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Sissejuhatus 

 

Arengukava on valla 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 (kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse edaspidi KOKS § 37 alusel). 

 

Samas on arengukava aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisele ning mis 

tahes eelarveaastal peab kehtiv arengukava hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, 

nagu on sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS)    

§ 20. Kui kohaliku omavalitsuse üksusel on pikemaajalisi rahalisi kohustusi või neid 

kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb arengukavas esitada andmed arengukava 

kehtivusaega ületavate kohustuste kohta. Vastavalt KOFS-le tuleb koostada arengukava osana 

või sellega seotud iseseisva dokumendina eelarvestrateegia. Arengukava ja eelarvestrateegia 

on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja 

investeeringuprojektide kavandamisel.  

 

Haaslava valla arengute analüüs sisaldab valla territooriumi, looduse, asustuse, rahvastiku, 

majanduse, tehnilise taristu ja sotsiaalse taristu teenuste ja kohaliku omavalitsemise olukorra 

kirjeldusi. Analüüsis tuuakse välja peamised toimunud muutused, kohaliku omavalitsuse ees 

seisvad väljakutsed, seda nii omavalitsuse sise- kui väliskeskkonna iseloomust tulenevalt. 

Määratletakse olulisemad valdkondi mõjutavad tegurid ning valdkonna positiivse või 

negatiivse arengu eeldatavad mõjud valla kui terviku arengule.  

 

Olukorra analüüsi tähtsus arengukavas tugineb arusaamisele, et arendustegevus on pidev 

protsess. Senised arengud mõjutavad oluliselt seda, mida on võimalik, mõistlik ja vajalik 

edaspidi teha. Käesolev arengukava hõlmab aastaid 2015-2020, visiooni 2024 aastani. 
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1. HAASLAVA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS  

 

1.1. Geograafiline asend  

 

Haaslava vald asub Tartumaal. Territoorium piirneb põhjas Luunja, kirdes Mäksa, idas 

Võnnu, lõunas ja edelas Kambja, läänes Ülenurme ning kagus Põlvamaa, Vastse-Kuuste 

valdadega. Haaslava valla pindala on 110 km² (11002 ha), mis moodustab 3,6 % Tartumaast. 

Maksimaalne pikkus põhja-lõuna suunal on 15 km ja laius 14 km.  

 

Looduslikeks piirideks on Emajõgi, Mõra jõgi ja Savijõgi. Haaslava valla vooluveekogude 

valgala on üle 25 km²: Emajõgi 3,3 km pikkuselt, Mõra jõgi 8,5 km pikkuselt, Villemi oja 5,0 

km pikkuselt, Koke peakraav 4,0 km pikkuselt ja Savijõgi 1,0 km pikkuselt. Suuremad järved 

on Kriimani – 6,5 ha (sügavusega 3,4-7,9 m), Aardla järve osa – 10,9 ha (30,7 hektarist) ja 

Kitsejärv – 2 ha. Mõra jõel asuvad paisjärved Roiul - 5,9 ha ja Kurepalus - 12,4 ha. 

Allikaterohke Mõra jõe veega varustatakse Haaslavas oleva kalamajandi tiike, millede 

kogupindala on ca 60 ha. 

 

Joonis 1. Haaslava valla asukoht Tartu maakonnas 
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1.2. Ajalooline ülevaade  

 

Vanimad teated Haaslavast on 13. sajandist, kui siin kuulus 60 adramaad Johann de Asela 

nimelise mehele. De Asela oli Taani kuninga vasall, Üksküla esimese piiskopi Meinhardi 

sugulane ja suri pärast 1287. aastat. Järgmise omanikuna on teada Johann de Haselowe, kes 

oli Tartu piiskopi vasall ja suri pärast 1360. aastat.  1366 oli siin, Hazeldorpes, Tartu piiskopi 

jahimõis. 14. sajandi lõpul jagasid kaks venda Hazelowi, mõisa kaheks: Haselau ja Unnenkul 

(Uniküla). Haaslava mõis oli panditud Friedrich Hazelouwe poolt 900 marga eest Otto 

Üxküllile, kuid 1417 uuesti välja lunastatud. 1429-1431 oli Tartu piiskopi vasalliks Friedrich 

von Hazelouwe. Mõisaomaniku nimevariantidena esinevad veel Hazliow (1582), Hazlow ja 

Haszelow (1638). 1533. aastal oli mõisa omanikuks Joh. Dückeri lesk. Liivi sõja ajal, 1558 oli 

mõisaomanikuks bojaar Juschka Jurjew. Poola kuningas Stephan Bathory ajal asustati 

tühjaksjäänud mõis uuesti talupoegadega. 1627. aastal tehti Haaslava Rootsi kuninglikuks 

doomeniks, mille valdajaks sai 1631. aastal Johann Skytte, 1646. aastal kuulus mõis  

riigivarameister Gabriel Oxenstiernale. 17. sajandi lõpul langes mõis tõenäoliselt reduktsiooni 

teel riigile. 1704. aastal kinkis Vene tsaar Peeter I mõisa feldmarssal Boriss Petrovitš 

Šeremetjevile ja tema järglastele. 

 

Haaslava  territoorium jagunes varem võrdselt kahe kihelkonna, Kambja ja Võnnu vahel. 

Väike osa kuulus ka Tartu Maarja kihelkonda. Siinsed maad kuulusid Haaslava ja Kriimani 

mõisale. Praegu meie valla territooriumil asuvad Aadami, Ignase, Kõivuküla, Lange ja 

Tõõraste külad on varem kuulunud Vana-Kuuste mõisa alla. Haaslava vallas on 1 alevik  ja 19 

küla. Asustus on koondunud peamiselt Tõrvandi–Roiu–Uniküla maantee äärde piki Mõra jõge 

alates Haaslava külast kuni Unikülani. 

 

Valla territooriumil asuvad Roiu alevik ja Aadami (esmamainimine 1580 Kiewere, 1638 

Kerrefer, 19. sajandil Kärevere), Aardla (1627 Arlla, 1638 Arle), Aardlapalu, Alaküla, 

Haaslava, Igevere (1588 Hiaffer, Hiofer, 1627 Hyawerre, 1638 Hiewer), Ignase ehk Villemi 

küla, Kitseküla (1431 Morajerwe, 1536 Moragerwe, 1688 Werrejerwe), Koke, Kriimani 

(varem asundus), Kurepalu, Kõivuküla, Lange (varem asundus), Metsanurga, Mõraküla (1582 

Mera, 1588 Meraküll), Paluküla (1582 Palakilla, 1588 Paleküll, 1627 Pallokylla), Päkste 

(1431 Packus, 1536 Peex, 1582 Piakszty, 1627 Pexte), Tõõraste ja Uniküla (1431 Unnenkul, 

1536 Uniküll, 1582 Unikiel) külad. 
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Varasematel aegadel on valla territooriumil olnud veel Haaslava asundus, Hilja asundus, 

Peetri ehk Sooru asundus, Tuigo asundus, Veibri asundus (1640 Timmofer, 1732 

Timmowere) Hainsoo küla, Ihaste küla, Jummuksaare küla, Kriimani Raeküla, Liivaku küla ja 

Vooremäe küla. 

 

Esimesena osteti talud 1865. a. Ede-Aage talu koos Aage veskiga, 1866. a. Pihlapuu nr. XVIII 

talu, 1867. a. Pihlapuu nr. XIX, Tordi, Armi koos metsavahikohaga, Mandli ja Araka talu 

ning Kure metsavahikoht (Väike-Kure talu). 

 

1917. aastal oli Haaslava vallas 142 majapidamist ja 1922. aastal 288 talundit. 1939. kevadel, 

enne valdade ühendamist, oli siin 234 talundit - Haaslava asunduses 31, Tuigo asunduses 8, 

Mõrakülas 13, Kriimani asunduses 38, Palukülas 21, Unikülas 23, Hilja asunduses 6, 

Kitsekülas 7, Igevere külas 14, Päkste külas 22, Koke külas 8, Peetri asunduses 6, Ihaste külas 

23 ja Aardla külas 14 talu.  

 

1. märtsil 1934 toimunud rahvaloenduse andmed Haaslava valla kohta (väljavõtted): „Vallas 

elab 766 meeste- ja 890 naisterahvast, kokku 1656 elanikku. Elamiseks on 387 elumaja, 423 

korterit, kokku 1157 eluruumi-tuba.  

 

1. jaanuaril 1939 oli Haaslava vallas 234 talumajapidamist - Haaslava asunduses 31, Tuigo 

asunduses 8, Mõrakülas 13, Kriimani asunduses 38, Palukülas 21, Unikülas 23, Hilja 

asunduses 6, Kitsekülas 7, Igevere külas 14, Päkste külas 22, Koke külas 8, Peetri asunduses 

6, Ihaste külas 23 ja Aardla külas 14 talundit. Ka oli ca 80-100 väikemajapidamist. Kokku oli 

1939 vallas ca 320-340 majapidamist. 

 

1939. aastal toimus Eestis haldusreform. Valdade piiride reformimise plaane peeti kõrgemal 

tasemel juba 1920. aastate keskpaigas. Esimene Siseministeeriumi poolt koostatud "kohalike 

omavalitsuste territooriumide ümberkorralduse plaan" esitati valitsusele 27. mail 1930. 

Lähtuti arvestusest, et territooriumil peaks elama vähemalt 2000 elanikku.  

 

Haaslava oli liitumise vastane. 24. jaanuaril 1936 otsustas vallavolikogu astuda samme valla 

iseseisvaks jäämiseks. Selleks valiti kolmeliikmeline komisjon, kes pidi selgitama Haaslava 

valla iseseisvaks jäämise vajadust siseministrile. 
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Mais 1936. moodustati „valdade ühendamise Haaslava rahvahääletuse seltskondlik komitee.“ 

Komitee liikmed käisid mitu korda pealinnas liitumisele vastuargumente esitamas. 

Riigivõimu vastu aga ei saadud. Haaslava ja Vana Kuuste vallad kavatseti liita üheks Kuuste 

vallaks. Ka see plaan ei leidnud kohalikes omavalitsustes heakskiitu ja lükati tagasi. Kolmas 

valdade liitumisplaan valmis 1938. aasta kevadel ja sellega olid enamik omavalitsusi päri. 

„Riigi Teataja“ kirjutas 14. oktoobril 1938: “Vabariigi Presidendi otsus nr 88 – 7. oktoobril 

1938. Valdade piiride ühekordse korraldamise seaduse alusel määran, alates 1. aprillist 1939, 

vallad Põllutööministeeriumi Katastri Ameti poolt märgitud piirides: Tartu maakonnas, 

Kuuste vald – maa-alaga, mis moodustub: a) senise Vana Kuuste valla maa-alast, välja 

arvatud Laane raudteejaama ja Klaose, Pärna ja Pullikese talude piirkond ning Uhti ja Aakaru 

külade, Ülenurme, Reola ja Lepiku asunduste ning Kõõra, Lepiku, Kõrvialutse, Kullamaa ja 

Veinioja talude maa-alad; b) senise Haaslava valla maa-alast, välja arvatud Ihaste küla 

piirkond.” Siseministri käskkirjaga määrati vallaseaduse põhjal 1. märtsil 1939 ametisse kuni 

vallavolikogude järjekordsete valimisteni ajutised vallavanemad ja nende abid. Haldusreform 

jõustus 1. aprillil 1939. Haaslava valla volikogu lõpetas 31. märtsil 1939 oma tegevuse ja 

asjaajamine anti üle Kuuste vallavanem Veigo Otsale. Uue valla asjaajamine viidi üle Vana 

Kuuste vallamajasse. Endise Haaslava vallamaja ruumidesse jäi tegutsema telegraafi ja 

postiagentuur.  

 

1945 moodustati valdade koosseisus külanõukogud. Kuuste valla (tegutses 1944-1950) 

territooriumil oli kolm külanõukogu. Haaslava külanõukogu (1945-1991) koosseisus: 

Haaslava, Aardlapalu, Aardla, Lange, Kurepalu, Mõra, Igevere, Koke ja Päkste Võnnu pool ja 

Kõivuküla. Päkste külanõukogu (1945-1954) koosseisus: Uniküla, Kitseküla, Kriimani, 

Paluküla, Päkste Kambja pool ja Kärevere küla. Kuuste külanõukogu (1945-1954) koosseisus: 

Kuuste, Tõõraste, Ignase, Rebase, Kõrkküla, Sipe, Küti ja Lalli külad. 

 

1952-1953 kuulus Haaslava vald Tartu oblasti koosseisu. 1954. aastal likvideeriti Päkste ja 

Kuuste külanõukogud. Haaslava külanõukogu territoorium suurenes ja jäi ligikaudu endise 

Haaslava valla piiridesse. 10. novembril 1989 võttis ENSV Ülemnõukogu vastu „kohalike 

omavalitsuste aluste seaduse“, mille järgi pandi paika uus haldusreform. 10. detsembril 1989 

valiti külanõukogude juurde volikogud, tõsi veel vastavalt „rahvasaadikute nõukogude 

valimisseadusele“ ja ka selle nime all. Volikogu pidi vallastaatuse saamiseks koostama valla 

arengukava ja põhimääruse projektid, mis saadeti ENSV Ülemnõukogu juures tegutsevale 
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ekspertkomisjonile. Vastavalt ekspertkomisjoni arvamusele andis Ülemnõukogu taotluse 

esitanud külanõukogule omavalitsusliku staatuse.  

 

Haaslava vald sai Eesti riigipoolse kinnituse 11. juulil 1991. 
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2. HAASLAVA VALLA HETKEOLUKORRA ANALÜÜS, PROBLEEMID JA 

EESMÄRGID 

 

2.1 Valla rahvastik ja paiknemine 

 

Haaslava vald asub Tartumaal. Haaslava valla pindala on 110 km² (11002 ha), mis moodustab 

3,6 % Tartumaast. Maksimaalne pikkus põhja-lõuna suunal on 15 km ja laius 14 km.  

 

Muud lähimad linnad on Elva (linnulennult 27 km), Põlva (32 km), Kallaste (42 km), Räpina 

(44 km), Jõgeva (54 km). Pealinn Tallinn asub ca 200 km kaugusel. Vald paikneb Tartu–

Räpina ja Tartu–Luhamaa maanteede ning Tartu–Petseri raudtee vahelisel alal. 

 

Haaslava vald hõlmab osa Suur-Emajõe ürgorust koos lisaorgudega, Vooremäe 

moreenmõhnastiku ja Emajõe parempoolsete lisajõgede Savijõe ja Mõra jõe vesikonnad. 

Maastikurajooni järgi asub Haaslava vald Kagu-Eesti lavamaa kaguosas. Suurem osa vallast 

on pinnamoelt tasane, mistõttu on 120 m üle merepinna ulatuv Vooremägi maastikupildis 

hästi  nähtav. Valla lõunapoolne osa on mõhnastikuline.  

 

Joonis 2 Haaslava valla asustusjaotus 
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Vooremäelt 2 km kagu suunas (Uniküla ja Kriimani küla piiril) asub looduskaitse all olev 

Kalevipoja künnivagu. Mullastikult valdav osa on hea põllutüübiline maa, keskmise 

boniteediga 37–43 hindepunkti. Haaslava valla vooluveekogude valgala on üle 25 km². Järved 

ja veehoidlad pindalaga üle 5 ha. Vallas on suuremateks järvedeks Aardla järv (pindalaga 16,3 

ha) ja Kriimani järv (pindalaga 6,5 ha). Paisjärvi on kaks: Kurepalu (Mõra jõel) ja Roiu (Mõra 

jõel). 

 

Riikliku kaitse alla on võetud Kalevipoja künnivagu pindalaga 6,5 ha. 

 

Valla metsadest on olulisemad Tartu linna  haljasvööndisse jäävad  suurimad metsamassiivid 

(Kurepalu ja Tuigo). Riigimetsad kuuluvad Tartumaa metskonda – 1640 ha, eraomanduses on 

1347 ha metsamaad. 

 

Vallas on kaks keskust: halduskeskus Kurepalus ning suurima elanike arvuga alevik Roiul. 

Kaugeim majapidamine jääb halduskeskusest linnulennult 10 ja teid mööda 14 km kaugusele. 

Valla halduskeskusest Tartu linna piirini on maanteed mööda 7 km, valla loodepiirist Tartu 

linna piirini aga alla 1 km.  

 

Territoriaalse asendi parimat realiseerumist mõjutavad teede ja liiklussõlmede kvaliteet ning 

ühistranspordi ühendus Tartu linna ning maakonna teiste piirkondadega. Mida paremad need 

on, seda „lähemale“ vald teistele Tartumaa piirkondadele liigub.  

 

Rahvastikuprotsesside seisukohast on olulised kohaliku omavalitsuse vastavad poliitikad – 

soodustuste ja toetuste olemasolu elanikele, maakasutuse planeerimine, sotsiaalsete ja 

tehniliste infrastruktuuride arendamine. 

 

Valla elanikkond on tänu kinnisvaraarenduse hoogustumisele linnalähispiirkondades  

mõnevõrra suurenenud. Valla asumine Tartu linna vahetus läheduses toob lähitulevikus kaasa 

elanikkonna pideva kasvu, seda eelkõige seoses eramute ehitamise kasvuga ning inimeste 

asumisega linnalähedastesse maapiirkondadesse. 
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Joonis 3 Haaslava valla elanike arv 2008-2014 (allikas Eesti rahvastikuregister) 
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Seisuga 01.01.2015 elab Haaslava vallas 1942 inimest, neist naisi 908 ja mehi 1034. Valla 

elanike vanuselise struktuuri kohaselt on 15,4 % elanikest tööeast nooremad (vanuses kuni 15 

aastased), 69,4 % elanikest tööealised (vanuses 16-64) ja 15,2 % elanikest pensioniealised 

(vanuses 65-….). Valla elanikkond on pidevas muutumises. Põhilise osa sellest annab sisse- ja 

väljaränne. Haaslava valla elanike migratsioon on suhteliselt suur tänu Tartu linna naabrusele.  

Joonis 4 Töötute arv Haaslava vallas 2008-2014 (allikas Eesti Töötukassa) 
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Tabel 1 Valikandmed Haaslava valla kohta (allikas Statistikaamet) 

Valikandmed 
2010 2011 2012 2013 2014 

Seisuga 

01.01.2015 

Rahvaarv 1. jaanuar 1856 1864 1906 1922 1924 1942 

Ülalpeetavate määr 44,7 44,1 46,1 50,4 43,8  

Demograafiline tööturusurveindeks 0,76 0,72 0,72 1,02 0,75  

Registreeritud töötud 120 67 47 35 40  

Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu, 

eurodes 706,1 765,6 798,7 855,7 900 

 

 Koolid 1 1 1 1 1  

Õpilased 62 69 76 83 95  

Raamatukogud 1 1 1 1 1  

Lugejad 420 423 435 425 400  

 

Tabel 2 Rahvastiku jagunemine Haaslava vallas asulate kaupa (allikas Eesti rahvastikuregister) 

Asula 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Muutus 

võrreldes 

2013.a. 

Aardla küla 183 148 115 124 125 125 125 129 4 

Aadami küla 42 24 51 48 48 52 52 52 0 

Aardlapalu küla  38 68 65 66 72 72 72 0 

Alaküla küla  10 6 5 7 6 6 7 1 

Haaslava küla 80 90 177 192 199 210 210 219 9 

Igevere küla 65 67 67 69 64 61 61 61 0 

Ignase küla 166 143 125 119 123 116 116 115 -1 

Kitseküla küla 45 33 51 49 49 51 51 51 0 

Koke küla 68 78 80 80 83 80 80 86 6 

Kriimani küla 85 90 91 93 90 86 86 84 -2 

Kurepalu küla 41 87 149 156 159 165 165 168 3 

Kõivuküla küla  22 20 26 25 26 26 28 2 

Lange küla 69 84 70 72 70 67 67 64 -3 

Metsanurga küla 41 44 37 39 35 36 36 38 2 

Mõra küla 37 32 56 69 70 74 74 83 9 

Paluküla küla  8 16 14 11 11 11 11 0 

Päkste küla  83 60 64 69 70 70 77 7 

Roiu alevik 597 488 442 436 433 425 425 407 -18 

Tõõraste küla 91 75 71 73 77 72 72 73 1 
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Uniküla küla 105 105 105 102 107 101 101 102 1 

KOV täpsusega   8 11 12 17 17 15 -2 

Kokku 1715 1749 1865 1906 1922 1923 1923 1942 19 
 

 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Mittepaikse elanikkonna arv. Valla 

territooriumil elab suur arv valla 

elanikke, kelle elukohana rahvastiku-

registris ei ole Haaslava vald ning kes 

kasutavad kõiki valla infrastruktuuri 

hüvesid, kuid kelle maksud ei laeku 

vallaeelarvesse. 

Soodsa keskkonna loomine elamiseks ja 

ettevõtluseks. Elamuehituse jätkuv 

edendamine. Kaasaegse infrastruktuuri 

väljaehitamine. Perspektiivsete 

elamuehituse piirkondade juurde 

kommunikatsioonide (vesi,   kanalisats-

ioon) rajamine. Kaasaegsete õppimis-

tingimuste jätkuv edendamine vallas. 

2.  

Töökohtade vähesus. Suurenev koostöö asutustega valla 

territooriumil, toimub soodsa keskkonna 

loomine ettevõtluse arenguks. 

3.  

Spordi ja hobidega tegelemise vähesed 

võimalused on tinginud paljudes 

peredes pereliikmete Tartu linna 

kodanikeks olemisega. 

Vabaaja veetmise võimaluste 

mitmekesistamine. 

4.  

Pensioniealiste elanike osakaalu 

suurenemine, mis tingib senisest 

suurema tähelepanu pööramist 

sotsiaalabi teenuste kvaliteedile ja 

mitmekesistamisele. 

Sotsiaalabi teenuste kättesaadavuse 

tagamine erinevatele sihtrühmadele, 

heaolu ja toimetuleku parendamine. 

5.  

Puuduvad ajakohased toitlustuskohad, 

kohvikud ja vajaliku valikuga 

kauplused. 

Soodsa keskkonna loomine ettevõtluse 

arenguks. 

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  Vallas on loodud head võimalused elamuehituseks. 

2.  
Toimub infrastruktuuride (vee ja kanalisatsiooni süsteemid, elektrivarustus) 

intensiivne rekonstrueerimine. 

3.  Toimub motiveeriva töötasu ja töötingimustega töökohtade juurdekasv. 

4.  

Vald pöörab suurt tähelepanu tervislike eluviiside propageerimisele. On rajatud 

kergliiklusteid, terviseradu, disc-golfi rada ja elavdatud kultuurielu ning 

mitmekesistatud hobidega tegelemise võimalusi jms. 

5.  
Sotsiaalabi valdkonna teenused ja toetused muutuvad kättesaadavaks ning 

mitmekesisemaks kõikidele abivajajatele erinevates sihtrühmades. 

6.  
Toimub sisseränne Lõuna-Eestist, naabervaldadest ja Tartust ning tagasiränne 

Tallinnast. 
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2.2 Haridus, huviharidus ja noorsootöö  

 

Alus- ja üldhariduse korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne, kuid selle korraldamise 

võimalused sõltuvad paljuski riigi hariduspoliitikast. Kohalik omavalitsus peab pakkuma 

põhikoolihariduse teenust ja seaduse järgi tagama riiklike õppekavade täitmiseks vajalike 

kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava 

õppekeskkonna olemasolu ning võimalused õpilase arengu toetamiseks. Lastega perede 

valikut valla kooli ja lasteaia kasuks toetavad ka kohaliku omavalitsuse poolt loodud vaba aja 

veetmise ja huvihariduse võimalused ning head logistilised ühendused kodu ja kooli vahel 

(transport).  

 

Haridusteenuse kvaliteet ja kättesaadavus vallas soosib noorte perede sisserännet ja loob 

tingimused kohapeal elava tööealise elanikkonna pendelrändeks linnaregiooni jt töökohti 

pakkuvate piirkondadega. Haridusteenuse piirkondlik levik vallas on üks peamisi 

asustussüsteemi jätkusuutlikkuse tagajaid. Kooli ja lasteaedade olemasolu vallas toetab 

tasakaalustatud rahvastikuarengut. Kohapeal osutatav alus- ja põhiharidus tugevdab valla 

kogukonda ning suurendab lapsevanemate, õpetajate ja laste omavahelist suhtlust kohapeal. 

 

2.2.1. Alus- ja üldharidus  

 

Sillaotsa Kool on Haaslava Vallavalitsuse haldusalas tegutsev haridusasutus.  Aastast 2010 

tegutseb asutus lasteaed-põhikoolina. Koolile on väljastatud 02.06.2010 Haridus- ja 

Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 5860 HTM.  

 

Kool asub kahes eraldi hoones: lasteaia maja Roiu alevikus ning koolihoone Päkste külas.  

 

Koolihoone on renoveeritud. Ruumide arvu ja suuruse poolest rahuldab hoone põhikooli osas 

praeguseid vajadusi. Sportimistegevuste läbiviimiseks on  koolil kasutada  Sillaotsa 

spordihoone, staadion, tenniseväljak ja kooli vahetus läheduses paiknevad Vooremäe 

terviserajad.  

 

Lasteaias on avatud viis rühma, õppe- ja kasvatustegevus toimub kahes majas. Roiu alevikus 

asuvas lasteaiahoones tegutseb neli lasteaiarühma ja koolihoones üks rühm koolieelikutele.  
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2012. aasta suvel valmis lasteaiamajas  sõimerühma juurdeehitus.  2013. aastal laiendati 

koolihoones koolieelikute rühma ruume raamatukogu ruumide arvelt. 

 

Senini on osa lasteaiahoone ruumidest Roiu perearstikeskuse, hambaarsti  ja apteegi  

kasutuses. 

 

Olulisemad probleemid lasteaia õppe- ja kasvukeskkonna arendamisel on seotud 

ruumipuudusega  lasteaiahoones, puuduvad saal ning personali abiruumid. Laste turvalisuse 

tagamine on probleemne, kuna samal territooriumil liiguvad ka perearstikeskuse külastajad. 

 

Lasteaia riskianalüüsist tulenevalt vajab rekonstrueerimist ka lasteaia õueala ümbritsev 

piirdeaed.  

 

Turvalist kooliteed võimaldab kergliiklustee Kurepalust Sillaotsa Koolini. Kaugemal elavad 

õpilased kasutavad kooliskäimiseks maakonna bussiliine või valla koolibussi.  

 

Oluliselt on arendatud lasteaia ning kooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  

infrastruktuuri.  Kaasajastatud on kooli ja  lasteaia arvutivõrk, muretsetud on  uued 

tsentraalprinter-koopiamasinad. Õppetegevuse mitmekesistamiseks on õpetajatel iPadi 

kasutamise võimalus, kõigis klassiruumides on projektorid ning kahes klassiruumis on 

interaktiivne tahvel. Lasteaiaõpetajatel on  kõikides rühmades arvutid,  on loodud 

serverisüsteem ja projektori kasutamise võimalused.  

 

Muusikategevuste läbiviimiseks uuendati helivõimendussüsteemi, osteti kaasaskantav 

võimendus ja digiklaver. Lasteaia õuealale on paigaldatud kaks uut mängukeskust ja 

vedrukiikesid. Uuendatud on köökide tehnilist varustatust.  

 

Sillaotsa Koolil on oma  koduleht, millele on lisatud ka lasteaia osa. Lisaks kodulehele on 

loodud Sillaotsa Kooli hästi toimiv Facebook`i leht. Kooli tegevust kajastatakse regulaarselt 

Haaslava valla infolehes “Teataja“. 

 

Sillaotsa Kool on jätkusuutlik. 2010. aasta septembris  91 lasteaialapse ja 61 õpilasega kool  

on 2014. aasta septembriks kasvanud 96 lasteaialapse  ning 97 õpilasega haridusasutuseks.  
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Joonis 5 Õpilaste arv üldhariduskoolis kooliastmete lõikes  2005- 2014 

 

 

Põhikooli osas on klasside täituvusega  probleeme II ja III kooliastmes, kus õpilaste arv 

normaliseerub umbes kolme-nelja aasta pärast.  

 

Sillaotsa Koolis töötab kokku 42 töötajat. Kooli arengu ja identiteedi kujundamisel on 

võtmeroll õpetajatel.  Juhtkond on väärtustanud  ja toetanud personali arendustegevust. 

Koolimeeskond väärtustab  kaasaegset, toetavat ja hea mikrokliimaga töökeskkonda ning on 

selle arendamisse palju panustanud.  

 

Kooli visiooniks on olla hea mainega haridusasutus, kus on loodud tingimused iga lapse 

võimetekohaseks arenguks, tuginedes  mitmekesisele kaasaegsele õppe- ja kasvukeskkonnale 

ning kvalifitseeritud õpetajatele. 

Joonis 6 Lasteaias käivate laste arv 2008-2014 
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Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  
Lasteaia osas sõimerühmas kohtade 

vähesus. 

Igale soovijale lasteaiakoha tagamine. 

Lapsehoiuteenuse arendamise toetamine. 

2.  

Lasteaia osas ruumide puudumine. Lasteaia hoones perearsti, apteegi ja 

hambaarsti  ruumide vabastamine õppe- 

ja kasvatustöö kasuks. 

3.  
Lasteaia hoone vajab 

rekonstrueerimist. 

Lasteaia hoone rekonstrueerimine. 

4.  
Lasteaia õuealal õuesõppe paviljoni 

puudumine. 

Õuesõppe paviljoni ehitamine lasteaia 

õuealale. 

5.  
Kooli õuesõppe korraldamiseks 

vajaliku loodusraja puudumine ja 

palksauna hoone kehv seisukord. 

Sillaotsa Kooli juurde loodusraja 

rajamine ning palksauna renoveerimine. 

6.  
Täiendamist vajab tugisüsteem 

hariduslike erivajadustega lastele. 

Tugisüsteemide võimaldamine 

hariduslike erivajadustega lastele. 

7.  Kooliealiste laste arvu kasv. Koolihoone juurdeehituse rajamine. 

8.  

Transpordivajaduse suurenemine 

seoses laste arvu suurenemisega. 

Transpordi korraldamine õpilaste 

vajadusest lähtuvalt (koolibuss/ 

maakonnaliinid). 

9.  
Informatsiooni- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) 

vahendite kaasajastamise vajadus. 

Täiendavate õppevahendite soetamine. 

10.  
Sillaotsa Kooli vähene tuntus 

Tartumaa haridusmaastikul. 

Sillaotsa Kooli positiivne mainekujundus 

läbi olümpiaadidel ja konkurssidel 

osalemise ning läbi kohaliku meedia. 

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  Sillaotsa Kooli tuntakse Tartumaa haridusmaastikul. 

2.  
Sillaotsa Kooli lasteaia ja kooli osad toimivad ühtsete väärtuste alusel tervikliku 

kogukonnana.  

3.  
Tõhus lasteaia ja kooli koostöö arendamine hariduse kvaliteedi-, lastevanemate 

rahulolu ning Sillaotsa kooli jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

4.  
Pidev kooli organisatsioonikultuuri arendamine tuginedes väärtuskavatuse 

põhimõtetele. 

5.  
Füüsilise õppe- ja mängukeskkonna kaasajastamine kooli eripära loovus-loodus-

sport rakendamise võimaldamiseks. 

6.  Kooli IKT vahendite ja digiõppe osakaalu suurendamine õppeprotsessis. 

7.  Toimivad tugisüsteemid iga lapse võimetekohase arengu toetamiseks. 

8.  
Toimiv õpilastranspordi süsteem, eelkõige vähemasustatud piirkondadest laste 

transportimise ja huvihariduses osalemise võimaluste mitmekesistamiseks.  

9.  
Sillaotsa Kooli õpetaja peab oluliseks  professionaalset arengut ning on 

kompetentne kaasaegsete metoodikate ja tehnoloogiate kasutamises. 

10.  Sillaotsa Kooli eelarve on kooskõlas kooli vajaduste ja valla võimalustega. 
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2.2.2 Huviharidus ja noorsootöö 

Noorte huviharidus ja huvitegevus on pikaajaline (huviharidus) või lühiajaline (huvitegevus) 

süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel, tasemeõppest ja tööst vabal 

ajal, süvendatud teadmiste ja oskuste omandamiseks valitud huvialal. 

 

Huvitegevus ja noorsootöö on oluliseks täienduseks üldharidusele eeskätt nendes 

valdkondades, millel noorel endal on tahet ja soodumust. Huvi- ja üldhariduse ning 

noorsootöö areng on sageli seotud sama taristuga, mida kasutatakse õppe- ja huvitegevuste 

läbiviimiseks. 

 

Huviharidus on üks noorsootöö valdkondadest ning oma mahu tõttu täiendavalt reguleeritud 

huvikooli seadusega. Huviharidus on üldjuhul finantseeritud olulisel määral kohalike 

omavalitsuste eelarvest, mis teeb sellest ühe stabiilsema, jätkusuutlikuma ning pikaajaliste 

traditsioonidega noorsootöö valdkonna. 

 

Oluliseks osaks valdkonna arengus on laialdase koostöö korraldamine riigiasutuste ja 

erialaliitude ning valdkondade esindusorganisatsioonide vahel. Huvihariduse eesmärk on luua 

võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi toimetulevaks 

ühiskonnaliikmeks. 

 

Huvikoole Haaslava vallas ei ole. Lähimad huvikoolid asuvad Tartu linnas ja Ülenurme 

vallas. Kurepalus asub vabaajapark koos lauluväljaku, puhkeala, lõkke-, kiige- ja palliplatsiga. 

Alal asub supluskoht järve ja liivarannaga. Alates 2014. aasta oktoobrist asub Kurepalus ka 

disc-golfi rada. Erinevad huvialaringid tegutsevad Sillaotsa Kooli ja Priiuse seltsimaja juures. 

Sillaotsa Kooli juures asub ka spordihoone koos spordiväljakutega. Vooremäel on tervise- ja 

suusarajad.  

 

Lisaks tegutsevad Haaslava valla territooriumil aktiivselt noorkotkad ja kodutütred. Loodud 

on Haaslava Noortevolikogu ja kooli õpilasesindus. 

 

Sillaotsa Koolis pakutakse õpilastele võimalust osaleda 12 erinevas huviringis, samuti on 

ringitegevus korraldatud õpilastele koolivälisel ajal ka Sillaotsa Spordihoones. 
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Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Noorte huvide muutus, kooliväliste 

ahvatluste kasvamine. 

Võimaluste loomine ja noorte erinevatest 

huviharidust pakkuvatest huvikoolidest ja 

huviringidest osavõtu toetamine. 

Kohapealse huvialategevuse (ringid, 

laagrid, sport) mitmekesistamine ja 

vajaminevate spetsialistide leidmine. 

Noorte omaalgatuse (sh vabaaja kasutuse 

suhtes) toetamine. Võimaluste loomine 

noorte osavõtuks suvelaagritest ja 

õpilasmalevatest ning nende tegevuste 

toetamine. 

2.  

Noorte liigne informatsiooni- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia-

sõltuvus ja raskused infoühiskonnas 

hakkamasaamisega. 

Noortes loodushuvi ja loodussäästliku 

mõtteviisi arendamine. Lastele/noortele 

mänguväljakute ja täiendavate 

kooskäimise võimaluste loomine. 

Organiseeritud vabaaja veetmise 

korraldamine spordiobjektidel. 

Atraktiivsemalt kajastada huviringide infot 

nii valla kui kooli kodulehel. 

3.  

Noorte passiivsus valla elu arendamise 

ja neile suunatud ürituste suhtes. 

Sillaotsa Kooli õpilasesinduse ja Haaslava 

Noortevolikogu tegevuse toetamine ja 

aktiivsem kaasamine. Vabaõhuürituste 

korraldamine – retked matkaradadel, 

vabaõhu viktoriinid rohelises klassis. 

Noorte sotsiaalset intelligentsust ja 

kodanikujulgust arendava tegevuse 

propageerimine. 

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  
Tõhus laste ja noorte arenguks kaasaegse keskkonna loomine ja mitmekülgse arengu 

tagamine. 

2.  Valla elanikkonna huvid vabahariduse omandamiseks on kaardistatud. 

3.  
Loodud mitmekesised võimalused huviharidusega tegelemiseks ja toetatakse laste 

erinevatest huviharidust pakkuvatest huvikoolidest ja huviringidest osavõttu. 

4.  
Kohapealne huvialategevus (ringid, laagrid, sport) on mitmekesine ja olemas on 

vajaminevad spetsialistid. 

5.  
Pidev osalemine erinevates huvihariduse projektides koostööpartnerina (nii valla 

siseselt kui väljaspool valda). 

 

Noorsootöö sisuks on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte 

vaimset ja füüsilist arengut. Noorsootöö missiooniks on luua eeldusi ja toetada noore 

kujunemist hästi toimetulevaks ja eneseteostussuutlikuks ühiskonnaliikmeks. Laialdasemaks 
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ja mitmekülgsemaks võimaluseks noorsootöö eesmärkide saavutamisel on huviharidus ja -

tegevus, mis on vabatahtlik, süsteemne, spetsialistide poolt juhendatud õppetegevus. 

 

Käesoleval ajal tegutseb vallas üks noortekeskus, kuid puuduvad tänaste noorte jaoks muud 

atraktiivsed kogunemiskohad.  

 

Roiu noortekeskus toimib avatud noorsootöö meetodi põhimõttel, pakkudes mitmekülgselt 

arendavaid vaba aja tegevusi ja eneseteostusvõimalusi. Noortekeskuse tööd korraldab 

noortekeskuse juhataja.  

 

Noortekeskust külastab kuus keskmiselt 30 erinevat noort, külastuste arvuks kuus on 

keskmiselt 130 ja keskmine külastuste arv päevas on 7.  Noortekeskus on avatud keskmiselt 

21 päeval kuus. Noortekeskuse tegevus käib kuuplaani järgi, mis koostatakse iga eelneva kuu 

15. kuupäevaks. Igal nädalal on oma teema ja sellest lähtuvalt toimuvad iga päev erinevad 

tegevused. 

 

Peamised tegevused igapäevaselt on meisterdamine, plakatite tegemine, vestlusringid, 

lauamängupäevad, seiklusmängud, viktoriinid, filmiõhtud, Tähtede Olümpia. Lisaks muud 

temaatilised tegevused. Regulaarselt toimuvad koosolekud, kus arutatakse peamiselt tulevasi 

üritusi ja nende korraldamist, samuti seda, mis tegevusi võiks noortekeskuses teha. Kord 

nädalas toimub kokandusring. 

 

Osaletakse paljudel üritustel ja tehakse ühiseid väljasõite nagu nt Tartu Vangla külastus koos 

Tähe Noorteklubi noorte ja noorsootöötajaga, osalemine „Su noortekas kõlab tuttavalt“ 

võistlusel, „Töövõimalused Haaslava vallas“, kinokülastus koos Tähe Noorteklubi noorte ja 

noorsootöötajaga, „Nutiseadmed vs reaalsus“. 

 

Roiu noortekeskus osaleb aktiivselt ka erinevates projektides. Erasmus+ meetme raames on 

rahastuse saanud Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projekt, mille raames on Roiu 

noortekeskuse tegemisi mitmekesistanud vabatahtlikud välisriikidest.  

 

Noortealgatuslik projekt „Mina muudan maailma paremaks!“ keskendub noorte olulistele 

probleemidele ning leiab neile koos teiste Tartumaa noortega lahendusi. Külastatakse teisi 
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noortekeskuseid (nt Tähe, Anne, Ülenurme, Luunja). Projekti rahastajaks on Tartumaa 

Noortekogu Noortefond.  

 

Senisest enam vajab vallas tähelepanu nõustamisteenuste valdkond. Käesoleval hetkel on 

vallas puudu erialaväljaõppega inimestest, kes tegeleksid noorte probleemidega. Eelkõige 

tuntakse puudust sotsiaalpedagoogist.  

 

Probleemiks on ka noorte lahkumine kodukohast. Noorte väljarännet ajendab suuresti 

majanduslik olukord. Samuti on keskusest kaugel elavatel noortel keeruline osa võtta 

erinevatest ringidest ja noortekeskuse tegevustest. 

 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Ülevallaline noorsootöö kohakesksus. Vallasisese transpordi arendamine. 

Kaasata noortega tegelemisse sobivaid 

ja huvitatuid vabatahtlikke.  

Tagada mobiilne mitmetasandiline 

noorsootöö. 

2.  

Noorte probleemne, enesekahjustav 

käitumine. 

Osaleda aktiivselt ennetus-

programmides ja seeläbi vähendada 

ning ära hoida sõltuvusainete tarbimist 

noorte seas. 

3.  

Noorte töökasvatuse ebapiisav 

süsteemsus. 

Pakkuda noortele enesearendamise ja -

realiseerimise võimalusi erinevate 

projektide kaudu. 

Toetada noorsooühenduste tegevusi 

vallas ning kaasata noori valla 

arenguprotsessidesse. 

4.  

Vähene rahvusvahelise noorsootöö 

praktika vallas. 

Arendada rahvusvahelist koostööd 

noorsootöö vallas. 

5.  

Noorsootöö uuringute puudumine. Kaardistada valla noorte sotsiaalne 

olukord ning tulemustest lähtuvalt 

töötada välja ning käivitada vajalikud 

tegevused. 

6.  

Kogukonna vähene kaasamine. Tõhustada koostööd erinevate valla 

allasutuste, ettevõtjate, MTÜ-de ja 

noortegruppide vahel. 

Alustada regulaarsete õpilasmalevate 

korraldamist valla noortele. 

7.  
Ruumipuudus noortekeskuses. Suuremate ruumide leidmine 

noortekeskusele. 



Haaslava valla arengukava eelnõu  

 

Haaslava Vallavalitsus  22 

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  Tagatud on pidev noorsootöö arendamine, suunamine ja korraldamine. 

2.  
Toimub vallasisese ja teiste kohalike omavalitsuste tihedale koostööle toetuva 

eesmärgistatud mitmetasandilise koostöö arendamine noorsootöö vallas. 

3.  Osaletakse erinevates noorsootööd rikastavates programmides ja projektides. 

4.  Tugev väärtuskasvatus. 

5.  Kaasatud on noored igas vanuses. 

6.  Noortele on loodud avaramad ruumilised võimalused. 

7.  
Kaasatud on noored väljaspool Roiu alevikku, läbi filiaalide loomise näiteks 

külaseltsi ruumide juurde. 

8.  
Noorte jaoks oluliste teemade (koolikiusamine, vandaalitsemine, suhted 

sõpradega) käsitlemine ning üheskoos muutmine kogukonnas. 

9.  Aktiivne Haaslava Noortevolikogu. 

10.  Toetatakse ja tunnustatakse noorsootööga tegelevaid inimesi. 

 

2.3 Kultuur, sport ja vaba aeg  

 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on elanikele vaba aja veetmise võimaluste loomine. Selle 

ülesande täitmist toetab koostöö kohalike elanike, kodanikuühiskonna organisatsioonide, 

kohalike ettevõtete ja teiste kohalike omavalitsuste piirkondlik koostöö vaba aja veetmise 

võimaluste arendamisel ja haldamisel.  

 

Vaba aja veetmise välisrajatiste (suusa- ja matkarajad) arendamisel on oluliseks tingimusi 

loovaks teguriks sobiv loodus asula läheduses või hästi juurdepääsetavates kohtades, 

arvestades seejuures kindlasti ka naaberomavalitsuste territooriumidel asuvate rajatistega. 

 

2.3.1. Kultuur ja vaba aeg 

 

Kurepalu külas asub Priiuse seltsimaja, mille ehitas 1904. a karskusselts "Priius". Seltsimaja 

saal on 250- kohaline. Ruumide sisustus on järk-järgult uuendatud, samuti on vahetatud hoone 

katus ning ahiküte asendatud gaasiküttega. Rekonstrueeritud on suur osa siseruumidest. 

 

Priiuse seltsimajas tegutsevad segakoor Priius, Haaslava meeskoor, tantsurühm Krüsanteem, 

line-tantsurühm Prii-line, rahvateater, titaklubi, meesteklubi ning seltskonnatantsijad. 

Regulaarselt käivad koos ka mälumängurid. Seltsimaja saab kasutada valimiste läbiviimiseks, 

suuremateks nõupidamisteks ja muudeks vallasündmusteks.  
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Alates 2014. aastast on ehitatud kergliiklustee valla suurima asula Roiu ja Kurepalu vahel, 

mis suurendab seltsimajas pakutava kättesaadavust Roiu rahva seas. Veel asub Kurepalus 

2009. aastal renoveeritud laululava ja puhkeala koos lõkke-, kiige- ja palliplatsiga. Puhkealal 

asub supluskoht järve ja liivarannaga. Suvisel ajal on valla veekogud populaarsed valla- ja 

linnarahva seas.  

 

Kurepalu paisjärve suplusala omab potentsiaali erinevate teenuste pakkumise kohana 

(vahendite laenutus, söögi-joogi müük suvitajatele jms ) Lisaks saaks ära kasutada järvel 

asuvat saart. Alates 2014. aasta oktoobrist asub Kurepalus ka disc-golfi rada. Lauluväljakul on 

traditsioonilisteks sündmusteks jaanituli, Haaslava meestelaulupäev ja koguperesündmus 

„Suur suwepäev“. 

 

Haaslava valla territooriumil tegutsevad aktiivselt noorkotkad ja kodutütred. Toimub ka 

vastastikune koostöö valla ja Kaitseliidu vahel. Vaja oleks senisest enam toetada ja kajastada 

Kaitseliidu tegemisi. Muuseumidest asub Haaslava vallas Lange külas SA Tartu 

Lennundusmuuseum. Vallale lähimad muuseumid asuvad Ülenurmel (Eesti 

Põllumajandusmuuseum) ja Tartu linnas. Valla ajalugu käsitlev muuseum puudub. Haaslava 

vallas tegeldakse ka koduloouurimisega. Aastatel 2002-2013 on välja antud neli Haaslava 

valla vanemat kultuuri-, seltsi- ja hariduselu tutvustavat raamatut. - "Kaitseliit Haaslava 

vallas", "Seltsielu Haaslava vallas aastani 1940", "Hariduselu Haaslaval aastani 1945" ning 

„Haaslava karskusselts Priius“. Roiu alevikus asub raamatukogu, mille ruumides on ka avalik 

internetipunkt (AIP). Haaslava vallas puudub kirik. Lähimad kirikud on Tartu linnas ning 

Võnnu ja Kambja alevikes. Mõra külas asub Tartu linna halduses olev Tuigo kalmistu. Vaba 

aja sisustamiseks on Roiul päevakeskus eakatele, noortekeskus noortele ja lastele.  

Päevakeskuses (mis on ka tugikeskuseks eakatele ja abivajajatele) pakutakse teenuseid ja 

harivaid tegevusi. Noortekeskust haldab MTÜ Tähe Noorteklubi. 

 

Noortekeskus on esitanud mitmeid projektide taotlusi, mille raames on muu hulgas 

korrastatud bussipeatus Roiul ja rajatud rula-ramp. Laste mängu- ja spordiväljakud on rajatud 

suurematesse asulatesse (Ignase, Kurepalu, Roiu, Aardla). 

 

Haaslava vallas on ka mitmeid ajaloomälestisi sh. Vabadussõja monumendid Kurepalus ja 

Tõõrastes. Kaitse alla on võetud Kalevipoja künnivagu pindalaga 6,5 ha, Kiigeoru Hiiesalu 
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(Koke küla, Kiipuse). Arheoloogiamälestised: asulakoht Roiu alevikus Mõra jõe põhjakaldal 

200x80 m suurusel alal, külakalmistu Roiu alevikus Roiu teeristist 400-450 m idakirdes 

künkal. 

 

2.3.2. Sport ja turism 

 

Haaslava vallas on Sillaotsa Spordihoone, mida koolipäevadel kasutab Sillaotsa Kool õppetöö 

läbiviimiseks. Õhtuti toimuvad pallimängutreeningud, avatud on tasuta jõusaal. Sillaotsa 

Spordihoone Päkste külas on alguspunktiks kergliiklusteele, mis pakub 

tervisespordivõimalusi Roiu alevikuni ja sealt edasi Haaslava vallamajani Kurepalus. 

Suusasillaga on spordihoone ühenduses Vooremäe terviseradadega. Suusaradade hoolduseks 

on 2013. aastal soetatud spetsiaalne rajamasin. 

 

Lange külas tegutseb Lange Motokeskus, mis pakub rahvusvahelisel tasemel 

motospordivõistlusi ja harjutusvõimalusi.  

 

Traditsioonilisteks rahvaspordisündmusteks on jüriööjooks aprillis, nelja valla pika ajalooga 

ühissündmus Vooremäe mängud ning  külaliikumist edendavad külade vahelised mängud. 

Vooremägi on veel võõrustajaks mägijalgrattavõistlustele, suusaneljapäevakutele, 

orienteerumisvõistlustele. Palju on panustatud Vooremäe arendamisse – ehitatud on uued 

suusarajad, suusasillad, paigaldatud rajavalgustus. Samuti on parendatud ligipääsu 

kompleksile läbi uute sissesõiduteede ning parklate ehituse.  

 

Uueks traditsiooniks on alates 2013. aastast toimuv Kurepalu Triatlon. Haaslava valla teed on 

olnud kasutusel ka Tartu Ralli kiiruskatseteks.  

 

Turismiks on potentsiaali kiirelt areneval Lange Motokeskusel, mis koos naabruses asuva 

Eesti Lennundusmuuseumiga omavad häid koostöövõimalusi. Loodusturismiks pakub 

võimalusi Ageorg ja Vooremägi. Loodushuvilistele on avatud vaatetorn Aardla poldri alal 

ning potentsiaalset loodusturismivõimalust pakub ka valla paiknemine Suure Emajõe piiril. 

 

Vaba aja sisukas veetmine, eriti sportimine ja kehakultuur, on üks peamisi terviseedenduse 

meetmeid. 
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Elanike ühine, vallas toimuv ühistegevus sh eri põlvkondade ja perede kaasamine 

ühistegevusse ning sportimine tugevdab kogukondlike tundeid ning soodustab sidemete 

tekkeid ka väljaspool Haaslava valda.  

 

Tugevad kogukonnasuhted loovad elanikele uusi võimalusi sisukalt vaba aega veeta. Samuti 

toetab kodanikualgatuse korras tekkinud „naabrivalve“ turvalise elukeskkonna püsimist valla 

territooriumil. 

 

Kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise võimaluste ja rajatiste arendamisel tuleb ratsionaalselt 

arvestada üledimensioneerimise (st rahaliselt liiga kulukaks muutumise) ohuga. 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Vooremäe SA puudumine, mis 

raskendab arenguvõimaluste 

teostamist. 

Vooremäe SA loomine  ning 

arendamise toetamine, samuti kohalike 

ettevõtjate ja naaberomavalitsuste 

kaasamine. Vooremäe keskuse 

väljaarendamiseks investeerijate 

leidmine planeeringu elluviimiseks. 

2.  

Laululava ja puhkeala kasutuse 

laiendamine. 

Lauluväljakut laiemasse kasutusse 

andmine erinevate sündmuste 

korraldamiseks lisaks valla enda 

sündmustele. Lauluväljakul 

vabaõhuürituste sagedam korraldamine 

ning esinemispaiga võimaluste 

reklaamimine isetegevus- 

kollektiividele. 

3.  

Osalejate arvu suurendamine 

kultuurisündmustel. 

Kultuurisündmuste korraldamisel 

lähtuda enam sihtgruppide ootustest. 

Jätkuv koostöö naaberomavalitsustega 

ühiste ürituste korraldamisel. Suurem 

meediakajastus valla kultuuri- 

sündmustele. 

4.  

Roiu Raamatukogu vajab üha kasvava 

raamatuhulga juures suuremaid ruume. 
Kolida suuremale rendipinnale või 

ehitada uus hoone. 

 

5.  

Priiuse seltsimaja vajab remonti. Seltsimaja ruumide remontimine 

(fassaadtööd, lavaaugu remont, 

kinoruum, teise korruse ruumid). 

6.  

Priiuse seltsimaja ringitöös osalejate 

arvu suurendamine. 

Isetegevuskollektiivide jätkuv ja 

mõtestatud toetamine. Huvitegevus- 

ringide juhendajate tunnustamine. 
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7.  

Korraldada valla ajaloo ja 

kultuuritegevuse jäädvustamine. 

Haaslava valla kodu- ja 

ajaloomuuseumi rajamine. Kodulooliste 

trükiste väljaandmise toetamine ja 

kultuuritegelaste mälestuse 

väärtustamine. 

8.  

Külaliikumise propageerimine. Külaseltside toetamine ja nende 

tegevuse kajastamine ning 

tunnustamine. Külaseltside omavahelise 

koostöö arendamine. 

9.  

Roiu noortekeskuse võimaluste 

laiendamine ja mitmekesistamine. 

Hankida suurem tegutsemispind. 

Kasutada sündmusteks täiendavalt kooli 

ja seltsimaja ruume. Ekstreempargi  

rajamine Roiu alevikku. 

10.  
Emajõe kui loodusressursi pakutavate 

võimaluste vähene kasutamine. 

Puhkevõimaluste mitmekesistamine 

Emajõe piirkonnas. Sadamate ning 

randumissildade ehituse toetamine. 

11.  
Spordirajatiste tõhusam kasutamine. Spordihoone ringitegevuse laiendamine.  

Sillaotsa jalgpallistaadioni uuendamine. 

12.  

Vallas tühjalt seisvaid ajaloolised 

hooned. 

Tühjana seisvate ajalooliste hoonete 

kasutuselevõtt kultuuri arendamise 

eesmärgil. 

13.  
Tuigo kalmistul puudub kabel. Toetada kabeli ehitamist. 

14.  
Majutus- ja toitlustuskohtade vähesus. Ettevõtluse arenguks soodsa keskkonna 

loomine.   

15.  
Roiu keskuse arendamine. 

Keskväljaku rajamine. Mõra jõe 

kaldaala arendamine Roiul. 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  Toimiv Vooremäe SA. 

2.  Ettevõtluse arenguks on loodud soodne keskkond. 

3.  Tõhus laululava ja puhkeala kasutuse laiendamine. 

4.  Rohke osalejate arvuga kultuurisündmused. 

5.  Renoveeritud ja hästi toimiv Priiuse seltsimaja. 

6.  Toimiv koduloomuuseum. 

7.  Hästi toimiv külaseltside vaheline koostöö. 

8.  Kolmanda sektori kaasamine kogukonnateenuste arendamisse. 

9.  Mitmekesised puhkevõimalused Emajõe piirkonnas. 

10.  Spordihoone ja jalgpalliväljaku tõhus kasutamine. 

11.  Ajaloolised hooned kasutusel kultuuri arendamise eesmärgil. 

12.  Ehitatud Tuigo kabelihoone. 

13.  Lange Motokeskuse väljaarendamise igakülgne toetamine. 
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2.4 Sotsiaalhoolekanne, lastekaitse ja tervishoid   

2.4.1. Sotsiaalhoolekanne  

 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on sotsiaalhoolekande tagamine valla halduspiirkonnas 

elavatele sotsiaalabi vajavatele isikutele, nt toimetulekuraskustes isikutele ning raskustes 

perekondadele, eakatele ja puuetega isikutele. Haaslava vallas reguleerib abivajajatele 

sotsiaalteenuste ning –toetuste määramise korda ning rakendumist Haaslava Vallavolikogu, 

Haaslava Vallavolikogu tervishoiu-, haridus- ja sotsiaalkomisjon, Haaslava Vallavalitsus ning 

Haaslava Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialistid. Haaslava Vallavalitsuse ametnike 

tööülesannete hulka kuulub nõustamine, seoses toetuste taotlemise ning väljamaksmise 

korrast järgmiste riiklike toetuste ning hüvitistest puhul: pere ning lastetoetused, 

sünnitoetused, vanemahüvitised, ajutise töövõimetuse hüvitised, elatisabi määramine, 

kuriteoohvrite kahju korvamise ning toetused represseeritutele. Sotsiaalvaldkonna ametnikud 

abistavad valla elanikke peamiselt toimetulekutoetuse ja riiklike pensionite taotlemisel, 

nõustavad seoses sotsiaaltoetustega puuetega inimestele. Vajaduspõhiselt on ette nähtud 

materiaalne kriisiabi ning toetus isikute ettenägematute ning hädavajalike kulutuste 

katmiseks. Vajadusel saab taotleda hoolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetust, 

ravitoetust ravikindlustuseta isikutele, matusetoetust ning erakorralist toetust isikutele, kes 

vajavad vältimatut sotsiaalabi.  

 

Haaslava valla elanikud saavad kasutada järgmiseid sotsiaalteenused: 

1) Sotsiaalnõustamine. Sotsiaalnõustamine toimub Haaslava vallas nii sotsiaalvaldkonna 

spetsialistide vastuvõtuaegadel vallamajas ja ühel korral nädalas Roiu päevakeskuse 

ruumides. Teenus on tagatud ka valla erinevatest piirkondadest isikutele bussiühenduse 

kaudu, mis toob inimesi vallas asuvasse Roiu poodi, päevakeskusesse ja vallamajja. 

2) Roiu päevakeskus. Roiu päevakeskuses saavad Haaslava valla elanikud kasutada 

kehtestatud hinnakirjade alusel pesu pesemise ning dušiteenust, osalemist soovi korral 

huvitegevuse gruppides, kuulata loenguid ning võtta osa sotsialiseeruva sisuga 

tegevustest. 

3) Koduhooldus. Koduhooldust ning hooldusteenust organiseerivad Haaslava valla 

sotsiaalvaldkonna spetsialistid vastavalt abivajajate vajadustele või kasutatakse võimaluse 

korral koduhoolduse teenust. 
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4) Lapsehoiuteenus. Lapsehoiuteenust reguleerib Haaslava vallas lapsehoiuteenuse 

toetamise kord,  mis näeb ette koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse 

lapsehoiuteenuse kulude kompenseerimist.  

5) Sotsiaaleluase. Haaslava vallas on 11 sotsiaaleluruumi, mille eraldamise ning määramise 

kord on ettenähtud valla õigusaktides.  

6) Sotsiaaltransport. Sotsiaaltranspordi teenust reguleeritakse Haaslava vallas 

vajaduspõhiselt, lähtuvalt abivajajate sooviavaldusest ning abivajajate arvust.  

7) Hooldamine hoolekandeasutuses. Hoolekandeasutusse paigutatud isiku hooldustoetus 

lähtub Haaslava valla sotsiaaltoetuste maksmise ning määramise korrast. 

 

Haaslava valla elanikele on tagatud ka rehabilitatsiooniplaanidele vastavate teenuste 

kättesaadavus, mida pakuvad peamiselt Tartu linna asutused MTÜ Iseseisev Elu ja Tartu 

Vaimse Tervise Hooldekeskus. Proteeside, ortopeediliste ja muude tehniliste abivahendite 

tagamine toimub Tartu Maavalitsuse ning peamiselt OÜ ITAK kaasabil. Koostööd tehakse ka  

asutustega, mis pakuvad teenuseid ning abivahendeid kindlatele sihtrühmadele nt Silmalaegas 

ja Eesti Pimedate Liit. Lisanduvate teenuste, mis abistavad isikute toimetulekut ning vastavad 

vajadusele, kompenseerimine toimub tihedas koostöös abivajaja ja Haaslava valla 

sotsiaalvaldkonna spetsialistidega, lähtudes Haaslava valla sotsiaaltoetuste määramise ning 

maksmise õiguslikest alustest.  

 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Kõrge töötute arv. Sotsiaalse rehabilitatsiooni, koolituste ning 

ümberõppe korraldamine koostöös Eesti 

Töötukassa Tartumaa osakonnaga. 

2.  

Töökohtade vähesus. Suurenev koostöö asutustega valla 

territooriumil, toimub soodsa keskkonna 

loomine ettevõtluse arenguks. 

3.  

Vähene teadlikkus sotsiaalabi 

teenustes ja toetustest abikaugetes 

piirkondades. 

Teabe jagamine sotsiaaltoetustest ja –

teenustest valla perioodikas, koduleheküljel,  

infovoldikute kaudu. 

4.  
Sotsiaalkorterite vähesus ning 

amortisatsioon. 

Sotsiaaleluruumide  ümberehitus ning 

tõhusam ruumikasutuse planeering. 

5.  

Suurenev hoolekandeteenuste sisseost 

maakonna asutustest. 

Hoolekandeasutuse rajamine valda või 

võimaluste leidmine isikute hooldamiseks 

kodustes tingimustes. 
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6.  

Sotsiaalteenuste- ja toetuste õiguslike 

aluste aegumine. 

Dokumentide uuendamine, vastavusse 

viimine riiklike arengusuundade ning 

seadustega. 

7.  

Erivajadustega elanikele suunatud 

toetusvõimaluste ning teenuste 

vähesus või puudumine. 

Koostöö valla halduspiirkonda rajatava 

kompetentsikeskusega, maakonnas asuvate 

asutustega. 

8.  

Sotsiaaleluruumides elavate isikute 

toimetuleku vähenemine. 

Tugiteenuste arendamine sotsiaaleluruumides 

elavate isikute toimetuleku suurendamiseks. 

9.  

Sotsiaalabi keskendumine tagajärgede 

lahendamisele. 

Keskendumine sotsiaalsele ennetusele, 

ametnike ümberõppevõimaluste loomine.  

10.  

Sotsiaalabi teenuste ja toetuste 

keskendumine sihtrühmadele (eakad, 

toimetulekuraskustes leibkonnad). 

Sotsiaalabi teenuste kättesaadavuse tagamine 

erinevatele sihtrühmadele (eakad, puuetega 

isikud, lapsed, tööealised, töötud). 

11.  

Sotsiaaltoetuste ja –teenuste seire ning 

kasutamise analüüsi vähesus.  

Andmete kogumismeetodite arendamine, 

süsteemsete aruannete ning analüüside 

koostamine. 

12.  
Riikliku ning rahvusvahelise koostöö 

ja projektipõhise töö vähesus. 

Osalemine projektikonkurssidel, riiklikus ja 

rahvusvahelises koostöötegevustes. 

 

Jrk Arengusuunad 

14.  Tõuseb kõikide valla elanike teadlikkuse tase sotsiaalabi teenustest ja toetustest.  

15.  
Koostöö suurenemisega erinevate asutuste vahel väheneb töötuse määr ning 

pikaaegsete töötute arv. 

16.  
Toimub sotsiaalabi teenuste ning toetuste süsteemide uuendamine ning analüüs uute 

teenuste ja/või toetuste korraldamiseks.  

17.  Tõuseb abivajajate iseseisva toimetuleku tase. 

18.  
Tõhustub erivajadustega isikute sotsiaalabi korraldus ning koostöö 

kompetentsikeskuste ning –asutustega. 

19.  
Sotsiaalabi valdkonna teenused ja toetused muutuvad kättesaadavaks ning 

mitmekesisemaks kõikidele abivajajatele erinevates sihtrühmades. 

 

2.4.2 Lastekaitse 

 

Haaslava vallas on laste hoolekannet ning lastekaitset puudutavad ametikohustused sätestatud 

sotsiaalvaldkonna spetsialisti tööülesannete ühe osana. Lastekaitsetöötaja, või 

lastekaitsetöötaja ametiülesannetega Haaslava valla sotsiaaltöötaja tööülesanded lastekaitse 

valdkonnas on järgmised:  

 sotsiaalnõustamine;  

 andmekogu haldamine;  
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 lastega perede abistamine; 

 juhtumitöö;  

 eestkoste ning esialgse õiguskaitse seadmine, haldamine;   

 lapse suunamine perekonnas hooldamisele,  asenduskoduteenusele;  

 meeskonnatöö valdkonda puudutavate asutuste, spetsialistidega;  

 toetuste ja soodustuste määramine – sh riigieelarvest makstav vajaduspõhine 

peretoetus ja toimetulekutoetus. 

 

Lisaks nimetatud tööülesannetele on Haaslava vallas kehtestatud toetavad teenused ja 

toetused- lapsehoiuteenuse toetus, huvihariduse-, huvi- ja sporditegevuse toetus, riigi poolt 

rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord, paljulapseliste 

perekondade lastele koolilõunatoetus, töövihikute ja õppevahendite toetus ning 

vähekindlustatud perekonna laste toiduraha ja vanema osalustasu toetus. Sissetulekust 

sõltumata on Haaslava valla elanikele kindlustatud lapse sünnitoetus; ühekordne toetus 

esimesse klassi astujale ning Sillaotsa Kooli, muukeelse ja erikooli põhikooli lõpetajale; 

sõidutoetust muukeelse põhikooli, erikooli ja gümnaasiumi ning Sillaotsa Kooli õpilastele. 

Vajaduspõhiselt on võimalik taotleda ka tugiteenuseid, mis abistavad eelkõige peresid 

erivajadustega laste kasvutingimuste ning toimetuleku toetamisel. 

 

Ennetustöö- ja järelevalve lastekaitse valdkonnas toimub Haaslava vallas läbi mitmekülgse 

koostöö Roiu noortekeskuse, Roiu perearsti ning- õe abil, samuti on kaasatud Politsei- ja 

Piirivalveamet koolikohustuse mittetäitmise ning - seire valdkonnas. Infovahetuse ning 

koostöös õppetulemuste ning esinevate probleemide lahendamiseks toimub Sillaotsa Kooliga. 

Tulemuslik koostöö on toimunud ka erivajaduste laste tugiteenuste osas Eesti Agrenska 

Fondiga, Maarja Kooliga; psühholoogilist abi, nõustamisteenust ning rehabiliteerivat 

sekkumist pakuvad Tartu Laste Tugikeskus; varjupaigateenust Tartu Laste Turvakodu ning 

Tartu Naiste Turvakodu. Juhtumitöö valdkonnas toimub tulemuslik koostöö eelkõige 

lähedalasuvate valdade (Mäksa, Võnnu, Ülenurme, Tartu valla lastekaitse valdkonna 

ametnikega), Tartu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaal- ning lastekaitseteenistuse ning 

Tartu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnaga. Laste arengu soodustamiseks ning 

vanemate sotsialiseerumise eesmärgil toimub ühel korral nädalas Haaslava valla titaklubi, 

eelkooliealiste ning kooliealiste huvi- ja vabaajategevust korraldab süsteemselt Roiu 

noortekeskus ja Sillaotsa Kool. 
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Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  
Ametkondade vähene 

informeerimine. 

Elanike teadlikkuse tõstmine ametkondade 

teavitamise kohustusest. 

2.  
Riskiperede kaardistamine. Süsteemse kaardistusmehhanismi ning suundade 

loomine, pidev teabe uuendamine 

3.  
Keskendumine tagajärgede 

lahendamisele. 

Ametnike ümberõppevõimaluste loomine 

ennetusvaldkonnast teadlikkuse tõstmiseks. 

4.  

Lastekaitse valdkonnapõhiste 

teenuste puudumine. 

Loodud võimalused juhtumikesksete sekkumiste 

(nõustamisteenus, tugiisikuteenus, positiivse 

kasvatuspraktika programmid, pere-

külastusteenus jt) ning nii peret kui last toetavate 

teenuste kasutuselevõtmiseks. 

5.  Riikliku ja rahvusvahelise koostöö 

ning projektipõhise töö vähesus. 

Osalemine projektikonkurssidel, riiklikus ja 

rahvusvahelises koostöötegevustes. 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  Lastele on tagatud turvaline keskkond ja heaolu. 

2.  
Toimub sotsiaalabi teenuste ja toetuste süsteemide uuendamine ning analüüs uute 

teenuste ja/või toetuste korraldamiseks. 

3.  
Areneb võrgustiku- ja kogukonnatöö ning seeläbi toimub probleemide varajane 

märkamine ning valdkonna spetsialistide teavitamine. 

 

2.4.3. Tervishoid 

Haaslava vallas pakub esmatasandi tervishoiuteenust üks perearst ning pereõde, kelle 

vastuvõtt toimub viiel korral nädalas. Ühel korral kuus osutab perearst ka profülaktilist 

terviseabi ja nõustamist, teostab vajadusel vaktsineerimist ning tagab laste tervishoiuteenuste 

kättesaadavust Sillaotsa Koolis.  Ühel korral nädalas on Haaslava valla elanikele avatud Roiul 

asuv hambaravikabinet ning kolmel päeval nädalas apteek. Valla perearstikeskuse 

külastajatele pakutakse tervishoiuteenuseid meditsiiniliste abivahenditega varustatud 

vastuvõturuumides, milles tervishoiuteenuseid kasutab 04.11.2014 seisuga 1 359 inimest (sh 

lapsed). Eriarstiteenus, statsionaarne arstiabi keskus ning kiirabibrigaad asuvad Tartu linnas. 

 

Tervishoiuteenused ning haigestumine erinevatesse haigustesse on Haaslava vallas sarnane 

kogu Tartu maakonnale, peamised kaebused elanikelt on järgmised: 

1. südame- veresoonkonna haigused; 

2. liigesehaigused; 

3. lihas- ja närvihaigused; 



Haaslava valla arengukava eelnõu  

 

Haaslava Vallavalitsus  32 

 

4. ainevahetushaigused; 

5. kopsuhaigused; 

6. seedetraktihaigused; 

7. traumad ja õnnetused. 

 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Puuduvad teenused- õendusteenus, 

hooldusravi kodustes tingimustes, 

avahooldus. 

Tingimused tervishoiuteenuste arendamiseks. 

2.  

Valla elanike arvu suurenemine.  Tingimuste loomine teenuse osutamiseks 

(ruumide suurendamine, lisanduvate 

ametikohtade loomine). 

3.  

Valla elanike suunamine 

hooldusteenusele maakonda või 

asutustesse. 

Alternatiivse hooldusasutuse loomine või 

hooldusteenuse tingimuste loomine isikute 

hooldamiseks isikute kodus. 

4.  

Suurenev laste ning kooliealiste 

laste arv vallas. 

Laste tervisliku arengu tagamiseks ja 

tervisehäirete varajaseks avastamiseks laste 

ennetav arstlik tervisekontrolli suurendamine. 

5.  
Vähene tervishoiuteenuste 

kasutamine ning pakkumine. 

Tõsta valla elanike teadlikkust 

tervishoiuteenustest ja – võimalustest vallas. 

6.  
Nakkushaiguste levikut tõkestavate 

abinõude puudumine. 

Kaitsepookimise-alase teadlikkuse suurendamine 

nakkushaiguste vältimiseks. 

7.  

Mittenakkushaiguste suur osakaal 

pakutud  arstiabiteenustest. 

Krooniliste mittenakkuslike haiguste 

ennetamiseks riskitegurite kontrollimine ja neid 

vältivate programmide rakendamine. 

8.  

Avalikke teenuseid pakkuvate 

asutuste ligipääsetavus raskendatud 

kõrgenenud abivajadusega 

isikutele. 

Avalikke teenuseid pakkuvate asutuste 

projekteerimine või kohandamine vastavalt 

erivajadustele.  

9.  
Abivajajate suur arv perearsti 

nimistus. 

Ruumipuuduse vähendamine, arstiabikeskuse 

loomine. 

10.  Ravikindlustuseta isikute suur arv.  Teadlikkuse taseme tõstmine vallas 

kättesaadavast arstiabist.  

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  Väärtustatakse üksikisiku, perekonna ja rahva tervist.  

2.  
Jälgitakse mitmekülgselt valla elanike terviseseisundit ning prognoositakse teenuseid 

sõltuvalt elukeskkonna seisundist. 
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3.  Tagatakse ravikindlustuseta isikute arstiabi kättesaadavus. 

4.  
Väheneb erinevus valla eri piirkondade ja inimeste eri rühmade terviseseisundites ning 

tervisealases teadlikkuses. 

5.  Arenevad tervist edendavate asutuste (kool, lastead, töökohad) võrgustik. 

6.  Valla elanikud on teadlikud vallas pakutavatest tervishoiu teenustest. 

7.  Valla elanikele on tagatud tervislik ja meeldiv elukeskkond. 

 

2.5 Ettevõtlus, põllumajandus ja turism 

 

Ettevõtlusel on valla arengus oluline roll. Ettevõtted annavad valla elanikele tööd ja valla 

elanike maksud on osa eelarve tuludest.  

 

2.5.1. Ettevõtlus ja põllumajandus  

 

Haaslava vallas tegutseb 01.01.2015. a. seisuga 217 registreeritud ettevõtet (sh FIE-d 46 ja 

MTÜ-d ? ). Valla ettevõtlusaktiivsus 1000 el/kohta on 11,3 % (Tartumaa omavalitsuste 

väikseim ettevõtlusaktiivsuse % on 4,5 ja suurim 15,8%, keskmine % on 12,7). Kuigi põhiosa 

elanikkonnast käib tööl väljaspool valda ja piirkonda. Enamus töökohtadest paiknevad Tartu 

linnas.  

 

Joonis 7 suurimad tööandjad valla registreeritud elanikele, seisuga september 2014 (allikas EMTA) 
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Asend linnaregiooni lähedal tähendab, et Haaslava vald on tihedalt seotud linna tööturuga. 

Elamine linnaregiooni lähedal tähendab valla elanikele mitmekesisemaid valikuid ja suuremat 

töökohtade pakkumist. 

 

Tööalase pendelrände kõrge intensiivsus avaldab pärssivat mõju ka kohaliku teenindussektori 

arengule, kuna paljud väljapool valda tööl käivad elanikud ostavad toidu- ja tarbekaubad 

Tartust. Seega sõltub vallaelanike elukorraldus suuresti ühiskondliku transpordi kasutamise 

võimalustest ja selle taskukohasusest. Kui suurematest keskustest pole liiklemisega 

probleeme, siis ühiskondliku transpordiga kindlustatus valla enda piires pole kõikjal soovitud 

tasemel. 

 

Üldiselt on keskkond vallas ettevõtluse arendamiseks soodne ning olemas on vajalik taristu. 

Tulenevalt asukohast on enam levinud põllumajanduse valdkond, sest valla peamiseks 

loodusrikkuseks võib lugeda viljakat põllumaad. Põllumaa viljakus on kõrge tänu tehtud 

maaparandustöödele. 

 

Vallas tegutsevatest ettevõtetest on tuntumad nt Männiku Piim, Sahkar TT, Baltoil, Lumina 

Metall, Ojamaa Talu, Marjamaa Talu, Sulase PT, Uniro Grupp, Hanso MK ja Laur ja Pojad jt.  

 

Põllumajandusettevõtted väikeettevõtlusena tegelevad põhiliselt marja- ja köögivilja 

kasvatamisega.  

 

Mitmete objektide (näiteks Vooremägi) puhul on turismi- ja puhkemajanduse rajatiste 

arendamisel tingimusi loovaks teguriks valla asulamiljöö ning hea juurdepääs. Ettevõtluse 

suurendamise ühe võimalusena nähaksegi lahenduse leidmist Vooremäe SA rajamise näol. 

Vooremäe SA loomisega kaasneksid mitmed uued töökohad, valda tuleks juurde 

spordihuvilisi ja turiste. 

 

Kiiremini arenevad tööhõivevaldkonnad Haaslava vallas on sotsiaalhoolekanne (Maarja 

Päikesekodu SA, planeeritud ca 120 töötajat), tootmine (tänaste ettevõtete laiendamine, uute 

tööstusettevõtete lisandumine valda), turism (majutus, toitlustus, Vooremäe Puhkekeskus, 

Lange motokeskus, Eesti Lennundusmuuseum jne). 
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Uute ettevõtete (turu) teke suurendab töökohtade arvu vallas. Kohapealne kaubapakkumine  

mõjutab positiivselt valla kogukonna sidusust ja sotsiaalset kapitali. Kaubanduse areng vallas 

parandab elanike elukvaliteeti. Olulisemad koostööpartnerid valla ettevõtluse arendamisel on 

kohalikud ettevõtjad, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Arendusselts. 

 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Kvaliteetse tööjõu puudumine. Elanike informeerimine täiend- ja 

ümberõppe võimalustest infolehe 

Teataja vahendusel ja seminaride kaudu 

ning ettevõtete tegevuse kajastamine 

valla infolehes Teataja ning valla 

kodulehel. 

2.  
Ettevõtluskohase informatsiooni 

vähesus valla kodulehel. 

Ettevõtlusalase info tõhusam 

kajastamine valla kodulehel. 

3.  

Majutus ja toitlustus ettevõtete 

puudumine. 

Ettevõtjate informeerimine võimalikest 

toetustest, kaasaaitamine kontaktide 

loomisele. Tegutsev ettevõtjate 

koostöövõrgustik kohalike ettevõtjate 

klubi näol. 

4.  

Ärimaa vähene hulk. Maa soetamine valla omandisse 

ettevõtluse soodustamiseks läbi 

suurema ärimaa hulga. 

5.  
Noorte vähene huvi ettevõtluse vastu. Ekskursioonide korraldamine 

kooliõpilastele valla ettevõtetesse.  

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  Välja kujundatud ettevõtluspoliitika.  

2.  
Tõhus ettevõtlust toetavate riiklike ja Euroopa Liidu arengutoetuste kasutamine 

ning teadussaavutuste kommertsialiseerimine. 

3.  Tehakse koostööd ettevõtluse tugistruktuuridega. 

4.  Ettevõtjaid on kaasatatud valla arendus- ja planeerimistegevusse. 

5.  Tegutsev valla ettevõtete koostöövõrgustik. 

6.  Kolmanda sektori kaasamine kogukonnateenuste arendamisse. 

7.  
Kohapealne puhkemajanduse arendamine on suurendanud valla elanike vaba aja 

veetmise võimalusi. 

8.  Õpilasfirmade ja noorte ettevõtluse toetamine. 

 

2.5.2. Turism 

 
Kaunid metsad, puhtad veekogud ning vahelduv pinnareljeef loovad head eeldused 

aastaringse turismi arendamiseks. Turisminduse tõmbenumbriks on Lange külas asuv Eesti 

Lennundusmuuseum, mille peahoone kolmel korrusel on eksponeeritud ligi nelisada 
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lennundusajaloo seisukohalt olulist kõrgkvaliteedilist lennukimudelit, välisväljakul saab aga 

tutvuda 17-ne erineva lennukiga. Ornitoloogide ja turistide seas on väga populaarne Aardla 

linnuvaatlusala. Seda eriti lindude ülerände aegadel. Paremaks lindude jälgimiseks on ehitatud 

poldrile linnuvaatlustorn. 

 

Järjest suuremat huvi tuntakse Vooremäe vastu. Seda soodustavad viimastel aastatel tehtud 

investeeringud terviseradade kordategemiseks ning laiendusteks. Lähiaastatel on plaanis 

mitmekesistada Vooremäel tegevusvõimalusi laskumisnõlvak, vaatetorni, puhkeplatside jms 

ehitamisega. Ratsutamishuvilistele pakub elamusi Vooremäe tall, mis asub Tartust umbes 15 

km Roiu suunas, ilusas looduses Vooremäe suusakeskuse lähedal.  

 

2012. aastal avati Haaslava vallas Lange Motokeskus, mis on üks moodsamaid motokrossi 

komplekse Põhja-Euroopas. Motokeskuse teeb ainulaadseks raja looduslik reljeef ja 

kompaktsus, mis muudab selle võistlejatele atraktiivseks ja pealtvaatajatele hästi jälgitavaks.             

Keskuse avaürituseks oli heategevuslik motokross “Tanel Leok ja Sõbrad” mille käigus 

koguti raha liikumispuudega noorte toetuseks. Lisaks Eesti motokrossi paremikule osales 

võistlustel ka palju välisvõistlejaid.  

 

Linna läheduse tõttu ei ole vallas arenenud toitlustust ja majutust pakkuvaid 

turismiettevõtteid, kuna valla külastamise korral on tegemist siiski rohkem nn 

ühepäevaturismiga. Tullakse rohkem oma transpordiga, jala või jalgratastega, et viibida 

looduses, nautida veemõnusid, talvisel ajal suusatamist Vooremäe nõlvadel. 

 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Kohapealsete ettevõtjate vähene tuntus 

ning vähene huvi koduvallas toodangu 

turustamiseks. 

Ettevõtluspoliitika väljakujundamine ja 

ettevõtjate kaasamine valla arendus- 

tegevusse. 

2.  
Majutuskohtade puudumine ning 

turismiettevõtete vähesus. 

Turismi ja muu ettevõtluse arendamise 

igakülgne soodustamine. 

3.  

Emajõe kui loodusressursi pakutavate 

võimaluste vähene kasutamine. 

Puhkevõimaluste mitmekesistamine 

Emajõe piirkonnas. Võimalusel 

sadamate ning randumissildade 

ehitusele kaasaaitamine. 

4.  
Ornitoloogiahuvilistel vähene ligipääs 

Aardla poldrile. 

Aardla poldrile parema ligipääsu 

võimaldamine.  

5.  
Puudulik külastajatele suunatud 

informatsioon (trükised, raamatud, 

Vaatamisväärsuste kaardistamine, 

reklaamimine ning valda käsitlevate 
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suunaviidad, infostendid). trükiste väljaandmine ning puhke-

võimaluste tutvustamiseks infostendide 

ja suunaviitade paigaldamine. 

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  Loodud soodne keskkond turisminduse arenguks.  

2.  
Vaatamisväärsused on kaardistatud ja reklaamitud, välja on antud valda 

käsitlevad trükised, paigaldatud on infostendid ja suunaviidad. 

3.  Loodusturismi olukord on paranenud, välja on ehitatud lõkke- ja telkimisplatsid. 

4.  Mitmekesised puhkevõimalused Emajõe piirkonnas. 

5.  Sadamakoha ja randumissildade ehituse toetamine. 

6.  Turismivaldkonna ettevõttete igakülgne toetamine. 

7.  Ettevõtjate tunnustamine. 

 

2.6 Keskkond ja taristu  

 

Haaslava vallas on head elamise ja puhkamise võimalused, mida soodustavad vaheldusrikas 

loodus ja keskkonda reostavate ettevõtete puudumine. Metsaandide rohkus ja head kalavarud 

on muutnud meie metsad ja veekogud hästi külastatavateks marjuliste-seeneliste ja 

kalapüüdjate poolest. Suvisel ajal on veekogude äärtes arvukalt suplejaid. Siiski on 

murettekitavad probleemid seoses Mõra jõe, Roiu ja Kurepalu paisjärvede järjest süveneva 

kinnikasvamisega. Nimetatud veekogude sügavus on valdavas osas alla kahe meetri, mille 

valguskiir läbib. See tagab aga veetaimestiku kasvuks head võimalused. Veetaimestiku 

ladestumise tulemusena suureneb muda kogus veekogus, mis omakorda soodustab uue 

taimestiku arengut. 

Haaslava valla maakasutuses domineerivad põllumajandusmaad (haritavat maad 4783 ha ja 

looduslikku rohumaad 712 ha), nende viljakus (keskmiselt 40 hindepunkti) on heaks eelduseks 

põllumajandustegevuse arengule. Paremad põllumaad paiknevad Aardla, Lange ja Mõra külades. 

Metsamaa võtab enda alla 2935 ha. Metsamassiivid paiknevad hajutatult, domineerivad 

okaspuumetsad. 
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Maakatastris registreeritud maa jaguneb sihtotstarvete alusel järgmiselt: 

Tabel 3 Maaüksused sihtotstarvete alusel, seisuga 31.10.2014 (Maa-Amet) 

Sihtotstarve 

Maaüksuste 

arv Pindala (ha) 

Elamumaa (E; 001) 1125 484,68 

Ärimaa (Ä; 002) 2 1,5 

Tootmismaa (T; 003) 94 69,35 

Veekogude maa (V; 006) 4 10,61 

Transpordimaa (L; 007) 121 145,79 

Jäätmehoidla maa (J; 008) 5 8,95 

Riigikaitsemaa (R; 009) 1 8,82 

Kaitsealune maa (H; 010) 0 0 

Mäetööstusmaa (Mt; 014) 3 60,37 

Ühiskondlike ehitiste maa (Üh; 016) 29 107,89 

Maatulundusmaa (M; 011) 896 9371,76 

 

Haaslava valla territooriumil kehtib maamaksumäär, mis on 2,5 % maa maksustamise hinnast 

aastas. Haritavale ja looduslikule rohumaale on maamaks 1 % maa maksustamise hinnast 

aastas (Haaslava  Vallavolikogu 28.11.2013. a määrus nr 3).  

 

Haaslava valla üldplaneering on kehtestatud 2007. aastal. Detailplaneeringute koostamisel ja 

uute piirkondade arendamisel on lähtutud üldplaneeringust. Keskmiselt menetletakse aastas 

kaks üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut.  

 

Tsentraalset kütet vallas säilinud ei ole, korrusmajad on individuaalküttel. Roiu alevikus ja 

Aardla külas on gaasiküte ning Ignase külas tahke küte. 
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Euroopa Ühtekuuluvusfondi rahastamise toel on aastatel 2009/2010 rekonstrueeritud 

ühisveevärgi ja - kanalisatsioonirajatised Roiu alevikus ja Ignase külas. Aastatel 2007-2009 

rekonstrueeriti veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid Päkste külas. Aardla küla 

ühisveevärgisüsteemis vajavad torustikud väljavahetamist. Küla varustab veega Aardla 

Piimaühistu OÜ-le kuuluv puurkaev-pumpla. Veevarustussüsteemi töökindluse tagamiseks ja 

puurkaev-pumplas vajalike rekonstrueerimistööde läbiviimiseks on vajalik saada puurkaev-

pumpla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteeme haldava ja teenust osutava ettevõtte 

omandisse või ehitada uus puurkaev-pumpla. Aardla küla ühiskanalisatsioonisüsteem on 

amortiseerunud ja vajab kiiret rekonstrueerimist.  

 

Kurepalu paisjärve äärde jäävates Kurepalu ja Mõra külades puuduvad  ühisveevärgi ja – 

kanalisatsioonirajatised. Enamikel majadest puuduvad kaasaja nõuetele vastavad lokaalsed 

kanalisatsioonisüsteemid. Olemasolevatest kogumismahutitest enamik on amortiseerunud, 

millede võimalikud lekked põhjustavad lisaks pinnareostusele ka reostust Kurepalu 

paisjärvele. Kuna piirkonna põhjavesi on nõrgalt kaitstud, siis on keskkonna reostuse 

vältimiseks väga oluline nendes külades välja ehitada nõuetele vastav ühisveevärgi- ja 

kanalisatsioonisüsteem.  

 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja väljaehitamise aluseks on Haaslava 

valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2026. 

 

Valla territooriumil olevate teede kogupikkus on 168,5 km, millest asfaltkattega teid on 34 km 

ja kruusakattega teid 116 km. Riigiteede kogupikkus on 69,1 km, millest asfaltkattega on 30,5 

km, vallale kuuluvate kohalike maanteede kogupikkus on 69,2 km, millest asfaltkattega on 

3,2 km ning erateid on kokku 30,2 km ja need on valdavalt katteta või siis kruusakattega.  

 

Vallasisesed teed on rahuldavas seisukorras ja vajaduste piires on vald teedevõrguga kaetud. 

Probleemideks on kuivadel perioodidel sõidukite poolt kruusakattega teedel tekitatud teetolm, 

mitmetes kohtades on teelõikudel kattekiht kulunud, enamik teetruupe vajab settest 

puhastamist, mitmed remonti. Liiklustihedus on suurem Tõrvandi - Roiu - Uniküla ja Vana-

Kuuste – Roiu – Luunja suundadel. Liiklusohutuse seisukohalt on väga oluline Tõrvandi-

Roiu-Uniküla maantee äärde eraldi muldkehal asetseva valgustusega kergliiklustee ehitamine. 

Sellel teel liigub palju jalakäijaid ja rattureid, kellest suurema osa moodustavad Tartu linna 
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tervisespordiharrastajad, kes liiguvad linnast Vooremäe terviseradadele või sõidavad mööda 

väljakujunenud jalgrattamarsruuti Tartu – Roiu – Luunja - Tartu. 2009. aastal ehitati jalgratta- 

ja jalgtee Roiu alevikust Päkste külas asuva Sillaotsa Koolini, mis 2011. aastal sai ka 

valgustuse. 2014. aastal ehitati jalgratta- ja jalgtee Roiu alevikust Kurepalu külani. 

 

Valda läbivad mitmed Kagu-Eesti piirkonda varustavad kõrgepingeliinid ning Narva-

Valmiera 330/110 kV kõrgepingeliin. Tarbijate varustamine elektrienergiaga on rahuldav. 

Alajaamades on piisavalt võimsusvarusid ja liinidel koormusressursse. Elektrilevi OÜ on igal 

aastal teostanud liinide rekonstrueerimisi, mistõttu energiakasutus on aastatega muutunud 

järjest stabiilsemaks ja voolukatkestused harvemaks. Telefoniühendus on tagatud kõikidele 

soovijatele. Enimlevinud on siiski mobiilside ja paljud abonendid on loobunud 

lauatelefonidest. Terve vald on kaetud mobiilse internetiga  erinevate operaatorite poolt. 

Avaliku interneti püsiühendused on Sillaotsa Koolis, Roiu alevikus raamatukogus ning 

Kurepalu külas vallamajas. Valla suuremates keskustes: Roiu alevik, Aardla, Ignase ja 

Kurepalu külad, on ehitatud tänavavalgustus. Haaslava külas asuvas Jõeääre arenduses on 

tänavavalgustuse ehitanud ja finantseerinud arendaja ise. 

 

Vallas asuvatest elamutest valdava osa moodustavad ühepereelamud. Korrusmajadest vaid 

ligemale pooltes on moodustatud korteriühistud ja nende majade seisukord on võrreldes teiste 

korruselamutega parem. Peamisteks probleemideks elamutes on suured soojakaod, 

amortiseerunud katusekatted, torustikud, aknad ja trepikodade välisuksed. Tsentraalset kütet 

vallas säilinud ei ole ja nii on ka enamikul  Roiu aleviku ja Aardla küla korrusmajadel 

põhiliselt maagaasiga köetavad lokaalkatlamajad. Ignase, Uniküla, Aadami, Tõõraste ja 

Haaslava külade korrusmajades on ahiküte. Vanemates eramutes on põhiliselt ahiküte, 

uuemates domineerivad tahkekütusega köetavad katlad või gaasitorustiku piirkondades 

maagaasiga köetavad katlad. Üksikutes eramutes kasutatakse maasoojus- või 

õhksoojuspumpasid. 

 

Jäätmekäitlust vallas reguleerib valla jäätmehoolduseeskiri. Vastavalt 

jäätmehoolduseeskirjale, on Haaslava valla territooriumi piires jäätmeveoga liitumine 

kohustuslik kõikidele jäätmetekitajatele. Olmejäätmed kogutakse sorteeritult prügikastidesse 

ja konteineritesse ning organiseeritakse nende regulaarne äravedu kehtivat jäätmeluba omava 

firma poolt vastavalt elanikega sõlmitud lepingule. Valla territooriumile Roiu alevikus ning 
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Kurepalu, Aardla ja Ignase külades on paigaldatud pakendikonteinerid. Samuti on valla 

elanikel võimalus üle anda pakendijäätmed, komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmed, 

vana mööbel ning kodumajapidamisest pärinevad ohtlikud jäätmed Tartu linna jäätmejaama, 

Jaama tn 72.  

  

Korraldatud jäätmevedu vallas toimub alates 1. detsembrist 2011 ning selle rakendumisega 

vähenes tunduvalt keskkonna reostamine jäätmetega. Siiski näitab üksikute jäätmehunnikute 

tekkimine peamiselt metsaalustesse ja valla üldkasutatavates jäätmekogumis kohtades olevate 

jäätmekonteinerite kiire täituvus, et paljudel jäätmetekitajatel pole valitud sobiv konteiner või 

tühjendusgraafik. Probleemi põhjuseks võib olla ka suhteliselt suur nende omanike 

jäätmeveost täielikult või perioodiks vabastamiste arv, kes taotlustes on väitnud neile kuuluva 

elamu või suvila aastaringset või perioodilist mittekasutamist. Vabastuste juhtudel on vajalik 

tõhustada kontrolli nende elamute-suvilate tegeliku kasutamise kohta.     

 

Tehnilise taristu rajamine on kulukas ettevõtmine ning jätkusuutlikumad lahendused nõuavad 

süsteemide terviklikku kavandamist ning kohaliku omavalitsuse, riigi ja erasektori rollijaotust 

ja koostööd projektide koostamisel ning elluviimisel. Tehniline taristu peab tagama 

elamumajanduse, ettevõtete ja asustuse negatiivse keskkonnamõju minimeerimise. 

 

Heakorra tagamine, miljööväärtuse säilitamine ja kasvatamine on kohaliku omavalitsuse 

üheks ülesandeks. Looduskeskkonna säilitamisel on oluline koostöö teiste 

omavalitsusüksustega ning riigiga. Kodanike, seltsingute ja kogukonna omaalgatus on üheks 

oluliseks teguriks keskkonna ja miljöö väärtustamisel ning korrashoiul (nt „Teeme ära!“ 

kampaaniate korras). 

 

Kaasajastatud taristud mõjutavad otseselt elukeskkonna kvaliteeti, kvaliteetne elukeskkond 

toetab elanike soovi elada valla territooriumil. 

 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Mõnedes valla hoonestatud 

piirkondades pole veel kvaliteetseid ja 

kaasaja nõuetele vastavaid vee- ja 

kanalisatsioonisüsteeme. 

Valla kompaktselt hoonestatud piirkondades on 

kvaliteetsed ja kaasaja nõuetele vastavad vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid, sh sadeveesüsteemid. 

2.  Kõvakattega teede väike osakaal. Suurendatakse kõvakattega teede osakaalu ja 
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vähendatakse elamute piirkonnas teede 

tolmamist suveperioodil. 

3.  

Mõningad avalikult kasutatavad teed on 

erateed. 

Lepingute sõlmimine maaomanikega eratee 

avalikuks kasutamiseks ja erateede 

munitsipaliseerimine. 

4.  

Välivalgustusvõrk mõnes valla 

piirkonnas puudulik. 

Rajatakse välisvalgustusvõrk valla seni 

valgustamata kompaktse hoonestusega aladele ja 

rekonstrueeritakse olemasolevat valgustusvõrku. 

5.  Munitsipaalomandis olevate ehitiste 

kehv seisukord. 

Parendatakse ja kaasajastatakse 

munitsipaalomandis olevaid ehitisi ja eluruume. 

6.  Mobiilne hoonetesisene internet pole 

toimiv. 

Lairibaühenduse võrku juurdepääsu 

väljaehitamise toetamine. 

7.  
Kurepalu paisjärve, Roiu paisjärve ning 

Mõra jõe kesine ökoloogiline seisund ja 

kinni kasvamise oht. 

Kurepalu paisjärve, Roiu paisjärve ning Mõra 

jõe sette eemaldamine mineraalse põhjani. 

8.  Isetekkelised prügi mahapaneku kohad. Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastuste 

korduv kontroll. 

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  
Valla kompaktselt hoonestatud piirkondades on kvaliteetsed ja kaasaja nõuetele vastavad 

vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, sh sadeveesüsteemid. 

2.  Tagatud on valla teede korrashoid ja turvalisus liiklemisel. 

3.  
Kergliiklusteede võrgustik tagab turvalise liiklemise ja vastab jalakäijate ning teiste 

kergliiklejate vajadustele. 

4.  Soojamajandus on energiasäästlik. 

5.  Alternatiivenergiat kasutatakse võimalikult laialdaselt. 

6.  Haaslava vallas on olemas kaasaegne, vajadustele vastav mobiilse interneti ühendus. 

7.  Elanike ja ettevõtjate vajadusi rahuldav ja stabiilselt toimiv  elektrivõrguteenus. 

8.  

Tehnilise taristu arendamise tarvitusest tulenevalt uuendatakse valdkondlike arengukavasid 

ja koostatakse tehnilisi projekte, milleta pole võimalik teha ka taotlusi Euroopa 

struktuurifondidest raha taotlemiseks. 

9.  
Suvilaalade ümberkujundamine aastaringseteks elamispaikadeks. Investeeringud 

piirkondades veevärgi, kanalisatsiooni, juurdepääsuteede, valgustuse arendamiseks. 

10.  
Paranenud üldine elukeskkond ja loodud eeldused vallaelanike suuremaks rahuloluks ning 

otstarbekaks maakasutuseks. 

11.  
Toimub olemasolevat infrastruktuuri maksimaalselt ära kasutav väljakujunenud keskuste 

arendamine ja osaline laiendamine. 

12.  
Edendatakse tasakaalus ja valla miljööväärtust suurendavat optimaalse paigutusega 

kinnisvaraarendust. 

13.  Arendatakse valla elamiskeskkonda ja väärtustatakse valla heakorrastatust. 

14.  Säilitatakse rohevõrgustik ja valla looduslik omapära. 

15.  
Vajadustele vastavalt kogutakse taaskasutatavaid jäätmeid liigiti (biolagunevad aia- ja 

haljastusjäätmed, suurjäätmed, metall, paber ja kartong, pakendid, põlevad jäätmed, puit 

jms ning sõiduautode rehvid jms). 
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2.7. Turvalisus ja heakord 

 

Strateegiliseks eesmärgiks on, et Haaslava vald oleks mõnus ja turvaline elamiskoht.  

 

Heakorda Haaslava vallas reguleerib vallavolikogu poolt 16.04.2014 kinnitatud määrus nr 10. 

Selle kohaselt vastutab vallavalitsus kohalike maanteede, teede, tänavate, väljakute, parkide, 

haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoiu ning teehoiutööde 

läbiviimise, liiklusmärkide ja eestikeelsete tänavasiltide paigaldamise ja korrashoiu ning 

juurdepääsu ja korrasoleku kindlustamise eest üldkasutatavatel territooriumitel asuvatele 

tuletõrje veevõtukohtadele. 

 

Haaslava Vallavolikogus ja -valitsuses turvalisusega eraldi tegelev struktuuriüksus ja/või 

ametikoht puudub. Moodustatud on kriisikomisjon hädaolukorraks valmistumiseks. Vald on 

ühe A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtte mõjuala piirkonnas. 

 

Korrakaitsega Haaslava vallas tegelevad Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Tartu 

Politseijaoskonna piirkonnapolitseinikud ja elanike vastuvõtt vallamajas toimub ühel korral 

nädalas. Piirkonda teenindav päästeteenistuse komando asub Tartus. Võnnus asub samuti 

piirkonda teenindav vabatahtlike komando.  

 

Valla territooriumil korda saadetavate kuritegude arv on suhteliselt väike. Peamiselt toimuvad 

vallas kergemad kuriteod, nt vargused. Raskeid isikuvastaseid kuritegusid praktiliselt ei esine. 

Kuritegude ennetamisega tegeleb piirkonnapolitseinik, kes suhtleb elanikega ja avaldab teatisi 

vallalehes, eesmärgiks suurem koostöö, mõistvam suhtumine ning elanike julgustamine 

kuritegude kohta rohkema info andmisel. Paljudes piirkondades on naabrivalve. 

 

Vallavalitsus on taganud aastaringse välisvalgustuse Kurepalu külas, Roiu alevikus, Aardla 

külas ja Ignase külas. Väiksematesse küladesse ja bussipeatustesse on paigaldatud üksikud 

valgusallikad. Turvalise keskkonna loomisele aitab kaasa välisvalgustuse olemasolu lisaks 

keskustele ka väiksemates kohtades. 

 

Oluliseks teguriks turvalisuse säilitamisel on kogukonnasuhete arendamine ning sotsiaalse 

killustumise vältimine praeguses, suhteliselt tihedalt seotud kogukonnatunnetuses. Siin 
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mängib olulist rolli korrastatud elukeskkond. Heakorrastatud asulamiljöö ja tänavavalgustus 

loovad turvalisust avalikus ruumis. 

 

Turvalisuse tagatusel on teatud mõju ka elanike elukohaeelistustele. Arvestades valla 

positiivset imagot turvalisuse valdkonnas, on sellel oma mõju sisserände soodustamisel. 

 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Vähene riskirühmadega tegelemine. Riskirühmadesse kuuluvate elanike tõrjutuse 

vähendamine ja aktiivne suhtlemine 

kogukonna sees, üksteise toetamine ja 

aitamine. 

2.  
Puudulik ennetustöö turvalisuse 

tagamisega suurendamiseks. 

Tegeletakse turvalisuse tagamist suurendava 

ennetustööga. 

3.  
Vähene omavaheline suhtlus 

kogukonnas. 

Kogukonnasuhete arendamine. 

4.  
Inimeste vähene panus oma 

turvalisuse tagamisse. 

Propageerida ja tutvustada abipolitseinike, 

vabatahtlike päästjate ja naabrivalve olulisust. 

 

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  
Vallas on kasutusel erinevad turvalisust suurendavad meetmed ning neid täiustatakse 

pidevalt. 

2.  Tagatud on elanike ja nende vara suurem turvalisus. 

3.  Väärtustatakse seaduskuulekust. 

4.  Kriisireguleerimise ülesanded on hädaolukorra seadusega kooskõlla viidud. 

5.  Toetatakse kodanikualgatusi turvalisuse tagamisel. 

6.  Luuakse tuletõrje veevõtukohtade vajaduspõhine võrgustik. 

 

2.8 Juhtimine 

 

Haaslava Vallavolikogu on 9-liikmeline. Moodustatud on 5 vallavolikogu komisjoni: 

revisjonikomisjon; eelarvekomisjon; maa- ja majanduskomisjon; kultuuri- ja spordikomisjon; 

tervishoiu, haridus- ja sotsiaalkomisjon.  

 

Vastuvõetud vallavolikogu ja vallavalitsuse aktidega on võimalik tutvuda raamatukogus, 

vallavalitsuses ja valla koduleheküljel. Igakuiselt ilmub tasuta infoleht Teataja, mis kajastab 

vallavolikogu ja vallavalitsuse tegemisi ning annab lisaks muud olulist informatsiooni vallas 
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toimuva kohta. Infoleht jagatakse laiali kõikidesse valla territooriumil olevatesse 

postkastidesse. 

 

Haaslava Vallavalitsuse hallata on kolm allasutust: Sillaotsa Kool, Roiu raamatukogu, 

Sillaotsa spordihoone.  

 

Koostöö naaberomavalitsustega toimub eelkõige läbi Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti 

Maaomavalitsuste Liidu.  

 

Kohaliku omavalitsuse tegevuse edukuse jaoks on tähtis tulemuslik koostöö kohalike 

ettevõtete ja kohaliku kogukonnaga.  

 

Kohaliku omavalitsuse tegevus mõjutab suuremal või vähemal määral kõiki vallaelu peamisi 

valdkondi. Neist osade korraldamine on seaduse poolt kohustuslikuna määratud, kuid ka teiste 

valdkondadega (rahvastikuprotsessid, turvalisus, ettevõtlus ja töökohad, kogukonnasuhted, 

kaubandus ja teenindus) tuleb valla tasakaalustatud arengu tagamiseks rohkemal või vähemal 

määral tegeleda. Haaslava vallavalitsus peab tegema jõupingutusi selleks, et säilitada pidev 

dialoog kohaliku kogukonnaga nende probleemide lahendamiseks või leevendamiseks. 

 

Jrk Kitsaskohad Parendusvaldkonnad 

1.  

Registreeritud elanike arvu aeglane 

kasv. 

Inimeste teadlikkuse tõstmine elanikuks 

registreerimise olulisusest ning uute kodu 

rajajate aktiivsem kaasamine. 

2.  

Elanikkonna passiivsus vallaelus 

kaasalöömisel ja kohapealses 

ühistegevuses. 

Külaelu ja küladevahelise koostöö elavdamine, 

külaelanike võimalikult aktiivne kaasamine 

valla elu arendamisse, külaliikumise käivitami-

seks abi osutamine (abi külade põhikirjade 

koostamisel, toetustaotluste kirjutamisel, 

külavanemate tegevus-kulude osalisel 

katmisel). 

3.  

Valla infokanalite vähene atraktiivsus. Valla infoleht Teataja ja interneti 

kodulehekülje täiustamine ning arendamine, 

samuti sotsiaalvõrgustike innovaatiline 

ärakasutamine valla tegevuste reklaamimiseks. 

 

 

Jrk Arengusuunad 

1.  
Toimivad sotsiaalabi ja -teenused, tervishoid, lastekaitse, vanurite hoolekanne, 

noorsootöö, elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, heakord, 
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jäätmehooldus, territoriaalplaneerimine, vallasisene ühistransport ning valla teede ja 

tänavate korrashoid. 

2.  
 Tõhus koolieelse lasteasutuse, koolimaja, raamatukogu, rahvamaja, päevakeskuse, 

spordiobjektide ning teiste kohalike asutuste ülalpidamine. 

3.  
Avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine kõigile elanikele. Paberliku 

asjaajamise vähendamine ja internetil põhinevate teenuste võimaluste avardamine. 

4.  Kujundada välja terviklik pidevalt kaasajastatav arengudokumentide süsteem. 

5.  
Valla vabaühenduste liikmete koolitamine projektide esitamise ja juhtimisalaste 

teadmiste ning oskuste süvendamiseks. 

6.  Suurendada koostööd huvirühmade, naaberomavalitsuste ja riiklikul tasandil. 

7.  Aktiivse kodanikualgatuse toetamine. 

8.  Elavdunud külaelu ja küladevaheline koostöö. 

9.  Koostöö suurendamine ning tugevdamine naabervaldadega. 

10.  
Olemasoleva valla kodulehe uuendamine ja ajakohastamine, selle sisukuse ja 

kasutajasõbralikkuse suurendamine. 

11.  
Infoturbe arendamine, infokanalite kasutamise aktiivsuse tõus. Infosüsteemide 

kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE) arendamine. 

12.  Koostöö süvendamine korrakaitse- ja päästestruktuuridega. 

13.  Motiveeritud ja koolitatud personal. 

 

2.9 Eelarve  

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) järgi on eelarve 

jaotatud viieks osaks - eelarveaasta põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, 

investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutuse plaan. KOFS 

jaotuse eesmärgiks on  eelarve läbipaistvuse tõstmine ning investeeringute, toetuste ja 

finantseerimistegevuste eraldamine.  

 

2014. aastal oli Haaslava valla eelarve põhitegevuse tulude maht  1 606 713 eurot, tulude 

maht on kasvanud järjepidevalt aastatel 2005-2014. Haaslava valla eelarvega on võimalik 

tutvuda vallamajas ja valla kodulehel.  

 

Peamine tuluallikas Haaslava vallale on maksutulu - füüsilise isiku tulumaks, mis moodustab 

maksutulude laekumisest ca 97%. Aastatega on tulumaksu laekumine järjest suurenenud.  

 

 

 



Haaslava valla arengukava eelnõu  

 

Haaslava Vallavalitsus  47 

 

Joonis 8 Tulumaksu laekumine 2005-2014 (allikas EMTA) 

 

 

Kuna Haaslava vallal kulub oluline osa  põhitegevuse tuludest põhitegevuse kuludeks, tehakse 

märkimisväärne osa investeeringutest ka sihtvahendite arvelt. Panustamaks varade säilimisse, 

parendamisse ja piirkonna arengusse on valla jaoks tähtsad mitmesugused toetused.  

 

Haaslava valla eelarvestrateegia on arengukavaga seotud  iseseisev dokument, et tagada 

jätkusuutlik eelarvepoliitika, mis seob arengukavaliste strateegiliste eesmärkide täitmise 

olemasolevate ressurssidega ja tagab stabiilse arengu realistliku planeerimise kaudu. Seetõttu 

arengukava eelarve osas andmeid ei dubleerita. Eelarvestrateegia on koostatud nelja eelseisva 

aasta kohta. Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal, täpsustades varasemas 

eelarvestrateegias kajastatud kolme eelseisva aasta prognoose ja lisades neljanda aasta 

prognoosid. Eelarvestrateegiaga on võimalik tutvuda valla kodulehel ja Riigi Teataja 

võrgulehel. 
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3. VISIOON, MISSIOON JA ARENDUSTEGEVUSE PÕHIMÕTTED  

 

3.1. Visioon aastaks 2024 

 

Haaslava on linnaregiooniga tihedalt seotud, turvalise elukeskkonnaga tunnustatud vald. 

Aastal 2024 tegutseb vald jätkuvalt iseseisva kohaliku omavalitsuse üksusena. 

Naaberomavalitsusüksustega toimub aktiivne koostöö erinevates valdkondades, samuti 

kavandatakse ühiselt piirkondliku tähtsusega kapitalimahukamaid projekte.  

 

Elanike arv on stabiilselt kasvav. Valda on tekkinud uusi töökohti ja sellega on kasvanud 

koduvallas töötavate elanike osakaal. Lastele on vallas tagatud alus- ja põhiharidus ning 

küllaldaselt huviringe. Laste õpi- ja kasvukeskkond on nõuetekohane ja kaasaegne.  

 

Vallas on hariduse- ja kultuuriasutused, mis võimaldavad kõigil soovijatel tegeleda 

huvihariduse, spordi, seltsielu, noorsootöö ja lihtsalt vaba aja veetmisega. Vaba aja 

korraldamisel ja kohaliku kultuurielu toimimas hoidmisel mängivad olulist rolli kohalikud 

ühingud ja seltsingud.  

 

Edasijõudnud telekommunikatsioonide tehnoloogia areng võimaldab vallaelanikel teha tööd 

ka kaugtööna. Niimoodi välditakse igapäevast liikumist töökoha ja kodu vahel, mis võimaldab 

vähendada leibkonna kulutusi transpordi peale.  

 

Elanikele on tagatud turvalisus ja esmane arstiabi. Vallas toimib tõhus sotsiaalse kaitse ja 

tervishoiu süsteem. Eriti väärtustatud on lapsed ja lastega pered. Kõrvalist abi vajavatele 

vanuritele on loodud hästitoimiv sotsiaalhoolekande süsteem. 

 

Haaslava vald on heakorrastatud ning kavandatud spordi- ja terviserajad on väljaarendatud. 

Paljud inimesed eelistavad elada ja puhata  vallas, mis on tervislik ja loodussõbralik 

keskkond. Vaba aja korraldamisel ja kohaliku kultuurielu hoidmisel ning arendamisel on 

oluline roll kohalikel ühingutel ja seltsingutel. Vallas on vee- ja kanalisatsioonisüsteem välja 

arendatud. Maakasutus on reguleeritud planeeringutega, potentsiaalsed elamu- ja ettevõttealad 

on osaliselt ehitustega kaetud või selleks reserveeritud. Välja on arendatud kõik vajalikud 

infrastruktuurid, tõusnud on nii maa- kui kinnisvarahinnad. 
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3.2. Missioon  

 

Haaslava Vallavolikogu ja vallavalitsuse missioon on luua elanikele parim elukeskkond, 

tagada kohaliku omavalitsuse üksuse võimekus täita omavalitsuslikke ülesandeid kvaliteetselt 

ja majanduslikult kaalutletult, olla kohaliku kogukonna usaldusväärne eestvedaja ja partner. 

 

Haaslava vald on kvaliteetse elukeskkonna, tasakaalustatud majanduse ja kaasaegse taristuga 

tugev kohalik omavalitsus Tartumaal, kus väärtustatakse haritust, aktiivset ja tervislikku 

elulaadi, kultuuritraditsioone ning elanike ühtekuuluvust. 

 

3.3. Arendustegevuse põhimõtted   

 

Haaslava vald on seadnud oma strateegiliseks eesmärgiks arendada nelja valdkonna tegevusi 

ja võimekust, mis on väikevalla kogukonnana toimimise seisukohalt põhimõttelise tähtsusega. 

 

Jrk Haaslava valla üldvisioonist tulenevalt keskendutakse eelkõige järgmiste 

tulevikupilti täpsustavate valdkondlike strateegiliste suundade arendamisele: 

1.  Õpikeskkonna arendamine; 

2. Elukeskkonna arendamine; 

3. Kohalik omavalitsuse organisatsiooni arendamine; 

4. Kogukondlike suhete ja külaliikumise arendamine. 

 

Jrk Visiooni arvestades keskendutakse lähiaastatel järgmiste alavisioonide 

saavutamisele: 

1.  Mõnus, turvaline ja mainekas miljööväärtusega elamiskoht, kus on hoitud looduse ja 

asustuse tasakaal ja maandatud riskid; 

2. Ajalooliste traditsioonidega tugev hariduskeskus, kus on võimalused elukestvaks õppeks 

ja loovuse arenguks, elanike sidususeks; 

3. Väärtuslik puhke- ja külastuspaik, säästva looduskasutusega terviseedendust, 

kultuuritraditsioone ja teadmiste omandamist toetav piirkond; 

4. Atraktiivne ettevõtlus logistiliselt soodsas asukohas, aktiivne maine kujundamine. 
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Joonis 9 Haaslava valla arengu kavandamise mudel 

 

Haaslava valla arengukava kinnitab vallavolikogu ja praktilist elluviimist korraldab 

vallavalitsus. Arengukava on vallavalitsuse töövahend ja juhend oma tegevuste 

korraldamiseks koostöös avalikkusega. Arengukava tegevuskavas on määratletud valla 

lähiaastate prioriteetsed tegevused ja projektid, mille elluviimist korraldab vallavalitsus ja mis 

on osaliselt või täiel määral rahastatud vallaeelarvest. Lisaks vallaeelarvele arvestatakse 

tegevuskava täiendavate finantseerimisallikatena ka Eesti Vabariigi riigieelarvest eraldatavaid 

finantstoetusi ning Eesti, välisriikide või rahvusvaheliste organisatsioonide abi ja toetust 

koostööprogrammidest, sh. Euroopa Liidu struktuurfondide vahendite kaasamine. Samuti on 

arengukava täitmiseks tarvilik tagada sihtfinantseeringuid ja erasektori kaasfinantseeringud.  

 

Arengukava rakendamise seire ja ajakohastamine toimub iga-aastaselt, eelnedes valla 

järgneva aasta eelarve koostamisele. Arengukava ajakohastamise käigus aktualiseeritakse 

valla olukorda iseloomustavad faktandmed ning olukorrast tulenevad probleemipüstitused, 

hinnatakse arengukava elluviimise täitmist. Vajadusel täpsustatakse arengumudelis seatud 

eesmärke ja ülesandeid. Seejärel seatakse järgneva aasta tegevusprioriteedid ning viiakse sisse 
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muudatused valla tegevuskavas, milles näidatud tegevused ja vajalikud rahalised mahud on 

ühtlasi aluseks valla eelarve koostamisele. 

 

3.4 Haaslava valla strateegilised eesmärgid ja ülesanded nende täitmiseks  

aastatel 2015-2020 

Jrk Heatasemeline alus-, põhiharidus: 

1.  Tagada igale lapsele kaasaegne õppijasõbralik õpi- ja kasvukeskkond; 

2. Võimaldada igale lapsele võimetekohane õpe; 

3. Õpetajaskonna motiveerimine, asjatundliku ja stabiilse haridusjuhtimise tagamine; 

4. Laste kaudu vanemate kaasamine haridus- ja kultuuriellu; 

5. Süvendada keskkonnateadlikkust ja –kasvatust lasteaias ning koolis; 

6. Tagada nõuetekohane ja kaasaegne õpi- ning kasvukeskkond koduvallas; 

7. Populariseerida kooli õpilaste seas liikumiskasvatust ja sporti; 

8. Säilitada lastele ja täiskasvanutele võimalused mitmekülgseks huvihariduseks kohapeal. 

 

Jrk Atraktiivne ettevõtluskeskkond: 

1.  Haaslava valla arengu teadlikuks kujundamiseks turundatakse valda ja selle head 

logistilist asukohta, tutvustatakse võimalusi ettevõtluse arendamiseks; 

2. Potentsiaalsete ettevõtjate ja investeerijatega läbirääkimisel lähtutakse põhimõttest, et 

siinne loodav ettevõtlus on keskkonnasõbralik; 

3. Vältida olemasolevate ettevõtete tootmisega kaasnevaid häirivaid ja kahjulikke mõjusid 

nagu müra, vibratsioon, tolm jmt; 

4. Tihendada sidemeid kohapealse kolmanda sektoriga, et võimalusel ja vajadusel 

delegeerida neile osad kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonnad; 

5. Töötada välja turismitooted kasutades selleks tõhusamalt muuseumi, kultuuri- ja 

spordisündmuste ning kohalike traditsioonide potentsiaali; 

6. Kolmanda sektori kaasamine kogukonnateenuste arendamisse; 

7. Ühistegevuste arendamine naabervaldade vabaühenduste ja liikumistega; 

8. Koostöö arendamine ettevõtete ja transpordifirmadega; 

9. Atraktiivne ettevõtlus logistiliselt soodsas asukohas, aktiivne maine kujundamine. 
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Jrk Mitmekesised kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise võimalused: 

1.  Rajada puhkuse ja vaba aja veetmise võimaluste laiendamiseks tervisespordiradasid; 

2. Arendada kultuurimaja, pere- ja noortekeskuse,  raamatukogu, kooli ja lasteaia 

ühistegevust vallaelanike vaba aja sisustamiseks, seltsielu elavdamiseks ning 

tervisespordi edendamiseks; 

3. Arendada koordineeritult kultuuri-, spordi-, puhkuse ja vaba aja veetmise võimalusi; 

4. Osutada materiaalset toetust tegutsevatele klubidele, seltsidele ja MTÜ-dele. 

  

Jrk Nõuetekohane tervishoid ja sotsiaalhoolekanne: 

1.  Rajada puhkuse ja vaba aja veetmise võimaluste laiendamiseks tervisespordiradasid; 

2. Tagatud on sotsiaalkorterid abivajajatele ning ruume kasutatakse eesmärgipäraselt; 

3. Luua võimalusi töötutele ajutiseks tööhõiveks – nende rakendamine hooajatöödel 

(heakord, haljastus); 

4. Sotsiaalprobleemide ennetamiseks on korraldatud preventiivne töö, erialaspetsialistide 

kaasamine ja operatiivne info levitamine; 

5. Sotsiaalabi teenuste ja toetuste süsteemide uuendamine ning analüüs uute teenuste ja/või 

toetuste korraldamiseks; 

6. Rahvatervise edendamise alaste tegevuste läbiviimine ja tervislike eluviiside 

propageerimine; 

7. Koostöö perearstiga, tervishoiualaste teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine. 

 

Jrk Rikkumata keskkond: 

1.  Likvideerida isetekkelised prügi mahapaneku kohad, lahendada orgaaniliste jäätmete 

käitlemine kohapeal; 

2. Viia läbi aktiivset keskkonnakaitsealast selgitustööd ja –tegevusi laste, noorte ja 

puhkajate seas; 

3. Luua võimalusi töötutele ajutiseks tööhõiveks – nende rakendamine hooajatöödel 

(heakord, haljastus); 

4. Hoida praegust miljööväärtuslikku asulakeskkonda, vältida asulasse ehitusstiililt 
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ebasobivate hoonete ja elamute rajamist; 

5. Tõhustada heakorra tagamiseks järelevalvet ja kõrgendada vastavaid nõudmisi kinnistu 

omanikele; 

6. Korraldada veekogude seisukorra hindamine ja korrastamine. 

 

Jrk Kvaliteetne tehniline taristu: 

1.  Paranenud üldine elukeskkond ja loodud eeldused vallaelanike suuremaks rahuloluks 

ning otstarbekas maakasutus; 

2. Alternatiivenergiat kasutatakse võimalikult laialdaselt; 

3. Paigaldada tänavavalgustus kõigile elamutega piirnevatele tänavaosadele. Renoveerida ja 

muuta olemasolevad liinid säästlikumaks; 

4. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide jätkuv arendamine; 

5.  Kiire lairibaühenduse arendamise toetamine; 

6. Muuta vallasisesed teed ja tänavad tolmuvabaks; 

7. Kergliiklusteede pidev juurdeehitus. 

 

Jrk Arukas kohaliku omavalitsuse juhtimine ja arengu kavandamine: 

1.  Avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine kõigile elanikele. Paberliku 

asjaajamise vähendamine ja internetil põhinevate teenuste võimaluste avardamine; 

2. Koostöö süvendamine korrakaitse- ja päästestruktuuridega. Elanike suurõnnetuste korral 

õigest tegutsemisest teavitamine ning erinevate õnnetuste haldamise stsenaariumide 

väljatöötamine; 

3. Olemasoleva valla kodulehe uuendamine ja ajakohastamine, selle sisukuse ja 

kasutajasõbralikkuse suurendamine; 

4. Valla vabaühenduste liikmete koolitamine projektide esitamise ja juhtimisalaste 

teadmiste ning oskuste süvendamiseks; 

5. Kujundada välja terviklik pidevalt kaasajastatav arengudokumentide süsteem; 

6. Suurendada koostööd huvirühmade, naaberomavalitsuste ja riiklikul tasandil. 
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SWOT  

TUGEVUSED NÕRKUSED 

Hea asukoht linna lähedal. Kohapealsete töökohtade vähesus. 

Demograafiline jätkusuutlikkus. 

Külaliidrite vähesus ja kogukondade vaheline 

nõrk koostöö. 

Väike laenuportfell. Vallasisene ühistransport ei ole piisav. 

Traditsiooniline ja tugev haridusvõrk. 

Teede ebapiisav hooldus. Riigimaanteede 

rekonstrueerimine, remont.  

Mitmekülgne huvi-, spordi- ja kultuuritegevus 

ning noorsootöö. Eelarvevahendite piiratus. 

Hea mainega omavalitsus (vald). Väikeettevõtluse vähesus. 

 Sotsiaalne ebavõrdsus. 

 Mobiilne internet piirkonniti puudulik. 

VÕIMALUSED OHUD 

Uute euromeetmete, -programmide avanemine. Struktuurifondide toetuste vähenemine. 

Inimressursi  sh noorte kaasamine. Riigipoolsete teenuste pidev vähenemine. 

Koostöö naaberomavalitsuste ja erinevate 

huvigruppide vahel. 

Kohalikele omavalitsustele pandavate 

ülesannete kasv ilma tulubaasi suurenemiseta. 

Ühiskondlike hoonete kaasajastamine. 

Pidevatest seadusemuutustest tulenev 

ebakindlus. 

Registreeritud elanike arvu kasv. Tööjõu puudumine. 

Valla maine kujundamiseks kasutada meedia 

erinevaid võimalusi. Teenused ja kaubad ostetakse mujalt. 

Suhete värskendamine sõprusomavalitsustega. Probleemid planeeringualade väljaehitamisel. 

 Vabade äri ja tootmismaade puudumine.  
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4. HAASLAVA VALLA INVESTEERINGUTE KAVA 2015-2018  

4.1 Investeeringute kava 2015-2020 ja eelarvevõimalused nende elluviimiseks 

       

Investeeringuprojektid* (alati "+" märgiga) 

2014 

eeldatav 

täitmine 

2015 

eelarve   

2016 

eelarve   

2017 

eelarve   

2018 

eelarve   

Sillaotsa Kooli lasteaiahoone juurdeehitus, 

ruumide remont, hoone soojustamine  x  x  

sh toetuse arvelt  x  x  

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  x  x  

Priiuse seltsimaja renoveerimine, soojustamine, 

parkimisplatsi ehitamine x 

 

x   

sh toetuse arvelt   x   

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) x 

 

x   

Mänguväljakud   x  x  

sh toetuse arvelt      

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  x  x  

Bussipeatuse ehitus  x x x  

sh toetuse arvelt        

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  x x x  

Vallateede remont, pindamine  x x x x 

sh toetuse arvelt  x x x x 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  

 

   

Kergliiklustee ehitus x x  x x 

sh toetuse arvelt x x  x x 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) x x  x x 

Kurepalu paisjärve regulaator, platvormid, 

puhastamise projekt, puhastamine x x x   

sh toetuse arvelt x 

 

x   

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) x x x   

Vallamaja kõrvalhoone katus, vallamaja katus  x x    

sh toetuse arvelt        

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) x x    

Roiu paisjärve puhastamise projekt, 

puhastamine   x x  

sh toetuse arvelt   

 

x  

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   x x  

Vooremäe vaatetorn, laskumisnõlva ehitus x  x x  

sh toetuse arvelt 

 

 x x  

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) x  x x  

Vallamaja II korruse väljaehitamine 

 

 

 

x  

sh toetuse arvelt      

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)    x  

ÜVKA- Aardla küla ÜVK  rekonstrueerimise 

projekt, ÜVK rekonstrueerimine  x x   

sh toetuse arvelt  

 

x   
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sh muude vahendite arvelt (omaosalus)  x x   

ÜVKA- Kurepalu ÜVK ühendamine      x 

sh toetuse arvelt     x 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     x 

Roiu kogukonna keskusehoone ehitamine     x 

sh toetuse arvelt     x 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     x 

Tänavavalgustus x x x x x 

sh toetuse arvelt        

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) x x x x x 

Eelpool nimetamata muud projektid kokku 

 

x x x x 

sh toetuse arvelt      

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 

 

x x x x 

 

 


