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Setomaa Valdade Liit (SVL) 

Asutati 1994. aasta alguses regiooni valdade ühishuvide esindamiseks 
ja kaitsmiseks.  
Jõulisemalt hakkas tegutsema 2005. aastal, kuna loodi võimalus võtta 
palgale vastutavad koordinaatorid Margus Timmo- majanduskeskkond, 
ettevõtlus ja koostöövõrgustikud; Aare Hõrn- kultuur ja välissuhted; 
Kaja Tullus- kirotaja 

 *** 
Ühing tegutseb avalikes huvides, aidates ühiskonna ebasoodsamates 
tingimustes olevaid rühmi. Ühiskonna ebasoodsamates tingimustes 
olevateks rühmadeks käesoleva põhikirja mõistes on Setomaal elavad 
ja tegutsevad isikud, kes majanduslikult, infrastruktuuriliselt või 
sotsiaalselt on ebasoodsamates tingimustes ja vajavad ühingu 
eesmärkidele vastavat toetust.   



SVL põhikirjalised eesmärgid 

• Seto etnilise kultuuri säilitamine, edendamine ja 
tutvustamine, kultuuripärandi väärtustamine;  

• Setomaa sotsiaalse ja majandusliku arengu 
toetamine ning ühiskondlik heaolu parendamine; 

• Setomaa elukeskkonna väärtustamine, õppimis- 
ja ettevõtlusvõimaluste arendamine;  

• Setomaa elanike ühishuvide esindamine ja 
kaitsmine kõigis eluvaldkondades, sellealase 
koostöö arendamine 

 



Setomaa arengukava aastateks 2015 – 
2025. Visioon 

Aastal 2025 on Setomaa väärt elupaik ja tuntud 
turismipiirkond.  Siin elab ja tegutseb hooliv 
koostöötahteline kogukond. Setomaa inimesed 
annavad järgmistele põlvkondadele edasi 
elujõulise pärandkultuuri ning kauni looduse. 
Piirkond on jõukas. Ettevõtluses kasutatakse 
nutikalt kohalikku kultuuripärandit, 
loodusressursse ja piiriäärset asukohta. Setomaa 
vallad on moodustanud võimeka omavalitsuse. 

 



Positiivsed arengud 

• Tekkimas on uus vald (15.10.17.), Setomaa vald, mis 
koondab setomaalased ühisesse omavalitsusse  

• Oleme saavutanud Eesti riigiasutustes ja avalikkuses 
mõistmise, et Setomaa vajab erinevatel põhjustel 
piirkonna arendamisel tuge. On arenguprogramm ja 
kultuuriprogramm, toetused keeleõppe 
korraldamiseks, LEADER-programm, mis on andnud 
Setomaale võimaluse arenguid ellu kutsuda.  

• Teede korrastamine. Riigiteed, kohalike teede 
lisarahastus, piiriüleste programmide toetused. See on 
olnud SVL ja valdade ühine pingutus. 

 



Positiivsed arengud 

Seto leelotraditsioon on kantud UNESCO inimkonna 
vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.  

• See aitab tutvustada Setomaad ja seto kultuuri 
väljaspool.  

• Kõige tähtsam - leelokoorid, teadlased jne 
suhtlevad tihedalt omavahel,  õpitakse üksteiselt. 
Kõike tehakse suure rõõmuga. Tänu sellele on 
seto kultuuri juurde jõudnud palju noorema 
põlvkonna esindajaid.  

• Tähtsustatakse seto keelt, ilmub ajaleht Setomaa 

 



Positiivsed arengud 

• Setomaal on palju suurüritusi, mis toovad 
kokku oma inimesi ja külalisi. Seto 
kuningriigipäevad, Lüübnitsa laat, 
leelopäevad, teatrietendused, Ostrova festival, 
Seto folk, kostipäevad jne jne  

 



Positiivsed arengud 

• Piiriveere Liider, mille ellukutsumise 
eestvedaja oli Setomaa Valdade Liit MTÜ 

• Piiriäärne Energiaarendus (Eesmärk Setomaa 
arengukavas aastaks 2020: 10 % piirkonna 
elektritarbest saab olema kohapeal toodetud. 
See eesmärk saab täidetud juba 2018. aastal - 
piirkonnas on rajatud üle 1 MW 
päikesejaamasid, mis toodavad üle 10 % 
Setomaa elektritarbest.) 

 



Positiivsed arengud 

• Setomaa Turism. Võime algatada suuri- 
mitmeaastaseid projekte. Seto külävüü marsruut 
ja Setomaa viidastamine. Kostipäev ja seto toit.  

• Seto Käsitüü Kogo. Eesti käsitöömaastikul on Seto 
käsitöömeistrid tunnustatud ja tuntud. Suured 
projektid käimas. 

• Taarka pärimusteater. Teatrietendused, mida 
pakutakse kogu riigis. Laste teatrilaagrid.  

• Koolide koostöö. Majandusõpe, tugevad 
õpilasfirmad, rahvusvaheline õpilasfirmade laat, 
seto keele ja kultuuri õpe. 
 



Positiivsed arengud 

• Koostöö Pihkva oblastis. Petseri seto maja, kui 
ettevõtluse tugikeskus. Radaja festival toimus 10. 
korda. Head partnerid, kellega palju koos tehtud – 
Irboska muuseum ja tema filiaalid, Petseri 
lingvistiline gümnaasium, Pihkva oblasti 
rahvaloomingu keskus.  Petseri kloostriga suhted 
head. 

• Setod on esindanud Eestit maailmas. Lihtsalt 
mõned näited: Prantsusmaa, Ungari, Ukrainas, 
Venemaal  Peterburi,  Krasnojarsk, Udmurtia… 
Pihkva oblastist rääkimata. Aitame luua kogu 
Eesti head mainet 



Koostöö!!! 

• SVL on loonud toimiva tugistruktuuri ja 
aidanud ellu kutsuda organisatsioone, 
toetanud ning koordineerinud nende tegevusi. 

•  Organisatsioonide kogum on tervik. Igal 
organisatsioonil oma roll, valdkond ja 
vastutusala. Organisatsioone pole liiga palju.  

• Organisatsioonide tegutsemise eesmärke peab 
aeg-ajalt üle vaatama ja täpsustama, sest elu 
muutub, ülesanded muutuvad. Peame ajaga 
kaasas käima. Tähtis on omavahel suhelda.  



SVL tulevik 

• SVL ei jätka pärast haldusreformi nelja valla 
moodustatud MTÜna.  

• Setomaa Valdade Liit, kui koostöö 
katusorganisatsioon, ei kao, vaid 
reorganiseeritakse.  

• Vaja arutada koos täna valitava Vanemate 
Koguga, Setomaa vallaga ja Setomaa 
organisatsioonidega, kes milliseid ülesandeid 
täidab ja millisel kujul Setomaa Valdade Liit 
jätkab. 

 


