valdkonnas on üheks prioriteediks olnud meeskonnatöö väärtustamine. 

Aasta jooksul on läbi viidud regulaarselt töötajate üldkoosolekuid lasteaia tegevuse parema 

tulemuse saavutamise nimel ja meeskonna kujundamise eesmärgil. Oktoobris toimus 

õpetajate tööaja kaardistamine. 

Metoodilistel koosolekutel on tegeldud mitmete õppekasvatustegevuse alaste küsimustega. 

Rõhku on pandud sisekoolitusele. Aasta jooksul on läbi viidud koolituspäev 

rühmameeskondadele „Usalduslikel ja positiivsetel meeskonnasuhetel tuginev koostöö 

lapsevanematega”. Kõik rühmameeskonna liikmed on läbinud liiklusreguleerija koolituse, et 

omada pädevust rühmasaatjatena. Töötajate maailmapildi avardamiseks käidi Läti Vabariigis 

koolituspäeval „ Kultuuripärandi ja rahvatraditsioonide seosed Eesti-Läti kultuuriloos”. 
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Seoses lasteaia 60. aasta sünnipäevaga tunnustati haridus- ja teadusmininisteeriumi 

tänukirjaga kahte õpetajat ja Vastseliina valla tänukirjaga kahte töötajat. 

Koostöös huvigruppidega on aasta jooksul palju tähelepanu pööratud lapsevanemate 

kaasamisele. Võimalus oli osaleda jõululaada ettevalmistusel. Hoolekogu eestvedamisel 

toimus „Päkapikkude meistrikoda“, kus valmistati jõululaadaks piparkooke ja kingitusi. 

Lapsevanemad andsid oma panuse lasteaia kolimisel ja korrastamisel. 

Hoolekogu on aktiivne ja avatud ning tegutseb vastavalt koostatud aastaplaanile. 

Head koostööd on tehtud projektide raames koos päästeameti, keskkonnaameti, kooli, 

raamatukogu, rahvamaja ja vallavalitsusega. 

Sügisest käivitus Võrumaa koolieelikutele suunatud ohutusprojekt „TUNNEN. TEAN. 

OSKAN”, mille raames õpetatakse lapsi ohuolukordades käituma ning neid ennetama. 

Aastase ohutusprojekti vältel jagavad politsei- ja piirivalveamet ühes kaitseliiduga lastele 

teadmisi, kuidas tegutseda, kui neid ohustab vägivald või nad on eksinud. Elektrilevi 

eksperdid nõustavad, kuidas elektrist tulenevaid ohte vältida, ning Punane Rist annab teadmisi 

esmaabist. Päästjad selgitavad vee ja tulega seotud riske ning maanteeamet jagab ohutu 

liiklemise põhitõdesid. 

Õppeaasta pikkune pilootprojekt kulmineerub 2016. aasta 1. juunil Võru linnas läbiviidava 

ohutuspäevaga. 

KIK-i toetusel juhib Pokumaa SA projekti „Võrumaa lasteaedade keskkonnahariduslikud 

programmid 2015/16. õppeaastal“. 

Projektitegevuste kaudu on saanud aiarühmad käia Pähni looduskeskuses. Naksikute rühma 

lapsed said tutvust teha liblikatega. Jõmmikute ja Pääsupesa rühma lapsed osalesid soo 

programmis. 

Ressursside juhtimise valdkonnas on keeruline toime tulla majanduskuludega. Kuna maja on 

uus, siis on raske planeerida majandamiskulusid. 

Haridus- ja teadusministeeriumi poolt eraldatud sihtotstarbelisest toetusest soetati väga 

väärtuslikku ja mitmel otstarbel kasutatavat keelekümblusõppematerjali. 

Lapsevanemate poolt makstav õpperaha kasutatakse õppetegevuse läbiviimiseks vajalike 

materjalide ja vahendite peale ning mänguasjade soetamiseks. 

Tänu OÜ-le Armo Teenus sai lasteaia mänguväljaku ronimisredelite alune kaetud pehme 

liivapadjaga, mis muudab laste mängimise ohutumaks. 

2015. aasta prioriteediks on mänguväljakute ja õueala korrastamine, meeskonnatöö 

arendamine, arengukava koostamine. Suureks väljakutseks kujuneb kõigile soovijatele 

lasteaiakoha tagamine. 

 

Vastseliina muusikakool 

Vastseliina muusikakooli peamised eesmärgid: 

-  laste ja noorte, samuti täiskasvanute loomevõime avastamine ning kavakindel 

arendamine; 

-  professionaalse muusikahariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine; 

- kohaliku kultuurielu edendamine eesti kultuuritraditsioonide alusel. 

Muusikakooli põhitegevus on haridus- ja teadusministeeriumi õigusaktidega määratud mahus 

plaanipärase eelprofessionaalse ja üldmuusikalise huvihariduse andmine arvestades kohalikke 

võimalusi. 

Vastseliina muusikakool andis huvilistele muusikalist huviharidust 8 õppekava alusel: klaver, 

klassikaline kitarr, akordion, plokkflööt, saksofon, viiul, vaskpillid, löökpillid.  

Õppurid 
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Vastseliina muusikakoolis õppivate noorte arv on püsinud stabiilsena. Huviharidust 

omandavate noorte arv on pigem kasvanud ja 2015. aasta sügisel tunti tavalisest enam huvi 

viiulimängu õpingute vastu. 2015. aasta kevadel oli muusikakooli õppurite nimekirjas 65, 

sügisel 74 õppurit. Õpinguid alustas 18 uut õppurit. 

2015. aasta sügisel ei jätkanud muusikakoolis õpinguid 10 õppurit, sh oli: 

- loobujaid   9 

- mujale õppima asumjaid 1 

- lõpetajaid   2 mõlemad jätkasid õpinguid lisa-astmes 

Õpetajad 

Vastseliina muusikakooli struktuuris on 9 ametikohta (sh direktori ametikoht). Koolis töötas 

10 õpetajat. Üks kord kuus toimusid koosolekud. Õppeveerandite lõpus korraldati 

õppenõukogu koosolekud ja õppeprotsessi ajal toimusid õpetajate töökoosolekud.  

Õppetegevus 

Ansamblid 

Lisaks individuaaltundidele ning solfedžo ja muusikaloo rühmatundidele pöörati suurt 

tähelepanu koosmusitseerimisele. Tegevust jätkasid saksofonistide duetid ja ansamblid, 

akordionistide ja viiuldajate ansambel, väikelaste ansambel, puhkpilliansambel, ansambel „5“, 

Vastseliina muusikakooli noorteansambel JÄÄ. Kõik tegutsevad ansamblid on üles astunud 

kontsertidel muusikakoolis ja gümnaasiumis ning esinenud vallas toimunud 

kultuurisündmustel. Ansambel JÄÄ pakkus muusikalist teenust ka piirkonnas.  

Kontserdid 

Iga veerandi lõpus toimusid praktilised esinemised. Igal õppuril oli kohustus esineda kaks 

korda õppeaastas. Aasta jooksul on toimunud koolis mitmeid eriilmelisi kontserte, kus on 

musitseerinud muusikakooli õppurid, külaliskollektiivid ja interpreedid ERR-i saatest 

„Klassikatähed“. Koostöös Vastseliina rahvamajaga korraldati kaks laste ja noorte 

laulukontserti. Toimusid traditsioonilised kevad- ja talvekontserdid ning kontsert 

pühendusega naistele. Eesti Kontserdi koolikontserte toimus kaks. Kontsert „Meie teekond 

muusikutena“ (Eeva ja Villu Talsi) kogus kooli väiksesse saali rekordarvu publikut, 

kontserdile oli tulnud 109 huvilist. Ühiskülastusena vaadati filmi Arvo Pärdist „Isegi kui ma 

kõik kaotan“. Eriliseks kontserdiks kujunes kontsert „Klassikatähed: Rene Laur (saksofon), 

Johan Randvere (klaver)“. Rene on Vastseliina muusikakooli vilistlane ja jätkab saksofoni 

õpinguid Hollandis. 

Koostöö Vastseliina gümnaasiumiga 

Vastseliina gümnaasiumiga on korraldatud ühiseid kontserte ja tunnustusüritusi. Vastseliina 

gümnaasiumi 7 õpilast valisid valikaineks muusikakooli juures toimuvad kursused: 

koosmusitseerimine ja eesti kultuurilugu. Noored astusid esmakordselt üles gümnaasiumi 

jõulukontserdil ja nimetavad oma väikest seltskonda kultuursete inimeste grupiks. 

Projektid 

Tegevuste ja investeeringute elluviimiseks küsiti lisarahastaust Eesti Kultuurkapitali Võrumaa 

ekspertgrupilt, projektikonkurssidelt EV 100 „Igal lapsel oma pill“ ja „VARAAIT VOL. 11“. 

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp toetas järgnevat: 

- „Meie teekond muusikutena“, Eeva ja Villu Talsi. Toetussumma 100 eurot, OMF 60 

eurot. 

- „Õhtulaulud“. Toetussumma 200 eurot, OMF 160 eurot. 

- Akordionistide ja viiuldajate laager. Toetussumma 270 €, OMF 185 eurot. 

„VARAAIT VOL. 11“ abiga soetati elektriline trummikomplekt. Toetussumma 400 eurot, 

OMF 218 eurot. 
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EV 100 „Igal lapsel oma pill“ abiga soetati kaks viiulit, akordion Weltmeister ja karmoška. 

Toetussumma 1550 eurot, OMF 969 eurot. 

Suuremate projektide puhul tasus omafinantseeringu osa Vastseliina vallavalitsus, kokku 

summas 1187 eurot. 

Vastseliina muusikakooli hoolekogu 

VMK hoolekogu koosolekud toimusid regulaarselt. Hoolekogu liikmed aitasid kaasa õppurite 

tunnustamisele. Tublimatele õppuritele jagati hoolekogu liikmete valmistatud jõuluehteid.  

Tunnustamine 

Tunnustati 9 kohusetundlikku õppurit. Seoses 25 aasta tööstaaži täitumisega Vastseliina 

muusikakoolis anti välja klaveriõpetajale Inga Schmidtile ja akordioniõpetajale Anne-Ly 

Nedole Vastseliina muusikakooli rinnamärk.  

 

3.2.2 Kultuur, sport, vaba aeg 

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

Külade ja kantide aktiivsuse tase on ühtlustunud ja tõusnud. Suurenenud on vaba aja 

tegevustes osalejate ja huvialade harrastajate arv.  

Sporditegevus ja puhkealad 

Avalikult kasutatavad supluskohad on Plessi järve, Rauba paisjärve, Külaoru järve ning 

Tabina järve ääres. Valla avalik suplusrand Kirikumäe järve ääres on ujumissilla ja teiste 

objekti teenindavate rajatistega. Matkarajad on vallas Piusa jõe ürgoru ja Kirikumäe järve 

maastikualadel. 2010. ja 2011. aastal toetas vald Piusamaa MTÜ projekti „Piusa jõe 

puhastamine vette langenud puudest ja matkaraja korrastamine“ mõlemal aastal summas 1000 

eurot. Vastseliina vallas puuduvad kergliiklusrajad. 

Vastseliina vallal on olemas välilasketiir, spordikeskuse hoone koos spordiplatsiga, 

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

võrkpalliväljakud. Vastseliina vallas tegutseb MTÜ Vastseliina Spordiklubi, kus tegutsevad 

orienteerujate, suusatajate ja laskesuusatajate treening-grupid. Huviringidena töötavad kooli 

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

tulemusi (maakondlikke, vabariiklikke ja rahvusvahelisi) on saavutanud (laske)suusatajad ja 

kergejõustiklased. Täiskasvanute spordigrupid tegutsevad võrkpalli, korvpalli ja aeroobika 

alal.  

Sporditegevuse toetuse ja stipendiumi jaotamise ettepanekud teeb vallavolikogu haridus- ja 

kultuurikomisjon. Lisaks tasub vald 90% väljaspool valda sporditeenuse osutajatele nende 

õpilaste eest, kes soovivad tegeleda muude sporditegevustega kui vallal pakkuda.  

2015. aasta algusest andis vald spordikeskuse tegevuse koos iga-aastase rahalise toetusega 

MTÜ Vastseliina Spordiklubile. Sellest tingituna on allolevas tabelis toetuste maht 

suurenenud ja majanduskulud vähenenud. 

Kulud on tekkepõhised (tuhandetes eurodes)  2015 2014 2013 2012 2011 

Stipendiumid 1 1 1 1 0 

Toetused 29 2 1 2 1 

Majanduskulud 3 26 23 24 25 

Teenuse ostmine  9 4 2 1 2 

Kultuuriüritused ja rahvamaja 

Vastseliina vallas on peamisteks kultuurielu kandjateks ja kultuuritraditsioonide säilitajateks 

Vastseliina rahvamaja ning Vastseliina, Vana-Vastseliina  ja Loosi raamatukogu, mitmed 



22 

 

erakodumuuseumid, Vastseliina muusikakool, Vastseliina gümnaasium, Vastseliina 

Piiskopilinnuse SA.  

Aastas eraldatakse valla eelarvest lisaks munitsipaalasutuste ülalpidamise kulule kultuuri- ja 

spordi valdkonna omaalgatuslike projektide toetust. Kultuuritegevuse toetuse ja stipendiumi 

jaotamise ettepanekud teeb vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon. Alates 2009. aastast 

on valla korraldatavad suurürituste (maarahva laat, Lindora laat ja „Tulede öö“) korraldamine 

antud üle Vastseliina Piiskopilinnuse SA-le, milleks vald eraldab ka toetust.  

Rahvamaja teenindab kultuuriliselt kogu valla elanikkonda. Aktiivsemad isetegevusringid on 

laste ja noorte loovtants, eakate klubi Heldela, rahvatantsurühmad Kullerid ja TAVE. 2012. 

aastast alustas taas tööd segakoor. 2013. aastal alustas tööd puhkpilliorkester ja regilaulu 

ansambel. Rahvamajas toimuvad regulaarsed üritused programmide „Teater maale“ ja 

„Muusika maale“ raames. Igal neljandal päeval toimus rahvamajas mingi üritus või 

ettevõtmine. Töötab regulaarselt kino. 

Kulud on tekkepõhised 2015 2014 2013 2012 2011 

Rahvamaja kulud (tuhandetes eurodes) 68 74 66 62 79 

sh saadud sihtotstarbeliste tegevuskulude toetuste 

vahenditest (tuhandetes eurodes) 3 6 8 4 4 

      Üritustel osalejate arv 4280 4372 3 690 2 500 1 995 

      Huvialaringide arv 13 12 14 12 11 

      Huvialaringides osalejate arv 149 130 165 172 160 

(andmealliks Vastseliina rahvamaja)  

Raamatukogud 

Vastseliina vallas on kolm avaliku internetipunktiga varustatud raamatukogu. Raamatukogude 

teenusteks on teavikute koju- ja kohallaenutus, avaliku teabe kättesaadavaks tegemine, 

päringutele vastamine, raamatunäituste ja ürituste korraldamine, kasutajakoolitus, andmebaasi 

täiendamine, kodulooline töö.  

Kulud on tekkepõhised  2015 2014 2013 2012 2011 

Raamatukogud (tuhandetes eurodes) 64 60 56 56 56 

sh soetatud teavikuid (tuhandetes eurodes) 14 14 14 15 14 

      Lugejate arv 899 916 1 002 1 118 1 168 

      Külastuste arv 10 990 11 152 13 016 14 216 15 029 

      Eksponeeritud näitused, väljapanekud, 

üritused  85 63 85 65 65 

 

3.2.3 Noorsootöö 

Vastseliina valla noorte ettevõtlikkus ja omaalgatus on suurenenud. 

Noorsootöö tänapäeva tähenduses on tegevus, mis loob noortele arendavateks tegevusteks 

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

tööd. Noorteks nimetatakse füüsilist isikut vanuses 7–26. 

Vallas tegutsevad noorsootöö valdkonnas (viies läbi huviringide tegevust ja üritusi) lisaks 

noortekeskusele gümnaasium, muusikakool, rahvamaja, spordikeskus. 

Vastseliina vallas tegutseb noortekeskus, mis avati 2011. aasta maikuus. Esialgu tegutseti 

noorteklubina Vastseliina rahvamajas asuvas ruumis. 2010. aastal algasid ehitustööd 

Vastseliina noortekeskuse rajamiseks Vastseliina gümnaasiumi kõrval asuvasse viilhalli. 

Renoveerimist rahastas EL-i regionaalfond (ERF) ja projekti kogumaksumus oli 304 000 
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eurot, millest valla omaosalus oli 16 000 eurot. Ehitus valmis 2011. aastal, kuid 2012. aastal 

hävitas tulekahju hoone katuse, mille taastamine maksis 121 000 eurot ja inventari taastamine 

7000 eurot. Kahjutasu hüvitas kindlustusfirma. 

Vastseliina noortekeskuse igapäevane külastatavus oli 40‒60 inimest. Külastajate seas on 

enamik noored vanuses 7‒26 aastat. Järjest rohkem on külastajate seas ka 18+ vanuses 

inimesi.  

Noortekeskus on koht, kus viiakse läbi oma lapse sünnipäevi. Sünnipäevaks ruumide rentijate 

osakaalust 50% on oma valla elanikud ja 50% väljastpoolt Vastseliina valda.  

Noortekeskuses asub trikiratta park, mida sügisest kevadeni kasutab iganädalaselt üle 30 

noore. 2011. aastal valmis noortekeskusesse jõusaal, mille valmimist toetas PRIA Leaderi 

noorte meede.  

Noortekeskuses tehtavate tegevustega toetatakse maksimaalselt noorte isetegevust. Olulised 

valdkonnad on noortekeskuse jaoks sport, multimeedia, IT, turism ja ettevõtlus. 

2015. aasta olulisemad tegevused 

Noortekeskuse eestvedamisel korraldati suuremate üritustena võrgupidu ja Vastseliina linnuse 

jooks. Aidati kaasa Vastseliina maarahva laada korraldamisele. 

Noortekeskuse juhataja käis välislähetustel Rootsis, Islandil, Soomes. 

Noortekeskus jätkas noorteomaalgatusfondiga. 

Noortekeskuse juhataja valiti noortekeskuste katuseorganisatsiooni Eesti Avatud 

Noortekeskuste Ühenduse juhatuse liikmeks. Noortekeskuse noorsootöötaja läks Tallinna 

ülikooli noorsootööd kaugõppesse õppima. 

Kohalikud noored on aktiivselt panustanud maakondlike ürituste korraldamisse: Playback 

show, maakondliku osaluskogu töö. Noortekeskuse kaasabil on panustatud staadioni 

renoveerimisse ning on valda tutvustatud Maale Elama messil. Jätkati „Riskilaste ja -noorte“ 

programmiga ning tehti algust projektiga „Murdepunk“, kus 12 kohtumisel õpetati noortele 

sotsiaalseid oskuseid. Huviringidena toimus robootika- ja tõukerattaring.  

2016. aasta tegevuste plaanid  

Lõpetatakse „Riskilaste ja -noorte“ programm ja algavad uued projektid: Noorte Tugila, kus 

tegeletakse noortega vanuses 15‒26 aastat, kes ei õpi ega tööta.  

Hakkavad toimuma koostöögrupi kohtumised, mille käigus töötatakse vallas välja uued 

noorsootöö teenused.  

Toimub Vastseliina ja Rõngu ühislaager. 

Aasta alguses võetakse osa rahvuvaheliste projektide koostamise koolitusest, sest on plaan 

areneda rahvusvahelise noorsootöö valdkonnas.  

Aprilli algusest tuleb noortekeskusesse Hispaaniast vabatahtlik 6 kuuks.  

Aktiivselt panustatakse noorte omaalgatuse arendamisse. Toetatakse noorte rahaküsimist valla 

noorte omaalgatusfondist. Vastseliina Noortevolikogu kinnitsas põhimääruse ning toimuvad 

ametlikud valimised. Vastseliina noored tegelevad endiselt maakondliku noortekogu 

juhtimisega. Samuti arendatakse noorte ettevõtlikkust ja ettevõtlusoskuseid õpilasfirmade 

abil.  

Vastseliina noored korraldavad Võrumaa noorte suvepäevi, millest võtab osa üle 100 noore. 

Noortekeskuses alustatakse multimeedia oskuste õpetamisega ning jätkatakse robootika- ja 

tõukerattaringiga.  

Noortekeskus panustab aktiivselt formaalse ja mitteformaalse õppe koostöö tegemisse. 

Noorteinfo rahade eest korraldatakse klassiõhtuid noortekeskuses. 

Kindel plaan on osaleda üle-Eestilises noorteomaalgatuses. Samuti soovitakse osa võtta Eesti 

koordineeritavast õpilasmalevate programmist. Kindlasti kaasatakse lapsevanemaid 

noortekeskuse tegevuste arendamisse ning ürituste läbiviimisesse.  
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2016. aasta lõpuks valmib Vastseliina noorsootöö arengukava. 

 

Kulud on tekkepõhised (tuhandetes eurodes)  2015 2014 2013 2012 2011 

Noortekeskus  47 42 178 29 62 

sh saadud projektitoetused 5 2    

sh põhivara soetamisega seotud käibemaks* 0 0 24 0 8 

* investeeringud eelarves on koos käibemaksuga, raamatupidamises kajastatakse 

tekkepõhiselt ja ilma käibemaksuta 

 

3.2.4 Seltsitegevus ja külade arendamine 

Eesmärk on see, et kodanikud oleksid aktiivsed, koostööaltid ning panustaksid enda ja valla 

arengusse. Seltsid ja kodanikuühendused panustavad valla ettevõtluse ja turismipotentsiaali 

tugevdamisse. 

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

Vallavolikogu on moodustanud 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. Vald on andnud külade 

ühendustele hooneid tasuta kasutusse, mida omakorda püütakse projektidest saadavate 

vahenditega renoveerida. 2004. aastast töötab regulaarselt külavanemate ümarlaud. Komisjoni 

ja ümarlaua töö tulemusena on oluliselt paranenud külade ja vallavalitsuse info vahetus. 

Kulud on tekkepõhised (tuhandetes eurodes)  2015 2014 2013 2012 2011 

Seltsitegevus ja külade arendamine 11 11 11 15 16 

 

3.2.5 Religioon 

EELK Vastseliina Katariina koguduse omandis on Vastseliina kirikumõis Külaoru külas, 

endises pastoraadi hoones asub valla hooldekodu. 1772. aastal rajatud kirik ja teised 

ajaloolised hooned on muinsuskaitse objektid. Vastseliina valla eelarvest on toetatud EELK 

Vastseliina Katariina koguduse kiriku renoveerimistöid.  2009. aastast toetab vald kirikutorni 

valgustuse kulu. Valla kalmistu kuulub EELK Vastseliina Katariina kogudusele. Valla 

eelarvest toetatakse kalmistu hooldust. 2015. aastast toetatakse surnuaia kaardistamist. 2014. 

ja 2015. aastal rajati kalmistule metsavendade matmisala. Kaitseministeerium toetas 

metsavendade matmisala rajamist 41 000 euroga. 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Valla konsolideerimata näitajad (tuhandetes 

eurodes) 

    

 

Kalmistu tegevuse toetamine 14 9 6 5 6 

Kiriku tegevuse toetamine 1 0 1 1 2 

 

3.2.6 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

Eesmärk on see, et säiliks mitmekesine sotsiaal- ja tervishoiuteenuste valik ning paraneks 

nende kvaliteet ja kättesaadavus. 

Paranenud on sotsiaalteenuste ning teiste riskirühmadele vajalike teenuste kättesaadavus ja 

jätkusuutlikkus. Paranenud on tervishoiuteenuste kvaliteet ja jätkusuutlikkus. 
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Sotsiaalhoolekanne 
Sotsiaalhoolekande eesmärk on toetada ja suurendada inimese iseseisvat toimetulekut ja 

sotsiaalset kaasatust, luua võrdsed võimalused, saavutada tööhõive kõrge tase, ennetada 

töötust ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Sotsiaalhoolekanne põhineb õiguslikel alustel, 

mis kaitsevad inimest ja perekonda, ennetavad, kõrvaldavad või vähendavad sotsiaalseid riske 

mistahes sotsiaalsete probleemide või toimetulekuraskuste korral. 

Tegevus ja tulemused: 

Vallas töötab sotsiaalnõunik, sotsiaaltöötaja,  kaks avahooldustöötajat ja kolm tugiisikut. 

Peetakse veebipõhist sotsiaalregistrit. Kodustes tingimustes mitte toimetulevate puudega 

inimeste ja vanurite jaoks on hooldekodu, kus on nüüd 31 hoolduskohta.  

Sotsiaalhoolekande töö reguleerimiseks sotsiaalvaldkonnas on kehtestatud üheksa õigusakti 

(korda) ja kuus muud õigusakti (määrused, juhendid, terviseprofiil). 

Sotsiaalpinnad   

Vana-Vastseliina sotsiaalmaja on enamuses renoveeritud, paigaldatud on 

tuletõrjesignalisatsioon. Sotsiaalmajas on kümme eluruumi, neist kasutuses on aastalõpu 

seisuga viis, vabad neli ja sanitaarremonti vajab üks eluruum. 

Vana-Vastseliina sotsiaalmajale planeeriti 2012. aastal ehitada 3000 euro eest puukuur, kuid 

summast ei piisanud ja kuur jäi ehitamata. 2013. aastal eraldatati puukuuri ehituseks 5000 

eurot, kuid summast ei piisanud ja kuur jäi ehitamata. 2014. aastal otsustati, et kuuri ehitus 

asendatakse ehk lahendatakse maakütte ehitusega  (projektitegevusega). Loodetav EAS-i 

toetus sotsiaalmaja maakütte ehituseks oleks olnud 21 000 eurot ja omaosalus 4000 eurot. 

2016. aastal otsustati, et maakütet ei ehitata. 

Sotsiaalteenused 

Vald korraldab puudega ja teiste abivajajate isikute hooldamisena avahoolduse tasemel 

koduteenust, teenus on tasuline. Koduteenuse kasutajaid oli 2014. aasta jooksul kokku seitse.  

Valla kulu koduteenusel oleva kliendi kohta aastas oli 2000 eurot, eelmisel aastal 1000 eurot. 

Koduteenuse tasust laekus vallale 2015. aastal 2000 eurot. 

Tugiisiku teenust kasutas aasta jooksul üks puudega laps ja kolm täiskasvanut, neist kaks 

puudega.  

Sügava puudeastmega ja raske vaimupuudega isikutel on jätkuvalt võimalik kasutada 

individuaalset hooldajateenust, mis tasutakse valla eelarvest. Samuti on määratud hooldajad 

raske ja sügava puudega lastele, kelle üks vanem ei saa lapse hooldamise tõttu töötada. 2015. 

aasta lõpul oli hooldatavaid kokku 30, neist 5 last; hooldajaid 31, neist 5 lapsevanemat. 

Sotsiaalkindlustusmaksu maksis vald aasta lõpul 5 hooldaja eest.  

2013. aasta sügisel rakendus saatjateenus, mida osutab avahooldustöötaja elektriautoga. 

Vajadus selle teenuse järele suureneb. Vallale laekus 2015. aastal saatjateenuse tasu 1000 

eurot. 

Vastseliina valla ülalpidamisel hoolekandeasutustes oli hooldatavaid aasta lõpu seisuga kokku 

14, neist OÜ Vastseliina Hooldekodu teenusel 9  ja mujal hooldekodudes 5. OÜ Vastseliina 

Hooldekodu teenust kasutavad ka teised omavalitsused, samas ostab ka Vastseliina vald 

hooldekodu teenust teistelt omavalitsustelt. 

Medi häirenuputeenust kasutab valla organiseeritud abiga kaks vallakodanikku. 
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Sotsiaaltoetused 

Valla poolt on ette nähtud järgmised sotsiaaltoetused: 

1. sissetulekust mittesõltuvad toetused: sünnitoetus, matusetoetus, küttetoetus 

üksikutele üle 70. a vanuritele, koolimineku toetus, koolilõpu toetus; 

2. sissetulekust sõltuvad toetused: toidurahatoetus koolis või lasteaias käivale lapsele 

ja teised peretoetused, mis on suunatud toimetulekuraskustes, erivajadustega ja 

vähekindlustatud isikutele. 

2014. aastal maksti toidurahatoetust 16 lasteaialapsele, 4 põhikooli õpilasele ja kahele 

kutsekooli õpilasele. 

Ühekordset toetust maksti 40 korral, puudega lapsi toetati kokku 22 korral. 

2015. aastal sotsiaalosakonna korraldatud  või kaasabil toimunud üritused on järgmised: 

eakate jõulupidu, laste jõulupidu, „Päikesepäev”, lapsevanemate ja eakate ohutuse päevad. 

Eelkooliealistele lastele ja seadusjärgsete järeltulijateta üksi elavatele üle 70. aasta vanustele 

on valla poolt ette nähtud jõulupakid. 

Iga sündinud vallakodanik saab kingiks käsitööseltsi poolt valmistatud ainulaadse lapiteki. 

Sotsiaalministeeriumi korraldatud toiduabi jagati 2015. aastal kahel korral 98 

vähekindlustatud inimesele. 

Toidupanga abil on toetust jagatud neljateistkümnel korral 58 perele.  

Lastekaitse 

Asenduskodu. 

Asenduskodu teenusel on aastalõpu seisuga kaks last, üks Tartu kristlikus noortekodus, teine 

Imastu koolkodus. Eestkostel on kaks alaealist last.  

Kodukülastusi seoses lastekaitseprobleemidega oli 2015. aastal  15 (2014. aastal oli 8). 

Kohtuväliseid vaidlusi ja kokkuleppeid seoses lastekaitsega oli 2 (2014. aastal oli 4). 

Kohtulikult seati ühele lapsele eestkoste ning kolmel korral otsustati vanemate hooldusõiguse 

küsimusi. 

 

Sotsiaalse kaitse olulisemad näitajad  

Sotsiaalse kaitse olulisemad näitajad 2015 2014 2013 2012 2011 

Puuetega inimeste toetamine      

Puudega isikutele ja nende hooldajatele makstud 

toetused ja osutatud teenused (tuhandetes eurodes)  55 43 43 41 36 

Sügava puudega inimeste arv 26 25 29 32 26 

Raske puudega inimeste arv 15 10 12 13 8 

Hooldajad, kelle eest maksti sotsiaalmaksu 5 7 8 14  

Koduteenuse kasutajate arv 8 12 10 14  

Kodukülastuste arv 54 41 33 34 22 

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutustes 

hooldamise kulu (tuhandetes eurodes) 31 38 45 51 46 

Suunatud hoolekandeasutusse (arv) 3 2 3 3 1 

Aasta lõpu seisuga hoolekandeasutuses (arv) 14 12 18 15 14 

Eakate inimeste toetamine      

Eakate inimeste sotsiaalhoolekandeasutustes hooldamise 4 4 6 6 11 
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Sotsiaalse kaitse olulisemad näitajad 2015 2014 2013 2012 2011 

kulud vallale (tuhandetes eurodes) 

Suunatud hoolekandeasutusse (arv) 0 0 0 0 0 

Aasta lõpu seisuga hoolekandeasutuses (arv) 1 1 3 3 2 

Muu eakate inimeste toetamise kulu (tuhandetes eurodes) 3 2 2 2 2 

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 

(tuhandetes eurodes)  38 53 54 49 38 

Peretoetuse saajate arv 57 58 35 58 44 

Toidurahatoetuse saajate arv 22 30 38 58 49 

Makstud toimetulekutoetust (tuhandetes eurodes)  32 32 34 40 49 

Makstud toimetulekutoetust (keskmiselt ... peret kuus) 31 31 42 46 57 

PRIA* ja alates 2015. aastast EL-i toiduabi (saajate 

arv) 159 420 400 270 x 

* PRIA- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

Muu perekondade ja laste sotsiaalse kaitse kulud vähenesid, sest 2015. aastast arvestatakse 

riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetus hariduse tegevusvaldkonnas. 

Tervishoid 

Tervishoiu teenus koosneb perearstipraksisest (eraettevõte OÜ Dr Aune) ja hambaravi 

teenusest (valla omandis olev OÜ Vastseliina Hambaravi; vt tegevusaruande punkti 7.2). 

Mõlemat teenust osutatakse ühes hoones, Vastseliina ambulatooriumihoones. Valla eelarvest 

toetatakse Vastseliina ambulatooriumihoone kommunaalkulusid. Koduõendusteenust 

osutavad Vastseliina vallas LEH AS ja Riia Palm Koduõendus. 

Ravimeid müüb OÜ Vastseliina Apteek, apteek asub Vastseliina alevikus. 

Vastseliina vallavolikogu otsusega on kinnitatud Vastseliina valla terviseprofiil. 

Terviseprofiili eesmärk on suurendada elanikkonna heaolu ning tõsta inimeste elukvaliteeti 

parema tervise kaudu. 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Valla toetus ambulatooriumi hoone kommunaalkuludeks 5 5 5 6 5 

Tervisenõukogu korraldatud üritused (arv) 2 1 2 2 1 

Osalejate arv 23 42 45 60 x 

Terviseprofiiliga seotud kulud (tuhandetes eurot) 1 1 1 1 1 

 

Vastseliina tervisenõukogu korraldatud üritused: 

2015. aastal:  

1. Liikumispäeva „Liikumine toob tervise“ raames toimus matk Vastseliina-Kirikumäe-

Vastseliina. 

2. Spordikeskuses toimus enesemassaaži tutvutav loeng ja praktilised harjutused. 

2014. aastal: 

1. Koos Meremäe valla elanikega tervislik matk Piusa Ürgoru matkarajal. 

2. Tervisliku toitumise päev „Mees peab olema viljakas“. 

2013. aastal: 

1. Koos Meremäe valla elanikega tervislik matk Piusa Ürgoru matkarajal. 

2. Tervisliku toitumise päev „Tark toitumine“. 
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2012. aastal: 

1. Liikumispäev „Kimmän ihoh rõõmus miil“. Liikumispäeval määrati 

tervisenäitajaid, tutvustati kolme uut spordiala ning toimus matk. 

2. Tervisliku toitumise päev „ Parem suutäis värsket kui maotäis soolast“. Perearsti 

loeng tervislikust toitumisest, juhendajate õpetuste põhjal valmistati tervislikke 

toite ja jagati retseptiraamatuid. 

3. Turu- ja tervisepäev. Lasteaialastele toimus rattasõidu võistlus, suurematele lastele 

rullsuusa võistlus ja vallakodanikele matk kooli terviserajal. 

2010‒2011. aastal: 

1. Koos Võru ja Misso vallaga viidi läbi 2010‒2011 projekt „Tunneme ennast 

turvaliselt vees“, projekti maksumus oli 20 000 eurot.  

 

3.3 Majanduskeskkond 

Majanduskeskkonna moodustavad maakasutus ja planeeringud, kommunaalmajandus ning 

ettevõtlus. 

Seisuga 31.12.2015 on riigi maakatastris registreeritud 2466 katastriüksust, kogupindalaga 21 

583 ha, mis moodustab 97,7% omavalitsuse maafondist. Vastseliina valla pindala kokku on 

22 082 ha (2014. aastal oli 22 277,8 ha). Tegelikult ei ole Vastseliina vald reaalselt looduses 

väiksemaks muutunud. 2015. aastal arvutas Maa-amet kõigile omavalitsustele uued pindalad 

täpsete ruumiandmete alusel. 

Maaregistris registreeritud maa maakorralduslik jaotumine  

 2015  2014  2013  2012 2011 

Maareformi 

tegevus 

ha % ha %* ha %* ha %* ha %* 

Tagastamine 12490,

2 57,9 

12438,

7 

59,

5 

12 421,

7 

59,

6 

12 

325 

60,

7 

12 

325 

60,

7 

Ostueesõigu-

sega erastamine 3179,7 14,7 3110,4 

14,

9 3 098,5 

14,

9 3 051 15 3 051 15 

Enampakkumi-

sega erastamine 10,1 0 10,1 0 10,1 0 10,1 0,1 10,1 0,1 

Vaba 

põllumajandus-

maa erastamine 219,5 1 219,5 1 219,5 1,1 219,5 1,1 219,5 1,1 

Vaba metsamaa 

erastamine 179,5 0,9 179,5 0,9 179,5 0,9 179,5 0,9 179,5 0,9 

Munitsipalisee-

rimine 40,0 0,2 37,1 0,2 34,1 0,2 22 0,1 22 0,1 

Riigimaa 

5465,9 25,3 4919,1 

23,

5 4 865,1 

23,

4 

4 527,

2 

22,

4 

4 527,

2 

22,

4 

*osatähtsus % kogu maakatastris registreeritud maast 
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Maakatastris registreeritud maa kõlvikuline jagunemine 

Seisuga 

(andmed 

maakatastrist) 

Ehitiste 

alune 

maa 

Haritav 

maa 

Looduslik 

rohumaa 

Metsamaa  Õuemaa Muu 

maa 

sh 

veealune 

01.01.2010 42,03 4 980,03 1 500,0 11 666,74 201,89 1 987,64 357,28 

01.01.2011 42,03 5 019,16 1 500,0 11 717,49 201,89 1 987,64 357,28 

01.01.2012 42,03 5 019,16 1 500,0 11 717,49 201,89 1 987,64 357,28 

01.01.2013 43,40 5 085,40 1 561,6 11 940,90 201,89 2 043,90 370,50 

01.01.2014  43,40 5 087,40 1 583,7 11 981,50 198,70 1 687,20 375,90 

01.01.2015 44,0 5 213,5 1 731,6 12 277,9 203,7 2 136,0 397,80 

Teehoid  

Teehoiu korraldamise aluseks on vallavolikogu poolt kinnitatud teehoiukava, mis on aluseks 

igal aastal teedele remondihangete korraldamisel, kevadised teekorrastustööd toimuvad 

erateede omanike poolt (kes on sõlminud teede avaliku kasutamise lepingu) esitatud avalduste 

alusel. Lisaks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eraldusele teehoiuks saab 

Vastseliina vald toetust piiriäärsete valdadele eraldatud teehoiurahast. Talvisel perioodil 

toimub lumelükkamine hanke tulemusel sõlmitud lepingute alusel. Investeeringu kohta leiab 

infot allolevast tabelist. 
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Teede investeeringud 2010‒2015 

 2015   2014  2013 2012 2011 

Tee 

nimetus 

 

meet

er 

tuh 

euro 

Tee 

nimetus 

 

meet

er 

tuh 

eur

o 

tee nimetus 

 

meet

er 

tuh 

eur

o 

tee nimetus 

 

meet

er 

tuh 

eur

o 

tee nimetus 

 

meet

er 

tuh 

eur

o 

Turu tn 

könnite

e 

128 11 Asundus

e-Kutsar 

400 10 

Kaagu-Ots 

1000 12 

Kirikumäe- 

Kündja 
4000 30 

Asunduse-Saarde  

250 4 

Lühike 

tn 

85 8 Voki-

Paloveer

e 

3300 52 

Külaoru-Lalli 640 5 Lindora Jõeveere 450 8 

Vastseliina-

Raudsepa 615 3 

Loosi-

Vaarkal

i 

760 18 Möldri-

Mark 

800 3 

Möldri-Seimi 250 9 Voki-Linderi 500 5 Palmi- Inglise 200 4 

   Kündja-

Jahumäe 

truup 4 

Möldri-Plessi 2250 24 Loosi oja sild   18       

   Ülesoo 

tänav 

270 6 Viitka vana tee 

truubid   4 Alevi tänavad 3158 93       

      

      

Loosi 

mõisatagune tee 500 2       

      

      

Voki- Paloveere 

truup   4 Voki- Paloveere    3 

Kokku 973 37 Kokku 4770 75 

Kokku  4140 54 Kokku  8608 

16

0 Kokku  1065 14 

 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 
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Tekkepõhised kulud teehoiule kokku (tuhandetes eurodes) 168 107 109 131 119 

Kohalike maanteede ja tänavate pikkus (km) 124 126 126 124 127 



32 

 

Ehitus- ja planeerimistegevus 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Menetletud taotlusi ja väljastatud:      

ehitusload 24 12 10 19 23 

kasutusload 29 9 11 24 18 

kirjalikud nõusolekud 4 22 7 11 15 

projekteerimistingimused 7 13 14 16 16 

algatatud detailplaneeringud   0 2 2 0  

Turism 

Turismipotentsiaal looduslike olude, piiri läheduse ja piiskopilinnuse näol on maksimaalselt 

ära kasutatud. 

Vana-Vastseliina linnuse ja selle ümbruse ja kõrtsihoone haldamise ja teenuse arendamise 

tegevus on antud Vastseliina Piiskopilinnuse SA-le (vt tegevusaruande punkti 7.4). 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse abil teostati struktuurfondi projekt, mille käigus 

renoveeriti Piiri kõrtsihoone. Projekti viidi ellu aastatel 2009‒2011.  

Elamu- ja kommunaalmajandus 

Vald on asutanud elamu- ja kommunaalteenuste osutamiseks elanikele OÜ Vaks (vt 

tegevusaruande punkti 7.1). OÜ Vaks ostutab teenust osaliselt valla bilansis olevate varadega. 

Kaugkütte renoveerimise kava on koostatud 2004. aastal ning katlamaja ja soojatrassid on 

renoveeritud 2005. aastal.  Veemajanduse arengukava on kinnitatud 2013. aastal ja täiendatud 

2015. aastal. Energiamajanduse arengukava on kinnitatud 2011. aastal ja koostamisel on 

Vastseliina aleviku kaugkütte soojamajanduse arengukava aastateks 2015‒2025. Vastseliina 

vallal on 13 munitsipaalkorterit (2011. aastal oli 17, 2012. aastal 17, 2011. aastal 18), neist 

ühe ehituslik olukord on halb. Kortereid kasutatakse üürilepingute alusel. 

Tänavavalgustus on olemas Vastseliina alevikus ning osaliselt Viitka ja Vana-Vastseliina 

külas. Võidu, Võru, Niidu, Aasa tänavate valgustid on renoveeritud 2011. aastal ja on nüüd 

energiat säästvad. Tänavavalgustuse kuluva energia säästmiseks lülitatakse tänavavalgustus 

välja perioodil 1. juuni kuni 31. august. 2015. aasta investeering oli 6000 eurot (tekkepõhine 

arvestus). Vastseliinas ja Vana-Vastseliinas vahetati ca 65 valgustit. 2016. aastal 

planeeritakse Rahu tänavale paigaldada kuus uut masti.  

Valla kalmistu kuulub EELK Vastseliina Katariina kogudusele. Valla eelarvest hooldatakse 

kalmistut ja alates 2015. aastast alustati kalmistu maade mõõdistamise ja kalmistu 

kaardistamise tegevuse toetamist. 2015. aastal lõpetati kaitseministeeriumi toetuse abil  

metsavendada matmispaiga rajamine, mis läks maksma 41 000 eurot (tekkepõhine arvestus, st 

ilma käibemaksuta*). 

Valla konsolideerimata näitajad (tuhandetes 

eurodes) 
2015 2014 2013 2012 2011 

Elamumajandus 3 3 3 4 5 

Hulkuvate loomadega seotud kulud 1 1 1 1 1 

Tänavavalgustus 19 13 12 12 37 

sh põhivara soetamisega setud käibemaks*  6 0 0 0 20 

Kalmistu majandustegevuse toetamine 14 9 6 5 6 

sh põhivara soetamisega setud käibemaks* 0 1 0 0 0 
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* investeeringud eelarves on koos käibemaksuga, raamatupidamises kajastatakse 

tekkepõhiselt ja ilma käibemaksuta 

Veemajandus 

Vastseliina vallavalitsus on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise andnud OÜ-le 

Vaks (vt tegevusaruande punkti 7.1). 

Veemajanduse arengukava on kinnitatud. 

Hajaasustusest tulenevad veeprobleemid salvkaevude vähesest tootlikkusest ja vee 

raskendatud kättesaadavusest on parandatud Võrumaa hajaasustuse veeprogrammi 

projektidega. 2010. aasta taotlusvoorus vald ei osalenud, vaid korraldas aasta lõpus lisavooru 

2008. ja 2009. aasta jääkide kasutamiseks. 2011. aasta seisuga kõik rahastuse saanud 

veeprojektid lõpetati. 2012. aastal sai jääkide arvelt lisarahastuse üks projekt. 2013‒2015 avas 

riik uue hajaprogrammi, mille eesmärgiks on soodustada maal elavate noorte perede elukoha 

valikut. Toetatavateks tegevusteks olid hoonevälised vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, 

avalikus kasutuses mitteolevate juurdepääsuteede korrastamine ning ilma elektriliitumiseta 

majapidamistele autonoomsete energiaallikate (nt päikeseenergia) rajamine. 

 

Eelarve 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Võru maavalitsus 28 16 17 0 0 0 

Omavalitsus 28 16 17 0 0 0 

Taotleja omafinantseering 28 16 17 0 0 0 

Esitatud taotluste arv  26 11 12 0 0 10 

Toetatud taotluste arv 22 11 12 1 9 0 

Projektide arv / kasusaajate arv 

/ majapidamiste arv 

22/67/25 11/62/18 12/58/17 1/5/1 10/72/24 11/13/47 

(valla ehitusnõuniku andmetel) 

 

3.4 Looduskeskkond 

Looduskeskkonna all käsitletakse keskkonnakaitset, jäätmehooldust ja veemajandust. 

 

3.4.1 Keskkonnakaitse 

Eesmärk on see, et Vastseliina vallas oleks säilitatud puhas ja kaunis looduskeskkond 

järgmistele põlvkondadele. 

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 ja Haanja looduspark. 

Vastseliina jäätmejaam töötab 2006. aasta lõpust. 2008. aastal laiendati teenust ja nüüd 

võetakse tasuliselt vastu koristusjäätmeid. Kompostimisväljak on kasutuses 2007. aasta 

lõpust. Iga-aastaselt toimub vallas ohtlike jäätmete kogumisring. 2010. aastast kogutakse 

lisaks vana eterniiti.  

2014. aastal koostöös Lasva, Varstu ja Mõniste vallaga tehti vedaja leidmiseks ühishange. 

Hanke võitis AS Eesti Keskkonnateenused, kes osutab teenust kuni 30.06.2019. 
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Jäätmejaamas kogutud ning käitlejatele üle antud ja kompostimisväljakul käideldavate 

jäätmete mahud on järgmised: 

Jäätmeliik 2015 2014 2013 2012 2011 

Segapakend (m
3
) 261 238 208 156 119 

Elektroonikaromu (m
3
) 140 105 35 70 70 

Vanarehvid (m
3
) 105 54 55 105 140 

Vanapaber (tonnides) 16,9 16,8 18,7 6,6 4,1 

Ohtlikud jäätmed (tonnides) 0 0 0 0 1 

Koristusjäätmed (m
3
) 63,6 117,5 91  51,5 

Haljastusjäätmed (sh kalmistult) 

komposteerimiseks (tonnides) 

0 
30 0 55 30 

Kogumisringiga kogutud ohtlikud jäätmed 

(tonnides) 

4,3 0 

3,796 5,343 1,979 

Kogumisringiga kogutud vana eterniit (tonnides) 15,6 11,0 8,24 15,2 16,6 

Tasulise teenusena vastu võetud haljastusjäätmed 

(tonnides) 

0 

0 0 0 0 

Jäätmekäitluse kulud (tuhandetes eurodes) 15 17 10 11 11 

 

4. Investeeringud 2013‒2016 

Kassapõhine arvestus, st koos käibemaksuga (tuhandetes eurodes) 

 

Investeeringud 

 

2016. 

a 

eelar-

ve 

2015. a 

eelarve 

täitmine  

2014. a 

eelarve 

täitmine 

2013. a 

eelarve 

täitmine 

Rahastus 

Valla teede 

renoveerimine 

136 37 89 64 

majandus- ja 

kommunikatsiooniministee-

rium ja alates 2015. aastast 

rahastatakse tasndusfondist  

Maade soetus 

(mõõdistamise kulu) 1 1 1 1 

vallaeelarve 

Gümnaasiumile 

küpsetusahi x x x 5 

vallaeelarve 

Gümnaasiumi 

staadion 

91 3 15 x 

kuni 2015 vallaeelarve ja 

2016. aastal 59 000 

vallaeelarvest ning 32 000 

EAS-ilt 

Lossivaremete 

renoveerimine x 10 x 7 muinsuskaitseamet 

Gümnaasiumile 

kivilõikepink x x x 2 

vallaeelarve ja toetus  

vabaharidusseltsilt  

Gümnaasiumile 

klassimööbel 3 2 x 3 

vallaeelarve 

Gümnaasiumile 

koopiamasin x x x 3 

vallaeelarve 

Gümnaasiumis 

ventilatsioonitorude 

puhastamine 5 x x x 

vallaeelarve 
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Investeeringud 

 

2016. 

a 

eelar-

ve 

2015. a 

eelarve 

täitmine  

2014. a 

eelarve 

täitmine 

2013. a 

eelarve 

täitmine 

Rahastus 

Soojaveetrassi 

ühendamine 

gümnaasiumiga 

100 2 x x 

2015. a rahastati 

vallaeelarvest ja 2016. a 

rahastus KIK-ilt 50 000 

eurot ja laenuga 50 000 

eurot 

Noortekeskusele 

inventar x x x 3 kindlustuselts 

Lasteaia 

rekonstrueerimine 

x 434 244 134 

2013. aasta rahastus: 

vallaeelarvest laenuga ja 

EAS-ilt 32 000 eurot ja 

siseministeeriumilt 3000 

eurot.  2014. ja 2015. aasta 

rahastus: vallaeelarvest 

laenuga ja EAS-ilt 529 000 

eurot.  

Lasteaia 

õueatraktsioonid ja 

kõnnirajad 8 x x x vallaeelarvest 

Metsavendade 

matmisala rajamine 

kalmistule 6 14 23 x 

vallaeelarvest 2000 eurot ja 

kaitseministeeriumilt 26 000 

eurot 

Remonttööd 

rahvamajas (2014. 

aastal betoonpõrand 

ja saali sein; 2015. 

aastal 

parkettpõrandate 

lihvimine ja 

piksekaitse ehitus) 10 x 4 x vallaeelarve 

Sotsiaalmajas ühe 

toa remont x x 4 x vallaeelarve 

Paljundusmasin 

(kantseleile) x 3 x x vallaeelarve 

Keskaja teemapargi 

ehitusprojektid     vallaeelarve, laenuga 

Hooldekodu-

tervisekeskuse 

rajamise eeltööd 585 x x x vallaeelarve, laenuga 

Tänavavalgustuse 

rekonstrueerimine 3 8 x x vallaeelarve 

Kokku 948 512 380 222  
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5. Olulisemad projektid 2009‒2015 (alustatud, lõpetatud, jätkuvad) 

Projekt / rahastaja (tuhandetes eurodes) Kestuse 

periood 

Toetus konsolideerimisgrupp 

Piiri kõrtsi hoone restaureerimine osana 

Vastseliina piiskopilinnuse teemapargist / 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

02.02.2009‒

31.08.2011 921 174 

Vastseliina noortekeskuse renoveerimine/ 

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus 

Innove 

01.01.2009‒

01.03.2011 288 16 

SESAC (Sustainable Energy Systems in 

Advanced Cities) 2005‒2011 52 5 

Vastseliina aleviku ja Vana-Vastseliina küla 

vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus / 

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA 

01.01.2010‒

31.08.2012 939 235 

Vastseliina lasteaia keldrikorruse 

rekonstrueerimine / Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutus 2013‒2013 32 61 

Vastseliina piiskopilinnuse lõunamüüri 

konserveerimine (kirdetorn) / 

Muinsuskaitseamet 2009‒2015 75 0 

Vastseliina lasteaia rekonstrueerimine / 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

2013‒2016 529 

97 000 eurot 

abikõlbulik kulu ja 

80 000 eurot 

mitteabikõlbulik osa 

Metsavendade matmisala rajamine  2014‒2016 41 2 

Vana-Vastseliina reoveepuhasti 

rekonstrueerimine / 

Keskkonnainvesteeringute Keskus SA 2015 68 17 

Hajaasustuse veeprogrammi projektides on vald osaleja toetajana. 

SESAC-is (Sustainable Energy Systems in Advanced Cities) osales Vastseliina vald 

vaatlejana. Rahastajaks oli EL-i VI raamprogrammi Concerto alamprogramm. Partnerid on 

Växjö (Rootsi), Delft (Holland), Grenoble (Prantsusmaa) ning vaatlejad on Vastseliina vald, 

Miskolc (Ungary), Kaunas (Leedu). Töötatati välja jätkusuutliku ja säästva energia 

protsesside kasutuselevõtu, vaatlemise ja juhtimise meetodid ning vahendid. Meie vallale 

koostati energiabilanss ja energiamajanduse kava. 
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6. Aastate 2015‒2020 investeeringute plaan  

TEGEVUSVALKOND JA 

INVESTEERING (tuhandetes eurodes) 

Maksumus Teostatud 

2015. 

aastal 

Planeeritud 

2016. aasta 

eelarvesse 

Eeldatav  

aeg 

ETTEVÕTLUS JA 

KOMMUNAALMAJANDUS 

    

Keskaja teemapargi rajamine Vastseliina 

kindlusesse 

1 000 14 200  2016 

Tööstusala tehnilise infrastruktuuri välja 

arendamise 1. etapp 

120 0 0 2019 

Tööstusala tehnilise infrastruktuuri välja 

arendamise 2. etapp 

600 0 0 2020 

Tööstusala tehnilise infrastruktuuri välja 

arendamise 3. etapp 

615 0 0 2021 

SOTSIAALHOOLEKANNE, 

TERVISHOID 

    

Tervisekeskuse ja hooldekodu kaasaegsete 

ruumide lahenduse leidmine 

1 200 12 600 2018 

Sotsiaalmajas ruumide välja ehitamine 30 0 0 2015 

KULTUUR, SPORT, KÜLALIIKUMINE, 

SELTSITEGEVUS 

    

Kergliiklusrajad 360 0 0 2019 

Rahvamaja renoveerimine, kinotehnika 

kaasajastamine 

30 0 10 2017 

Vana-Vastseliina raamatukogu katuse 

remont 

20 0 0 2017 

HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ     

Kooli katlamaja renoveerimine 160 3 100 2016 

Staadioni renoveerimise 2. etapp 40 3 91 2015 

Staadioni renoveerimise 3. etapp 60 0 0 2019 

Kokku olulisemate investeeringute plaan 

aastateks 2015‒2020 

4 235 32 1001 x 

Tabelis on andmed esitatud kassapõhise eelarve ja eelarve täitmise järgi. 

 

7. Valla tütarettevõtted ja sihtasutus 

 

7.1 OÜ Vaks 

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

kanalisatsiooniteenused, elamumajanduse korraldamine. 

OÜ Vaks omanik on 100% Vastseliina vald. Osakapitali suurus on 21 000 eurot. Ettevõtet 

juhib üheliikmeline juhatus. 
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OÜ VAKS osutas varasematel aastatel teenust suuresti valla bilansis olevate varadega. 2013. 

aastal anti vallalt tasuta üle vee- ja kanalisatsioonitrassid summas 367 000 eurot. Vald on 

andnud rendile katlamaja ja osa veetrasse. 

Käive jaguneb vee- ja kanalisatsiooniteenuse ning teenustööde vahel järgnevalt: 

Tegevusala % 

kogukäibest 

2015 

% 

kogukäibest 

2014 

% 

kogukäibest 

2013 

% 

kogukäibest 

2012 

% 

kogukäibest 

2011 

Soojuse 

tootmine 57 61 62 67 64 

Vee- ja 

kanalisatsiooni-

teenus 29 28 23 23 23 

Teenustöö 14 11 11 10 13 

Ettevõte osutab remondi- ja hooldusteenust elamutele, vajadusel ka lähipiirkonna teistele 

ettevõtetele. 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Veetarbimine (m
3
) 23 467 24 532 23 837 23 587 23 294 

sh elanikkond 16702 17747    

sh asutused 6765 6785    

Kanalisatsiooniteenus  

(m
3
)  16735 18183 17 417 17 658 

andmed 

puuduvad 

sh elanikkond 12820 13699    

sh asutused 3915 4484    

Soojuse tarbimine 

(MWh) 2137 2350 2 420 2 452 2 292 

Kui tarbijal on ühendus kanalisatsioonitrassiga, osutatakse lisaks veele ka 

kanalisatsiooniteenust. Enamik tarbijatest elab Vastseliina alevikus, kuid ühisvee kasutamise 

võimalus on ka Vana-Vastseliina, Loosi  ja Külaoru külas. Varem oli ka Kündja külas, kuid 

lepingulist tarbijat enam ei ole ja tegevus on antud eraisikule. Tuginedes 2011. ja 2012. aasta 

majandustegevuse tulemustele ja arvestades prognoositavate tulude ja kuludega järgmistel 

perioodidel, taotles OÜ Vaks 2012. aastast ühisveevärgi ja kanalisatsiooniteenuse hinna 

tõusu. 2012. aastal tegi Vastseliina vallavalitsus ettepaneku lükata hinnatõus edasi. Võimalik 

tekkiv kahjum oleks kaetud eelnevate aastate jaotamata kasumi arvelt. Hinnatõus toimus 

2013. aasta alguses. Kogu OÜ Vaks tegevus hinnatõusu viivitusest kahjumisse ei läinud. 

Ettevõtte töötajate arv ja nende töötasud: 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Töötajate keskmine arv 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

Töötajate põhi- ja lisatasude kogusumma (tuhandetes 

eurodes) 

51 47 

45 42 41 

sh juhataja kogupalk (tuhandetes eurodes) 13 13 12 11 12 
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OÜ Vaks tähtsamad finantsnäitajad (vt aastaaruande lisa nr 6) 

 

2014‒2015 olulisemad ettevõtmised majandustegevuses olid järgmised: 

2015. aastal teostatud suuremad ettevõtmised olid järgmised: 

Vana-Vastseliina küla reoveepuhasti rekonstrueerimine; 

Vana-Vastseliina küla ja Vastseliina aleviku tänavavalgustuse lampide vahetuse 

korraldamine; 

Rahu tänava katlamaja vedekütuse osa ümberehitus põlevkiviõliga kütmiseks; 

ettevõtte hallata olevate elamute ja objektide mõõtevahendite (vee- ja soojusarvestid) 

taatlemine. 

2014. aastal teostatud suuremad ettevõtmised olid järgmised: 

Viitka küla pumbamaja hoone ja seadmete remont; 

Vana-Vastseliina küla heitveepuhasti rekonstrueerimise tööprojekti kaasajastamine; 

Vastseliina aleviku heitveepuhastile õhustaja soetamine; 

Vastseliina valla toetusega rajati Vana-Vastseliina küla põllu kinnistul 75 m veetrass; 

Vastseliina aleviku heitveepuhasti suubla korrastamine. 

Planeeritavad tegevused 2016. aastaks on järgmised: 

Ettevõtte kontori ümberkolimine uuele aadressile (Võidu 30); 

katlamaja traktori soetus; 

ettevõttele kuuluvate objektide maade erastamine; 

osalemine soojustrasside rekonstrueerimise projektis. 

OÜ Vaks dividendipoliitika (vt ka aastaaruande lisa nr 10) 

2014. aasta kahjum 8000 eurot kaeti eelmiste perioodide jaotamata kasumist. 2015. aasta 

puhaskasum 58 000 eurot suunatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. 

 

7.2 OÜ Vastseliina Hambaravi 

OÜ Vastseliina Hambaravi on asutatud 26.08.1998. Põhitegevusala on stomatoloogiline 

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

OÜ Vastseliina Hambaravi omanik on 100% Vastseliina vald. Osakapitali suurus on 4000 

eurot. Ettevõtet juhib üheliikmeline juhatus. 

Tehtud tööde maht (arv) 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Elanike arv Vastseliina vallas 2004 2039 2 076 2 129 2 125 

Visiitide arv 783 816 733 825 893 

Ravitud hammaste arv 533 630 582 540 613 

Ambulatoorsete operatsioonide arv 10 16 15 7 7 

Röntgenuuringute arv 40 40 17 7 11 

OÜ Vastseliina Hambaravi bilansis olevast hoonest on renditud ruume kahele ettevõtjale 

(juuksuri- ja perearstiteenuse osutajale). Lisaks renditakse tasuta ruume Võru 

politseijaoskonna Võru konstaablijaoskonnale (kuni 2015. aasta lõpuni). Hoone 

kommunaalkulusid aitab katta Vastseliina vallavalitsus.  

 2015 2014 2013 2012 2011 

Vastseliina vallavalitsuse antud tegevuskulude toetus 7404 5389 5 446 5 693 5 205 
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Olulisemad investeeringud  

2014. ja 2015. aastal investeeringuid ei olnud. 

OÜ Vastseliina Hambaravi juhtimine 

OÜ Vastseliina Hambaravi juhatus on üheliikmeline, nõukogu ei ole. Juhatuse liikmele ei ole 

juhtimise eest makstud tasu ja tagasiastumise korral ei ole talle määratud hüvitisi. Juhataja 

töötab osaühingus hambaarstina ja selle eest arvestati 2015. aastal töötasu 7000 eurot ja 2014. 

aastal 6000 eurot. 

Olulised sündmused ja asjaolud, mis on mõjutanud või võivad mõjutada finantsseisundit või 

majandustulemusi 

Lähituleviku majandusareng sõltub suuresti poliitilistest otsustest. 

Teenuse maht ei suurene, sest piirkonnas on vähe töökohti. Üldjuhul kasutab elanik teenuseid 

oma töökoha piirkonnas. 

Osaühing on kindlustuslepingutega maandanud riske. 

2015. aastani on rentnik teinud renditavatesse ruumidesse remonttöid suuremas summas, kui 

pidi tasuma renti. Tekkinud on järgnevateks aastateks 2000eurone renditulu ettemaks (2014. 

aastal oli ettemaks 3000 eurot). 

OÜ Vastseliina Hambaravi dividendipoliitika (vt ka aastaruande lisa nr 10). 

2014. aasta kahjum 2000 eurot kaeti eelmiste perioodide jaotamata kasumist ja 2015. aasta 

kasum 2000 eurot suunatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. 

 

7.3 OÜ Vastseliina Hooldekodu 

OÜ Vastseliina Hooldekodu on asutatud 20.12.1996. Põhitegevusala on sotsiaalhooldus –  

hoolekande asutus. Hooldekodu asub EELK Vastseliina Katariina kogudusele kuuluvas 

hoones, mille on taastanud vald.  

OÜ Vastseliina Hooldekodu omanik on 100% Vastseliina vald. Osakapitali suurus on 3000 

eurot. Ettevõtet juhib üheliikmeline juhatus. 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Voodikohtade arv 31 27 23 24 23 

Juurde tulnud hooldatavaid 23 12 11 15 7 

Lahkunud hooldatavaid 17 10 12 13 7 

 

Ettevõtte töötajate arv ja nende töötasud: 

 2015 2014 2013 2012 2011 

Töötajate keskmine arv 10,72 9 9 9 9 

Töötajate põhi- ja lisatasude kogusumma 

(tuhandetes eurodes) 73 57 52 49 49 

sh juhataja kogupalk (tuhandetes eurodes) 12 11 10 10 10 

 

OÜ Vastseliina Hooldekodu tähtsamad finantsnäitajaid vaata aastaaruande lisadest nr 6. 

 

OÜ Vastseliina Hooldekodu tegutseb EELK Vastseliina Katariina koguduse hoones. EELK 

Vastseliina Katariina koguduse ja Vastseliina valla vahel on sõlmitud rendileping, mis lõpeb 

2019. aastal. Seoses sellega ei planeerita suuremaid investeeringuid, kuna pole selget 
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nägemust hooldekodu tuleviku osas ‒ kas on võimalik jätkata ja arendada teenust 

olemasolevas hoones või alustada kusagil mujal. Hooldekodu edasise arengu eesmärke ja 

nende elluviimise võimalusi analüüsiti 2015. aastal. Vastseliina vald tellis tasuvusanalüüsi ja 

esialgu suunitlusega, et tegevus saaks toimuma endises Vastseliina internaatkooli hoones. 

OÜ Vastseliina Hooldekodu dividendipoliitika (vt ka aastaaruande lisa nr 10) 

2014. aasta puhaskasum 2000 eurot suunati eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. 2015. 

aasta kasum 2000 eurot ja eelmiste perioodide kasum makstakse 2016. aastal osanikule 

dividendideks.  

 

7.4 Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus 

Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus on asutatud 22.09.2008 Vastseliina vallavolikogu 

otsuse nr. 1.1-1/39 alusel. Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus on Vastseliina valla valitseva 

mõju all olev sihtasutus. 

SA eesmärk on Vana-Vastseliina piiskopilinnuse ja seda ümbritseva piirkonna arendamine 

atraktiivseks turismi- ja puhkekeskuseks ning selle saavutamiseks rahaliste ja mitterahaliste 

vahendite kogumine, valitsemine ja kasutamine vastavalt Vastseliina piiskopilinnuse 

kompleksi perspektiivse väljaarendamise kavale. 

SA kuulub Vastseliina valla konsolideerimisgruppi. Lisaks kuuluvad sinna veel Vaks OÜ, 

Vastseliina Hooldekodu OÜ, Vastseliina Hambaravi OÜ. 

Sihtasutuse juhtorganid on juhatus ja nõukogu. Nõukogu liikmete töö ei ole tasustatud. 

Sihtasutuse juhatuse liikmele on makstud tasu 2015. aastal 16 000 eurot ja 2014. aastal 16 000 

eurot. Juhataja tagasiastumise korral ei ole talle määratud hüvitisi. 

Investeeringud  

2014. ja 2015. aastal investeeringuid ei olnud. 

Eeldatavad investeeringud 2016. aastal on mõisapargi puidust lava parandamine, peamaja 

inforuumi ümberkujundamine ning näitusteruumi valgustuse ehitamine. 

Kõige olulisemaks investeeringuks kujuneb 2016. aastal EL-i struktuurfondide toetuse uue 

etapi avanemisel linnuse kontseptsiooni järgneva etapi elluviimine. Plaanis on konserveerida 

linnuses asuv pühakoht/kabel, ehitada peamaja ja linnuse vahelisele maa-alale palverändurite 

maja ja nn rüütlirada. Projekti „Novum Castrum-keskaja teemapark“ eeldatav eelarve on  

1 200 000 eurot ja omaosalus on loodetavalt 15%. 

Saadud toetused tegevuskuludeks 
Sihtasutuse eesmärkide, tegevuskava ja põhikirja järgsete tegevuste elluviimiseks andis 

Vastseliina vald toetust 2015. aastal 32 000 eurot ja 2014. aastal 37 000 eurot. 

Eesti Kultuurkapitalilt saadi 2015. aastal toetusi 4000 eurot (2014. aastal oli 4000 eurot). 

Keskkonna Investeeringute Keskus toetas Vana-Vastseliina pargi ja linnuse territooriumi 

hooldustöid 2015. aastal 4000 euroga, millele lisandus omaosalus 1000 eurot, ning 2014. 

aastal 4000 euroga, millele lisandus omaosalus 2000 eurot. 

2016. aastaks planeeritavad projektialased tegevused 

Lähituleviku investeeringud tehakse projektitoetustega ja Vastseliina vallalt eraldatavate 

vahenditega. Keskkonna Investeeringute Keskusele (KIK) esitatud taotluse alusel taotletakse 

2016. aastaks Vana-Vastseliina kompleksi (mõisapark, väike matkarada ja linnuse 

territoorium) hoolduseks 5000 eurot, millele lisandub omaosalus summas 1000 eurot. 

Vastseliina vallavalitsus jätkab Muinsuskaitseameti toetusel linnuse lõunamüüri 

konserveerimist. Eesti Kultuurkapitalile esitatakse projektid, et saada toetusi suurürituste 

läbiviimiseks. 
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2015. aasta olulisemad tegevused: 

Toimunud üritused: salongiõhtud, kolm ajutist näitust, juunis XXI Maarahva Laat, juulis 

kontsertsari „Linnuse öömuusika“ ning avatud väravate päev koos kontserdiga „Tšellod öös“, 

augustis Tulede Öö, oktoobris Lindora laat. Linnuse külastuskeskuses ja linnusekompleksi 

territooriumil korraldati temaatilisi ja ajaloolisi üritusi. 

Osaleti Riia turismimessil Balttour ning Tallinna turismimessil Tourest.  

KIK-i projekti toel viidi läbi hooldustööd linnuse kompleksis.  

Ehitati uus puidust lava linnuse kompleksi ning lammutati mõisapargi puidust mädanenud 

laululava. SA nõukogu otsusega müüdi maha vana Volkswagen Transporteri buss ning võeti 

liisingusse kasutusrendiga uus Ford Costumi väikebuss. 

2016. aasta planeeritavad olulisemad tegevused 

2011. aasta suvel avati Vastseliina linnuse külastuskeskuses endine Piiri kõrts. Hoones 

valmistatakse ette ja viiakse läbi erinevaid üritusi ning turismi- ja kultuuripakette, mis 

arendavad erinevaid turismialaseid teenuseid piiskopilinnuse kompleksi tutvustamiseks. 

Piiri kõrtsi vastas asuv sepikoda on muudetud ümber käsitööpood-kohvikuks, mis on avatud 

suvisel hooajal. Käsitööpood antakse tasuta rendile MTÜ-le Vana-Vastseliina Külaühing ja 

kohvikus tegutseb sihtasutus ise. 

Osaletakse ühel rahvusvahelisel turismimessil, Tourest2016 Tallinnas. 

Jätkatakse piiskopilinnuse kompleksi ja mõisapargi hooldust ja arendamist.  

Korraldatakse koostöös valla mittetulundusühingute, allasutuste ja vabatahtlikega erinevaid 

üritusi linnuse kompleksi tutvustamiseks ja külastajate meelitamiseks Vastseliina valda. 

Planeeritud on korraldada mitu ajutist foto-, maali- ja kunstinäitust. Suuremad üritused on 

järgmised: 14. mai muuseumiöö; 18.-19. juuni maarahva laat; 2. juuli „Linnuse öömuusika“; 

26. august Tulede Öö ja 28. oktoober Lindora laat. 

Linnuse reklaamimise eesmärgil osaletakse eeldatavalt väljapanekuga Tartu hansapäevadel, 

maarahva laadal, XXIII Seto Kuningriigipäeval ja võimalusel vana aja päevadel Lätis ning 

Venemaal Irboskas. 

Olulised sündmused ja asjaolud, mis võivad mõjutada finantsseisundit või 

majandustulemusi: 

Halvad ilmastikutingimused võivad mõjutada ürituste läbiviimisega planeeritud tulusid. 

Venemaa turistide arvu mõjutab poliitiline olukord koos Euroopa Liidu poolt algatatud 

sanktsioonidega. Suureks probleemiks lähiaastatel võib olla Eesti Vabariigi valitsuse ja 

riigikogu poolt kavandatav haldusreformi elluviimine. 

 

Vastseliina Piiskopilinnuse SA tähtsamaid finantsnäitajaid saab näha aastaaruande lisast nr 6. 
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Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne 

 

 

 

Konsolideeritud bilanss 

Tuhandetes eurodes 

 

 

 Lisa 31.12.2015 31.12.2014 

    

Varad  8 866 9 094 

     

 Käibevara  1 170 1 031 

 Raha  2 922 663 

 Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded  3 118 98 

 Muud nõuded ja ettemaksed 4 129 270 

 Varud  1 0 

     

 Põhivara  7 696 8 063 

 Kinnisvarainvesteeringud 7 321 328 

 Materiaalne põhivara 8 7 375 7 735 

     

Kohustused ja netovara  8 866 9 094 

     

 Lühiajalised kohustused  296 404 

 Võlad tarnijatele  34 152 

 Võlad töötajatele  39 34 

 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 9 121 115 

 Laenukohustused 11 102 103 

     

 Pikaajalised kohustused  285 228 

 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 9 0 2 

 Laenukohustused 11 285 226 

    

Netovara  8 285 8 462 

 Vallavalitsuse netovara  8 285 8 462 

  Reservid  2 2 

  Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem  8 466 8 275 

  Aruandeaasta tulem  -183 185 
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Konsolideeritud tulemiaruanne 

Tuhandetes eurodes 

 

 Lisa 2015 2014 

      

Tegevustulud   3 031 2 863 

 Maksutulud 3 1 113 1 013 

 Tulud kaupade ja teenuste müügist 13 619 597 

 Saadud toetused 12 1 265 1 236 

 Muud tegevustulud 14 34 17 

Tegevuskulud  -3 211 -2 673 

 Antud toetused 15 -239 -209 

 Tööjõukulud 16 -1 404 -1 281 

 Muud tegevuskulud 17 -772 -756 

 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7,8 -796 -427 

Tegevustulem  -180 190 

      

Finantstulud ja –kulud  -3 -5 

 Intressikulu 11 -4 -6 

 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 2 1 1 

    

Aruandeaasta tulem  -183 185 

 Vallavalitsuse tulem  -183 185 
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne 

Tuhandetes eurodes 

 

 Lisa 2015 2014 

      

Rahavood põhitegevusest    

 Tegevustulem   -180 190 

 Korrigeerimised:    

  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 7,8 796 427 

  Põhivara soetusega kaasnev käibemaksukulu 17 63 80 

  Kasum/kahjum varade müügist 7, 8, 14 -3 7 

  Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks  12 -350 -418 

  Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15 38 27 

 Korrigeeritud tegevustulem  364 313 

  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus  -51 9 

  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus  8 28 

 Kokku rahavood põhitegevusest  321 350 

      

Rahavood investeerimistegevusest     

 Tasutud materiaalse põhivara eest   -534 -388 

 Laekunud materiaalse põhivara müügist 7,8 6 0 

 Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks 12 450 251 

 Tasutud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks 15 -38 -27 

 Laekunud intressid ja muud finantstulud 2 1 1 

 Kokku rahavood investeerimistegevusest  -115 -163 

      

Rahavood finantseerimistegevusest    

 Laekunud laenud  160 0 

 Tagasi makstud laenud  -100 -128 

 Tasutud kapitalirendi põhiosa maksed  -3 -3 

 Tasutud intressid ja muud finantskulud 11 -4 -7 

 Kokku rahavood finantseerimistegevusest  53 -138 

      

Puhas rahavoog  259 49 

      

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 2 663 614 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 2 922 663 

Raha ja selle ekvivalentide muutus  259 49 
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 

Tuhandetes eurodes 

 Kohaliku omavalitsuse netovara 

Reservid Akumu-

leeritud 

tulem 

Kokku 

Saldo 31.12.2013 2 8 272 8 274 

        Põhivara ümberhindlus (lisa 8) 0 3 3 

Aruandeaasta tulem 0 185 185 

Saldo 31.12.2014 2 8 460 8 462 

        Põhivara ümberhindlus (lisa 8) 0 6 6 

Aruandeaasta tulem 0 -183 -183 

Saldo 31.12.2015 2 8 283 8 285 

 

Eelarve täitmise aruanne  

Tuhandetes eurodes 

 Eelarve  täitmise aruanne 
Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 1 966 2 063 2 151 

Maksutulud 1 007 1 030 1 092 

  Tulumaks 919 942 1 001 

  Maamaks 88 88 91 

Kaupade ja teenuste müük 122 168 189 

Saadud toetused tegevuskuludeks 811 839 839 

  Tasandus- ja toetusfond 800 800 800 

  Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 11 39 39 

Muud tegevustulud 26 26 31 

  Kaevandamisõiguse tasu 24 24 30 

  Laekumine vee erikasutusest 1 1 1 

  Saastetasud 1 1 0 

  Muud tegevustulud    

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU -1 914 -2 045 - 1 884 

Sotsiaaltoetused, sihtotstarbelised toetused 

füüsilistele isikutele 
-169 -170 -134 

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks -85 -92 -90 

Mittesihtotstarbelised toetused -11 -11 -11 

Personalikulu -1 160 -1 193 -1 161 

Majandamiskulu -474 -578 -488 

Muud tegevuskulud -15 -1 0 
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 Eelarve  täitmise aruanne 
Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

PÕHITEGEVUSE TULEM 52 18 267 

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -293 -226 -63 

Põhivara müük 0 0 2 

Põhivara soetus -708 -642 -512 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 486 516 516 

Antav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -61 -90 -65 

Finantskulu -10 -10 -4 

FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU 136 72 57 

Kohustuste võtmine 240 177 160 

Kohustuste tasumine -104 -105 -103 

LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS    -105 -136 261 

Muutus sularahas ja hoiustes -105 -136 261 

 

Põhitegevuse kulud; investeerimistegevus 

tegevusvaldkondade kaupa  

Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 212 201 191 

   Vallavolikogu 16 16 15 

   Vallavalitsus 160 163 161 

   Reservfond 15 1 0 

   Valitsussektori võla teenendamine 10 10 4 

  

 Omavalitsuste liikmemaksud ja ühistegevuse 

kulud 11 11 11 

 MAJANDUS 333 312 182 

   Põllumajanduse toetamine 1 1 1 

   Elektrienergia 1 1 1 

   Muu energia- ja soojamajandus 9 9 8 

   Ehitus 15 15 15 

   Valla teed ja tänavad 198 201 79 

   Kaubanduse toetamine  1 1 1 

   Turism 87 62 55 

   Muu majandustegevusega seonduv  21 22 22 

 KESKKONNAKAITSE 12 17 16 

  Jäätmekäitlus 12 17 16 

 ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 101 151 119 

   Veevarustus 54 82 59 

   Tänavavalgustus 17 17 17 

   Elamumajandus 30 52 43 

 TERVISHOID 28 22 19 
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Põhitegevuse kulud; investeerimistegevus 

tegevusvaldkondade kaupa  

Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

 VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 331 356 330 

   Sporditegevus 43 46 39 

   Laste muusika- ja kunstikoolid 115 122 119 

   Noorsootöö ja noortekeskused 32 36 32 

   Raamatukogud 61 63 59 

   Rahvamaja 57 66 60 

   Kultuuriüritused 6 6 6 

   Seltsitegevus 11 11 9 

   Valla ajaleht ja koduleht 5 5 5 

  Kiriku toetamine 1 1 1 

 HARIDUS 1 430 1 498 1 421 

   Algharidus 685 714 677 

   Põhikoolid 280 284 270 

   Gümnaasiumid 316 333 316 

   Üldhariduse otsekulud 81 81 81 

   Täiskasvanute gümnaasiumid 2 2 2 

   Koolitransport 33 34 33 

   Koolitoit  32 46 40 

   Muu haridus, sh hariduse haldus 1 4 2 

 SOTSIAALNE KAITSE 246 230 187 

  Hooldekodudes viibijate toetamine 45 45 35 

   Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 52 55 47 

   Muu eakate sotsiaalne kaitse 3 3 3 

   Muud peretoetused 57 59 38 

   Sotsiaalmaja 27 6 2 

   Riiklik toimetulek 32 32 32 

   Sotsiaalse kaitse haldus 30 30 30 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma 

koosseisult konsolideerimata finantsaruannetele (vt lisa 20).  

Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole 

konsolideerimata finantsaruannetega võrreldav (vt ka lisa 1). 

Eelarve täitmise aruandes kajastatakse reservfond järgmiselt: 

1) esialgses eelarves kajastatakse reservfond ühel real eraldi vastava nimetusega 

põhitegevuse kuluna;  

2) lõplikus eelarves kajastatakse reservfondi real summa, mille võrra pole reservfondist 

tehtud väljamakse otsuseid (kasutamata jääk), reservfondi kulutamiseks tehtud otsused 

kajastatakse samal ajal sellel eelarvekirjel, milleks need eraldati (näiteks, kui 

reservfondist otsustati katta ehituse kallinemine, siis kajastatakse vastavas summas 

reservfond vähendatuna ja investeerimistegevuse osas põhivara soetus suurendatuna); 

3) tegelik kulutamine kajastatakse vastavalt tegelikult tehtud kuludele.  

Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 20. 



49 

 

 

Lisa 1. Aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 

Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses Eesti 

hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt 

tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud 

raamatupidamise seaduses, mida täiendab riigi raamatupidamise üldeeskiri.  

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 

 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud, lähtudes 

soetusmaksumuse printsiibist, v.a  kauplemiseesmärgil hoitavad väärtpaberid ja 

tuletisinstrumendid, mida kajastatakse õiglases väärtuses, ning olulised enne 1995. aastat 

soetatud kinnisvarainvesteeringud ja materiaalne põhivara, mis on kajastatud ühekordselt 

ümberhinnatud väärtuses.  

Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks 

Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või 

kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem bilansikuupäevast arvestatuna.  

Raha ja raha ekvivalendid   

Bilansis kajastatakse rahana kassas olevat sularaha ning pankades olevaid arvelduskontode 

jääke (v.a arvelduskrediit) ja lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Pangadeposiitidelt 

bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena.  

Nõuded 

Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse, lähtudes 

tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi 

laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. 

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. 

Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on 

kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.  

Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude 

kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 

Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused 

Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest vastava 

üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse üksusi, 

mille nõukogus  või muus kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20% kuni 50% 

hääleõigusest. 

Osalused konsolideerimata aruannetes 

Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi 

sihtasutustes  ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju. Tuletatud 

soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka osalusi olulise mõju all 

olevates äriühingutes (sidusettevõtjad).  Alla 50% osalusi sihtasutustes ja 

mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on soetamisel kajastatud kuluna.  

Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 

väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende 

soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti 
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omakapitalist aruandekohustuslasele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja 

mittetulundusühingute korral nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse 

bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte 

kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.  

Konsolideerimine 

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub 

konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle katkemiseni.  

Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist 

kajastatakse ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustused 

nende õiglases väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse nende 

raamatupidamisväärtuses). 

Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud rida-

realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded, 

kohustused, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud. 

Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes 

kapitaliosaluse meetodil.  

Kinnisvarainvesteeringud 

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maa, hooned ja 

rajatised), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõstmise eesmärgil ja mida 

konsolideerimisgrupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses. 

Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses, 

millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt 

materiaalse põhivara kajastamisele.  

Materiaalne põhivara 

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema perioodi 

jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 

soetatud varade korral alates 1917 eurost).  

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, 

liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute lisamisel 

hinnatakse vara  järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse põhivara kulumi 

normi.   

Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle kasutuselevõtmiseks, 

v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse 

kuluna.  

Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 

võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse 

lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle 

hinnangulisest kasulikust elueast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku 

elueaga komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, 

võetakse komponendid eraldi arvele. 

Uue põhivara kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

 Hooned ja rajatised 1,5‒15%  

 Masinad ja seadmed 10‒35%  

 Infotehnoloogia seadmed 33‒50%  
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 Inventar, tööriistad 10‒20%    

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene,  ei amortiseerita. 

Ümberhindlus 

Aastatel 2003‒2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne 

ümberhindlus, mis tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996. aastal toimunud 

hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke raamatupidamises.  

Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. aastat, 

võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti võetakse 

ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara, mis on 

saadud seoses pärijate puudumisega. 

Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel 

turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. 

Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada. Turuhinna 

puudumise korral on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivara lubatud erandjuhul 

võtta arvele ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses. 

Immateriaalne põhivara 

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku elueaga üle ühe 

aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost (kuni 31.12.2010 soetatud varade korral alates 

1917 eurost). Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha 

arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. 

Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja 

amortisatsioonimäärad aastas on järgmised: 

 Tarkvara 5‒10%  

Uurimis- ja arenguväljaminekud on kajastatud tekkimisel kuluna.  

Renditud varad 

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga 

seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse 

kasutusrendina. 

(a) Aruandekohustuslane on rentnik 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas 

või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi 

tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud 

juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara 

omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku 

eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust 

vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.  

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. 

(b) Aruandekohustuslane on rendileandja 

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud 

netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude 

põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks.  

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu 

põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.  

Eraldised ja tingimuslikud kohustused 
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Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või 

lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast ning mille 

suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei ole 

kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja kogemustest. 

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 

kohustusteks, kuid mille kohustusena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud 

raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustustena. 

Sihtfinantseerimine 

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud 

toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud 

kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud, ning eksisteerib piisav kindlus, et 

sihtfinantseerimine leiab aset.  

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse 

nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid 

eraldi.  

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 

printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate 

kuludega.  

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema 

soetusmaksumuses, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.  

Kassareserv 

Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada 

vallavalitsuse likviidsus. See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, 

mida võib kasutada aruandeaasta kestel laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, 

kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.  

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine 

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval 

ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.  

Tulude arvestus 

Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele 

tekkepõhiselt vastavalt maksu- ja tolliameti ja keskkonnaministeeriumi poolt esitatud 

teatistele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahve trahvide 

määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui 

kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud 

kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, 

lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu kajastatakse tekkepõhiselt sisemise 

intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse dividendide väljakuulutamisel. 

Kulude arvestus 

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad 

maksud ja lõivud, sh  käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks, kajastatakse 

soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel „Muud tegevuskulud“. Dividendide 

väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel. 

Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna. 
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Seotud osapooled 

Seotud osapoolteks loetakse Vastseliina vallavolikogu ja -valitsuse liikmed ning asutuste 

juhid, kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluva 

sihtasutuse  ja äriühingute nõukogu ja juhatuste liikmed, kõigi eelpool loetletud tegev- ja 

kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka nende valitseva ja olulise mõju 

all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 

Konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste 

hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva 

vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud 

tehingutega.  

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, 

kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, avalikustatakse 

raamatupidamise aastaaruande lisades. 

Eelarve täitmise aruanne 

Eelarve täitmise aruanne on koostatud vallavalitsuse kohta (konsolideerimata) kassapõhiselt, 

mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda  tekkepõhistes konsolideerimata aruannetes 

(vt lisa 20) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele 

erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised erinevad arvestuspõhimõtted: 

1) põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning 

põhivara müügist laekunud summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega 

tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise aruandes ei kajastata; 

2) kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks on eelarve 

täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara soetamise kuluna.  
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Lisa 2. Raha ja selle ekvivalendid 

Tuhandetes eurodes 

 31.12.2015 31.12.2014 

Sularaha 1 1 

Arvelduskontod pankades 594 485 

Deposiidid pankades järelejäänud tähtajaga 1‒3 kuud 327 177 

Raha ja selle ekvivalendid kokku 922 663 

Rahalt teenitud intressitulu 1 1 

Tähtajalised deposiidid pankades on 2-päevase etteteatamistähtajaga katkestatavad, kuid siis 

ei kanna need intressitulu. Tähtajalistelt deposiitidelt teenitud intressinõue on seisuga 

31.12.2015 on alla ühe tuhande euro (seisuga 31.12.2014 oli üks tuhande eurot). 

 

Lisa 3. Maksud, lõivud, trahvid 

Tuhandetes eurodes 

 

A. Maksu-, lõivunõuded ja maksukohustused 

 Lühiajalised nõuded Lühiajalised kohustused 

 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Maksud brutosummas     

 Tulumaks 108 86 18 16 

 Käibemaks 0 0 0 2 

 Sotsiaalmaks 0 0 38 32 

 Töötuskindlustusmaksed 0 0 3 3 

 Kogumispensionimaksed 0 0 2 1 

Kokku maksud 108 86 61 54 

Loodusressursside kasutamise 

ja saastetasud 

10 12 1 1 

Kokku maksud, 

loodusressursside kasutamise 

ja saastetasud  

118 98 62 55 

 

B. Maksu-ja lõivutulud 

 Tulud 

 2015 2014 

Maksud 1 113 1 013 

 Tulumaks 1 022 928 

 Maamaks 91 85 

Lõivud (vt lisa 13) 4 3 

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud (vt lisa 

14) 

29 23 

 Kohaliku tähtsusega maardlate 

kaevandamisõiguse tasu 

28 22 

 Tasud vee erikasutusest 1 1 

Kokku maksud, lõivud 1 146 1 039 
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Lisa 4. Muud nõuded ja ettemaksed 

Tuhandetes eurodes 

 2015 2014 

 
Lühiajaline osa Lühiajaline osa 

Nõuded ostjate vastu 54 58 

 Brutosummas 56 63 

 Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud -2 -5 

Muud nõuded 7 2 

Nõuded toetuste eest (vt lisa 12) 1 172 

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded  21 5 

Ettemakstud toetused 46 33 

Muud nõuded ja ettemaksed kokku 129 270 

 

Lisa 5. Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes 

Tuhandetes eurodes 

Siinses konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud valitseva mõju all olev 

sihtasutus. 

Nimetus, aasta 

Vastseliina Piiskopilinnuse SA 

Osaluse 

määr 

(%) 

Tulemiaruande näitajad Bilansi 

näitajad aasta 

lõpus 

Tegevus

-tulud 

Tegevus-

kulud 

Tule

m 

Vara

d 

Neto-

varad 

          2015 100 158 -161 -3 75 69 

          2014 100 145 -159 -14 82 77 

Vastseliina Piiskopilinnuse SA asutati 27.08.2008.  Asutamisel maksti sihtasutuse 

sihtkapitaliks 13 000 eurot.  

 

Lisa 6. Osalused tütarettevõtjates 

Tuhandetes eurodes 

Siinses konsolideeritud aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised valitseva mõju 

all olevad äriühingud: 

Nimetus, aasta Osaluse 

määr 

(%) 

Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad 

aasta lõpus 

Tegevus

-tulud 

Tegevus

-kulud 

Tu-

lem 

Va-

rad 

Neto-

varad 

OÜ Vastseliina Hambaravi       

 2015 100 33 -31 2 29 24 

 2014 100 29 -31 -2 27 22 

OÜ Vastseliina Hooldekodu       

 2015 100 181 -179 2 55 39 

 2014 100 150 -148 2 50 37 
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Nimetus, aasta Osaluse 

määr 

(%) 

Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad 

aasta lõpus 

Tegevus

-tulud 

Tegevus

-kulud 

Tu-

lem 

Va-

rad 

Neto-

varad 

OÜ Vaks       

 2015 100 243 -185 58 592 540 

 2014 100 180 -188 -8 529 482 

OÜ Vastseliina Hambaravi on asutatud 26.08.1998. Põhitegevusala on stomatoloogiline 

arstiabi. 

OÜ Vastseliina Hooldekodu on asutatud 20.12.1996. Põhitegevusala on sotsiaalhooldus. 

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

kanalisatsiooniteenused, elamumajandus. 

 

Lisa 7. Kinnisvarainvesteeringud 

Tuhandetes eurodes 

Jääk seisuga 31.12.2014  

 Soetusmaksumus  379 

 Akumuleeritud kulum  -51 

 Põhivara jääkväärtus  328 

Amortisatsioon ja allahindlused -7 

Jääk seisuga 31.12.2015  

 Soetusmaksumus  379 

 Akumuleeritud kulum  -58 

 Põhivara jääkväärtus  321 

 

 2015 2014 

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt  7 7 

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud  -7 -5 
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Lisa 8. Materiaalne põhivara 

Tuhandetes eurodes 

 

  Maa 
Hooned ja 

rajatised 

Masinad ja 

seadmed 

Muu 

põhi-

vara 

Lõpetamata 

tööd  
Kokku 

Jääk 31.12.2014       

  Soetusmaksumus  12 10 553 529 272 365 11 731 

  Akumuleeritud kulum  0 -3 446 -381 -169 0 -3 996 

  Põhivara jääkväärtus  12 7 107 148 103 365 7 735 

 Soetused  0 37 17 45 327 426 

 Ümberklassifitseerimine 0 675 0 0 -675 0 

 
Müüdud varad 

müügihinnas 
-1 -1 -4 0 0 -6 

 
Kasum/kahjum varade 

müügist 
0 -1 4 0 0 3 

 
Amortisatsioon ja 

allahindlused 
0 -491 -45 -22 0 -558 

 Mahakandmine 0 -228 0 0 -3 -231 

 Ümberhindlus 0 6 0 0 0 6 

 Jääk 31.12.2015       

 Soetusmaksumus  11 10 860 532 312 14 11 729 

 Akumuleeritud kulum  0 -3 756 -412 -186 0 -4 354 

 Põhivara jääkväärtus  11 7 104 120 126 14 7 375 

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 534 000 eurot, 

mis tuleneb järgmistest summadest:  

1) aruandeaasta soetuste summa 426 000 eurot, 

2) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 63 000 eurot (vt ka lisa 17),  

3) liidetud aasta lõpuks tarnijatele tasumata summa 118 000 eurot ja lahutatud aasta 

alguseks tarnijatele tasumata summa 6000 eurot, 

4) lahutatud sihtfinantseerimise arvel saadud põhivara ja käibemaksukulu summa 67 000 

eurot, mille eest tasusid toetuse andjad otse tarnijale ja mis ülaltoodud tabelis on 

kajastatud soetusena.   

Aruandeaastal võeti ümberhindlusena peremehetu hoone summas 6000 eurot, mis hinnati 

turuhinnas.  

 

Kapitalirendi tingimustel renditud varad 

 Infotehnoloogia-

arvutid  

Masinad ja 

seadmed 

Kokku 

         Jääkväärtus 31.12.2014    

 Soetusmaksumus  11 0 11 

 Akumuleeritud kulum  -8 0 -8 

 Jääkväärtus 31.12.2015    
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 Infotehnoloogia-

arvutid  

Masinad ja 

seadmed 

Kokku 

 Soetusmaksumus 11 0 11 

 Akumuleeritud kulum -11 0 -11 

 

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara 

 Hooned  

Jääkväärtus 31.12.2014  

 Soetusmaksumus  17 

 Akumuleeritud kulum  -6 

Jääkväärtus 31.12.2015  

 Soetusmaksumus  17 

 Akumuleeritud kulum  -7 

 

 2015 2014 

Kasutusrenditulud materiaalselt põhivaralt  1 1 

Kasutusrendile antud põhivara halduskulud  2 2 

 

Lisa 9. Muud kohustused ja saadud ettemaksed 

Tuhandetes eurodes 

 2015 2014 2014 

 
Lühiajaline 

osa 

Lühiajaline 

osa 

Pikaajaline 

 osa 

Maksukohustused (vt lisa 3) 62 55 0 

Muud kohustused 2 1 2 

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed  

(vt lisa 12) 

26 27 0 

Muud tulevaste perioodide tulud  31 32 0 

Muud kohustused ja saadud 

ettemaksed kokku 

121 115 2 

 

Lisa 10. Tingimuslikud kohustused 

Tuhandetes eurodes 

Võimalikud dividendid ja tulumaks võimalikelt dividendidelt 2015 2014 

OÜ Vaks 517 459 

Võimalikud dividendid 414 367 

Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt 103 92 

OÜ Vastseliina Hooldekodu 36 34 

Võimalikud dividendid 29 27 

Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt 7 7 

OÜ Vastseliina Hambaravi 20 17 

Võimalikud dividendid 16 14 
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Võimalikud dividendid ja tulumaks võimalikelt dividendidelt 2015 2014 

Tulumaksukohustus võimalikelt dividendidelt 4 3 

Kokku võimalikud dividendid ja tulumaks võimalikest 

dividendidelt 573 510 

Konsolideerimisgruppi kuuluvatel ettevõtjatel on bilansipäeva seisuga jaotamata kasumit 

kokku 573 000 euro väärtuses (võrreldava perioodi lõpuks 510 000 eurot), millelt arvestatud 

tulumaks on esitatud tingimusliku kohustusena. 2013. aastal mõjutas oluliselt OÜ Vaks 

kasumit valla antud toetus OÜ-le Vaks summas 367 000 eurot. Kajastati kogusummas 

kasumiaruandes. 

 

Lisa 11. Laenukohustused 

Tuhandetes eurodes 

  Järelejäänud tähtajaga  

Kokku 
  

Kuni 1 

a 
1-2 a 2-3 a 3-4 a 4-5 a 

üle 5 

aasta 

Jääk seisuga 31.12.2014 103 101 50 25 50 0 329 

  Pangalaenud 100 100 50 25 50 0 325 

  Kapitalirendikohustused 3 1 0 0 0 0 4 

Jääk seisuga 31.12.2015 102  60  50  50  50  75 387 

  Pangalaenud 100 60 50 50 50 75 385 

  Kapitalirendikohustused 2 0 0 0 0 0 2 

 

Informatsioon laenulepingute kaupa 

Laenu 

andja 

Lõpp- 

tähtaeg 

Intressimäär 

aastas % 

Alus-

valuuta 
Jääk Jääk 

Intressi-

kulu 

Intressi-

kulu 

    31.12.2015 31.12.2014 2015 2014 

SEB Eesti 

Ühispank 

AS 

2015 

6 kuu 

EURIBOR 

+0,49% 

euro 0 35 1 1 

SEB Eesti 

Ühispank 

AS 

2015 

panga 

baasintress 

+0,24% 

euro 0 12 1 0 

SEB Eesti 

Ühispank 

AS 

2016 

6 kuu 

EURIBOR 

+1,88% 

euro 49 100 2 3 

SEB Eesti 

Ühispank 

AS 

2017 

3 kuu 

EURIBOR 

+1,24% 

euro 76 78 0 1 

Danske 

Bank AS 
2020 

6 kuu 

EURIBOR 

+1,52% 

euro 100 100 0 1 

Elion 2016 11% euro 2 4 0 0 
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Laenu 

andja 

Lõpp- 

tähtaeg 

Intressimäär 

aastas % 

Alus-

valuuta 
Jääk Jääk 

Intressi-

kulu 

Intressi-

kulu 

    31.12.2015 31.12.2014 2015 2014 

Ettevõtted 

AS 

Danske 

Bank AS 
2022 

3 kuu 

EURIBOR 

+0,9% 

euro 160 0 0 0 

 

Lisa 12. Saadud toetused 

Tuhandetes eurodes 

 

PRIA ‒ Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

KIK ‒ Keskkonnainvesteeringute Keskus SA 

EAS ‒ Ettevõtluse Arendamise SA 

 

 Rahalised sihtfinantseerimised 

 

 

Saadud 2015 Jääk 31.12.2015 

Saadud 

tegevus-

kulude 

siht-

finant-

seeri-

mine 

Saadud 

sihtfinant-

seerimine 

põhivara 

soetuseks 

Muud 

toetu-

sed 

Nõuded 
Laekunud 

ettemaksed 

Riigieelarvest tasandus- ja toetusfond   800   

EAS-ilt lasteaia rekonstrueerimiseks  240    

KIK-ilt Vana-Vastseliina 

reoveepuhasti rekonstrueerimine 
 68    

Majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumilt 

teehoiuks 

  55   

Võru maavalitsuselt hajaasustuse 

veeprogrammile 
 17   26 

Kaitseministeeriumilt metsavendade 

kalmistu rajamiseks 
 15    

Muinsuskaitseametilt lossivaremete 

müüride renoveerimiseks 
 10    

Eesti Kultuurkapitalilt ürituste 

toetuseks 
  8   

Haridus- ja teadusministeeriumilt 

erikooli tasuvusanalüüsile rakenduse 

leidmiseks  

5     

PRIA-lt koolipiim ja -puuvili 5     

Haridus- ja teadusministeeriumilt 

erakoolidelt teenuse ostumise kulude 
4   1  
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 Rahalised sihtfinantseerimised 

 

 

Saadud 2015 Jääk 31.12.2015 

Saadud 

tegevus-

kulude 

siht-

finant-

seeri-

mine 

Saadud 

sihtfinant-

seerimine 

põhivara 

soetuseks 

Muud 

toetu-

sed 

Nõuded 
Laekunud 

ettemaksed 

katmiseks 

KIK-ilt linnuse ümbruse korrashoiuks 4     

KIK-ilt ohtlike jäätmete kogumiseks 4     

Võru maavalitsuselt 

lapsehoiuteenusele 
4     

Võru maavalitsuselt vallaliinide 

toetuseks 
4     

Võrumaa keskraamatukogu edastas 

kultuuriministeeriumi eralduse 

raamatute soetuseks 

4     

Eesti Avatud Noortekeskuste 

Ühendus MTÜ-lt projektide 

„Riskilapsed ja -noored“ ja 

„Murdepunkt“ teostamiseks 

4     

Eesti töötukassa 3     

Rahandusministeeriumilt 

aadressandmete korrastamiseks 
2     

Haridus- ja teadusministeeriumilt 

gümnaasiumile keele- ja 

kirjanduslaagri teostamiseks 

2     

Kaitseministeeriumilt gümnaasiumile 

riigikaitseõppetuseks  
2     

Eesti muusikakoolide liidult „Igale 

lapsele oma pill“ 
2     

Haridus- ja teadusministeeriumilt 

projekti „3‒7aastastele lastele eesti 

keele õppe korraldamine“ 

teostamiseks 

1     

Võru maavalitsuselt ujumise 

algõppeks, tervishoiu ja noorsootöö 

üritusteks 

1     

Eesti Kooriühingult laulu- ja 

tantsupeol osalemiseks 
1     

Kokku saadud toetused 52 350 863 1 26 
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 Rahalised 

sihtfinantseerimised 

Saadud 2014 Jääk 31.12.2014 

Saadud 

tegevus-

kulude 

sihtfinant-

seerimine 

Saadud sihtfi-

nantseerimine 

põhivara soe-

tuseks 

Muud 

toetu-

sed 

Nõuded 
Laekunud 

ettemaksed 

Riigieelarvest tasandus- ja 

toetusfond 
0  0  693 0  0  

Riigieelarvest õppelaenude 

kustutamiseks 
1 0  0  0  0  

Riigieelarvest teehoiuks 50 89 0  0  0  

Rahandusministeerium hüvitas 

aadressandmete korrastamise 

kulusid 

4 0  0  0  0  

Haridus- ja 

teadusministeeriumilt 

gümnaasiumile Lõuna-Eesti 

noorte keele- ja 

kirjanduslaagri „Värvikas ja 

täpne tõlge“ teostamiseks 

2 0  0  0  0  

Muinsuskaitseametilt 

lossivaremete müüride 

renoveerimiseks 

0  0  0  0  5 

Haridus- ja 

teadusministeeriumilt projekti 

„3‒7aastastele lastele eesti 

keele õppe korraldamine“ 

teostamiseks 

1 0  0  0  0  

PRIA-lt koolipiim ja -puuvili 5 0  0  0  0  

KIK-ilt Liphardi jahilossi 

lammutuseks 
25 0  0  0  0  

KIK-ilt linnuse ümbruse 

korrashoiuks 
5 0  0  0  0  

KIK-ilt ohtlike jäätmete 

kogumiseks 
3 0  0  0  0  

Võru maavalitsuselt 

hajaasustuse veeprogrammile 
0  13 0  0  19 

Võru maavalitsuselt 

lapsehoiuteenusele 
4 0  0  0  0  

Võru maavalitsuselt ujumise 

algõppeks, tervishoiu ja 

noorsootöö üritusteks 

2 0  0  0  0  

Võru maavalitsuselt 

vallaliinide toetuseks 
4 0  0  0  0  

Võrumaa keskraamatukogu 

edastas kultuuriministeeriumi 

eralduse raamatute soetuseks 

3 0  0  0  0  
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 Rahalised 

sihtfinantseerimised 

Saadud 2014 Jääk 31.12.2014 

Saadud 

tegevus-

kulude 

sihtfinant-

seerimine 

Saadud sihtfi-

nantseerimine 

põhivara soe-

tuseks 

Muud 

toetu-

sed 

Nõuded 
Laekunud 

ettemaksed 

Eesti Avatud Noortekeskuste 

Ühendus MTÜ-lt projekti  

„Riskilapsed ja -noored“ 

teostamiseks 

0  0  0  0  3 

Eesti Kultuurkapitalilt ürituste 

korraldamise toetamiseks 
8 0  0  0  0  

Eesti Kooriühingult laulu- ja 

tantsupeo kuludeks 
1 0  0  0  0  

Eesti töötukassa 5 0  0  0  0  

Kaitseministeeriumilt 

metsavendade kalmistu 

rajamiseks 

0  26 0  0  0  

Kaitseministeeriumilt 

gümnaasiumile 
1 0  0  0  0  

EAS-ilt lasteaia 

rekonstrueerimiseks 
0  290 0  172 0  

Eesti Infotehnoloogia ja 

Telekommunikatsiooni Liit 

toetas IT-öö tegevuste 

korraldamist Vastseliina 

noortekeskuses 

1 0  0  0  0  

Kokku saadud toetused 125 418 693 172 27 

 

Põhivara soetusega kaasnevat käibemaksukulu kajastatakse põhivara soetuseks saadud 

sihtfinantseerimisena. Riigieelarvest saadud maksed tasandus- ja toetusfondi eraldati 

järgmisteks tegevusteks: teede korrashoiuks 77 000 eurot, hariduskulude katmiseks 403 000 

eurot (2014. aastal 373 000 eurot), sotsiaalsele kaitsele 57 000 eurot (2014. aastal 48 000 eurot) 

ning üldisesse fondi  kohalike omavalitsuste maksulaekumiste erinevuste tasandamisest 

tulenevalt 263 000 eurot (2014. aastal 272 000  eurot). 

Lisa 13. Tulud kaupade ja teenuste müügist 

Tuhandetes eurodes 

 Tulud kaupade ja teenuste müügist 2015 2014 

Tulu sotsiaalalasest tegevusvaldkonnast 181 150 

Tulu kultuuri tegevusvaldkonnast 134 122 

Tulu elamu- ja kommunaalalasest tegevusvaldkonnast 133 140 

Tulu hariduse tegevusvaldkonnast 109 120 

Tulu tervishoiu tegevusvaldkonnast 24 21 

Üür ja rent (v.a kinnisvarainvesteeringutest) 17 21 
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 Tulud kaupade ja teenuste müügist 2015 2014 

Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 7) 7 7 

Riigilõivud (vt lisa 3) 4 3 

Muud tulud kaupade ja teenuste müügist 10 13 

Kokku tulud kaupade ja teenuste müügist 619 597 

 

Lisa 14. Muud tegevustulud 

Tuhandetes eurodes 

  2015 2014 

Tulu loodusressursside kasutamisest ja saastetasust (vt 

lisa 3) 
29 23 

Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist (vt 8) 3 -7 

Muud tegevustulud 2 1 

Kokku muud tegevustulud 34 17 

 

Lisa 15. Antud toetused 

Tuhandetes eurodes 

 Antud toetused 2015 2014 

Sotsiaaltoetused füüsilistele isikutele 132 143 

  Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele  56 55 

  Toimetulekutoetused 32 32 

 Peretoetused (sünnitoetused, lapse koolitoetused) 25 13 

  Toetused vanuritele 8 6 

  Matusetoetused 6 4 

  Õppetoetused 5 32 

  Muud sotsiaaltoetused (stipendiumid) 0 1 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 57 30 

  Sporditegevusele ja seltsidele 36 13 

  Kirikule ja kalmistu hoolduseks 13 8 

 Kultuuriürituste korraldamise toetamine 3 2 

 Teehoiuks 3 0 

  Tervishoiule ambulatooriumi kommunaalkuludeks 2 2 

  Põllumajandusele 0 1 

  
Ettevõtluse toetuseks Võrumaa kutsehariduskeskuse 

kompetentsikeskusele 

0 4 

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 38 27 

  Hajaasustuse veeprogramm 35 27 

 Kalmistu mõõdistamiseks 2 0 

 Külakeskustele 1 0 

Liikmemaksud 12 9 

  Kohalikele omavalitsusliitudele 10 8 
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 Antud toetused 2015 2014 

 Muud liikmemaksud 2 1 

Kokku antud toetused 239 209 

 

Lisa 16. Tööjõukulud 

Tuhandetes eurodes 

 

Tegevusvaldkond 

2015 2014 

Töötajate 

arv 
Töötasukulud 

Töötajate 

arv 
Töötasukulu 

        

Gümnaasium 39,69 412 40,0 379 

Lasteaed 18,0 132 16,91 108 

Sotsiaalnekaitse 14,35 106 10,54 87 

Vallavalitsus 7,61 93 7,58 86 

Muusikakool 9,5 83 9,5 75 

Kultuur, vabaaeg 8,83 73 9,85 76 

Turism 4,0 44 4,0 44 

Soojamajandus 3,02 29 3,04 26 

Majanduse haldamine 2,18 24 2,36 26 

Keskkonnakaitse 2,27 16 2,27 13 

Tervishoid 2,0 13 2,02 11 

Veemajandus 1,33 10 1,32 9 

Volikogu, valimised 0,04 9 0,64 11 

Elamumajandus 1,41 7 1,75 5 

Kokku töötajate arv ja 

töötasukulud 
114,23 1 051 111,78 956 

Töötajate arvuna on esitatud keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale. Ajutiste 

töölepingute korral ei ole töötajate arvu esitatud. Ajutiste töölepingute alusel arvestatud 

töötasukulud olid aruandeperioodil 31 000 eurot ja võrreldaval perioodil 43 000 eurot. 

 

  2015 2014 

Töötasukulud 1 051 956 

Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed 352 324 

Erisoodustused 1 1 

  
Töötajate õppelaenude 

kustutamine 
0 1 

  Muud erisoodustused 1 0 

Kokku tööjõukulud 1 404 1 281 
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Lisa 17 Muud tegevuskulud 

Tuhandetes eurodes 

  2015 2014 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 92 108 

Õppevahendid 86 71 

Käibemaksukulu tegevuskuludelt 69 65 

Toiduained 65 63 

Käibemaksukulu põhivara soetuselt 63 80 

Rajatiste majandamiskulud 61 51 

Kultuurikulud 47 48 

Administreerimiskulu 41 34 

Transporditeenus 39 36 

Transpordivahendite majandamiskulu 31 35 

Tootmiskulud 30 43 

Inventari majandamiskulu 27 19 

Meditsiinikulu 26 16 

Uurimis- ja arenduskulu 19 0 

Muud majandamiskulud (ostetud kaubad müügiks jm) 16 25 

Koolitus ja lähetuskulu 15 16 

Teavikud ja kunstiesemed 15 15 

Infotehnoloogiakulu 10 11 

Sotsiaalteenused 7 8 

Loodusressursside kasutamise ja saastetasud 6 4 

Eri- ja vormiriietus 2 2 

Töömasinate ja seadmete majandamiskulu 1 3 

Kulu maksu-, lõivu- ja trahvinõuetest ja nõuete ebatõenäoliselt 

laekuvaks hindamisest  
4 3 

Kokku muud tegevuskulud 772 756 

 

Konsolideerimisgrupp on võtnud kasutusrendile transpordivahendi (kaubiku). Vastavad 

rendikulud (sisalduvad ülaltoodud tabelis koos transpordivahendite majandamiskuludega) 

ning kasutusrendilepingust tulenevad järgmiste perioodide kasutusrendimaksed on järgmised: 

 2015 2014 

Rendikulu 
kasutusrendilepingult 1 0 

Järgmisel majandusaastal 3 0 

1.kuni 2. aastal 3 0 

2.kuni 3. aastal 3 0 
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Lisa 18. Seotud osapooled 

Vastseliina valla konsolideeritud aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 

 vallavolikogu liikmed, valitsuse liikmed, asutuste juhid ning valla mõju all olevate 

äriühingute ja sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmed; 

 eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid. 

Käesolev lisa ei sisalda informatsiooni konsolideerimisgruppi kuuluvate, rida-realt 

konsolideeritud üksustega ning aruandest elimineeritud tehingute kohta. 

Vastseliina vallavalitsuse hinnangul on kõik ostu- ja müügitehingud seotud osapooltega 

toimunud normaalsetel turutingimustel või vastavalt tingimustele, mis kehtivad ühtviisi nii 

seotud osapoolte kui ka mitteseotud isikutele. Toetuste saamiseks vallalt kehtivad võrdsed 

taotlemise ja eraldamise kriteeriumid kõigile taotlejatele. 

Vastseliina vald on aruandeaastal teinud kaupade ja teenuste ostutehinguid järgmiste seotud 

osapooltega: Aim Ilme, Aimu Talu OÜ, Asunduse OÜ, Baiateam OÜ, Erik Andres, Kagumari 

OÜ, Külaoru Vili OÜ, Leelanss Arne, Lõhmus Tiit, MetalSpec OÜ, Pall Heino, Palm Riia 

Õendusabi Fie, Palok Piret Fie, Umaraud OÜ. Kokku on ostutehinguid seotud osapooltega 

53 000 euro eest. 

Vastseliina vald on aruandeaastal andnud toetusi järgmistele seotud osapooltele: Dr Aune OÜ, 

Loosi Kandi Selts MTÜ, Vastseliina Käsitööühing MTÜ, Vastseliina Külade Ühendus MTÜ, 

Viitka MTÜ, Voki Külaselts MTÜ. Kokku antud toetusi seotud osapooletele 8000 eurot. 

 

Konsolideerimisgrupi tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused 

  Konsolideerimisgrupi tegev- ja 

kõrgema juhtkonna keskmine arv  

Tasude kogusumma  

(tuhandetes eurodes) 

(taandatuna täistööajale) 

2015 2014 2015 2014 

Volikogu liikmed 0,49 0,49 8 9 

Vallavalitsuse liikmed 0,07 0,07 0 0 

Vallavanemale makstud 

tasu 1,00 1,00 20 18 

Allasutuste juhtidele 

makstud tasu 6,50 6,50 65 65 

Valitseva mõju all 

olevatele 

osaühingu/sihtasutuse 

juhatajatele makstud 

töötasu 4,00 4,00 47 45 

Nõukogude liikmed 0,02 0,02 0 0 

KOKKU 12,08 12,08  133 

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksuta ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende 

hulka on arvatud kõik töötasud ja hüvitised. 

Vallavanemale, volikogu esimehele ja valla valiseva mõju alla olevatele osaügingute ja 

sihtasutuse juhatuse liikmetele ei ole ettenähtud maksta lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel 

lõpetamisel hüvitist. 
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Lisa 19. Konsolideerimata finantsaruanded 

 

Konsolideerimata bilanss 

Tuhandetes eurodes 

 

 31.12.2015 31.12.2014 

   

Varad 8 199 8 494 

    

 Käibevara 968 835 

 Raha  780 519 

 Maksunõuded  118 98 

 Muud nõuded ja ettemaksed 70 218 

    

 Põhivara 7 231 7 659 

 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates 76 81 

 Kinnisvarainvesteeringud 321 328 

 Materiaalne põhivara 6 834 7 250 

    

Kohustused ja netovara 8 199 8 494 

    

 Lühiajalised kohustused 224 342 

 Võlad tarnijatele 29 150 

 Võlad töötajatele 15 14 

 Muud kohustused ja saadud ettemaksed 78 75 

 Laenukohustused 102 103 

    

 Pikaajalised kohustused 285 226 

 Laenukohustused 285 226 

   

 Netovara 7 690 7 926 

  Reservid 2 2 

  Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 7 930 7 717 

  Aruandeaasta tulem -242 207 
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Konsolideerimata tulemiaruanne 

Tuhandetes eurodes 

 2015 2014 

     

Tegevustulud  2 523 2 461 

 Maksutulud 1 113 1 013 

 Tulud kaupade ja teenuste müügist 196 208 

 Saadud toetused 1 186 1 224 

 Muud tegevustulud 28 16 

Tegevuskulud -2 762 -2 249 

 Antud toetused -279 -252 

 Tööjõukulud -1 162 -1 068 

 Muud tegevuskulud -553 -537 

 Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -768 -392 

Tegevustulem -239 212 

     

Finantstulud ja –kulud -3 -5 

 Intressikulu -3 -6 

 Tulu hoiustelt 0 1 

   

Aruandeaasta tulem -242 207 
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne 

Tuhandetes eurodes 

 2015 2014 

     

Rahavood põhitegevusest   

 Aruandeperioodi tegevustulem  -239 212 

 Korrigeerimised:   

  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 768 392 

  Käibemaksukulu põhivara soetustelt 63 80 

  Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 1 7 

  Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks -283 -418 

  Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 38 30 

 Korrigeeritud tegevustulem 348 303 

  Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus -43 7 

  Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 1 19 

 Kokku rahavood põhitegevusest 306 329 

     

Rahavood investeerimistegevusest   

 Tasutud materiaalse põhivara eest  -513 -380 

 Laekunud materiaalse põhivara müügist 2 0 

 Laekunud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks 450 251 

 Tasutud sihtfinantseerimist põhivara soetuseks -38 -30 

 Laekunud intressid 1 1 

 Kokku rahavood investeerimistegevusest -98 -158 

     

Rahavood finantseerimistegevusest   

 Laekunud saadud laene 160 0 

 Tagasi makstud saadud laene -100 -128 

 Tasutud kapitalirendi põhiosa makseid -3 -3 

 Tasutud intresse ja muid finantskulusid -4 -6 

 Kokku rahavood finantseerimistegevusest 53 -137 

     

Puhas rahavoog 261 34 

     

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 519 485 

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 780 519 

Raha ja selle ekvivalentide muutus 261 34 
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne  

Tuhandetes eurodes 

 Kassareserv Akumuleeritud tulem Kokku 

Saldo 31.12.2013 2 7 714 7 716 

Põhivara ümberhindlus 0 3 3 

Aruandeaasta tulem 0 207 207 

Saldo 31.12.2014 2 7 924 7 926 

Põhivara ümberhindlus 0 6 6 

Aruandeaasta tulem 0 -242 -242 

Saldo 31.12.2015 2 7 688 7 690 

 

Lisa 20. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 

Eelarve on koostatud vallavalitsuse kui juriidilise isiku kohta ja vastab oma koosseisult  

konsolideerimata finantsaruannetele. Eelarve on jaotatud viide ossa: põhitegevuse tulud, 

põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus. 

 

Tuhandetes eurodes 

    
Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

Esialgne 

eelarve 

võrreldes 

lõpliku 

eelarve 

 Lõplik 

eelarve 

võrreldes 

täitmisega 

PÕHITEGEVUSE TULUD 

KOKKU 1966 2063 2151 97  88 

Tulumaks  919 942 1001 23  59 

Maamaks  88 88 91 0  3 

Kaupade ja teenuste müük 122 168 189 46  21 

Saadud toetused tegevuskuludeks 811 839 839 28  0 

Muud tegevustulud 26 26 31 0  5 

PÕHITEGEVUSE KULUD 

KOKKU -1914 -2045 -1884 -131  161 

PÕHITEGEVUSE TULEM 52 18 267 -34  249 

INVESTEERIMISTEGEVUS 

KOKKU -293 -226 -63 67  163 

Põhivara müük 0 0 2 0  2 

Põhivara soetus -708 -642 -512 66  130 

Saadud sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks 486 516 516 30  0 

Antav sihtfinantseerimine põhivara 

soetuseks -61 -90 -65 -29  25 

Finantskulu -10 -10 -4 0  6 



72 

 

    
Esialgne 

eelarve 

Lõplik 

eelarve 

Eelarve 

täitmine 

Esialgne 

eelarve 

võrreldes 

lõpliku 

eelarve 

 Lõplik 

eelarve 

võrreldes 

täitmisega 

FINANTSEERIMISTEGEVUS 

KOKKU 136 72 57 -64  -15 

Kohustuste võtmine 240 177 160 -63  -17 

Kohustuste tasumine -104 -105 -103 -1  2 

LIKVIIDSETE VARADE 

MUUTUS    -105 -136 261 -31  397 

 

Selgitused ja põhjendused esialgse eelarve ja lõpliku eelarve oluliste vahede kohta 

Oluline erinevus põhitegevuse tuludes ja põhitegevuse kuludes oli tingitud järgnevast: 

1) Tulumaksu laekumise suurenemisest, mis võeti osaliselt (summas 23 000 eurot) 

eelarvesse järgmiste kulude tegemiseks: 

a. töötajatele, ametnikele ja vallavanemale aasta lõpuks lisatasu maksmiseks. 

2) Kaupade ja teenuste müügist laekumine suurenes 46 000 eurot, sh lasteaias ja koolis 

toitlustamisest 24 000 eurot, lastevanemate osalusest õppetöös 9000 eurot, ruumide 

rendist 7000 eurot,  tasuliste ürituste piletite müügist 1000 eurot, jäätmejaama 

tasulistest teenustest 1000 eurot jne. Vastseliina vald ei paneeri omatulu algeelarvesse. 

Omatulu laekumine lisatakse eelarvesse  jooksvalt vastavalt tegelikele laekumistele 

(nii tulu- kui ka kulueelarvesse). Neid käsitletakse kui sihitusega laekumisi, sest nende 

laekumiste järgi tehakse vastava sisuga kulud. 

3) Tegevuskulude sihtfinantseerimiseks saadud toetused suurenesid kokkuvõtlikult 28 

000 eurot. Tulude suurenemine oli 28 000 eurot, sh kultuuritegevuse projektitoetused 

8000 eurot, haridustegevuse projektitoetused 8000 eurot, koolipiima- ja puuviljatoetus 

5000 eurot, keskkonnategevuse projektitoetus 4000 eurot, aadressandmete 

korrastamise kulude katteks saadud toetus 2000 eurot, annetused lasteaiale 1000 eurot. 

Vastseliina vald ei paneeri omatulu algeelarvesse. Sihtfinantseerimiseks saadud 

laekumine lisatakse eelarvesse  jooksvalt vastavalt tegelikele laekumistele (nii tulu- 

kui ka kulueelarvesse). Nende laekumiste suurust on tihti võimatu prognoosida ning 

nimetatud summad on otstarbekas eelarveaasta tuluplaani arvata vaid juhul, kui 

nimetatud eraldised kindlasti laekuvad. 

4) Põhitegevuse kulude suurenemine, mis oli seotud kulude ümberklassifitseerimisest 

a. hooldekodu-tervisekeskuse projektiga seotud kulud summas 7000 eurot 

klassifitseeriti põhivara soetusest majandamiskuluks; 

b. keskaja teemapargi projektiga seotud kulud summas 21 000 eurot 

klassifitseeriti põhivara soetusest majandamiskuluks 

c. teede rekonstrueerimiseks olevatest vahenditest klassifitseerus 

majanduskuludeks 2000 eurot 

5) Põhitegevuse kulude suurenemine, mis oli seotud likviidsete varade kasutamisega 

a. sotsiaaltoetuste maksmiseks 2000 eurot 
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Oluline erinevus investeerimistegevuses oli tingitud järgnevast: 

1) Põhivara soetus vähenes 66 000 eurot.  Muutus oli seotud sihtfinantseerimise 

laekumiste vähenemisest ja ka suurenemist. 

 Vähenemine summas 86 000 eurot oli järgmistel objektidel: 

a. Sotsiaalmaja maakütte ehitus vähenes 21 000 eurot, sest ei saanud 

projektitoetust;  

b. Hooldekodu-tervisekeskuse rajamine vähenes 13 000 euot, sh 7000 eurot 

klassifitseeriti põhivara soetusest majandamiskuluks ja 6000 euro võrra 

vähendati kulude tegemist; 

c. Keskaja teemapargi rajamise kulud vähenesid 50 000 eurot, sh 21 000 eurot 

klassifitseeriti põhivara soetusest majandamiskuluks ja 29 000 euro võrra 

vähendati kulude tegemist; 

d. 2000 eurot teede rekonstrueerimiseks olevatest vahenditest klassifitseerus 

majanduskuludeks. 

Suurenemine oli 20 000 eurot, sh muinsuskaitseametilt lossivaremete müüride 

renoveerimiseks 5000 eurot, kaitseministeeriumilt metsavendade kalmistu 

rajamiseks 15 000 eurot. 

2) Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks suurenes 30 000 eurot: 

a. muinsuskaitseametilt lossivaremete müüride renoveerimiseks 5000 eurot; 

b. kaitseministeeriumilt metsavendade kalmistu rajamiseks 15 000 eurot; 

c. hajaasustuse veeprogrammi teostamiseks 29 000 eurot; 

d. sotsiaalmaja maakütte ehituseks ei saadud toetust, saadav sihtfinantseerimine 

põhivara soetuseks vähenes -21 000 eurot; 

e. teehoiu saadi lisaraha 2000 eurot. 

3) Antav sihtfinantseering põhivara soetuseks suurenes 29 000 eurot, et rahastada 

hajaasustuse programmi. 

 

Oluline muutus finantseerimistegevuses 

Finantseerimistegevus vähenes 64 000 eurot, sest laenu võtmine hooldekodu-

tervisekeskuse ja keskaja teemapargi rajamiseks  lükkus 2016. aastasse. 

 

Oluline muutus likviidsetes varades oli tingitud järgnevast: 

a. hooldekodu-tervisekeskuse rajamiseks kasutatud 7000 euro (klassifitseeriti 

põhivara soetusest majandamiskuluks) katteks ei võetud laenu, kuid kasutati 

likviidseid varasid. 

b. keskaja teemapargi rajamiseks kasutatud 21 000 euro (klassifitseeriti põhivara 

soetusest majandamiskuluks) katteks ei võetud laenu, kuid kasutati likviidseid 

varasid; 

c. sotsiaaltoetuste maksmiseks suunati likviidsetest varadest 2000 eurot. 

 

Selgitused ja põhjendused lõpliku eelarve ja eelarve täitmise oluliste vahede kohta 

Sularaha ja hoiused suurenesid 397 000 eurot, sh: 

1) Põhitegevuse tulude eelarvesse laekus prognoositust enam 88 000 eurot. Seda summat 

ei kasutatud täiendavate kulude tegemiseks (tulumaks 59 000 eurot, maamaks 3000 

eurot, kaevandamisõiguse tasu 5000 eurot, teenuste müük 21 000 eurot jne). 

2) 2015. aasta majanduskulude kokkuhoid koos sihtotstarbeliste vahendite jääkidega oli 

161 000 eurot. See suunati 2016. aastal majanduskuludeks.  
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Majandusaasta aruande allkiri 

 

Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande on koostanud Vastseliina vallavalitsus. 

 

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Vastseliina vallavalitsuse otsus 

aruande heakskiitmise kohta. 

 

 

 

Raul Tohv, vallavanem,  

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

 

 




