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1.

Arengukava koostamise metoodika ja protsess

Kasepää valla arengukava koostamisel lähtuti kohaliku omavalitsuse üksuse kui terviku
koondatud huvidest ja ülesannetest ning arvestati tema eripära.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel peab arengukava olema ajaliselt vähemalt
nii pikk kui mitmeks aastaks on kohalik omavalitsus võtnud otseseid rahalisi kohustusi.
Arengukava periood peab olema piisav, et oleks võimalik realiseerida arenguvajadusi ja
edukalt planeerida arendusprojekte. Kasepää valla arengukava perioodiks valisime seetõttu
2008-2018.
Arengukava peab hõlmama kõiki neid kohustuste valdkondi, mis riigi poolt seadusega pandud
ülesandeks kohalikule omavalitsusele. Samuti valdkondi ja kohaliku elu küsimusi, mis
kohalik omavalitsus on ise vabatahtlikult võtnud oma vastutusalasse.
Arengukava on aluseks vallaeelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ja nende
jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, sõltumata nende allikast ning laenude
võtmisele, kapitalirendi kasutamisele ja võlakirjade emiteerimisele.
Valla arengukava koostamisel oli võimalik osaleda igal valla elanikul. Põhitöö toimus
töökoosolekutel, kus osalesid antud valdkonna
aktiivsed eestvedajad ja vastutavad
vallaametnikud.
Iga valdkonna juures on antud ülevaade hetkeolukorrast seisuga 01.05.2008, loodud
strateegia, püstitatud eesmärgid ning loetletud tegevused, mis vajalikud eesmärkide
saavutamiseks.
Arengukava koostamisel on lähtutud reaalsest finantsprognoosist, „ õhulosse“ ei ole
arengukavasse planeeritud, midagi mida hiljem rahapuudusel ei ole võimalik niikuinii
realiseerida.
Kasepää valla arengukava koostamise aastateks 2008-2018 algatas Kasepää Vallavolikogu
11 .aprill 2008 otsusega nr 19 , millest on teatatud Kasepää valla lehes nr 4, aprill 2008.
Arengukava koostamiseks on toimunud töökoosolekud 07.05.2008; 14.05.2008 ja 21.05.2008
Kasepää rahvamajas. Arengukava avalik väljapanek toimus 26.05-16.06.2008 Kasepää
Vallavalitsuses. Avalik arutelu oli 17.06.2008 Kasepää rahvamajas.
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2.

Kasepää valla üldine kirjeldus

Kasepää vald asub Jõgeva maakonna idaosas Peipsi rannikul. Valla üldpindala on 40,87 km².
Kasepää vald piirneb idast Peipsi järvega, lõunast Pala vallaga, läänest Saare vallaga, põhjast
Torma valla ja Mustvee linnaga.
Naabervaldadest on Kasepää vald eraldatud suurte metsa- ja soomassiividega. Metsa- ja
metsastuvate maade osakaal on üle poole valla territooriumist. Suur osa sellest on korraldatud
ja kuivendatud mets. Sellele vaatamata pole metsa tulunduslik väärtus eriti kõrge.
Olemasoleva kuivendusvõrgu mittehooldamine võib põhjustada osa metsaala taassoostumist
ning seega puistu väärtuse vähenemist. Pinnamoelt on Kasepää vald madal ja tasane,
puuduvad kõrgemad pinnavormid. Haritava maana on hajaasustusalal kasutatav 1/3 valla
territooriumist. Valla maad on üldiselt liigniisked, kohati ajutiselt Peipsi poolt üleujutatavad,
mistõttu vajavad ükskõik milliseks majandustegevuseks kuivendust. Põllumajandusliku
tootmise seisukohast on kõik maad ebasoodsas piirkonnas ja ettevõtjad võivad
arendustegevuseks taotleda vastavat toetust.
Valla lõunaosas suubub Peipsisse selle Eesti poolse valgala suuruselt teine jõgi – Kullavere
(Omedu).
Valla territoorium on Eesti ja seega ka Euroopa Liidu maismaa idapiiritsoon.
Sisemiselt jaotub valla territoorium kaheksaks külaks: Raja, Kükita, Tiheda, Kasepää,
Nõmme, Metsaküla, Kaasiku ja Omedu. Põhiline asustus on koondunud Peipsi kalda ja vana
Jõhvi-Tartu-Valga maantee vahelisele alale.
Lähimad linnad: Mustvee 7 km, Jõgeva 44 km ja Tartu 56 km.
Elanike arv seisuga 01.01.2008 1367 elanikku, neist tööealisi 881. Vanuses 0-18 on elanikke
183. Rahvastiku tihedus 33 inimest/km².
Elanike arv külade lõikes:
Kaasiku
44
Kasepää
173
Kükita
242
Metsaküla
116
Nõmme
49
Omedu
91
Raja
465
Tiheda
186
KOV aadressiga
1
Valla arengu seisukohalt on inimressurss (arv ja ettevõtlikus) üks määravamaid.
Valla elanikkond on pidevalt vähenenud. Kui 1970.a. elas vallas 2058 inimest, siis 1996.a. oli
see 1580 ja 2000.a. 1485. 1996.aastal tehtud prognoosi kohaselt pidi elanike arv langema
1490-ni alles 2011.aastaks. Tegelikult on see vähenemine olnud märgatavalt kiirem. Suurem
elanikkonna vähenemine on toimunud Kükita, Metsaküla ja Omedu külades.
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Positiivse momendina tuleb märkida, et on jäänud stabiilseks tööealiste inimeste osakaal –
64%. Seda ei saa öelda aga inimeste ettevõtlikkuse kohta. 1996.a. oli majandustegevuse
registris 15 ettevõtet, 2000 aastal 25, siis käesolevaks ajaks on see arv langenud 17-le. Lisaks
registreeritud ettevõtlusele tuleb ära märkida ka Kasepää vallale iseloomulikku traditsioonilist
väikeettevõtlust, so oma saaduste otseturustust Tartu maantee ääres. Elanikkonna peamised
tegevusalad on kujunenud piirkonnas olevate loodusressursside alusel – kalapüük,
puidutööstus, põllumajandus.
Elamufond 01.01.2008 seisuga vallas kokku 780 elamut. Elamispinnast on ligemale 90%
ühepereelamud.
Elamute arv on viimase kümne aastaga kasvanud 10 võrra, seda valdavalt suvekodude
arvelt. Püsielanike omandis on vaid 66% elamutest. Võib eeldada, et see protsent väheneb
tulevikus veelgi.
Valla territooriumil on 26,9 km riigimaanteid, sellest põhimaanteid 8,9 km, tugimaanteid 6,3
km ja kõrvalmaanteid 11,7 km. Vallateid on kokku 26 km. Liikluskorralduse seisukohalt on
valla teedevõrk piisav. Valla arengule on üheks olulisemaks Jõhvi-Tartu-Valga maantee
arendamine Via Hanseaticaks (riikidevaheline transpordikoridor). Vööndile avaldab mõju
Peipsi järve äärne ala tervikuna kui miljööväärtuslik piirkond. Siin on esindatud erinevad
rahvused ja kultuurid, välja on kujunenud omanäoline elustiil ja traditsioonid.
Kasepää vallas asub üks osa Natura 2000 võrgustiku Loode-Peipsi hoiualast (EE0080112).
Hoiuala on valdavalt Peipsi järve veeala pindalaga 1782 ha. Valla piires kulgeb hoiuala piir
enamasti mööda tavalist veepiiri. Hoiuala üleujutusala rannariba haarab valla piires ca 20 ha,
s.o. 1,1% hoiuala kogupinnast. Hoiuala kaitse-eesmärgiks on linnuliikide (viupart, suurlaukhani, rabahani, sõtkas, väikeluik, laululuik ja hallpõsk-pütt) elupaikade kaitse.
Valla arengutegevuse põhiprobleemiks püsielanikkonna vähenemine ja tagasihoidlik
ettevõtlus. Sellepärast on valla arengukavas fikseeritud põhieesmärgina püsielanikkonna
elukvaliteedi parandamine. See tähendab tervet ja meeldivat keskkonda, võimalust leida tööd,
teenuste kättesaadavust ja häid liikumisvõimalusi. Kõrge elukvaliteet on ühtlasi ressursiks
puhke- ja turismimajandusele ning eelduseks ettevõtluse arendamisele.
3. Arengukavas käsitleme järgmisi valdkondi:
● haridus
● kultuur
● sport
● tervishoid
● sotsiaalhoolekanne ja tööhõive
● tehniline infrastruktuur (teed, valgustus,
jäätmemajandus, heakord)
● maaomand ja planeeringud
● atraktiivne elukeskkond
● ettevõtluskeskkond
● turism ja puhkemajandus
● valla haldamine
● väliskoostöö
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4. Kasepää valla - STRATEEGILISED ARENGUEESMÄRGID JA TEGEVUSKAVAD
Kasepää valla arengu eesmärk on luua eeldused vallaelanike elustandardi tõusuks ja
avalike teenuste vajalikul tasemel tagamiseks. Planeeringute koostamisel jälgida säästliku
arengu ja loodussõbralikku mõtteviisi propageerimist. Tegeleda valla mainekujundusega, et
valda tuleks täiendavaid investeeringuid ja tekiks uusi töökohti.

4.1

HARIDUS

Olukorra ülevaade
Seisuga 01.05.2008 on Kasepää vallas on üks haridusasutus, Tiheda Lasteaed- Algkool.
Lasteaiakohti on 36, kohta ootab 10 last. Lasteaed tegutseb kakskeelsena (eesti, vene).
Algkool venekeelse õppega 4 klassiline, koolis õpib 7 last. Valla lapsed käivad teiste
omavalitsuste koolides: Mustvees, Tormas, Jõgeval, Tartus, Jõhvis, Keilas ja Paldiskis.
Tiheda Lasteaed-Algkooli hoone on renoveeritud (2005) , territoorium piiratud aiaga ja
õuealal asub väike mänguväljak. Laste toitlustamiseks on täielikult renoveeritud sööklahoone
(2007), soetatud kaasajastatud köögitehnika (2006). Kooli ja kogu valla laste poolt kasutatav
kooli staadion sai 2007 uue piirdeaia ja valgustuse, staadionil on korrastatud võrkpalliplats
(2007) ja korvpalliväljak (2007).
Valla jaoks on oluline eeskätt uue elujõulise põlvkonna pealekasvamine, sest see tagab
omavalitsuse elujõulisuse. Tähtsal kohal on seejuures noortele suunatud teenuste kvaliteedi
tõus ning olemasolevate teenuste säilitamine.
ARENGUEESMÄRGID
● Venekeelse alghariduse andmise osutamine Tiheda Lasteaed-Algkooli baasil.
● Tervisliku ja turvalise kasvatustöö, õppe- ja töökeskkonna tagamine valla haridusteenust
osutavas Tiheda Lasteaed-Algkoolis.
● Tiheda Lasteaed-Algkooli materiaal-tehnilise baasi tänapäevasele tasemele viimine.
● Kakskeelse sõimerühma loomine Tiheda Lasteaed-Algkooli.
TEGEVUSKAVA
1) Õppevahendite ja õppe-materiaalse baasi s.h. infotehnoloogia pidev arendamine ja
uuendamine;
2) Tiheda Lasteaed-Algkooli küttesüsteemi üleviimine maaküttele, juhul kui vallamaja
maaküttesüsteem ennast õigustab;
3) Lasteaed-Algkooli sportimisvõimaluste parandamine:
3.1 aula-spordisaali täiendamine sporditarvikutega,
3.2 staadioni täiendamine, jooksuradade ehitamine, pinkide paigaldamine,
3.3 lasteaia mänguväljaku täiendamine uute atraktsioonidega;
4) Sõimerühma loomine;
5) Loodusõpperaja välja ehitamine;
6) Vallavalitsuse ja lasteaed-algkooli töötajate täiendkoolituse toetamine.
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4.2

KULTUUR

Olukorra ülevaade
Kasepää vallas on 3 seltsielu keskust. Kasepää rahvamaja mahutab 60 istekohta (renov 1999),
tegutseb peotantsuring, käib koos pensionäride klubi, toimuvad koolitusseminarid ja muud
valla väiksemad üritused.
Raja kultuurimaja mahutab 160 istekohta (renov osaliselt 2000), tegutsevad laste tantsu ja
lauluringid, käsitööring, naisansambel, noorte muusikute orkester, toimuvad valla suuremad
üritused. Suvine vabaõhuürituste koht – Kasepää laululava, kus korraldatakse kõik suvised
üritused: Jaanipäev, Ivani päev, vallapäev, Kalevipoja kala-ja veefestival, kontserte,
näitemänge ja diskosid. Raamatukogusid koos avalike internetipunktidega on kaks - Raja
(uued ruumid 2007) ja Kasepääl (renov.1998). Registreeritud on üks külaselts (Omedu
Külaselts MTÜ) ja üks noorteklubi (Kasepää Noored MTÜ). Noorteklubi 2006-2008
aktiivselt tegutsenud ei ole. Külasid on vallas kokku 8, millest 7 külaliikumist ei toimu. Vallas
toimetab Peipsiveere käsitöömeistrite käsitööühistu LUKARUKA (asut.27.02.2008) , kus
tegutsevad ka siinsed elanikud. Siinsed vene vanausulised on koondunud kahte kogudusse –
Raja Vanausuliste Kogudusse ja Kikita Vanausuliste Kogudusse.
Kultuurimälestiste riikliku registri järgi on vallas 1 arhitektuurimälestis (Raja vanausuliste
palvela kellatorn), 3 ajaloomälestist (Kükita õigeusuliste kalmistu, Tiheda vanausuliste
kalmistu, Omedu külakooli hoone) ja 286 kunstimälestist, millest 259 kuulub Raja
Vanausuliste Kogudusele ja 27 Kikita Vanausuliste Kogudusele (ikoonid, tornikellad,
kirikulipud, ristid, kroonlühtrid, ripplambid, maal).
Kultuurilise tegevuse eesmärgiks on elanike elukvaliteedi parandamine ja töövõime
tõstmine.
ARENGUEESMÄRGID
● Kohalike kultuuritraditsioonide säilitamine ja arendamine.
● Valla omanduses olevate kultuurirajatiste viimine tänapäeva nõuetele vastavale tasemele.
● Raamatukogude kujundamine kõigile kättesaadavaks info- ja vaba aja keskusteks.
● Valla territooriumil asuvate kirikuhoonete korrastamise toetamine.
● Tingimuste loomine kõikidele vanusegruppidele osalemaks soovi korral aktiivselt kohalikus
kultuurielus.
● Mitmekesised kultuuriüritused aitavad kaasa turismi arengule, kuid on ka kogu elanikkonna
vabaaja sisustamisel olulised.
TEGEVUSKAVA
1) Renoveerida Raja kultuurimaja – renoveerimistöödel ja sisearhitektuuris lähtuda
kohaliku kultuuri eripärast;
2) Täiendada ja uuendada Kasepää rahvamaja konverentsikeskuse tehnikat, heli- ja
valgustehnikat;
3) Parendada ja täiustada suviste kultuuriürituste läbiviimise kohta, Kasepää laululava;
4) Kirikuhoonete remondi jätkuv toetamine;
5) Jätkata valla ajalehe tasuta väljaandmist;
6) Huviringide tegevuse toetamine;
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7) Külaliikumise toetamine;
8) Propageerida ja toetada kodanikualgatuslikke tegevusi;
9) Vanausuliste pärandil tugineva kultuuri toetamine;
10) Traditsioone loovad üritused peavad jätkuma - Kalevipoja kala- ja veefestival, valla
päev, Jaanipäev, Ivani päev, talvine kalapüügivõistlus;
11) Noorteklubi tegevuse toetamine;
12) Raamatukogudele tehniliste vahendite soetamine;
13) Raamatufondi kataloogiseerimine arvutis, arvutilaenutusele üleminek.

4.3

SPORT

Olukorra ülevaade
Kasepää vallas on üks staadion, mis on aiaga piiratud ja valgustatud (2007), staadionil on
korrastatud võrkpalliplats (2007) ja korvpalliväljak (2007). Omedu külaväljakul asub teine
korrastatud võrkpalliplats (2007). Valda läbib jalgtee Kullavere jõest kuni ristmikuni
Mustvee pool valla piiril, kokku 7,3 km. Kogu jalgteed saab edukalt kasutada kepikõnniks,
Kullavere jõest kuni Kallaste ristmikuni ka edukalt (pind sile) rulluisutamiseks, 3,6 km.
Tiheda Lasteaed-Algkooli spordisaal on väike, seepärast pole võimalik seda kasutada kogu
valla
elanikkonna
sporditegevuste
läbiviimiseks.
Talviste
spordiharrastuste
mitmekesistamiseks saab iga nädal ühel õhtul kasutada Kuremaa ujulat. Vald garanteerib
transpordi ujulasse ja tagasi (aastast 2006). Vallas on tegutsev Kasepää Spordiklubi MTÜ.
Investeeringud tervist edendavatesse projektidesse tagavad elanike töövõime ja aktiivsuse.
ARENGUEESMÄRGID
● Sporditegevuses pöörata enim tähelepanu laste- ja noortespordile, silmas pidades
sportimisvõimaluste pakkumist võimalikult suurele osale lastest ja noortest.
● Spordi arendustegevuses propageerida kehakultuuri kui tervise tagajat ja vabaaja veetmise
vormi.
● Igakülgselt toetada spordiga tegelemist.
TEGEVUSKAVA
1) Kasepää staadioni parendamine, jooksuradade ehitamine, pinkide paigaldamine;
2) Toetada vallas läbiviidavaid spordiüritusi;
3) Kohaliku sporditegevuse toetamine läbi spordiklubi;
4) Tagada olemasolevate spordirajatiste korrashoid;
5) Jätkata traditsiooniliste spordiürituste läbiviimist – Kalevipoja Uisumaraton ja
Kalevipoja Rulluisumaraton;
6) Alustada Kasepää valda suusa-, orienteerumis- ja terviseradade planeerimise ja
ehitamisega;
7) Söökla, Tiheda kooli ja Tiheda Lasteaed-Algkooli tagust rannaala täiustada kogu
perele mõeldud aktiivse puhkuse veetmiseks mõeldud komplektse mänguväljakuga;
8) Jätkuvalt leida vahendeid transpordi korraldamiseks Kuremaa ujulasse;
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9) Kogu valla laste sporditegevuse paremaks korraldamiseks soetada Tiheda LasteaedAlgkooli saali sporditarvikuid (lauatennis, võimlemismatid jne).

4.4

TERVISHOID

Olukorra ülevaade
Tiheda koolimajas on remonditud vastuvõturuumid perearstidele (2006), kellega aga ei ole
senini saavutatud kokkulepet ruumide kasutamiseks. Valda teenindab kaks perearsti, kelle
töökoht asub Mustvee linnas.
ARENGUEESMÄRGID
● Tagada kõigile vallaelanikele tervislik elukeskkond ja arstiabi kättesaadavus.
● Toimiv perearstikeskus.
TEGEVUSKAVA
1) Avalikke teenuseid osutavate asutuste (lasteaed-algkool, raamatukogud jms.) ruumides
turvaliste ja tervislike tingimuste tagamine. Selleks käivitada sihtprojektid: mööbel,
valgustid ja ventilatsioon;
2) Kujundada koostöös perearstiga Kasepää Perearstikeskusest tänapäeva tasemel
meditsiinilist teenust pakkuva asutuse;
3) Koostöös riigiga võimaldada ravikindlustusega hõlmamata isikute arstiabi;
4) Tervist ja tervislikke eluviise väärtustava eluhoiaku propageerimine;
5) Fondidest rahaliste vahendite taotlemine terviseprojektidele;
6) Teostada narkomaania, alkoholi ja AIDSi ennetustööd.

4.5

SOTSIAALHOOLEKANNE JA TÖÖHÕIVE

Olukorra ülevaade
Sotsiaalvaldkonnaga tegeleb vallas 1 sotsiaalspetsialist ja 1 lastekaitsespetsialist, 2
koduhooldustöötajat, volikogu sotsiaalkomisjon. Vald toetab abivajajaid (sotsiaaltoetused, teenused). Valla poolt pakutavad sotsiaaltoetused rahuldavad hetkel vajadusi. Töötutega
tegeleb 1 tugiisik.
Sotsiaalhooldus peab soodustama iga inimese iseseisva toimetuleku võimet ja osalemist
ühiskonnaelus. Kasepää valla elanikud peavad tundma, et neist hoolitakse. Valla elanikele
tagatakse sotsiaalne kaitstus lähtuvalt nende vajadustest.
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ARENGUEESMÄRGID
● Sotsiaalseid probleeme vältiva ennetustöö korraldamine.
● Arendada vanuritele ja puuetega inimestele osutatavaid sotsiaalteenuseid.
● Arendada täiend- ja ümberõppe võimalusi.
● Arendada koduhooldust kõigi abivajajate abistamiseks.
● Erilist tähelepanu pöörata laste ja noorte sotsiaalse turvalisuse tagamisele.
● Soodustada vallas ettevõtlikkust ning arendada tööjõuressurssi läbi töötutele suunatud
koolituste ja infopäevade.
TEGEVUSKAVA
1) Koduhoolduse arendamine - palgata koduhooldustöötajad;
2) Vanurite päevakeskuse projekteerimine ja välja ehitamine;
3) Ehitada välja sotsiaalkorter vanuritele ja erivajadustega inimestele sobivaks
eluruumiks;
4) Sotsiaaltöötajate koolituse toetamine;
5) Osaleda inimressursi arendamise projektides, et pakkuda töötutele võimalusi täiend- ja
ümberõppeks;
6) Teha vallas infopäevi ja seminare tööturule naasmise võimalustest.

4.6

TEHNILINE
INFRASTRUKTUUR
(TEED,
VALGUSTUS,
VESI-JA
KANALISATSIOON, SADAM, SIDE, JÄÄTMEMAJANDUS, HEAKORD)

Olukorra ülevaade
Valla territooriumil on 26,9 km riigimaanteid, sellest põhimaanteid 8,9 km, tugimaanteid 6,3
km ja kõrvalmaanteid 11,7 km. Vallateid on kokku 26 km. Liikluskorralduse seisukohalt on
valla teedevõrk piisav. Valla arengu seisukohalt on üheks olulisemaks “mootoriks” JõhviTartu-Valga maantee arendamine Via Hanseaticaks.
Tänavavalgustusega on kaetud Raja, Kükita, Tiheda, Kasepää külad ja osaliselt Omedu küla.
Valla tiheasustusala olemasolev veevarustus baseerub üheksal puurkaevul koos lokaalsete
jaotusvõrkudega ja salvkaevudel. Ühine vee-ja kanalisatsioonisüsteem puudub.
Majapidamistest väljuva reovee juhivad 18% majadest pinnassesse, 73% settekaevu ja 9%
kogumismahutisse. Koostatud on 2002.a. OÜ Alkranel poolt Kasepää valla ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arengukava. Arengukavast lähtuvalt valmis tellimustööna (2007-2008)
Infragate Eesti AS (endise ärinimega AS Eesti Veevärk Konsultatsioon) poolt Kasepää valla
ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni ehitusprojekt.
Olemas on Omedu jõel kaks kaid kalalaevadele, mõned paadisillad ning Peipsi rannavööndis
mõned paadikanalid. Projekteeritud on (2005-2006) Kesk-Peipsi sadamate Omedu kauba-,
kala- ja jahisadam, mis on valla arengu seisukohast sama oluline kui Via Hanseatica.
Olemasolev elektri- ja sidevõrk rahuldab oma mahult valla arenguvajadusi. Planeeritavate
uute hoonestusalade ühendamine võrku lahendatakse nende detailplaneeringutes.
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Prügi veetakse Torma prügilasse. Vallas on olemas jäätmejaam, kus eraldi kogutakse klaas,
paber, plastmass, kile, metall, elektroonika, kummid ja ohtlikud jäätmed.
Vallas on välja arendatud kaasaja nõuetele vastav infrastruktuur, mis arvestab elanike ja
ettevõtjate reaalseid vajadusi.
ARENGUEESMÄRGID
● Parandada pidevalt valla teid ja tänavavalgustust ning hoida teed läbitavatena aastaringselt.
Kompaktse asustusega aladel muuta teed tolmuvabaks.
● Kasepää valla Omedu, Raja, Kükita, Tiheda ja Kasepää küla kanalisatsiooni ja veevarustuse
süsteemi väljaehitamine kolmes etapis.
● Omedu sadama väljaarendamisele kaasaaitamine.
● Kvaliteetse elektroonilise side kasutamise võimalused on kättesaadavad kogu valla
territooriumil.
● Puhta looduskeskkonna säilitamine läbi jäätmemajanduse efektiivse reguleerimise.
● Elukeskkond on heakorrastatud ja puhas.
TEGEVUSKAVA
1) Teostada regulaarselt valla teede remonti ja hooldust nii suvel kui talvel ning hoida
teed läbitavatena aastaringselt;
2) Kergliiklusteede rajamist planeeritakse silmas pidades valla üldplaneeringut;
3) Teede ja tänavate äärte hooldusele kaasata tee maaga piirnevate kinnistute omanikud;
4) Suurema kasutuskoormusega teed ja tänavad viia mustkatte alla;
5) Teede väiksema kandevõimega perioodidel jätkata teede hooajalist sulgemist
raskevedudele;
6) Täiendada valla teede ja tänavate varustatust teeviitade ja turismialase infoga;
7) Teede ja tänavate munitsipaliseerimine;
8) Valla peamised tänavad on tänavavalgustusega kaetud;
9) Taotleda toetust riigilt ja fondidest Kasepää valla vee-ja kanalisatsioonitrasside
väljaehitamiseks;
10) Omedu sadama arendamiseks võimalike investorite väljaselgitamine, sadamaala
arendamiseks võimalike jätkuprojektide koostamisele kaasa aitamine, määratleda
sadama halduskorraldus;
11) Vajadusel Raja keskuses bussiootepaviljoni väljaehitamine;
12) Kogu piirkonda katva toimiva andmesidesüsteemi ja piirkondlike avalike
internetipunktide loomine;
13) Toetada jäätmealast teavitustööd ja tõsta elanike keskkonnateadlikkust;
14) Olemasolevat jäätmejaama täiustada kompostiväljakuga;
15) Karmistada kontrolli jäätmete ladustamise osas ja jäätmeveolepingute kontrollimine;
16) Jätkata ohtlike jäätmete kogumist ja heakorrastuspäevi;
17) Toetada koristustalgute korraldamist rannaaladel ja teeäärtes;
18) Valla omandisse jäävate haljasalade pidev hooldamine ja uuendamine.
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4.7

MAAOMAND JA PLANEERINGUD

ARENGUEESMÄRK
● Planeerimisel lähtutakse säästva arengu põhimõttest ning keskendutakse keskkonna
kvaliteedi parandamisele. Kasepää vald on puhta looduse ja kõrge miljööväärtusega
elukeskkond.
● Jätkates omavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks vajalike täiendavate maade
munitsipaalomandisse taotlemist näiteks spordiväljaku, pargi, jäätmejaama, rannaalal
puhkekohtade, karavaniparkla, teede jms rajamiseks, saab parendada üldist elukeskkonda ja
luua eeldusi vallaelanike suuremaks rahuloluks.
TEGEVUSKAVA
1) Selgitada välja vallale vajalikud vabad maad ja need munitsipaliseerida;
2) Viia maareform tervikuna lõpule;
3) Munitsipaliseerida valla teed ja kalmistud;
4) Kasepää valla üldplaneeringu koostamine ja kehtestamine;
5) Miljööväärtuste säilitamine vastavalt teemaplaneeringule (2004, ENTEC AS).

4.8

ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND

ARENGUEESMÄRK
● Valla elanike identiteedi tugevdamine.
TEGEVUSKAVA
1) Külamiljöö ja ehitustraditsioonide säilitamine;
2) Asustusstruktuuri teadlik kujundamine läbi planeerimistegevuse;
3) Külaseltside ja valla tegevuse ühendamine ühiste eesmärkide saavutamiseks.

4.9

ETTEVÕTLUSKESKKOND

Olukorra ülevaade
Omavalitsuse poolseks võimaluseks on ettevõtluse arenguks eelduste loomine. Ettevõtluses
on põhilisteks tegevusaladeks kalapüük, põllumajandussaaduste kasvatamine ja turustus,
vähesel määral puidutööstus, ehitus, kaubandus, turism ja toitlustus. Prognoositav on
maantee-äärse (Jõhvi-Tartu-Valga) teeninduse ja kaubandusega seotud ettevõtluse
arendamine, samuti ehitustaotluste kasv majandustegevuseks maantee-tsoonis. Omedu
sadama arendamine peab looma head tingimused ettevõtluse käivitamiseks. Senini on vallas
tühjana seisvaid tootmishooneid (end. Kirov), millele ei ole leitud kasutust ja mis vähendavad
valla miljööväärtust.
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ARENGUEESMÄRGID
● Ettevõtjasõbraliku keskkonna loomine.
● Ettevõtetes on maksimaalselt rakendatud kohalik tööjõud.
● Väikeettevõtlus on mitmekesine ja toimib vaba konkurentsi tingimustes.
TEGEVUSKAVA
1) Toetada võimalikult mitmekesise ning innovaatilise ettevõtluse tekkimist valda;
2) Võimalusel ja vajadusel toetada vallas tegutsevate ettevõtete jätkuvat arengut;
3) Kohapealse ettevõtlusalase koolituse ja õppepäevade korraldamine ning ettevõtjatele
vajaliku informatsiooni edastamine;
4) Koostöö kohalike ettevõtjatega valla atraktiivsuse tõstmiseks (ideede genereerimine,
ühisprojektide algatamine);
5) Investeerimisvõimaluste reklaamimine (infotrükised, otsekontaktid).

4.10

TURISM JA PUHKEMAJANDUS

Olukorra ülevaade
Turism on valla arengus väga tähtsal kohal. Pikk rannajoon on oluliseks valla
asendigeograafiliseks arengueelduseks. See võimaldab arendada nii puhke- kui järveturismi.
Vallas asuvad mitmed vaatamisväärsused: unikaalne tänavküla pikki Peipsi järve rannajoont
(7 km), Raja vanausuliste palvemaja ja kellatorn, Kikita vanausuliste kirik, kaks surnuaeda,
suvine nn aiasaaduste otseturustus; laevatatav Omedu jõgi. Supluskohtadena on korrastatud
Omedu jõesuue ja Kasepää Vallavalitsuse taga asuv järveosa. Telkimise kohana on võimalik
kasutada Omedu Külaseltsile kuuluvat külaväljakut ja vallamaja taga asuvat korrastatud
rannaala.
ARENGUEESMÄRGID
● Turismisektori järjepidev arendamine ja konkurentsivõime tõstmine.
● Kasepää vald on populaarne puhkuse veetmise koht nii suvel kui talvel.
● Kõigis teenindussfäärides on loodud turismisõbralik keskkond.
● Turismiinfo on hästi kättesaadav.
● Valda on meelitatud turistid.
TEGEVUSKAVA
1) Toetada mitmekülgsete, atraktiivsete ning sesoonsusest mittesõltuvate komplekssete
turismitoodete väljatöötamist;
2) Soodustada loodus-, kultuuripärandi-, ajaloo temaatilisi turismitooteid;
3) Soodustada turismi toetavaid tegevusi läbi kultuuri- ja spordiürituste;
4) Koostada rahastamisprojekte valla turismiobjektide korrastamiseks ja ka rajamiseks;
5) Toetada kirikute, kui muinsuskaitseliste väärtuste korrastamist;
6) Valla avalike puhkekohtade, telkimisplatside ja parklate planeerimine ja
väljaehitamine, täiustamine uute atraktsioonidega;
7) Soodustada Omedu sadamas järveturismi pakkumist (paadikruiisid, paadi-ja
kanuumatkad, kalastusturism);
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8) Soodustada Peipsiäärset järveturismi toetavat infrastruktuuri rajamist (hooajaline
majutus, piirkondlik köök, jahtide/kaatrite talvehoidla);
9) Täiendada ja uuendada valla interneti kodulehekülge.

4.11

VALLA HALDAMINE

Olukorra ülevaade
Kasepää Vallavalitsuses töötab 10 ametnikku – vallavanem, vallasekretär, pearaamatupidaja,
vanemmaakorraldaja, vanemsotsiaalspetsialist, ehitus-keskkonnaspetsialist, inspektor,
personalisekretär, arendusspetsialist-maakorraldaja ja lastekaitsespetsialist. Volikogus on 11
liiget.
ARENGUEESMÄRGID
● Tõsta valla haldussuutlikkust ja efektiivsust ning koordineerida info parem levimine ja
kättesaadavus valla elanikele.
● Külakogukondade aktiviseerumine ja kaasatus külakeskuste arendamisega.
● Vallaametnike töötingimuste parendamine ja kaasajastamine.
TEGEVUSKAVA
1) Teha pidevat koostööd ministeeriumitega;
2) Koolitada vallavolikogu liikmeid ja vallavalitsuse ametnikke;
3) Tõsta valla haldussuutlikkust läbi e-teenuste rakendamise;
4) Leida vahendeid vallavalitsuse hoone remondiks;
5) Infosüsteemide (arvutid, tarkvara, sidevahendid) ja inventari järjepidev
kaasajastamine;
6) Valla hallatavate hoonete (vallamaja, koolimaja, koolisöökla, sotsiaalmaja) ühise
küttesüsteemi projekteerimine ja väljaehitamine;
7) Uute infostendide lisamine Omedu, Tiheda, Kükita, Metsaküla ja Raja külla;
8) Jätkuvalt anda välja valla ajalehte;
9) MTÜde, klubide ja seltside loomise toetamine ja kaasamine valla arengu edendamisel;
10) Külaseltsidega koostöö tugevdamine.

4.12

RAHVUVAHELINE KOOSTÖÖ

Olukorra ülevaade
Üle 10 aasta on Kasepää vald osalenud ühistes keskkonna ja veeprojektides, mille eesmärgiks
on olnud tõsta lähikeskkonnaalast teadlikust ja selle väärtustamist 3+3 maakondades (ItäUusimaa, Päijät-Häme ja Kymenlaakso ning Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Jõgevamaa).
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TEGEVUSKAVA
1) Rahvusvahelise koostöö kaudu Kasepää valla tutvustamine teistes riikides avatud ja
võimalusterohke piirkonnana;
2) Teiste riikide omavalitsuste kogemustest õppimine ja oma kogemuste tutvustamine;
3) Rahvusvaheliste koostööprojektide kaudu valla ees seisvate ülesannete ja probleemide
lahendamine.
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5. INVESTEERINGUTE KAVA 2008-2012

Valla eelarvest finantseeritav
Tegevus, projekt

Hinnanguline
maksumus
kokku

Finantseerimise
allikad

15000

55000

vallaeelarve

lasteaed-algkooli
juhataja

10000

10000

50000

vallaeelarve

lasteaed-algkooli
juhataja

10000

0

100000

vallaeelarve

lasteaed-algkooli
juhataja

2008

2009

2010

2011

2012

10000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

30000

30000

30000

Teostaja

4.1 Haridus
4.1.1 Õppevahendite ja õppemateriaalse baasi s.h.
infotehnoloogia pidev
arendamine ja uuendamine
4.1.3 Lasteaed-Algkooli
sportimisvõimaluste
parandamine:
a)
aula-spordisaali
täiendamine
sporditarvikutega

b) lasteaia mänguväljaku
täiendamine uute
atraktsioonidega
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4.1.5 Õues õppeks loodusraja
välja ehitamine

4.1.6 Lasteaed-algkooli töötajate
täiendkoolituse toetamine

0

8000

0

0

0

8000
vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus,
lasteaed-algkooli
juhataja

10000

10000

10000

10000

10000

50000

vallaeelarve

vallavalitsus,
lasteaed-algkooli
juhataja

0

500000

500000

0

0

6200000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

0

25000

25000

0

0

50000
vallaeelarve

Kasepää
rahvamaja
juhataja

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

fondid

Kikita
Vanausuliste
Kogudus ja Raja
Vanausuliste
Kogudus

4.2 Kultuur
4.2.1

4.2.2

4.2.3
4.2.4

4.2.5

Renoveerida Raja
kultuurimaja –
renoveerimistöödel ja
sisearhitektuuris lähtuda
kohaliku kultuuri
eripärast
Täiendada ja uuendada
Kasepää rahvamaja
konverentsikeskuse
tehnikat, heli- ja
valgustehnikat
Parendada ja täiustada
suviste kultuuriürituste
läbiviimise kohta,
Kasepää laululava

10000

Kirikuhoonete remondi
jätkuv toetamine

0

10000

0

10000

0

10000

0

10000

0
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50000

800000

4.2.6

Valla ajalehe tasuta
väljaandmine

50000

50000

60000

60000

60000

280000

vallaeelarve

vallavalitsus

4.2.6 Huviringide tegevuse
toetamine

34000

36000

40000

42000

45000

197000

vallaeelarve

4.2.7

Külaliikumise
toetamine

5000

10000

10 000

10000

10000

45000

vallaeelarve,
fondid

Kool,
kultuurimaja,
rahvamaja
Omedu Külaselts
MTÜ

4.2.9

Vanausuliste pärandil
tugineva kultuuri
toetamine

0

0

10000

10000

10000

30000

vallaeelarve,
fondid

Raja kultuurimaja
juhataja

4.2.10

Jätkata traditsioonilise
kultuuriürituse
läbiviimist – Kalevipoja
Kala- ja veefestival,
valla päev, Jaanipäev,
Ivani päev, talvine
kalapüügivõistlus

150000

200000

200000

200000

200000

950000
vallaeelarve,
fondid

rahvamaja ja
kultuurimaja
juhatajad, valitsus

4.2.11

Noorteklubi tegevuse
toetamine

0

5000

5000

5000

5000

20000

vallaeelarve,
fondid

4.2.12

Raamatukogudele
tehniliste vahendite
soetamine

10000

10000

15000

15000

15000

65000

vallaeelarve,
fondid

olemas, kuid
aktiivselt ei
tegutse
raamatukogude
juhatajad

4.2.13

Raamatufondi
kataloogiseerimine
arvutis,
arvutilaenutusele
üleminek

3000

3000

3000

3000

3000

15000
fondid
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raamatukogude
juhatajad

4.3 Sport
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

Kasepää staadioni
täiendamine,
jooksuradade ehitamine,
pinkide paigaldamine

0

Toetada vallas
läbiviidavaid
spordiüritusi

10000

Kohaliku
sporditegevuse
toetamine läbi
spordiklubi
Tagada olemasolevate
spordirajatiste
korrashoid
Jätkata traditsiooniliste
spordiürituste
läbiviimist –
Kalevipoja
Uisumaraton ja
Kalevipoja
Rulluisumaraton

20000

Alustada Kasepää valda
suusa-, orienteerumisja terviseradade
planeerimise ja
ehitamisega
komplektne
mänguväljak (miniarena) rannaalale
koolimaja taha

5000
30000

0

86500

20000

10000

20000

5000
30000

5000

0

20000

10000

20000

5000
50000

5000

0

0

0

10000

25000

5000
50000

5000

0

10000

25000

5000
50000

5000

0
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500000
vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

vallaeelarve,
fondid

spordiklubi

vallaeelarve,
fondid

spordiklubi

vallaeelarve

vallavalitsus

vallaeelarve,
fondid

Kasepää
rahvamaja
juhataja

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

50000

110000

25000
210000

100000

86500

4.3.8
4.3.9

transport Kuremaa
ujulasse
sporditarvikute soetamine
kooli juurde kogu valla
lastele

40000

50000

50000

60000

60000

260000

vallaeelarve

vallavalitsus

0

10000

10000

10000

10000

100000

Vallaeelarve
fondid

vallavalitsus

5000

5000

5000

5000

5000

100000
vallaeelarve,
fondid

lasteaed-algkooli
juhataja,
raamatukogude
juhatajad,
kultuurimaja ja
rahvamaja
juhatajad

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

vallaeelarve

vallavalitsus

4.4 Tervishoid
4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

Avalikke teenuseid
osutavate asutuste
(lasteaed-algkool,
raamatukogud jms.)
ruumides turvaliste ja
tervislike tingimuste
tagamine. Selleks
käivitada sihtprojektid:
mööbel, valgustid ja
ventilatsioon
Kujundada koostöös
perearstiga Kasepää
Perearstikeskusest
tänapäeva tasemel
meditsiinilist teenust
pakkuva asutuse
Koostöös riigiga
võimaldada
ravikindlustusega
hõlmamata isikute
arstiabi
Tervist ja tervislikke
eluviise väärtustava
eluhoiaku
propageerimine
Fondidest rahaliste
vahendite taotlemine
terviseprojektidele

3000

10000

3000

10000

3000

10000

3000

10000

3000

10000

50000

50000

1000

1000

1000

1000

1000

10000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

2000

2000

2000

2000

2000

20000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus
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4.4.6

Teostada narkomaania,
alkoholi ja AIDSi
ennetustööd

1000

1000

1000

1000

1000

10000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

4.5 Sotsiaalhoolekanne ja tööhõive
4.5.1

Koduhoolduse
arendamine- palgata
koduhooldustöötajad

200000

210000

220000

230000

240000

1100000

vallaeelarve

vallavalitsus

4.5.2

Vanurite päevakeskuse
projekteerimine ja välja
ehitamine

0

200000

0

0

0

1200000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

4.5.3

Ehitada
välja
sotsiaalkorter vanuritele ja
erivajadustega inimestele
sobivaks
eluruumiks

0

0

200000

0

0

1200000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

4.5.4

Sotsiaaltöötajate
koolituse toetamine

8000

8000

10000

10000

10000

46000

vallaeelarve

vallavalitsus

4.5.5

Osaleda inimressursi
arendamise projektides,
et pakkuda töötutele
võimalusi täiend- ja
ümberõppeks

41000

20000

20000

20000

20000

300000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

2000

2000

2000

2000

2000

20000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

4.5.6 Teha vallas infopäevi ja
seminare tööturule
naasmise võimalustest.
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4.6 Tehniline infrastruktuur(teed, valgustus, vesi-ja kanalisatsioon, sadam, side, jäätmemajandus, heakord)
4.6.1 Teostada regulaarselt valla
teede remonti ja hooldust
nii suvel kui talvel ning
hoida teed läbitavatena
aastaringselt
4.6.2
Kergliiklusteede
planeerimine
ja
ehitamine

100000

100000

100000

120000

120000

540000

vallaeelarve

vallavalitsus

0

0

0

25000

25000

2000000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

4.6.3

3000

3000

3000

5000

5000

19000

vallaeelarve,
fondid

Vallavalitsustalgupäevad

100000

100000

100000

150000

150000

1000000

vallaeelarve

vallavalitsus

1000

1000

1000

2000

2000

7000

vallaeelarve

vallavalitsus

5000

10000

10000

0

0

50000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

0

25000

50000

0

0

200000

vallaeelarve

vallavalitsus

130000

135000

140000

150000

150000

695000

vallaeelarve

vallavalitsus

4.6.4

4.6.5

4.6.6

4.6.7
4.6.8

Teede ja tänavate äärte
hooldusele kaasata tee
maaga
piirnevate
kinnistute omanikud
Suurema
kasutuskoormusega
teed ja tänavad viia
mustkatte alla
Teede
väiksema
kandevõimega
perioodidel
jätkata
teede
hooajalist
sulgemist
raskevedudele
Täiendada valla teede ja
tänavate
varustatust
teeviitade
ja
turismialase infoga
Teede
ja
tänavate
munitsipaliseerimine
Valla peamised tänavad
on tänavavalgustusega
kaetud
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4.6.9

Taotleda rahastamist
riigilt
ja
fondidest
Kasepää valla vee-ja
kanalisatsioonitrasside
väljaehitamiseks

0

1000000

1000000

1000000 1000000

80 000 000

vallaeelarve,
fondid, laen

vallavalitsus

4.6.10

Omedu
sadamaala
arendamiseks võimalike
jätkuprojektide
koostamisele
kaasaaitamine,
määratleda
sadama
halduskorraldus

50000

0

0

0

0

20000000

erakapital, fondid,
vallaeelarve

sihtasutus,
vallavalitsus

4.6.11

Raja
keskuse
bussiootepaviljoni
väljaehitamine

30000

0

0

0

0

600000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

4.6.12

Kogu piirkonda katva
toimiva
andmesidesüsteemi ja
piirkondlike
avalike
internetipunktide
loomine

4000

10000

0

0

0

14000

vallaeelarve

vallavalitsus

4.6.13

Toetada
jäätmealast
teavitustööd ja tõsta
elanike
keskkonnateadlikkust
Karmistada
kontrolli
jäätmete
ladustamise
osas
ja
jäätmeveolepingute
kontrollimine

5000

5000

5000

5000

5000

50000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

0

3000

3000

3000

3000

12000

vallaeelarve

vallavalitsus

4.6.14
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4.6.15

4.6.16

4.6.17

Jätkata ohtlike jäätmete
kogumist
ja
heakorrastuspäevi
Toetada koristustalgute
korraldamist
rannaaladel ja teeäärtes

5000

5000

5000

5000

5000

50000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

2000

2000

2000

2000

20000

25000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

Valla omandisse jäävate
haljasalade
pidev
hooldamine
ja
uuendamine

2000

2000

2000

3000

3000

25000

Vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

32 000

32 000

32 000

0

0

96000

vallaeelarve

vallavalitsus

30000

30000

30000

0

0

90000

vallaeelarve

vallavalitsus

0

0

0

0

0

0

vallaeelarve

vallavalitsus

0

0

0

0

0

1000000

erakapital, fondid

sihtasutus

0

0

0

0

0

1000000

fondid

sihtasutus

4.7 Maaomand ja planeeringud
4.7.1

4.7.3
4.7.4

Selgitada välja vallale
vajalikud vabad maad ja
need munitsipaliseerida
Munitsipaliseerida valla
kalmistud
Kasepää
valla
üldplaneeringu
koostamine

4.9 Ettevõtluskeskkond
4.9.1

4.9.2

Toetada
võimalikult
mitmekesise
ning
innovaatilise
ettevõtluse tekkimist
valda
Toetada
vallas
tegutsevate ettevõtete
jätkuvat arengut
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4.9.3

4.9.4

4.9.5

Kohapealse
ettevõtlusalase
koolituse
ja
õppepäevade
korraldamine
ning
ettevõtjatele
vajaliku
informatsiooni
edastamine
Koostöö
kohalike
ettevõtjatega
valla
atraktiivsuse tõstmiseks
(ideede genereerimine,
ühisprojektide
algatamine)

2000

2000

2000

2000

2000

20000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

0

20000

0

0

0

80000

Vallaeelarve
fondid

vallavalitsus

Investeerimisvõimaluste
reklaamimine
(infotrükised,

0

3000

3000

3000

3000

30000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

0

10000

10000

10000

10000

80000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

15000

15000

15000

15000

15000

100000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

0

0

0

0

0

500000

fondid

turismiettevõtjad

otsekontaktid)

4.10 Turism ja puhkemajandus
4.10.1

4.10.2

4.10.3

Toetada mitmekülgsete,
atraktiivsete
ning
sesoonsusest
mittesõltuvate
komplekssete
turismitoodete
väljatöötamist
Soodustada
loodus-,
kultuuripärandi-, ajaloo
temaatilisi
turismitooteid
Soodustada
turismi
toetavaid tegevusi läbi
kultuurija
spordiürituste
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4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.10.8

4.10.9

Koostada
rahastamisprojekte valla
turismiobjektide
korrastamiseks ja ka
rajamiseks
Toetada kirikute, kui
muinsuskaitseliste
väärtuste korrastamist

37500

10000

10000

10000

10000

100000

vallaeelarve,
fondid

MTÜ, sihtasutus,
vallavalitsus

10000

10000

10000

10000

10000

100000

Muinsuskaitseamet
, koguduste
vahendid,
vallaeelarve,
fondid

kogudused,
vallavalitsus

Valla
avalike
puhkekohtade,
telkimisplatside
ja
parklate planeerimine ja
väljaehitamine,
täiustamine
uute
atraktsioonidega
Soodustada
Omedu
sadamas
järveturismi
pakkumist
(paadikruiisid, paadi-ja
kanuumatkad,
kalastusturism)
Soodustada Peipsiäärset
järveturismi
toetavat
infrastruktuuri rajamist
(hooajaline
majutus,
piirkondlik
köök,
jahtide/kaatrite
talvehoidla)

0

0

50000

50000

0

500000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus,
MTÜ

2000

2000

2000

2000

2000

1000000

erakapital,
vallaeelarve,
fondid

sihtasutus,
vallavalitsus,
MTÜ

2000

2000

2000

2000

2000

1000000

erakapital,
vallaeelarve,
fondid

sihtasutus,
vallavalitsus,
MTÜ

Täiendada ja uuendada
valla
interneti
kodulehekülge

10000

25000

25000

25000

25000

110000

vallaeelarve

vallavalitsus
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4.11 Valla haldamine
4.11.2

4.11.3

4.11.4

4.11.5

4.11.6

4.11.7

4.11.9

80000

80000

80000

100000

100000

440000

vallaeelarve

vallavalitsus

50000

100000

100000

100000

100000

450000

vallaeelarve

vallavalitsus

200000

500000

500000

0

0

1500000

vallaeelarve

vallavalitsus

50000

50000

50000

50000

50000

250000

vallaeelarve

vallavalitsus

Valla
hallatavate
hoonete
(vallamaja,
koolimaja, koolisöökla,
sotsiaalmaja)
küttesüsteemi
projekteerimine
ja
väljaehitamine
uute
infostendide
lisamine
Omedu,
Tiheda,
Kükita,
Metsaküla ja Raja külla

300000

0

300000

300000

0

1200000
vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

0

10000

10000

0

0

45000

vallaeelarve,
fondid

vallavalitsus

MTÜde, klubide ja
seltside
loomise
toetamine ja kaasamine
valla
arengu
edendamisel

5000

10000

10000

10000

10000

45000

vallaeelarve

MTÜ-d, seltsid,
klubid

koolitada vallavolikogu
liikmeid
ja
vallavalitsuse
ametnikke
tõsta
valla
haldussuutlikkust läbi eteenuste rakendamise
leida
vahendeid
vallavalitsuse
hoone
remondiks
Infosüsteemide (arvutid,
tarkvara, sidevahendid)
ja inventari järjepidev
kaasajastamine
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4.12 Rahvusvaheline koostöö
4.12.3
Rahvusvaheliste
koostööprojektide kaudu valla
ees seisvate ülesannete ja
probleemide lahendamine

5000

10000

10000

10000
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10000

100000

vallaeelarve,
fondid

Vallavalitsus,
MTU-d

