LISA 2: Peipsiääre valla tegevuste ja investeeringute kava 2018–2030
TEGEVUS
MEEDE 1.1: HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ
1. Peipsiääre valla haridussüsteemi reorganiseerimine
1.1. Koolide, lasteaedade teostatavus- ja tasuvusanalüüside tegemine
1.2. Koolide ja lasteaedade reorganiseerimine ja juhtimismudeli uuendamine
2. Peipsiääre valla haridusasutuste taristu korrastamine
2.1. Lasteaed-põhikoolide rekonstrueerimine
2.2. Lasteaedade rekonstrueerimine
2.3. Põhikoolide rekonstrueerimine
2.7. Alatskivi Kunstide Kooli rekonstrueerimine
2.8. Koosa mängude maja II etapi tööde teostamine
2.9. Investeeringud noortekeskustesse
3. Peipsiääre valla koolide arendamine
3.1. Valla haridus- ja noorsootöö ühise strateegia väljatöötamine, toetudes riiklikule strateegiale ja uuringutele
3.2. Haridusasutuste tugiteenuste süsteemi arendamine (uute töökohtade loomine)
3.3. Suunaõppe arendamine ja atraktiivsuse tõstmine
3.4. Noorte ettevõtlus- ja algatusvõime arendamine
3.5. Vahetusõpilaste programmis osalemine
4. Peipsiääre valla lasteaedade arendamine
4.1. Keelekümbluse programmidega liitumine
4.2. Pärimusõppe arendamine
5. Huvitegevuse ja noorsootöö arendamine
5.1. Huvikoolile filiaalide loomine
5.2. Huvitegevuse sidumine kohaliku ettevõtlusega
5.3. Elukestva õppe võimaluste toetamine
5.4. Laagrite korraldamine
6. Koostöö edendamine
6.1. Kutsehariduskeskuste ja gümnaasiumidega koostöö edendamine (õpingud ja praktikabaas)
6.2. Kolmanda sektoriga koostöö noorsootöö alal
6.3. Noorte kaasamine (noortevolikogu) ja toetamine teabevahetuse ja igakülgse tegevuse kaudu
MEEDE 1.2: KULTUUR, SPORT JA VABA AEG
1. Mitmekesiste vaba aja veetmise võimaluste loomine
1.1. Multifunktsionaalse kultuuri- ja spordikeskuse rajamine
1.2. Vabaõhulava rajamine
1.1. Valla mitmekesise kultuurielu väärtustamine ja arendamine
1.3.1. Rahvamajade nüüdisajastamine ja rekonstrueerimine
1.3.2. Kultuurisündmuste ja -projektide toetamine
1.3.3. Kultuuriväärtuslike rajatiste nüüdisajastamine ja rekonstrueerimine
1.4. Valla territooriumil olevate sportimispaikade, treeningväljakute hooldamine ja arendamine
1.5. Välijõusaalide ja muude rekreatsioonivõimaluste rajamine
1.6. Olemasolevate terviseradade (matkaradade) korrashoid ja uute rajamine
1.6.1. Seiklusraja loomine
1.6.2. Radade märgistus
1.7. Spordiprojektide ja -ürituste toetamine
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1.7.1. Ujumismaraton Peipsi järvel
1.8. Valla muuseumide toetamine ja arendamine
1.8.1. Piirkonna ajaloo ja kultuuripärandi säilitamine ning tutvustamine
1.9. Valla raamatukogude reorganiseerimine ja juhtimismudeli uuendamine
1.9.1. Valla raamatukogude arengukava koostamine
1.10. Valla kalmistute ja kabelite hooldamine ning korrastamine
1.10.1. Rajatiste korrasoleku tagamine
1.10.2. Kalmisturegistrite loomine
1.11. Kirikute tegevuste toetamine
2. Kultuuri, spordi ja vaba aja sündmuste turundamine
2.1. Sündmuste tulemuslik ja professionaalne reklaamimine
2.2. Piirkonnale omaste kultuurimaastike, kultuuripärandi ja -traditsioonide säilitamine ning uute sündmuste loomine
2.3. Piirkondlike spordiühenduste ja koostöövõrgustiku toetamine ning täiustamine
MEEDE 1.3: SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
1. Kvaliteetsete sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine
1.1.Tervise arengukava (heaolu profiili) koostamine
1.2. Laste ja perede heaolu profiili koostamine
2. Olemasolevate teenuste täiendamine ja uute teenuste väljaarendamine
2.1. Riskirühma kuuluvate inimestega tegelemine
2.1.1. Probleemsete perede väljaselgitamine ja nendega tegelemine
2.1.2. Laste ja perede (psühholoogilise) nõustamise kättesaadavuse tagamine
2.2. Eakatele suunatud teenuste tagamine
2.2.1. Transporditeenuse (takso) korraldamine
2.2.2. Päevahoiu, intervall- ja asendushoolduse korraldamine
2.2.3. Päevakeskustele tingimuste loomine
2.3.Erivajadustega inimestele valla pakutavate teenuste kättesaadavuse lihtsustamine
2.3.1. Koduteenuse, toetatud elamise ja eluasemeteenuse pakkumise arendus
2.3.2. Nõustamisteenuste tagamine, kodus töötamise ja tööle asumise toetamine
2.4. Pansionaadi tüüpi elamute arendamine
2.5. Avaliku korra ja turvalisuse tõhustamine
2.5.1. Päästeteenistuse ja vabatahtlike päästjatega koostöö edendamine ning tegevuste toetamine
3. Valdkondliku taristu rajamine ja arendamine
3.1. Lossi tn 3 katlamaja rekonstrueerimine
3.2. Hooldekeskuse edasiarendus (lahendused peredele)
3.3. Esmatasandi tervisekeskuse rajamine
3.4. Kallaste sauna renoveerimine
3.5. Õpilaskodude nüüdisajastamine
3.6. Sotsiaal- ja munitsipaalpindade nüüdisajastamine
MEEDE 2: KOGUKONNA JA KULTUURILISE ERIPÄRA ARENDAMINE
1. Kogukonna väärtustamine
1.1. Kogukondade tunnustamine ja nende ühiste tegevuste toetamine (MTÜd, seltsid, seltsingud)
1.2. Andmebaasi loomine ja pidev täiendamine
1.3. Omavalitsuse ja kogukondade omavahelise teabevahetuse pidev parendamine
1.4. Koostöö arendamine vallale kuuluvate ruumide haldamisel ja efektiivsemal kasutamisel
1.5. Kolmanda sektoriga tehtava koostöö tihendamine
1.6. Sotsiaalse ettevõtlikkuse laiendamine
2. Kultuurilise eripära väärtustamine
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2.1. Kohaliku identiteedi, kultuurilise eripära väärtustamine ja toetamine
2.2. Eri kultuuride lõimumiseks ürituste korraldamine
2.3. Pärimuskultuuri kogujate tegevuste toetamine
2.4. Koostöö erinevate organisatsioonide, ühingute ja asutustega
MEEDE 3: ELUKESKKONNA ARENDAMINE
1. Taristu korrastamine ja uue rajamine
1.1. Teede ja tänavate rekonstrueerimine ning tolmuvaba katte alla viimine
1.1.1. Teede, sh kergliiklus- ja jalgrattateede olukorra ja arenguvajaduste väljaselgitamine (teehoiukava koostamine,
investeeringuplaani koostamine 2030)
1.2. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi väljaarendamine külades
1.2.1. Ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasside väljaehitamine ning laiendamine tiheasustusaladel
1.3. Jäätmejaama rajamine Alatskivil
1.3.1. Korraldatud jäätmemajanduse korraldamine ja prügi sorteerimise soodustamine
1.4. Valgustuse, sh tänavavalgustuse võrgu kaasajastamine ja laiendamine
1.5. Keskküttele ülemineku tasuvusanalüüside koostamine suuremates keskustes
1.6. Kiire interneti (lairibaühenduste) väljaehitamisele kaasa aitamine
1.7. Avalike tuletõrje veevõtukohtade rajamine
2. Heakorra parendamine
2.1. Kodu- ja vallakorrastamise kampaaniate korraldamine
2.2. Kauni Kodu konkursi kontseptsiooni väljatöötamine ja korraldamine
2.3. Hoonete fassaadide ja piirete korrastamisele kaasa aitamine
2.3.1. Hoonete korrastamiseks vastava reglemendi väljatöötamine
2.3.2. Kasutusest väljas olevate ohtlike ja maastikku risustavate hoonete ning rajatiste likvideerimisele kaasa aitamine
2.4. Valla mänguväljakute nüüdisajastamine
2.5. Hajaasustusprogrammis osalemine
3. Planeeritud rohestruktuuri arendamine
3.1. Parkide, metsaparkide ja parkmetsade hoolduskavade koostamine
3.2. Parkide, metsaparkide ja parkmetsade säilitamine ning parendamine
3.3. Peipsi järve äärsete ranna- ja puhkealade arengusuundade väljatöötamine ning kaardistamine
3.3.1. Puhkealade ja ujumiskohtade arendamine ning väljaehitamine
3.3.2. Pilliroo, pajude ja orgaaniliste jäätmete taaskasutusse võtmine
3.4. Valla paisjärvede puhastamine
3.4.1. Valla paisjärvede veekeskkonna koormuse uuringud
3.5. Avalikud rannad ja juurdepääs rannaaladele on korrastatud ning tähistatud
3.6. Avalike sadamate ja sildumiskohtade infrastruktuuri rajamine
3.7. Haljastus- ja kujundusprojektide koostamine ning teostamine koostöös maastikuarhitektide ja teiste
spetsialistidega
3.7.1. Miljööväärtuslike alade väljaselgitamine ja hindamine
4. Vallaruumi planeerimine
4.1. Üldplaneeringu uuendamine koostöös arhitektide ja teiste spetsialistidega
4.2. Munitsipaliseerimistaotluste esitamine
4.3. Detailplaneeringute koostamine
4.4. Teemaplaneeringute koostamine
4.5. Nüüdisaegsete kuivendussüsteemide arengusuundade nõustamine ja planeerimine tiheasustusaladel
4.6. Elamuehitust ja uusarendust soodustavate programmide väljatöötamine, osalemine
4.7. Kaubanduskeskuse, parkla ja turuplatsi rajamine
4.8. Spaa rajamine
4.9. Purskkaevude rajamine
4.10. Tenniseväljaku rajamine
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4.11. Helikopteri maandumisplatsi rajamine
4.12. Alatskivi kui valla keskuse arendamine
4.13. Kallaste linnaruumi väljaarendamine
4.14. Ettevõtlus- ja tööstusalade planeerimine
4.15. Väiksemate keskuste arendamine
MEEDE 4: TURISMI JA ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
1. Mainet kujundavate ja populaarsust tõstvate tegevuste elluviimine
1.1. Valla mainetrükise koostamine, sh kaardi väljaandmine ja levitamine, info esitamine veebis
1.2. Kultuuri ja spordi väärtustamine valla maine tõstmiseks
1.2.1. Sihtsündmuste korraldajatega kohtumised ja koostöövõimaluste väljatöötamine valla maine tõstmiseks
1.2.2. Peipsiääre piirkonna arengut soodustavates projektides ja võrgustikes, organisatsioonides osalemine
1.2.3. Peipsiääre kolme kultuuri ajaloopärandi (kultuuripärandi) kättesaadavaks tegemine, uurimine, kogumine,
eksponeerimine
1.2.4. Miljööväärtuslike alade propageerimine
1.3. Nišitoodete arendamine – vallale iseloomulike tugevuste alusel unikaalsete toodete ja teenuste kujundamine
1.4. Valla viidastuse korrastamine ja arendamine
1.4.1. Valla avaliku ruumi mainekujundus
1.4.2. Digitaalturismi (veebileht, virtuaaltuur, 5D, virtuaalreaalsus) arendamine
2. Turismisektori arendamine
2.1. Koostöö Peipsimaa Turismi ja Sibulatee võrgustikega
2.1.1. Konkreetsete tegevuste ja koostöövõimaluste määratlemine
2.1.2. Peipsiääre vallas aastaringse puhkemajanduse loodus-, pere-, tervise- ja kultuuriturismi marsruutide
arendamine
2.2. Sibulatee turismipiirkonna kolme kultuuri arendusprojekt
2.3. Valla vaatamisväärsuste ja turismiatraktsioonide määratlemine ja investeerimisvajaduste määramine ning
arendamine
2.3.1. Veeturismi arenguks eelduste loomine (linnuvaatlus, kalastamine, reisilaevaliiklus, lõbusõidud järvel,
jalutusradade rajamine jne)
2.4. Puhkealade arendamine
2.4.3. Karavanide peatuskohtade rajamine
2.4.4. Matkaraja rajamine mööda Peipsi rannaäärt
2.5. Sihtturgudele ja -rühmadele suunatud turismiturundustegevuste
organisatsioonidega

elluviimine

koostöös

turismiarendus

2.5.1. Eri puhkusevõimalustest teavitamine ja ristturundus
2.5.2. Messidel, turismi- ja kultuurisündmustel osalemine
3. Ettevõtluse soodustamine
3.1. Taristu ja tugisüsteemide loomine
3.1.1. Praktikabaaside loomine
3.2. Kohalike väiketootjate toodete propageerimine
3.2.1. Ettevõtjate tunnustamine
3.2.2. Peipsiääre valla kodulehel ettevõtlusele/ettevõtjatele suunatud rubriigi arendamine
3.3. Vabade rendi- ja müügipindade väljaselgitamine ja kasutuselevõtt
3.4. Teenuste võrgu koostöö toetamine ja soodustamine
3.4.1. Peipsiääre valla teenuste ja toodete pakkujate kaardistamine
3.4.2. Tõhusamate ja tulemuslikumate koostöövõimaluste, -vajaduste piiritlemine
3.4.3. Kaugtöökontorite võimaldamine
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