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1 Sissejuhatus 

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37-le peab igal vallal või linnal olema 

arengukava. Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke 

määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab 

majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi 

suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja 

koordineerimisele. Mis tahes eelarveaastal peab kehtiv arengukava hõlmama vähemalt 

kolme eelseisvat eelarveaastat. Kui vallal või linnal on pikemaajalisi varalisi kohustusi või 

neid kavandatakse pikemaks perioodiks, peab arengukava olema nimetatud varalisi 

kohustusi käsitlevas osas kavandatud selleks perioodiks. Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks 

vaatab volikogu läbi valla või linna arengukava ja võtab vastu otsuse selle täitmise ja 

vajadusel muutmise kohta. Arengukava on aluseks valla- või linnaeelarve koostamisele, 

investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, 

sõltumata nende allikast, laenude võtmisele, kapitalirendi kasutamisele ja võlakirjade 

emiteerimisele. Arengukava vastuvõtmine ja muutmine kuulub volikogu pädevusse. 

Seni kehtinud Põdrala valla arengukava asuti üle vaatama ja täiendama 2009. aasta 

novembris Norra ja EMP finantsmehhanismide poolt finantseeritud projekti „Tõrva linna, 

Helme ja Põdrala valla ühinemise ettevalmistamine“ raames. Kuna esialgselt planeeritud 

ühinemine Helme valla ja Tõrva linnaga jäi toimumata, siis asendus ühise arengukava 

koostamine kõigi kolme projektis osaleva omavalitsuse arengukavade uuendamise ja 

täiendamisega. Ajavahemikul november 2009 kuni veebruar 2010 toimus Põdrala valla 

arengukava täiendamiseks kaheksa koosolekut, kus osalesid vallavalitsuse töötajad, volikogu 

liikmed, volikogu komisjonide liikmed ning erinevate valdkondade spetsialistid. Arutelusid 

viis läbi ning arengukava täiendamist koordineeris Alphex OÜ. 

Arengukava täiendamise käigus töötati välja uus arengukava ülesehitus, sama struktuur võeti 

aluseks ka Helme valla ja Tõrva linna arengukavade koostamisel, et luua eeldused vajadusel 

kolme omavalitsuse arengukavade lihtsaks ühendamiseks hiljem. Käesolev arengukava on 

koostatud aastani 2025, tegevuskava ja investeeringute kava on koostatud aastateks 2010-

2014. 

Põdrala valla arengukava täiendamisest võtsid osa: René Rahnu, Aivar Uibu, Kersti Köster, 

Külli Kasak, Asti Seer, Mati Rõõm, Ave Rõõm, Mare Uibopuu, Saima Ilisson, Riho Valtner, 
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Anne Jaakson  ning Yvelin Karu-Veskioja Alphex OÜ-st ja Helen Käit Helmon Konsultatsioonid 

OÜ-st.  

 

1.1 Seos teiste arengudokumentidega 

Põdrala valla arengukava on seotud valla asutuste arengukavade, eri valdkondi reguleerivate 

arengudokumentide ning Valga maakonna planeeringute ja arengudokumentidega. Kõige 

laiema ulatusega on neist Valga Maakonnaplaneering, ülejäänud on suunatud kitsamalt kas 

mingi valdkonna, piirkonna või asutuse arengu teadlikule suunamisele ja arendamisele. 

 Valga Maakonnaplaneering (1998) 

Planeeringu koostamisel on peatähelepanu pööratud territooriumi kasutamisele ja selle 

ehituslikule organiseerimisele. Töös on püütud välja selgitada ja läbi analüüsida maakonna 

kui terviku praegune seisund ja arengupotentsiaal, arvestades seejuures looduskaitse, 

muinsuskaitse jm. piiranguid.  

 Maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ (2002) 

Teemaplaneeringu üheks olulisemaks eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt 

põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine. Tuginedes erinevate infrastruktuuride paiknemise 

ja vajaduste analüüsile, seatakse aladele vajalikud kasutustingimused, mis peaksid tagama 

säästva arengu maakonnas. 

Maakonna teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” on 

alusmaterjaliks üld- ja detailplaneeringute koostamisel, valgalade majanduskavade 

koostamisel, kaitsekorralduskavade koostamisel, metsamajandamiskavade koostamisel, 

 maakorralduskavade koostamisel, looduskaitse korraldamisel väljapool kaitsealasid, 

üleriigiliste infrastruktuuride planeerimisel. 

Teemaplaneeringust tulenevad edasised ülesanded väljavalitud väärtuslike maastike kaitse, 

säilitamise, hoolduse ja mõningail juhtudel ka taastamise korraldamiseks kohalikul tasandil. 

Selleks annab aluse käesolev maakonna teemaplaneering ning selle põhjal koostatavad ning 

täiendatavad omavalitsuste üldplaneeringud. 

 Valga maakonna teemaplaneering „Ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused 

Via Hanseatica mõjualal“ (2007) 

Teemaplaneering seab Valgamaa piiresse jääva Via Hanseatica arengukoridori arendamiseks 

vajalikud tingimused, et säilitada piirkondlikke erisusi ja tugevdada arengupotentsiaali. 
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Teemaplaneering täpsustab ning seob ruumiga erinevates strateegiates ja Via Hanseatica 

turismitoote arendusprojektis esitatu. 

Teemaplaneering on koostatud kahes osas. Esimeses osas antakse ülevaade Valgamaa Via 

Hanseatica mõjualast: selle ulatusest ja potentsiaalsete külastajate sihtrühmadest, samas 

selgitatakse Valgamaa mõjupiirkonna jaotumist arengupiirkondadeks ja jaotuspunktideks. 

Teises osas käsitletakse kolme arengupiirkonda eraldi. Teemaplaneeringu olulisemaks osaks 

on tabeli kujul esitatud iga piirkonna arendamiseks vajalikest tegevussuundadest lähtuvad 

asukohapõhised tegevused. Tõrva-Helme ajaloolis-kultuurilist piirkonda on detailselt 

käsitletud planeeringu teises osas kõrvuti Karula-Taheva loodusturismipiirkonna ja Otepää 

intensiivse puhkusepiirkonnaga. 

 Arengustrateegia Valgamaa 2013 (2009) 

Valgamaa arengustrateegias seatakse sihiks maakonna tasakaalustatud ja kiire areng. 

Dokumendi koostamisel võeti aluseks varasemad arengulised ja statistilised dokumendid 

(Arengustrateegia Valgamaa 2010+, Valgamaa maakonnaplaneering, kohalike omavalitsuste 

arengukavad, valdkondlikud arengukavad, Valgamaa statistilised aastaraamatud). 

Arengustrateegia käsitleb Valgamaad ühtse tervikuna, milles eristatakse kolm allregiooni —

Valga, Otepää ja Tõrva-Helme. Erinevate valdkondade vastastikune seostamine ja 

ruumisuhete arvestamine loob eeldused strateegilisteks valikuteks ja meetmete 

rakendamiseks, mis võimaldab dünaamiliselt arvestada nii olemasolevat potentsiaali kui selle 

tulevikutrende.  

 Valgamaa Partnerluskogu strateegia 2006-2013 „Elujõuline Valgamaa“ (2006) 

Strateegia annab ülevaate Valgamaa Partnerluskogust kui organisatsioonist, selle arengust, 

Valgamaa tegevuspiirkonna olukorrast ning elanike vajadustest. Samuti sätestab dokument 

prioriteedid ning eesmärgid lähemaks seitsmeks aastaks ning tegevuskava kuni 2008 aasta 

juunini. Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna moodustavad Helme, Hummuli, Karula, 

Otepää, Palupera, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste, ja Õru vald ning Tõrva linn. 

 Valga maakonna puhke- ja turismimajanduse arengukava aastateks 2008-2013 (2008) 

Käesoleva arengukava näol on tegemist ühtse arengudokumendiga, kindlustamaks Valga 

maakonna turismi terviklik ja jätkusuutlik areng aastateks 2008-2013. Käesolev arengukava 

on eelkõige koostöökokkulepe, kus pannakse paika tuleviku suundumused ja tegevused.  

 Valgamaa turismiturunduskava 2009-2011 (2009) 

Turismiturunduskava paneb paika raamistiku lähiaastatel elluviidavatele turundus-

tegevustele sihtturgudel, luues eeldused kokkuleppeliseks ja piiratud ressursside tingimustes 
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võimalikult efektiivseks sihtkohaturunduseks. Samuti on Valgamaa turismiturunduskava 

2009-2011 aluseks kavandatavate turundusmeetmete elluviimiseks vajalike lisaressursside 

taotlemisele erinevatest tugiprogrammidest.  

 Tõrva linna, Helme, Hummuli ja Põdrala valla turismi arengukontseptsioon 2008-2013 

Helme, Hummuli, Põdrala vald ja Tõrva linn soovivad ühiselt paremini rakendada piirkonna 

turismi – ja puhkemajanduse potentsiaali ning tugevdada piirkonna turupositsiooni. Omava-

litsused on moodustanud koostööpiirkonna, mida tinglikult nimetatakse Helme-Tõrva 

piirkonnaks. Käesolev arengukontseptsioon käsitlebki nimetatud nelja omavalitsuse kokku-

puutepunkte ning potentsiaalseid ühiseid tegevusi turismivaldkonna arendamisel piirkonnas. 

 Võrtsjärve piirkonna arengukava 2006-2010 (2005) 

Võrtsjärve piirkonna arengukava on koostatud Võrtsjärve SA eestvedamisel, kus osalesid kõik 

Võrtsjärve äärsed seitse omavalitsust, sealhulgas Põdrala. Arengukavas püstitatakse 

eesmärgid Võrtsjärve ning selle ranna-alade ühtseks arendamiseks ning turundamiseks, 

kokku on lepitud ühised eesmärgid ning tegevuskava. Arengukavas käsitletakse turismi 

valdkonna arendamise kõrval ka keskkonna ja kalanduse valdkonna arendamist Võrtsjärve 

piirkonnas. 

Lisaks eelpoolmainitud piirkondlikele arengudokumentidele kehtivad arengukava koostamise 

hetkel järgmised valdkondlikud või hallatavate asutuste arengukavad: 

 Üldplaneering 2007 – 2015 koos Põdrala valla üldplaneeringu keskkonnamõju stra-

teegilise hindamise aruandega 

 Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2019 

 Riidaja Põhikooli Arengukava 2010-2012 

 Pikasilla Algkooli Arengukava 2010-2012 

 Riidaja küla arengukava 2008-2014 
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2 Põdrala valla hetkeolukorra analüüs 

2.1 Geograafiline paiknemine ja ajalugu 

2.1.1 Asukoht 

Põdrala vald paikneb Valga maakonna loodeosas Tõrva linna mõjupiirkonnas. Põhjas piirneb 

Põdrala vald Viljandi maakonnas asuva Tarvastu vallaga, lääne- ja lõunaosas Valga maakonna 

Helme ning Puka vallaga.  

Vallapiir on suures osas kujunenud looduslikult. Idas määratleb piiri Väike - Emajõgi, põhjas 

hõreda asustusega metsavöönd, läänes Veisjärve madalik. Põdrala valla geograafilist 

asukohta iseloomustab allolev kaart. 

Joonis 1. Põdrala valla asend Valga maakonnas ja Eestis 

 

2.1.2 Ajalooline kujunemine 

Ajalooliselt on Põdrala vald asunud Viljandimaal ning  hõlmab peamiselt  Riidaja, Leebiku, 

Vanamõisa ja Lõve mõisate alasid. Valla kirdeosa haarab väikest siilu vanast Tarvastu vallast 

ning Pikasilla ümbrus kuulus Tarvastu kihelkonda, ent ajaloolisi kihelkonnapiire ei ole palju 

eiratud. Laias laastus on ajaloolisest Helme kihelkonnast tekitatud 3 valda - Põdrala, Helme 

ja  Hummuli pluss Tõrva linn.  

Et vald asetseb endistel mõisamaadel, siis pole võimalik valla ajalugu käsitleda ilma mõisate 

ajalugu puudutamata: 
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 Riidaja on vana asula, mida esmakordselt mainitakse Läti Henriku kroonikas, seoses 

paavsti legaadi Modena Wilhelmi käiguga Sakalasse 1226.a. Kroonikas on seda 

mainitud Poderiale nime all. Sama nime all esineb Riidaja küla ka Mellini kaardil. 

Riidaja mõis kannab vanades ajalooürikutes saksapärast Morsel Podrigeli nime, 

praeguse nime sai mõis sel ajal, kui ta kuulus Freytag von Loringhovenite valdusse. 

Siiani säilinud mõisahoone on ehitatud 1762.a. ja on üks väheseid puidust 

barokkstiilis mõisahooneid ümbruskonnas. 1923.a. avati Riidaja mõisahoones kool, 

mis 1967.a. kolis uude majja. Riidaja ümbruses  tegutses omal ajal J. Ljahhovi 

nimeline kolhoos, kes on Riidaja mõisahoonet korduvalt rekonstrueerinud. Praegu 

tegutseb hoones Riidaja raamatukogu. Mõis on võetud arvele vabariikliku tähtsusega 

ehitismälestisena. 

 Teise Põdrala valla suurema küla Pikasilla esmamainimiseks kirjasõnas on loetud 15. 

juulit 1398. a. Kirjanduse andmeil hävitasid 1501. aastal venelased laastamisretkel 

taganedes Pikasillal  parv-silla, millest nähtub, et Pikasillas oli juba XV sajandi lõpul 

sild, siit ka nimi Langebrücke (eesti keeles Pikasilla). 

 Leebiku mõis kuulus keskajal vähemalt osaliselt kui mitte täielikult Tarvastu 

kihelkonda. Mõisat on alates 1531. aastast korduvalt müüdud, kuni 19.sajandi lõpul 

ostis Leebiku mõisa eestlane J. Hendrikson, kelle omanduseks jäi mõis Eesti 

maaseaduseni. Leebiku mõisa äärealad planeeriti ja asundati 1924.a. Mõisasüda ühes 

veskiga on täna eraomandis.  

 Lõve mõis. Lõvel asus Viljandimaa ja  kogu Lõuna-Eesti üks suursugusemaid 

varaklassitsistlike sugemetega peahooneid, ehitatud  arvatavasti 1770-80ndatel 

aastatel. Hoone suursugusust ja kõrgust rõhutas paiknemine kõrge künka otsas, mis 

avas kauneid vaateid. Peahoonele lisandus hulk kõrvalhooneid selle ümbruses ning 

võimas park. Peahoone on hävinud, sellest on säilinud üksnes madalaid varemeid. 

Mitmed kõrvalhooned on säilinud, sh. valitsejamaja ja omapärase arhitektuuriga 

sepikoda tiigi teisel kaldal. Hoone on eraomandis, park on üldkasutatav. Hoone 

kaunistuselementide sarnasus naabruses asuva Helme mõisaga (tänini säilinud) ja 

nende mõisate üheealisus lubab oletada sama ehitusmeistri tööd. 

 Vanamõisa oli Leebiku kõrvalmõis. Vanamõisas oli arvatavalt 19. saj. kivihoonestus - 

praeguseks on alles vähesed varemed. Ühekordne kivihoone oli peahoone, mille 

kohta on vähe andmeid. 
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Valga maakonna moodustamisel 1920 jäi tollane Riidaja vald Viljandi maakonda. Valga 

maakonna koosseisu toodi ta alles 1.aprillil 1939.a., mil Riidaja, Leebiku, Lõve ja osaliselt 

Helme, Patküla ja Jõgeveste valdade liitmise tagajärjel moodustati uus haldusüksus - Põdrala 

vald. Vallakeskuseks jäi Riidaja vallamaja Riidaja mõisas. Vallas olid olemas kõik tolleaegsele 

vallale iseloomulikud asutused: kool, ühispank, mitmesugused seltsid (suurim neist 

Muusikaselts Vambola) ja ühingud. Põdrala vald eksisteeris kuni valdade likvideerimiseni 

1950.a. Seejärel moodustati Riidaja külanõukogu. Endisaegset nime - Põdrala - hakati uuesti 

kasutama 14.02.1991, kohalik omavalitsus taastati 11.07.1991.a. 

Joonis 2. Põdrala valla vapp ja lipp  

 

 

2.2 Valla haldusjaotus ja rahvastik 

2.2.1 Põdrala valla haldusjaotus 

Põdrala valla pindala - 127,22 km² - moodustab 6,3% Valga maakonna pindalast ning on 

suuruselt üks väiksemaid Valgamaal. Põdrala vallast on väiksemad vaid Palupera ja Õru vald.  

Kujult on Põdrala vald suhteliselt kompaktne, valla ulatus põhjast lõunasse on 12 km ja idast 

läände 16 km.  

Põdrala vallas on 14 küla. Neist suurim on Riidaja küla ja väikseim Karu küla. 

Lähim tõmbekeskus on Tõrva linn, mis asub 14 km kaugusel. Suuremate keskuste kaugused 

vallast on: Valga 45 km, Viljandi 42 km, Tartu 70 km. 

Valla administratiivkeskus asub Riidaja külas. Mitteametlikult on vallas kaheks suuremaks 

keskuseks kujunenud Riidaja ja Pikasilla, mille üheks olulisemaks põhjuseks on kahtlemata 

koolide olemasolu neis külades. Oluline tegur nende kujunemisele on ühistranspordiühen-

dus. Pikasilla küla tagamaaks on Leebiku, Karu, Kaubi, Liva, Uralaane ja Rulli küla, Riidaja on 

omakorda tõmbekeskuseks Reti, Pori, Lõve, Vanamõisa, Kungi ja Voorbahi küladele.  
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2.2.2 Rahvastik 

Põdrala valla elanike arv seisuga 01.01.2010 oli 890, neist naisi 449 ja mehi 441. See 

moodustab veidi üle 2,5% Valga maakonna elanikest ning on üks väiksemaid. Asustustihedus 

on 7 inimest ühe ruutkilomeetri kohta, mis on väiksem Valga maakonna keskmisest. 

Elanike arv on viimase 10 aasta jooksul vähenenud kokku 14% (1042-lt 890 inimeseni). 

Meeste ja naiste osakaal on läbi aastate püsinud võrdsena nagu näha alloleval graafikul.   

Joonis 3. Põdrala valla rahvastiku dünaamika ning sooline koosseis 2000-2010 

 

Allikas: Põdrala Vallavalitsus 

Valda iseloomustab rahvastiku üldine vähenemine nagu enamikes teisteski Eesti valdades. 

Rahvaarvu langus on tingitud nii negatiivsest loomulikust iibest kui ka rändesaldost. 

Mehaaniline iive on positiivne olnud vaid 2001.aastal, samas ei korvanud see sama aasta 

negatiivset loomulikku iivet ning rahvaarv kokkuvõttes siiski langes. 2009.aastal ületas 

sündide arv veidi surmade arvu. 

Elanike arvu muutusest Põdrala vallas aastatel 2001-2009 annab ülevaate alljärgnev joonis. 

Joonis 4. Põdrala valla iibed 2001-2009 

 

Allikas: Põdrala Vallavalitsus 
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Põdrala valla laste osakaal on paari viimase aasta jooksul püsinud stabiilsena. Vanemate 

elanike osakaal rahvastiku hulgas on veidi tõusnud tööealise elanikkonna osakaalu arvelt. 

01.01.2010 oli Põdrala vallas elanikke vanuses 65 aastat ja enam 22,02 %, 15-64 aastaseid 

64,83 % ning lapsi 13,15 %. 

 

 

 

Joonis 5. Põdrala valla vanuseline struktuur seisuga 01.01.2010 

 

Allikas: Põdrala Vallavalitsus 

 

Mitteametlikult on vallas kaheks suuremaks keskuseks kujunenud Riidaja ja Pikasilla, mille 

üheks olulisemaks põhjuseks on kahtlemata koolide olemasolu neis külades. Pikasilla küla 

tagamaaks on Leebiku, Karu, Kaubi, Liva, Uralaane ja Rulli küla, Riidaja on omakorda 

tõmbekeskuseks Reti, Pori, Lõve, Vanamõisa, Kungi ja Voorbahi küladele. Rahvastikku 

jaotumist küladesse iseloomustab järgmine joonis. 

Joonis 6. Põdrala valla rahvastiku jaotumine külades seisuga 01.01.2010 
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Allikas: Põdrala Vallavalitsus 

2.3 Loodus ja keskkond 

2.3.1 Maastik ja loodusvarad 

Looduslikult asub Põdrala vald üleminekualal; valdav osa valla territooriumist asub Sakala 

kõrgustiku idanõlval. Valla idaosa ulatub Väike-Emajõe orundisse, mis moodustab ligi 10 km 

ulatuses ka valla administratiivpiiri.  

Põdrala valla põhjaosa kujutab endast lainjat tasandikku, mida liigendavad üksikud põhja-

lõunasuunalised suurvoored ning mõningate väiksemate jõgede ja ojade orud. Valla 

põhjaosas on valdavalt põllumaad, ulatuslikke metsamassiive ei ole, esineb mõnekümne-

hektarilisi segametsalappe. Looduslikest oludest tingitult on tegu peamiselt hajaasustusega. 

Valla idaosa (umbes kolmandik valla territooriumist), mis asub Õhne ja Väike-Emajõe orgude 

vahel, on looduslikult tunduvalt erinev. Suured alad on kaetud okasmetsaga, esineb 

väiksemaid soostunud alasid. Asustus on koondunud mõnesse suuremasse külasse.  Põdrala 

valda kuulub Võrtsjärve lõunaosa koos Pähksaarega.  

Maavaradest leidub vallas liiva, kruusliiva ja põhjavett. Olemasolevad kruusakarjäärid asuvad 

eramaadel. 

Mullastik. Paremad põllumajandusmaad asuvad Reti, Riidaja, Vanamõisa ja Leebiku külades. 

Mullastik nendes piirkondades on keskmise viljakusega ja sobib enamuses teravilja 

kasvatamiseks. Vähem viljakad ja liigniiskuse all kannatavad põllumajandusmaad asuvad 

Pori, Lõve, Liva, Uralaane, Kaubi ja Karu külades.  

Veeressursid. Põdrala vald asub Võrtsjärve valgalas, kuhu koguvad vett Väike-Emajõgi ja 

Õhne jõgi. Põdrala valla territooriumil asub kokku viis järve:  

 Võrtsjärv, mis jääb lisaks Põdrala vallale veel 6 omavalitsuse piiridesse, 

 Riidajast 6 km lõunaedela poole jääb 0,5 ha suurune väljavooluga Mustjärv,  

 4,0 ha suurune väljavooluga Kurvitse järv asub Riidajast samas suunas 5,5 km 

kaugusel, 

 Tanijärv on Riidajast 5 km edela pool asuv 1,2 ha suurune umbjärv,  

 Lõve paisjärv, mida rahvasuus kutsutakse Lõve tiigiks. 

Jõgesid on Põdrala vallas neli:  

 Väike-Emajõgi saab alguse Pühajärvest ning suubub Võrtsjärve;  

 Õhne jõgi saab alguse Veisjärvest ja suubub samuti Võrtsjärve;  
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 Helme jõgi jääb Riidaja külast 5 km loode poole;  

 Jõku jõgi, mis läbib Rulli küla ja suubub Õhne jõkke.  

Lisaks neile jäävad valla territooriumile ka Koriste, Pikasilla, Ennuse  ja Vooru ojad.  

Põhjaveega varustatus Põdrala vallas on suhteliselt hea. Suvisel ajal on probleeme Pori ja 

Rulli külas. Vee kvaliteet vajab parandamist, probleemiks on kõrge rauasisaldus vees.  

Põdrala vallas on ühisveevarustussüsteemis kasutusel neli puurkaevpumplat. Valdav osa 

puurkaevpumplatest on ehitatud 30 a tagasi ja on seetõttu tänaseks amortiseerunud. 

Pikasilla kooli puurkaev on küllalt uus, rajatud 1997. aastal, kuid ka see veetootmisskeem 

vajab täiustamist.  Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamiseks Põdrala vallas on 

kehtestatud „Põdrala valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-

2019“ (edaspidi ÜVK). 

Mets. Põdrala valla üldpinnast on üle 47% metsaga kaetud, metsa on 6028,5 hektaril. Metsa 

kasutajad on Valgamaa Metskond 2482 hektaril, riigi maareserv on 239,5 ha ja  eraomandis 

3307 ha. Valla territooriumil tegutseb 1 puiduettevõte.  

2.3.2 Kaitstavad loodusobjektid 

Käesoleval ajal on Põdrala vallas 9 kaitstavat loodusobjekti ja –ala: 

1. Väike-Emajõgi, mis on Valga maakonna tähtsaim siseveekogu. Selles leidub haugi, 

latikat, angerjat, kaitsealust tõugjat ning teisi kalaliike. Siin on tähtsad väärtusliku 

kalaliigi, koha koelmud.  

2. Palakmäe ajutine kaitseala (NATURA 2000 raames) – Õhne jõe piirkond Leebiku sillast 

kuni Valga-Viljandi maakonna piirini.   

3. Pikasilla palu - omab väärtust maastiku ilmestamisel ja kohaliku puhkealana. 

Kaitseala pindala on 26 ha.  

4. Riidaja männikud – ligikaudu 130 a. vanused männid. Puistutel on maastikuline ja 

genofondikaitseline eesmärk, ala pindala on 25 ha. Riidaja männik asub Liva külas 

Väike-Emajõe ääres.  

5. Riidaja park - 11,8 ha  üldjoontes vabakujuline liigirohke park, mis ilmestab Riidaja 

mõisakompleksi. 

6. Riidaja tamm, mis asub Riidaja pargis ning on üksikobjektina eraldi kaitse all.    

7. Lõve park - 5,6 ha suurune mõisapark, millest on säilinud üksikud regulaarsete allee-

de fragmendid baroksest kujundusest.  Esiväljaku servas on säilinud fragment umbes 

200-aastasest pärnaalleest.  
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8. Kaubi kaasik (tuntud ka kui Nopsi kaasik) asub Viljandi-Pikasilla maantee ääres. 

Kaitseala on moodustatud 1974. aastal. Looduskaitseobjektina on tal peamiselt 

maastikku ilmestav funktsioon. Metsatukk asub madalal veelahkme künnisel Õhne 

jõe ja Võrtsjärve vahel. Järelkasvus esinevad üksikpuudena kuusk, vaher ja saar. 

Alusmetsas on esindatud pihlakas, paju, kadakas, sarapuu, türnpuu, toomingas. 

Alustaimestikus domineerivad metskastik ja kilpjalg. Ala pindala on 2 ha. 

9. Rubina looduskaitseala - 1923 ha Rubina looduskaitseala loodi 2005.a Valgamaa 

Põdrala ja Helme valla ning Viljandimaa Karksi ja Tarvastu valla piiridesse eesmärgiga 

kaitsta Natura 2000 mõistes olulisi taime- ja loomaliike, Rubina sood ja Veisjärve. 

 

2.3.3 Jäätmemajandus ja keskkonnakaitse 

Põdrala vald osales koos naaberomavalitsustega piirkondliku jäätmekäitlusjaama rajamisel 

Helme valda. Jäätmejaamas saab ära anda ohtlikke jäätmeid, pakendijäätmeid, elektri- ja 

elektroonikaseadmeid, samuti aia- ja pargijäätmeid ning suuremõõtmelisi jäätmeid. Olme-

jäätmete vedu korraldab piirkonnas OÜ Veolia Keskkonnateenused, kes on leitud Valgamaa 

Keskkonnakeskuse poolt korraldatud avaliku konkursi teel. Selle teenuse tellimine on 

kättesaadav kõigile vallaelanikele üldistel alustel. Vajadusel korraldab Põdrala Vallavalitsus 

koostöös ohtlike jäätmete käitlemisega tegelevate ettevõtetega kogumisringe ohtlike 

jäätmete organiseeritud äraveoks.  

Põdrala vallas teadaolevad reostusallikad puuduvad. 

Otsesed õhusaasteallikad vallas puuduvad. Vallas on kasutusel üks tsentraalkatlamaja, mis 

kuulub OÜ-le Ati.  Läbisõitev transport tekitab probleeme eelkõige Pikasilla, Leebiku, Rulli ja 

Pori küla elanikele. Loomakasvatusettevõtted Lõvel ja Leebikul on kohustatud täitma 

kehtivaid normatiive. 

Reovee käitlemiseks ning puhastamiseks on kavas rekonstrueerida ja/või rajada mitmeid 

pumbajaamu vastavalt ÜVK-le. 

2.3.4 Haljastus ja heakord 

Põdrala valla territooriumil asuvates Riidaja, Leebiku ja Lõve mõisaparkides korraldab 

hooajalisi hooldustöid Põdrala Vallavalitsus. Hooldatavad haljasalad asuvad ka Pikasilla 

puhkealal ning erinevate mälestuskivide ümber. Riidaja parki, milles parematel aegadel 

esines üle 80 puuliigi ja mis oli pikka aega metsistunud,  asuti pidevalt  korrastama 1998.a. 
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Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel on 2007.aastal koostatud OÜ Artes Terrae poolt 

Riidaja mõisapargi heakorrastuse põhiprojekt, mille alusel on tulevikus võimalik parki 

sihipäraselt hooldada ja kujundada. Projekt on heaks kiidetud Valgamaa Keskkonnateenis-

tuse, Muinsuskaitseameti ja Põdrala Vallavolikogu poolt.  

Pikasilla puhkealale on koostatud kujundus- ja haljastusprojekt, mida etapiviisiliselt ellu 

viiakse.  

Heakorra ja haljastuse üldised nõuded on määratletud valla heakorraeeskirjades. 1998.a 

korraldati esmakordselt konkurss "Kaunis Kodu", mille eesmärgiks oli ära märkida viimaste 

aastate jooksul tehtud heakorra- ja haljastustööd kodudes. Valiti välja kaunimad kodud ja 

ühismajad. Kolme paremat kodu ja ühismaja premeeriti valla poolt. See konkurss on 

kujunenud iga-aastaseks traditsiooniks ning kavas on seda jätkata. 

Põdrala vald toetab Helme kalmistu hooldustöid, mida kasutavad Põdrala valla elanikud. 

2.4 Ettevõtlus 

Põdrala valla tööealiste elanike arv seisuga 01.01.2010 on 577, neist enamuse moodustavad 

palgatöölised. Ettevõtjaid on vallas vähe. Seisuga 01.01.2010 oli end töötuna registreerinud 

76 Põdrala valla elanikku, mis moodustab 13% valla tööealisest elanikkonnast. Töötute arv 

on drastiliselt tõusnud tänu 2008.aastal alanud majanduslangusele.  

Joonis 7. Töötute arv Põdrala vallas 

 

Allikas: Töötukassa 

Ettevõtlus ja selle areng vallas on tähtsad nii sotsiaalsest kui majanduslikust aspektist 

lähtudes: ettevõtted annavad valla elanikele tööd ning valla elanike maksud on oluline osa 

valla eelarve tuludest.  

Valdav osa tööstusest ja ettevõtlusest on koondunud Leebiku ja Riidaja küladesse. 

Puidutööstusettevõtete hulk vallas on vähenenud, suurematest võiks nimetada OÜ-d ATI, 

kus on hetkel töökohti 16 inimesele.  OÜ ATI on tegevust laiendanud metalli valdkonnas. 
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Käivitamisel on Riidaja laastukoda, kes sai EL finantsabi laastutegemismasina soetamiseks  

katuselaastude, süütematerjali jmt tootmiseks. Lähipiirkonnas laastukatuse tegijad 

puuduvad.  

Pikasilla külas tootmistegevust ei toimu, peamised tegevusalad on kaubandus ja turism.  

Merts AM OÜ omab valla territooriumil tanklat, töötajate arv on vähenenud 11-lt 6-ni. Firma 

pakub lisaks tanklale ka turismiteenuseid (toitlustus, kanuulaenutus, peatuskoht mootorkel-

kudele ja ATV-dele). Tõrva Tarbijate Ühistul on kolmes suuremas külas kauplused. 

Ettevõtlustegevuseks vajalik infrastruktuur on Põdrala vallas olemas – tootmishooned, elekt-

rienergia, kommunikatsioonid ja teed.  

Põdrala vallas on suuremad maakasutajad 6 firmat ja 10 FIE-st talupidajat. Põllumajan-

dusettevõtted AS Ekseko ja OÜ Loisu-Agro annavad tööd vastavalt ca 4-le ja 5-le inimesele. 

Omandiõigusega registreeritud maakasutajad on sõlminud palju maa rendilepinguid, andes 

põllumajandusliku maa kasutada teistele isikutele. Peamised põllumajandusharud Põdrala 

vallas on seakasvatus ja teraviljakasvatus. Piimakarjakasvatusega tootmise tähenduses ei 

tegele keegi, on mõned väiketalupidajad, kes peavad kuni nelja lüpsilehma ja noorloomi. 

Rakendatakse ka alternatiivset põllumajanduslikku tootmist, märkimist väärivad marjakas-

vatus ja kalakasvatus.  

Probleemiks on amortiseerunud maaparandussüsteemid (kinnikasvanud kraavid), mis on 

eraomandis.  

2.5 Turism 

Turismialases tegevuses ei ole looduslikku potentsiaali seni piisavalt rakendatud. Samas on 

vallas mitmeid piirkondi, mis on rakendatavad sportliku tegevuse eesmärgil või omavad aja-

loolist või esteetilist väärtust. Valga maavalitsuse teemaplaneeringus “Valgamaa väärtuslikud 

maastikud” langevad Põdrala valla territooriumile osaliselt või täielikult järgmised:  

 Helme jõe org - omab põhiliselt esteetilist väärtust. Helme jõgi on puhtaveeline 

kiirevooluline tugevalt looklev jõgi. Jõelamm on üsna kitsas ja järskude kallastega, millel 

leidub paiguti maalilisi talusid ja väikekülasid, kohati on kaldad kaetud ürgilmelise metsa-

ga. Reti (ajalooliselt tuntud kui Murikatsi) küla on huvitav ajaloolise asustusstruktuuri 

säilimise poolest. Piirkonda võiks kavandada ratsaturismi (Helme vallast algav rada peaks 

läbima ühe osana jõeoru kaunimaid paiku). 

 Riidaja ümbrus Reti külast Vanamõisa külani. Omab esteetilist ja ajaloolist väärtust. Reti 

küla on säilinud tüüpilise ridakülana. Talukohad on valdavalt asustatud ja põllud haritud, 
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on õnnestunud vältida võsastumist, seetõttu on säilinud külamaastiku traditsiooniline 

ilme. Riidaja külas on vaatamisväärsuseks mõisakeskus ja park. 

 Riidaja mõisa kabelihoone (Gerdruta kabel-kirik) on registreeritud arhitektuuri-

mälestisena, mis on valla üks olulisematest turismiobjektidest. Selles korraldatakse 

jumalateenistusi ja kontserte. Plaanis on kabeli ümbrust korrastada ja kabelihoonesse 

paigutada infotahvlid, mis kajastaksid mõisa ajalugu. 

 Riidajast Kungi küla poole avaneb mitmeid ilusaid vaateid, kohati on selge ilmaga näha 

isegi Väike-Emajõe Puka valla poolne orunõlv. Vaate avamiseks tuleks teha hooldusraiet.  

 Õhne jõgi. Jõeorg on säilitanud ürgse ilme, kaldad on kohati pikalt kaetud metsaga. Jõgi 

voolab laial luhal, on väga looklev. Jõge pole eriti kraavitatud. Tõrva linnast kuni 

Võrtsjärveni on vooluhulk aastaringselt piisav kummipaadi- ja süstamatkamiseks. Selleks 

oleks vaja puhastada jõesäng sinna aastatega kuhjunud rägast, kohati niita 

põhjataimestikku. Jõeluhal paiknevad niidud, mis on praegu hooldamata, vajaksid 

niitmist, kohati võsaraiet. Luhaniitudel on palju kauneid kohti, kuhu saaks rajada 

matkajatele laagriplatse. Seejuures tuleb arvestada siiski kevadiste üleujutustega, mil 

jõelamm suures ulatuses veega kattub. Leebiku sild on sobiv koht kanuumatka 

alustamiseks. Keskkonnaministeeriumi rahastusel tehtud projekt lõppes Tõrvas ning 

Põdralani see ei jõudnud. Puhastamiseks tuleb taotleda EL abirahasid, võimalusel 

koostöös Tarvastu vallaga.  

Lisaks neile asuvad Põdrala valla territooriumil järgmised olulised turismipotentsiaali omavad 

piirkonnad ning turismiettevõtjad: 

 Suurima potentsiaaliga on Pikasilla küla oma lähiümbrusega. Sealne staadion on hästi 

hooldatud, ent suuremate ürituste läbiviimseks tuleks siiski mõningaid  töid teostada. 

Rajatud on jõesadam, kust saab korraldada huvireise Võrtsjärvele ja selle saartele. 

Teatavad piirangud on kehtestatud mootorveesõidukitele, kuna tegu on mitmete 

kalaliikide tähtsa kudemisalaga. Puhkealal puudub haljastus ja valgustus, vajalik 

kämpingute rajamine. Pikasilla külal on võimalusi areneda puhkekeskuseks, mis pakuks 

ka kohalikust laiemat huvi. Seda soodustab küla asend mitme maantee sõlmpunktis ning 

hea ühendus mitme linnaga (Viljandi, Tartu).  Perspektiivi omab ka jõe vastaskaldal asuv 

Voore mägi, mis asub Puka valla territooriumil – kahte objekti koostöös arendades 

kujuneks sellest atraktiivne „kaksikobjekt“. 

 Taulide pere Torupillitalu, mis pakub Eestis ainulaadset võimalust kuulata ja õppida 

torupillimängu. Suvel korraldatakse rahvapillilaagreid ja lennupäevi, töötab torupilli 
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valmistamise töökoda ning vastavalt nõudlusele valmistatakse suveniire. Talu juures asub 

lennuväli väikelennukitele. Lisaks on ettevõtjal plaanis pakkuda külastajatele talvel 

Soome kelguga sõitmise võimalust 5 km-l rajal.  

 Kalassaare (Pikasillas). Ettevõte, mis asub Võrtsjärve suudmes ning kuhu pääseb 

põhiliselt ainult paatidega, pakub majutust, toitlustust ning aktiivseid tegevusi 

(paadisõidud, suitsusaun, mänguväljakud). Koht on sobivam eelkõige suuremate ürituste 

korraldamiseks.   

 Pikasilla külas asuva tankla omanik pakub lisaks igapäevastele tanklateenustele ka 

teenuseid turistidele – toitlustus, talvel mootorkelkude ja suvel ATV-de tankimine olles 

„ametlikuks“ peatuspaigaks väljakujunenud marsruudil Väike-Emajõelt Võrtsjärvele jmt. 

Potentsiaali on ka paatide tankimisel, kuna Võrtsjärvel see teenus täna puudub.  

Põdrala valla turismiobjektid on ära märgitud ka Võrtsjärve arengukavas ja üldplaneeringus, 

samuti on kavas neid Põdrala valla kodulehel tutvustada. 

2.6 Haridus 

2.6.1 Alusharidus 

Põdrala vallas avati 2005.aastal Riidaja Põhikooli ruumides lasteaia liitrühm, kus on 19 

lasteaiakohta. Järjekorras on registreeritud veel 7 last. Vallavalitsus tagab lasteaiarühma  

säilimise, vajadusel avatakse veel üks rühm. 

Lasteaias käivatele lastele on õpilasliini näol tagatud tasuta transport kodust lasteaeda ja 

tagasi ning tasuta toit. Mõned Põdrala valla lapsed käivad lapsevanemate töökohtade 

asukoha tõttu ka Helme valla ja Tõrva linna lasteaedades.  

2.6.2 Põhi- ja keskharidus 

Valla territooriumil on kaks haridusasutust - Riidaja Põhikool, kus õpib 51 õpilast ja Pikasilla 

Algkool, kus õpib 22 õpilast1. Mõlemas koolis viiakse õppetöö läbi liitklassides. Lisaks oma 

valla lastele käib nii Riidaja Põhikoolis kui Pikasilla Algkoolis lapsi naaberomavalitsustest 

(Hummuli, Puka, Tabivere vallast). Õpetajaid on mõlemas koolis vajalikul hulgal ning kõigil on 

vastav eriharidus, samuti võimaldatakse neile erialast täiendõpet.  

Riidaja põhikool läbis 2009.aastal EL struktuurifondide abil põhjaliku uuenduskuuri, kuid 

rekonstrueerimata jäi staadion.  

                                                      
1
 2009/2010 õppeaasta andmed 
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Koolide juures on olemas kooliraamatukogud. Pikasilla Algkooli juures on kooliaed ja 

spordiväljak ning Riidaja Põhikooli juures staadion ja koolipark.  

Valla poolt on kooliõpilastele ette nähtud tasuta bussisõit. Vald kindlustab oma territooriumi 

koolides käivatele lastele tasuta toidu. 

Gümnaasiumiharidust on võimalik omandada 15 km kaugusel asuvas Tõrva Gümnaasiumis 

või lähtuvalt õpilase võimetest muudes keskharidust andvates koolides.  

Õpilasliinil sõidab buss marsruudil Tuuri-Leebiku-Riidaja-Pikasilla, see  teenindab nii koolis 

kui lasteaias käivaid lapsi. Vedajaks on firma GoBus, kes on võitnud Valgamaa Omavalitsuste 

Liidu poolt selleks korraldatud hanke. Probleemiks on koolibussi tänane marsruut, kuna ühel 

juhul kahest tuleb lapsel sõita terve bussiring enne kui kodupeatusesse jõuab. Siiski on 

koolibuss täna töös optimaalselt ning muudatusi tuleks kavandada pigem õhtuste kella-

aegade osas.  

2.6.3 Huviharidus ja noorsootöö 

Põdrala valla lastel on võimalus osaleda mõlema kooli juures tegutsevates mitmetes 

huviringides, samuti osalevad mõned lapsed Tõrva linna poolt pakutavates huviringides ja –

koolides (nt muusikakoolis õpib Põdrala valla lapsi, keda vald osaliselt toetab). Vald toetab 

huvi- ja sporditegevust.  

Põdrala vallas noortekeskused puuduvad. Kasutatakse Pikasilla Algkooli, Riidaja Põhikooli  ja 

Riidaja Kultuurimaja ruume. Suveperioodil kasutavad noored Riidaja mõisapargis, Riidaja 

paneelmajade juures ja Pikasilla puhkealal asuvaid mänguplatse ning Leebiku küla parki.  

2.6.4 Kutseharidus 

Põdrala vallas kutseharidust pakkuvad haridusasutused puuduvad, lähim võimalus 

kutsehariduse omandamiseks on Valgamaa Kutseõppekeskuses Valga linnas ning sama kooli  

Helme osakonnas. 

2.7 Kultuur 

2.7.1 Raamatukogu 

Riidaja raamatukogu asub ajaloolises Riidaja mõisa peahoones. Riidaja raamatukogu on 

rekonstrueeritud 2008. aastal ja teenindab kogu valla territooriumi. Lugejaid oli 2009.aastal 

263, sellest lapsi 82, laenutusi koju 10 472, külastusi 3 477. Laenutuspunktid töötavad ka 
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Leebikus ja Pikasillal. Aastas täiendatakse raamatukogu fondi vastavalt võimalustele, 

põhirõhk on pööratud teabe- ja väärtkirjandusele. On organiseeritud erinevaid kursusi ja 

muid õppusi, toimuvad iga-aastased näitused.  

Peale rekonstrueerimist on olukord hea, vaja oleks uusi riiuleid lastefondi ning väiksematele 

lastele mugavamat ja eakohasemat mööblit.  

Raamatukogu kasutab elektroonilist tarkvara RIKS, millesse on sisestatud  fond alates 

1997.aastast. Riidaja Raamatukogus on lugejatel võimalik kasutada internetti.  

2012.aastal tähistab Riidaja raamatukogu oma 90. tegevusaastat. 

Raamatukogud asuvad veel ka mõlema kooli juures nii Riidajas kui Pikasillal. Riidaja Põhikooli 

raamatukogu kasutavad kooli õpilased ja töötajad. Rahapuudusel saab uudiskirjandust vähe 

tellida, kuid seda korvab külaraamatukogu olemasolu. Pikasilla Algkooli raamatukogu 

kasutavad lisaks koolile ka Pikasilla külainimesed. Rahapuudusel ei saa tellida uudiskirjandust 

ja õpilaste kõikuva arvu tõttu on keeruline ette planeerida õpikute arvu. 

2.7.2 Kultuurimajad 

Riidaja Kultuurimaja asub Riidaja külas ja on Põdrala valla omand. Hoone ise on endine 

Riidaja mõisa magasiait, mis 1929.a. kohalike elanike poolt seltsimajaks ümber ehitati. 

Hoone olukord on rahuldav, vaja oleks uut küttesüsteemi. Riidaja Kultuurimajas on olemas 

kinoaparatuur. Koosseisulisi töötajaid on 1 (administraator), ringijuhte on 4.  

Kultuurimajas tegutseb 1 rahvatantsuring, 1 näitering, aeroobika, naiste käsitööring ja 

pensionäride ühendus. Siin asub ka avalik internetipunkt, kus on 2 aegunud arvutit, vajadus 

on uute arvutite ja tarkvara järele. Lisateenusena saab pesu pesta. Kultuurimaja kasutatakse 

ka külarahva kogunemiskohana, edaspidi lisaks noortekeskuse ja eakate päevakeskusena.  

Traditsioonilised üritused on Riidaja Kultuurimaja sünnipäev2, Põdrala valla pensionäride 

sügispidu, eelkooliealiste laste jõulupidu, emadepäev jne. Riidaja Kultuurimaja 

isetegevuslaste poolt valmistatakse ette ka Võrtsjärve mängude taidluskava.  

Maineürituseks võiksid kujuneda Riidaja mõisapäev, millega 2001.a alates tähistatakse 

Gerdruta kabel-kiriku taasavamist ja/või Riidaja lennupäev koostöös Eesti Era- ja Harrastus-

pilootide Liidu ning Torupillitaluga. 

Kultuurialast koostööd tehakse valla teiste asutustega ning isetegevusringide 

sõpruskollektiividega  

                                                      
2
 2009.aastal tähistati 80-ndat sünnipäeva 
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Pikasilla Rahvamaja tegutseb Pikasilla Algkooliga ühistes ruumides (saalis). Puudub juhataja, 

ringijuhtideks on Pikasilla kooli õpetajad. Hoone on heas korras, kuid võiks rohkem 

rakendust leida.  

Pori küla omaalgatusena korraldatakse traditsiooniliselt Pori külas aastas 2 suurüritust - 

jõulupidu ja jaanipäev, mis on külarahva enda organiseeritud. 

Seisuga jaanuar 2010 tegutsevad vallas järgnevad registreeritud kultuuri- ja spordiseltsid: 

Aktiivsed:  

 Memmede tantsurühm Nurmenukk (12 tantsijat) 

 MTÜ Põdrala Külade Ühendus (4 asutajaliiget) 

 Põdrala Valla Pensionäride Ühendus (95 liiget) 

 Põdrala Valla Maanaiste Seltsing (15 liiget) 

 Riidaja Spordiselts (15 spordihuvilist ) 

 MTÜ Põdrala Kütt 

 MTÜ Pikasilla-Purtsi Külaselts 

 MTÜ Leebiku Külaselts  

 

Passiivsed: 

 Riidaja Noorte Klubi Orto Käpikud 

 Seltsing Riidaja Rändurteater (projektipõhine) 

 Segarahvatantsurühm Riidaja (8 tantsijat) 

2.7.3 Muuseumid 

Põdrala vallas muuseumid puuduvad. 2008. Aastal loodi Riidaja mõisa peahoonesse 

ajalootuba. Ruum on remonditud, olemas digitaalse arhiivi loomiseks seadmed ja tarkvara. 

Ideaalis võiks kõrvalruumis olla näitusesaal.  

Iga-aastaselt toetab vallavalitsus Helme Koduloomuuseumi. 

2.8 Sport 
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Sportliku tegevuse materiaalseks aluseks on kaks koolimaja ja Pikasilla puhkeala. Riidaja 

Põhikooli hoones on võimla, koolil on ka oma staadion. Võimlat ja staadioni saavad vajadusel 

kasutada kohalikud elanikud ning Riidaja Spordiselts, toimuvad võrk- ja korvpallitreeningud. 

Pikasilla Algkool asub vanemas hoones, milles on olemas spordisaal ja korralik staadion 

Väike-Emajõe kaldal. 2000. Aasta suvel rajati kohalike elanike initsiatiivil ja vallavalitsuse 

toetusel Riidajasse võrkpalliplatsid, mida kohalikud elanikud, eriti noored, intensiivselt 

kasutavad. Külaliikumise raames oleks vajalik rajada spordiväljak Leebiku külasse. Riidaja 

Kultuurimaja ruumides on võimalik mängida lauatennist.  

Spordirajatised ja ehitised 

Nimetus Ehitusaasta Suurus, tingimused Ehituslik olukord 

Riidaja Põhikooli võimla 
1970, 

renoveeritud 
2007-2008 

288m², tingimused 
head 

Ehituslik olukord hea 

Riidaja kooli staadion 1967 

300m, tingimused 
rahuldavad, vajadus 
jooksuraja parema katte 
järele 

Rahuldav 

Pikasilla staadion 
1968, 

renoveeritud 
2007 

Kasutusel puhkealana, 
olemas staadionihoone ja 
olmehoone. Suurus 

16850m², tingimused 
head 

Ehituslik olukord hea, 
vajab haljastus-valgus-
tusprojekti elluviimist, 
tehniline projekt 
olemas 

Leebiku küla jalgpalliplats 2007 

Tavaline muruplats, 
väravad, võrgud jms 
olemas, haldab MTÜ 
Leebiku Külaselts 

Omaalgatuslik 
ettevõtmine 

Pikasilla kooli spordisaal 1967 Suurus 136 m2, hea Hea 

Pikasilla mänguplats 1980 Suurus 1254 m2,rahuldav Rahuldav 

Riidaja mõisapargis võrk-
palliväljak 

2004 Suurus 200 m2, hea Hea 

 

Põdrala vallas tegutsevad järgnevad spordiklubid: 

Klubi nimetus Asukoht Liikmete arv 

Seltsing Riidaja Spordiselts 
(noored korvpalli- ja 
võrkpallihuvilised) 

Riidaja küla 3 asutajaliiget 

Mitteformaalne sporditege-
vus Merts AM OÜ baasil, 
kavandatakse MTÜ loomist 
(jalgrattasport, jooksmine ja 
suusatamine) 

Pikasilla küla 6 liiget 

MTÜ Põdrala Külade 
Ühendus 

Vallaülene selts Planeeritud  
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Aktiivselt osaletakse Võrtsjärve mängudel ning Valgamaa suve- ja talimängudel, mis on 

suurimad spordiüritused täiskasvanutele.  

Traditsioonilised spordiüritused 

Nimetus Toimumise aeg Osalejate arv Korraldajad 

Võrtsjärve Talimängud kord aastas 400-500 (sh 
vallaelanikke 
50-60) 

Kordamööda Võrts-
järve ümbritsevad 
omavalitsused (7), sh 
Põdrala vald 

Võrtsjärve Suvemängud kord aastas 700-800 (sh 
vallaelanikke 
70-80) 

Kordamööda Võrts-
järve ümbritsevad 
omavalitsused (7), sh 
Põdrala vald 

Küladevahelised meistri-
võistlused võrkpallis, petanque`is 
ja lauatennises 

kord/kaks aastas 40 Seltsing Riidaja 
Spordiselts 

Maakondlikud suvemängud Kord aastas Kuni 1000 (sh 
vallaelanikke 
25)  

Valga Spordiliit MTÜ 

Maakondlikud talimängud Kord aastas Kuni 800 
(vallaelanikke 
15) 

Valga Spordiliit MTÜ 

2.9 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

2.9.1 Tervishoid 

Vallas ei ole perearsti/tervisekeskust, valla elanikke teenindavad Tõrva Tervisekeskus ja 

Tõrva linnas tegutsevad perearstid. Valla poolt osutatakse vajadusel transporditeenust 

elanike viimiseks perearsti juurde Tõrvasse, vajadusel aidatakse ravimite toomisega samuti 

Tõrvas asuvast apteekidest. Lisaks toetab vald koduõenduse teenuse saamist 

perearstikeskuse kaudu.  

Kiirabibrigaad asub Tõrva linnas.  

2.9.2 Sotsiaalhoolekanne 

Põdrala vallas tegeleb sotsiaaltööga sotsiaalnõunik. Vajadus on avahooldustöötaja järele.  

Käesoleval ajal puudub hooldekodu vanuritele ja erivajadustega inimestele. Vald ostab 

teenust peamiselt Tõrva ja Nõo hooldekodudelt. Tõrva Hooldekodus elab arengukava 

koostamise ajal3 Põdrala vallast 7 inimest. Pikas perspektiivis on kavas kolme omavalitsuse 

peale (Tõrva linn, Helme ja Põdrala vald) uus hooldekodu rajada, kuna tänased 20-24 kohta 

                                                      
3
 Jaanuar 2010 
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ei rahulda piirkonna tegelikke vajadusi. Lisaks sellele on hoone asukoht ebasobiv 

(liiklussõlmes) ning vana hoonena on seda keeruline tänapäeva nõuetele vastavaks 

rekonstrueerida.  

Avahooldus nii eakatele kui puuetega inimestele toimub enamasti „naaber aitab“ põhi-

mõttel. Mõnel juhul on see probleemiks, kuna „hooldajad“ kasutavad abivajajaid ära. 

Konkreetse avahooldustöötaja töölevõtmisel on probleemiks nii sobiliku inimese puudumine 

kui transport hooldatava juurde. Hetkel osutab vajajatele transporditeenust valla sotsiaal-

nõunik vastavalt oma ajalistele võimalustele. Puuetega inimeste toetamise korda tuleb 

muuta ning otsida häid näiteid mujalt valdadest. 

Laste kaitset soodustav eestkoste ja kasuperede süsteem ei toimi, kuna pole soovijaid, kes 

võtaksid peresse või eestkostele võõra lapse. See probleem vajab lahendust riiklikul tasemel. 

Vallale kuulub kaks sotsiaalkorterit - Pikasillas õpetajate majas asuv korter ning Riidaja 

endine arstipunkt. Mõlemad korterid vajavad sisustamist ning pisiremonti. Riidaja 

kultuurimaja juures on pesupesemisteenus, kuid seda kasutatakse vähe.  

Põdrala valla eakad on koondunud Põdrala valla Pensionäride Ühendusse, mille tööd aitab 

koordineerida valla sotsiaalnõunik. Põdrala eakad kasutavad ka Tõrva poolt pakutavaid 

võimalusi. Viimastel aastatel on kahjuks eakate endi huvi organiseeritud ürituste vastu olnud 

tagasihoidlik. Silmaringi laiendamiseks võiks korraldada õppereise teistesse piirkondadesse.  

Vallal on olemas sotsiaalregister SIS, mida täiendatakse pidevalt ja mille alusel toimub 

sotsiaalhoolekandealane töö. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel alustatakse uue program-

mi STAR juurutamist alates 01.aprillist 2010. Oluline on, et register oleks internetipõhine. 

Lisaks toimetulekutoetusele makstakse kohaliku omavalitsuse eelarvest ühekordseid toetusi 

(vt lisa 2):  sünnitoetus, I klassi minevatele lastele ranitsatoetus, matusetoetus, toetus 

küttepuude muretsemiseks üksielavatele väikese pensioniga vanuritele, ühekordne toetus 

inimestele, kes on sattunud mingil põhjusel raskesse olukorda, eakate sünnipäevatoetus 

(alates 2010 aastast). Kahes Põdrala valla territooriumil asuvas koolis saavad valla registrisse 

kantud lapsed tasuta toidu ja bussisõidu kooli. Eesmärk on säilitada kõikide eelpool mainitud 

toetuste maksmist valla poolt.  

2.10 Turvalisus ja politsei 

Vallaelanike turvalisuse tagamisel on kesksel kohal päästeteenistus ja politsei. Käesoleval ajal 

on mõlemad keskused Tõrvas. Põdrala valla territooriumi teenindab Tõrva Politseijaoskonna 
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vanemkonstaabel, kelle teeninduspiirkonnaks on peale Põdrala valla ka Helme vald. Ka 

Päästeteenistuse tugikomando, mis Põdrala valda teenindab, asub Tõrvas.  

Kuritegevuse tasemest Põdrala vallas annab ülevaate allolev tabel. 

Tabel 1. Kuritegevus Põdrala vallas 2007-2009 

 
2007 2008 2009 

Registreeritud kuriteod, s.h. 15 27 14 

vargused 3 12 6 

(korduvalt) joobes juhtimine 5 5 2 

muud 7 10 6 

Avastatud kuriteod 12 19 7 

Avastamise protsent 80,00% 70,37% 50,00% 

Väärteod, s.h. 100 118 82 

lubadeta juhtimine 12 8 2 

joobes juhtimine 9 5 1 

kiiruse ületamine 33 30 22 

liiklusnõuete rikkumised 19 39 19 

muud 27 36 38 

Alaealiste õigusrikkumised       

kuriteod 
 

9 0 

väärteod 13 19 9 
Allikas: Tõrva Politseijaoskond 

2.11 Tehniline infrastruktuur 

2.11.1 Maa ja hooned 

Põdrala vallas on kokku 12 722,3 hektarit maad. Haritavat maad 3 970,88 ha, looduslikku 

rohumaad 969,85 ha, metsaga on kaetud 6 028,49 ha.  

 

 

Joonis 8- Maakasutus Põdrala vallas seisuga 31.01.2010 
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Seisuga 31.01.2010 on riigi maakatastris registreeritud 1 029 katastriüksust pindalaga 11 

802,4 ha, mis moodustab 92,8% Põdrala valla territooriumist. Katastris registreerimata on 

veel vaid 919,9 ha. Maa omandist registreeritud katastriüksuste põhjal annab ülevaate 

alljärgnev joonis. 

Joonis 9. Maaomand Põdrala vallas seisuga 31.01.2010 

 

Detailplaneeringu kohustusega alad asuvad Pikasilla ja Riidaja külades. Võrtsjärve 

üldplaneeringu kohaselt on potentsiaalsed elamuehitusalad Pikasillast Karu küla poole ning 

bensiinijaamast metsa poole jääv kolmnurkne ala. 

Maakasutuse põhimõtted on sätestatud 2007. aastal kehtestatud Põdrala valla 

üldplaneeringus.  

Põdrala vallas pole loodud hoonete haldamiseks eraldi munitsipaalasutust. Hooneid haldab 

vallavalitsus. Valla hoonestus jaguneb kaheks: 

1. Sotsiaalkorterid, mis asuvad Riidaja ja Pikasilla külades 
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2. Üldkasutatavad hooned: 

a. Riidaja mõisakompleks sh Gerdruta kabel-kirik, 

b. Riidaja Põhikool 

c. Riidaja Kultuurimaja 

d. Pikasilla Algkool 

e. Pikasilla vabaõhulava koos puhkealaga. 

Hoonete korrashoiuks tellitakse teenust ehitusfirmadelt vähempakkumise konkursside 

alusel. 

2.11.2 Teedevõrk  

Põdrala valla infrastruktuur on tihedalt seotud  Helme valla ja Tõrva linnaga. 

Põdrala valda läbivaid riigimaanteid on 20 kogupikkusega 125,5 km. Mustkattega on neist 

55,0 km. Tähtsamad nendest on tugimaanteed Viljandi-Rõngu ja Pikasilla-Tõrva. Ühendus 

Valga, Viljandi ja Tartuga on  hea.  

Põdrala vallateed kogupikkusega 40,8 km on kõik inventariseeritud. Paljud neist on 

tolmuvabad ja/või kõvakattega, osaliselt vajavad remonti  ja tolmutõrje teostamist. Lisaks on 

valla hallata 1 sild Pori külas üle Helme jõe, 42 truupi, 2 parkalt kogupindalaga 900m² ning 

väiksemaid infrastruktuuriobjekte (liiklusmärgid, bussiootepaviljonid jmt). 

Oluline on Rulli-Leebiku, Suureküla ja Põrga-Leebiku-Pikasilla teede viimine kõvakatte alla 

(viimase puhul on vajalik koostöö Viljandi maakonnaga tee teise osa kõvakatte alla viimisel 

Kärstnani).  

Tabel 2. Põdrala valla eelarvelised vahendid teede korrahoiuks 2006-2010 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

2010 
(eelarve) 

Teede korrashoid 56 416,00 63 169,00 71 376,00 60 031,00  98 974,00  70 000,00 

s.h suvine teehoid 26 650,00 34 789,00 51 126,00 39 011,00  47 004,00  20 000,00 

s.h talvine teehoid 29 766,00 28 380,00 20 250,00 21 020,00  51 970,00  50 000,00 

Investeeringud teedesse 175 343,00 305 351,00 430 321,00 254 574,00  175 665,00  168 300,00 

Valgustuse maksumus 49 520,00 51 862,00 51 967,00 21 604,00  53 290,00  35 000,00 

 

Riik eraldab rahalisi vahendeid teede renoveerimiseks, vallateede korrashoidu (höövelda-

mine, lume koristus) teostatakse valla eelarvest. Juurdepääs valla küladele on rahuldav. 

Halvemas seisukorras on Karu küla, eelkõige talvisel ajal. Tegemist on Võrtsjärve äärse teega, 

millel on vaja korrastada ja uuendada kruusakate 5 km lõigul.  
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Lumetõrje toimub kõigil majapidamisteni viivatel teedel. Tolmutõrjet tehakse 0,6 km Leebiku 

– Maardina teelõigul. Vajadus tolmutõrje järele on ka Rulli ja Riidaja külades. Teeäärte 

niitmist teostatakse vastavalt eelarvelistele võimalustele kevadel ja sügisel.  

Viidamajandus Põdrala valla teedel vajab  korrastamist, samuti välisvalgustus Riidaja, Rulli ja 

Pori külades.  

Bussiliiklusega varustatus on piirkonniti erinev. Suhteliselt hea on see Pikasilla ja  Rulli 

külades. Maakonnasisene bussiliin ühendab piirkonda Tõrvaga, samuti läbivad külasid ka 

Viljandi bussiliinid. Põdrala valda läbivad maakondlikud bussiliinid, mida doteerib Valga 

Maavalitsus. Bussiliiklus on oluliselt halvenenud, kuna tänaseks on paljud liinid sõitjate 

vähesuse tõttu maha võetud.  

Tabel 3. Põdrala valda läbivad maakonnaliinid seisuga 31.01.2010 

LIINI NR VÄLJUMINE KM SAGEDUS MARSRUUT 

9 7:10 42 E-R (kool) Tuuri-Leebiku-Riidaja-Pikasilla 

9 15:10 56 E-R (kool) Pikasilla-Leebiku-Riidaja-Tuuri 

12 9:15 23 N Tõrva-Jõgeveste-Tõrva 

12 17:10 29 E-R (vaheaeg) Linna-Jõgeveste-Rulli-Tõrva 

32 6:40 41 E-L Tõrva-Riidaja-Pikasilla-Tõrva 

32 8:05 41 E-R Tõrva-Pikasilla-Riidaja-Tõrva 

32 8:05 49 L Tõrva-Pikasilla-Riidaja-Tõrva 

32 11:15 41 E, T, K, R Tõrva-Riidaja-Pikasilla-Tõrva 

32 11:15 49 N, L Tõrva-Riidaja-Pikasilla-Tõrva 

32 8:05 41 P Tõrva-Pikasilla-Riidaja-Tõrva 

32 11:15 41 P Tõrva-Riidaja-Pikasilla-Tõrva 

32 18:05 41 E-P Tõrva-Riidaja-Pikasilla-Tõrva 

 

Riidaja, Lõve, Pori ja Leebiku piirkonda teenindab koolibuss ning maakonnasisene bussiliin, 

mis ühendab piirkonda Tõrvaga. Halb on olukord Vanamõisa külas, kus liigub ainult koolibuss 

ning seetõttu suvel bussiühendus puudub.  

Tabel 4 Põdrala valla eelarveline toetus õpilasliini ülalpidamiseks 2005-2010 

Aasta  Eraldatud vahendid 

2005 287 312,00 

2006 370 712,00 

2007 460 410,00 

2008 315 595,00 

2009 373 831,00 

2010 (eelarve) 350 000,00 
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2.11.3 Vesi ja kanalisatsioon 

Vee- ja kanalisatsiooniseadmeid haldab  praeguse seisuga vallavalitsus, samuti on muutmisel 

Leebiku trasside omand. Riidaja küla vajab reoveepuhastusjaama. Rekonstrueerimist vajavad 

Riidaja Põhikooli ja Leebiku pumbajaamad.  

Tabel 5 Ülevaade Põdrala valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemist 

Tarbijate arv 170 + 100 koolides 

Teenusepakkujate arv 2 

Ühisveevõrkude kogupikkus (km) 2,614 

Puurkaevude arv 6 

Veepuhastusjaamade arv - 

Puhastusseadmete arv 3 rauaeemaldusseadet 

Võrkude tänane olukord Riidajal ja Pikasillal rahuldav, Leebikus 
mitterahuldav 

Ühiskanalisatsioonivõrgu 
kogupikkus (km) 

2,585 

Ühiskanalisatsiooni trasside arv 3 

Puhastusseadmete arv 1 

Fekaalivedu Jah 

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamisel lähtutakse Põdrala Vallavolikogu poolt 

kinnitatud „Põdrala valla Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavast 2009-2019“.  

Kuni aastani 2016 on kavas rekonstrueerida Riidaja ja Leebiku trassid ning välja ehitada 

Pikasilla puhkealalt lähtuv trass. Kavandatavate vee- ja kanalisatsioonitrasside asukoha 

määramiseks uutel perspektiivsetel ehitusaladel on otstarbekas koostada detailplaneering 

või krundijaotuskava, millega määratakse liikluskorralduse skeem, tehnovõrkude koridorid 

jmt. 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukavades sätestatud investeeringud 

INVESTEERING SUMMA (milj kr) 

Riidaja küla veetorustiku rekonstrueerimine 1,50 

Riidaja kooli veetorustiku rekonstrueerimine 0,35 

Leebiku küla veetorustiku rekonstrueerimine 0,95 

Pikasilla küla veetorustiku ehitamine 0,35 

Riidaja küla puurkaevu ehitamine 0,75 

Riidaja kooli puurkaevu rekonstrueerimine 0,45 

Leebiku küla puurkaevu rekonstrueerimine 0,45 

Pikasilla küla puurkaevu ehitamine 0,45 

Riidaja küla puurkaevu tamponeerimine 0,05 

VEEPROJEKTIDE MAKSUMUS KOKKU 5,30 

Leebiku küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 1,30 
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Riidaja kooli kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 0,60 

Riidaja küla reoveepuhasti ehitamine 0,50 

Leebiku küla biotiikide puhastamine 0,20 

KANALISATSIOONI-PROJEKTIDE MAKSUMUS KOKKU 2,60 

INVESTEERINGUTE MAKSUMUS KOKKU 7,90 

2.11.4 Katlamajad 

Tänaseks on Põdrala vallas üks tsentraalkatlamaja asukohaga Leebikus, mis teenindab  

paneelmajasid ja kuulub OÜ-le Ati. Teistes valla paneelmajades on välja ehitatud lokaalsed 

katlamajad. Kõik katlamajad töötavad põhiliselt kohalikul puiduküttel, koolide katlamajad 

vedelküttel.  

2.11.5 Elekter 

Põdrala valla territooriumil on suhteliselt palju elektriliine ning mitmed alajaamad. Peaala-

jaam asub Tõrvas. Osa alajaamadest ja elektriliinidest vajavad rekonstrueerimist, sellega 

tegeleb AS Eesti Energia. 

2.11.6 Post ja side 

Põdrala vallas on üks postkontor -  Riidaja postkontor, mis täna töötab osalise tööajaga. 

Põdrala valla Rulli küla teenindab Tõrva piirkondlik postkontor. 

Valla erinevad piirkonnad on postisidega erinevalt kindlustatud. Sidejaoskonna ümbruses 

elavatele inimestele on postiteenused hästi kättesaadavad, valla äärealadel on olukord selles 

osas halvem. 

Valla ainus telefonijaam asub Riidaja mõisahoones ning teenindab suuremat osa valla 

territooriumist. Osa valla külasid kasutab Tõrva telefonijaama teenust (Leebiku piirkond). 

Elanike varustatus telefonisidega on viimaste aastatega tunduvalt paranenud. Üldine olukord 

on rahuldav. Mobiilside võimalus on olemas.  

Kohalikele elanikele ja läbisõitvatele inimestele on avatud üks Avalik Internetipunkt Riidajas. 

Internetiga on kaetud kogu valla territoorium. 

2.12 Sõprussidemed ja koostöö 
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2.12.1 Külaliikumine  

Põdrala valla 14 külas ei ole valitud ühtegi külavanemat, samuti on tagasihoidlik olnud 

külaseltside moodustamine (jaanuaris 2010 registreeritud vaid 2 külaseltsi). Põdrala valla 

eelarvest on toetatud külaliikumist alljärgnevalt: 

 

Aasta 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

EEK 6669 12306 10342 10600 13300 35500 

 

Vajadus Leebiku küla päevakeskuse järele on igati põhjendatud, kuna see oleks multifunkt-

sionaalne: pakutaks pesupesemise võimalust, laste (lühiajalist) hoidmist, saaks lugeda/lae-

nutada raamatuid, ajakirju, ajalehti. Samas oleks seal võimalik vaadata ka televiisorit ning 

kasutada arvutit, kangastelgesid, õmblusmasinat jms. Määravaks saab Leebiku küla elanike 

huvi ja initsiatiiv päevakeskuse loomisel, vallal oleks toetav funktsioon. 

Riidajas on võimalik külaseltsi tööd organiseerida kultuurimajas, Rulli külas on plaanis 

ehitada bussiootepaviljon ümber külakeskuseks. Initsiatiivi on viimasel aastal näidanud ka 

Pikasilla rahvas.  

2.12.2 Koostöö omavalitsustega 

Põdrala vald teeb koostööd 10 Mulgimaa omavalitsusega Mulgi kultuuri edendamisel, 

plaanis on välja ehitada ühtne Mulgi külastuskeskus Helme valla territooriumil (Mulgi 

Häärber). Samuti on toimiv koostöö Valgamaa spordiliiduga, kellega koos korraldatakse 

Pikasillas 3 korda aastas spordiüritusi. Võrtsjärve Sihtasutuse kaudu suhtlevad tihedalt 

omavahel 7 Võrtsjärve äärset valda ning  naabervallad Valgamaal, seda koostööd on plaanis 

jätkata ka tulevikus. 

Otsest sõprusvalda Põdrala vallal ei ole. Rahvatantsijad suhtlevad rahvatantsurühmaga Tierpi 

Kommuunist Rootsi Kuningriigis, mis on kaudselt ka ainus Põdrala valla välispartner. Valga 

maakonna sõprusmaakonnad on Rootsis Jämtlandi maakond ja Ungaris Somogy maakond.  

2.13 Põdrala valla juhtimine 

2.13.1 Volikogu  

Valla kõrgeimaks kohalikuks võimuorganiks on vallavolikogu. Põdrala valla volikogus on 9 

liiget, tööd juhib volikogu esimees. Volikogu istungid toimuvad üldjuhul kord kuus. Volikogu 



Põdrala valla arengukava 2010-2025                                                                    

 

 
        34 

 

juures on moodustatud 4 alalist komisjoni -  revisjonikomisjon, sotsiaalkomisjon, haridus- ja 

kultuurikomisjon ning eelarve- ja majanduskomisjon.  

2.13.2 Vallavalitsus 

Vallavalitsus on kohalikus omavalitsuses täidesaatvaks organiks. Põdrala Vallavalitsus on 

neljaliikmeline. Sinna kuuluvad vallavanem, maakorraldaja, sotsiaalnõunik ning 

pearaamatupidaja. Vallavalitsuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid üldjuhul 2 

korda kuus. Suvepuhkust ei ole. Vallavalitsuses kui ametiasutuses on 7 ametikohta: 

vallavanem, vallasekretär, sotsiaalnõunik, maakorraldaja, pearaamatupidaja, raamatupidaja 

ja koristaja, arendusnõuniku ametikoht on täitmata. 

Põdrala Vallavalitsuse alla kuulub 7 eraldi eelarvega struktuuriüksust: Riidaja Põhikool,  

Riidaja Lasteaed, Riidaja Kultuurimaja, Riidaja Raamatukogu, Pikasilla Algkool, Pikasilla 

Rahvamaja ja Pikasilla puhkeala. Töökohtade arv ning tegevusala igas struktuuriüksuses on 

toodud alljärgnevas tabelis: 

Nimetus Tegevusala Töökohtade arv Tegevuspiirkond 

Riidaja põhikool Haridus 
11,7 (s.h. 7,32 riiklikult 

tasustatud) 
Põdrala vald 

Riidaja lasteaed Haridus 6 Põdrala vald 

Riidaja Kultuurimaja Huviharidus 1 Põdrala vald 

Riidaja raamatukogu Raamatukogu 1,5 Põdrala vald 

Pikasilla algkool Haridus 
5,2 (s.h. riiklikult tasustatud 

3,8) 
Põdrala vald 

Pikasilla Rahvamaja Huviharidus 0,1 Põdrala vald 

 

Lisaks tabelis toodud töökohtadele on Põdrala Vallavalitsuse palgal veel majandus- ja 

heakorratöötaja (0,75 töökohta), Gerdruta kabel-kiriku kabelivaht (0,2 töökohta) ning 

Pikasilla puhkeala korrashoiu eest vastutav töötaja (0,5 töökohta). Pikasilla Puhkeala on 

kavas luua vallavalitsuse hallatava struktuurina 2010.aasta jooksul.  

Põdrala vallavalitsus kasutab oma igapäevases töös järgmisi infosüsteeme või tarkvarasid4: 

Infosüsteem Kasutatav tarkvara 

Geoinfosüsteem 
 Rahvastikuregister RRWeb 

Raamatupidamine PMEN 

Sotsiaalregister SIS 5 

                                                      
4
 Seisuga 01.01.2010 

5
 Alates 01.04.2010 alustab Sotsiaalministeerium uue programmi STAR juurutamist 
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Dokumendiregister Postipoiss 

KOV tänavate/teederegister Mapinfo Professional 
KOV varade register raamatupidamisprogrammis, eraldi tarkvara ei ole 

Töökohaarvutid Office 2003, 2007, Gimp, Sybase, vabavara 

Wifi/Lan võrgud LAN võrgu tarkvara DHCP 
Jäätmevaldajate register Skarabeus+ 

Lisaks on vallal olemas intranet ning avalik koduleht aadressil www.podrala.ee 

Põdrala vald tunnustab oma kodanikke silmapaistvate kultuuri- või tööalaste saavutuste ja 

tähtpäevade (juubeli) puhul tänukirjaga. Kohalike ettevõtjate tunnustamiseks võiks koostöös 

vallavalitsusega välja töötada parimate ettevõtjate tunnustamise süsteem. 

Kord kvartalis ilmub Põdrala valla leht “Põdrala Teataja”, kus kajastatakse vallas toimuvat. 

Leht on saadaval ka elektroonselt valla kodulehel.  

2.13.3 Valla osalemine äriühingutes, MTÜdes ja SA-des 

Äriühingutest on Põdrala vallal osalus Kagu-Eesti Jäätmekeskuses, kus vallale kuulub 150 

aktsiat. Mittetulundusühendustes ja sihtasutustes on Põdrala valla osalemine toodud 

alljärgnevas tabelis: 

Nimi Tegevusala 
Põdrala valla 

staatus 

Võrtsjärve SA 
Turismi arendamine Võrtsjärve 
piirkonnas asutajaliige 

SA Valgamaa Arenguagentuur 
Valgamaa majandus ja elukeskkonna 
arendamine asutajaliige 

SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus 
Keskkonnaalase töö arendamine, 
korraldamine ja koostöö asutajaliige 

SA Tõrva Haigla Hooldushaigla asutajaliige 

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit 
Maakonna valdade ja linnade 
ühistegevus ja koostöö liige 

MTÜ Eesti Maaomavalitsuste Liit 
KOV üksuste huvide ja õiguste 
esindamine liige 

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu Piirkonna konkurentsivõime tõstmine liige 

Jämtlandi Lääni Majandusühistu 

Koostöö KOV ja regioonide vahel, 
kultuuri, tervishoiu, hariduse ja 
ettevõtluse arendamine liige 

MTÜ Mulgi Kultuuri Instituut Mulgi keele ja kultuuri säilitamine liige 

2.13.4 Valla eelarve 

Seoses üldise majandusliku madalseisuga on valla eelarve vähenenud 2004-2005 aastate 

tasemele ning on 2010.aastaks planeeritud veidi üle 11 miljoni krooni (vt lisa 4). Maksudest 

laekuvad tulud moodustavad 38,06 %, erinevad sihtotstarbelised toetused 52,96 % ning 

ülejäänud tulud jäävad alla 9%.  

http://www.podrala.ee/
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Joonis 10. Põdrala valla 2010.a eelarve tulude osakaalud 

 

Ka eelnevatel aastatel on olnud suurima osakaaluga valla tulubaasis olnud maksutulud ning 

sihtotstarbelised toetused.  

Joonis 11. Põdrala valla tululiigid 2006-2010 

 

 

Veidi alla poole kuludest moodustavad haridusvaldkonna kulud (2010.aastal 47,93%), 

järgnevad majandusvaldkonna, sotsiaalse kaitse ning kultuuri- ja sporditegevusega seotud 

kulud.  

Joonis 12. Põdrala valla 2010.a eelarve kulude osakaalud 
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Varasematel aastatel on valdkondlike kulude osakaalud olnud sarnased, suuremad 

muutused (2008.aastal kultuurivaldkonnas ning 2009.aastal hariduse valdkonnas) on tingitud 

saadud EL abirahadest investeeringute toetuseks (vt lisa 3). 

 

 

 

 

Joonis 13. Põdrala valla kulud valdkonniti 2006-2010 

 

 

3 Põdrala valla arenguperspektiivid 

3.1 Põdrala valla hetkeolukorra SWOT-analüüs 
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Põdrala valla hetkeolukorra SWOT-analüüs koostati 2009. aasta detsembris. Sellest võtsid 

osa Põdrala vallavalitsuse ja volikogu liikmed ning arengukava täiendamiseks loodud 

töörühmad (sotsiaalkomisjon, majandus-, keskkonna- ja halduskomisjon,  haridus-, kultuuri- 

ja spordikomisjon). 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 Ilus koht elamiseks (mitmekesine loodus)  

 Võimalused turismi arendamiseks 
heakorrastatud Riidaja mõisapargis ja 
Pikasilla puhkealal 

 Ajalooline järjepidevus („ma tulen 
mõisasse“) 

 Renoveeritud on mitmed ajaloolist ja 
kultuuriväärtust omavat hooned 

 Koostöö Tõrva- Helme piirkonnaga 

 Metsamaad, suurte läbivate magistraalide 
puudumine 

 Head põllumajandusmaad, sööti jäänud 
põllumaade osatähtsus väike 

 Hea hariduse infrastruktuur 

 Tugev sotsiaaltöötaja vallas, 
sotsiaalteenused heal tasemel 

 Aktiivne ja tugev sporditegevus 

 Valla administreerimine sujub hästi, 
poliitiline stabiilsus 

 Tegutsevad ettevõtjad, kes toovad valda 
turiste (torupillitalu, jahisektsioonid jmt) 

 

 Inimesed on passiivsed, Õhne jõgi poolitab 
elanikkonna kaheks 

 Tolmused teed 

 Ettevõtluseks ebasobiv (kauguse tõttu on 
transpordikulud suured) 

 Vähene ettevõtlus, olemasolevad ettevõtted 
on väikesed 

 Turismi valdkond on vallas ebaühtlaselt 
arenenud 

 Pikasillas Väike-Emajõe äärne territoorium 
on piiratud, maad eraomandis 

 Bussiliiklus Tõrva kui lähima keskusega 
ebapiisav, ühistranspordi kehv korraldus (mõnes 

külas  puudub bussiliiklus, puudub võimalus sõita 
ilma vaheistumiseta Valka, Tartusse, Viljandisse) 

 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid amorti-
seerunud või puuduvad 

 Põdrala vald on Valga maakonna ääremaa 

 vallaeelarve pingelisus, vähe vahendeid 
investeeringuteks 

 kasvav töötus, maksumaksjate arvu langus 

 perearsti vastuvõtupunkti puudumine 

 

VÕIMALUSED OHUD 

 Pikasilla puhkeala arendamine (puhkajate 
suunamine, marsruutide arendamine ja 
radade hooldamine, kalandus ja kalurid, 
sildid, viidad, kohalike elanike kaasamine 
arendustegevustesse) 

 Valla sidumine Võrtsjärvega (kalaturg, 
uisurajad jmt) 

 Põllumajanduse ja metsanduse arendamine 

 Riidaja mõisakompleksi taaskasutusse 
võtmine (funktsiooni leidmine ja taastamine, 
märgistus) – „hullude“ ideede ja legendide 

 Õpilaste arvu üldine vähenemine  

 Elanikkonna vastasseis teatud liiki 
ettevõtlusele (nt sigala) 

 Elanikke ei õnnestu ühistesse ettevõtmis-
tesse kaasata, jätkuv passiivsus 

 Valla tulubaasi vähenemine tööealise 
elanikkonna vähenemise (noorte, haritute ja 
ettevõtlikke inimeste väljaränne) ning 
vananemise tõttu 

 Riigi regionaalpoliitika puudumine  või selle 
ebastabiilsus 
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leidmine 

 Mõisapäevade taaselustamine, koostöö 
arendamine ettevõtjatega (Ants Tauli 
torupillitalu, lennuväli) 

 Oma-algatuse ja külaliikumise arendamine, 
seeläbi elanikkonna aktiviseerimine ning 
ühendamine mõlemal jõe kaldal 

 Riidaja ja Pikasilla elanike koostöö 
parandamine  ühiste tegevuste ja 
ettevõtmiste kaudu (ühised üritused, ühised 
talgud jms) 

 Sportimistingimuste arendamine  

 Nišš rahuliku elupaigana vanemale elanik-
konnale 

 Väikelennukite lennuvälja töölerakendamine 

 EL abirahade kaasamine arendustegevus-
tesse 

 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi arendamine 
EL abirahade toel 

 jahiturismi arendamine 

 valdade ühinemine ja omavaheline koostöö 

 teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 
halvenemine (post, metskonnad jm 
likvideerimine maapiirkondadest - asutuste 
ja teenuste koondumine suurlinnadesse) 

 kohaliku omavalitsuse kohustuste kasv ilma 
riigipoole finantseerimiseta 

 sotsiaalteenuseid vajavate inimeste arvu 
oluline kasv 

 

 

 

 

3.2 Põdrala valla arenguperspektiivide kirjeldus 

Põdrala valla suurimaks tugevuseks võib nimetada ilusat loodust ning rikast kultuurilist 

ajalugu. Need ühelt poolt aitavad kaasa kvaliteetse elu- ja töökeskkonna loomisele, teiselt 

poolt on headeks eeldusteks turismi arendamisel. Põdrala valla ühelt poolt tugevuseks ning 

teiselt poolt ka nõrkuseks on tema geograafiline asend. Jäädes eemale suurtest 

maanteedest, on tal soodne asend Võrtsjärve lõunatipus just loodusega seotud tegevuste 

arendamiseks. Puhas looduskeskkond ja metsamaa suur osakaal annavadki Põdrala vallale 

hea puhkemajandusliku stardipositsiooni. Jäädes kunagise Mulgimaa aladele, kuulub ta  

ajalooliselt väljakujunenud kompaktsesse Tõrva-Helme piirkonda.  Asukohast tulenevalt on 

Põdrala vald kaasatud nii Valgamaa, Mulgimaa kui ka Võrtsjärve piirkonna arendustegevusse, 

saades niiviisi kasu erinevate arendustegevuste sünergiast. Ettevõtluse arendamiseks on 

vallas piisav infrastruktuur, leidub ka tühje tootmiseks kohandatavaid pindu. Maade viljakus 

on heaks eelduseks põllumajandustegevuse arengule. Seda kinnitab asjaolu, et viimastel 



Põdrala valla arengukava 2010-2025                                                                    

 

 
        40 

 

aastatel on üha enam maid võetud põllumajanduslikku kasutusse. Vallas on täna hea 

hariduse infrastruktuur ning hästi toimiv sotsiaalteenuste süsteem. Põdrala inimesed on 

sportlikud, millest võib ka järeldada, et tervislikud eluviisid on au sees. Valla administreeri-

mine sujub tõrgeteta ning poliitiliselt stabiilses keskkonnas.  

Põdrala valla suurimaks nõrkuseks on elanike passiivsus, vahel ka vastuseis uutele 

tegevustele ja/või ettevõtmistele. Ettevõtlust on vallas vähe ning seda ei soosi ka kaugus 

suurematest maanteedest. Tehniline infrastruktuur (teed, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid) 

vajavad täiendavaid investeeringuid, mida kahaneva eelarve juures on keeruline ellu viia.  

Põdrala valda nähakse Valgamaa ääremaana, seda süvendab veelgi halvenenud bussiliiklus 

ning olulisemate teenusepakkujate (arst, kiirabi, politsei, post jmt) lahkumine linnadesse või 

suurematesse keskustesse. Probleemiks on oma tunnusürituse puudumine, mis aitaks kaasa 

turismisektori arendamisele. Viimase aasta jooksul on suurenenud töötute arv, mis 

omakorda avaldab negatiivset mõju valla eelarvele. 

Põdrala valla peamiseks arenguvõimaluseks on valla arendamine turismisihtkohana – seda 

nii ise investeerides kui luues selleks ettevõtjatele tingimusi. Seni on vähekasutatud veeko-

gude poolt pakutavad võimalused (s.h. kalanduse arendamisel)  - eelkõige Võrtsjärve äärse 

Pikasilla puhkeala arendamine ning Õhne jõe aktiivsem kasutamine nt kanuumatkadeks. 

Vajalik on koostöö arendamine ka Riigimetsa Majandamise Keskuse, Keskkonnateenistuse jt 

organisatsioonidega. Täiendavate külastajate meelitamiseks on vajalik oma tunnusürituse 

käivitamine ja/või taaselustamine (nt mõisapäevad). Positiivse mõjuga valla arengule on 

kindlasti elanikkonna aktiviseerimine ning külaliikumise areng, soodustades nii uute 

külaseltside tekkimist kui olemasolevate tegevuse käivitamist/laiendamist. Siinkohal tuleks 

ka ära kasutada elanike sportlikku aktiivsust külaseltside sportliku tegevuse ja infrastruktuuri 

arendamisel.  

Põdrala valla suurimaks ohuks on elanikkonna vähenemine ning vananemine. See avaldab 

negatiivset mõju valla eelarvele (tulumaksu laekumise vähenemine, sotsiaaltoetuste 

suurenemine), kaudselt aga kogu valla tegevusele (tekib vajadus koole sulgeda jmt). 

Elanikkonna vähenemise tõttu jääb kohapealseid teenuseid veelgi vähemaks ning 

ääremaastumine süveneb. See omakorda sunnib aktiivsemaid inimesi lahkuma. Tekib 

omamoodi nõiaring, kust välja rabeleda ei ole lihtne.  
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4 Põdrala valla arengustrateegia aastani 2025 

4.1 Põdrala valla visioon 2025 

Põdrala valla arengustrateegia lähtealuseks on Põdrala valla visioon, mis on sõnastatud kui 

olulisemate valdkondade – keskkond, ettevõtlus, elukeskkond – visioonide summana.  

Põdrala vald on turvaline koht elamiseks, töötamiseks ja puhkamiseks, kus on 

tagatud kõik sotsiaalsed garantiid, tingimused ettevõtluseks ning puhas ja 

kaunis looduskeskkond. 

 

4.2 Valdkondlikud arengueesmärgid ning nende saavutamise vahendid 

Erinevate valdkondade puhul võib välja tuua konkreetse valdkonna peamise 

eesmärgi/eesmärgid ning nende eesmärkideni jõudmiseks vajalikud vahendid ja tegevused. 

4.2.1 Keskkonna valdkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: säilib puhas looduskeskkond ning kaitsealused objektid, valla üldilme on 

hooldatud, tagatud on looduskeskkonna ökoloogiline tasakaal ning veekogude puhtus. 

SAAVUTAMISE VAHENDID:  

 koostöö Riigimetsa Majandamise Keskuse ja teiste huvitatud organisatsioonidega 

(Keskkonnateenistus jt) kaitsealuste parkide ja objektide pideval hooldamisel 

 Õhne jõe puhastamine  

 Vallateede hooldustööd (niitmine) 

 Koostöö arendamine elanikega heakorra tagamisel  

 ÜVK-s sätestatud investeeringute elluviimine 

4.2.2 Ettevõtlusvaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: soodne ettevõtluskeskkond 

SAAVUTAMISE VAHENDID:  

 Ettevõtjate ja omavalitsuse vahelise koostöö arendamine, edukate ettevõtjate 

tunnustamine 
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 Aktiivne info jagamine vallale kuuluvate vabade ettevõtluseks sobivate pindade 

kohta, info lisamine valla kodulehele 

 Ettevõtlust arendavate organisatsioonide toetamine ja nende töös osalemine  

 Ühistegevused Tõrva linna ja Helme vallaga 

 Algajate ettevõtjate toetamine koostöös kogenud ettevõtjatega (mentorlus) 

4.2.3 Turismivaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: mitmekesiste aktiivpuhkuse võimaluste ja ajaloopärandiga turismisihtkoht 

SAAVUTAMISE VAHENDID:  

 Pikasilla puhkeala arendamine, s.h 

o Puhkekohtade ja loodusradade väljaehitamine koostöös erametsaomanikega 

o Infopunkti käivitamine (koostöös Võrtsjärve SA-ga) 

o Veeturismi marsruutide koostamine koostöös ettevõtjatega 

o Paatide tankimisteenuse arendamine koostöös ettevõtjatega 

o Haljastusprojekti elluviimine ja välisvalgustuse rajamine 

o Kämpingute ja mänguväljakute rajamine 

 Riidaja pargi arendamine, s.h. 

o Puhkekohtade ja loodusradade väljaehitamine koostöös maaomanikega 

o Haljastusprojekti elluviimine ja välisvalgustuse rajamine 

o Spordiradade rajamine ja hooldamine  

 Õhne jõe puhastamine koostöös Tarvastu vallaga 

 Veekogude (Õhne jõgi ja Võrtsjärv) aktiivsem kasutamine loodusturismi arendamisel 

(nt kanuumatkad, laevaliikluse taastamine Võrtsjärvel, kalastamine jmt) 

 Võimaluste loomine ratsaturismi arendamiseks Helme jõe orus 

 Kaitsealuste objektide  ja matkaradade viidastamine ning infotahvlitega varustamine 

 Riidaja mõisakompleksile kasutusfunktsiooni leidmine ja kasutuselevõtt 

 Valla kodulehe uuendamine, sinna info ja fotode lisamine ja süstematiseerimine 

turismiobjektide ja ettevõtjate kohta 

 Turismimarsruutide väljatöötamine koostöös Helme valla ja Tõrva linnaga 

 Turismiressursside ühine haldamine, koostöövaldkondade määratlemine Tõrva linna 

ja Helme vallaga 

 Põdrala valla maineürituse väljatöötamine ja elluviimine 

 Mõisaparkide, mälestusmärkide ja teiste  turismiobjektide pidevad heakorratööd 
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4.2.4 Haridusvaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: kodulähedase kooli säilimine                              

SAAVUTAMISE VAHENDID:  

 Koolide arvutiklasside kaasajastamine 

 Riidaja põhikooli vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ühendamine ühtsesse süsteemi 

 Koolide korrastamine 

 Õpilastele tasuta koolilõuna ja transpordi kindlustamine valla koolides 

 Valla koolide propageerimine lapsevanematele 

4.2.5 Kultuuri- ja spordivaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: mitmekesised vaba aja veetmise võimalused, elanikkonna üldise teadlikkuse ja 

harituse tõus. 

SAAVUTAMISE VAHENDID:  

 Riidaja mõisakompleksile kasutusfunktsiooni leidmine ja kasutuselevõtt 

 Kultuurimaja, vallamaja, raamatukogu jt seltside ruumide ühise küttesüsteemi 

väljaehitamine  

 Valla maineürituse (nt vallapäev) väljatöötamine ja käivitamine 

 Huvitegevuseks vahendite soetamine  

 Multifunktsionaalsete treeningsaalide rajamine külaseltside abil 

 Spordiväljakute rajamine külaseltside abil 

 Suusaradade rajamiseks ja hoolduseks tehnika soetamine 

 Pikasillas veespordiharrastuseks võimaluste loomine (nt sõudmine, jmt) 

 Pikasilla ujumiskoha korrastamine 

 Spordi- ja kultuuriühenduste tegevuse toetamine 

 Traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimine 

 Huvialaringide tegevuse jätkuv toetamine 

 Vallapoolse tunnustuse (meene) väljatöötamine 
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4.2.6 Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna eesmärk ja saavutamise 

vahendid 

EESMÄRK: kõrge sotsiaalne turvalisus, kättesaadavad ja kvaliteetsed teenused 

SAAVUTAMISE VAHENDID:  

 Avahooldustöötaja töölerakendamine 

 Avahoolduse korraldamiseks transpordivahendi soetamine 

 Valla elanike terviseprofiili koostamine teenuste laiendamiseks ja arendamiseks, 

tegevuskava koostamine 

 Ühise hoolekandeasutuse rajamine piirkonda (Tõrva, Helme, Põdrala, Hummuli) 

 Eakate aktiviseerimine, õppereiside korraldamine silmaringi laiendamiseks, abi 

projektide koostamisel ja rahade taotlemisel, arvutikoolituste korraldamine või info 

vahendamine 

 Puuetega inimeste toetamise korra väljatöötamine 

 Sotsiaalkorterite remontimine ja sisustamine 

 Eestkoste- ja kasuperede süsteemi arendamine 

 Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine 

4.2.7 Turvalisusvaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: turvaline elukeskkond 

SAAVUTAMISE VAHENDID:  

- Ennetustegevus elanikkonnale 

- Turvakaamerate paigaldamine avalikesse kohtadesse  

4.2.8 Infrastruktuurivaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: Kvaliteetne, kaasaegne ja keskkonnanõuetele vastav tehniline infrastruktuur 

SAAVUTAMISE VAHENDID:  

 Valla teeäärte niitmine, tolmu- ja lumetõrje teostamine 

 Rulli-Leebiku, Põrga-Leebiku-Pikasilla ning Suureküla teede viimine kõvakatte alla 

(vajalik koostöö Viljandi maakonnaga tee teise osa kõvakatte viimisel Kärstnani). 

 Viitade ja välisvalgustuse korrastamine 
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 Bussiootepaviljonide uuendamine 

 Kergliiklustee rajamine Riidaja keskusest koolini 

 Heakorra tagamisel koostöö tegemine eraomanikega 

 ÜVK-s kavandatud investeeringute elluviimine 

 Kvaliteetse internetiühenduse arendamisele kaasa-aitamine valla territooriumil 

 Wifi levialade loomine avalikesse kohtadesse 

4.2.9 Koostöövaldkonna eesmärk ja saavutamise vahendid 

EESMÄRK: Aktiivne külaliikumine, tugev kolmas sektor, koostöö naabervaldadega 

SAAVUTAMISE VAHENDID:  

 Koostöö jätkamine Tõrva linna ja Helme vallaga 

 Koostöö jätkamine Võrtsjärve SA-ga ja Mulgimaa piirkonnaga 

 Koostöö jätkamine maakonna tasandil 

 Osalemine ühisüritustel, nende korraldamine Põdrala vallas  

 Valla elanike omaalgatuse toetamine ja julgustamine 

 Õppereiside ja koolituste võimaldamine, info vahendamine 

 Päevakeskuse rajamise toetamine külakeskustesse 

 Külaseltsidele vajaliku infrastruktuuri loomise toetamine (sportimisvõimalused, 

kultuurilised tegevused jmt) 

 Abi projektide algatamisel, koostamisel ja elluviimisel 

 Ühinemise soodustamine 

5 Põdrala valla tegevuskava  

5.1 Tegevuskava koostamise põhimõtted 

Põdrala valla tegevuskava on koostatud aastateks 2010-2014 ehk siis järgmiseks viieks 

aastaks alates arengukava koostamise ja vastuvõtmise aastast (kaasa arvatud). Tegevuskava 

on otseselt tulenev arengukava punktist 3.2. Põdrala valla arenguperspektiivid. Tegevuskava 

on jagatud 9-ks erinevaks valdkonnaks ning iga valdkonna juures on välja toodud peamine 

eemärk, mille juures on loetletud eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused ning millistel 

aastatel mingeid tegevusi tuleb ellu viia. Tegevuskava elluviimise eest vastutab Põdrala 

vallavalitsus. 
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5.2 Tegevuskava aastateks 2012-2018 

5.2.1 Keskkond ja loodushoid 

EESMÄRK: Säilib puhas looduskeskkond ning kaitsealused objektid, valla üldilme on hooldatud, tagatud on looduskeskkonna ökoloogiline 

tasakaal ning veekogude puhtus. 

Tegevused    Elluviimise aeg Teostaja / vastutaja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Koostöö Riigimetsa Majandamise Keskuse ja teiste huvitatud 
organisatsioonidega (Keskkonnateenistus jt) kaitsealuste parkide 
ja objektide pideval hooldamisel 

 
x 

 
x 

 
x 

 
     x 

 
x 

 
x 

 
x 

Vallavalitsus 

Õhne jõe puhastamine  x x x x x x x Vallavalitsus 

Vallateede hooldustööd (niitmine) x x x x x x x Vallavalitsus 

Koostöö arendamine elanikega heakorra tagamisel  
x x x 

   x    x x 
  x 

Vallavalitsus / eraomanikud 
/ külaseltsid 

ÜVK-s sätestatud investeeringute elluviimine x x x x x x x Vallavalitsus 

5.2.2 Ettevõtlus 

EESMÄRK: soodne ettevõtluskeskkond 

Tegevused    Elluviimise aeg Teostaja / vastutaja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Ettevõtjate ja omavalitsuse vahelise koostöö arendamine, 
edukate ettevõtjate tunnustamine x x x 

 
x 

 
x 

 
x x 

Vallavalitsus 
koostöös 
ettevõtjatega 

Aktiivne info jagamine vallale kuuluvate vabade ettevõtluseks 
sobivate pindade kohta, info lisamine valla kodulehele 

x x x 
 
x 

 
x 

 
x 

x 
Vallavalitsus 
koostöös 
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ettevõtjatega 

Ettevõtlust arendavate organisatsioonide toetamine ja nende 
töös osalemine 

x x x 
    x x x 

x 
Vallavalitsus 

Ühistegevused Tõrva linna ja Helme vallaga x x x x x x x Vallavalitsus  

 
Algajate ettevõtjate toetamine koostöös kogenud ettevõtjatega 
(mentorlus) 

x    x x 

 
x 

 
x 

 
x 

x 

Vallavalitsus koostöös 
ettevõtjate ja  
Valgamaa 
Arenguagentuuriga 

5.2.3 Turism 

EESMÄRK: mitmekesiste aktiivpuhkuse võimaluste ja ajaloopärandiga turismisihtkoht 

Tegevused    Elluviimise aeg Teostaja / vastutaja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Pikasilla puhkeala arendamine, s.h 
 Puhkekohtade ja loodusradade väljaehitamine koostöös 

erametsaomanikega 
 Infopunkti käivitamine (koostöös Võrtsjärve SA-ga) 
 Veeturismi marsruutide koostamine koostöös 

ettevõtjatega 
 Paatide tankimisteenuse arendamine koostöös 

ettevõtjatega 
 Haljastusprojekti elluviimine ja välisvalgustuse rajamine 
 Kämpingute ja mänguväljakute rajamine 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
x 

 
x 

Vallavalitsus 
koostöös Võrtsjärve 
SA-ga ja 
naabervaldadega 

Riidaja pargi arendamine, s.h. 
 Puhkekohtade ja loodusradade väljaehitamine 
 Haljastusprojekti elluviimine ja välisvalgustuse rajamine 
 Spordiradade rajamine ja hooldamine 

 

x x x 

 
    
   x 

 
 
x 

 
    
x x 

Vallavalitsus 
koostöös 
maaomanike ja 
MTÜdega 
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Õhne jõe puhastamine  x x x 

    
 x 

 
x 

 
x x 

Vallavalitsus 
koostöös Tarvastu 
vallaga 

Kaitsealuste objektide  ja matkaradade viidastamine ning 
infotahvlitega varustamine 

x x x 
x x x 

x 
Vallavalitsus 

Riidaja mõisakompleksile kasutusfunktsiooni leidmine ja 
kasutuselevõtt x x x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Vallavalitsus 
koostöös ettevõtjate 
ja MTÜdega 

Valla kodulehe uuendamine, sinna info ja fotode lisamine ja 
süstematiseerimine turismiobjektide ja ettevõtjate kohta 

X X X 
x x x 

x 
Vallavalitsus 

Turismimarsruutide väljatöötamine koostöös Helme valla ja 
Tõrva linnaga X X X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Vallavalitsus / Helme 
Vallavalitsus / Tõrva 
Linnavalitsus 

Põdrala valla maineürituse väljatöötamine ja elluviimine 
X X X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Vallavalitsus 
koostöös ettevõtjate 
ja MTÜdega 

Mõisaparkide, mälestusmärkide ja teiste  turismiobjektide 
pidevad heakorratööd 

X X X 
x x x 

x 
Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

5.2.4 Haridus 

EESMÄRK: kodulähedase kooli säilimine                             

Tegevused    Elluviimise aeg Teostaja / vastutaja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Koolide arvutiklasside kaasajastamine x    x x x Vallavalitsus  

Riidaja põhikooli vee- ja kanalisatsioonisüsteemi ühendamine 
ühtsesse süsteemi 

x x 
 
x 

 
x 

 
x x x 

 
Vallavalitsus  
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Koolide korrastamine x x      Vallavalitsus 

Õpilastele tasuta koolilõuna ja transpordi kindlustamine valla 
koolides 

x x 
 
x 

 
x 

 
x x x 

Vallavalitsus  

Valla koolide propageerimine lapsevanematele x x 
  x x x 

x x 
Koolid koostöös 
vallavalitsusega 
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5.2.5 Kultuur ja sport 

EESMÄRK: mitmekesised vaba-aja veetmise võimalused, elanikkonna üldise teadlikkuse ja harituse tõus. 

Tegevused    Elluviimise aeg Teostaja / vastutaja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Riidaja mõisakompleksile kasutusfunktsiooni leidmine ja 
kasutuselevõtt 

x x X 
     x x x 

x 
Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Kultuurimaja, vallamaja, raamatukogu jt seltside ruumide ühise 
küttesüsteemi väljaehitamine  

X X X 
x x x 

x 
Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Valla maineürituse (nt Vallapäev) väljatöötamine ja käivitamine X X X 
x x x 

x 
Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Huvitegevuseks vahendite soetamine ja vajaliku personali 
töölevõtmine  

X X X 
x x x 

x 
Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Multifunktsionaalsete erinevate vahenditega varustatud 
treeningsaalide rajamine koostöös külaseltsidega 

X X X 
x x x 

x 
Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Spordiväljakute rajamine koostöös külaseltsidega 
X X X 

x x x 
x 

Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Suusaradade rajamiseks ja hoolduseks tehnika soetamine X x x     Vallavalitsus 

Pikasillas veespordiharrastuseks võimaluste loomine (nt 
sõudmine, aerutamine jmt) 

X X X 
x x x 

x 
Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Pikasilla ujumiskoha korrastamine 
X X x 

x x x 
x 

Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Spordi- ja kultuuriühenduste tegevuse toetamine x x x x x x x Vallavalitsus  

Traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimine 
X X X 

x x x 
x 

Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Huvialaringide tegevuse jätkuv toetamine x x x x x x x Vallavalitsus  

Vallapoolse tunnustuse (meene) väljatöötamine x x x     Vallavalitsus 
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5.2.6 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 

EESMÄRK: kõrge sotsiaalne turvalisus, kättesaadavad ja kvaliteetsed teenused 

Tegevused    Elluviimise aeg Teostaja / vastutaja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Avahooldustöötaja töölerakendamine X x x     Vallavalitsus  

Avahoolduse korraldamiseks transpordivahendi soetamine X       Vallavalitsus  

Valla elanike terviseprofiili koostamine teenuste laiendamiseks ja 
arendamiseks, tegevuskava koostamine x x x 

   
 

Vallavalitsus, abi 
Tervisearengu 
Instituudist 

Ühise hoolekande asutuse rajamine piirkonda (Tõrva, Helme, 
Põdrala, Hummuli) 

 
X 

 
X 

 
X 

     
x 

 
x 

 
x  

Vallavalitsused 

Eakate aktiviseerimine, õppereiside korraldamine silmaringi 
laiendamiseks, abi projektide koostamisel ja rahade taotlemisel, 
arvutikoolituste korraldamine või info vahendamine 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
x 

Vallavalitsus 
koostöös MTÜdega 

Puuetega inimeste toetamise korra väljatöötamine x x      Vallavalitsus  

Sotisaalkorterite remontimine ja sisustamine x x x     x x   Vallavalitsus 

Sotsiaaltoetuste maksmise jätkamine x x x 
     x x     x 

x  
Koolid koostöös 
vallavalitsusega 

5.2.7 Turvalisus 

EESMÄRK: turvaline elukeskkond 

Tegevused    Elluviimise aeg Teostaja / vastutaja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  
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Ennetustegevus elanikkonnale 

 
X 

 
X 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Vallavalitsus koostöös 
Politsei ja 
Päästeametiga 

Turvakaamerate paigaldamine avalikesse kohtadesse  X X x x    Vallavalitsus  

5.2.8 Infrastruktuur 

EESMÄRK: Kvaliteetne, kaasaegne ja keskkonnanõuetele vastav tehniline infrastruktuur 

Tegevused    Elluviimise aeg Teostaja / vastutaja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Valla teeäärte niitmine, tolmu- ja lumetõrje teostamine X X X x x x x Vallavalitsus 

Rulli-Leebiku, Põrga-Leebiku-Pikasilla ning Suureküla teede 
viimine kõvakatte alla  X X X 

 
x 

 
x 

 
x x 

Vallavalitsus  (vajalik 
koostöö Viljandi 
maakonnaga tee teise osa 
kõvakatte alla viimisel 
Kärstnani). 

Heakorra tagamisel koostöö tegemine eraomanikega 
X X X 

 
      x 

 
x 

 
x x 

Vallavalitsus koostöös 
eraomanike ja 
külaseltsidega 

ÜVK-s kavandatud investeeringute elluviimine X X X x x x x Vallavalitsus 

Viitade ja välisvalgustuse korrastamine X X X x x x x Vallavalitsus 

Bussiootepaviljonide uuendamine X X X x x x x Vallavalitsus 

Kergliiklustee rajamine Riidaja keskusest koolini 
X   

   
 

Vallavalitsus ja 
Maanteeamet 

Wifi levialade loomine avalikesse kohtadesse 
X X x 

   
 

Vallavalitsus 
koostöös 
külaseltsidega 

5.2.9 Koostöö 

EESMÄRK: Aktiivne külaliikumine, tugev kolmas sektor, koostöö naabervaldadega 
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Tegevused    Elluviimise aeg Teostaja / vastutaja 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

 
Koostöö jätkamine Tõrva linna ja Helme vallaga 

X X X 
    x x x 

X 
Vallavalitsus  

 
Koostöö jätkamine Võrtsjärve Sa-ga ja Mulgimaa piirkonnaga 

X X X 
x x x 

x 
Vallavalitsus  

 
Koostöö jätkamine maakonna tasandil 

X X X 
x x x 

X 
Vallavalitsus 

 
Osalemine ühisüritustel, nende korraldamine Põdrala vallas  

X X X 
    x x x 

X 
Vallavalitsus 

 
Valla elanike omaalgatuse toetamine ja julgustamine 

X X X 
x x x 

X 
Vallavalitsus 

 
Õppereiside ja koolituste võimaldamine, info vahendamine 

X X X 
x x x 

X 
Vallavalitsus 

 
Päevakeskuse rajamise toetamine külakeskustesse 

X X X 
x x x 

X 
Vallavalitsus koostöös 
külaseltsidega 

Külaseltsidele vajaliku infrastruktuuri loomise toetamine 
(sportimisvõimalused, kultuurilised tegevused jmt) X X X 

x x x 
X 

Vallavalitsus 
koostöös 
külaseltsidega 

Abi projektide algatamisel, koostamisel ja elluviimisel 
X X X 

x x x 
X 

Vallavalitsus 
koostöös 
külaseltsidega 
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6 Arengukava elluviimise seire 

Arengukava kehtestab Põdrala Vallavolikogu ning selle reaalse elluviimise eest vastutab 

vallavalitsus.  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lg 7 ütleb, et hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks 

vaatab volikogu valla või linna arengukava läbi  ja võtab vastu otsuse selle täitmise ja vajadusel 

muutmise kohta. Eraldi tähelepanu tuleb kindlasti pöörata tegevuskava ja investeeringute kava 

ülevaatamisele ja uuendamisele, kuna need on koostatud lühemaks perioodiks kui arengukava 

üldiselt. Samuti on arengukava oluliseks alusdokumendiks vallaeelarve koostamisel. 

Kindlasti tuleb üle vaadata tegevuskavas ja investeeringute kavas kirjeldatud tegevused, võtta 

välja juba elluviidud tegevused ning hinnata eelseisvate tegevuste elluviimise aega ja maksumust 

ning vajadusel mõlemat korrigeerida. Samuti tuleb igal aastal kooskõlas vallaeelarve 

võimalustega lisada tegevus- ja/või investeeringute kavasse juba elluviidud tegevuste asemele 

uusi tegevusi ning planeerida nende aega ja maksumust. Lisaks vajalike kulutuste katmisele 

vallaeelarvest tuleb otsida ja planeerida kulude katmise võimalusi teistest allikatest – erinevatest 

EL fondidest, riiklikest toetustest ja muudest sihtotstarbelistest toetustest. Oluline on jälgida, et 

planeeritud tegevused/investeeringud ei ületaks valla rahalisi võimalusi ning vajadusel pikendada 

elluviimisperioodi või lükata edasi  tegevuse algust. 

Arengukava elluviimise edukuse hindamisel tuleks lähtuda järgmistest näitajatest:  

 Rahvastiku arvu stabiliseerumine – näitab elanike rahulolu oma elukohaga; 

 Uute ettevõtete ja töökohtade tekkimine – näitab ettevõtluskeskkonna paranemist; 

 Valla kaasabil tehtud investeeringute mahu suurenemine – näitab valla finantsvõimekuse 

kasvu ning aktiivust välisabirahade kasutamisel; 

 Rahuloluuuringu tulemus – näitab valla elanike rahulolu oma elukeskkonnaga ning 

suhtumist valla poole pakutavatesse teenustesse; 

 Töötute arv – töötute arvu vähenemine näitab üldise majandus- ja ettevõtluskeskkonna 

paranemist; 



Põdrala valla arengukava 2010-2025                                                                    

 

 
        55 

 

 Spordi- ja kultuuriüritustest osavõtvate inimeste arv – näitab elanike aktiivsust ja 

kaasatust; 

 Kuritegevuse vähenemine (s.h noorte osakaalu vähenemine kuritegevuse osas) – näitab 

elukeskkonna turvalisuse tõusu, mis aitab kaasa elanike üldisele rahulolu kasvule, samuti 

vallapoolsete noortele pakutavate võimaluste mitmekesisust ning kvaliteeti; 

 Inimvigastustega õnnetusjuhtumite arv - näitab elukeskkonna turvalisuse tõusu, mis aitab 

kaasa elanike üldisele rahulolu kasvule; 

 Õpilaste arv valla koolides – näitab pakutava haridusteenuse ja keskkonna kvaliteeti; 

 Pikasilla puhkeala külastajate arv (ööbimised, infopunkti külastused, paadisilla 

kasutamine) – näitab valla poolt tehtud investeeringute efektiivsust ning atraktiivsust 

eraettevõtjate tekkeks.  
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Lisad            

  Lisa 1. Põdrala valla investeeringute kava 

Tegevus Maksumus 
Oma-

finantseering 

Teised 
finantseerimis-

allikad 

Elluviimisaastad 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

HARIDUS   

 
Riidaja 
Põhikooli 
amortiseerunud 
abihoonete 
remont/lammu-
tamine 
 

30 000 5 000 
EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

x x x x x 

 
 
 
  
x 

 
 
 
 
x 

 
Pikasilla Kooli 
remont (tualett-
ruumid) 
 

5 000 5 000  x x    

  

 
Riidaja 
Põhikooli vee- 
ja kanalisat-
siooni ühenda-
mine 
 

44 800 5 840 
EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

x x x x x 

 
 

 
x 

 
 

 
 
 
x 
 

 
Riidaja 
Põhikooli 
korstna remont 
 

2 000 665   x    

  

KULTUUR JA SPORT   

 
Pikasilla 
puhkeala 
haljastus 
valgus-
tusprojekti 
elluviimine 
 

64 000 10 670 
EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

x x x   
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Pikasilla külla 
laste ja noorte 
mänguväljaku 
rajamine 
 
 
 

 

 

15 000 

 

 

2 500 

 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

x x x x x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
Tehnika 
soetamine 
suusaradade 
rajamiseks ja 
hoolduseks 
 

 

10 000 

 

910 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid x x x x  

  

 
Vallamaja, 
raamatukogu jt 
seltside ruumide  
küttesüsteemi 
väljaehitamine 
 

 

44 800 

 

7 470 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid x x x x x 

 
 
 
x 
 

 
 
 
x 
 

Riidaja 
kultuurimaja 
ruumide 
tänapäevase 
kasutuse 
leidmine/re- 
konstrueerimine 

 

 

100 000 

 

 

16 700 

 

 

EL vahendid,  

riiklikud 
vahendid 

x x x x x 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 
x 

 
Riidaja 
kultuurimaja 
abihoone 
ehitamine 

 

6 500 

 

850 

 

Riiklikud 
vahendid  x x x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Riidaja 
mõisakompleksi 
rekonstrueeri-
mise jätkamine 

 

262 100 

 

43 680 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

x x x x x 

 
 
x 

 
 
x 

 
Riidaja pargi 
haljastusprojekti 
elluviimine ja 
välisvalgustuse 
rajamine 
 

 

64 000 

 

8 350 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid  x x x x 

 
    
     
x 

 
 

 
 
 
x 
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Riidaja pargis 
puhkekohtade ja 
loodusradade 
väljaehitamine 
 

 

6 400 

 

830 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

 x x x x 

 
 

   
 x 

 
 
 
x 

 
Pikasilla külla 
puhkekohtade ja 
loodusradade 
väljaehitamine 
 

 

6 500 

 

850 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

x x x x x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 
Gerdruta kirik-
kabeli aed 
 
 

 

19 200 

 

3 200 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

x x x x x 

 
 
x 
 

 
 
x 
 

SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID   

 
Sotsiaalkorterite 
remontimine ja 
sisustamine 

 

 

6 400 

 

1 070 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

x x x x x 

 
 
x 

 
 
x 

TURISM   

 

Pikasilla 
puhkeala 
väljaarendamin
e, s.h. 

- ujumiskoha 
rajamine 

-interneti-
ühendus + wifi 

 

 

 

 

 

 

700 

 

700 

 

 

 

 

 

700 

 

700 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

 

 

 
 
 
x 

 
 
x 

 
 
 
x 

 
 
x 

 
 
 
x 
 
 
x 

 
 

 
x 

 
 
x 

  x 

 
 
 

 
 
 
x 
 
 

 
 
 

 
 
 
x 
 
 

INFRASTRUKTUUR   

 
ÜVK elluviimine, 
Riidaja 
kanalisatsiooni 
puhastus-
seadmed 
 

 

120 000 

 

15 650 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid x x x x x 

 
 
 
x 
 

 
 
 
x 
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Viitade ja 
välisvalgustuse 
korrastamine  
 

 

21 000 

 

3 500 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid 

x x x x x 

 
 
x 

 
 
x 

TURVALISUS   

 
Turvakaamerate 
paigaldamine 
Pikasilla 
puhkealale ja 
Riidajasse  
 

 

6 400 

 

1 070 

 

EL vahendid, 
riiklikud 
vahendid x x x x x 

 
 
 
x 

 
 
 
x 

 

Lisa 2. Sotsiaaltoetuste maksmine Põdrala vallas 2005-2010 

Riiklikud sotsiaaltoetused 
       

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad (kr) 226 078 166 105 147 362 146 406 363 116 535 000 

Rahuldatud taotluste arv 281 230 177 138 275 380 

Summa taotleja kohta (kr) 805 718 825 1 061 1 320 1 408 

       Riiklik täiendav sotsiaaltoetus 
       

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 62 800 91 910 49 394 46 050 12 600 12 000 

Rahuldatud taotluste arv 179 232 121 93 63 60 

Summa taotleja kohta 351 396 408 495 200 200 

       Küttepuude toetus 
        

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 6 600 10 000 10 000 12 000 10 500 15 000 

Rahuldatud taotluste arv 11 10 10 10 7 10 

Summa taotleja kohta 600 1 000 1 000 1 200 1 500 1 500 

       Matusetoetus 
        

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 6 850 10 500 18 000 22 500 6 000 15 000 

Rahuldatud taotluste arv 10 15 18 15 4 10 
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Summa taotleja kohta 685 700 1 000 1 500 1 500 1 500 

       Sünnitoetus 
        

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 6 000 30 000 21 000 25 000 35 000 35 000 

Rahuldatud taotluste arv 3 10 8 6 7 7 

Summa taotleja kohta 2 000 3 000 2 625 4 167 5 000 5 000 

       Koolide ja lasteaedade toiduraha toetus  
      

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 178 164 248 164 242 963 240 622 281 950 291 700 

 

 
 
 
 

     „Ranitsatoetus“ 1. klassi astujatele 
      

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 8 000 6 000 12 000 2 000 7 000 5 000 

Rahuldatud taotluste arv 8 6 12 2 7 5 

Summa taotleja kohta 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

       Toetus raske majandusliku olukorra tõttu 
     

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 25 953 32 571 42 079 34 334 81 993 100 000 

Rahuldatud taotluste arv 77 96 91 72 160 160 

Summa taotleja kohta 337 339 462 477 512 625 

       Jõulupakid lastele 
        

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 11 169 10 408 11 447 13 676 12 349 12 000 

Rahuldatud taotluste arv 145 139 140 131 127 130 

Summa taotleja kohta 77 75 82 104 97 92 

       Koolilõputoetus 
        

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 2 500 1 500 5 100 6 400 6 700 5 000 

Rahuldatud taotluste arv 15 15 18 20 27 25 

Summa taotleja kohta 166 100 283 320 248 200 
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Pensionäride jõulutoetus 
       

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 7 200 7 000 7 800 10 500 11 700 12 000 

Rahuldatud taotluste arv 36 35 39 35 39 40 

Summa taotleja kohta 200 200 200 300 300 300 

       Emadepäevatoetus 
        

2005 2006 2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

(eelarve) 

Väljamakstud summad 6 000 5 500 5 500 5 500 5 000 5 500 

Rahuldatud taotluste arv 12 11 11 11 10 11 

Summa taotleja kohta 500 500 500 500 500 500 

 
 
 
 
 

      Laste hoolekanne 

        2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eestkostel olevate laste arv 8 9 7 6 4 3 

Perehooldusel laste arv 0 0 1 1 1 1 

Lastekodus elavate laste arv 0 1 1 0 0 0 

Puuetega laste arv 5 4 5 5 4 3 

       Eakate arv ja asukoht hooldusasutustes 

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hooldusel väljaspool valda 4 4 6 5 4 4 

       Puuetega isikud 

        2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Määratud hooldajaid 26 34 30 25 27 25 

       Eakate sünnipäevatoetus  
     Eelarve prognoos 2010      

Väljamakstud  summa 20 000 
     Rahuldatud taotluste  arv 60 
     Summa  taotleja  kohta 333 
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Lisa 3. Saadud välistoetused 2005-2009 

Rahastaja Projekt Eraldatud toetus 

 
2005 

 Muinsuskaitseamet Riidaja mõisa peahoone restaureerimine        100 000,00 kr  

EAS Riidaja Põhikooli Lasteaia ruumide ehitus         350 000,00 kr  

KIK  
Riidaja joogivee puurkaevu saastatuse likvideerimine I 
etapp                36 108,00 kr  

Kultuuriministeerium Sportlik kultuuriline koolivaheaeg             9 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Piraadipäev Pikasillas            4 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Laulukarusell Helme-Hummuli-Tõrva            2 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Riidaja 5. Mõisapäeva ettevalmistamine            1 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Teatrilaager ja Piraadipäev Pikasillas          10 000,00 kr  

  2005 kokku              512 108,00 kr  

 
2006 

 Muinsuskaitseamet Riidaja mõisa peahoone katuse restaureerimine        230 000,00 kr  

EAS Pikasilla puhkeala Võrtsjärve lõunaväravad II etapp    1 300 220,00 kr  

Haridus- ja 
Teadusministeerium 

Riidaja Põhikooli I korruse ruumide renoveerimine ja 
võimla põranda vahetamine              600 000,00 kr  

KIK  Riidaja mõisapargi rekonstrueerimine - I etapp        108 560,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Pikasilla Algkooli võimlejate kostüümid            1 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Osalemine Kalevi II mängudel            1 500,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Pikasilla õpilaste osalemine Kalevi võimlemispeol            2 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Dekoratsioonide valmistamine                500,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Euroopa muinsuskaitsepäeva tähistamine            1 500,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Meeste rahvarõivaste soetamine            7 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Kagu-Eesti Näitemängupäev            5 000,00 kr  

  2006 kokku          2 257 280,00 kr  

 
2007 

 EAS Pikasilla puhkeala-Võrtsjärve lõunavärav        799 330,00 kr  

Muinsuskaitseamet Riidaja mõis peahoone restaureerimine    1 300 000,00 kr  

KIK  Riidaja puurkaev-pumpla rekonstrueerimine    1 090 563,00 kr  

KIK  Riidaja pargi hooldus- ja raietööd              102 182,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Naiste rahvarõivasärkide ostmine                  8 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital VII Külateatrite festivali korraldamine                15 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Naiste rahvarõivasärkide ostmine                  6 274,00 kr  

Eesti Kultuurikapital VII Külateatrite festivali korraldamine                  5 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Riidaja mõisapäev                  5 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Teatrialase tegevuse elavdamine Valgamaal                  6 000,00 kr  

Põllumajandusministeerium  Maal on mõnus                  8 920,00 kr  

           2007 kokku          3 346 269,00 kr  

 
2008 

 EAS Riidaja Põhikooli võimla rekonstrueerimine               500 000,00 kr  

KIK  Riidaja mõisapargi rekonstrueerimine                90 000,00 kr  

Kultuuriministeerium Riidaja raamatukogu renoveerimine              594 000,00 kr  
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MTÜ Valga Partnerluskogu Riidaja mõisa peahoones külastuskeskuse  rajamine                50 100,00 kr  

Kultuuriministeerium XXVI Võrtsjärve talimängude korraldamine                20 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Piirkondliku lastelauluvõistluse läbiviimine                  4 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Võrtsjärve talimängude korraldamine                  6 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Raamat „Riidaja-von Strykide perekonna põliskodu“                20 000,00 kr  

Valga Maavalitsus Hajaasustuse veeprogramm              195 000,00 kr  

             2008 kokku          1 479 100,00 kr  

 
2009 

 EAS Hajaasustuse veeprogramm              141 200,00 kr  

EAS Riidaja Põhikooli hoone rekonstrueerimine          4 900 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Riidaja Kultuurimaja 80. juubeli tähistamine                  3 000,00 kr  

Muinsuskaitseamet Riidaja  mõisa aida katuse avarii-remont                27 000,00 kr  

Eesti Kultuurikapital Ujumise algõpetus                  5 900,00 kr  

           2009 kokku          5 077 100,00 kr  
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Lisa 4. Põdrala valla eelarve 2006-2010 

 
2006 2007 2008 2009 2010 (eelarve) 

Tulud 13210402 14181220 14187259 15752587 11246200 

Füüsilise isiku tulumaks 3331415 4607525 4872175 4128962 3600000 

Maamaks 690628 695295 790811 717194 680000 

Kaupade ja teenuste müük 177620 190425 356181 300700 189800 

Toetused, s.h. 9001902 8668667 8003467 10594523 5956500 

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks 31803 199804 302852 110930 1265800 

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamiseks 4556314 3134152 1729109 5029607 168300 

Tasandusfond 4413785 5334711 5971506 5453986 4522400 

Muud tulud 8837 19308 164625 11208 53000 

Kassajääk 
    

766900 

      Kulud 13210402 14181220 14187259 15752587 11246200 

Finantseerimistehingud 411982 1414419 -816587 -1411034 230000 

Kulud tegevusalade järgi, s.h. 12798420 12766801 15003846 17163621 11016200 

Üldised valitsemiskulud 1129653 1316685 1568993 1612192 1997000 

Majandusvaldkonna kulud 754038 975418 1417504 696995 673700 

Keskkonnakaitse kulud 169754 238820 242908 166458 213100 

Elamu- ja kommunaalmajandus 107436 835272 350149 343586 209600 

Tervishoid 31516 68895 41248 112979 89000 

Vaba aeg, kultuur ja religioon 4851038 3083201 3135303 1032027 1025000 

Haridus 4833201 5118335 7167140 11978730 5390200 

Sotsiaalne kaitse 921784 1130175 1080601 1220654 1418600 
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Arengukava koostamist toetasid Norra, Liechtenstein ja Island  

läbi Norra ja EMP finantsmehhanismide regionaalarengu toetusskeemi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    


