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Eessõna 
 

Misso valla arengukava (edaspidi Arengukava) on koostatud ajavahemikus 2010-

2012. Arengukava on uuendatud 2014. aastal. Arengukava koostamisel on arvestatud 

Misso valla erinevate piirkondade (külaseltside) arengukavasid (Tsiistre kandi – 

Hürsi, Kärinä, Põnni, Sandi, Savioja, Tsiistre külade arengukava aastaiks 2007-2013 

(2007); Luhamaa külade arengukava aastateks 2009-2013; Misso kandi arengukava 

2008-2013). Arengukava koostamise protsessis on sisendi saamiseks korraldatud 

mitmeid ümarlaudu ja rahvakoosolekuid.  

 

Arengukava eesmärgiks on kujundada ühine arusaam Misso valla 

arengusuundadest, et tagada optimaalne arenguvõimaluste ärakasutamine läbi 

mõtestatud ja sihipärase tegevuse ja tõsta seeläbi elanike elukvaliteeti. 

 

Valla arengukava on riiklikult reguleeritud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 

§-dega 37-37
2
: 

 Vallal ja linnal peab olema arengukava ja eelarvestrateegia, mis on aluseks eri 

eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. 

  Arengukava koostatakse valla või linna kohta ja selles esitatakse vähemalt: 

 1) majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna 

arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; 

 2) probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade 

lõikes; 

 3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga 

arengukava perioodi lõpuni; 

 4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava 

perioodi lõpuni. 

 Vald ja linn võivad koostada täiendava arengukava: 

 1) mõne valla või linna territooriumi osa kohta; 

 2) mõne tegevusvaldkonna arendamiseks; 

 3) mitme valla või linna või nende territooriumi osade kohta kokkuleppe 

alusel. 

 Täiendavad arengukavad peavad olema kooskõlas arengukavaga. Arengukava 

peab arvestama valla ja linna üldplaneeringut. 

 Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on 

arengukava osa või arengukavaga seotud iseseisev dokument. 

Eelarvestrateegia nõuded sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seaduses. 

 Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse 

eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, 

investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. 

 Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb 

eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla. 
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 Arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri 

seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. 

 Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostab valla- või linnavalitsus ning 

esitab vastuvõtmiseks valla- või linnavolikogule. 

 Valla- või linnavalitsus korraldab avalike arutelude kaudu kõigi huvitatud 

isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse. 

 Valla- või linnavalitsus avalikustab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu 

valla või linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. 

 Valla- või linnavolikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia määrusega 

hiljemalt 15. oktoobriks. Arengukava ja eelarvestrateegia peavad olema vastu 

võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist. 

 Arengukava ja eelarvestrateegia ning volikogu ja volikogu komisjonide 

istungite protokollid arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise kohta 

avaldatakse valla või linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava ja 

eelarvestrateegia vastuvõtmisest arvates. 
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Misso valla üldiseloomustus 

 

Pindala: 189,9 km
2
. 

Elanike arv seisuga 01.01.2014:  696 

Rahvastiku tihedus: 3,7 inimest/km
2
. 

Asulate arv: 1 

Külade arv: 54. Hindsa, Hino, Horosuu, Häärmäni, Hürsi, Kaubi, Kimalasõ, Kiviora, 

Koorla, Korgõssaarõ, Kossa, Kriiva, Kundsa, Kurõ, Käbli, Kärinä, Laisi, Leimani, 

Lütä, Mauri, Missokülä, Mokra, Muraski, Määsi, Möldre, Napi, Parmu, Pedejä, 

Pruntova, Pulli, Pupli, Põnni, Põrstõ, Pältre, Rammuka, Rebäse, Ritsiko, Saagri, 

Saagrimäe, Saika, Sakudi, Sandi, Sapi, Savimäe, Savioja, Siksälä, Suurõsuu, Tiastõ, 

Tiilige, Tika, Toodsi, Tserebi, Tsiistre ja Väiko-Tiilige küla. 

Suurimad asustatud punktid: Misso - 232 elanikku, Missokülä - 35, Määsi - 47 

elanikku, Kärinä - 24 elanikku, Tsiistre 26 elanikku 

 

Geograafiline asend 
Misso vald asub Kagu-Eestis Võrumaa kõige kagupoolsemas nurgas ning ainsa 

vallana Eestis külgneb idas Venemaa Föderatsiooni Petseri rajooniga ja lõunas Läti 

Vabariigiga, läänes Haanja ja põhjas Vastseliina vallaga.   

Maakonna keskusesse Võrru Missost on 50 km ja vabariigi pealinna Tallinna 300 km.  

Pindalal suuruselt on Misso vald Võru maakonnas viiendal kohal. Elanike arvult 

viimasel kohal.  

 

Asukoht kaardil: 
 

 
 

 

http://et.wikipedia.org/wiki/Hindsa
http://et.wikipedia.org/wiki/Hino_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Horosuu
http://et.wikipedia.org/wiki/Häärmäni
http://et.wikipedia.org/wiki/Hürsi
http://et.wikipedia.org/wiki/Kaubi_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Kimalasõ
http://et.wikipedia.org/wiki/Kiviora
http://et.wikipedia.org/wiki/Koorla
http://et.wikipedia.org/wiki/Korgõssaarõ
http://et.wikipedia.org/wiki/Kossa
http://et.wikipedia.org/wiki/Kriiva
http://et.wikipedia.org/wiki/Kundsa
http://et.wikipedia.org/wiki/Kurõ
http://et.wikipedia.org/wiki/Käbli
http://et.wikipedia.org/wiki/Kärinä
http://et.wikipedia.org/wiki/Laisi
http://et.wikipedia.org/wiki/Leimani
http://et.wikipedia.org/wiki/Lütä
http://et.wikipedia.org/wiki/Mauri
http://et.wikipedia.org/wiki/Missokülä
http://et.wikipedia.org/wiki/Mokra
http://et.wikipedia.org/wiki/Muraski
http://et.wikipedia.org/wiki/Määsi
http://et.wikipedia.org/wiki/Möldre_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Napi_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Parmu
http://et.wikipedia.org/wiki/Pedejä
http://et.wikipedia.org/wiki/Pruntova
http://et.wikipedia.org/wiki/Pulli_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Pupli
http://et.wikipedia.org/wiki/Põnni
http://et.wikipedia.org/wiki/Põrstõ
http://et.wikipedia.org/wiki/Pältre
http://et.wikipedia.org/wiki/Rammuka_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Rebäse_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Ritsiko
http://et.wikipedia.org/wiki/Saagri_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Saagrimäe
http://et.wikipedia.org/wiki/Saika_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Sakudi
http://et.wikipedia.org/wiki/Sandi
http://et.wikipedia.org/wiki/Sapi
http://et.wikipedia.org/wiki/Savimäe_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Savioja_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Siksälä
http://et.wikipedia.org/wiki/Suurõsuu
http://et.wikipedia.org/wiki/Tiastõ
http://et.wikipedia.org/wiki/Tiilige
http://et.wikipedia.org/wiki/Tika
http://et.wikipedia.org/wiki/Toodsi_%28Misso%29
http://et.wikipedia.org/wiki/Tserebi
http://et.wikipedia.org/wiki/Tsiistre
http://et.wikipedia.org/wiki/Väiko-Tiilige
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Misso valla sümboolika 
 

Misso valla vapp:  
 

  
 

 

Misso valla lipp: 

 

 
  

Kinnitatud 02. juunil 1994. aastal    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rohelisel hõbedase lainelise päisega kilbil  

hõbedane põdrapea. Päises kolm rohelist ringi. 

Põhjendus: Põdrapea viitab kohalikule 

legendile Pullijärvest. Laineline lõige tähistab 

nii künklikku moreenmaastikku, kui ka 

metsajärvi. Rõngad märgivad Võrumaad ja 

tema rahvast. 

Valla lipuks on ruudukujuline vapilipp. Lipu 

normaalsuurus on   

105 x 105 cm. 
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Visioon – Misso vald 2025 
 

Misso vald on elaniku-, ettevõtja- ja külastajasõbralik 

piirkond, kus on tagatud kogukonna vajadustest tulenevalt 

eluliselt tähtsad teenused ja infrastruktuur, lähtutakse säästva 

arengu põhimõtetest, vastandamata end ajaloolistele 

traditsioonidele ning uuenduslikele lahendustele. 
 

 

 

1. Elu- ja looduskeskkond 
 

Strateegilised eesmärgid ja indikaatorid: 

Strateegiline eesmärk: Misso vald on tugevate külakogukondade ning elanikele ja 

piirkonna külastajatele atraktiivse looduskeskkonnaga piirkond nii elamiseks kui ka 

puhkamiseks. Misso valla elukeskkond on mitmekesine ning kogukonnale on tagatud 

olulisimad eluks vajalikud teenused. Misso vald on atraktiivne piirkond maale elama 

asumiseks. 

Indikaator 1: Avalikus ruumis on võimalused erinevatele vanusegruppidele arendavalt vaba 

aega veeta – arv 

Indikaator 2: Kodanikualgatust toetatakse valla eelarvest  

Indikaator 3: Valla üldplaneering on uuendatud ja kajastab elu- ja looduskeskkonna arengut 

lähtudes esmajärjekorras kohalike elanike ootustest ja soovidest 

Indikaator 4: Elu- ja looduskeskkonna arendusprojektide arv 

Indikaator 5: Püsiva elukohana on taasasustatud 30 täna tühjana seisvat talu / elamut  

 

1.1. Rahvastik 

1.1.1. Rahvaarv 

Aastal 2000 oli Misso valla elanike arv 898, rahvastikuregistri 1. jaanuari 2014. aasta 

andmete põhjal on Misso valla elanike arv 696. Seega on viimase neljateistkümne 

aastaga Misso valla elanike arv vähenenud 22,5% ehk keskmiselt 1,6% aastas. 

Statistikaamet kasutab rahvaloenduse põhist rahvaarvu statistiliste andmete 

avaldamisel. 2011. a statistiliste andmete põhjal on Misso valla elanike arv 680, 2014. 

aastaks on elanike arv vähenenud 604-ni.  

Misso valla asustustihedus 2014. aastal on 3,7 elanikku km² kohta, rahvaarvu 

vähenemise tõttu väheneb see stabiilselt iga aastaga.  
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Joonis.1. Rahvaarv  
Allikas: Statistikaamet 

 

1.1.2 Sooline jaotus 

Statistikaameti andmete põhjal on Misso vallas meeste ja naiste osakaal elanikkonnas 

üsna tasakaalus, mõnevõrra enam on siiski mehi kui naisi. 

 

 
Joonis.2. Sooline jaotus 
Allikas: Statistikaamet 

 

 

1.1.3. Sünnid, surmad ja loomulik iive 

Loomulik iive Misso vallas on negatiivne. 2011. aastal oli väikseim negatiivne 

loomulik iive (-4). Sündide ja surmade arv on aastate lõikes ebastabiilne, surmade arv 

kõigub 10-30 vahel, sündide arv jääb igal aastal alla 10. Keskmiselt sünnib aastas 4 

last ja sureb 19 inimest ning loomulik iive on –15. 
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Tabel.1. Sünnid, surmad ja loomulik iive 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sünnid 1 4 5 8 4 2 

Surmad 19 12 28 12 17 24 

Loomulik iive -18 -8 -23 -4 -13 -22 
Allikas: Statistikaamet 
 

1.1.4. Ränne 

Sisserändajate arv on aastate lõikes olnud üsna stabiilne, kuid 2013. a tõusis see 

märgatavalt, sisserändajate arv tõusis 61-ni. Kuni 2011. aastani oli väljaränne aastate 

lõikes stabiilne,  2011-2012 aastatel suurenes see märgatavalt (2011. a lahkus 31 ja 

2012. a 41 inimest). 2013. aastaks väljaränne taas pidurdus ning langes 24. inimeseni.  

 

 
Joonis.3. Ränne 
Allikas: Statistikaamet 

 

1.1.5. Vanuseline jaotus 

Statistikaameti andmete põhjal on mehi peaaegu kõigis vanusegruppides naistest 

rohkem kuni 65. eluaastani, peale seda väheneb oluliselt meeste osakaal. 

Vanuserühmade jaotusest on näha, et kõige enam on 40-64-aastaseid, kõige vähem on 

30-34-aastaseid. Laste ja noorte arv erinevates vanusegruppides on võrdlemisi 

stabiilne.  
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Joonis.4. Vanuseline jaotus (2014. a andmed) 
Allikas: Statistikaamet 
 

Vanuserühmade kaupa muutusi vaadeldes on viimase kuue aastaga toimunud 

järgmised muutused: 

 pensioniealiste (65 aastat ja vanemad) elanike arv on langenud 24%; 

 vanusegrupi 15-64 aastaste elanike arv on langenud 14%; 

 laste (vanuses 0-14) arv on langenud aga 1%. 

 

 
Joonis.5. Vanuserühmad 
Allikas: Statistikaamet 

 

1.1.6. Rahvastikuprognoos 

Kui järgneva neljateistkümne aasta jooksul toimub elanike arvu vähenemine samas 

tempos (1,6% aastas), siis aastaks 2028 on Misso valla elanike arvuks statistika järgi 

537. Misso Vallavalitsus koos kogukonnaga teeb kõik endast oleneva rahvastiku 

vähenemise pidurdamiseks ja elanike arvu suurendamiseks. Eesmärgiks on aastaks 

2028 elanike arv 830. 

Rahvaarvu suurendamiseks teevad MTÜ Tule Maale ja Misso Vallavalitsus koostööd 

läbi erinevate ühiste ettevõtmiste ja projektide.  
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1.2. Elukeskkond 

 

Misso vallas on üks alevik (Misso) ja 54 küla. Kuna Misso vallas asuvad külades 

talud üldiselt hajali, siis inimeste arv külades on traditsioonilisest oluliselt väiksem. 

Kodanikualgatusest tulenevalt  on vald ajapikku jagunenud piirkondadeks – Misso, 

Tsiistre, Luhamaa, Hino-Rammuka, Kiviora.  

Kortermajad asuvad Misso alevikus (8), Luhamaal (1) ja Mauril (1).  

Misso alevikus puudub kaugküte ning kortereid köetakse kas puudega või gaasiga. 

Eluliselt tähtsaid teenuseid pakutakse reeglina Misso alevikus: 

 Kool ja lasteaed  

 Õpilaskodu 

 Sotsiaalkeskus 

 Perearst ja apteek 

 Vallavalitsus 

 Kauplus 

 Kultuuri- ja spordikeskus 

 Raamatukogu 

Väljapool vallakeskust asub: 

 Laenutuspunkt Luhamaal 

 Talupood Tsiistres 

 Romelina kohvik 

 Piiri kohvik 

 Pööni kõrts-külalistemaja 

 Tsiistre Linamuuseum  

Kogukonnakeskused asuvad: 

 Külatare Tsiistres ja Luhamaal 

Kogukonda teenindavad rajatised asuvad: 

 Laululava Missos 

 Külaplats Hinol 

 Külaplats ja laululava Piktseperal Tsiistre nukas 

 Külaplats Luhamaal 

 

Elukeskkonna parendamine on oluline valdkond, luua head elamistingimused 

maapiirkonnas elamiseks. Eraldi tähelepanu pöörata noorte maale elama asumisele. 

Teha riigiga koostööd ning toetada erinevaid algatusi, et soodustada kaitsevõime 

suurendamist läbi piiriäärsete talukohtade taastamise.  

 

Probleemid ja lahendused  

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Valla poolt pakutavad teenused on 

koondunud enamjaolt Misso alevikku 

Toetada kodanikualgatust, mis 

mitmekesistab teenuste pakkumisi 

väljaspool Misso alevikku 

Vallas on olemas üksnes väikestele 

lastele mõeldud mänguväljak alevikus 

Leida vahendid ja ehitada laste ja noorte 

mänguväljakud kogukonnakeskustesse 

Teed on valdavalt kruusakattega. 

Tolmuvabad vallateed sisuliselt 

puuduvad 

Riigiga koostöös rekonstrueerida 

järjepidevalt teed tolmuvabaks 

Teenuste tarbijad (eriti lapsed ja noored) 

vajavad vaba aja tegevustega 

Koostöös valla, naabrite, maavalitsuse ja 

Setomaa Valdade Liiduga luua toimiv 
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tegelemiseks transporti vallakeskusesse 

ja tagasi 

elanikkonna reaalseid vajadusi rahuldav 

transpordisüsteem 

Puudub taristu uute elamualade 

rajamiseks 

Planeeringutega määratleda võimalikud 

uued elamualad 

Tühjad lagunevad talud ja kohati liiga 

hõre asustus (ca 45 tühjana seisvat 

talu/elamut) 

Võimaluste leidmine tühjade talude 

korrastamiseks ja asustamiseks läbi välis- 

ja omainvesteeringute 

Teenuste mitmekesisust piirab vähene 

rahvaarv ja huvi 

Kohalike osavõtlikkuse tõstmine ja 

välishuvi tekkimisele kaasaaitamine 

Puudub sularahaautomaat Motiveerida finantsasutusi 

sularahaautomaati paigaldama 

 

1.3. Looduskeskkond 

 

Looduslikeks väärtusteks on kaunis maastik, mets, metsloomad, linnud, järved ja 

sood.  Suur osa Misso vallast kuulub Haanja-Karula puhkeala koosseisu. Omapärane 

järvedeala esineb Kirikumäe järve ja Misso asula vahelisel alal. Siin asuvad Hino ja 

Kisejärve maastikukaitsealad, Pullijärve hoiuala, Parmu looduskaitseala ja osaliselt ka 

Kirikumäe maastikukaitseala.   

Misso vald on looduslikult väga kaunis. Viitka-Pältre maantee ääres asuv 231-meetri  

kõrgune Sapimägi ja 17 järve pakuvad võimalusi matkajatele. Samuti kaunis 

Kisejärvistu oma kaheksa järvekesega. Üks maalilisemaid on metsadega ümbritsetud 

Hino järv oma seitsme saarega, mis on ka soodus kalastamispaik.  Hino järve ääres 

asub 14-sajandist pärit Siksälä matmispaik.  

Misso aleviku äärde jääva Pullijärve ümber on RMK poolt välja ehitatud matkarada ja 

edelakaldale on MTÜ Kagunurga Arendusklubi poolt rajatud tervise- ja 

loodusõpperada.  

Tihedad metsad on seene ja marjarikkad ning head jahipidamiskohad. Turismiteenust  

pakuvad Pullijärve puhkeküla, Kimalase metsamaja, Vetevana ja Ülenurme 

turismitalud ning Pööni kõrts-külalistemaja. Pullijärve ääres asub ka RMK 

puhkemaja. 

Vaatamisväärsuste nimekirja kuuluvad: muististekompleks Mäe-Siksalis Hino järve  

ääres, ratsarügemendi mälestussammas Missos, Luhamaa Pühavaimu õigeusu kirik  

(1929-1930), 11-tipuga Pältre lühterkuusk (Eesti üks kaunimaid kuuski, mille kõrgus 

on 23,5 m); Haanja kõrgustiku suurim järv- Hino järv koos 7 saarega (pindala 199 

ha); Kooli pettai; Kisejärv ja kaitseala; Kõõgumäe linnamägi, mis asub 0,5 km Misso 

alevikust kagu pool. 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Viitade puudumine Koostöös turismiliitude (Võru TIK, Setomaa 

Turism) ja kohalike turismiettevõtetega leida 

vahendid ja paigaldada viidad, mis juhivad 

huvilised vaatamisväärsuste juurde. Valla 

eestvõtmisel leida vahendid ja 

koostööpartnerid üldiste viitade 

paigaldamiseks (vald, allasutused, ettevõtted) 

Eramaadega seotud takistuste 

seadmine kallasradadele 

Planeeringute menetlemisel ja kehtestamisel 

seada esikohale avalik huvi 

Nõrk koostöö RMK-ga loodusradade 

rajamise osas 

Koostööd RMK-ga arendada tasemeni, mis 

viib vaba aja veetmise kohtade ja 
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terviseradade rajamiseni 

Looduskeskkond areneb omasoodu / 

juhitamatult: 

veekogude kinnikasvamine, 

kobraste tegevus, 

vaadete kinnikasvamine, 

alade võsastumine, 

metsloomade kahjustused taimestikule 

ja pinnakatetele 

Tagada juhitud looduskeskkonna 

parendamine, hooldamine ja säilimine 

Looduskaitselised piirangud 

(väärtustavad küll keskkonda, kuid 

samas pärsivad majandustegevust) 

Kokku leppida tasakaalustatud 

arenguvõimalused nii kogukonnas kui 

riiklikul tasandil (üldplaneering, KIK, PRIA, 

jms.) 

Elukeskkonna parendamiseks on 

ressursid piiratud. 

Ülevallaliste heakorrapäevade läbiviimine 

igaaastaselt. 

 

2. Ettevõtlus ja tööhõive 
 

Strateegilised eesmärgid ja indikaatorid: 

Strateegiline eesmärk: Kohalik omavalitsus loob eeldusi uute töökohtade tekkimiseks ja 

kindlustab ettevõtluskeskkonna olemasolevatele ja alustavatele ettevõtetele valla 

territooriumil, et kindlustada oma elanikele tööhõive, kasutades maksimaalselt ära oma 

asukohta Euroopa liidu idapiiril ning Euroopa Liidu toetusmehhanisme. 

Indikaator 1: On käivitunud piirimajandusele suunatud tööstusala Missokülä-Luhamaa 

piirkonnas 

Indikaator 2: Misso aleviku tööstusalal on min 30 töökohta 

Indikaator 3: Misso vallakeskuses on kaugtöökeskus 10 töökohaga 

Indikaator 4: Külakeskustes on kokku 6 kaugtöökohta 

Indikaator 5: Setomaa ettevõtluskonsultant töötab piirkonna ettevõtluse arendamise heaks 

Indikaator 6: KOV-s on loodud ettevõtluse toetamise meede 

Indikaator 7: Üldplaneering on uuendatud 

Indikaator 8: Vajalikud/võimalikud maad on munitsipaliseeritud 

Indikaator 9: 2025.a. on ettevõtete arv kasvanud 25% 

Indikaator 10: On käivitunud turismimarsruut „Seto Külävüü“; Ettevõtlusvõrgustik;  

„Missomaa - maaelu kogemise paik“ 

 

2.1. Ettevõtlus 

 

Misso vallas on registreeritud  01.09.2014. s seisuga 42 osaühingut, 46 FIE-t ja 32 

MTÜ-d. Kui ettevõtlusaktiivsus (ettevõtete arv 1000 elaniku kohta) on Misso vallas 

viimase kuue aastaga oluliselt tõusnud, siis töökohtade arv mitte. Alla 10-töötajaga 

ettevõtteid on Misso vallas 97,3% ehk sisuliselt kõik ettevõtted (ei ole arvestatud 

piiri- ja tollipunkti). On positiivne, et ettevõtete käive on alates 2005-ndast aastast 

pidevalt tõusnud. MTÜ-de kasvuprotsent on Misso vallas viimase kuue aastaga olnud 

üle saja.  

 

2.2. Kaubandus, teenindus ja turism 

 

Misso valla territooriumil tegutseb kaks kauplust – Tarbijate ühistu kauplus Misso 

alevikus ja Talupood Kärina külas. Vallas asub kolm toitlustusettevõtet: Piiri kohvik 
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Collade tolliterminalis, Romelina kohvik ERAA büroohoones ning Pööni kõrts-

külalistemaja Missokülä külas. 

Turismiga tegeleb vallas seitse ettevõtet, millest viis pakuvad majutusteenust: 

Pullijärve puhkeküla, Kimalase puhkemaja ning Vetevana ja Ülenurme turismitalud, 

Pööni kõrts-külalistemaja. Agroturismiteenust pakuvad Nopri Talu Kärinä külas ja 

Andri-Peedo talu Kimalasõ külas ning aktiivse puhkuse teenust pakub Piksepini OÜ. 

Turismiga seotud teenuseid pakub ka kolmas sektor: MTÜ Kolme Kandi Klubi – 

autode rallikross; MTÜ Misso Tehnikaspordi Klubi – motokross; MTÜ Prastuli Selts 

– Tsiistre linamuuseum; MTÜ Tsiistre Külaselts – käsitöö ja kunst. 

 

Misso valla konkurentsivõimet suurendaks mitmekülgse Maaelukeskuse loomine 

Riia-Pihkva maantee äärde. Maaelukeskuse eesmärgiks on pakkuda kohaliku 

toodangu turustamist ja turismiinfot, samuti luua võimalused väikeettevõtjatele 

toodangu tootmiseks ning ajutised elamispinnad maale tulijatele. 

 

2.3. Äri- ja tootmismaa fond 

 

Misso vallas on maakatastri andmete kohaselt 2014. a augusti seisuga registreeritud 

ärimaa sihtotstarbega katastriüksuse 21 tk kogupindalaga 14,83 ha ning tootmismaa 

sihtotstarbega katastriüksusi 22 tk kogupindalaga 16,12 ha. 

 

2.4. Tööhõive 

 

Misso vallas elab registri andmetel 2014. a juuli seisuga 461 tööealist (16-64 

aastased) inimest. Töötajaid ehk tulumaksu maksjaid oli 2012. a jaanuari seisuga 227,   

2014. a jaanuariks on see tõusnud juba 245 inimeseni, 1. juuli 2014 seisuga on 

maksumaksjaid 253. 

 

Seega töötab 2014. a juulikuu seisuga Misso valla tööealistest inimestest ainult ca 

54,9%. Samas on ettevõtjad välja toonud, et kohapealt nad oma ettevõttesse 

vajaminevaid töötajaid ei leia. Kohalikest maksumaksjatest töötas 2012. a jaanuari 

seisuga Misso vallas 27%, mis on samas suurusjärgus kui 2006. aastal. 

Majandussurutise tingimustes on sama taseme hoidmine pigem positiivne. Samas on 

ca 50 Misso vallas asuvat töökohta täidetud väljaspool valda elavate inimeste poolt. 

Keskmine brutokuupalk oli Võru maakonnas 2006. aastal 459 € ning 2013. aastal 761 

€. Võrdluseks võib tuua, et Valga maakonnas olid numbrid vastavalt 442 ja 795 €, 

Põlva maakonnas 463 ja 754 €. Eesti keskmine palk 2013. a oli aga 986 €. Seega oli 

Võrumaa keskmine palk 2013. a 22,8% väiksem Eesti keskmisest brutokuupalgast. 

 

2.5. Riigi kohalolek piirkonnas 

 

Misso vallas asub ainukese riikliku asutusena rahvusvaheline Luhamaa piiri- ja 

tollipunkt. Kord nädalas külastavad Misso vallakeskust politseikonstaablid, kes 

teenindavad ka naabervaldasid. Lähim riiklik päästeameti üksus asub Vastseliinas, ent 

Missos asub ka vabatahtlike tuletõrjemeeskond, kes on korraldanud ööpäevase valve 

ning nad omavad kahte tuletõrjeautot. 
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2.6. Maakasutus 

2.6.1. Maa kõlvikuline jaotus 

Misso valla territooriumi maa-ala kõlvikuline jaotus maakatastri 31.07.2014. a seisuga 

on toodud Tabelis.2.  

 
Tabel 2. Kõlvikute jagunemine pindalaliselt ja protsentuaalselt ning nende keskmine 

maksustamishind 2001. a maa hindamise tulemuste alusel. 

Kõlvik 

Pindala 

Osakaal valla 

kogupindalast 

Keskmine maa 

maksustamise 

hind 

Ha % EUR/ha 

Haritav maa 2460,33 13,8 121 

Looduslik 

rohumaa 1501,32 

8,4 32 

Metsamaa 11361,99 63,5 243 

Õuemaa 127,72 0,8 

0,38 (>1000 m²),  

0,01 (1001 m²<) 

Muu maa 2451,39 13,5 32 

KOKKU: 17902,54 100   

 

*Kogupindala 17909,54 ha on 6,79 ha võrra suurem kui kõlvikute pindalad kokku 

liites. See vahe tuleneb maakastris erinevate programmide kasutusest ning ei ole valla 

poolt parandatav. Kogupindala suhtes ei ole selline erinevus siiski suure mõjuga. 

Tabelis on kogupindala ilma reformimata maata, kuna see pole katastriüksustena 

registreeritud (reformimata maa suurus on 1025,76 ha). 

 

 
Joonis.6. Maa-ala kõlvikuline jaotus 

 

2.6.2. Maa omandijaotus 

Misso valla territooriumi maa-ala jagunemine maa omandi (riigimaa, munitsipaalmaa, 

eramaa ja omandisse andmata maa osakaal) järgi on toodud Tabelis 3. Misso vallas on 

Maa-ameti katastri andmetöötlusbüroo 31.07.2014. a andmete kohaselt kokku 
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registreeritud 1503 katastriüksust, mille kogupindala on 17909,54 ha ning 

katastriüksustena registreerimata maad on 1025,76 ha. Seega on Misso vallas 

reformitud 94,5 % kogu valla pindalast (valla kogupindala on Maa-ameti andmetel on 

18935,3 ha).  

 

Tabel 3.  Misso valla territooriumi maa-ala jagunemine maa omandikuuluvuse järgi 

Omandi liik 
Pindala 

Osakaal valla 

kogupindalast 

Ha % 

Riigimaa 6080,58 32,1 

Munitsipaalmaa 10,53 0,2 

Eramaa 11675,87 61,6 

Reformimata maa 1025,76 5,4 

Segaomandis maa 142,56 0,7 

KOKKU: 18935,3 100 

 

 

 
Joonis 7. Maa-ala jagunemine maa omandikuuluvuse järgi 

2.6.3. Munitsipaalmaad 

Misso valla munitsipaalomandis on 31.07.2014 a seisuga 27 katastriüksust 

kogupindalaga maakatastri andmetel 10,53 ha. Lähiperspektiivides on Misso vallal 

kavas munitsipaalomandisse taotleda veel 20 maaüksust, mis moodustuvad alevikus 

asuvatest tänavatest ning maaüksustest, millel asuvad Misso vallale kuuluvad hooned. 

Edaspidi on tarvilik munitsipaalomandisse taotleda ka kõik valla teede alused maad, 

mis on jätkuvalt riigi omandis olevad reformimata maal. Tulenevalt Misso valla 

arenguperspektiividest võib tekkida vajadus täiendavate maa-alade 

munitsipaliseerimiseks. 

 

Eelarve: Maade munitsipaliseerimiseks on Misso valla eelarves eraldatud rahalisi 

vahendeid alates 2009 aastast. Maade munitsipaliseerimise eelarve on aastate lõikes 

järgmine: 

2009. a – 319 eurot; 

2010. a – 3388 eurot; 

2011. a – 2585 eurot; 

2012. a – 1260 eurot; 
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2013. a – 503 eurot; 

2014. a – 503 eurot. 

 

Maade munitsipaliseerimise aspektist on oluline taotleda Misso valla 

munitsipaalomandisse 2015. aasta juunikuuks kõik korraliselt planeeritud 

munitsipaalomandisse taotletavad maaüksused. 

2.6.4. Maamaksumäärad 

Misso vallas kehtivad 2014. a maamaksumäärad järgmiselt: haritava ja loodusliku 

rohumaa maamaksumäär 1,4 % maa maksustamishinnast aastas ja metsamaa, muu 

maa ning õuemaa maamaksumäär 2,0 % maa maksustamishinnast aastas. 

Maamaksumäärasid ei ole muudetud alates 2012.a.  

 

Alates 1. jaanuarist 2013. a kehtib Maamaksuseaduse § 11 uues sõnastuses, mille 

lõike kohaselt vabastatakse maamaksust kõik koduomanikud. Selle kohaselt on Misso 

alevikus vabastatud kodualusest maamaksust 0,15 ha ulatuses ja väljaspool Misso 

alevikku on vabastatud kodualusest maamaksust kuni 2 ha ulatuses.  

 

Maamaksu laekumised aastate lõikes: 

 

2012 a. – 56 945 eurot 

2013 a. – 56 928 eurot 

2014 a. (31.08.2014 seisuga)  - 35 937 eurot. 

 

2.7. Planeeringud 

2.7.1. Üldplaneering 

Misso valla üldplaneering on kehtestatud Misso Vallavolikogu 12.09.2001. a 

määrusega nr 8. Üldplaneering on vajalik saavutamaks parimat valla territooriumil 

olevate maa- ning veealade kasutamist ja see koostatakse lähtudes lähima 10 - 15 

aasta perspektiivist. Üldplaneering tugineb valla tulevikuvisioonidele ning 

strateegiatele ja loob eeldused valla hoidmiseks soovitud arengu teel. Seega hakkab 

hetkel kehtiv Misso valla üldplaneering aeguma ning ei pruugi kajastada Misso valla 

praeguseid arenguperspektiive. Misso valla üldplaneering vajab uuendamist (uue 

üldplaneeringu näol). 

2.7.2. Teemaplaneeringud 

Misso vallal puuduvad kohaliku omavalitsuse tasandil kehtivad teemaplaneeringud. 

Võru maakonnas on kehtestatud mitmeid teemaplaneeringuid, mille mõju ulatus 

kehtib ka Misso valla territooriumi kohta: 

 „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud  Võru 

maavanema 02.12.2005. a korraldusega nr 1.1-1/196) – teemaplaneering on 

muuhulgas alusmaterjaliks planeeringutele üld- ja detailplaneeringute 

koostamisel ning seab tingimused rohelise võrgustiku tuumalade ja koridoride 

säilimiseks ja toimimiseks, väärtuslike maastike säilimiseks ja kõrge 

loodusväärtusega maa-alade kasutamiseks. 

 „Sotsiaalne infrastruktuur“ (kehtestatud Võru maavanema 03.07.2009. 

a korraldusega nr 1.1-1/84) – teemaplaneeringu põhieesmärk on 

maapiirkondades sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse tagamiseks 

http://www.werro.ee/meedia/failid/maakond/planeeringud/teemaplaneeringud/Teemaplan_kehtest_asustus_maakasutus.pdf
http://www.werro.ee/meedia/failid/maakond/planeeringud/teemaplaneeringud/Teemaplan_kehtest_sots_infr.pdf
http://www.werro.ee/meedia/failid/maakond/planeeringud/teemaplaneeringud/Teemaplan_kehtest_sots_infr.pdf
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otstarbekaimate lahendite väljatöötamine. Teemaplaneering täpsustab kehtivat 

Võru maakonnaplaneeringut sotsiaalse infrastruktuuri teenuste kättesaadavuse 

osas. Elanike põhivajaduste rahuldamine igapäevaste sotsiaalteenuste 

kättesaadavuse näol on üleriigilise planeeringu „Eesti 2010“ üks eesmärkidest. 

Maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu abil viiakse ellu 

üleriigilise planeeringuga püstitatud eesmärke maakonna tasandil. 

 „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad“ (kehtestatud Võru Maavanema 

korraldusega 14.03.2014 nr 1-1/2014/139) - teemaplaneeringu olulisemaks 

eesmärgiks on kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästlikuma 

transpordiliigi osakaalu tõstmine inimese igapäevases liikumises. Läbi 

kergliiklusteede ja loodusradade võrgustiku sidusa toimimise luuakse paremad 

tingimused maakonna laialdasemaks tutvustamiseks ja teadvustamiseks. 

Teemaplaneering käsitleb kergliiklusteede ja loodusradade võrgustikku Võru 

maakonnas ja väljuvaid suundi naabermaakondadesse. 

 „Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering“ (algatatud Misso 

Vallavolikogu 23.mai 2013. a otsusega nr 2.1-3/25). Teemaplaneeringu 

põhieesmärgiks on Setomaa ettevõtluskeskkonna ruumilise arengu põhimõtete 

kujundamine. Planeeringus käsitletakse järgmisi valdkondi: maakasutuse 

harmoniseerimine haldusterritooriumide piirialadel, maa- ja veealade täiendav 

reserveerimine, maardlad ja karjäärid; regionaalselt väärtustatud alad – 

miljööväärtusega alad, väärtuslikud maastikud, roheline võrgustik; 

ettevõtlusmajanduse kinnisvara objektid ja alad; regionaalse tähtsusega objektid; 

puhke- ja turismimajandus sh puhke- ja turismialad, veekogude ning nende 

ranna- ja kaldaalade kasutus, RMK puhkealad, taristu, liiklus ja transport, 

energeetika. Teemaplaneeering on kavas kehtestada 2014. a lõpuks. 

2.7.3. Detailplaneeringute vajadus 

Misso vallas kohaliku omavalitsuse arenguks vajalike detailplaneeringute vajadus 

tuleneb otseselt teiste Misso valla arengukava meetmete vajadusest ning 

munitsipaalomandisse taotletud või taotletavate maa-alade (sh vabade maa-alade, 

mida oleks võimalik munitsipaalomandisse taotleda) olemasolust. Hetkel on Misso 

valla arengu eesmärkidest tulenevalt kehtestatud üks detailplaneering „Luhamaa 

külaplatsi detailplaneering“ ning koostamisel samuti üks detailplaneering, milleks on 

„Misso aleviku osa detailplaneering“, mis eeldatavasti kehtestatakse 2015. a aasta 

jooksul. Lisaks on kavas algatada 2014. a „Misso Maaelukeskuse detailplaneering“, 

mille peaeesmärk on loodava Misso Maaelukeskuse maaküttesüsteemi rajamise 

võimaluste väljaselgitamine ja tingimuste seadmine. 

 

Eelarve: Detailplaneeringute koostamiseks on Misso valla eelarves eraldatud raha 

alates 2010. aastast, mil selleks oli ettenähtud 242 eurot. 2011. a oli 

detailplaneeringuteks ettenähtud 576 eurot, 2012. aastal 834 eurot, 2013. aastal ja 

2014. aastal mõlemal 361 eurot.  

 

Planeeringute osas on oluline kehtestada Misso vallas lähima nelja aasta jooksul 

(aastaks 2020) uus praegusi arenguperspektiive kajastav ja koostatava arengukavaga 

kooskõlas olev üldplaneering ning jooksvalt vastavalt vajadustele Misso valla 

arenguks vajalikke detailplaneeringuid kui need on kohustuslikud. 
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2.7.4. Seos riigi ja maakonna planeeringuga 

Hetkel kehtib Eestis üleriigiline planeering „Eesti 2030+“, mis on kehtestatud 

Vabariigi Valitsuse 30.08.2012. a korraldusega nr 368, „ Eesti 2030+” on strateegiline 

dokument, mille eesmärk on saavutada otstarbekas ruumikasutus Eesti kui terviku 

mastaabis ning seada keskkonna eripärast lähtuvad ruumilised alused asustuse, 

liikuvuse, üleriigilise tehnilise taristu ja regionaalarengu kujundamiseks. 

“Võru Maakonna planeering 2002” ptk 2.2. nimetab ära järgmised maakonna 

arengueeldused: 

 Suure rekreatiivse (inimeste töövõimet taastava) väärtusega looduskeskkond; 

 Võrumaa soodne majandusgeograafiline positsioon. Võrumaad läbib 

rahvusvaheline transpordikoridor Via Estica, rahvusvahelised 

transpordikoridorid Tallinn-Tartu-Luhamaa ja Riia-Pihkva ning Riia - Sankt 

Peterburg raudtee, Võrumaal on kaks rahvusvahelist piiritolliposti: Luhamaa 

(Venemaa suunal) ja Murati (Läti suunal); 

 Euroopa Liidu laienemisprotsess pakub Võrumaale ainulaadset võimalust 

toimida EL välispiiril väravana Ida- ja Lääne-Euroopa vahel, saada üheks 

Euroopa Liidu ja Venemaa vahelise kaubanduse logistiliseks sõlmpunktiks;  

 Regiooni kui terviku väärtust suurendav ainulaadne võru-setu kultuur;  

 kõrge oskusteave teatud valdkondades (puhkemajandus, puidutehnoloogia, 

toiduainete tehnoloogia, aiandus, transport, piirialade koostöö jne); 

  kutseharidus kui struktuurse tööpuuduse vähenemise ja regionaalseks 

teabekeskuseks kujunemise eeldus.  

 

Esimesed kolm arengueeldust on kas täielikult või osaliselt seotud Misso vallaga, mis 

loob võimaluse kaasata Misso valla arendamisse ka maakondlikud ressursid. Selleks 

on vajalik tihe koostöö Võru maavalitsusega ja vajadusel mitmepoolne 

koostöökokkulepe. 
 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Töökohti vähe, keskmine palk väike, 

oskustööjõu puudus 

Piirimajandusega seotud tööstusala 

ettevalmistamine ja käivitamine, Misso 

aleviku tööstusala aktiviseerimine, 

ettevõtlustoetuse sisseseadmine valla 

poolt 

Uuringutele põhineva ettevõtluskeskkonna 

arendamise sihi puudumine 

Ettevõtlusstrateegia ja majanduse 

teemaplaneeringu koostamine ja sellest 

tulenevalt ettevõtluskeskkonna 

arendamine atraktiivsemaks; luua 

sisuline koostöö Võru maavalitsusega 

Misso vallaga otseselt seotud 

maakonna arengueelduste 

elluviimiseks 

Üldplaneering on vananenud Valla üldplaneering uuendada 

Maade munitsipaliseerimine lõpetamata Vallale vajalikud / võimalikud maad 

munitsipaliseerida 

Puudub organiseeritud turismikorraldus, mis 

lähtuks Missos pakutavast ja ühendaks 

pakutavaid teenuseid 

Luua ja käivitada turismile suunatud 

ettevõtlusvõrgustik, programm 

„Missomaa – maaelu kogemise paik“ 

ning aidata kaasa turismimarsruudi 

„Seto Külävüü“ käivitumisele 

Koostöö kohalike ettevõtete vahel on Luua, käivitada ja tagada toimiv 
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juhuslik ettevõtlusvõrgustik, mis ühendab 

omavahel kõik kolm sektorit (KOV, 

ettevõtlus, MTÜ). 

 

Võru Maakonna planeering (algatatud Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013. a 

korraldusega nr 337) on hetkel töös ning seetõttu seda antud dokumendis ei kajastata. 

 
3. Majandus ja haldus 
 

Valla munitsipaalhooneid tuleb kasutada ratsionaalselt – kasutuna seisvad või 

minimaalselt kasutatavad, kuid samas köetavad pinnad, tuleb võtta kasutusse, 

arvestades tegevuse otstarbekusega. 

 

Munitsipaalhoonete rekonstrueerimisel ja ehitamisel tuleb eesmärgiks seada 

minimaalne energiatarve. Ühe ruutmeetri energiatarve munitsipaalhoonetes ei tohi 

aastast 2025 ületada 50 kilovatt-tundi. Valla munitsipaalvara tuleb hallata võimalikult 

ratsionaalselt ning arenda neid võimalusel välisvahendite abiga. 

 

3.1. Vesi ja kanalisatsioon 

 

Strateegilised eesmärgid ja indikaatorid: 

Strateegiline eesmärk: Misso valla territooriumi tiheasustusega alade vee- ja 

kanalisatsioonisüsteem tagab kvaliteetse teenuse tarbijatele. 

Indikaator 1: Misso aleviku reoveekogumisalal töötab nõuetele vastav vee- ja 

kanalisatsioonisüsteem 

Indikaator 2: Misso aleviku reoveepuhasti on rekonstrueeritud 

Indikaator 3: Luhamaa piirkonna veesüsteem tagab kvaliteetse joogivee tarbijatele 

Indikaator 4: Vee- ja kanalisatsioonisüsteeme arendatakse vastavalt piirkonna tarbijate 

vajadustele ja kohaliku omavalitsuse võimalustele 

Indikaator 5: Koostöös riigiga on tagatud toetused joogi- ja reoveesüsteemide ehitamiseks 

hajaasustusega piirkondades 

 

2016. aastal rekonstrueeritakse Misso valla reovee survetrassid, ehitatakse välja uued 

biotiigid ning rekonstrueeritakse töökoja puurkaev. 

Misso vallale kuulub Luhamaa piirkonnas Määsi külas puurkaev ja veetorustik, mis 

on vananenud ning vajab rekonstrueerimist. 

Uuendamist vajavad Misso alevikus veel ringkanal ja ülepumpamisjaamast 

ringkanalisse viiv torustik. 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arenguvajadused on täpsemalt kajastatud ÜVK 

arengukavas.  

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

2013. aastal rekonstrueeritud vee- ja 

kanalisatsioonisüsteem ei lahenda Misso 

aleviku keskusest väljaspool asuvate 

tarbijate joogi- ja reovee probleeme 

Toetada hajaasustuses joogi- ja 

reoveesüsteemide arendamise 

programme 

Kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimisega 

võib tõusta Misso valla jaoks reovee 

keskkonnasaaste tasu, sest kasvab 

reostuskoormus 

Ringkanali rekonstrueerimine 

võimaldaks vähendada reostust ning 

kasvavaid saastetasusid 

Tuletõrje veevõtukohtade puudus vallas Paralleelselt aleviku teise puurkaevu 
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rekonstrueerimisega tuleb rajada ka 

tuletõrje veevõtuvõimalused; Rajada 

nõuetelevastavad tuletõrje 

veevõtukohad Misso alevikku ja kogu 

valla territooriumile 

Alevikus puudub töötav paralleelne 

puurkaev 

Rekonstrueerida alevikus asuv teine 

puurkaev, mis oleks paralleelseks 

puurkaevuks praegusele puurkaevule 

Misso alevikus 

Määsi külas asuv puurkaev ja veetorustik on 

vananenud ning ei kata praegusi vajadusi 

Rekonstrueerida Määsi küla 

veesüsteem ning vajadusel laiendada 

Vähene vee tarbimine tekitab probleeme 

tahke osise liikumisel kanalisatsioonis 

Luua soodsad tingimused ühisvee- ja -

kanalisatsioonisüsteemiga liitumiseks 

 

3.2. Teed ja transport 

 

Strateegilised eesmärgid ja indikaatorid: 

Strateegiline eesmärk: Misso valla teede seisukord ja valla territooriumil pakutav 

transporditeenus lähtuvad elanike liikumisvajadusest ja soodustavad ettevõtluse arengut 

piirkonnas. 

Indikaator 1: Misso valla teid rekonstrueeritakse mahus 64 000 € aastas 

Indikaator 2: 2025. aastaks on 40% Misso valla territooriumi teedest tolmuvaba kattega  

Indikaator 3: Misso vald tagab transporditeenuse hariduse, sotsiaal- ning kultuurivaldkonna 

allasutustele 

Indikaator 4: Vald omab koostöölepingut maavalitsusega elanikkonna ühistranspordi 

vajaduste rahuldamiseks 

 

2014. aasta seisuga on Misso valla territooriumil kohaliku omavalitsuse poolt 

hallatavaid teid 114 km, millest maanteed moodustavad 107,8 km ja tänavad 6,2 km. 

Maanteedest on 1,31 km tolmuvaba kattega teed ning 106,5 km on katteta teid. 

Tänavatest on 2,99 km kattega teed ning katteta 3,21 km. 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Kohaliku omavalitsuse poolt hallatavad 

teed on halvas seisukorras ning lagunevad 

kiiremini, kui neid suudetakse parandada 

Suurendada kõvakattega teede ja 

tänavate osakaalu kohaliku 

omavalitsuse poolt hallatavatest 

teedes, keskendudes eelkõige külades 

olevatele teedele ja aleviku tänavatele 

Ühistranspordiühendus suunal 

maakonnakeskusest Võrust Misso valda ei 

vasta hetkel elanikkonna vajadustele ning 

muudab keeruliseks näiteks huviringide või 

kultuuriasutuste külastamise õhtusel ajal 

Korraldada koostöös maavalitsusega 

ühistranspordi graafikud, lähtudes 

kohaliku elanikkonna vajadustest 

Tänavavalgustuse suur elektritarbimine ja 

vähene valgustatus 

Rekonstrueerida ja laiendada 

tänavavalgustust, võimalusel kasutada 

LED lahendust ja 

taastuvenergialahendusi 

Kergliiklustee ja kõnniteede puudumine 

alevikus 

Maanteeametiga koostöös planeerida 

kergliiklustee Luhamaa piiripunktist 

kuni Oravasaareni (Misso kalmistuni). 
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3.3. Soojamajandus ja energeetika 

 

Strateegilised eesmärgid ja indikaatorid: 

Strateegiline eesmärk: Misso valla territooriumil on energia tootmise ja kulutamise suhe 

0. 

Indikaator 1: Taastuvenergiaallikatele üleviidud munitsipaalhoonete arv 

Indikaator 2: Misso alevikku on rajatud kuni 2 MW päikeseelektrijaam 

Indikaator 3: Valla munitsipaalhooned on rekonstrueeritud maksimaalselt energiatõhusaks 

Indikaator 4: Elanikkonna teadlikkust on tõstetud, et suurendada energiatõhusaks 

rekonstrueeritud korter- ja üksikelamute arvu. (infopäevade arv konkreetsete 

abiprogrammide tutvustamiseks) 

 

3.4. Munitsipaalvara haldamine 

 

Misso valla halduses on järgmised hooned ja eluruumid: 

1. Misso Kool – uusehitis (valminud 2008). Hoonet köetakse maagaasiga. 

Lähtuvalt kooli eripärast on oluline kuluartikkel elekter. 

2. Õpilaskodu 

3. Vana koolimaja 

4. „Misso Maaelukeskus“ 

5. Multifunktsionaalne teenusekeskus Misso alevikus 

6. Sotsiaalkeskus Misso alevikus 

7. Korterid Misso alevikus (4 kortermajades ja 4 endises lasteaiahoones), 

Möldrel (1), Kriival (1) ja Määsil (1) 

8. Kirikud (Misso alevikus ja Määsi külas). 

Tulevikus peab kohalik omavalitsus valima prioriteetsed munitsipaalhooned, mida 

arendatakse edasi ning need, millesse lähtuvalt nende hoonete otstarbekusest ning 

võimalustest enam ei investeerita.  

 

Prioriteetide seadmisel peaks eelkõige arvesse võtma: 

 hoone või eluruumi potentsiaalne kasutusotstarve ning eeldatav kasutajate 

hulk; 

 hoone või eluruumi energiasäästu tasuvuse kalkulatsioonid;  

 hoone või eluruumide pindade potentsiaal võimalikult ratsionaalseks 

kasutamiseks (hoone potentsiaal teenuste koondamiseks). 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Kinnisvara madal hind piirkonnas Piirkonna arendamisele kaasaaitamine 

Munitsipaalhoonete ja -korterite kehv 

seisukord; kohaliku omavalitsuse rahaliste 

ressursside piiratus hoonete järjepidevaks 

korrastamiseks 

Välisvahendite abiga hoonete 

rekonstrueerimine, mis võimaldaks 

pakkuda elanikkonnale vajaminevaid 

teenuseid võimalikult 

ressursisäästlikult; otstarbeta hoonete 

likvideerimine või omandi 

üleandmine; munitsipaalkorterite 

soetamine ja rekonstrueerimine 

Kattuvate tehniliste vajadustega (nt köök) 

asutuste paiknemine erinevates hoonetes, 

mis muudab kulukaks ülalpidamise 

Teenusekeskuse rajamine 

(vallakeskus) ja selleks vajalike 

investeeringute leidmine oma- ja 

välisvahenditest 
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3.5. Jäätmemajandus 

  

Strateegiline eesmärk: Misso valla territooriumil tekkivast prügist sorteeritakse vähemalt 

60% ning taaskäideldakse 40%. 

Indikaator 1: Kogu Misso valla territooriumil on korraldatud jäätmete kogumine ja toimub 

jäätmete sorteerimine 

Indikaator 2: Kohaliku elanikkonna teadlikus jäätmete sorteerimise vajalikkusest ning  

kasulikkusest on tõusnud 

 

Misso alevikus on ohtlike jäätmete kogumispunkt. Samuti on olemas pakendite ja 

klaastaara konteinerid. Hajaasustusega piirkonnas hetkel jäätmekogumisega ei 

tegeleta, kuna kogumine ja veo korraldamine on seotud märkimisväärsete kulutustega. 

 

Oluliselt suuremat tähelepanu vajab piiripunkte läbivatest autodest tekkivad jäätmed 

teede ja peatuskohtade äärde. Puudub paberijäätmete konteiner. 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Jäätmejaamade võrgustik ‘auklik’; KOV-de 

vähene koostöö jäätmemajanduses  

Koostöös naaberomavalitsustega luua 

ühtne vajadustepõhine jäätmejaamade 

võrgustik ning jäätmemajanduse 

õigusaktid 

Tarbijate vähene teadlikkus (vähendada 

pakendeid jms); ehitusjäätmete vähene 

taaskasutamine 

Arendada elanike 

keskkonnateadlikkust (sh jäätmete 

sorteerimise vajalikkuse ja kasulikkuse 

osas) 

Vähene koostöö Maanteeametiga Riia-

Pihkva maantee ääres oleva prügi koguse 

vähenemiseks 

Koostöö Maanteeametiga 

lisaprügikonteinerite paigaldamiseks 

Riia-Pihkva maantee äärde 

 

3.6. Elektrivõrk 

 

Elektrivõrk Misso valla territooriumil vajaks pidevat uuendamist ning hooldust, kuid 

senini on arvatavasti kahanev tarbijate hulk vallas olnud põhjuseks, miks 

olemasolevate võrkude kaasajastamine pole olnud teenuse pakkuja prioriteediks ning 

võrgu tehniline seisukord on stabiilselt kehvas seisukorras. 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Elektrivõrgud ei ole kogu valla 

territooriumil ühtlaselt välja ehitatud, mis 

toob kaasa probleemid; esineb palju pinge 

kõikumist (ettevõtluse ning turismi 

arendamise seisukohast on stabiilse 

energiavarustuse olemasolu hädavajalik); 

alajaamad ja õhuliinid on vananenud. 

Koostöö elektrivõrkude arendajatega, 

et soodustada pakutava elektriteenuse 

kvaliteedi parandamist 

Alevikus liiga palju õhuliine ja 

maakaableid, mille asukohad edaspidist 

ehitustegevust oluliselt kitsendavad 

Õhuliinide ja maakaablite ehitamisel 

ja ümberehitamisel jälgida 

maakasutuse otstarbekust, et need ei 

kitsendaks hoonete ehituseks sobilikke 

maa-alasid (liinide ja kaablite 

asukohad tuleb määrata maaüksuste 

äärest ja avalike tänavate äärde) 
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3.7. Telekommunikatsioonid 

 

Misso vallas pakuvad telekommunikatsiooniteenuseid kõik Eestis tegutsevad 

mobiilside operaatorid, kuid 2014. aasta seisuga võib elanikkonna vajadusi 

rahuldavaks pidada vaid AS EMT ning Elioni pakutavaid teenuseid. Probleemiks on 

Venemaa ja Läti mobiilside operaatorite tugev leviala paljudes piiriäärsetes paikades, 

mis segab Eesti võrkude kasutamist. Telekommunikatsioonide olukorra parandamine 

on prioriteetne valdkond, välja on ehitatud lairiba interneti kaabel, kuid 2014. a 

seisuga puudub teenusepakkuja lairiba kaablile. 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Läti raadio- ja telefonilevi pealetung; 

kaabeltelevisiooni puudumine 

Koostöö vastavate teenuspakkujatega, 

et soodustada teenuste kvaliteedi 

parandamist 

 
4. Haridus, kultuur, sport ja noorsootöö 
 

Aastaks 2025 on Misso valla visioon hariduse, kultuuri-, spordi ning noorsootöö 

valdkonnas: 

 haridusteenuse säilitamine ja arendamine ning elukestva õppe põhimõtete 

jätkuv väärtustamine; 

 kultuuri ja kultuurielu säilimine, väärtustamine, selle mitmekesistamine ja ligi-

pääsetavuse suurendamine erinevatele elanikkonna gruppidele; 

 tervislike eluviiside ning eelkõige liikumisharrastuse võimaluste loomine ning 

parandamine; 

 noortele mitmekülgseks arenguks tingimuste loomine ning nende 

omaalgatusliku tegevuse soodustamine; 

 noortele lastega peredele sobiliku elukeskkonna loomine ja tagamine. 

Põhisuunad parandavad elanike üldist elukvaliteeti ning mõjutavad teiste valdkondade 

(sotsiaalvaldkond, majandusvaldkond jne) arenguid. Hariduse, kultuuri-, noorsootöö- 

ja spordivaldkondades on oluliseks märksõnaks koostöö erinevate sektorite vahel.  

 

 4.1. Haridus 

 

Strateegiline eesmärk: Misso vallas osutatakse õpilaskeskset, kvaliteetset ja 

konkurentsivõimelist alus- ja põhiharidusteenust koos õpilaskoduteenusega ja luuakse 

tingimused elukestvaks õppeks erinevatele huvigruppidele. Kooli lisaväärtuseks on  

maaelu, looduse ja keskkonnasäästlikkuse õpe. 

Indikaator 1: Misso lasteaed-põhikoolis käib/õpib minimaalselt 45 last/noort 

Indikaator 2: Misso kooli õpilaskodus on vähemalt 14 riikliku tellimuse alusel moodustatud 

kohta väljastpoolt tulevatele õpilastele 

Indikaator 3: Misso Kooli pedagoogilisele personalile on  tagatud võimalused 

kvalifikatsiooni pidevaks tõstmiseks ja uute õpetajate Missosse tulemiseks 

Indikaator 4: Misso Koolil on välja töötatud kaasaegne õppekava (sh maaelu, looduse ja 

keskkonnasäästlikkuse suunaga õppekava)  ja arengukava, mis vastab riiklikele suundadele 

ning piirkonna vajadustele  

Indikaator 5: Misso Kooli ruumid ja tehniline inventar on kaasajastatud ning pidevalt 

hooldatud 

Indikaator 6: Misso Kool toetab piirkondlike kultuuriliste identiteetide hoidmist ja 

väärtustamist kasutades erinevaid viise kultuuripärandi tutvustamiseks ja selle vastu huvi 

tekitamiseks 

Indikaator 7: Vallas korraldatakse avatud kursuseid, mis soodustavad ettevõtlust, elukestvat 
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õpet ning on ligipääsetavad erinevatele sihtgruppidele 

 

Esimesed teated koolihariduse andmisest valla territooriumil pärinevad 18. sajandist, 

mil asutati külakool. Esimesed andmed Misso koolist pärinevad aastast 1753. 

Keskkool avati Missos 1957. aastal. 2009. aastal moodustati Misso Kooli juurde 

õpilaskodu, kus on 14 kohta ning neist 12 riiklikult toetatavad sotsiaalsete 

erivajadustega õpilastele. 2011. aastal korraldati Misso Keskkool ümber põhikooliks 

ja liideti Misso lasteaiaga “Krõll”. Liitumise tulemusena moodustati lasteaed-

põhikool nimetusega Misso Kool.  

 

Misso Kooli tugevuseks on toimiv maaelukeskkond, kaunis loodus (järv, matkarada 

jne), mis pakub häid võimalusi loodusõppeks, sportimiseks ja 

põllumajandusvaldkonna tutvustamiseks. Koolis töötab kõrge kvalifikatsiooniga 

personal ja lähtuvalt väiksest õpilaste arvust pakutakse individuaalsemat, 

paindlikumat ning õpilaskeskset haridusteenust. Koolipiirkonnas paiknevad 

põllumajandusettevõtted pakuvad praktiliste oskuste omandamise võimalusi juba 

põhikooli astmes. Maaelu kogemisele  suunatud  majandusõpe, õpilasfirmade 

huviring ning pärimusõpe, tagavad noorte teadlikkuse oma piirkonna kultuurist, 

ettevõtlusest ning laia silmaringi, selle tulemusena arenevad nendest potentsiaalsed 

ettevõtjad, kes väärtustavad maaelu ja toodavad piirkonnale lisaväärtust. 

 

2013/2014. õppeaastal töötas Misso koolis 14 pedagoogi, kelle vahel jaotus 8,377 

ametikohta ning lisaks 14,6 ametikohta abipersonalile.  

Õpilaste arvu vähenemine on toiminud aastaid. 2014/2015 õppeaastal on Misso kooli 

õpilaste arv 36. Mitmed Misso vallas elavad lapsed käivad naabervaldade koolis 

(põhiliselt Vastseliina Gümnaasiumis), mis vähendab oluliselt Misso Kooli 

jätkusuutlikkust. Seega püsib Misso Kool praegu ainult õpilaskodu lisakohtade toel. 

Samas mahutab õpilaskodu projektijärgselt ainult 14 õpilast ega paku olemasolevas 

hoones võimalusi lisakohtade loomiseks, mis võimaldaks kooli õpilasi juurde tuua. 

Igaaastaselt on oodata 3-5 õpilase saabumist Misso Kooli seoses MTÜ Tule Maale 

tegevusega. Töökohtade vabanemisel soositakse pedagoogide elamaasumist Misso. 

 

Laste vähenemisega korrelatsioonis väheneb ka riiklik rahastamine ja suureneb KOV-

i rahastamise osakaal. 2006. a moodustas riiklik rahastus valla haridusvaldkonna 

eelarvest ca 2/3, 2012. aastal aga vaid ca 1/3. Hariduskulude osakaal valla eelarvest 

on 2014. aastal 29%.  

 

Konkurentsivõime säilitamine ning tugevdamine ja pidevad finantseerimisteemalised 

läbirääkimised alus- ning põhihariduse teenuse säilitamiseks eeldavad koostööd 

mitmete partnerite ning huvigruppidega. Tihe koostöö haridusküsimustes toimub juba 

praegu Setomaa Valdade Liiduga (SVL), Võru maavalitsuse haridusosakonnaga ning 

MTÜ-ga Tule Maale. Maapiirkondade haridusteenuse teemalised läbirääkimised 

jätkuvad Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Lisaks on vajalikud pidevad arutelud 

lapsevanematega, et teada nende vajadusi ning luua tingimused, et kõik Misso vallas 

elavad lasteaia- ning kooliealiste laste vanemad sooviksid, et nende laps omandaks 

alus- ja põhihariduse Misso Koolis. 

 

Huviharidust on võimalik Misso valla lastel ja noortel omandada Võru maakonna 

huvi- ja spordikoolides. Misso Vallavalitsus toetab osaliselt huvikooli kohamaksu 

tasumist, kuid tuleviku soov oleks, et toetatakse 100%. 
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Maakonna haridusstrateegia “Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegiaga 

2011-2019” näeb Misso Kooli lasteaed-põhikoolina vähemalt aastani 2019.  

 

Maakonna ettepanekud koolidele ja koolipidajatele haridusteenuse osutamiseks ja 

koolikorralduseks: 

 leida võimalused, kuidas osutada Misso Koolis tugiteenust, et tagada 

kohapeal esmatasandi nõustamine, mis on eriti oluline õpilaskodu 

vajadusi silmas pidades; 

Misso vald teeb koostööd Rajaleidja keskusega tugiteenuse osutamisel. Juhul, kui 

õpilaskohtade arv õpilaskodus suureneb, tuleb leida võimalus tugiteenuse 

pakkumiseks kohapeal. 

 analüüsida põhjusi, miks osaleb üsna väike osa Misso Kooli õpilastest 

huviringides, kuigi just Misso Kool peaks õpilaskodus elavate laste 

vajadustest lähtuvalt arendama sihipärast huvitegevust;  

Alates 2012. aastast on 7-26 aastastele noortele huviringide teenuse koordineerimine 

vallas delegeeritud MTÜ Misso Avatud Noorteklubile, mille ülesandeks on selgitada 

välja õpilaste huvidest ja vajadustest lähtuvad huviringid ning organiseerima 

huviringide toimumine Misso vallas või koostöös naabervaldadega organiseerima 

huviringide kättesaadavuse naabervaldades. 

 ajakohastada hoolekogu tegevus ja avalikustada info kogu tegevuse 

kohta; 

Kooli pidaja esindajad kohtuvad regulaarselt hoolekoguga, jagavad informatsiooni 

ning annavad vajadusel soovitusi hoolekogu tegevuse arendamiseks. Hoolekogu 

kaasatakse haridusega seotud arendustegevustesse. 

 toetada gümnaasiumiealiste õpilaste hariduse omandamise võimalusi 

koostöös Vastseliina Gümnaasiumiga ja tagada vajadusel toimiv 

transpordikorraldus;  

Misso Kooli õpilastele on tagatud informatsioon Vastseliina Gümnaasiumi, kuid ka 

teiste piirkonna keskhariduse teenust pakkuvate koolide võimalustest ning Vastseliina 

Gümnaasiumis õppivatele õpilastele on tagatud transpordikorraldus hariduse 

omandamiseks. 

 analüüsida õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi ning õpilaskoha 

arvestusliku maksumuse suhet; 

Misso Kool teeb regulaarselt sisehindamist ning annab kooli pidajale infot õppe- ja 

kasvatustöö olukorra kohta. 

 Tagada tingimuste säilimine põhihariduse omandamiseks Misso 

lasteaed-põhikoolis koos elutingimuste parandamisega õpilaskodus. 

Jätkub õpilaskodu hoone elutingimuste pidev parandamine kooli pidaja ja kooli 

koostöös ja eestvedamisel. 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Kõik Misso vallas elavad lapsed ei 

omanda põhiharidust Misso Koolis  

Misso Kool ning kooli pidaja tutvustavad 

regulaarselt kooli võimalusi ja eeliseid 

lapsevanematele, et tagada nende eelistus 

laste põhihariduse omandamiseks Misso 

koolis 

Kooli hoolekogu töö passiivsus kooli 

õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning 

õppe- ja kasvatustegevuseks paremate 

tingimuste loomisele kaasaaitamisel 

 

Kogukonna liidrite kaasamine hoolekogu 

töösse. 

Hoolekogu baasilt MTÜ loomine, mis 

aitaks kaasa õppe- ja kasvatustingimuste 

parandamisele ning elukestva õppe 

soodustamisele vallas  
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Misso kooli ruumide võimaluste vähene 

kasutamine väljaspool õppetöö aega 

vallas tegutsevate MTÜ-de poolt ning 

sellest tulenev hoone suur 

halduskoormus 

 

Misso kooli ruumide võimaluste 

aktiivsem tutvustamine ning koostöö 

initsieerimine kooli pidaja poolt vallas 

tegutsevate MTÜ-dega elukestva õppe 

tingimuste loomiseks kooliruumides 

väljaspool õppetöö aega 

Vähene koostöö vallas tegutsevate 

allasutuste, MTÜ-de, ettevõtjate ning 

kooli vahel, mis ei taga õpilaste 

ajaressursi optimaalseimat kasutamist 

 

Koostöövõrgustike tihendamine Misso 

kooli, valla allasutuste, ettevõtjate, MTÜ-

de ja külaseltside vahel, mis vähendab 

ürituste dubleerimist ning suurendab 

omavahelist suhtlemist. 

Regulaarsete kooli ja hariduse teemaliste 

ümarlaudade initsieerimine vallasiseselt 

ning naabervaldadega 

Vähene koostöö naabervaldadega Misso 

kooli õpilastele mitmekesiste vaba aja 

veetmise võimaluste pakkumiseks ning 

huvihariduse omandamise 

soodustamiseks 

 

Koostöös naabervaldadega ühiseid 

huviringide või noortele suunatud 

ürituste/sporditurniiride organiseerimine. 

Transpordi organiseerimine Misso kooli 

õpilastele vajadusel naabervaldades 

huviringides osalemiseks 

Misso kooli õpilaskodu mahutab 

projektijärgselt ainult 14 õpilast 

Vajaduse tekkimisel Misso õpilaskodu 

laiendamine 

Kooli juures puuduvad mänguväljakud 

või seiklusrajad õpilastele vanuses 12+ 

12+ vanuses noortele mänguväljaku või 

seiklusraja ehitamine 

Õues toimuvat õpet ja loomingulist 

tegevust soodustavate vahendite ning 

õueala planeeringu puudumine 

Vahendite soetamine loomingulise 

tegevuse ning õuesõppe soodustamiseks 

ning õuesõppe klassi rajamine 

Töökojahoone halb seisukord Töökojahoone renoveerimine 

Omakultuuri- ning kodukandiõppe jätkuv 

väärtustamine 

 

Koostöövõrgustike tihendamine Seto ja 

Võru Instituutidega, et pakkuda rohkem 

võimalusi piirkondlike kultuuridega 

tutvumiseks ning kodukandi ajaloo ja 

kultuuriga seotud tegevusteks 

Lasteaial puudub eraldi õpi- ja 

mängukeskkond, lasteaias on üks 

liitrühm. 

Luua võimalused õpi- ja 

mängukeskkonna eraldamiseks, 

vajadusel luua sõimerühm. 

 

 4.2. Kultuur 

 

Strateegiline eesmärk: Misso valla kultuurielu on vallaelanikule mitmekesine, kultuuri-

osalust soodustav, kergesti ligipääsetav ja külalistele tuntud traditsiooniliste ja/või 

suursündmus(t)e järgi. 

Indikaator 1: Lokaalsete ning tsentraalsete huviringide ja ürituste arv 

Indikaator 2: Traditsiooniliste ürituste ja suurürituste arv 

Indikaator 3: Külastajate hulk kultuuriüritustel 

Indikaator 4: Kultuuriürituste korraldamise toetuse suurus (% eelarvest) 

Indikaator 5: 

Misso valla kultuuriasutuste seisukord ning pakutavad teenused 

toetavad aktiivse ja passiivse kultuuriosaluse suurenemist (arv), inim-

ressursi arendamist ning omaalgatuslike sündmuste läbiviimist (arv) 

Indikaator 6: Rahvamaja kui multifunktsionaalne keskus – pakutavate teenuste arv 
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Indikaator 7: 
Raamatukogu/lugemispunkt kui täiendõppe ja huvitegevuse pakkuja  

(näituste jt ürituste arv) 

Indikaator 8: 

Loodud ja toimivad kultuuri-, spordi- ja noorsootööalased 

koostöövõrgustikud nii naabervaldadega, Eestisisesed kui ka 

piiriülesed (ühisprojektides ja koostöövõrgustikes osalemise arv) 

Indikaator 9: Valla haridus- ja kultuuriasutused on äratuntavalt omakultuurinäolised 

Strateegiline eesmärk: Misso vallas on kultuuripärandi ning vana-võru ja setu 

pärimuskultuuri kogumiseks, säilimiseks ning väärtustamiseks loodud võimalused 

omakultuuri õppega, eestvedajate tunnustamisega ning omaalgatusliku tegevuse 

toetamisega. 

Indikaator 1: 
Seto fondi loomine Misso raamatukogu Luhamaa laenutuspunkti 

juurde ja vana-võro fondi loomine Misso raamatukogu juurde 

Indikaator 2: Pärimuskultuuri huviringide ellukutsumine (arv) 

Indikaator 3: Pärimuskultuuri tutvustavate kultuuriürituste ellukutsumine (arv) 

Indikaator 4: Luhamaa kooli arhiivi korrastamine ja säilitamine 

Indikaator 5: 
Setu ja võru keele ja kultuuri õpetamine huvitegevuse kaudu 

(tegevuste arv), lokaalsete huviringide toetamine (% eelarvest) 

Indikaator 6: 
Siksälä kultuuripärandi hoidmine, väärtustamine ja 

tutvustamine. 

 

Misso vallas kohtuvad kaks ajaloolist ja erinäolist kultuuripiirkonda – Võru- ja 

Setumaa. Setumaa kultuuriruumi kuulub Misso vallas Luhamaa nulk. Piirkonna 

põlised kultuuritavad, mõttemaailm ja keelepruuk on vaadeldavad võru ja setu 

kultuuriruumidena. 

 

Setu kultuuri algusajaks võib lugeda keskmise rauaaja lõpuperioodi (8.-11. sajand). 

Setud on vanad eestlased, kelle materiaalse ja vaimse kultuuri kujunemises on 

tugevaid slaavi-vene mõjusid. Ülejäänud valda on valdavalt võimalik käsitleda vana 

Võrumaa ehk võru kultuuriruumi osana. 

 

Kultuurivaldkonnas on eesmärgiks, et Misso valla maine oleks kõrge ning piirkonda 

tuntaks kui omanäolist ja kaasaegset elukeskkonda, mis pakub mitmekesist 

kultuurielu ja kvaliteetseid liikumisharrastuse ning rallikrossispordi 

harrastamise/vaatamise võimalusi, looduskaunist elukeskkonda ning eneseteostuse 

võimalusi. Selle eelduseks on mitmekesised kultuuriüritused, mis pakuvad elamust nii 

nõudlikumale kui ka vähemnõudlikumale kultuurihuvilisele ning nii kohalikule 

elanikkonnale kui külalistele. Samuti aitavad sellele kaasa tugeva identiteediga 

kogukonnad nagu külaseltsid ning neis tegutsevad loomingulised inimesed.  

 

Misso vallas on järgmised kultuuriasutused ning valdkonnaga seotud objektid: 

 Misso rahvamaja 

 Misso raamatukogu 

 Luhamaa laenutuspunkt 

 Misso laululava 

 

Kultuuri- ja spordikeskuse hoones tegutseb Misso raamatukogu ning rahvamaja. 

Misso Kultuuri- ja spordikeskuses on olemas saal, mis võimaldab läbi viia 

sporditreeninguid, kuid mida kasutatakse ka kultuuriürituste läbiviimiseks. Kultuuri- 

ja spordikeskuses on olemas ruumid bändiproovide ja huviringide läbiviimiseks, 

baariruum väiksemate koosviibimiste korraldamiseks ning jõusaal tervisespordi 
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harrastamiseks. Enamus ruumidest vajavad renoveerimist ning pidevat kaasajastamist. 

2012-2013. a renoveeriti jõusaal ja uuendati inventari. 

 

Kultuuriürituste ning –huviringide puhul on oluline, et keskkond, kus tegevused 

toimuvad, oleks kaasajastatud. Selleks on vaja rekonstrueerida ning järjepidevalt 

hooldada Misso Kultuuri- ja spordikeskust ning uuendada/hooldada selle inventari, 

arendada ning pidevalt korrastada laululava ning selle ümbrust. Kaasajastatud 

keskkond ning inventar võimaldab valda tuua ka kultuuri- ja spordilaagreid, 

konverentse jms väljastpoolt valda, mis panustab valla kultuuriasutuste tulubaasi 

suurendamisse ning valla kultuuri (ning seeläbi ka majandus-) elu elavdamisse. 

Kaasajastatud kultuuriasutused on atraktiivsemad ka loomeinimestele, kes kas 

lühiajaliselt piirkonnas viibides või siia kolides, saavad oluliselt panustada valla 

arengusse uute ideede, kultuuriürituste jne. kaudu.  

 

Kultuuri- ja spordikeskus ning laululava asuvad Misso alevikus ning seal toimuvad nii 

spordi- ja kultuuri huviringid kui ka traditsioonilised suurüritused nagu: 

 Võrumaa vokaalansamblite päev 

 Kevadpidu 

 Iga 5 aasta järel korraldatav Misso kodukandipäev ning hariduselu aastapäev 

 Misso Rahvapidu 

 Kagu-Eesti Linetantsu päev  

 Eakate jõulupäev 

 Aastalõpupidu 

 Lisaks on valla poolt korraldatavatest kultuuriüritustes suurim iga nelja aasta 

tagant Luhamaa nulgas toimuv Seto Kuningriigi Päev ning igaaastane ümber 

Pulli järve joostav Pulli järve jooks. 

 

Traditsiooniliste ürituste puhul on oluline, et säiliks korraldamine traditsioonilises 

võtmes, kuid et üritused ei hääbuks ning neid uue nurga alt edasi arendataks. On 

oluline, et ürituse iga-aastasele külastajale oleks tagatud oodatud elamus, kuid 

üritusele tuleks ka rahvast väljastpoolt valda ning ürituse sisu pakuks midagi 

erinevatele vanusegruppidele.  

 

Üheks oluliseks probleemiks võib pidada statistikat, mis näitab, et 

kultuurihuviringides osalejaid on aastatel 2006-2011 olnud alla 10% elanikkonnast. 

Siinkohal tuleb arvesse võtta, et kultuurihuviringides osalejad käivad tihtipeale 

mitmes huviringis.  
 

Tabel 4. Aktiivne kultuuriosalus 

Aasta Huviringide arv Osalejate arv 
Osakaal 
(%) 

2008 6 64 9,28 

2009 6 63 9,28 

2010 6 64 9,6 

2011 5 50 7,89 

2012 5 48 7,78 

2013 5 57 12,2 
Allikas: Statistikaamet, Misso rahvamaja 
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Joonis 8. Huviringides osalejate osakaal 
Allikas: Statistikaamet, Misso rahvamaja 

 

Üheks võimalikuks põhjuseks kultuurihuviringide osalejate väikses arvus võib pidada 

seda, et inimesed käivad tööl väljaspool valda, mis takistab kõigil soovijatel 

huviringidest osa saada. Probleemi lahenduseks on koostöös külaseltsidega algatada 

lokaalseid huviringe ja korraldada üritusi, mis oleks vallaelanikele lähedal ning 

võimaldaks ühise tegevuse kaudu tugevdada kogukonnatunnet. Külaseltsides 

tegutsevate huviringide eeliseks on ka huviringide mitmekesisus ning siis on võimalik 

pakkuda huviringe erinevatele sihtgruppidele vastavalt nende soovidele ja vajadustele. 

Huviringide algatamine toob endaga kaasa mitmekesisemad kultuuriüritused, kuna iga 

huviringi lõppväljundiks on üldjuhul kas esinemine erinevatel laulu- ja tantsupidudel, 

valla üritustel jne. Samas peavad säilima Misso Kultuuri- ja spordikeskuses 

tegutsevad huviringid, mis pakuvad alevikus elavatele inimestele samuti võimalust 

kultuuris osaleda.  

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Kultuuriasutuste, kultuuri- ja 

spordiobjektide ning nende inventari halb 

seisukord 

 

Kultuuriasutuste ning spordiobjektide 

rekonstrueerimine, renoveerimine ning 

pidev hooldus ja inventari 

kaasajastamine 

Kultuuriasutuste vähene tulubaas 

 

Pakettlahenduste pakkumine koostöös 

erinevate MTÜ-dega laagrite 

majutamiseks, kultuuriinimeste 

residentuuriks jne. 

Kultuuritöötajate „äraväsimine“ 

 

Kultuuritöötajate tunnustamine, 

kvalifikatsiooni tõstmise 

võimaldamine/soodustamine 

Kultuuritöötajate mitte-

konkurentsivõimelised töötasud 

 

Kultuuritöötajate töötasude 

vastavusseviimine teiste sektorite 

töötasudega 

Üle-vallalise turundusplaani puudumine 

külalistele 

 

Turundusplaani koostamine, millest 

lähtuvalt valda tutvustatakse kui 

omanäolist ja väga head elupiirkonda 

elamiseks ja loominguliseks tegevuseks 

Vallas on vähe tähelepanu pööratud 

vaatamisväärsuste eksponeerimisele ning 

Uute vaatamisväärsuste tekitamine ning 

olemasolevate parem eksponeerimine 
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uute vaatamisväärsuste tekitamisele 

 

koostöös külaseltsidega, MTÜ-dega ja 

turismiettevõtetega. Kolme riigi 

kokkupuutepunkti tähistamine ja 

eksponeerimine. 

Kultuuriüritustel osalejad moodustavad 

väga väikse protsendi kohalikust 

elanikkonnast 

Üle-eestilistes ning piirkondlikes 

koostöövõrgustikes osalemine, mis tõstab 

kultuuriüritustel osalejate arvu 

Huviringide juhendajate puudumine, 

nende sissetoomise kulukus 

 

Juhendajate ja/või huviringide jagamine 

naabervaldadega. 

Külaseltside ja kogukondade eestvedajate 

motiveerimine erinevate koolitustega 

ning nende koolitamise toetamine, mis 

viiks nende endi poolt huviringide 

algatamiseni; kohalike inimeste 

rakendamine 

Harjumuse puudumine huviringides 

osalemiseks 

 

Kooli ja noorteklubi poolt huviringide 

algatamine, nende tegevuse jätkamine 

ning seeläbi huviringi harjumuse 

tekitamine nooremale generatsioonile 

Inimeste töökohad väljaspool valda, mis 

ei võimalda huviringides osaleda 

 

Lokaalsete huviringide algatamise 

toetamine. 

Misso Kultuuri- ja spordikeskusesse 

erinevate huvitegevuse võimaluste 

loomine (käsitöötuba, filmituba, 

muusikatuba vms) 

 

4.2.1. Raamatukogud 

 

Raamatukogude tööd koordineerib Võru maakonnas Võrumaa Keskraamatukogu. 

Töötaja kohaliku omavalitsuse raamatukogusse leiab vald ning loob talle 

töötingimused. Raamatukogud on väikesed kogukonnakeskused ning mäluasutused, 

mis pakuvad juba praegu (internetipunkt, raamatunäitused jt), kuid võiksid tulevikus 

enam pakkuda erinevaid teenuseid (kunstinäitused, töötoad, koolitused, täiskasvanute 

täiendõpe, lugemisringid) erinevatele sihtgruppidele. Raamatukogu tegevuste 

mitmekesistamist ning laiendamist saab edendada erinevate vallasiseste (näiteks 

koostöö Tsiistre Linamuuseumiga) ning väljaspool valda tegutsevate 

koostöövõrgustikega (näiteks Võru Instituut, Seto Instituut jne). Raamatukogu(-de)s 

leiduv ressurss on eelduseks Misso kandi ajalugu ja kultuuri käsitleva kogu loomiseks 

ning säilitamiseks.  

 

Kui 2012. aasta seisuga oli Misso vallas olemas 2 raamatukogu (Misso raamatukogu 

ning Luhamaa raamatukogu), siis alates 2013. aasta jaanuarist muudeti Luhamaa 

raamatukogu Misso raamatukogu Luhamaa laenutuspunktiks. Laenutuspunkt 

võimaldab elanikkonnale vajalikud teenused säilitada samas mahus, kuid liita fondid 

ühtsesse süsteemi, mis võimaldab paremini hallata olemasolevat teavikute kogu ning 

on vastavuses Keskraamatukogu nõuetele maakonnas tegutsevatele raamatukogudele. 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Lugejate arvu vähenemine ning uute 

lugejate väikesearvuline pealekasv  

Organiseerida mitmekesiseid huviringe, 

näituseid, koolitusi jms, mis tooks 

raamatukogusse/laenutuspunkti rohkem 

vallaelanikke ning kasvaks lugejate 
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hulka; 

Lugejate arvu vähenemine toob kaasa ka 

raamatukogu tulubaasi vähenemise, mis 

mõjutab pakutavate teenuste kvaliteeti 

ning sisseostetavate raamatute arvu 

vähenemist; 

 

Leida võimalusi erinevate andmekandjate 

kasutamiseks 

raamatukogus/laenutuspunktis. 

Leida võimalusi IKT pidevaks 

uuendamiseks, mis tagaks 

raamatukogu/laenutuspunkti veelgi 

suurema atraktiivsuse nooremale 

generatsioonile. 

Rahaliste vahendite nappus, mis piirab 

teavikute hankimist, vahendite 

kaasajastamist ja täiendkoolitamist. 

 

Pidev töötajate kvalifikatsiooni tõstmine, 

mis võimaldaks pakkuda kvaliteetsemaid 

ja mitmekesisemaid teenuseid 

raamatukogudes. 

Raamatukogu/laenutuspunkti 

lahtiolekuaegade paindlikumaks 

muutmine eelkõige suunitlusega 

tööealisele rahvastikule. 

Projektipõhiselt lisaressursside otsimine  
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Joonis 9. Lugejate arv 
Allikas: Statistikaamet 

 

Tabel 5. Raamatukogu põhiandmed 

Aasta Raamatukogud Fondi suurus Lugejad Laenutused 

2008 2 26810 300 9432 

2009 2 26930 269 9094 

2010 2 26887 282 7371 

2011 2 26305 269 7543 

2012 2 17082 215 7436 

2013 1 17833 172 7628 
Allikas: Statistikaamet 
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4.2.2. Kogukonnad 

 

Nii setu kui ka võru kultuuriruumide püsimise eelduseks ning aluseks on keel ning 

traditsioonidel ja kogukonnal põhinev kultuur. Postmodernsele ühiskonnale omane 

killustatus, kiirus, lühiajalisus, katkendlikkus, inforikkus, ebakindlus, mobiilsus 

soosivad kosmopoliitsete kodanike teket, kelle kultuurilised juured ning kuuluvus 

võivad seetõttu jääda ebaselgeks. Teisest küljest on postmodernne ühiskond suunanud 

inimesi kogukonna temaatika juurde tagasi. Otsitakse ühtsust kogukonna tasandilt, 

olgu selleks siis külaseltsid või virtuaalsed kogukonnad. Aktiivne tegevus 

kogukonnatasandil võimaldab soodustada vahetut suhtlust ning traditsioonide 

säilitamist. 

 

Kahe kultuuriruumi pinnalt on suur potentsiaal mitmekesiseks kultuurieluks. 

Külaseltside jt kultuuriteenust pakkuvate MTÜ-de, seltside ja seltsingute olulisus 

kultuuri säilimisel, väärtustamisel ning valla kultuurielu mitmekesistamisel ja 

kultuurile ligipääsetavuse suurendamisel on viimase nelja aasta jooksul vallas tugevalt 

esile tõusnud. Seejuures on oluline, et külaseltside algatused lähtuvad alt-üles 

põhimõttest vastukaaluks ülevalt-alla kultuurielu korraldamisega. Vallas tegutsevad 

külaseltsid ning MTÜ-d on rikastanud kultuurielu omaalgatuslike kultuuri- ja 

spordiüritustega ning mitmel neist on välja kujunenud oma traditsioonilised 

suurüritused, mille osalejate hulk järjest kasvavat trendi näitab ning mis toovad valda 

kultuurihuvilisi ka mujalt Eestist.  

 

Kultuuriürituste ja -koolituste toimumine külakeskustes või näiteks rallikrossiürituste 

toimumine rallikrossirajal, võimaldab kaasata kultuuriosalusse (aktiivsesse ja 

passiivsesse) rohkem kohalikke, kes vallakeskuses või väljaspool valda toimuvatele 

üritustele erinevatel põhjustel (transpordikulud, puuduvad transpordivahendid, 

vanusest tulenev vähene liikumisvõime vms) ei lähe. 

 

Toetades külaseltside, MTÜ-de ning erinevate seltsingute ja seltside poolt 

korraldatavaid kultuuri ja spordiüritusi on võimalik saavutada mitmekesisem ning 

vallaelanikule kättesaadavam kultuurielu ja tervisespordi harrastamine. Aastal 2025 

võiks Misso vallas olla 4-5 tugeva identiteediga kogukonnakeskust, mis pakuvad 

kohalikele nii kultuuri- kui ka teisi kogukonnale vajalikke teenuseid (nt. 

sotsiaalteenused). 

 
Tabel 6. Kultuuriosalus seltsides/ MTÜ-des/ seltsingutes 

Aasta 

Kultuuriteenust 
pakkuvad MTÜ-
d/ seltsid Osalejate arv 

Osakaal 
(%) 

2008 2 27 4,57 

2009 3 33 5,67 

2010 4 59 10,24 

2011 4 67 11,88 

2012 5 70 12,68 

2013 5 60 11 
Allikas: Statistikaamet, Misso rahvamaja 
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Joonis 10. Kultuuriseltside töös osalejate protsent rahvastikust 
Allikas: Statistikaamet, Misso rahvamaja 

 

MTÜ-d, kes tegutsevad kultuuri valdkonnas 2014. aasta seisuga: 

 MTÜ Prastuli Selts; 

 MTÜ Hino Kandi Külade Selts; 

 MTÜ Luhamaa külaselts; 

 MTÜ Misso Maanaiste Selts; 

 MTÜ Rammuka arendusühing. 

 

MTÜ-d, kelle tegutsemisala ei ole ainult kultuurivaldkonnas, kuid mis muuhulgas 

pakuvad ka kultuuriteenuseid: 

 MTÜ Tsiistre Selts 

 MTÜ Tule Maale 

 MTÜ Kolme Kandi Klubi 

 

Külaseltside või teiste MTÜ-de poolt korraldatavad kultuuri- ja spordiüritused: 

1. külaseltside jaanipäevad; 

2. Luhamaa kirmas; 

3. Heinakuu Hetked Hinol; 

4. Tsiistrenuka kunsti- ja muusikafestival; 

5. rallikrossi üritused (Olerex Eesti Meistrivõistluste etapid jne); 

6. kangakudumise töötoad, võru keele õpe ning Muuseumiöö. 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Külaseltsides, MTÜ-des jne üksikud 

eestvedajad, kes pikemas perspektiivis 

„väsivad“ 

 

Toetada külaseltside eestvedajate 

tegevust, motiveerides neid koolituste, 

tunnustamise jms. 

Vallapoolne MTÜ-de, külaseltside ja 

seltsingute toetamine nende ürituste 

korraldamisel. 

Kasvatada noorsootöö ning hariduse 

koostööl uusi külaseltside eestvedajaid 

Puudub ülevaatlik kultuuristatistika, mis 

näitaks külaseltsides tegutsevate elanike 

arvu, vanust ning kultuuriüritustel 

osalejate arvu 

Ühtse kultuuristatistika kogumine 

 



Misso valla ARENGUKAVA 2014-2025  

36 

Valla elanikkonna vähene osalemine 

kultuuris 

Lokaalsete huviringide algatamine. 

Elanikkonna teadlikkuse ja suutlikkuse 

tõstmine nendesse investeerimise 

erinevate koolituste, infopäevade jne 

kaudu 

Misso aleviku keskuses puudub 

kogukonnatunne. 

 

Vallakeskusesse (Misso alevikku vanasse 

kooli aita) kogukonna suitsusauna vms 

pärimuskultuuril ja traditsioonidel 

põhineva kooskäimispunkti rajamine 

Külaseltside ning MTÜ-de vähene 

tulubaas 

Kohaliku omavalitsuse toetus koolituste 

näol külaseltside poolt pakutavate 

teenuste väljaarendamiseks 

 

4.3. Noorsootöö 

 

Strateegiline eesmärk: Misso valla noortele on tagatud võimalused mitmekülgseks arenguks, 

sh omaalgatuslikuks tegevuseks, harivaks ja huvitavaks vaba aja veetmiseks ning tööeluks 

ettevalmistamiseks. 

Indikaator 1: Noorte omaalgatatud projektid (arv) 

Indikaator 2: Huvitegevus - tegevuste / ringide jms (arv, osalejate arv) 

Indikaator 3: 
Vaba aja veetmise võimalused väljaspool valda (ringsõitude, 

osalemiste, noortevahetuste jms arv) 

Indikaator 4: 
Tööeluks ettevalmistamine (temaatiliste seminaride, kohtumiste jms 

arv) 

 

Noorsootöö seaduse järgi määratletakse Eestis noorena vanuserühma 7–26-aastased. 

2014. aastal oli Misso vallas Statistikaameti andmete järgi 110 noort. Kõige enam 

noori on vanuses 24-25, kuid paljud neist on hõivatud õppimise või tööga.  

Joonis 11. Noorte arv 
Allikas: Statistikaamet (2014) 
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Alates 2011. aastast on noorsootöö delegeeritud MTÜ-le Misso Avatud Noorteklubi 

(edaspidi Misso ANK). 2014. aasta seisuga on ANK-s 11 noort, kuid lähtuvalt 

noorsootöö teenuse põhimõtetest pakutakse teenust kõigile vallas elavatele noortele. 

Noorsootöö peamised põhimõtted on käsitletud Eesti Noorsootöö strateegias 2014-

2020 ning Eesti noorsootöö seaduses. Nendeks eesmärkides on peaasjalikult luua 

noortele paremad võimalused arenguks ja eneseteostuseks, et toetada sidusa ja loova 

ühiskonna kujunemist. Seega on noortevaldkonna fookuses noorte loome- ja 

arengupotentsiaali avamine, noorte tõrjutuse riski vähendamine, noorte otsustes 

osalemise toetamine ning noortevaldkonna mõjusam toimimine. 

 

Iga nelja aasta järel on Misso Avatud Noorteklubi Setomaa Valdade Liidu noorsootöö 

vedosnik ning samuti osaletakse Võrumaa noortejuhtide koostöövõrgustikus. 

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Hajaasustus - noortele pole 

kättesaadavad vallakeskuses paiknevad 

huviring jt kultuuriteenused 

 

Noorteklubi ürituste hajutamine 

geograafiliselt valla territooriumil. 

Transpordivõimaluste loomine noortele 

liikumiseks nii valla piires kui ka 

väljaspool valda 

Noorte vähesus - muudab keeruliseks 

erinevate ürituste korraldamise ning uute 

huviringide algatamise 

 

Rahvusvaheliste projektide 

ellukutsumine. 

Õpilaskodu noorte kaasamine 

noorteklubi tegevustesse. Naabervaldade 

noortekeskustega koostöö tegemine. 

Noortel puudub kaasajastatud ning 

külastajasõbralik koht koos kaasaegsete 

vaba aja veetmise vahenditega Misso 

Rahvamajas 

Noorte ruumi rekonstrueerimine Misso 

Kultuuri- ja spordikeskuses ning 

vahendite soetamine 

 

Noorte vähene jõustamine 

omaalgatuslike projektide kirjutamiseks 

Noorte omaalgatuse innustamine, nende 

koolitamine ning toetamine 

Noortele suunatud huviringide kulukus 

(juhendajate sissetoomine, noorte 

vähesus jne) 

Koostöös Misso kooli ning erinevate 

kohalike MTÜ-dega huviringideks 

vahendite hankimine ning kohalike 

spetsialistide/asjatundjate kasutamine 

ringijuhtidena.   

Noorte lahkumine vallast ning vähene 

huvi kodukohta tagasipöördumise ja 

kohalikus elus kaasa löömise vastu.  

Pidev tagasiside küsimine, ümarlauad 

noorte teemadel jne. 

Kohalike MTÜ-de ning ettevõtete 

koostöövõrgustiku loomine, mis pakub 

noortele n-ö mentorteenust. 

Noorte passiivsus 

 

MTÜ Misso Avatud Noorteklubi poolt 

koostöövõrgustike loomine ning 

hoidmine teiste vallas tegutsevate MTÜ-

dega ning lähipiirkondadega (Setomaa, 

Ruusmäe jne), kuid ka noorte vanemate, 

Misso Kooli ning raamatukoguga. 

Kaasata rohkem noori ANKi 

otsustusprotsessidesse. 

Noortes huvi tekitamine piirkonna 

kultuuripärandi vastu 

Maaleasuva kogukonna vähesed 

võimalused koostööks kohaliku 

Teadlikult korraldada tegevusi 

kogukondade kokkusulandamiseks 
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kogukonnaga 

Noorte seas puudub huvi MTÜ Misso 

ANKi juhtimises kaasa löömise vastu. 

Seega on raskendatud jätkusuutlik 

vabaühenduse töö.  

 

Anda noortele rohkem 

kaasarääkimisvõimalusi pidevalt 

noortekeskuse töös. Kasvatada nii-öelda 

järeltulevat põlve, pidevalt kohustusi 

andes igapäevastes tegevustes. 

 

4.4. Sport 

 

Strateegiline eesmärk: Misso valla strateegilise tähtsusega spordiobjektid on 

korrastatud ning spordiüritused toetavad aktiivset tervisespordi harrastamist pakkudes 

sportimisvõimalusi vallaelanikele ning külalistele. 

Indikaator 1: Tehniline võimekus (objektide arv) 

Indikaator 2: Sisulised võimalused (turniiride, võistluste, laagrite jms arv) 

 

Liikumisharrastust mõjutavad mitmed tegurid, millest olulisim on ühiskondlik hoiak 

ja seejärel elukeskkond. On oluline, et liikumisharrastuseks on sobivad võimalused 

tagatud erinevate vajadustega elanikkonna gruppidele (nt eakad, noored, lapsed jne). 

Vastavalt Tervise Arengu Instituudi poolt 2008. aastal läbiviidud uuringule „Eesti 

täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring” tegelevad kõige vähem 

liikumisharrastusega 45-64 aastased mehed ja 55-64 aastased naised. Vähem on 

harrastajate hulgas ka mittetöötavaid või töötuid vanemaealisi mehi. Elukoha lõikes 

on olukord keerulisem väiksemates linna- ja maapiirkondades. Need sihtgrupid ning 

kindlasti lapsed/noored ning eakad peaksid olema liikumisharrastuse soodustamisel 

prioriteetsed. 

 

Vastavalt Misso valla terviseprofiili aastateks 2011-2015 koostamise ajal läbiviidud 

küsitlusele sooviks 36% vastanutest jätkata seniseid treeninguid, 21% vastanutest 

hakkavad treeningutel käima, 7% sooviks uut treenimisvõimalust, 13% sooviks 

teoreetilist treeningut, et hiljem üksi treenida. Uute spordialadena sooviti küsitluse 

vastustes rulluisutamist, tennist, golfi. (Misso valla terviseprofiil aastateks 2011-

2015) 

 

Hetkel on valla territooriumil järgmised liikumispaigad: 

 staadion koos uuendamist vajavate palliplatsidega; 

 jõusaal ning uuendamist vajavad riietus- ja pesemisruumid Misso rahvamajas; 

 Kultuuri- ja spordikeskuse spordisaal; 

 Missokülä rallikrossirada; 

 Misso Kooli saal. 

 

Puuduvad kergliiklusteed ning talviste spordialade harrastamiseks (suusatamine, 

uisutamine) rajad, mis soodustaks vallaelanike liikumisharrastust. Puudub välisujula, 

spordiväljakud ning on vähe jooksu- ja matkaradasid. Olemasolevad rajad on halvas 

seisukorras, puudulikult viidastatud. Eraettevõtlusena on vallas olemas 2,5 km 

terviserada ning RMK hooldada Pullijärve(3,6 km) ning Kisejärve (6 km) matkarajad. 

Arvestades matkaradade pikkust oleks üks arenguvõimalus ühendada Pullijärve ja 

Kisejärve matkarajad, mis pakuks atraktiivsemat sportimise ja matkamise võimalust 

nii vallaelanikele kui turistidele. Järvede olemasolu võimaldab korraldada 

atraktiivseid veespordi üritusi näiteks nagu kalapüügi võistlused, aerutamise 

võistlused, paadirallid, triatlonid jne. Vallas on atraktiivne tehnikasport, Missokülä 

külas asuv rallikrossi rada vajab pidevat hooldust.  
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Lisaks tehnilistele võimaluste loomisele ning nende pidevale hooldamisele tuleb 

arendada sisuliselt liikumisharrastusega tegelemist. Vald on liitunud aastaringselt 

toimuva liikumisharrastust propageeriva sarjaga Võrumaa mängud. 

Liikumisharrastust soodustavad valla iga-aastane spordipäev ning Pulli järve jooks, 

mis alates 2012. aastast kuulub Võrumaa pikamaa-jooksu sarja. Vallaelanikud 

harrastavad hea meelega ka ujumist, külastatakse nii kaugemal asuvaid siseujulaid, 

samuti on nii noored kui vanemaealised kasutanud võimalust osaleda 

ujumisõppeprogrammides. Oluline prioriteet on ujumiskohtade arendus.  Üle-

maakonnalistes, üle-eestilistes sarjades jt koostöövõrgustikes osalemine on prioriteet, 

kuna võimaldab väiksemate ressurssidega korraldada suuremaid ja kvaliteetsemaid 

üritusi (nt triatlonit, rattamaratone jne).  

 

Vallas tegutseb MTÜ Misso Spordiklubi, mille peamiseks eesmärgiks on tervise- ja 

harrastusspordi arendamine vallas. Spordiklubi olemasolu ning selle tegevuse 

toetamine loob eeldused mitmekesiste spordiürituste toimumiseks. Kindlasti tuleks 

soodustada Spordiklubi koostööd Võrumaal ning mujal Eestis tegutsevate 

spordiorganisatsioonidega, et kasvatada MTÜ võimekust liikumisharrastuse 

edendamisel vallas. 

 

Üheks võimaluseks harrastussporti propageerida oleks taasalgatada Eestis ainulaadne 

Piirist Piirini jooks, mida on varasematel aegadel joostud Murati piiripunktist 

Luhamaa piiripunktini. Poolmaratoni jooksmise võimalusi on vallas teisigi ning 

korraldamise osas oleks üheks lahenduseks jällegi riigisiseste spordivaldkonna 

koostöövõrgustikes osalemine.  

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Individuaalalade harrastajaid vähe  Suunata kooliõpilasi rohkem 

individuaalaladele 

Puuduvad spordialade juhendajad Kasutada rohkem vallaväliseid ressursse, 

st viia vallaelanikke lähivaldadesse 

sportima või sõlmida 

koostöökokkulepped soodustusteks 

lähivaldades olevatesse 

sportimispaikadesse. 

Tuua erinevate projektide kaudu või 

lühiajaliselt valda liikumisharrastuse 

juhendajaid ning viia läbi 

liikumisharrastusega seotud tegevusi 

külaseltside piirkondades 

Staadioni kasutus on tehniliste 

võimaluste tõttu piiratud, kasutus on 

vähene ning ei võimalda korraldada 

turniire ning laagreid.  

Rekonstrueerida Misso Kooli staadion 

multifunktsionaalseks ning 

pallimänguväljak  

Vallas ei ole piisavalt ujumiskohti ning 

puudub rannavõrkpalliplats, mis 

muudaks suveperioodil atraktiivsemaks 

liikumisharrastuse. 

Otsida võimalusi uute ujumiskohtade 

rajamiseks ning olemasolevate 

ujumiskohtade arendamiseks. Leida 

võimalus rannavõrkpalliplatsi rajamiseks. 

 

Puuduvad seiklusrajad, ronimisalad, 

mänguväljakud 

 

Rajada ning hoida pidevalt korras 

(koostöös RMK-ga jne) matkaradasid, 

jooksuradasid 
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Valla liikumisharrastuse võimalused on 

koondunud vallakeskusesse  

 

Planeerida avalikku ruumi lähtuvalt 

liikumisharrastuse soodustamise 

põhimõtetest 

Puudub n-ö tõmbenumber, mis oleks 

atraktiivne väljastpoolt valda turistidele 

(lodi järvel vms)  

 

Algatada uusi ja atraktiivseid 

spordiüritusi nagu kalapüügivõistlused, 

poolmaratonid, mis tooksid valda nii 

harrastus- kui ka saavutussportlasi  

Vallarahva seas regulaarseid 

harrastussportlasi vähe 

 

Toetada liikumisharrastust koolis ning 

noorte hulgas erinevate kampaaniatega, 

üritustega jne 

 

4.5 Pühakojad ja kogudused 

 

Misso vallas tegutseb Apostliku Õigeusu Kiriku Luhamaa kogudus, EELK Vastseliina 

Katariina Kogudus ning Eesti Evangeeliumi Vennasteühing. Pühakojad moodustavad 

kõikjal arhitektuuripärandi väärtusliku osa. Misso valla Luhamaa nulgas asub 

Luhamaa Pühavaimu kirik ning Misso alevikus asub Misso kirik. Luhamaa 

Pühavaimu kirik kuulub Seto külavüü turismimarsruudi alla. Mõlemad hooned 

vajavad pidevat hooldamist ning korrastamist.  

 

Misso vallas asuvad kaks kalmistut: Misso kalmistu Kaubi külas ning Luhamaa 

kalmistu Määsi külas. Misso kalmistu ja puistuala vajab laiendamist ja kellamaja 

rekonstrueerimist.  

 

 

5. Sotsiaalne kaitse ja tervishoid 
 

Strateegilised eesmärgid ja indikaatorid: 

Strateegiline eesmärk: Pakutakse terviklikke ja vajaduste põhiseid sotsiaalteenuseid 

piirkonnas elavatele erinevatele sihtgruppidele koostöös erinevate organisatsioonidega.  

Indikaator 1: Misso alevikus tegutseb 25-50 kohaga üldhooldekodu 

Indikaator 2: Misso vallas toimib koduteenus - koduteenust tarbivate kodanike arv 

Indikaator 3: KOV pakub ja korraldab temale seadustega ette nähtud teenuseid – teenuste arv 

Indikaator 4: Misso vallal on vähemalt 12 sotsiaalkorterit 

Strateegiline eesmärk: Misso valla elanikel on piisavalt võimalusi vaba aja veetmiseks 

tervise edendamise eesmärgil. Misso valla elanikel on kasutada perearstiteenus ja tegutseb 

apteek. 

Indikaator 1: Misso vallas tegutseb perearst ja apteek 

Indikaator 2: Perearsti klientide arv 

Indikaator 3: Apteegi külastajate arv 

Indikaator 4: Terviseedenduse alastest üritustest osavõtjate arv/ koolitustest osavõtjate arv 

 

5.1. Elanike toimetulek 

5.1.1. Demograafiline tööturusurveindeks 

Demograafiline tööturusurveindeks näitab eelseisval kümnendil tööturule sisenevate 

ja sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste suhet. Kui indeks on ühest suurem, 

siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu 

potentsiaalselt välja langeb. Misso vallas on see indeks 2014. aastal 0,45, Võru 
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maakonnas on see 0,79. Seega eelseisval kümnendil lahkub tööturult oluliselt rohkem 

inimesi kui seda siseneb sinna, mis toob kaasa endaga tööjõu puuduse.  

 
Tabel 7. Demograafiline tööturusurveindeks 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 5-14 a. 49 46 36 31 36 45 

 55-64a. 80 78 74 75 86 100 

Tööturusurveindeks 0,61 0,59 0,49 0,41 0,42 0,45 

Allikas: Statistikaamet 

5.1.2. Ülalpeetavate määr 

Ülalpeetavate määr näitab mittetööealiste elanike arvu 100 tööealise elaniku kohta. 

Misso vallas on ülalpeetavate määr umbes 59%, Võru maakonnas on ülalpeetavate 

määr umbes 58%. Aastate lõikes on ülalpeetavate määr kõikunud 56-65% vahel. 

 
Tabel 8. Ülalpeetavate määr 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ülalpeetavate määr 60,9 60,3 56,7 56,9 65,5 59,4 

Allikas: Statistikaamet 

5.1.3. Töötus 

Töötute arv suurenes oluliselt majanduse languse perioodil, 2007. aasta alguses oli 

töötuna registreeritud 13 inimest, 2008. aasta algul tõusis töötute arv 38-ni. Kõige 

kõrgem oli töötute arv 2010. aasta veebruaris kui töötuna oli ennast arvele võtnud 82 

inimest, peale seda on töötute arv iga aastaga vähenenud. 1. jaanuari 2014. aasta 

seisuga oli töötuid 36.  Palju on pikaajalisi töötuid, kelle tööturule tagasi toomine on 

väga keeruline. Töötute tööturule abistamine saab toimuda näiteks läbi sotsiaalse 

ettevõtluse.  

 

 
Joonis 12. Töötute arv 
Allikas: Eesti Töötukassa 
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5.2. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

 

Misso vallas täidab sotsiaalhoolekandealaseid ülesandeid  sotsiaaltöö spetsialist, 

lisaks töötab vallas alates 2013. a lõpust avahooldustöötaja. Avahooldustöötaja pakub 

eakatele koduteenust ning samuti osutab puuetega inimestele ja eakatele 

sotsiaaltransporditeenust.  

Misso Vallavolikogu juurde on loodud sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonna 

küsimuste arutamiseks sotsiaalkomisjon. Sotsiaalvaldkonna üksikküsimuste 

lahendamiseks on moodustatud kolmeliikmeline vallavalitsuse sotsiaalkomisjon, mis 

esitab enda ettepanekud vallavalitsusele. Sotsiaalhoolekande kulud valla eelarvest 

2014. a on 12,5 %.  

 

Tervishoid  
 

Misso vallas tegutseb perearst koos pereõega. Lisaks Misso elanikele teenindatakse ka 

Haanja valla Ruusmäe elanikke. Perearsti nimistusse kuulub kokku 1225 inimest ning 

keskmiselt on Missos 230 perearsti külastust kuus. 31.jaanuari 2012. aasta seisuga on 

ravikindlustuseta 59 inimest, mis moodustab 8,21% elanikkonnast. Missos tegutseb 

OÜ Misso Apteek. Eriarstide vastuvõtt valla elanikele toimub Lõuna-Eesti Haigla AS 

juures või Tartus. 

 

Peamised tugevused: 

 Noorsootöö korraldamine on lepinguliselt delegeeritud MTÜ Misso Avatud 

Noorteklubile, samuti töötab Misso koolis sotsiaalpedagoog. 

 Laste ja noorte poolt on õigusrikkumisi vähe. 

 Õpilaskodu pakub kodusarnaseid elamistingimusi nii teiste omavalitsuste kui 

ka vajadusel oma valla lastele. 

 Valla poolt pakutakse erinevad toetusi, nii sissetulekust sõltumatuid kui ka 

sissetulekust sõltuvaid toetusi. 

 Kohapeal tegutsevad nii perearst kui ka pereõde, samuti töötab apteek- 

esmatasandi tervishoiuteenus on hästi kättesaadav. 

 Misso vallal on kolm sotsiaalkorterit, millest üks asub Misso alevikus, üks 

Möldre ja üks Kriiva külas.  

 Valla eakatele ning kaugemates piirkondades elavatele inimestele pakutakse 

transporditeenust valla piires (valla poolne tasuta transport, mis võimaldab igal 

reedel eelkõige eakatel külastada perearsti, apteeki, postkontorit, kauplust, 

raamatukogu ja vallamaja). 

 Kauplusauto töötab - kaugemate piirkonda elanikud saavad kõige olulisemad 

kaubad kodu lähedalt kätte. 

 Vallamajas on eraldi ruum, kus jagatakse tasuta kasutatuid riideid, samuti on 

võimalik vallaelanikel vanu korralikke riideid ära anda. 

 Misso Sotsiaalkeskuses pakutakse vajaminevaid teenuseid kohapeal, eakatele 

pakutakse eluasemeteenust ning koduteenust. 

 Sotsiaalkeskuses on olemas tehnilised abivahendid, mida vajadusel 

laenutatakse ka välja (ratastooli, potitoole, rulaatoreid jne). 

 Eakate kultuuriosalus on aktiivne, osaletakse traditsioonilisel eakate jõulupeol, 

eakate klubi “Meelespea” tegutseb aktiivselt ning samuti tähistatakse 

eakatepäeva. 
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5.3. Toetused 

 

Toimetulekutoetus 

 

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ning seda maksab kohalik 

omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Toimetulekutoetuse taotlevate perede arv 

Misso vallas jääb läbi aastate 20-40 leibkonna vahele. Taotlejate arv on olnud üsna 

stabiilne võrreldes töötute arvu muutustega ning majanduse üldine olukord pole 

oluliselt mõjutanud taotlejate arvu. Toimetulekutoetuse taotlejatest väga väike osakaal 

suundub tagasi tööturule, suurem osa neist on pikaajalised töötud. 
 

Tabel 9. Toimetulekutoetused kokku ja taotlejate arv 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Toetused kokku 21097,36 31930,2 31250,11 28149,83 29588,95 29007,33 

Perede arv 31 41 36 34 31 24 
 

Vajaduspõhine peretoetus 

 

Alates 1. juulist 2013. a makstakse peredele vajaduspõhist peretoetust, mis on 

rahastatud riigi poolt. 2013. a sai toetust seitse peret ning toetuse kogukulu oli kokku 

546,63 eurot. 
 

Kohalikud toetused 

 

Misso vald võimaldab elanikele mitmed kohalikke sotsiaaltoetusi: 

 Sünnitoetus 

 Matusetoetus 

 Esimesse klassi astuja toetus 

 Kooli lõpetamise toetus 

 Sõidutoetus 

 Laste jõulutoetus 

 Toetus hooldekodu kohamaksumuse tasumiseks 

 Ühekordne sotsiaaltoetus 

 Erakorraline toetus (õnnetusjuhtumi toetus) 

 Vältimatu sotsiaalabi  

 

Ühekordne sotsiaaltoetus on valla eelarvest makstav toetus isikutele ja perekondadele, 

kes on sattunud toimetulekuraskustesse, hädavajalike kulutuste katmiseks. Toetuste 

kogukulu ja toetuste saajate arv on välja toodud tabelis 7. Lisaks ühekordsele 

toetusele makstakse ka täiendavat toetust sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise 

kuludest.  
 

Tabel 10. Ühekordse toetuse kulud kokku ja saajate arv 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tegelik kulu 64 64 224 783 

184 
 

1041 
 

Saajate arv 1 1 3 6 6 38 

Allikas: Misso Vallavalitsus 

Hooldajatoetus 

Hooldajatoetus on kohaliku omavalitsuse toetus, mida makstakse hooldajale, kes 

hooldab hooldusvajadusega isikut.  
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Misso vallas on kokku 160 puudega inimest (1.09.2014.a. seisuga), kellest 47 on 

tööealised ning kaks on lapsed. Töövõimetuspensionäre on vallas 73. Misso vallas on 

191 vanaduspensionäri,  kellest 58% on määratud puude raskusaste.  

Hooldajate ja hooldatavate arv Misso vallas vähenes oluliselt 2009. aastast kui 

hooldajatoetuse maksmine läks üle kohalikele omavalitsustele.  

Tabel 11. Hooldajate ja hooldatavate arv 

  2008 2009 2010 2011 
2012 2013 

Hooldajate arv 55 11 12 6 
11 16 

Hooldatavate arv 65 12 13 7 
12 17 

Allikas: Misso Vallavalitsus 

 

5.4. Misso Sotsiaalkeskus 

 

Misso Sotsiaalkeskus (endine Misso Valla Turvatoad) on Misso valla hallatav asutus, 

mille eesmärk on pakkuda eakatele, puuetega inimestele, toimetulekuraskustes 

olevatele isikutele ja peredele ning teistele abivajajatele vajalikke sotsiaalteenuseid ja 

osutada vältimatud sotsiaalabi. Sotsiaalkeskuse ülesandeks on pakkuda 

eluasemeteenust, koduteenust ja muid toimetulekut soodustavaid teenuseid, sh 

pakutakse alates 2014. aastast vallaelanikele pesu pesemise ja pesemise teenust.   

Misso Sotsiaalkeskuses on kokku 14 kohta, keskmiselt on kliente ca 10. 

Sotsiaalkeskuses töötab kolm hooldustöötajat ning kaks abitöölist. Misso 

Sotsiaalkeskuse juhataja kohuseid täidab sotsiaaltöö spetsialist.  

 
Tabel 12. Misso Sotsiaalkeskus 

  2008 2009 2010 2011 2012 
 

2013 
 

2014 

Eelarve  38844 35928 34812 36173 38476 
 

43252 
 

48546 

osakaal valla eelarvest 2,8 4,2 4,2 4,4 5,6 
 

3,7 
 

4,4 

Kohtade arv     16 16 14 
 

14 
 

14 

Töökohtade arv 5 5 5 5 5 
 

5 
 

5 

Klientide arv 10 11 11 9  14 
14 13 

Teenuste hind:   318,3 318,34 318,3 320 
320 
 

320 

 

5.5. Sotsiaalvaldkonna arenguvõimalused 

Misso vallas on hajaasustus suur ning rahvaarv on väike, samuti on kriitilises massis 

kliente vähe, seetõttu on ka keeruline spetsiifilisi sotsiaalteenuseid piirkonnas välja 

arendada. Misso valla sotsiaalvaldkonna prioriteet on siiski laiendada osutavate 

teenuste arvu, kuid samas on oluline, et kvaliteet seejuures ei kannataks. 

Oluline arenguperspektiiv on Misso Sotsiaalkeskus, mis oleks asutus, mis pakuks 

eakatele ja puuetega inimestele vajalikke ja mitmekülgseid teenuseid komplektselt 

ning täisväärtusliku elu elamise võimalust. Oluline on, et sotsiaalkeskusesse luuakse 

kodusarnased tingimused ja teenuste pakkumisel lähtutakse klientide vajadustest. 

Vajalik on luua tingimused, mis võimaldaksid pakkuda sotsiaalkeskuses järgnevaid 

teenuseid: 

 Hooldamine hoolekandeasutuses (25-50 kohta); 
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 Koduteenus (valla eakaid käib kodudes abistamas avahooldustöötaja); 

 Sotsiaaltransport valla eakatele ja puuetega inimestele; 

 Pesupesemise- ja pesemisteenus; 

 Teenused omastehooldajatele (perioodiline hooldamine, eakate ja puuetega 

inimeste päevahoid); 

 Eakate päevakeskus. 

Misso Sotsiaalkeskuses teenuste arendamine eeldab uue ning kõigile nõuetele vastava 

hoone projekteerimist ja ehitamist.  

  

Probleemid ja lahendused  

 

Probleemid: Võimalikud lahendused: 

Nõuetele vastav üldhooldekodu puudub Ehitada üldhooldekodu, mis vastab 

nõuetele (25-50 kohta) 

Sotsiaaleluruume on vähe ning neis 

puuduvad pesemisvõimalused 

Rekonstrueerida ja soetada uusi 

sotsiaaleluruume  

Vallamajja ja perearsti juurde minekuks 

puudub kaldtee ja käsipuu- eakatele ja 

puuetega inimestele on avalikud teenused 

seetõttu raskesti kättesaadavad 

Hooneid rekonstrueerides luua 

tingimused, mis rahuldaksid ka puuetega 

inimesi 

Paljud inimesed on hoolduskohustusega, 

nende toetamine läbi toetuste ja teenuste 

ei vasta aga vajadustele.  

Pakkuda omastehooldajatele teenuseid 

(perioodiline hooldamine, eakate ka 

puuetega inimeste päevahoid), 

omastehooldajate laialdasem toetamine 

läbi hooldajatoetuse (sh toetuse 

suurendamine).  

Piirkonnas on töötus laialt levinud 

probleem, kohapeal on vähe töökohti, tööl 

käimist takistavaks probleemiks on 

transpordiprobleemid ning samuti puudub 

inimestel motivatsioon töötada 

madalapalgalisel töökohal.  

 

Tööealiste- ja töövõimeliste inimeste 

tööga hõivamise toetamine (ettevõtluse 

soodustamine, töötute toetamine 

erinevates programmides osalemisel, 

transpordiprobleemide lahendamine jne) 

ning tööturu meetmete (tööharjutus, 

tööpraktika) pakkumine koostöös 

Töötukassaga. Sotsiaalse ettevõtluse 

toetamine, töökeskuse loomine neile, kes 

avatud tööturul ei suuda konkureerida. 

Alkoholisõltuvuseprobleem on laialt 

levinud 

Alkoholisõltlaste ravi toetamine 

pakkudes teenuseid ja toetusi 

Vaesusriskis on paljud lastega pered, 

eelkõige üksikvanemad ja suurpered. 

Pakkuda laialdasemaid toetusi eelkõige 

lastele ja lastega peredele.  

Probleemsetele lastele ning 

toimetulekuraskustega peredele ning 

indiviididele on tugiteenuseid liiga vähe 

või on raskesti kättesaadavad. 

Tugiisikuteenuse pakkumine koostöös 

erinevate organisatsioonidega (sh teised 

KOV-id) probleemsetele lastele ja 

peredele ning indiviididele. 

Tervisenõukogu töö pole aktiivne Tervisenõukogu  töö aktiviseerimine 

Elanikkonna vähenemise tõttu on oht 

perearstiteenuse ja apteegiteenuse 

kadumisele kohapealt, samas elanikkonna 

vananemise tõttu on piirkonnas palju 

terviseprobleemide ja puudega inimesi. 

Terviseedendusega pole plaanipäraselt 

tegeldud 

Oluline toetada perearstiteenuse ja 

apteegi säilimist kohapeal. Elanike 

tervisekäitumise parandamine läbi 

erinevate koolituste ning tervisespordi 

propageerimise valla tervisenõukogu 

eestvedamisel 
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Kogukonna omaalgatus 

sotsiaalvaldkonnas pole veel välja 

kujunenud.  

 

MTÜ-de toetamine ning võimalusel 

sotsiaalteenuste delegeerimine MTÜ-dele 

(nt pesupesemine, pesemisteenus, 

koduteenus) 

Sotsiaalvaldkonna töötajate 

“läbipõlemise” oht. 

Töötajate motiveerimine, tunnustamine 

ja koolitamine. 

Seni välja kujundatud sotsiaalteenused 

rahuldavad üksnes esmavajadusi.  

Arendada edasi sotsiaaltranspordi- ja 

koduteenust, et see rahuldaks erinevaid 

sihtrühmi. Käivitada häirenuputeenus.  
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Kasutatud allikad 

 
Statistikaamet 

Võru maakonna arengustrateegia 2009-2019  

[http://www.werro.ee/meedia/failid/maakond/arengukavad/mk_strateegia_2009.pdf] 

Noorsootöö seadus [https://www.riigiteataja.ee/akt/741158] 

Kultuuriministeeriumi Liikumisharrastuse arengukava 2011-2014  

[https://www.riigiteataja.ee/akt/741158] 

Eesti Täiskasvanud Rahvastiku Tervisekäitumise Uuring 2008  

[http://www.sportkoigile.ee/images/stories/uuringud/tku2008.pdf] 

Misso valla terviseprofiil aastateks 2011-2015 

Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava 2009-2012  

[http://www.kul.ee/webeditor/files/KUM_ARENGUKAVA_2009-2012.pdf] 


