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1. Sissejuhatus 
 

Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja 

nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab 

majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 

pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu 

integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukava sisaldab hetkeolukorra analüüsi. 

Arengukavas kajastatakse kuni arengukava perioodi lõpuni strateegilised eesmärgid ja 

tegevused eesmärkide saavutamiseks (KOKS § 37). 

 

Üleriigilise planeeringu Eesti 2030+ (kehtestatud 30.augustil 2012) visioon seab 

järgnevate aastate peamiseks arengueesmärgiks Eestis selle, et on tagatud 

elamisvõimalused igas Eesti paigas ja kogu riigi territooriumil. 

 

Eesti on sidusa ruumistruktuuriga, mitmekesise elukeskkonnaga ning 

välismaailmaga hästi ühendatud riik. Hajalinnastunud ruum seob tervikuks 

kompaktsed linnad, eeslinnad ja traditsioonilised külad, väärtustades võrdselt 

neid erinevaid elamisviise. Hajalinnastunud ruumi inimsõbralikkuse ja 

majandusliku konkurentsivõime tagavad eeskätt looduslähedane keskkond ja 

hästi sidustatud asulate võrgustik.  

 

Võru maakonna arengustrateegias 2014 – 2025 (2014, lk 8, 9) on kirjeldatud visioon 

aastaks 2015 ja viis eesmärki, mis lähtuvad visioonist: 

 Võrumaa ettevõtlus on tulus ja töökohad hästi tasustatud (tugev majandus); 

 Võrumaalt saab väärtuspõhise hariduse (konkurentsivõimeline haridus); 

 Võrumaa on “ummamuudu” (oma kultuur ja eripära); 

 Võrumaa on koht, kus inimesed elavad täisväärtuslikult ja kaua (kaasaegne 

tervishoid ja sotsiaalhoolekanne); 

 Võrumaalased on tugeva ja nakatava piirkondliku enesetunnetusega (kaasav ja 

kestlik kogukond).  

 

Mõniste Vallavolikogu kehtestas 30. jaanuari 2013 määrusega nr 3 Mõniste valla 

arengukava 2013-2019. Käesolevas arengukavas analüüsitakse olemasolevat olukorda, 

seatakse valdkondlikud eesmärgid ning koostatakse tegevuskava nende saavutamiseks.  

 

 



2. Mõniste valla visioon 
 

Mõniste on inimesekeskne, ettevõtlusele ja turismile orienteeritud, haridust, 

kultuuri ja sporti soosiv vald Eestimaa lõunatipus. Kaunis loodus, turvalisus, 

säästva ja tasakaalustatud arengu põhimõtetest juhindumine tagavad meeldiva 

elukeskkonna ja positiivsed emotsioonid. 

 

Mõniste valla arenguvisioon loob tulevikupildi vallast, kus on hea elada, õppida ja 

töötada ning kuhu külalised tahavad alati tagasi tulla. 

 

Eesmärkideni jõutakse ettevõtluse, puhkemajanduse ning hariduse sihipärase 

arendamisega. Selleks on vaja teha koostööd kohalikul tasandil ja välispartneritega ning 

otsida võimalusi investeeringute toomiseks valda. 

 

Vallavalitsusel on arenguvisiooni realiseerimisel kandev roll. Vallavalitsuse 

ülesandeks on luua arenguks soodsad tingimused läbi infrastruktuuri arendamise, 

sotsiaalsfääri väljakujundamise ning juhtimise ja planeerimise. 

 

Strateegilised peaeesmärgid: 

 Mõniste on soodsa ettevõtluskeskkonnaga vald, kus on olemas head tingimused 

investeerimiseks ning kus väärtustatakse ettevõtlikke ja teotahtelisi inimesi. 

 Mõniste vald on jätkusuutlik ja teotahteline omavalitsus, kus juhindutakse 

inimesekesksusest. Vald pakub oma kogukonnale kvaliteetseid avalikke teenuseid, 

mis on kergesti kättesaadavad ja tarbijasõbralikud.  

 Mõniste on ainulaadse kultuurilooga vald, kus hinnatakse oma kultuuripärandi 

väärtust, toetatakse kohaliku rahvakultuuri arengut ja pakutakse huvilistele 

võimalust saada ehedaid kultuurielamusi. 

 Mõniste vald pakub kvaliteetseid ja mitmekülgseid õppimisvõimalusi, väärtustades 

haridust ja haritust ning elukestva õppe põhimõtteid. 

 Mõniste on oma elanikest hooliv, tervislikke eluviise propageeriv ning turvalise 

elukeskkonnaga vald.   
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3. Mõniste valla üldiseloomustus 
 

3.1. Asukoht  ja looduskeskkond 

Praeguse vallakeskuse Mõniste nime leiame Mendise' na aastast 1386, mil ta kuulus külana 

von Uexküllidele. Tol ajal oli ta Ugandi maakonna Urvaste kihelkonna osa.  

   

1694. aastal moodustati Hargla kihelkond ning Mõniste ja Saru läksid selle alla. Praeguse 

valla territooriumi asustasid Mõniste ja Saru karjamõis 1542. aastal. 1819. aasta Liivimaa 

taluseaduse alusel moodustati talurahvakogukondadena mõisate kaupa vallad. 1873. aastal 

omandas need mõisad Bernhard von Wulf. 1920. aastal mõisad planeeriti ja 1921. aastal 

asundati. 1922. aasta andmetel oli Mõniste valla suurus 94,2 km2 (1 585 elanikku), Saru vald 

65,8 km2 (894 elanikku) ja Vastse-Roosa vald 28,1 km2 (405 elanikku).  

   

1939. aastal vallad reorganiseeriti - Vastse-Roosa ja Saru vald kadusid, need jaotati Krabi ja 

Vana-Roosa valla vahel. 1945. aastal moodustati Mõniste valla praegusel territooriumil kolm 

küla töörahva saadikute täitevkomiteed - Mõniste, Vastse-Roosa ja Saru ning 1954. aastal 

liideti need üheks Mõniste Külanõukoguks. 1979. aastani asus keskus Kuutsil, hiljem toodi 

see üle Mõnistesse. 

 

19. detsembril 1991. aastal kinnitati Mõniste valla omavalitsuslik staatus ning Mõniste vald 

asus omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse.  

 

Mõniste vald asub Kagu–Eestis Võru maakonnas (joonis 1) Mustjõe ja selle tähtsamate 

lisajõgede Vaidva ja Peetri alamjooksudel, olles Eesti kõige lõunapoolsem vald. Mõniste 

valla pindala on 17 634 ha. Mõniste valda ümbritsevad põhjast Antsla, idast Varstu ja läänest 

Taheva vald ning Karula vald. Lõunast piirneb Mõniste vald  Läti Vabariigi Ape 

piirkonnaga.  Mõniste jääb keskustest nagu Võru linnast 38 km, Valga linnast 45 km, Tartu 

linnast 105 km, Tallinnast 300 km ja Ape linnast (Läti Vabariik) 11 km kaugusele. Läti 

pealinna Riiga on 187 km. Mõniste valla kaugeimast punktist (Naha talu) on 

maakonnakeskusesse on 51 km. 

 

 

Joonis 1. Mõniste valla asukoht Eesti kaardil. (http://et.wikipedia.org/wiki/Mõniste_vald)  

 

Looduskeskkonna poolest on Mõniste vald väga vaheldusrikas. Maastikku mitmekesistavad 

suhteliselt suur vooluveekogude hulk, metsamassiivid, luhad, sood, haritud põllumassiivid 

ja looduslikud rohumaad.  

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Mõniste_vald
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3.2. Rahvastik ja asustus 

Mõniste vallas on 17 küla: Hürova, Hüti, Kallaste, Karisöödi, Koemetsa, Kuutsi, Mõniste, 

Parmupalu, Peebu, Sakurgi, Saru, Singa, Tiitsa, Tundu, Tursa, Vastse-Roosa ja Villike küla. 

Mõniste valla keskuseks on Mõniste küla, mis asub valla keskosa läbiva Võru – Valga 

maantee Läti Vabariiki suunduval Ape (Hopa) teelahkmel. Peale Mõniste küla on valla kaks 

suuremat küla Kuutsi ja Saru. 

 

Mõniste valla elanike arv on viimase kümne aasta jooksul vähenenud 191 inimese võrra 

(joonis 2). 2005. aasta 1. jaanuari seisuga elas Mõniste vallas 1 091 inimest, 2010. aastal 

1 021 inimest ja 2015. aastal 900 inimest.  

 

 

Joonis 2. Mõniste valla elanike vanuseline jaotus 1. jaanuaril 2005, 2010 ja 2015. (Mõniste 

Vallavalitsus) 

 

Kümne aastaga on elanike arv vähenenud 21,2%. Elanike osakaal, kelle vanus on 65 aastat 

või enam, oli 2005. aastal 21,2%; 2010. aastal 21,4% ja 2015. aastal 19,6%.  

 

Planeeringu Eesti 2030+ andmetel on Eesti elanikkond vähenenud ligi 2% võrra. Eesti 

keskmine asustustihedus on ca 30 in/km2 kohta (Mõnistes vaid 5,4). Peamiste eesmärkidena 

asustuse suunamisel on planeeringus välja toodud olemasolevale asustusstruktuurile toetuva 

mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elukeskkonna kujundamine ning teenuste ja 

töökohtade kättesaadavuse tagamine läbi toimepiirkondade sisemise ja omavahelise 

sidustamise. 
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3.3. Mõniste valla juhtimine, koostöö ja eelarve 

3.3.1 Mõniste Vallavolikogu ja Vallavalitsus 

Mõniste Vallavolikogu on üheksaliikmeline. Mõniste Vallavolikogu on moodustanud 2013. 

aastal toimunud valimiste järel viis komisjoni: revisjonikomisjon, eelarve- ja 

majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon ning heakorra ja 

korrakaitsekomisjon.  

 

Mõniste Vallavalitsus on neljaliikmeline, seda juhib vallavanem ning istungitel osaleb ja 

protokolli koostab vallasekretär. Mõniste valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate 

koosseis on järgmine: vallavanem, vallasekretär, pearaamatupidaja (0,5 ametikohaga), 

maakorraldaja, sotsiaaltöö spetsialist, registripidaja, majandusspetsialist, raamatupidaja ning 

noortejuht ja majahoidja. 

 

Mõniste Vallavalitsuse hallatavaid asutusi on viis – Mõniste Kool, Mõniste Rahvamaja, 

Mõniste Raamatukogu, Kuutsi Raamatukogu ja hooldekodu Pihlakobar.  

 

Vallavalitsuse juurde ei ole moodustatud alalisi komisjone. Vajaduse korral moodustatakse 

komisjon konkreetse ülesande lahendamiseks. Mõniste valla põhimääruse kohaselt 

moodustavad valla tänukirja andmise komisjoni volikogu esimees, aseesimees ja vanim liige 

ning vallavanem ja vallasekretär. 

 

3.3.2. Mõniste valla eelarve 

Mõniste valla eelarve koostamise aluseks on valla põhimäärus, arengukava tegevuskava ja 

eelarvestrateegia. Vallavalitsus koostöös vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoniga 

koostab vallaeelarve eelnõu ning eelarve kinnitatakse volikogus peale vähemalt kahte 

lugemist.  

 

Joonisel 3 on toodud valla tulude jaotust tululiikide järgi. Enim mõjutab vallaeelarve tulude 

kogusumma suurust eelarveaastal saadud sihtfinantseeringu summad. 2011. aastal 

moodustas sihtfinantseering 45,9% (summas 663,0 tuh eurot) valla kogutuludest, tegemist 

oli Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega Mõniste ühisveevärgi rekonstrueerimisega. 

2012. aastal moodustas sihtfinantseering 50,8% (summas 865,6 tuh eurot), tegemist oli kahe 

objekti toetustega – ühisveevärgi rekonstrueerimine ja Mõniste Teenusekeskuse hoone 

ehitus. Teenusekeskuse hoone valmis 2013. aastal ning siis oli sihtfinantseerimise maht valla 

kogutuludest 12,6% (summas 129,9 tuh eurot). Tegevustulud on kasvanud 2015. aastal 

võrreldes 2011. aastaga 24,4%. Füüsilise isiku tulumaksu laekus 2011. aastal 281,0 tuhat 

eurot, 2015. aastal on planeeritud tulumaksu laekumiseks 420,0 tuhat eurot (kasv 49,4%). 

Enim (4,7 korda) on kasvanud tulud kaupade ja teenusete müügist, sest 2013. aastast alustas 

tegevust hooldekodu Pihlakobar. 
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Joonis 3. Mõniste valla eelarve tulud tuhandetes eurodes 2011-2015. (Mõniste Vallavalitsus) 

 

Mõniste valla eelarve kulude jaotus tegevusalade järgi on toodud joonisel 4. Sotsiaalse kaitse 

oluliselt suuremad kulud 2012. ja 2013. aastal on seotud Mõniste sotsiaal- ja tervisekeskuse 

hoone rekonstrueerimisega. Majanduskulude hulgas on kõige suuremaks mõjutajaks teede 

rekonstrueerimise ja hoolduse kulud.  

 

Üldiste valitsussektori teenuste kulude suurenemine 2014. aastal oli tingitud sellest, et 

eelmistel aastatel kajastati sotsiaaltöö spetsialisti, majandusspetsialisti ja maakorraldaja 

tööjõukulusid teiste kululiikide hulgas (nt sotsiaaltöö spetsialisti tööjõukulusid kajastati 

sotsiaalse üldise valitsussektori teenuste kulude hulgas. Samu kaitsekuludes). Alates 2014. 

aastast kajastatakse vallavanema, kõikide ametnike ja majahoidja tööjõukulusid. Teine 

oluline kuluartikkel on võla teenindamisega seotud kulud (kapitalirendi kulud). Alates 2013. 

aastast on Mõniste Vallavalitsus tasunud kapitalirendi osamakseid kahekordses mahus 

võrreldes esialgselt kokkulepitud graafikule.   

2011 2012 2013 2014 2015

Füüsilise isiku tulumaks 281,0 290,5 329,0 393,3 420,0

Maamaks 65,1 63,3 63,0 65,8 65,8

Tulud kaupade ja teenuste müügist 38,2 48,1 86,2 144,9 178,7

Tasandus- ja toetusfond,
tegevuskuludeks

357,0 393,4 410,1 433,1 454,1

Sihtotstarbelised teotused põhivara
soetuseks

663,0 865,6 129,9 39,1 54,0

Põhivara müük 37,9 43,5 12,0 2,6 1,6

Laekumine vee erikasutusest 2,0 0,8 0,9 1,0 1,0
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Joonis 4. Mõniste valla eelarve kulud tuhandetes eurodes 2011-2015. (Mõniste Vallavalitsus)  

 

Mõniste vallal on pikaajaline kohustus, mis ületab käesoleva arengukava kehtivusaega, AS 

Riigi Kinnisvara ees seoses Mõniste Kooli kultuuri- ja huvitegevuse hoone (Mõniste 

Rahvamaja) rekonstrueerimisega kapitalirendi tingimustel. Kapitalirendi kohustuse 

lõpptähtaeg on 2038. aastal. Seisuga 31. detsembri 2014 koostatud majandusaasta aruande 

järgi oli kapitalirendi kohustus kokku 875 123 eurot. Intressimäär, mis igal aastal üks kord 

ümber arvutatakse, on 2015. aastal 1,03%. 

 

3.4. Koostöö 

Mõniste vald osaleb MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit töös. Vallavanem kuulub MTÜ 

juhatusse ja on majanduskomisjoni ning üldkoosoleku liige (üldkoosoleku liikmed on ka 

volikogu esimees ja aseesimees).  

 

Mõniste vald kuulub MTÜ-sse Eesti Maaomavalitsuste Liit ja MTÜ-sse Terve Võrumaa, kus 

vallavanem on üldkoosoleku liige. Mõniste vald on MTÜ Võrumaa Partnerluskogu 

asutajaliige, vallavanem osaleb üldkoosoleku töös.  

 

2011 2012 2013 2014 2015

Sotsiaalne kaitse 43,1 843,2 261,6 155,3 183,7

Haridus 369,5 366,2 429,5 455,9 533,0

Vabaaeg, kultuur ja religioon 76,9 92,6 92,9 90,0 97,9

Elamu- ja kommunaalmajandus 28,6 45,8 56,6 42,0 43,5

Keskkonnakaitse 14,2 13,9 8,5 2,2 18,2

Majandus 118,9 359,3 98,7 55,2 75,4

Üldised valitsussektori teenused 118,4 127,4 136,0 180,8 184,6
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Mõniste vald oli SA Varstu Lennuväli üheks asutajaliikmeks 2006. aastal. Sihtasutuse 

eesmärgiks on elavdada piirkonna ettevõtlust. Plaanis on rekonstrueerida Varstu endine 

põllumajanduslennuväli sellisel tasemel, et väikelennukitel oleks sellel võimalik maanduda. 

 

2010. aastal sõlmiti koostööleping piirinaabri Ape piirkonnaga Läti Vabariigis. Selles 

kinnitati juba olemasoleva koostöö jätkamist ning arendamist. Kõige tihedamad on olnud 

kultuurisuhted. 2011. aastal esitatud piiriülese koostöö projekt Idea on the Border sai 

rahastuseks positiivse otsuse. Tegevused toimusid aastatel 2012–2013, projekti 

kogumaksumus on 45 888 eurot.  

 

2009. aastal allkirjastati koostöö raamleping Mõniste, Lümanda, Vaivara ja Viimsi valla 

vahel edendamaks Eestimaa äärealadel (tippudes) elavate inimeste ja organisatsioonide 

vahel. 2013. aastal liitus nn Tipud kokku liikumisega Kuusalu vald Harjumaalt. Raskendatud 

on koostöö Eestimaa Läänepoolseima osaga, kuna Lümanda vald on liitunud ning kontaktid 

Lääne Saare vallaga puuduvad.  

 

MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu eestvedamisel sõlmiti 2012. aastal koostööleping kuue 

osapoole – Mõniste Vallavalitsus, Mõniste Kool, Mõniste Rahvamaja, MTÜ Ääremaa 

Noored ning Kaitseliidu Võrumaa Maleva Antsla Üksikkompanii – vahel. 

 

3.5. Valdkonna arenguvajadused 

 Vallamaja hoone on soojustamata, talvisel perioodil on hoone külm. Kaaluma peab 

võimalust ametnike tööruumide üleviimist Mõniste Kooli vana hoone 2. korrusele. 

 Värviprinteri (ka A3 suurusega paber) soetamine valla infolehe MEHKAMAA 

kvaliteedi parandamiseks ja ametnike töö paremaks korraldamiseks 

(suuremõõtmeliste kaartide printimine, kultuuriürituste kuulutused jmt). 

 Vallas elavate ja siit pärit inimeste tunnustamine, samuti asutuste ja ettevõtete 

tunnustamine. 

 

3.6. Valdkonna strateegilised eesmärgid ja tegevuskava 

Mõniste vald on inimesekeskne, jätkusuutlik ja teotahteline omavalitsus. Vald pakub oma 

kogukonnale kvaliteetseid avalikke teenuseid, mis on kergesti kättesaadavad ja 

tarbijasõbralikud.  

Valla tutvustamiseks, vallaelanikega suhtlemiseks ja informatsiooni avalikustamiseks on 

interneti kodulehekülg, mida pidevalt täiendatakse ning valla infoleht. Mõniste vald peab 

vajalikuks kinnistada elanikes oma valla tunnet, mis on mainekujunduse üks oluline osa. 

Valla meenete, suveniiride ja sümboolika ulatuslikum kasutamine võimaldab paremini valda 

tutvustada. Külaliikumise ja seltsitegevuse hoogustumine loob täiendavaid võimalusi eri 

piirkondade jätkusuutlikuks arenguks.  

 

Strateegiline peaeesmärk: 

Mõniste on arenev, teotahteline ja jätkusuutlik omavalitsus, kes on avatud koostööle, 

järgib tasakaalustatud arengu põhimõtteid ja on orienteeritud inimesekesksusele. 
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TEGEVUSKAVA 

 

Jrk 

nr Tegevus 

Tegevuse 

aeg 

Võimalik 

rahastamisallikas Vastutaja 

1 

Seadusega nõutavate arenguliste 

dokumentide kaasajastamine ja 

koostamine 2016-2025  Valla eelarve Vallavalitsus 

2 

Valla infolehe väljaandmine 

vähemalt kord kuus 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

3 

Osalemine omavalitsuste 

ühinemise uuringutes 2016-2025 Valla eelarve 

Vallavalitsus, MTÜ 

Võrumaa 

Omavalitsuste Liit 

4 Koostöö  naaberomavalitsustega 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

5 

Osalemine MTÜ Võrumaa 

Omavalitsuste Liit ja MTÜ Eesti 

Maaomavalitsuste Liit töös 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

6 

Osalemine MTÜ-de Võrumaa 

Partnerluskogu ja Terve Võrumaa 

töös 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

7 

Koostöö lepingupartneriteks 

olevate omavalitsustega Eestis ja 

väljaspool 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

8 

Aasta jooksul sündinud laste ja 

nende vanemate tunnustamine 

(detsembris) 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

9 

Tublide vallaelanike tunnustamine 

(Vabariigi aastapäeval) 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

10 Kodukandipäevade korraldamine 

2016; 

2021 

Valla eelarve, 

erinevad fondid Vallavalitsus 
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4. Majanduskeskkond 

4.1. Ettevõtlus 

Äriregistri andmetel (31.08.2015) on Mõniste vallas registreeritud 45 äriühingut, neist 

likvideerimisel, kustutatud või pankrotis on kuus äriühingut. Peamised tegevusalad on 

põllumajandus, puhkemajandus ja turism ning puidutöötlemine. 

 

Mõniste vallas tegutseb 65 füüsilisest isikust ettevõtjat. Enim tegutseb FIE-sid 

põllumajanduses, mitmel tegevusalal tegutseb 23 inimest.  

 

Maksumaksjaid oli 2014. aastal keskmiselt 350,9. Neist 42,5% töötavad vallas 

tegutsevates ettevõtetes ja asutustes, 16,5% mujal Võrumaal ning 41,0% mujal Eestis. 

Samas kogu makstud töötasust 32,3% tasutud Mõniste vallas tegutsevate ettevõtete, 

asutuste poolt, 15,3% mujal Võrumaal ning 52,4% mujal Eestis. Joonisel 5 on  

võrdlusena toodud kogu töötasu aastas tuhandetes eurodes, keskmine töötasu kuus ning 

keskmine töötajate arv.  

 

 
Joonis 5. Kogu makstud töötasu aastas tuhandetes eurodes, keskmine töötasu kuus eurodes ning 

keskmine töötajate arv 2014. aastal (Mõniste Vallavalitsus)  

 

Mõniste valla ettevõtetes ja asutustes makstav töötasu kuus oli 2014.aastal keskmiselt 

568 eurot, mujal Võrumaal 666 eurot ning ülejäänud Eestis 885 eurot.  

 

Suuremate tööandjate keskmine töötajate arv Mõniste vallas 2014. aastal on toodud 

tabelis 1. 

 

Ettevõte, asutus Aasta keskmine töötajate arv 

Pakkekast OÜ  5,8 

Puukast OÜ  6,0 

Antsla TÜ  8,1 

Politsei- ja Piirivalveamet  8,5 

Riigimetsa majandamise keskus  10,7 

Päästeamet  12,3 
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FIE-d  12,8 

Lõunapiim OÜ  16,8 

Viljandi Aken ja Uks AS Saru tehas  38,4 

Mõniste Vallavalitsus  50,4 
Tabel 1. Keskmine töötajate arv 2014. aastal (Mõniste Vallavalitsus)  

 

Suurimaks tööandjaks on andmetest lähtuvalt peale vallavalitsuse AS Viljandi Aken ja 

Uks Sarus asuv tehas. Oluline roll tööandjatena on ka OÜ-l Lõunapiim, FIE-del, 

Päästeametil, Politsei- ja piirivalveametil ning RMK-l. 

 

Planeeringus Eesti 2030+ on jõutud järeldusele, et ka järgnevatel aastatel jätkub 

rahvastiku ümberpaiknemise (eriti noorte ränne maalt linnadesse) ja asustussüsteemi 

siseste proportsioonide muutumine madalamal hierarhia tasandil paiknevate keskuste 

kahjuks ja suuremate keskuste kasuks. Loomulike arengute jätkudes ei saa eeldada juba 

olevate suurte vahede vähenemist sissetulekute taseme, töö- ja õpivõimaluste, teenuste 

mitmekesisuse, liikumisvõimaluste jm osas ega ka geograafilist pööret nendes 

koondumisprotsessides. Samasugust keskus-perifeeria mustrit näitab ka uute ettevõtete 

ja töökohtade teke. Kindlasti tuleb asustuse tuleviku prognoosides silmas pidada, et 

Eesti inimeste liikuvus ja liikumise vajadus on märgatavalt kasvanud. Töökohad 

paiknevad tihti eemal elukohtadest, mis tingib vajaduse igapäevaselt liikuda. Samal ajal 

ei ole seda toetanud ühistranspordi areng, mistõttu ongi inimesed sageli tööl käimiseks 

sunnitud kasutama autot. 

 

4.2.  Maa ja kinnisasjad  

Mõniste vallale kuulub kaks korteriomandit, neist üks asub Posti kinnistul ja teine Saru 

külas Andrusel KÜ Mesitaru majas. Kinnistuid on kümme. 

 

Poolelioleva menetlusega munitsipaalomandisse taotletavaid maaüksusi oli 2015. aasta 

1. oktoobri seisuga kaks: Vastse-Roosa surnuaia ja Karisöödi pargi maa.  

 

Mõniste valla üldplaneeringu kohaselt on plaanis munitsipaliseerida muu hulgas Ed. 

Von Wulfi matmispaiga, nn Karude kolmnurga, nn ujula vundamendi alune ja ümbrus. 

Jätkuvalt riigi omandis olevad maad on praegu ka kortermaja elanike kasutuses olev 

aiamaa Mõniste külas. 

 

Mõniste valla üldplaneeringu kohaselt on elamualade reserveerimisel arvestatud juba 

olemasolevaid elamupiirkondi, sotsiaal- ja teenindusasutuste paiknemist ning 

olemasolevat ja potentsiaalset tehnovõrgustikku. Nii elamu-, mäetööstus-, äri- kui ka 

tootmismaa juhtfunktsiooniga maaüksused on määratud Mõniste valla üldplaneeringus 

(kehtestatud 17.05.2011). 

 

Detailplaneeringu kohustusega alaks on määratud Mõniste külas asuv kompaktse 

hoonestusega maa–ala.  

 

2011. aastal kehtestati Metsavenna, Laane, Saeveski ja Veski maaüksuste 

detailplaneering, mille tellis Metsavenna talu. Planeeringu eesmärgiks on alal 

turismiteenust pakkuva Metsavenna talu ruumilise arengu põhimõtete määramine, 

muuhulgas kavandatakse Vaidva jõel oleva Vastse – Roosa vesiveski rekonstrueerimist 

hüdroelektrijaamaks, milline tegevus on olulise keskkonnamõjuga. 
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4.3. Vee- ja jäätmemajandus 

4.3.1. Ühisveevärk ja –kanalisatsioon  

Mõniste vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga varustatud alad kolmes külas: 

Mõniste, Kuutsi ja Saru küla. Ajavahemikus 2009–2013 on valminud järgmised 

arendusobjektid (Mõniste valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014 

– 2026): 

 Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine Mõniste külas ca 3 050 m ulatuses; 

 Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine Saru külas ca 1 385 m ulatuses; 

 Veetorustike rajamine ja rekonstrueerimine Kuutsi külas ca 140 m ulatuses; 

 Mõniste puurkaev-pumpla hoone rekonstrueerimine ja veetöötlusseadmete 

paigaldamine; 

 Saru uue puurkaevu ja pumplahoone rajamine ning veetöötlusseadmete 

paigaldamine; 

 Kuutsi uue puurkaevu ja pumplahoone rajamine ning veetöötlusseadmete 

paigaldamine. 

 

Vastavalt Mõniste Vallavolikogu 16. detsembri 2013. a. otsusele nr 1-1.3/53 määrati 

Mõniste vallas Mõniste, Saru ja Kuutsi külades Mõniste valla ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooniga hõlmatud aladel vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas vee-ettevõtjaks AS 

Võru Vesi, kes tegutseb vee-ettevõttena tegevuspiirkonnas 1. jaanuarist 2014 kuni 31. 

detsembrini 2018 a. Suurema vee-ettevõte määramine muudab veeteenuse osutamise 

lihtsamaks ja läbipaistvamaks ning aitab optimeerida ka opereerimiskulusid. See 

võimaldab tagada ka tarbijatele paremat ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooniteenust. 

 

Mõniste valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteemide (sh. sademevee 

kanalisatsiooni) kaasajastamiseks ning rajamiseks arendamise kava perioodi jooksul on 

vajalike investeeringu kogusumma on suurusjärgus 1,05 miljonit eurot (investeering ei 

sisalda käibemaksu). Tuleb arvestada, et investeeringu suurus on välja arvutatud 2013. 

aasta hindadele, mis võivad käesoleval ajal kuni 20% vahemikus erineda reaalsetest 

ehitushindadest. 

 

Hajaasustuse veeprogrammi raames on aastatel 2009–2015 toetatud 40 majapidamist, 

sh ehitatud üheksa puurkaevu, viis salvkaevu, 3 094 m veetrassi, puhastatud üksteist 

salvkaevu, soetatud veetöötlusseadmeid ning 23 pumpa, rajatud 302 m 

kanalisatsioonitorustikku, paigaldatud 11 septikut, rekonstrueeritud neli 

juurdepääsuteed. Kokku on aastatel 2009 – 2015 investeeritud hajaasustuses elavate 

elanike joogivee, kanalisatsioonisüsteemide ja ligipääsuteede parendamisele 134 453 

eurot. Joonisel 6 on toodud hajaasustuse programmi kulud ja kasusaajate arv. 

 



 15 

 
Joonis 6. Hajaasustuse programmist toetust saanud majapidamiste arv ja investeeringute 

summad tuhandetes eurodes 2009–2015. (Mõniste Vallavalitsus)  

 

Mõniste valla üldplaneeringu kohaselt on ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrassidega 

hõlmatud piirkondadeks planeeritud:  

 Mõniste küla vee- ja kanalisatsiooni süsteemiga hõlmatud maa 

 Saru küla (Saru Lauatehas) vee- ja kanalisatsiooni süsteemiga hõlmatud maa 

 Kuutsi küla ühisveevärgiga hõlmatud ala 

 Kuutsi külas Mehkal ühisveevärgiga hõlmatud ala (potentsiaalne) 

 Saru külas Andrusel ühisveevärgiga hõlmatud ala 

 Potentsiaalsed kanaliseeritavad piirkonnad on veel Kuutsi külas, (ka Mehkal) ja 

Saru külas Andrusel 

 

Tuletõrje veevõtukohad asuvad Kuutsi ja Mõniste külades, rajada on vaja Saru küla 

(lauatehase piirkond) tuletõrje veevõtukoht. Valla üldplaneering on koostatud mõni aeg 

tagasi, praeguseks ei ole enam aktuaalne Kuutsi külas Mehka piirkonnas ühisveevärgi 

ja –kanalisatsiooni arendamist.  

4.3.2. Jäätmemajandus 

Mõniste valla jäätmehoolduseeskiri kehtestati 4. aprillil 2014. aastal. Mõniste valla 

territooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigiks on segaolmejäätmed, 

paber ja kartong ning suurjäätmed. Teiste jäätmeliikide käitlemine toimub vastavalt 

jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuetele.  

 

Lasva, Vastseliina, Mõniste ja Varstu vallad korraldasid 2014. aastal riigihanke 

soodsaima hinnaga segaolmejäätmete vedaja leidmiseks. Hankel osalenud ettevõtetest 

esitas soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS, kellele omistati nimetatud 

piirkonnas kolmeks aastaks segaolmejäätmete veo ainuõigus alates 1. oktoobrist 2014. 

30.septembri seisuga on jäätmevaldajaid registris 499. Korraldatud jäätmeveoga 

perioodiliselt mitteliitunud (so ajavahemikus 1.oktoobrist kuni 30.aprillini, enamasti 

suvilate ja suvemajade omanikud) majapidamisi on 15. Korraldatud jäätmeveoga 

erandkorras mitteliitunud on 68 majapidamist, põhjuseks enamasti, et hooned on 

kasutuskõlbmatud ja kohapeal ei elata. Ühise jäätmemahuti kasutamise avaldusi on 

tehtud 46 ning ühiseid jäätmemahuteid kasutavad ligikaudu 140 majapidamist või 

korterit.  

2009 2010 2011 2013 2014 2015

kogu investeering tuh
eurot

13,3 9,6 27,6 30,1 29,7 24,1

sh valla toetus tuh eurot 6,6 4,8 7,7 10,1 9,9 8,0

majapidamisete arv 5 4 5 8 8 10
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Mõniste vald on rajanud ohtlike jäätmete kogumispunkti 2009. aastal. Alates 2007. 

aastast on korraldatud üks või kaks korda aastas ohtlike ja suurjäätmete kogumisringe. 

Ohtlike jäätmete kogumisringide korraldamist on toetanud SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus. AS Epler & Lorenz on Mõniste valla ettepanekul 

lisanud ohtlike jäätmete käitluslitsentsile käitluskohana Mõniste valla ohtlike jäätmete 

kogumispunkti.  

 

Pakendikonteneireid on Mõniste valla territooriumil seitse. MTÜ Eesti 

Taaskasutusorganisatsiooni segapakendi konteinerid asuvad Kuutsi külas koolimaja ja 

Saru lauatehase kaupluse juures. MTÜ Eesti Pakendiringlus segapakendi konteinerid 

asuvad Saru lauatehase ja Mõniste kaupluse juures. Tootjavastutus OÜ segapakendi 

konteinerid asuvad Mõnistes KÜ Elulõng maja juures, Saru küla bussijaama (kaupluse) 

juures ja Vastse-Roosa küla parkimisplatsil. 

 

Veebruaris 2015 võttis Mõniste Vallavolikogu vastu Võrumaa omavalitsusüksuste 

ühise jäätmekava aastateks 2015–2020.  

 

4.4. Telefoniside, internet, postiteenused 

Telefoniside teenuseid pakub Mõniste valla territooriumil Eesti Telekom AS Elioni 

kaubamärgi all, mobiilside operaatoriteks on peamiselt Eesti Telekom AS EMT 

kaubamärgi all, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS. EMT-l oli Mõnistes 2012 jaanuari 

seisuga lepingulisi kliente 333, neist 299 on erakliendid ja 34 ärikliendid. Neile 

lisandusid kõnekaartide kasutajad, keda EMT hinnangul on ca 110. Teised operaatorid 

ei olnud nõus oma klientide arvu avaldama.  

 

Postiteenust osutab Eesti Post AS (Omniva) Mõniste kaupluses. Lähim postiteenust 

pakkuv postkontor asub Varstus, kus SEB osutab ka postipanga teenust. Swebanki 

pangabuss peatub Saru lauatehase parklas graafiku alusel korra kuus. 

 

Mõniste vallas on viis avalikku internetipunkti: Saru külas Kuutsi raamatukogu 

laenutuspunktis, Kuutsi Raamatukogus ja Mõniste Talurahvamuuseumis Kuutsi külas, 

Mõniste Raamatukogus Mõniste külas ja Vastse–Roosa  külas Metsavenna kaupluses. 

 

24. augustil 2011 käivitus esimene osa kogu Eestit katma hakkavast kiire interneti 

võrgust EstWin, mille trass ELA003 (http://www.elasa.ee) läbib ka Mõniste valla 

territooriumit. Tänu sellele on internetiühendus kiirenenud olenevalt tarbija asukohast 

5–20 korda. Vastavalt Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse püstitatud eesmärkidele peab 

aastaks 2015 olema valmis fiiberoptiliste kaablite võrk, mis jõuab kõikide asulateni 

Eestis. Selle tulemusena peavad 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest olema 

võrgule lähemal kui 1,5 km. Võrgu pakutavaid võimalusi saavad hakata võrdselt 

kasutama kõik sideteenuste operaatorid, pakkudes selle kaudu teenuseid oma 

klientidele. 

 

4.5. Ühistransport 

Mõnistest saab ühistranspordiga sõita maakonnakeskusesse Võrru 5 korda päevas. 

Enamasti läbivad bussid 38 km vahemaa umbes ühe tunniga, üks liin aga sõidab Antsla 

http://www.elasa.ee/
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kaudu ja Võrru jõudmiseks kulub kaks ja pool tundi. Valka on võimalik sõita kaks korda 

päevas.  

 

Õpilaste transport on Mõniste vallas korraldatud teenuse ostmisega. 2014. aastal 

korraldatud hanke tulemusena osutab õpilaste veo teenust kuni 31.august 2017 OÜ 

Vahesaar. 

 

4.6. Teed ja sillad 

Riikliku teeregistri andmetel on Mõniste valla territooriumil kohalikke teid 98,39 km, 

sealhulgas kattega (asfaltbetoon, mustkate) teid 1,41 km ja katteta ehk kruusakattega 

teid on 97,53 km. Riigimaanteede pikkuseks on 68,06 km, sealhulgas mustkattega 

21,86 km ja kruusakattega 46,19 km. 

 

Omanik 
teede 

pikkus m 

truubid sillad 

tk jm tk jm 

Vald 30 837,0 65 631,4 4 46,5 

RMK 36 137,0 13 118,6 3 39,5 

erateed 30 681,0 67 447,3 4 63,9 

Riik 68 055,0         

  165 710,0 145 1 197,3 11 149,9 
 

Tabel 2. Teed, truubid, sillad. (Mõniste Vallavalitsus) 

Mõniste valla teed inventeeriti 2005. aastal (tabel 2). Hilisemal perioodil on teede 

hooldus- ja remonttööde planeerimisel lähtutud võimalustest ning teetööde kavast, mis 

eelarve koostamise käigus üle vaadatakse. Kulusid valla teedele aastatel 2011–2015 

iseloomustab joonis 7.  

 

 

Joonis 7. Mõniste valla kulud tuhandetes eurodes teede hoolduseks ja remondiks 2011–2015. 

(Mõniste Vallavalitsus) 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Rekonstrueerimine 0,0 0,0 35,1 19,1 75,6

Talvine hooldus 15,6 8,6 23,2 0,0 10,3

Suvine hooldus 13,0 1,9 3,2 8,7 1,6
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4.7. Elektrienergia 

Mõniste valla territooriumil asub 46 alajaama, mille koguvõimsus on 5,3 MVA. 

Praegune orienteeruv tarbimine on 2,0 MW. Elektrienergia kättesaadavus vallas on 

rahuldav. Probleeme võib tekkida kaugemates kohtades pingega.  

 

Mõniste küla tänavalgustus rekonstrueeriti 2014.–2015. aastal Mõniste-Ape 

riigimaantee rekonstrueerimise ja Mõniste küla keskusesse rajatud kergliiklustee 

rajamise käigus. Saru küla tänavavalgustus on rahuldavas seisus.  

 

4.8. Valdkonna arenguvajadused 

 Ettevõtlus 

o Ettevõtjate ootus kiire interneti jõudmiseks tarbijateni 

o Kütusetankla vajalikkus piirkonnas, võimaluste väljaselgitamine  

 Maa ja kinnisasjad 

o Maade munitsipaliseerimine lõpetada hiljemalt 2017. aasta lõpuks  

o Vallale kuuluvate metsaga kaetud kinnistute hooldamine, raie planeerimine 

ja teostamine 

 Ühisveevärk ja –kanalisatsioon 

o Ühiskanalisatsiooni arendamine ja rekonstrueerimine (amortiseerunud 

kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ja uute rajamine) 

o Kasutusest väljas olevate puurkaevude tamponeerimine 

o Tuletõrje veevõtukohtade rajamine külades 

 Jäätmemajandus 

o Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud kogu valla territoorium, samas on 

looduses siiski kohti, kuhu prügi on viidud. Koristustalgud, teavitamine 

 Ühistransport 

o Võimalusel kaasa rääkida ühistranspordi korraldamisel 

 Teed 

o Osalemine teede inventariseerimise protsessis 

o Valla teede rekonstrueerimine ja hooldamine  

4.9. Valdkonna strateegilised eesmärgid ja tegevuskava 

 

Aktiivne ja mitmekesine ettevõtlus on omavalitsuse arengu võtmeks. Mõniste vald 

väärtustab ettevõtlikke inimesi. Valla peamisteks ettevõtlusvaldkondadeks on liha- ja 

piimatootmine, teraviljakasvatus, puidutöötlemine ning turism.  

 

Mõniste vald peab pöörama tähelepanu ettevõtlusinitsiatiivi igakülgsele toetamisele ja 

looma soodsad tingimused uute ettevõtete ja investeeringute tulekuks valda 

infrastruktuuride väljaarendamise näol. Oluline roll selles protsessis on koostööl 

ettevõtjate ja avaliku sektori vahel. Mõniste valla arengus on kesksel kohal inimene ja 

kogukonna heaolu.  

 

Kvaliteetse elukeskkonna tagamisel on oluline roll tasakaalustatud ja jätkusuutlikul 

arengul. Mõniste vallal on oma edukomponendid, mille arendamine annab tõuke ka 

teiste valdkondade arenguks. Nendeks on: arenev ja konkurentsivõimeline 

ettevõtluskeskkond; mitmekülgsed hariduse-, kultuuri ja spordivõimalused; 

mitmekesised puhkamise ja vaba aja veetmise võimalused. Edukomponentide areng, 
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tugev infrastruktuur, sotsiaalne kaitse ja turvalisus ning säästva arengu põhimõtete 

järgimine loovad eelduse valla elukeskkonna kvalitatiivseks hüppeks. 

 

Strateegiline peaeesmärk: 

Mõniste on soodsa ettevõtluskeskkonnaga vald, kus on olemas head tingimused 

investeerimiseks ja uute ettevõtete loomiseks. Mõniste valla elukeskkonda 

iseloomustavad märksõnad taastuvenergia,  “digiöko” ja “mahe”. 

 

TEGEVUSKAVA 

 

Jrk 

nr Tegevus 

Tegevuse 

aeg 

Võimalik 

rahastamisallikas Vastutaja 

1 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

arendamise kava elluviimine  2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

2 

Valla teede hooldus ja remont 

vastavalt teehoiu kavale 2016-2025 

Valla eelarve, 

ettevõtjad Vallavalitsus 

3 

Ettevõtjate nõustamise ja  

koolituste-infopäevade 

korraldamine 2016-2025 

Võrumaa 

Arenguagentuur Vallavalitsus 

4 

Interneti lairiba potentsiaalsete 

kasutajate kaardistamine 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

5 

Mõniste ja Saru küla 

tänavavalgustuse rekonstrueerimine 

ja kaasajastamine 

energiasäästlikumaks  

Valla eelarve, 

erinevad fondid Vallavalitsus 

6 

Mõniste vallas asuvate 

korterelamute energiatõhususe 

tõstmine (soojustus, küte, 

ventilatsioon) 2016-2025 

SA KredEx, 

korterite 

omanikud  Korteriühistud 

7 

Digiöko kui elukorralduse 

lahtimõtestamine, digiöko 

arendamise kava koostamine 2016-2025   

Valla eelarve, 

Leader programm 

Ettevõtjad, 

erinevad 

mittetulundus-

ühendused 

8 Kütusetankla rajamine 2016-2025 Ettevõtjad Ettevõtjad 
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5. Looduskeskkond ja heakord 

5.1. Looduskeskkonna ja heakorra olukord 

Mõniste valla pindala (Maa-amet täpsustas 31.detsembri 2014 seisuga omavalitsuse 

piire) on 17 634 ha, millest metsamaad on 9 901 ha ehk 56,1%. Metsamaast  ca 9 106 

kuulub riigile ning seda majandab RMK. Haritavat maad on 3 489,2 ha, looduslik 

rohumaad on 1 576,2 ha, õuemaad on 138,1 ha, muud maad on 2 047,7 ha, sh. veealust 

maad on 343,3 ha ning ehitiste alust maad 17,1 ha. 

 

Kogu valla territooriumist on 17 152,3 ha katastrisse kantud ehk 97,3% maast on 

reformitud. Katastrisse kantud maaüksuste arv 1150. Reformimata maad on 31.augusti 

2015 seisuga 481,7 ha.  

 

Mõniste vallas asuvad Keskkonnaregistri andmetel järgmiste kaitsealuste liikide 

leiukohad: paksukojaline jõekarp, kalad (harjus, hink, tõugjas ja võldas), linnud (hüüp, 

rohunepp, sookurg, suurkoovitaja, teder, vaenukägu, valge-toonekurg, väike-

konnakotkas, öösorr, kanakull, laanepüü), putukas vesihobu, roomaja kivisisalik, 

taimed (harilik kikkapuu, karukold, kaunis kuldking, kahelehine käokeel, künnapuu, 

järv-lahnarohi, pruunikas pesajuur, tähk-rapuntsel, balti sõrmkäpp, jalgtarn, mets-

vareskold ja roomav öövilge),  nahkhiired (pargi-, põhjanahkhiir ja veelendlane). 

Lindude püsielupaigad on järgmised: metsise püsielupaiku on Mõniste vallas 

Karisöödis ja Villikes kaks, Koemetsas, Põrgujärvel, Singal ja Ubajärvel  üks. Väike-

konnakotka püsielupaigad Mõniste vallas on Koemetsas, Kuutsil, Luustojal, 

Perakonnus ja Sakurgis. Mõniste vallas asub kaks hoiuala: Peetri jõe hoiuala (5,6 ha) 

ja Vaidva jõe hoiuala (6 ha). 

 

Üksikobjektina on kaitse all Karisöödi tamm Karisöödi külas. Mõniste vallas asuvad 

järgmised kaitsealad: Karula rahvuspark, mille kogusuurus on 12 299,5 ha; Koiva-

Mustjõe maastikukaitseala 3 179,4 ha, Mõisamõtsa looduskaitseala 222,8, Mõniste 

mõisa park 14,6 ha, Peetri jõe maastikukaitseala  496,9 ha, Vastse-Roosa põlispuude 

grupp (puistu) 2,5 ha. 

 

Lõunatipu looduse matkaraja üldpikkus on umbes 4,8 km ja selle jalgsi läbimiseks 

kulub kaks-kolm tundi. Rada algab Naha talu suure neljameetrise ümbermõõduga 

tamme alt ning hakkab kulgema riigipiiri vahetus läheduses, mistõttu peab kaasas 

olema isikut tõendav dokument. Huvitav teada: Eesti lõunatipus jalga maha panna ei 

saagi, sest geograafiliselt täpne Eesti Vabariigi lõunatipp asub maismaal tähistatud 

kohast viis sammu eemal, otse keset Peetri jõge. Lõunatipus asuv matkaonn ja muu 

puhkekoha inventar vajab korrastamist ja uuendamist. 

 

Mõniste valla peamised rohealad, mille hooldust rahastatakse vallaeelarvest, on:  

 Mõniste park 9 ha (valla omandis); 

 Karisöödi park 1,4 ha (maatoimingud pooleli); 

 Vastse-Roosa surnuaed (maatoimingud pooleli); 

 Eesti Kodu mälestuskompleks (eraomandis); 

 Karude kolmnurga maa-ala 1 ha (planeeritud esitada taotlus 

munitsipaliseerimiseks); 

 Wulfi haua maa-ala  0,8 ha (planeeritud esitada taotlus munitsipaliseerimiseks);  
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 Kuutsi endise postkontori maa – ala (valla omandis);  

 Lõunatipu matkarada 4,8 km (eramaadel, RMK maal); 

 

Munitsipaalomandisse on kavas taotleda veel Mõniste külas asuvad aiamaad (jätkuvalt 

riigi omandis olev maa) ning valla teede alune maa. 

 

Aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516) esitas Keskkonnaametile maavara 

kaevandamise loa ehitusdolokivi kaevandamiseks Võrumaal Mõniste vallas Naha 

dolokivimaardla Naha dolokivikarjääri mäeeraldisel. Luba taotletakse järgmistel 

tingimustel: mäeeraldise teenindusmaa pindala 37,70 ha ja mäeeraldise pindala 23,54 

ha; ehitusdolokivi aktiivne tarbevaru 1713 tuh m3, kaevandatav varu 1647 tuh m3, 

kaevandamise keskmine aastamäär 70 tuh m3; loa kehtivusaeg 25 aastat; maavara 

kasutusala on ehituskillustik. Keskkonnamõju hindamise programmi teostab ja aruande 

koostab OÜ Eesti Geoloogiakeskus, vastutavaks eksperdiks on Ranek Rohtla 

OÜ Eesti Geoloogiakeskuse Tartu regionaalosakonna geoloog, keskkonnaekspert. 

 

Aigren Kaevandus OÜ (rg-kood 12173496) esitas 2013. aastal  Keskkonnaametile  

maavara kaevandamise loa taotluse. Luba taotleti järgmistel tingimustel: mäeeraldise 

teenindusmaa suurus 101,89 ha ja mäeeraldise pindala 77,60 ha; ehitusdolokivi aktiivne 

tarbevaru 4 054 tuhat m3, kaevandatav varu 3 836 tuhat m3, kaevandamise keskmine 

aastamäär 160 tuhat m3; loa kehtivusaeg 25 aastat; maavara kasutusalad tsiviil- ja 

teedeehitus. Keskkonnamõju hindamise teostab ja aruande koostab OÜ Estonian, 

Latvian ja Lithunian Environment (ELLE), ekspertrühma koosseisu kuuluvad Eesti 

Maaülikooli ja AS Infragate Eesti eksperdid. 

 

Eesti Looduskaitse Seltsi Varstu osakond esitas Keskkonnaministeeriumile 2015. aastal 

taotluse Peetrijõe maastikukaitseala laiendamiseks. Keskkonnaministeerium on teinud 

Keskkonnaametile ülesandeks korraldada vastavalt looduskaitseseadusele  

loodusobjekti kaitse alla võtmise põhjendatuse ja kavandatud piirangute otstarbekuse 

ekspertiisi koostamise. Otsus ala kaitse alla võtmise või kaitse alla võtmisest loobumise 

kohta tehakse peale eksperthinnangu valmimist. Keskkonnaameti teatel on seoses 

eeltooduga mõlemad kaevandusloa taotlejad äraootaval seisukohal.  

 

5.2. Valdkonna arenguvajadused 

 

 Looduskaitse  

o Toetada Peetri jõe maastikukaitseala laiendamist vastavalt Eesti 

Looduskaitse Seltsi Varstu osakonna ettepanekule 

o Pärandkultuuri osana Saru ristipuude säilitamisele kaasa aitamine 

 Heakord 

o Innustada elanikke heakorrastama oma eluasemete ümbrust (Rukkilille 

kodu konkurss) 

o Lõunatipu matkarada asub era- ja RMK-le kuuluval maal. Lõunatipus asuv 

puhkekoht (matkamaja, grillikoht, puukuur jne) vajavad korrastamist 

o Vastse-Roosa kalmistu kell on ajutiselt paigutatud puude vahele, vaja oleks 

kell paigutada surnuaia kantsli juurde 
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5.3. Valdkonna strateegilised eesmärgid ja tegevuskava 

 

Vallas tuleb korrastada vaatamisväärsed objektid, lõpule viia valla turismiobjektide 

teeviitadega varustamine ning paigutada peamistele sissesõiduteedele valla kaardid. 

Arendamist vajab valla turismiinfrastruktuur, mis soodustaks teenindussektori (eriti 

majutus- ja toitlustuskohtade) teket. 

Valla mitmekesine loodus pakub häid võimalusi loodus-, matka- ja seiklusturismi 

teenuste osutamiseks. 

 

Strateegiline peaeesmärk: 

Mõniste on rikkaliku ajaloo- ja kultuuripärandiga ning looduskaunite paikadega 

vald, pakkudes mitmekülgseid võimalusi vaba aja sisustamiseks ja meeldejääva 

puhkuse veetmiseks. 

 

TEGEVUSKAVA 

 

Jrk 

nr Tegevus 

Tegevuse 

aeg 

Võimalik 

rahastamis-

allikas Vastutaja 

1 

Erinevad tegevused elanike 

keskkonnateadlikkuse tõstmiseks 2016-2025   Valla eelarve Vallavalitsus 

2 

Ohtlike jäätmete kogumise 

korraldamine 2016-2025   

Valla eelarve, 

KIK Vallavalitsus 

3 

Mõniste valla rohealade 

hooldamine ning vajadusel 

rekonstrueerimine 2016-2025   

Valla eelarve, 

KIK Vallavalitsus 

4 

Looduskaitsealuste Mõniste ja 

Karisöödi parkide hooldamine  2016-2025    

Valla eelarve, 

KIK Vallavalitsus 

5 

Mõniste pargis asuva kõlakoja 

esise tantsuplatsi 

rekonstrueerimine 2016 

Valla eelarve, 

erinevad fondid Vallavalitsus 

6 

Saru ristipuude säilitamine, kaitse 

alla võtmine pärandkultuuri 

objektina 2016-2017  Valla eelarve Vallavalitsus 

7 

Vastse-Roosa kalmistu 

hooldamine, kasutuseeskirja 

koostamine 2016-2025   Valla eelarve Vallavalitsus 

8 

Miljööväärtuslike vaadetega 

loodusobjektide kaardistamine 

koostöös maaomanikega  2016-2025   

Valla eelarve, 

maa omanikud Vallavalitsus 

9 

Viidamajanduse korrastamine, 

turismikaartide paigaldamine 2016-2025   

EAS, valla 

eelarve Vallavalitsus 

10 

Lõunatipu matkaraja puhkekohas 

matkaonni ja muude 

väikeobjektide korrastamine 2016 

Leader 

programm, valla 

eelarve 

Vallavalitsus, 

ELKS Varstu 

osakond 
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11 

Wulfide hauaplatsi korrastustööd, 

parunessi risti paigaldamine 

2016 Valla eelarve 

Vallavalitsus, 

Mõniste 

Talurahva-

muuseum 

12 

Tuletõrje veevõtukoha 

väljaehitamine Saru külas 

2019 

Erinevad 

fondid, valla 

eelarve 

Ettevõtjad, 

vallavalitsus 
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6. Kultuur ja seltsitegevus 

6.1. Kultuur 

6.1.1. Mõniste muuseum 

 

Mõniste muuseum asub Kuutsi külas. Muuseum on asutatud 22. oktoobril 1948. aastal, 

oma praegusesse asupaika kolis see 6. veebruaril 1955. aastal. 24. aprillil 1957. aastal 

anti muuseumile riikliku muuseumi õigused ning 28. jaanuarist 1961 kuni 2014. aasta 

lõpuni oli Mõniste muuseum Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi filiaal. 

Alates 2015. aastast on Mõniste Talurahvamuuseum Võru Instituudi 

muuseumiosakonna osa. 

Mõniste Muuseumi missiooniks mäluasutusena on olla Mõniste piirkonna (Eesti-Läti 

piiriala) kultuuripärandi koguja, säilitaja, uurija ja tutvustaja eesti rahvuskultuuri ja 

kohaliku eripära säilitamiseks, kodutunde süvendamiseks, minevikukogemuse 

sidumiseks tänapäeva ja tulevikuga ning ajaloomälu hoidmiseks. Mõniste Muuseumi 

tegevuse eesmärk on tagada Eesti kultuurile olulise, Lõuna-Eesti talupojakultuuri 

käsitleva, ainese kogumine ja säilitamine nii, et see oleks kättesaadav ja kasutatav nii 

praegu kui ka tulevikus. Mõniste Muuseum on ainuke Võrumaa edelanurgas asuv 

riiklik muuseum, mis tegutseb nõuetekohasel museoloogilisel tasemel. 

 

 
Joonis 8. Mõniste Talurahvamuuseumi külastatavus aastatel 2011 kuni 2014. (Mõniste 

Talurahvamuuseum) 
 

Muuseumi külastatavust iseloomustab joonis 8. Väljaspool muuseumi toimuvad nn 

mobiilsed õppepäevad laatadel, messidel, aga ka koolides ja lasteasutustes väljaspool 

Mõniste valda.  
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6.1.2. Raamatukogud 

 

Mõniste vallas on kaks raamatukogu. Kuutsi Raamatukogu on üks Eesti vanemaid, 

asutatud 1870. aastal. Raamatukogu asub Mõniste koolimaja vanema osa teisel 

korrusel. Lugejateks on nii õpilased kui ka piirkonna elanikud.  

Mõniste Raamatukogu asub Mõniste külas Mõniste Sotsiaal- ja Tervishoiukeskuse 

hoones ning teenindab sealse piirkonna elanikke.  

Mõniste Raamatukogus on raamatuid üle 10 tuhande ja Kuutsi raamatukogus peaaegu 

12 tuhat ühikut.  Raamatukogud on lisaks oma põhifunktsioonile ka sotsiaalse 

suhtlemise kohad.  Mõlemas raamatukogus on avalik internetipunkt. Kohallaenutust 

kasutatakse agaralt õpilaste poolt, kes koostavad referaate või uurimistöid.  

 

6.1.3. Mõniste Rahvamaja 

 

Mõniste Rahvamaja ehitamist alustati 1932. aastal Mõniste Haridusseltsi 

eestvedamisel. Maja valmis 1940. aasta sügisel ja avati oktoobripühade ajal juba 

võimul oleva Nõukogude valitsuse poolt. 2008. aasta juunis taasavati hoone peale 

põhjalikku rekonstrueerimist. Mõniste Rahvamaja hoone kuulub Riigi Kinnisvara AS-

ile ning Mõniste vald kasutab seda kapitalirendi lepingu alusel 2038. aastani.  

Rahvamaja on olnud kohaliku elu kultuurikandjaks läbi aegade. Ringidest võtab osa 

ligi sada inimest.  

Mõniste rahvamajas tegutses 2014/2015 hooajal eakate tantsurühm Mehkarid, eakate 

lauluansambel Mehkarid, naisrühm Hipp, segarühm, laste rahvatantsurühm Mürakarud, 

kapell ja näitering. Lauljad on osalenud Missos toimuvatel Võrumaa vokaalansamblite 

päevadel, memmede-taatide kevadpeod toovad kokku ka naabervaldade eakad 

taidlejad. Aastas toimub keskmiselt 8 tantsuõhtut ja külastajaid on nii koduvallast, kui 

ka väljastpoolt.  2014. aastal osales  naisrühm laste rahvatantsurühm Mürakarud XIX 

tantsupeol Tallinnas. Igal aastal osalevad tantsurühmad Võru maakonna tantsupeol 

Kubijal. 2015. aastal osalesid kõik tantsurühmad 2. Kagu-Eesti tantsupeol. Rahvamajal 

on sõprussidemed Kihnu, Mulgimaa, Jõgevamaa ja Apega. Aastal 2013. toimus 

Mõniste rahvamajas maakondlik maateatripäev, Mehkamaa memmed-taadid tähistasid 

oma 20. juubelit, eakate päev toimub 5. korda. 

 

6.2. Ühistegevus ja seltsielu 

   

Elu mitmekesistamiseks tegutseb vallas 15 mittetulundusühingut ning on moodustatud 

mitmed seltsingud. Tegutsemise aktiivsus on mittetulundusühingutel erinev, kolme 

MTÜ kohta on välja antud kustutamishoiatus, kuna aastaaruanded on äriregistrile 

esitamata. 

 

MTÜ-d, mille aadress äriregistri andmetel on Mõniste vald on järgmised: Mõniste 

Maanaiste Selts; ELPHAL; motoklubi Wildhogs MC; Lõuna-Eesti Jahikoerte 

Õpetamise Selts; Ääremaa Noored; Alaveski Loomapark; Labritsa; KT Sporting; 

Vastse-Roosa Külaselts; Liivimaa Lihaveis; Saru Spordi, Kultuuri ja Turismikeskus; 

Mõniste Kultuuriselts; Eesti Maakoolide Ühendus; K.M.-Motorsport; Mõniste 

Jahiselts. 
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Mõniste Maanaiste Selts on tegutsenud alates 1999. aastast ning koondab käsitööhuvilis 

naisi. Motoklubi Wildhogs MC alustas sõpruskonnana tegevust juba 1997. aastal, 

mittetulundusühing loodi 2002. aastal. Eesmärgiks on noortel motomatkamise 

propageerimine ning viimasel viiel aastal ka unimoto propageerimine. Ääremaa Noored 

MTÜ alustas tegevust 2006. aastal ning peamiseks eesmärgiks on külaelu 

aktiviseerimine, lastele ja noortele sihipärase vaba aja veetmise võimaluste pakkumine. 

MTÜ Alaveski Loomapark alustas tegevust 2007. aastal ning  pakub võimalust 

vaadelda loomi võimalikult looduslähedases keskkonnas. Loomapargi fauna on 

mitmekesine, kokku elab Alaveski talus 90 erinevat looma. MTÜ Labritsa on külaselts, 

mis ühendab Singa, Sakurgi ja Koemetsa külade elanikke. KT Sporting MTÜ on 2009. 

aastal loodud spordiühing, mis koondab laskespordiga tegelejaid (jahilaskmine, 

laskmine, jahipraktiline laskmine). Vastse-Roosa Külaselts registreeriti 2010. aastal 

ning on oluline külaelu arendaja kohapeal. Liivimaa Lihavesi MTÜ loodi 2010. aastal  

Eesti suuremate anguse ja herefordi tõugu lihaveisekasvatajate poolt eesmärgiga 

propageerida ja turustada rohumaadel kasvatatud veiste liha. Liikmete karjad asuvad 

ajaloolistel Liivimaa aladel ja on mahetunnustusega. Eesti Maakoolide Ühendus loodi 

2014. aastal ning eesmärgiks on Eestis tegutsevate maakoolide ühendamine nende 

ühiste väärtuste ja eesmärkide teadvustamisel ja väljendamisel, liikmete esindamine ja 

nende ühiste huvide kaitsmine ning maakoolide, nende regionaalse ja sotsiaalse eripära 

teadvustamine. K.M.-Motorsport MTÜ (loodud 2015) on autospordiga tegelejaid 

ühendav ning autokrossi propageeriv ühing. Mõniste Jahiselts asutati 2015. aastal ning 

esindab Mõniste jahkonna jahimeeste huve. 

 

Volikogu on kinnitanud külavanemate statuudi, kuid ühtegi külavanemat valitud ei ole. 

Mõniste valla eelarvest eraldatakse mittetulundusühingutele toetust vastavasisulise 

määruse alusel üks kord aastas. 2014. aastal oli eelarves selleks planeeritud 1 000 eurot, 

alates 2015. aastast igal aastal 1 500 eurot.  

 

2009. aastal kinnitati rahvakoosolekul Mõniste valla külaelu arengukava, mida igal 

aastal püütakse üle vaadata ja täiendada. Külaelu arengukava on abiks külaelu arengu 

kavandamisele ning aluseks seltsitegevuse rahataotluste esitamisel. 

 

6.3. Valdkonna arenguvajadused  

 

Kultuur ja seltsitegevus: 

 Mõniste Talurahvamuuseumi peahoone kujundatakse ümber 75 aastat tagasi samas 

majas olnud Mõniste Tarvitajate Ühisuse kaupluseks. 

 Kuutsi raamatukogu asub Mõniste Kooli vanemas hoones, kus on vaja välja 

vahetada aknad. 

 Mõniste Rahvamaja hoone on rekonstrueeritud, kuid puudus on laoruumidest, kus 

hoiustada erinevaid asju. 

 Kultuurikorraldus peab senisest enam hõlmama sporditegevust koostöös Mõniste 

Kooli ja Võrumaa Spordiliiduga. 

 Kõigil isetegevuslastel peab olema võimalus taidlusringides osaleda. 

 Oluliselt enam on vaja kaasata vallas tegutsevaid mittetulundusühendusi. 

 Suurendada noortele suunatud kultuuritegevuse osakaalu. 

 Juubeliaasta 2016 (edaspidi igal viiendal aastal) korraldamine koostöös erinevate 

asutuste ja organisatsioonidega 
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6.4. Valdkonna strateegilised eesmärgid ja tegevuskava 

 

Mõniste vallas elavad kultuurilembesed inimesed. Rahvamajas tegutsevad mitmed 

ringid ja taidluskollektiivid. Rahvamaja rekonstrueerimise järel on oluliselt paranenud 

elanike võimalused tegeleda isetegevusega ning rahvamaja võimalused pakkuda 

kultuurielamusi. Mõniste valla kultuurikalendris on huvipakkuvaid üritusi kõigile 

sihtrühmadele.  

Mõniste Muuseum pakub ainulaadset võimalust saada osa kohaliku talukultuuri 

arengust läbi mitme sajandi. Muuseumis korraldatakse erinevaid õppepäevi.  

Mõniste valla raamatukogudest on  kujundatud teabekeskused, kus on võimalik saada 

informatsiooni valla tegemiste, kohalike ürituste ja ettevõtmiste kohta ning kasutada 

internetti.  

Mõniste valla kultuuripärandi aktiivne eksponeerimine ja pidev kohaliku kultuuri 

edasiarendamine võimaldavad tutvustada koduvalda Eestis ja väljaspool.  

  

Strateegiline peaeesmärk kultuuri valdkonnas: 

Mõniste on ainulaadse kultuurilooga vald, kes hindab oma kultuuripärandi 

väärtust, toetab kohaliku rahvakultuuri arengut ja pakub huvilistele võimalust 

saada ehedaid kultuurielamusi. 

 

TEGEVUSKAVA 

Jrk 

nr 

Tegevus 

Tegevuse 

aeg 

Võimalik 

rahastamis-

allikas Vastutaja 

1 

Mõniste Tarvitajate Ühisuse 

kaupluse ruumide välja 

arendamine Mõniste 

Talurahvamuuseumi 

peahoones 2016     

Muuseumi 

eelarve, 

erinevad fondid 

Mõniste 

Talurahva-

muuseum 

2 

Teemapäevade korraldamine 

Mõniste Talurahvamuuseumis 

ja mobiilsete õppepäevade 

arendamine 2016-2025   

Muuseumi 

eelarve 

Mõniste 

Talurahva-

muuseum 

3 

Mitmekesise kultuurialase 

koostöö jätkamine asutuste ja 

organisatsioonidega Eesti 

erinevates paikades 2016-2025   

Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Mõniste 

Rahvamaja, 

seltsid 

4 

Traditsiooniliste ürituste 

jätkamine (vilistlaste 

kokkutulekud, 

organisatsioonide aastapäevad 

jne) 2016-2025   

Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Mõniste 

Rahvamaja, 

Mõniste Kool, 

raamatukogud, jt 

5 

Keskkonnahariduse 

edendamine 

2016-2025   

MTÜ Alaveski 

Loomapark, 

erinevad fondid 

MTÜ Alaveski 

Loomapark 
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6 

Tehnikaringi tegevuste 

elluviimiseks ja võistluste 

läbiviimiseks autokrossi raja 

rajamine  2016-2025   

MTÜ K. M.-

Motorsport, 

erinevad fondid 

MTÜ K. M.-

Motorsport 

7 

Poolkinnise lasketiiru ehitus 

Kolgamäe karjääri 

2016-2025   

MTÜ KT 

Sporting, 

erinevad fondid 

MTÜ KT 

Sporting 

8 

Mõniste kooli ja rahvamaja 

kütte alternatiivide analüüs 2016-2025   

Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Mõniste 

Vallavalitsus 

9 

Kogupere spordiürituste 

taastamine Mõniste vallas 

(vastlapäev, suvine 

spordipäev) 2016-2025   

Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Mõniste 

Rahvamaja 

10 

Juubeliaasta tähistamine (iga 

viie aasta järel, varem 

kodukandipäevad) 

2016, 2021 

Valla eelarve, 

erinevad fondid

  

Mõniste 

Vallavalitsus, 

Mõniste 

Rahvamaja, 

mittetulundus-

ühendused 

11 

Laadatraditsiooni taastamine 

(Mihklipäeva laat) Mõniste 

pargis 

2016-2025   

Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Mõniste 

Rahvamaja, 

mittetulundus-

ühendused 

12 

Mittetulundusühenduste 

ümarlaud Mõniste Rahvamaja 

eestvedamisel vähemalt kaks 

korda aastas (veebruaris ja 

septembris) 2016-2025   Valla eelarve 

Mõniste 

Rahvamaja, 

mittetulundus-

ühendused 

13 

Mõniste Rahvamaja hoone 

juurde hoiuruumi ehitus 2020 

Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Mõniste 

Rahvamaja 

14 

Külaelu ja seltsitegevuse 

toetamine 

2016-2025   

Leader-

programm, valla 

eelarve 

Vallavalitsus, 

külavanemad 
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7. Haridus ja noorsootöö 

7.1. Haridus  

 

Kooliharidust on Mõnistes antud juba 1739. aastast. Praegune Mõniste Kool asub 

Kuutsi külas kahes omavahel ühendatud hoones, millest vanem on ehitatud 1898. 

aastal. Koolimaja uus hoone valmis 2000. aastal ning on ehitatud kaasaja nõudeid 

silmas pidades. Alates 2004. aasta sügisest töötab kooli ruumides Kuutsi raamatukogu. 

2005. aastal ühendati Mõniste Põhikool ja Mõniste Lasteaed. Kahe asutuse liitmisel 

tekkis Mõniste Kool. Tänane kool on kahe liitrühma ja 9 klassikomplektiga 

munitsipaalkool, mille ülesanne on tagada kõigile teeninduspiirkonna lastele 

võimalused alus- ja põhihariduse omandamiseks ning huvialaseks tegevuseks. 

 

2014/2015 õ.a. õppis koolis 66 õpilast. Lasteaias käib 25-30 last. Koolis töötavad õpiabi 

rühmad ja igal koolipäeval on avatud algklassidele pikapäevarühm. Tugisüsteemidest 

rakendatakse logopeedi teenust, tugiõpet, individuaalset õppekava, järelevastamist, 

arenguvestlusi koostöös lastevanematega. Lisavõimalustena andekuse märkamiseks ja 

toetamiseks kasutatakse diferentseeritud tööd õppetunnis, õpilasolümpiaadidel ja –

võistlustel osalemine, spordivõistlustel osalemine, osalemine konkurssidel, TÜ 

teaduskoolis, koostöö Forseliuse Seltsiga uurimustööde koostamine ja konverentsil 

osalemine. Õpilastel on võimalus osaleda järgmistes  huvialaringides: meisterdamine, 

muusikaring, mudilaskoor, spordiringid (kergejõustik, üldkehaline treening, 

orienteerumine, suusatamine, jalgpall), kodu-uurijate ring, tantsuring jne. Aktiivselt 

tegutsevad noorkotkad ja kodutütred. 

 

Kooli missiooniks on olla konkurentsivõimelist haridust pakkuv ja sotsiaalseid oskusi 

arendav kool, kus on hea õppida ja töötada. (http://www.kuutsi.edu.ee)  

 

 
Joonis 9. Mõniste Kooli õpilaste arvu prognoos aastateks 2015-2022. (Mõniste Vallavalitsus) 

 

Mõniste Kooli õpilaste arvu prognoos on toodud joonisel 9. Aastaks 2022 väheneb 

õpilaste arv võrreldes 2015. aastaga 20,6% ehk 14 õpilase võrra. 
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2015. aastal omandab põhiharidust väljaspool Mõniste Kooli viis õpilast. Keskharidust 

omandab Varstu Keskkoolis 11 õpilast, Nõo Reaalgümnaasiumis kaks ning Tartus 

Miina Härma Gümnaasiumis kaks õpilast. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis õppis 

kaks ja Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis üks noor. EHISe andmetel (10.09.2015) 

omandab erineva tasemega haridust kutse- ja kõrgkoolides 2015. aastal 59 Mõniste 

valla elanikku.  

 

Hariduse kulusid iseloomustab joonis 10. Hariduse kulude osakaal valla kogukuludest 

jääb 45 kuni 47% vahemikku. 

 

 
Joonis 10. Mõniste Kooli kulud tuhandetes eurodes aastatel 2011-2015. (Mõniste Vallavalitsus) 

 

Õppeaastal 2011/2012 õppis Mõniste Koolis 75 õpilast, 2015. aasta 10.oktoobril 70 

õpilast. Kulud põhiharidusele (joonisel Kool) olid 2011. ja 2012. aastal samas 

suurusjärgus, oluline tõus toimus 2013. aastal  (võrreldes 2012. aastaga 20% summas 

53,8 tuhat eurot). 2011. aastal moodustas riigieelarvest üldhariduskoolide pidamise 

toetus Mõniste Kool põhihariduse kulude mahust 44,9% (summas 125,13 tuhat eurot). 

2012. aastal moodustas riigi toetus 52,4% (140,89 tuhat eurot), 2013. aastal 46,7% 

summas 150,92 tuhat eurot, 2014. aastal 50,3% summas 171,01 tuhat eurot ja 2015. 

aastal 51,4% summas 198,86 tuhat eurot. 

Mõniste lasteaia kulud on kasvanud alates 2012. aastast 4 kuni 11% eelmise aastaga 

võrreldes. Peamiselt tuleneb see kütte ja elektri hinnatõusust ning alampalga kasvust. 

Koolitoidu kulud on jäänud aastate lõikes enamasti samale tasemele. 

Õpilastranspordi kulude kasvu põhjuseks on teenuse hinna tõus. 

 

 

7.2. Noorsootöö 

 

Mõniste valla noorsootöö on korraldatud  valla, Mõniste Kooli ja MTÜ Ääremaa 

Noored koostööna. 

2011 2012 2013 2014 2015

Õpilastransport 18,4 20,4 26,0 27,3 30,8

Koolitoit 20,0 22,9 25,7 21,4 21,7

Lasteaed 46,1 49,4 54,9 61,0 63,2

Kool 278,7 269,1 322,9 340,3 387,0
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Joonis 11. Mõniste valla elanike vanuseline jaotus 2005, 2010 ja 2015. aastal (Mõniste 

Vallavalitsus) 

 

Noorte arvu muutust koguelanikkonnas iseloomustab joonis 11.  Kuni 27-aastaste 

osakaal on 2015. aastal võrreldes 2005. aastaga vähenenud 7,7 protsendipunkti, 

absoluutarvudes on vähenemine  85 last ja noort.  

 

Mõniste Kooli huvijuht on ka valla noortejuht, kes korraldab MTÜ-le Ääremaa Noored 

kuuluvas hoones Mõniste Avatud Noortekeskuse tegevust, samuti on ta Mõniste 

noorkotkaste ja kodutütarde rühmapealik.  

Mõniste ANK on avatud kolmel päeval nädalas, koostööd tehakse naaberomavalitsuste 

(Taheva ja Karula) ANKide ja Võrumaa avatud noortekeskustega. 

7.2. Valdkonna arenguvajadused  

 Haridus 

o Mõniste Kooli uuem hoone valmis 2000. aastal. Hoone vajab soojustust. 

o Mõniste Koolil ei ole eraldi võimlat, kehalise kasvatuse sisetunnid viiakse 

läbi Mõniste Rahvamaja saalis ja Varstu Keskkooli võimlas. 

Sportimisvõimaluste mitmekesistamiseks planeerida multifunktsionaalse 

spordiväljaku (miniarena) rajamine. 

o Huvitegevuse võimalused on praegu õpilastel ringide tegevustena, 

huvikoolid asuvad maakonnakeskuses. Kaaluda tuleb võimalust huvikooli 

käivitamiseks Mõniste Kooli juures. 

o Lasteaia kasutuses oleva mänguväljaku inventar vajab täiendamist 

o Täiskasvanute koolitamiseks on võimalik õhtusel ajal ära kasutada Mõniste 

kooli ruume.  

 Noorsootöö 

o Noortekeskuse hoone rekonstrueerimistöödes on teostatud kaks esimest 

etappi, kolmandas etapis on plaanis välja vahetada amortiseerunud 

elektrijuhtmestik ning paigaldada uus arvesti. Samuti paigaldada ATS 

süsteem ning tagada varuväljapääsude korrasolek. Lahendust vajab hoone 

küttesüsteem. 
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o Noorte omaalgatuse aktiivsus on suhteliselt madal, selle tõstmiseks 

planeerida laste ja noorte osalemist erinevates projektides. 

7.3. Valdkonna strateegilised eesmärgid ja tegevuskava 

 

Vallas on lasteaed-põhikool. Konkurentsivõimeline ja kvaliteetne põhiharidus annab 

Mõniste valla noortele võimaluse edasiõppimiseks gümnaasiumites ja kõrgkoolides. 

Huviharidus ja noorsootöö nõuab senisest suuremat tähelepanu. Ringide tegevus, 

noortekeskuse väljaarendamine, noorte suurem kaasatus erinevatesse projektidesse 

ning noorte initsiatiivi toetamine annavad noortele enesekindlust ja õpetavad neid elus 

paremini hakkama saama. Valla eesmärgiks on väärtustada elanike elukestvat õpet ning 

soodustada täiend- ja ümberõpet. 

 

Strateegiline peaeesmärk hariduse valdkonnas: 

Mõniste vald pakub kvaliteetseid ja mitmekülgseid õppimisvõimalusi, 

väärtustades haridust ja haritust ning elukestva õppe põhimõtteid. 

 

TEGEVUSKAVA 

Jrk 

nr Tegevus 

Tegevuse 

aeg 

Võimalik 

rahastamisallikas Vastutaja 

1 

Koolimaja vanema osa 

rekonstrueerimine  

2013 – 

2019   

Valla eelarve, 

fondid Vallavalitsus 

3 

Miniareena rajamine 

2016  

Valla eelarve, 

Hasartmängu-

maksu Nõukogu Vallavalitsus 

4 

Kooli inventari kaasaajastamine, 

uute õppevahendite 

muretsemine 2016-2025  

Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Vallavalitsus, 

Mõniste Kool 

5 

Täiskasvanute õppe 

korraldamine koostöös erinevate 

ametiasutustega (nt Töötukassa) 2016-2025 

Erinevad 

koostööpartnerid  

Vallavalitsus, 

Mõniste Kool 

6 

Huvikooli tegevuse  käivitamine 

2016-2017 

Valla eelarve, 

erinevad fondid Mõniste Kool 

7 

Noorsootöö projektide ja 

koostöö toetamine 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

8 

Mõniste küla rulapargi ja 

palliplatsi ehitus 2017  

Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Noorte-

ühendused 

9 Mõniste koolimaja hoone 

soojustamine 

2019  Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Vallavalitsus, 

Mõniste Kool 

10 

Mõniste Avatud Noortekeskuse 

hoone rekonstrueerimine 

2016 - 2019 Erinevad fondid 

MTÜ 

Ääremaa 

Noored 
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8. Sotsiaalhoolekanne, elanike tervishoid ja 
turvalisus 

 

8.1. Sotsiaalhoolekanne 

Sotsiaalhoolekannet mõjutab enim kohaliku omavalitsuse elanike arv ning soolis-

vanuseline koosseis, samuti ülalpeetavate määr ja asustustihedus. 

 

Mõniste valla elanike soolist ja vanuselist koosseisu aastatel 2005, 2010 ja 2015 

iseloomustab joonis 12. Eelkooliealiste laste arv on vähenenud kümne aasta jooksul 

2,7%, kooliealiste laste (vanuses 7-16 aastat) arv on vähenenud aga 37% võrra. Samuti 

on vähenenud noorte vanuses 17-27 eluaastat arv – 14% võrra. Tööealiste arv on 

vähenenud 1% võrra ning eakate, üle 66 aasta vanuste elanike, arv on vähenenud 2,4% 

võrra. Kokku on elanike arv Mõniste vallas viimase kümne aastaga vähenenud 191 

inimese võrra, so 17,5%. Sotsiaalse kaitsega seotud kulusid iseloomustab joonis 13. 

 

 
Joonis 12. Valla elanike vanuseline koosseis 1. jaanuari seisuga aastatel 2006-2011. (Mõniste 

Vallavalitsus) 

 

2013. aastal avati Mõniste Sotsiaal- ja Tervishoiukeskuse hoones hooldekodu 

Pihlakobar. 2014. aasta märtsist on hooldekodus 21 kliendikohta (2015. a septembris 

täidetud neist 20). Erihoolekandeteenuste tegevusluba on Mõniste vallal kahe teenuse 

(toetatud elamise teenus ja igapäevaelu toetamise teenus – päevakeskus) osutamiseks. 

Toetatud elamise teenust osutatakse sotsiaaleluruume kasutatavatele isikutele. Sotsiaal- 

ja tervishoiukeskuse hoone 3.korrusel on sisustatud viis tuba, kus on võimalik majutada 

kaheksa inimest. Esimesel korrusel asuvates kahes ruumis osutatakse igapäevaelu 

toetamise teenust. Samuti on abivajavatel isikutel võimalik kasutada duširuumi ning 

pesta pesu.  
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Joonis 13. Sotsiaalse kaitse kulud Mõniste vallas tuhandetes eurodes 2011-2015. (Mõniste 

Vallavalitsus). 

 

Riigieelarve vahenditest rahastatavateks toetusteks on toimetulekutoetus, puuetega 

laste hooldajatoetus, lapsehoiuteenuse toetus ning alates 2013. aastast vajaduspõhine 

peretoetus. Joonisel 14 on toetusteks makstud tegelikud summad aastatel 2011 kuni 

2014 ning 2015. aasta eelarves eraldatud vahendid. 

 

 
Joonis 14. Riigieelarvest rahastatavd sotsiaaltoetused Mõniste vallas tuhandetes eurodes 2011-

2015. (Mõniste Vallavalitsus). 

 

Toimetulekutoetuse taotlejate ja kasusaajate arv on aastate lõikes olnud erinev. 2014. 

aastal taotles toimetulekutoetust 9 isikut, kasusaajate arv oli 18. Puuetega laste arv oli 

2011. aastal 10, 2014. aastal 12. Alates 2013. aastast suurendati puudega lapse 

hooldajatoetuse kuumäära ning see tingis ka olulise kasvu toetussumma suuruses. 
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Vajaduspõhist peretoetust makstakse alates 2013. aastast ning alates 2014. aastast 

tõusis ka toetuse määr.   

 

Mõniste valla eelarvest makstavad toetused on: 

 Sünnitoetus  

 Matusetoetus  

 Mõniste Kooli esimesse klassi astuvate laste koolitoetus 

 Laste jõulutoetus - koolieast noorematele lastele ja põhikoolis õppivatele 

õpilastele antakse jõulupakid 

 Ravimitoetus (prillitoetust) 

 Erakorraline sotsiaaltoetus  

 Sünnipäevatoetus (eakatele)  

 Puuetega inimeste (täiskasvanute) hooldajatoetus 

 

 
Joonis 15. Vallaeelarvest rahastatavad sotsiaaltoetused Mõniste vallas tuhandetes eurodes 

2011-2015. (Mõniste Vallavalitsus 

 

Vallaeelarvest rahastatavate toetuste kulusid iseloomustab joonis 15. Peaaegu poole 

võrra on vähenenud täiskasvanud puuetega inimeste hooldajatele makstavate toetuste 

kogusumma. 2014. aastast alates eraldatakse vahendid erakorraliste toetuste 

maksmiseks. Alates 2015. aastast taastati eakate sünnipäevatoetus, mida kasutatakse 

eakate õnnitlemise kulude katmiseks. 

 

Kulusid hooldekodule iseloomustab joonis 16. Enne 2013. aastat ostis Mõniste 

Vallavalitsus üldhooldekodu teenust väljastpoolt valda. 1. märtsil 2013 avati 

hooldekodu Mõniste Sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone 2. korrusel 14 kohaga. Alates 

2014. aasta veebruarist on kohtade arv hooldekodus 21. 

 

2011 2012 2013 2014 2015

sünnitoetus 1,0 1,2 0,8 1,3 1,4

I klass 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4

ravimitele ja ravivahend. 0,6 0,5 0,2 0,4 0,5

matusetoetus 1,9 2,9 2,9 2,3 2,6

hooldajatoetus 10,6 9,0 3,5 5,6 5,2

jõulupakid 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5

eakate sünnipäev 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
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Joonis 16. Hooldekodu kulud ja alates 2013. aastast tulud eurodes 2011-2015. (Mõniste 

Vallavalitsus). 

 

Hooldekodu kohatasu on 19 eurot päevas. Mõniste valla elanikke elab hooldekodus 

kuus, neist nelja kulud katab osaliselt vald (kaks on eestkostel). Töökohti on kokku 9,7 

ning töötajaid 11. 

 

8.2. Tervishoid 

Mõniste valla elanikke teenindab perearstikeskus, mis asub Mõniste Sotsiaal- ja 

tervishoiukeskuse hoone 1. korrusel. Koduõendusteenust ostab FIE Lagle Everest Eesti 

Haigekassaga lepingu alusel.  

 

Esmatasandi tervisekeskuste võrgustiku uuringu (RAKE 2015) kohaselt on Võrumaal 

planeeritud kaks ETTK piirkonda: 

 Võru (Haanja, Lasva, Meremäe, Misso, Mõniste, Rõuge, Sõmerpalu; Varstu, 

Vastseliina, Võru vallad ja Võru linn) – filiaalidena nähakse Rõuge, Vastseliina 

ning Mõniste/Varstu 

 Antsla (Antsla ja Urvaste vallad) 

 

Mõniste vallas on koostatud terviseprofiil, kus on kirjeldatud valdkonna 

arengueesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks. 

 

8.3. Turvalisus 

Alates  2014. aasta oktoobrist teenindab üks piirkonnapolitseinik nelja omavalitsuse 

(Haanja, Rõuge, Mõniste ja Varstu) elanikke. Vastuvõtt vallamajas toimub üks kord 

kuus.   

 

Mõniste Vabatahtlik Tuletõrje Selts (hiljem Vabatahtlik Tuletõrje Ühing) moodustati 

8. veebruaril 1929. aastal. Mõniste tugikomando loodi 1. oktoobril 1993. Tööd alustas 

8 meest. Ööpäevaringse valve kõrval tegeleti depoohoone remontimise ja 

elamiskõlbulikuks muutmisega. 20 aastaga on oluliselt paranenud olmeruumide 

seisukord, kasutusel on suur spordisaal, täienenud on päästevarustus ja -tehnika. 
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Esimeseks tuleprooviks oli endise Saru metskonna töökojahoone põleng 1993. aasta 

novembris. 2015. aasta oktoobri seisuga töötab komandos 17 päästjat, neist kaks 

õpivad. Kuna Mõniste komando asub Eestimaa kõige lõunapoolsemas osas, Võru ja 

Valga vahel, siis on lähim päästekomando teisel pool riigipiiri Lätimaal Ape linnas. 

Mõniste komando teeninduspiirkonnas on kohti – näiteks Piirioja Paganamaal – kuhu 

õnnetuse korral pääseb vaid läbi Läti ja ka vett on lähem hankida naaberriigist. Mõniste 

päästjatel on hea kontakt Aluksne ja Ape päästjatega.  

8.4. Valdkonna arenguvajadused 

Sotsiaalhoolekanne 

 Mõniste vallas elab 5-6 peret, kelle toimetulekut on vaja toetada. 

Sotsiaalvaldkonnas töötab vaid sotsiaaltöö spetsialist ning peredega saab tegeleda 

vaid siis kui ilmneb mingi konkreetne probleem. Olukorra lahendaks pere tugiisiku 

töölevõtmine. 

 Mõniste vallas on eakate ja puuetega inimeste osakaal üsna suur. Palju on eakaid, 

kelle lapsed elavad kaugel ning eakas vajaks toetavat teenust. Lahendus võiks olla 

koduteenuse pakkumine omavalitsuse poolt.  

 Puuetega isikuid, kellele on määratud hooldaja, oli 2014. aasta lõpu seisuga 17. 

Neid, kes vajavad ööpäevaringset hooldust, oli 9 inimest. Teiste puhul võiks 

hooldaja teenuse asendada koduteenusega. 

 Sotsiaaltranspordi vajajaid on aina enam, samas ei ole selle teenuse osutamine 

otstarbekas sotsiaaltöö spetsilisti poolt. Võimalik oleks seda lahendada koduteenuse 

ühe osana. 

Hooldekodu Pihlakobar 

 Hooldekodu Pihlakobar asub Mõniste sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone teisel 

korrusel. Klientide paremaks teenindamiseks on vaja projekteerida ja ehitada lift. 

 Ruumipuuduse leevendamiseks tuleb hooldekodu kohtade arvu vähendada, et 

vabanenud ruume kasutada vajalike abiruumidena. 

Erihoolekanne 

 Mõniste Vallavalitsusel on tegevusluba kahe teenuse osutamiseks kokku 18 

kliendile. Maksimaalne klientide arv ühe tegevusjuhendaja kohta võib olla kümme, 

seetõttu tuleb suurendada tegevusjuhendajate arvu. 

Tervishoid 

 Mõniste vallas tegutseva perearsti nimistu on väike, samas on väga oluline, et 

esmatasandi arstiabi oleks kohapeal olemas.  

Turvalisus 

 Mõniste valla kaugus keskustest on loonud olukorra, kus on oluline panustada nn 

naabrivalvesse ning võimalusel valvekaamerate paigaldamisse. 

 

8.5. Valdkonna strateegilised eesmärgid ja tegevuskava 

Elukeskkonna lahutamatuks osaks on kättesaadavad sotsiaal- ja tervishoiuteenused 

ning turvatunne. Mõniste valla eesmärgiks on pakkuda oma elanikele kvaliteetseid ning 

kaasaegseid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid, mis vastaksid abivajajate soovidele ja 

oleksid kergesti kättesaadavad. Sotsiaalvaldkonnas tehakse aktiivselt koostööd 

erinevate riiklike ametitega, Võru Maavalitsuse, välispartnerite ja mitmete kolmanda 

sektori organisatsioonidega. 
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Valla perearstipunktis töötab kompetentne ja vallaelanikke tundev personal. 

Perearstipunkti üheks arengusuunaks on täiendavate tervishoiuteenuste pakkumine 

(taastusravi, apteek). 

Sotsiaalne kaitse, tervishoiuteenuste kättesaadavus ja turvalisus on olulised 

elukeskkonna kvaliteedi kriteeriumid ning nende arendamisele pööratakse kasvavat 

tähelepanu. 

 

Strateegiline peaeesmärk: 

Mõniste on oma elanikest hooliv, tervislikke eluviise propageeriv ning turvalise 

elukeskkonnaga vald. 

 

TEGEVUSKAVA 

 

Jrk 

nr Tegevus 

Tegevuse 

aeg 

Võimalik 

rahastamis-

allikas Vastutaja 

1 

Koostöö erinevate 

tugivõrgustikku kuuluvate 

instantsidega 2016-2025 Valla eelarve Vallavalitsus 

2 

Terviseteadlikkuse tõstmisega 

seotud ning tervisespordi 

ürituste korraldamine 2016-2025 

Valla eelarve, 

erinevad fondid Vallavalitsus 

3 

Tervisespordirajatiste rajamine 

ja hooldamine (palliplatsid, 

tervise- ja matkarajad) 2016-2025 

Valla eelarve, 

erinevad fondid 

Vallavalitsus, 

kinnistute 

omanikud 

4 

Tuletõrje veevõtukohtade 

rajamine ja korrashoid 

2016-2025 Erinevad fondid 

Vallavalitsus, 

kinnistute 

omanikud 

5 

Lõuna Päästekeskuse Mõniste 

Päästekomando tegevuse 

jätkamine 2016-2025 Riigieelarve 

Siseminis-

teerium 

6 

Turvakaamerate paigaldus 

Mõniste A ja O kaupluse ning 

teenusekeskuse ümbrusse 2016-2025 Erinevad fondid  

7 

Mõniste sotsiaal- ja 

tervishoiukeskuse hoone lifti 

projekteerimine ja ehitus 2016-2025 

Valla eelarve, 

erinevad fondid Vallavalitsus 

8 Koduteenuse käivitamine 2016 Valla eelarve vallavalitsus 
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9. Kokkuvõte 
 

Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja 

nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab 

majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 

pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu 

integreerimisele ja koordineerimisele.  

 

Kvaliteetse elukeskkonna tagamisel on oluline roll tasakaalustatud ja jätkusuutlikul 

arengul. Mõniste vallal on oma edukomponendid, mille arendamine annab tõuke ka 

teiste valdkondade arenguks. Nendeks on arenev ja konkurentsivõimeline 

ettevõtluskeskkond; mitmekülgsed hariduse-, kultuuri ja spordivõimalused; 

mitmekesised puhkamise ja vaba aja veetmise võimalused. Edukomponentide areng, 

tugev infrastruktuur, sotsiaalne kaitse ja turvalisus ning säästva arengu põhimõtete 

järgimine loovad eelduse valla elukeskkonna säilitamiseks ja parandamiseks. 

 

Mõniste vald on inimesekeskne, jätkusuutlik ja teotahteline omavalitsus. Vald pakub 

oma kogukonnale kvaliteetseid avalikke teenuseid, mis on kergesti kättesaadavad ja 

tarbijasõbralikud. Aktiivne ja mitmekesine ettevõtlus on omavalitsuse arengu võtmeks. 

Mõniste vald väärtustab ettevõtlikke inimesi. Valla peamisteks 

ettevõtlusvaldkondadeks on liha- ja piimatootmine, teraviljakasvatus, puidutöötlemine 

ning turism. 

 

Mõniste valla visioon on:  

Mõniste on inimesekeskne, ettevõtlusele ja turismile orienteeritud, haridust, 

kultuuri ja sporti soosiv vald Eestimaa lõunatipus. Kaunis loodus, turvalisus, 

säästva ja tasakaalustatud arengu põhimõtetest juhindumine tagavad meeldiva 

elukeskkonna ja positiivsed emotsioonid. 
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