LISA
KINNITATUD
Vastseliina Vallavolikogu 30.06.2010
määrusega nr 1-1.1/17

VASTSELIINA VALLA KULTUURITEGEVUSE
ARENGUKAVA
AASTATEKS 2010 – 2015

Vastseliina 2010

SISUKORD
ARENGUKAVA KOOSTAMISE METOODIKA ...............................................................3
KASUTATUD MÕISTED ....................................................................................................5
VALLA JA KULTUURIELU ÜLDINE ISELOOMUSTUS................................................6
Ajalugu...............................................................................................................................6
Asustus...............................................................................................................................6
Lühiülevaade valla kultuurielust........................................................................................7
Rahastamine.....................................................................................................................10
KULTUURILINE KESKKOND.........................................................................................11
Suuremad üritused ...........................................................................................................12
HINNANG OLUKORRALE...............................................................................................13
VASTSELIINA VALLA KULTUURITEGEVUSE ARENGUSTRATEEGIA ................15
TEGEVUSKAVA 2010 – 2012...........................................................................................18
KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU ........................................................................21

2

ARENGUKAVA KOOSTAMISE METOODIKA
Valla/linna arengukava hõlmab valla arengusuundi üldiselt. Kui aga koostada
valdkondlikke arengukavasid, siis saab arengusuunad analüüsida läbi süvitsi, võttes
aluseks just sellele valdkonnale iseloomulikud jooned. Sellel põhimõttel on koostatud ka
Vastseliina kultuuritegevuse arengukava aastateks 2010 – 2015.
Kultuurivaldkond

hõlmab

erinevate

huvigruppide

kultuuri-

ja

sporditegevust,

kodanikuühenduste ja munitsipaalasutuste tegevust. Siinkohal on arengukava ülesandeks
teadvustada valla kultuurielu probleeme, arengusuundasid ja edueesmärke, aidata erinevad
huvigrupid koostööle, et leida ühised huvid ja tagada ühine arengusuund.
Arengukava

on

mõeldud

kasutamiseks

kõigile

Vastseliina

valla

kultuuriga

kokkupuutuvatele inimestele ja organisatsioonidele. Arengukava koostamisel on aluseks
võetud eelnev kultuuritegevuse arengukava aastateks 2005 – 2008, lisaks veel valla üldine
arengukava aastateks 2008 – 2018. Aluseks on võetud ka Kultuuriministeeriumi poolt välja
töötatud

dokument

arengukava

kultuurivaldkondlike

kokkupanekuks

kokku

arengukavade

kutsutud

koostamiseks.

kultuurinõukogu,

kes

Lisaks

on

aruelude

ja

töökoosolekute käigus selgitas välja punktid, mis arengukavasse sisse kirjutada.
Töökoosolekud toimusid ajavahemikus jaanuar 2010 – märts 2010.
Arengukava on esitatud tasakaalus tulemuskaardi (TTK) põhimõttel. Seda eelkõike
sellepärast, et valla üldine arengukava on koostatud samal meetodil ja selleks, et
valdkondlik arengukava oleks rohkem seotud üldise arengukavaga. TTK meetod tugineb
neljale näitajale:
1) kliendi perspektiiv (mõju)– mida soovib klient, milline on tema rahulolu,
valdkonna mõju ühiskonnale, kogukonnale ja kodanikule;
2) rahaline perspektiiv (ressursid) - millist finantstulemust ootavad organisatsiooni
juhid, millised on ressursid ja võimalused valdkonna arenguks;
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3) sisemise protsessi perspektiiv (protsessid) – milliseid sisemisi protsesse peab
valdama, et rahuldada omanike ja klientide soove, millised protsessid ning
struktuurid on vajalikud, et valdkonna eesmärke ellu viia
4) arengu ja õppimise perspektiiv (osalemine) – millised oskused ning teadmised
aitavad säilitada ja tugevdada organisatsiooni konkurentsipositsiooni, millised
oskused ja milline tehnoloogia on vajalik arengu saavutamiseks.
Olukorra analüüsimiseks ja probleemide ning võimaluste väljaselgitamiseks kasutati
SWOT-analüüsi. Tegevuskava koostamisel lähtuti sellest, et tegevuskavva saaks sisse
kirjutatud tegevused, mis on vajalikud läbi viia järgneva kolme aasta jooksul ja
investeeringud, mis võivad mõjutada oluliselt valla eelarvet.
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KASUTATUD MÕISTED
ERDF

Euroopa Regionaalarengu Fond

KOV

kohalik omavalitsus

RE

riigieelarve

SWOT

vahend olukorra hindamiseks, nimetus tuleneb inglise keelest S
(strengths – tugevused); W (weaknesses - nõrkused); O (opportunities –
võimalused); T (threats – ohud)

TTK

tasakaalus tulemuskaart
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VALLA JA KULTUURIELU ÜLDINE ISELOOMUSTUS
Ajalugu
Vastseliina vald asub Võrumaa kaguosas Venemaa ja Läti piiri lähedal. Ajaloolisel
Võrumaal asuva kihelkonna enamik alasid jääb kaasaegsele Võrumaale. Ainult kihelkonna
põhjaosa kuulub Põlvamaa koosseisu. Valla ja kihelkonna piirid päris ei kattu. Valla alla
kuulub Rõuge kihelkonna alasid Vana-Saaluse mõisa ümbruses. Kihelkonna lõunapoolsed
alad moodustavad Misso valla tuumiku. Viimase alla kuulub ka Luhamaa ja Kriiva
ümbrus, mis on ajalooliselt olnud osa Pihkva vürstiriigist/kubermangust. Kihelkonna
loodenurk

Lasva

mõisa

ümbruses

moodustab

Lasva

valla

lõunaosa.

(Eesti

mõisaportaal...15.03.10)
Vastseliina ajaloos on olnud kaks samanimelist asulat. 1342 ehitatud muinaskeskuse
piiskopilinnus asub kohas, kus Meeksi oja suubub Piusasse. 18. sajandil linnuse hävitamise
järel rajatud praegune valla keskus. Muinaskeskus kannab praegu Vana-Vastseliina nime.
14.-18.sajandini on Vastseliina piirialana olnud sõdade tallermaa ja vaheldumisi venelaste,
rootslaste ja poolakate hallata. Eesti Vabariigi algul oli Vastseliina kihelkonnas viis valda:
Lasva, Loosi, Misso, Orava ja Vastseliina vald. 601 km2 suuruses kihelkonnas elas 10 668
inimest. Kihelkond kadus vormiliselt Eesti iseseisvumisega. Piirialana on Vastseliina olnud
erinevate peremeeste valduses, vaheldumisi venelaste, rootslaste la poolakate hallata, seega
pidevalt sõjatallermaaks. (Ajaloost … 30.03.2010)

Asustus
Vastseliina vald on keskmise suurusega Eesti omavalitsus (22277,8 ha) ja asub Eesti
vabariigi kaguosas. Elanikke on vallas 01.01.2010.a seisuga 2170, kellest 4 %
moodustavad eelkooliealised, 21 % õpilased, 47 % tööealised ja 28 % pensionärid. Valla
keskuseks on Vastseliina alevik ca 800 elanikuga.
Vastseliina vallas on olemas gümnaasium, muusikakool, lasteaed, kolm raamatukogu,
spordikeskus ja rahvamaja. Järjest rohkem elavneb külaliikumine. Praeguseks on
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enamustel küladel oma külavanem ja suurematel küladel ka oma külakeskused. Üheks
suuremaks külakeskuseks on Viitka Päevakeskus. Tugev kultuurielu on ka Kapera,
Kündja, Voki, Loosi ja Vana-Vastseliina külades.
Kultuurilises aspektis annab vallale palju juurde Piiskoplinnuse varemed ja nende ees asuv
Piiri kõrts, mille renoveerimine peaks lõppema 2010.a. Seoses sellega on vallal valmimas
uus külastuskekus, mis pakub erinevaid kultuuriüritusi ja on üheks tõmbenumbriks ka
turistidele.
Vallas on 46 küla ja 1 alevik (Vastseliina). Keskmine asustustihedus on 9,74 inimest/km2,
Vastseliina alevikus 253 inimest/km2.

Lühiülevaade valla kultuurielust
Vastseliina valla kultuuri valdkond hõlmab erinevate huvigruppide kultuuri- ja
sporditegevust, kodanikuühenduste ja munitsipaalasutuste tegevust. Vastseliina vallas
korraldatakse

traditsioonilisi

kultuuri-

ja

spordiüritusi,

pakutakse

huviharidust,

teenindatakse turiste, osaletakse maakondlikel, üleriigilistel ja rahvusvahelistel üritustel.
Kultuuri- ja spordivallas (rahvatants, näitemäng, koorilaul, showtants, laskesuusatamine,
orienteerumine, korv- ja võrkpall) on saavutatud häid tulemusi. Valla suurüritused on
Maarahva Laat, Lindora laat, Vana Aja Päev, Puukuju. Uue üritusena on populaarsust
kogumas Tulede öö. Traditsioonilised ühisüritused on Jaanipäev ja kodukandipäevad.
Vastseliina vallas on mitmeid asutusi ja organisatsioone, kes tegelevad kultuuri- ja
spordivaldkonna arendamisega. Nendeks asutusteks on:
1. Vastseliina Vallavalitsus – korraldab erinevaid üritusi lastele ja eakatele. Esile
võib tuua laste ürituse Päikesepäev ja eakate jõuluüritused. Samuti on valla
korraldada erinevad vabariigi aastapäevadega seonduvad üritused.
2. Vastseliina Gümnaasium (15 ringijuhti, 18 huviringi, ca 200 osalejat) – korraldab
erinevaid tähtpäeva üritusi (jõulud, vastlapäev, emakeelepäev jne). Iga-aastased
üritused on Rebaste ristimine, Playback Show, Stiilinädal. 2010.a veebruaris valiti
esimest korda oma kooli miss. Väga suure tähtsusega on koduloo uurimine. Iga
aasta veebruari kuus toimub õpilastööde konverents, kus õpilased esitlevad oma
uurimustöid.
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3. Vastseliina Muusikakool (10 õpetajat, 9 instrumenti, ca 60 õpilast) – korraldab
erinevaid kontserte tähtpäevade puhuks ja muusikakooli õpilased võtavad osa teiste
poolt korraldatud üritustest, astudes üles oma ansamblite ja üksiknumbritega.
4. Vastseliina Rahvamaja (5 töötajat, 10 ringijuhti, 13 huviringi, ligikaudu 300
osalejat) – korraldab traditsioonilisi üritusi, võtab osa erinevatest festivalidest, on
abiks valla suurüritustel, käib esinejatega väljas ka erinevatel külade üritustel. Kord
nädalas näidatakse kino.
5. Loosi

Raamatukogu

–

annab

võimaluse

külal

kätte

saada

vajalikud

lugemisteatmikud, kogub, säilitab ja teeb lugejaile kättesaadavaks avalikud
andmebaasid, on küla üheks infopunktiks ja korraldab koostöös teiste
raamatukogudega näitusi.
6. Vastseliina Raamatukogu – annab võimaluse kogukonnal kätte saada vajalikud
lugemisteatmikud, kogub, säilitab ja teeb lugejaile kättesaadavaks avalikud
andmebaasid, korraldab kirjandusalaseid üritusi erinevates vanustes lastele ja ka
täiskasvanutele, korraldab teemakohaseid näitusi, on avaliku interneti punktiks.
7. Vana-Vastseliina Raamatukogu – annab võimaluse külal kätte saada vajalikud
lugemisteatmikud, kogub, säilitab ja teeb lugejaile kättesaadavaks avalikud
andmebaasid, on avalikuks internetipunktiks, korraldab erinevaid kirjandusalaseid
üritusi ja näitusi.
8. Koduloomuuseum – Muuseum on koht, kus minevikku tänapäevaga kokku viiakse
ja tagatakse kultuuriväärtused tulevikule. Muuseum on järjepidevuse kandja ja
säilitaja. Vastseliina ümbruskonna minevik ja tänapäev leiab kajastust Vastseliina
Koduloomuuseumis.
9. Vana –Vastseliina infopunkt – on valla infokeskus, üles on pandud atraktiivsed
eksponaadid, on stiilipuhas, korraldab ekskursijoone erinevatele gruppidele ja
annab infot turistidele valla ajaloo, kui ka praeguse elu kohta, võtab osa valla
suurüritustest.
10. Spordibaas – korraldab erinevaid spordivõistlusi ja võtab aktiivselt osa võistlustest
nii sise- kui välisriiklikest. Korraldab laste treeninguid. Aitab korraldada teistel
organisatsioonidel erinevaid spordivõistlusi.
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11. Vastseliina Lasteaed – korraldab tähtpäevade puhul kontserte, käib ise esinemas
erinevatel kontsertidel .
12. Kapera seltsimaja – korraldab oma kogukonnas erinevaid üritusi, on küla
kokkukäimise ja infovahetamise kohaks.
13. Viitka Päevakeskus – on ülaelanike kokkukäimise kohaks, korraldab erinevate
tähtpäevade puhul üritusi, on külas avaliku interneti punktiks, korraldab lastele
muinasjutupäevi,

juhib

eakate

huvitegevusringe,

vastavalt

külaelanike

ettepanekutele korraldab erinevaid teemapäevi, on külarahvale vabaaja veetmise
kohaks, korraldab heakorratalguid.
14. Loosi seltsimaja – korraldab erinevate tähtpäevade puhul üritus, on külarahva
kokkukäimise kohaks, korraldab kodukandipäevi.
15. Kündja seltsimaja – on külarahva kokkukäimise kohaks, korraldab erinevate
tähtpäevade puhul üritusi, korraldab heakorratalguid.
16. Vana –Vastseliina seltsimaja – küla keskusena külarahva kokkukäimise kohaks,
korraldab erinevate tähtpäevade puhul üritusi, korraldab heakorratalguid.
17. Voki külakeskus – on piirkonna külarahva kooskäimise kohaks, kus toimuvad
erinevate tähtpäevade puhul mitmesugused üritused, milledest mõned on muutunud
traditsiooniks.

Elanikele

korraldatakse

erinevaid

koolitusi,

viiakse

läbi

heakorratalguid.
18. Vastseliina Piiskoplinnuse Sihtasutus – Valla suurürituste korraldaja, läbi
projektide kirjutamise parandab valla kultuurimaastiku, juhib infopunkti tööd ja
arendab linnusekompleksi.
19. Vastseliina Noorteklubi – juhib ja koordineerib noorte vabaaja tegevusi, korraldab
noortele erinevaid üritusi ja teemapäevi. Arendab valla noorte keskkonda erinevate
projektide kirjutamise teel.
20. Eakate päevakeskus (Vastseliina Rahvamaja juure) – koordineerib eakate vabaaja
tegevusi, korraldab erinevaid üritusi ja teemapäevi. Abistab teisi organisatsioone
ürituste korraldamisel.
21. MTÜ Vastselina Külade Ühendus – korraldab erinevaid suvepäevasid, vabaõhu
teatriõhtuid ja kontserte. Koordineerib külavanemate tööd ja abistab ürituste
korraldamisel.
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Rahastamine
Vastseliina

Rahvamajas,

gümnaasiumis

ja

muusikakoolis

toimuvate

huviringide

juhendajad on omavalitsuse palgal. Valla eelarves on olemas eelarverida külakeskuste
majanduskulude katteks.

Vastseliina vald on panustanud kultuuritegevuse toetamisse.

Vastseliina vallavolikogu Vastseliina vallavolikogu 26.01.2005.a määrusega nr 1-1/02 on
kehtestatud kord, mille alusel saavad seltsid, MTÜ-d, eraisikud taotleda toetust
kultuuriürituste või muu kultuurivaldkonnaga seotud tegevuste korraldamiseks. Toetusi
jagatakse neli korda aastas Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni poolt
tehtud ettepanekute alusel. Vastseliina valla suurürituste ja traditsiooniliste ürituste
toetamine käib üldjuhul läbi valla eelarve ja antud üritustele taotletakse toetusi erinevatest
fondidest.

Peamiselt

kirjutatakse

projekte

lisarahastuse

taotlemiseks

Kultuurkapitalile, Hasartmängumaksu nõukogule ja Kultuuriministeeriumile.
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Eesti

KULTUURILINE KESKKOND
Vastseliina vallas korraldatakse traditsioonilisi kultuuri- ja spordiüritusi. Esile võib tuua
valla suurüritused Maarahva Laat, Lindora laat, Vana Aja Päev, Puukuju päevad, Tulede
öö. Kindlasti lisanduvad siia veel valla teised traditsioonilised üritused, näiteks
kodukandipäevad, jaanipäevad, jõuluüritused, lisaks erinevad laste ja eakate üritused.
Pikkade traditsioonide poolest on tuntud ka Vastseliina isetegevuslased, kes on tunnustust
kogunud erinevatel võistlustel, festivalidel ja konkurssidel. Esile võib tuua rahvatantsijad,
näitemängu, koorilaulu, showtantsu, laskesuusatamise ja erinevad pallimängud.
Vastseliina valla üheks plussiks on Vana-Vastseliina lossipargis asuv 2007a. remonditud
vabaõhulava, kus on võimalik korraldada suuremaid vabaõhu kontserte ja teatrietendusi.
Samuti on võimalik korraldada seal suvepäevasid ja erinevaid kokkutulekuid.
Teine vabaõhu lava asub Vastseliina aleviku serval, kuid see vajab remonti ja seega on
kasutusest kõrvale jäänud. Nimetatud lava juures on alles veel külakiik ja grillimiskoht,
mis leiavad suvel pidevat kasutust. Veel on ehitanud endale välilava Loosi ja Kündja
külakeskused, kus toimuvad suvel erinevad vabaõhuüritused.
Ühistegevuse arendamise ja vabaaja veetmise eesmärgil on Vastseliina vallas koondunud
mitmeid ühendusi, neist aktiivsemad on Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutus; MTÜd:
Siksali Arendusselts, Vastseliina Käsitööselts, Vana-Vastseliina Külaselts, Vastseliina
Külade Ühendus, Vana-Vastseliina Raamatukogu Selts, Vastseliina Teisipäevaklubi,
Vastseliina Ajalooklubi, Vastseliina Spordiklubi, Kündja Kotus, Kapera Kandi Ühing,
Viitka, Voki Külaselts; seltsingutest Loosi Maanaiste Seltsing.
Aastas eraldatakse valla eelarvest lisaks munitsipaalasutuste ülalpidamiskuludele
projektitoetusteks 27 000 kr. Seda jaotab vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon.
Tagasihoidlikuks võib pidada koostööd naabervaldade ja maakondadega. Siiski külastab
lisaks Vastseliina alevikule ja küladele valla üritusi naabervaldade elanikud.
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Suuremad üritused
Vastseliina valla suuremad traditsioonilised üritused on:
1. Vastseliina Maarahva Laat
2. Vana Aja Päev
3. Tulede öö
4. Lindora laat
5. Kevadine pargipidu
6. Vastseliina puupäevad
7. Vastlapäev
8. Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
9. Eakate jõulupeod
10. Laste jõulupeod
11. I advendi tähistamine alevi kuusel küünalde süütamisega

Valla suurimaks ja ühtlasi valda enim reklaamiv üritus on Maarahva Laat. Tuntud on ka
Vana Aja Päev ja järjest suurenev Lindora laat. Uuematest üritustest on hoogu kogumas
Tulede öö, mis toimub iga aasta augusti lõpus.

Vastseliina valla isetegevuslased võtavad aktiivselt osa ka

maakonnas korraldavatest

konkurssidest ja üritustest. Samuti on Vastseliina vallas korraldatud maakondlike üritusi.
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HINNANG OLUKORRALE
Arengukava

töörühm,

ehk

kultuurinõukogu

analüüsis

läbi

Vastseliina

valla

kultuurivaldkonna ja koostas SWOT-analüüsi.

VASTSELIINA KULTUURIVALDKOND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

TUGEVUSED
Kino olemasolu
Head huviringide juhendajad
Korras majad
Toimivad, komplekteeritud
mitmekesised huviringid
Hea asukoht
Tasuta ringid
Ringijuhtide rahastamise võimalus
Erinevad, mitmekesised üritused
Tegevused erinevatele
vanusegruppidele
Täiskasvanute õppe olemasolu
Esmaste vahendite olemasolu
huvitegevuseks
Mitmekülgne pilliõpe
Hea muusikaline algharidus
edasiõppimises
Avalike internetipunktide olemasolu
raamatukogudes
Head ja kaasaegsed sportimist
võimaldavad ruumid gümnaasiumis
ja spordibaasis
Koolitatud treenerid
Seltsimajade olemasolu
Aktiivsed kultuuriasutuste juhid
Traditsioonid

NÕRKUSED
• Inimeste vähene huvi ürituste vastu
(nii täiskasvanud kui ka lapsed)
• Nõrk finantsbaas
• Noorte ürituste vähesus
• Reklaami puudulikus
• Transport (piirab ringide aega ja
üritusi)
• Vallal puudub kultuuri koordinaator
• Vähene koostöö omavalitsuse
asutuse vahel
• Väikesed töötasud
• Hoonete remondi rahastamine
puudulik
• Noorte vähene huvi
• Ruumide puudus uute huviringide
loomiseks
• Vananenud pillid
• Rahvamuusika eriala puudumine
• Puudub kultuuriasutuste
viidastamine asulates
• Rahastuste vähenemine
• Raamatukogu arhiiviruumi
puudumine
• Täiskasvanutel piiratud
sportimisvõimalused
• Terviseradade puudumine
• Uute liidrite vähesus

VÕIMALUSED
• Projektide kirjutamine erinevatesse
riiklikesse ja EL fondidesse
• Riigi poolt erinevate programmide
käivitamine (nt „Teater maale“ jne)
• Rahvamajade seadus – konkreetne

OHUD
• Rahalise toetuse vähenemine riigi
poolt
• Konkurents
• Meedia (filmid, kontsertide ja teatrite
kättesaadavus kodus)
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•
•
•

•
•

rahastamine, uued võimalused
MTÜ-de loomise võimalus
Meedia abil kultuuri valdkonna
propageerimine
Riiklikud toetused (huvialahariduse
arendamiseks ja transpordi
parandamiseks)
Omavalitsuste koostöö
Uute aktiivsete perede sisseränne

• Projektide sulgemine
• Seadusandlus (nõuded haridusele,
palga piirangud)
• Rahvastiku vähenemine
• Hariduspoliitika (koolide sulgemine,
õppekavade ülepaisutamine)
• Noorte väljaränne
• Kehv üldine majanduslik olukord

14

VASTSELIINA VALLA KULTUURITEGEVUSE ARENGUSTRATEEGIA
Vastseliina valla kultuurielu missioon on: Vastseliina vald on kultuuri-traditsioonidega, ajaloolist pärandit hoidev, avatud ja arenev
vald, mis tagab keskkonna kultuuri tarbimiseks, loomiseks ja edasikandmiseks.

Vastseliina valla kultuurielu visioon on: Vastseliina on üleriigiliselt tuntud eneseväljendusgruppide ja kultuuriüritustega vald, mille
põhieesmärkideks kultuuri valdkonnas on kultuuriasutuste arendamine ja kultuuritöötajate töö väärtustamine.

Kriitilised edutegurid ja/või
edueesmärgid
Kaasatud ja algatusvõimelised
vallaelanikud

Mõju

Algatusvõimelised ja kaasatud
kodanikeühendused
Rahvastiku kasv iibe ja
sisserände kasvu kaudu
Aktiivsed noored
Aktiivselt veedetud vaba aeg

Hindamiskriteeriumid
Osalenute suurem arv

Tegevused, meetmed

Vastutav institutsioon,
ametikoht
Kultuurivaldkonna
ürituste asutused

Tõhusam reklaam
Mitmekesisemate
korraldamine
Kodanikeühenduste
Koostöö erinevate osapooltega
poolt algatatud ürituste Üritused
arv
Rahvastiku muutuse % Elu
kvaliteeti
tõstvad
kultuurilised teenused
Ürituste ja
arvu kasv
Kultuuriliste

Kodanikeühendused,
kultuurivaldkonna asutused
Kultuurivaldkonna
asutused

osalejate Noortele tegutsemisvõimaluste Vastseliina vallavalitsus,
tagamine (noortekeskus)
noorteklubi, rahvamaja
teenuste Mitmekesiste
kultuuriliste Kultuurivaldkonna
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Protsessid

Ressursid

tarbimise kasv

teenuste pakkumine

asutused

Suurenenud üritustel osalenute
arv

Üritustel osalejate arvu Suurem reklaam
kasv
Vahetu suhtlemine klientidega
Atraktiivsemad üritused

Kultuurivaldkonna
asutused

Ürituste mitmekesistamine

Uute ürituste arv vallas

Kultuurivald-konna
asutused

Kultuuriürituste eelarve kasv

Suurenemise %

Koostöö kultuuriasutuste vahel
Kliendi soovide uuring

Projektide kirjutamine
Ettepanekud vallavolikogule
Projektipõhise osa kasv
Suurenemise %
Aktiivsem
projektide
Projektide arv aastas
kirjutamine
Vajadusi arvestavad kultuuri- ja Elanike rahulolu kasv
Kultuuriasutuste, külakeskuste,
spordirajatised, külakeskused ja
spordivaldkonna
asutuste
terviserajad
arendamine ja välja ehitamine
kohaliku omavalitsuse eelarve
ja projektide kaudu
Kultuuri töötajate ja
Töötasu fondi kasvu % Läbirääkimised vallavalitsuse ja
ringijuhtide parem tasustamine
vallavolikoguga
Kaasaegsed töövahendid
Töötajate rahulolu kasv Eelarveliste
vahendite
varumine, leidmine
Projektide kirjutamine
Koostöö ja partnerlussuhted
Koostöö
projektide Lobitöö
erinevate asustuste ja
arvu kasv
Suhtlemine
erinevate
huvigruppidega
osapooltega
Kultuuri- ja sporditraditsioonide Ürituste ja osalejate Koostöö erinevate osapooltega
jätkumine
arvu kasv
Ürituste
korraldajate
Osalejate rahulolu kasv tunnustamine
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Kultuurivaldkonna
asutused
Kultuurivaldkonna
asutused
Vastseliina vallavalitsus,
külaseltsid,
kultuuriasutused

Kultuuriasutused
Kultuurivaldkonna
asutused
Kultuurivaldkonna
asutused
Kultuurivaldkonna
asutused

Osalemine

Kultuurivaldkonna teenuste
kättesaadavus läbi
ühistranspordi

Elanike rahulolu kasv
Maakonna transpordisüsteemis Vastseliina vallavalitsus
Ringidest,
üritustest osalemine,
ettepanekute
osavõtu aktiivsuse kasv tegemine
paremaks
transpordiühenduseks

Efektiivne toetuste taotlemine
ja kasutamine

Toetatud
arvu kasv

Parem kommunikatsioon
erinevate osapoolte vahel

Kultuuriasutuste
rahulolu kasv

Ühistegevuste ja ümarlaudade Kultuurivaldkonna
korraldamine
asutused

Parem töökeskkonna kvaliteet

Töötajate
ja
kultuuritarbijate
rahulolu kasv
Infoteenuste tarbimise
kasv, arvuti kasutamise
koolitusel
osalevate
inimeste arvu kasv

Asutuse juhtide koolitamine;
töökeskkonna
kvaliteedi
tõstmiseks vahendite soetamine
Koolitused
infoja
kommunikatsioonitehnoloogia
paremaks ja oskuslikumaks
kasutamiseks

Info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
oskuslik kasutamine

projektide Koolitamine
kirjutamiseks
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projektide Kultuurivaldkonna
asutused

Kultuurivaldkonna
asutused
Kultuurivaldkonna
asutused

TEGEVUSKAVA 2010 – 2012

NR

TEGEVUS, ÜLESANNE

2010

2011

1.

MTÜ loomine rahvamaja juurde

2.

Korraldatavate ürituste reklaami
suurendamine
Kapelli loomine Vastseliina
Rahvamajas
Rahvamaja üritusi kajastava infotahvli
rajamine
Koolibändi loomine ja pillide
muretsemine

+

6.

Huviringide mitmekesistamine läbi
uute huviringide loomise

+

+

7.

Ühistranspordi liinide kooskõlastamine
naabervaldade ja maavalitsusega
Kultuuriasutustes küsitluse läbiviimine
huviringide statistika koostamiseks
vallas

+

+

3.
4.
5.

8.

2012

KOGUMAKSUMUS
(EEK)

+

FINANATSEERIMISE
ALLIKAD

KELLE
VASTUTUSALA

KOV

rahvamaja

+

+

KOV

kultuuriasutused

+

+

KOV, projektid

rahvamaja

+

10 000

KOV, projektid

rahvamaja

+

30 000

KOV, projektid

gümnaasium,
muusikakool

+

KOV

+

KOV, RE

gümnaasium,
muusikakool,
rahvamaja
vallavalitsus

+

KOV
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haridus- ja
kultuurikomisjon

9.

Koostöö parandamine valla
kultuuriasutuste vahel(läbi uute
ühisürituste korraldamise)
Projektijuhi tööle rakendamine
vallavalitsuses

+

Vananenud pillide väljavahetamine
projektide kaudu
Kultuuriasutuste suurem reklaamimine

+
+

13.

Kultuuriasutuste viidastamine alevikus
ja külades

+

14.

Näituste tihedam eksponeerimine valla
erinevates kultuuriasutustes

+

+

15.

Tervisespordi ürituste välja töötamine
ja korraldamine vähemalt 4 korda
aastas

+

16.

Tervisradade ja spordiväljakute
korrastamine

17.

Muuseumi eksponaatide laiendamine

18.

Vastseliina Koduloomuuseumi
ruumide nõuetele vastavusse viimine

19.

Külakeskuste kasutamise aktiivsemaks
muutmine pakutavate võimaluste
suurema reklaamimise teel

10.

11.
12.

+

+

+

+

KOV

kultuurivaldkonna
asutused

+

KOV

vallavalitsus

+

+

KOV, projektid

muusikakool

+

+

KOV

kultuuriasutused

KOV

vallavalitsus

+

KOV

kultuuriasutused

+

+

KOV, projektid

spordiklubi

+

+

KOV, projektid

vallavalitsus,
spordiklubi, kool

+

+

KOV, projektid

vallavalitsus, I-punkt

+

KOV, projektid

vallavalitsus

+

KOV, projektid

külavanemad

+
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20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

Ürituste mitmekesistamine uute
ürituste loomise kaudu
Vastseliina Noortekeskuse kaudu
noortele tegutsemisvõimaluste
tagamine noortekeskuse välja
ehitamise teel
Kultuuritöötajate ja ürituste
korraldajate tunnustamiskorra
väljatöötamine
Kultuuri valdkonna töötajate seas
koolitusvajaduse väljaselgitamine
Koolitusvajaduse hindamisest
selgunud koolituste korraldamine
Rahvamaja tuletõkkesektsioonide
väljaehitamine
Rahvamuusika suuna loomine
muusikakooli juurde

+

+

+

+

4 750 000

+

+

KOV, projektid

kultuuriasutused

KOV, ERDF

KOV

KOV

kultuurinõukogu

Kultuuriasutused,
kultuurinõukogu
Kultuurinõukogu,
kultuuriasutused
vallavalitsus
rahvamaja
vallavalitsus
muusikakool

+

+

KOV

+

+

KOV, projektid

+
+

250 000
+

KOV, projektid
KOV
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KASUTATUD KIRJANDUSE LOETELU
Eesti mõisaportaal. Mõisaportaali kodulehelt http://www.mois.ee/kihel/vliina.shtml välja
otsitud 15.03.2010
Ajaloost. Vastseliina valla kodulehelt http://www.vastseliina.ee/?go=v_ajalugu välja
otsitud 30.03.2010
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