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SISSEJUHATUS   

 
Nii riigi kui iga organisatsiooni eesmärgiks on õigeaegselt ära tabada maailmas toimuvat, suutlikkus 

kiiresti reageerida muutunud keskkonnatingimustele ning paindlikkus. 

Paindlikkus on võimalik olukordades, kus on kokku lepitud põhiväärtused ja need on püsivad. Selle 

eelduseks on jälle prognoositav eelarvepoliitika, lepingute kehtivus ja omandisuhete püsivus. Lisaks 

tagavad paindlikkuse veel vastava teadlikkuse ja sobivate hoiakute olemasolu ja informatsiooni 

kättesaadavus ning edastamise kiirus.  

 

Samas ei ole määravaks mitte niivõrd raha olemasolu ja suurus, kui praktiline analüüs, mida 

tahetakse saavutada ja mida on selleks vaja teha ning kuidas seda teha. Eesmärgid täituvad alles 

siis, kui keskendume senisest palju enam ühisele mõtlemisele ettepoole ja oluliste valdkondade  

analüüsile. 

 

Rõngu valla arengukava koosneb neljast osast. Esimene osa kirjeldab lühidalt valda. Teine osa 

sisaldab valla visiooni aastaks 2030 ning strateegilisi eesmärke ja tegevusi. Kolmandas osas on välja 

toodud vajalike tegevuste kava tegevusvaldkondade kaupa. Neljas osa kirjeldab lühidalt 

strateegiate elluviimise, seire ja hindamise põhimõtteid. 
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Rõngu valla arengukava 2011-2030 arengueesmärkide saavutamine 2015. aastaks 
 
Käesolev arengukava on vastu võetud enne eelneva arengukava perioodi lõppu ja on seni kehtinud 
Rõngu valla  arengukava 2011-2030 täiendamise ja muutmise protsessi tulemus. Nimetatud 
arengudokumendis kavandatud ja endiselt aktuaalseid suundi jätkatakse. Seetõttu on mitmed 
eelnevalt kavandatud tegevused uude arengukavasse üle kantud. 
Arenguvisioonist lähtuvalt peamised saavutatud tulemused 

 Rõngu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026    

 Rõngu valla jäätmekava. 2011-2015 

 Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013-2018 

 Käärdi aleviku soojusmajanduse arengukava 2015-2025. 

 Rõngu aleviku soojusmajanduse arengukava 2015-2025.  

 Vald osaleb Tartu piirkonna Geoarhiivi projektis 

 Lõpetatud on Rõngu ja Käärdi aleviku vee- ja kanalisatsiooniprojektid 

 Rajatud Valguta-Lapetukme piirkonna ühisveevärgi uus puurkaev 

 Lõpetatud Rõngu Keskkooli rekonstrueerimine 

 Valguta Lasteaed-Algkoolil vahetatud projektide toel katus ja teostatud välisfassaadi 
soojustus 

 Rekonstrueeritud Hiugemäe laululava 

 Lossimäele rajatud Devepark projekti raames paviljon 

 Valla sihtasutustes Uderna Hooldekodus lifti  ehitus ja Rõngu Hooldusravikeskuses köögi 
sisustamine 

 Võeti kasutusele kalmistu digiregister 

 Korraldati ümber Päästeteenistuse abikomando töö 

 Soetati valla omandisse teid ja tänavaid 

 Rajati jalakäijate sild Rõngu jõele Lõvele 

 
 
 

1. ÜLEVAADE VALLAST 

1.1. Geograafiline asend 

Rõngu vald paikneb Tartu maakonna edelaosas piirnedes läänes Võrtsjärvega, loodes ja põhjas 

Rannu ja Konguta vallaga, kirdes Elva linnaga, idas Nõo valla ja Valga maakonna Palupera vallaga, 

lõunas Valga maakonna Puka vallaga. Oma praegustes piirides hõlmab vald osaliselt endiste 

(1939.a.) Rõngu ja Elva valla maid.  
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Rõngu on keskmise suurusega maavald maakonnas. Maa-ameti andmetel on valla suuruseks 164 

km2 moodustades 5,6% maakonna maavaldade territooriumist. Territooriumi ulatus põhjast 

lõunasse on 12,5 km ja läänest itta 20,5 km.  

Valla territooriumil paikneb 2 alevikku (Käärdi ja Rõngu) ja 15 küla. Vallakeskus paikneb Rõngu 

alevikus. Rõngu alevik on küllalt suure tõmbejõuga asula ning suuremale osale vallaelanikele hea 

kättesaadavusega. 01.01.2015 seisuga elab Rõngu vallas 27391 alalist elanikku, neist mehi 1433 ja 

naisi 1403. Rahvastiku tihedus on 16,7 in/km2. 

Vald on kaetud tiheda teedevõrgustikuga. Intensiivsema liiklusega teelõiguks on Tartu-Valga 

maantee. Rõngu kaudu on hea ühendustee Tartust Pärnusse ja Viljandist Otepääle. Valda läbib 

Tallinn-Tartu-Valga-Riia raudtee. Maakonnakeskusesse Tartusse on Rõngust ca 40 km. Lähimasse 

linna Elva 14 km ja Otepääle 18 km.  

1.2. Rahvastik 

01.01.2015 seisuga elab Rõngu vallas 2739¹ alalist elanikku. Rahvastiku tihedus Rõngu vallas on 16,7 

in/km2, mis on Tartu maakonna valdade keskmisest rahvastiku tihedusest (13,7 in/km2) 1,2 korda 

kõrgem. Tervikuna on valla ida- ja keskosas, võrrelduna Võrtsjärve äärse alaga, asustustihedus 

märksa kõrgem. Elanike arv on vähenenud võrreldes 2005 aastaga 11% ja võrreldes 2011 aastaga 

3%.  

Joonis 1. Elanike arvu muutus aastatel 2005-2015 

 

                                                 

 
1Rahvastikuregister 01.01.2015 
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Valla elanike arvukuses on toimunud ühtlane pidev langus, mis on tingitud negatiivsest iibest ja 

väljarändest. 

 Joonis 2 Surmad ja sünnid aastatel 2011-2014  
Allikas: Rahvastikuregister 

 

 

 
Joonis 3- Ränne 
 Allikas: Statistikaamet 

Valla kahes suuremas asulas elab 1165 inimest, mis on ligikaudu 43% kogu valla rahvastikust. 

Rohkem kui 100 elanikuga küladeks on: Lapetukme (120), Valguta (161), Teedla (136), Koruste 

(134), Kirepi (121), Lossimäe (145), Tilga (104), Tammiste (132), Kõduküla (114) Külade elanike arv 
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on jäänud enam-vähem samaks, alevikes väheneb aegamisi, mis on seotud valla rahvaarvu 

vähenemisega.  

 Joonis 
4. Elanike arvu muutus külades ja alevikes 
 Allikas: Rahvastikuregister 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

KALME KÜLA 92 84 87 82 87 97 

KIREPI KÜLA 128 128 126 126 121 121 

KORUSTE KÜLA 149 144 135 132 133 134 

KÕDUKÜLA KÜLA 103 103 104 107 107 114 

KÄO KÜLA 103 46 46 48 49 54 

KÄÄRDI ALEVIK 476 485 472 458 472 466 

LAPETUKME KÜLA 119 120 116 115 116 120 

LOSSIMÄE KÜLA 137 138 134 144 142 145 

PIIGANDI KÜLA 49 47 47 39 37 38 

RAIGASTE KÜLA 106 99 88 82 78 78 

RANNAKÜLA KÜLA 62 58 54 56 57 55 

RÕNGU ALEVIK 746 734 755 725 732 699 

TAMMISTE KÜLA 104 104 120 129 126 132 

TEEDLA KÜLA 159 160 162 152 141 136 

TILGA KÜLA 127 118 115 109 107 104 

UDERNA KÜLA 60 54 55 50 47 51 

VALGUTA KÜLA 168 167 173 166 160 161 

KOV täpsusega 43 47 33 33 34 34 

 
2871 2836 2822 2753 2746 2739 

 

Rahvastiku taastoote potentsiaali ja majandusliku kandevõime seisukohalt omab olulist tähtsust 

elanike vanuskoostis (Joonis 5). 
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Joonis 5. Elanike vanuskoostis aastatel 2011 ja 2015 
allikas: Rahvastikuregister  

 

Joonis 6 Rahvastikupüramiid 
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Tööeast nooremaid elab vallas 522 (19%). Tööealiste osakaal on 58% (1591 inimest). Pensioniealisi 

on vallas 607 (22%), millest naisi on 374 ja mehi on 233. Vähenenud on tööealiste ja pensioniealiste 

isikute osakaal, samas õpilaste arvu vähenemise tasandab koolieelikute arvu suurenemine. 

Vanurite hulgas on suur naiste osakaal, mis viitab üksi elavate vanurite arvukusele. Tagamaks 

eakatele parem toimetulek oma kodus, võiks tööle rakendada avahooldustöötaja, kelle 

ülesanneteks on abistada eakaid poest toidu toomisel, apteegist ravimite toomisel, vajadusel ka 

pakkuda transporti raviasutusse ning ametiasutustesse. 

 Rahvastiku prognoosi kohaselt peaks Rõngu valla elanike arv edaspidi veidi langema või püsima 

stabiilsena. Lähtudes üldisest vanusestruktuuri nihkest peaks tööealiste osakaal jääma stabiilseks, 

mistõttu valla majanduslik kandevõime ei tohiks oluliselt langeda. Mingil määral mõjutab tööealise 

rahvastiku arvukust väljaränne. Inimeste lahkumise põhjusena võib välja tuua seoseid tööga ja 

lastega peredes koolihariduse omandamise võimalusi ja õppekeskkonda. 

 

Joonis 7. Elanike arvu prognoos Eesti KOVides, baasstsenaarium, Geomedia, 2012) 

1.3. Ettevõtlus 

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

maksud on osa eelarve tuludest. 2015. aasta 01. augusti seisuga oli äriregistrisse kantud 8 
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aktsiaseltsi, 160 osaühingut, 70  füüsilisest isikust ettevõtjat , 62 mittetulundusühingut (sh 

korteriühistud 17) ja 2 sihtasutust. Tegutsevatest ettevõtetest suurim on Promens AS, mis annab 

tööd ligi 250 inimesele. Võrreldes 2011. aastaga on valda juurde tulnud mitmeid ettevõtteid ja 

lisandunud on ka uusi mittetulundusühinguid, mis on oluliseks mõjuteguriks tööhõivele ja valla 

arengule. 

1.4. Teenindus 

Teenindussektoris on enim esindatud jaemüük spetsialiseerimata kauplustes ja hulgimüük. Muu 

teenindusvõrk on vallas kaetud kesiselt, enamasti üks ettevõte teenindusala kohta. 

Kasvupotentsiaal on teenindussektoril suur, eriti võimalused väikeettevõtjatele. Uute 

teenindusettevõtete ja kaupluste teke suurendab töökohtade arvu vallas ja mõjutab  positiivselt 

valla kogukonna sidusust ja sotsiaalset kapitali. Laiem teenuste pakkumine tõstab inimeste 

elukvaliteeti ja valikuvõimalusi ning on tõmbeteguriks elukoha valikul. Teenindussfääri areng on 

problemaatiline, sest kohaliku klientuuri vähesus ning kõrged sanitaarnõuded raskendavad 

toitlustusettevõtete loomist ja nende säilimist, samas aga ei suudeta küllaldaselt pakkuda 

teenuseid läbisõitvatele turistidele.  

 

1.5. Turism  

Rõngu vallas ei ole turism eriti arenenud, kuid potentsiaali ja vaatamisväärsusi on siin küllaga. 

Üheks vaatamisväärsuseks on kindlasti Rõngu vanim ehitis kirik, mis on ainuke ühelööviline kirik 

Lõuna-Eestis. Kõige tuntum on aga keset alevikku viie tee ristil seisev Rõngu kõver kõrts. See kaarjas 

ehitis on huvitavamaid klassitsitslikus stiilis sakstekõrtsi näiteid. Lisaks on vaatamisväärsusteks 

Hiugemägi, kus asus muistne hiis ja kalmekoht, Lossimägi vasallilinnuse varemetega ja veel mitmed 

mõisad. Ka on Rõngu vallas suur arengupotentsiaal spordi- ja vabaajaturismi arendamiseks 

(Tartumaa Tervisespordikeskus, Võrtsjärve puhkemajanduslik potentsiaal, Võrtsjärve SA, Elva 

puhkepiirkond, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA). 

Võrtsjärv, mis on valla läänepiiriks, on selgelt alakasutatud. Üheks põhjuseks on sobivate 

sildumiskohtade ja väikesadamate puudus. On rajatud eraomandis paadikanaleid ühe kinnistu või 

arenduse tarbeks, aga üldkasutatavaid sildumiskohti ei ole. Parem ligipääs Võrtsjärvele koos 

sadamateenustega aitaks piirkonda rohkem turiste tuua. 

Turismimajanduse tasuvuse eelduseks on külastaja pikem peatumine regioonis, nii tekib vajadus 

kohalikke teenuseid kasutada. Hetkel ei jää läbisõitjad siia pikemalt peatuma, sest neile ei pakuta 
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küllaldaselt tegevust. Seetõttu tuleks aktiivselt otsida võimalusi erineva sesoonsusega tegevuste 

kombineerimiseks ja koostöövõrgustiku arendamiseks.  

1.6. Tööhõive 

Töökohtade olemasolu ja kättesaadavus määrab oluliselt  valla elanike heaolu ning tagab sotsiaalse 

kindlustunde.  

Töökohtade loomine on kohaliku omavalitsuse jaoks probleemne ettevõtmine, võimalik on muidugi 

mitmesuguste planeeringute ja infrastruktuuri arendamisega luua eeldused ettevõtluse arenguks, 

seda on otstarbekam läbi viia piirkondlikult, kaasates naaberomavalitsusi. Valla ettevõtlustase 

kajastub tulumaksu laekumises kohaliku omavalitsuse eelarvesse, mis on Tartumaa keskmisest 

tasemest allpool.   

 

 
Joonis 8. Tulumaksu laekumine elaniku kohta 
Allikas: Rahandusministeerium 
 
Tööealist elanikkonda on Rõngu vallas 58% (~1591 inimest). Maksuameti andmetel 2015.a. alguses 

teeb väljamakseid ca 495 tööandjat 1156 isikule. Seega üle 400 tööealise isiku töötavad kas 

välismaal, on  töövõimetuspensioni saajad või töötavad nii-öelda mustalt . 

Valdav osa valla elanikest töötavad kohalikes ettevõtetes, viimastel aastatel on suurenenud ka 

töötamine väljaspool valda, kuna vald asub suhteliselt lähedal Otepääle, Elvale ja Tartule, mis 

pakuvad tulusamaid töökohti. Senine töötajate liikumine näitab suuremat  pendelrännet Tartu ja 

Elva suunas, mis muidugi Käärdi aleviku puhul on ka mõistetav, kuna alevik asub vahetult  Elva linna 

naabruses ja ka Tartusse on võimalik pääseda normaalse aja ja kuluga. Pendelränne omakorda 

mõjub kohapeal pärssivalt teenindus ja kaubandussektori toimimisele (teenused ja kaubad 

ostetakse linnadest). 
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Samas on aga Rõngu vallas registreeritud tööandjate poolt loodud  töökohtadest kohalike elanike 

poolt täidetud ainult pooled, seega toimib ka vastupidine ränne.  

Töökohtade kättesaadavuse parandamiseks valla elanikele on vajalik  teedevõrgu korrastamine 

ning  ühistranspordi tihendamine ja riigipoolne toetus. Mitmed valla tööandjad paiknevad 

tiheasustusalast väljaspool ning ettevõtteni jala või jalgrattaga liikudes tuleb kasutada tiheda 

liiklusega maanteid. Töötajate jaoks, kes tiheasustusalalt nendesse ettevõtetesse tööle käivad, ei 

ole see tee ohutu ning võib saada takistuseks töökoha kättesaadavusel, kui töötajal endal muid 

transpordivõimalusi ei ole, seega on oluline ka kergliiklusteedevõrgu rajamine.  

 
 

 
Joonis 9. Elu- ja töökoha vahel liikujate osatähtsus lähtekoha piirkonna elukohtade arvust 
tööperioodil, 
Allikas: Tartu Ülikool 
 

Statistikaameti andmeil oli registreeritud töötute arv vallas suurim 2015 aasta alguses. 

Tööturuametis registreerimata pidevalt tööta inimesi on hinnanguliselt 25-30. Töötuse asemel on 

pigem probleemiks kvalifitseeritud tööjõu puudus. Puudus on oskustöölistest ja keskastme 

spetsialistidest. Kuna kohapeal vastava kvalifikatsiooniga inimesi pole, toimub tööjõu import 

lähedal asuvatest keskustest. Seetõttu tuleks suurt tähelepanu pöörata täiskasvanute koolitamisele 
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ja praktika läbiviimisele ettevõtetes. Suurema lisandväärtuse loomisele ettevõtetes aitaks kaasa 

tihedam koostöö vastava valdkonna kompetentsikeskuste ja teadus-arendusasutustega ning ka 

ettevõtete omavaheliste koostöömudelite arendamine (ühistooted/teenused, tegevused jms).  

Samas tuleks koolitada ka neid inimesi, kes on iseendale tööandjad. Eriti oluline on see just 

äärealadel, kus väikeettevõtlus võimaldab ühel perel ära elada ja mitte sattuda toimetulekutoetuse 

saajate sekka.  

 

Joonis 10. Registreeritud töötud kuude ja aastate lõikes 
Allikas: Eesti Töötukassa 
 
1.7. Loodusressursid 

1.7.1. Maakasutus 

Valla tähtsaimaks loodusressursiks on maa, kokku 16397 ha. Võttes arvesse, et maa keskmine 

viljakus on 47 hindepunkti, mis ületab riigi vastava keskmise näitaja 2 punkti võrra, on piirkonnal 

märkimisväärne põllumajanduslik potentsiaal.  

Maakatastrisse on kantud 2325 üksust pindalaga 15998,10 ha sellest haritav maa 7520 ha ja 

metsamaa 5675 ha.  

Jätkuvalt on oluline, et väljakujunenud maakasutus ja asustussüsteem säiliks ja ei võimaldata nn 

põllumagalate teket. Elamuarendus peaks põhinema tasakaalustatud ruumikorraldusel ja avalike 

teenuste kättesaadavusel.  
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Joonis 11. Katastrisse kantud maa seisuga 31.07.2015 
Allikas: Maa-amet 

1.7.2. Vesi 

Teiseks tähtsamaks ressursiks on olulised põhja- ja pinnavee varud. Suurimaks magevee 

reservuaariks on Võrtsjärv. Valla territooriumil paiknevad viis järve ning Elva ja Rõngu jõgi. 

Vastavalt põhjavee kvaliteedi hinnangule on põhjavesi keskmise kareduse ja suure rauasisaldusega.  

Üheks suuremaks probleemiks on Rõngu vallas korraliku supluskoha puudumine. Probleemne on 

juurdepääs olemasolevatele veekogudele, kuna kallasrada on enamikel veekogudel korrastamata- 

võsastunud ning pilliroogu täis kasvanud. Võrtsjärve äärsed alad on kõik eraomandis ning 

juurdepääs veekogule on raskendatud.  

1.8. Tehniline infrastruktuur 

1.8.1. Teedevõrk 

Kokku vallas teid 330 km, valla poolt hooldatav teedevõrgustik on 204 km pikk, sellest 84 km on  

era- ja muid teid. Kattega on üksnes 8 km tänavaid ja 5 km teid,  ülejäänud valla hallatavad teed on 

kruusakattega, eesmärgiks on nende tolmuvabaks muutmine. Enamus teederegistrisse kantud 

teedest vallas on volikogu otsusega määratud avalikuks kasutamiseks. Vallavalitsus organiseerib 

teede korrashoidu tellides teenustööna teede hööveldamist, kruusaga katmist ning lumetõrjet 

ettevõtetelt ja eraisikutelt. Riigi hallata on valda läbivad põhi-, tugi- ja kõrvalmaanteed, sealhulgas 

ka üks intensiivseima liiklusega Tartu-Valga maantee. Suureks puuduseks on kergliiklusteede ja 

kõnniteede puudumine. Inimeste ohutuse tagamiseks on kergliiklusteede ehitamine valla üheks 

prioriteediks. 
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1.8.2. Ühistransport 

Ühistranspordi kasutamise võimalused vallas on piiratud. Valda läbivad pikaliinibussid Tartust 

Pärnusse ning Tartust Valka. Tartu-Rõngu suunal on käigus 18-20 liini. Raskendatud on sõitmine 

Viljandisse, Võrru ja Otepääle, kuna otseliinid puuduvad. Kooliõpilaste (sealhulgas ka 

naabervaldadest pärit õpilaste) transpordi korraldab vallavalitsus. Reisirongiliiklus võimaldab 

ühendust liinil Tallinn-Tartu-Valga. 

Tulenevalt valla maa-ala väljavenitatud kujust ja ühiskondliku transpordi liiklusskeemist on mitmest 

valla osast pääsemine vallakeskusesse raskendatud. Mitmetes kantides on ääremaastumise oht ja 

nende vähene seotus vallakeskusega ei soosi avalike teenuste ühtlast kättesaadavust ja vallaülest 

kogukonnatunnet. Vajalik on valla eri osade parem lõimumine, et kasutada nende 

arengupotentsiaali ja tagada avalike teenuste võimalikult kodulähedane kättesaadavus. 

Korra nädalas toimub vallavalitsuse poolt korraldatud bussiliiklus marsruudil Rannaküla-Valguta-

Rõngu ja Teedla-Rõngu ning üks kord kuus Rannaküla-Valguta–Teedla-Elva - see võimaldab 

erasõidukit mitteomavatel inimestel külastada vallakeskust ning neile on tagatud asjaajamise 

võimalus.  

1.8.3. Elektrienergia 

Valla elektrienergiaga varustamist korraldab võrguettevõtjana Elektrilevi OÜ. Elektrienergiavõrgu 

vanus tingib uute alajaamade ehitamise vajaduse.  

1.8.4. Tänavavalgustus 

Tänavavalgustus on olemas suurema asustustihedusega Rõngu ja Käärdi alevikes ning Valguta, 

Tammiste ja Teedla külades. Tänavavalgustite vanad lambid on vahetatud valgusrohkemate ja 

energiasäästlikumate vastu välja. Edaspidi on plaanis koos kergliiklusteede rajamisega kompleksselt 

laiendada ka tänavavalgustust. 

1.8.5. Vesi ja kanalisatsioon 

Ühisveevärk ja kanalisatsioon on olemas alevikes ja kõigis suuremates külades, kuid kõik elamud 

pole sinna ühendatud. Emajõe ja Võhandu valgala veeprojekti raames on Ühtekuuluvusfondi 

vahendite toel  rekonstrueeritud ja  välja ehitatud vee- ja kanalisatsioonivõrk Rõngu ja Käärdi 

alevikus. Käärdi alevikus on ühisveevarustuse teenustega varustatud aleviku kõik korruselamud 

ning liitumisvõimalus on ka  ühepereelamutel . Rõngu alevikus on ühisveevarustuse teenustega 
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varustatud kõik korruselamud ja ühepereelamutel on kõigil liitumisvõimalus, välja arvatud Võru 

maantee lõpp.  

 Heitveepuhasteid on Rõngu vallas kuus: Rõngu ja Käärdi alevikus, Teedla, Lapetukme, Valguta ja 

Tammiste külades. Käärdi alevik on lülitatud Elva linna vee- ja kanalisatsioonivõrku. Ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni arendamise kava kohaselt rekonstrueeritakse kõik olemasolevad puhastid. 

Kuna elukeskkonna eeliseks on looduslähedus, siis tuleb jätkata eelistatult ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni ning jäätmekäitluse arendamist, et vähendada inimkoormuse kasvust tulenevat 

negatiivset mõju looduskeskkonnale.  

 

1.8.6 Soojamajandus 

Olemasolevate küttesüsteemidega tegeleb Käärdis SW Energia OÜ, Katlamajade Hooldus OÜ 

hallata on Valguta Lasteaed-Algkooli küttesüsteemid, Rõngu alevikus kannab küttesüsteemide eest 

hoolt N.R.Energy, vallamaja haldab Oilterm OÜ.  

Edasise arengu suunistena on vastu võetud Käärdi ja Rõngu alevike soojusmajanduse arengukavad. 

1.8.7. Jäätmemajandus 

Jäätmeseadus seab rohkem kui 1500 elanikuga kohalikele omavalitsustele kohustuse organiseerida 

korraldatud jäätmevedu  ning korraldada kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmetekogumise 

ja nende üleandmise jäätmekäitlejatele. Perioodil 31.05.2011 kuni 01.06.2016 on jäätmevedajaks 

AS Eesti Keskkonnateenused. 

 Ohtlike jäätmete kogumiseks on Rõngu alevikus ja Teedla külas konteinerid, ohtlike jäätmete 

käitlusettevõtetest tegutseb vallas peamiselt AS Epler & Lorenz.  

Käärdi aleviku elanikud kasutavad Elva linna vastavaid kogumispunkte.  

Rõngu ja Käärdi aleviku ning ka suuremate korteriühistute juurde on üles seatud taaskasutatavate 

pakendite konteinerid. Pakendijäätmete vedu teostakse taaskasutusorganisatsioonide tellimusel.  

1.9. Tervishoid 

Rõngu vallas tegutseb OÜ Rõngu Perearstikeskus, SA Rõngu Hooldusravikeskus ning OÜ Audhea 

(hambaravi). Rõngu alevikus asub apteek, kust saab enamlevinud retsepti- ning käsimüügiravimeid. 

Käärdi aleviku rahvast teenindavad Elva linna apteegid.  

 



Rõngu valla arengukava 2015-2030  

 

 

 

 

17 

1.10. Sotsiaalhoolekanne 

Hooldust vajavate inimeste tarbeks on vallas SA Uderna Hooldekodu ja SA Rõngu 

Hooldusravikeskus. Udernas on aastaringselt hooldusel 50 inimest . Kaks korda nädalas käib kohal 

perearst, pidevalt on tööl hooldusjuht. Muinsuskaitse all olev mõisahoone, kus hooldekodu 

paikneb, seab ette piirangud kohtade arvu suurendamisele. Rõngus on võimalus 30-40 inimese 

hoolduseks sõltuvalt Haigekassaga sõlmitud ravijuhtude lepingust. Asutuse edukama majandamise 

seisukohast oleks otstarbekas täiendavalt  uue hoolduse bloki rajamine. 

Vallal on olemas sotsiaalkorterid Rõngus, Valgutas , Teedlas ja Udernas.  Külades paiknevad korterid 

on ahiküttega, mistõttu oleks mõistlik koondada korterid ühte kohta rajades selleks sotsiaalmaja. 

Rõngu vallas on 01.08.2015 seisuga üle 400 puudega inimese. Hooldust vajavad inimesed elavad 

hajusalt üle valla. Vanuritele ja raske puudega inimestele on määratud 26 hooldajat.  

Vallas on Päevakeskus, kus MTÜ Iseseisev Elu poolt õpetatakse psüühikahäiretega inimestele 

igapäevaelus toimetulekut. Samuti on võimalus pensionäridel külastada üks kord nädalas 

päevakeskust.  

1.11. Haridus 

Valla haridusteenuste pakkumisel on lähtutud alus-, põhi – ja gümnaasiumihariduse 

kättesaadavusest kodule võimalikult lähedal ning eesmärgist tagada hariduse võimalikult kõrge 

kvaliteet. 

Rõngu vallas on kaks eelkoolieelset lasteasutust: Rõngu Lasteaed ja Valguta Lasteaed-Algkool. 

Rõngu Lasteaias on 4 rühma 78 kohaga, millest kõik on täidetud. 

Alates 2007 aastast kuulub Rõngu Lasteaed Pihlakobar Tervist Edendavate Lasteaedade 

võrgustikku.  

Viimastel aastatel on lasteaedades kasvanud hariduslike erivajadustega laste arv, mistõttu on 

vajalik kaaluda võimalusi moodustada sobitusrühm või erirühm, kuhu kuuluvad ainult erivajadusega 

lapsed. 

Valguta Lasteaed-Algkoolis on lasteaia kohti on 20, mis igaaastaselt täidetud, koolis õpib 

01.09.2015 seisuga 19 last. 

Elva linna lasteaedade teenuseid kasutab aastate lõikes 15-19 last.  

Valguta Lasteaed-Algkool võimaldab Valguta ja sealse lähiümbruse (Piigandi, Rannaküla, 

Lapetukme) lastele alghariduse, edasist haridusteed on võimalik jätkata Rõngu Keskkoolis.  
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Rõngu Keskkoolis õpib 01.09.2015 seisuga 210 õpilast, sellest gümnaasiumiosas 29, koolihoone on 

rekonstrueeritud. 

Rõngu Keskkooli  arengusuunad aastateks 2015-2020: 
- Kooli tegevusnäitajate paranemine 

- Õpilaskonna õpimotivatsiooni kasv ja õpilaskonna paranenud õppeedukus 

- Õpilase individuaalsete eelduste ja huvidega arvestamine õppe- ja kasvatusprotsessis 

- Õpilaste tervisekaitse suurendamine 

- Töötajate pädevuse ja vastutusala/vastutusvõime suurendamine  

- Huvigruppide tihedam koostöö kooliga 

Käärdi aleviku ja lähiümbruse külade lapsed  õpivad ja tegelevad huviharidusega Elva linnas  

(gümnaasiumis 79 last, muusikakoolis 7, huviringid Sinilinnus 14 last). 

1.12. Kultuur 

Kohalike rahvamajade, seltside ja MTÜde eesmärgiks ning põhisuunisteks on taidlustegevuse 

korraldamine, kohaliku kultuuri hoidmine ja tutvustamine, piirkondlike ja ka ülevallaliste 

sündmuste korraldamine, erinevate huvidega elanike ühistegevuse ja omaalagatuse toetamine ning 

vaba aja sisustamine ning uute teadmiste omandamine läbi erinevate õpitubade ja ringide. 

 

Rõngu vallas on üks tegutsev rahvamaja Rõngu alevikus ja seltsimaja Valguta ning Teedla külades . 

Rõngu vallas on raamatukogu Rõngus ning harukogud Valgutas, Korustes ja Teedlas, mis 

teenindavad ka Aakre, Pühaste, Rannu ning Palupera inimesi. Kõigis raamatukogudes asub ka avalik 

interneti punkt (AIP), mis on tõstnud oluliselt raamatukogude külastatavust. Ööpäevaringselt on 

võimalik kasutada internetti Waide motellis.  

Rõngu valla seltsielu ilmestavad aktiivselt tegutsevad seltsid, mis pakuvad harivat ajaviidet 

erinevatele huvi- ja vanusegruppidele, korraldavad ise mitmeid üritusi ning osalevad piirkondlikel 

seltsieluga seotud üritustel.  

Rõngu alevikus toimuvad suuremad vabaõhuüritused Hiugemäe laululaval. Teistes külades välilavad 

puuduvad, on väljakujunenud kokkusaamiskohad. Koruste üritused on toimunud raamatukogu ja 

Mäeotsa talu õuel, Kalme ja Uderna küla rahvas on käinud endise Uderna kooli pargis. Hoogsalt on 

käima läinud ka omaalgatuslike muusikaürituste korraldamine Pillimuuseumis. 
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1.13. Sport 

Sportimisvõimalusi pakuvad Valguta Lasteaed- Algkooli saal ning Rõngu Keskkooli staadion ja 

võimla. Käärdi alevikus, Valguta ja Teedla külades on palliplatsid korv- ja võrkpalli mängimiseks. 

Käärdisse, Valgutasse ja Rõngu on ehitatud laste mänguväljakud. Kahjuks puudub mänguväljak 

teistes suuremates külades, mis pärsib oluliselt väikelaste sportimis- ja mängimisvõimalusi. 

Tartumaa Tervisespordikeskus pakub võimalusi tegelemiseks laskespordiga, matkamise ja 

orienteerumisega, samas on võimalik ka majutus ja saali kasutamine koolitustegevuseks.  

Elva-Vitipalu maastikukaitsealal tegeleb aktiivselt avalikkusele suunatud keskkonna- ja 

terviseteemaliste, loodust ja looduskasutust käsitlevate ürituste korraldamise ja läbiviimisega 

Vapramäe-Vellavere- Vitipalu Sihtasutus. 

Tervisesportlastele on avatud Rõngu alevikus Hiugemäel (ca 1 km) terviserada ja looduse õpperada. 

Terviserada on talvel kasutusel ka suusarajana ja arvestades endise lasketiiru olemasolu Hiugemäel, 

võimaldaks lasketiiru radade korrastamine pikendada terviserada ning sellega mitmekesistada 

treenimisvõimalust ja vaba aja veetmist.  

Rõngu valla spordi aastakavasse kuuluvad mitmed suurüritused- nagu Võrtsjärve mängud, EV 

valdade ning Tartumaa tali- ja suvemängud, spordiveteranide suvemängud jms. Lisaks toimuvad 

kabe- ja maleturniirid naabervaldadega ning mitmed ainult Rõngu valla rahvale mõeldud 

spordiüritused. 

1.14. Turvalisus 

Turvalisust tagab vallas piirkonna politseinik, kes allub Tartumaa politseijaoskonnale, lisaks käivad 

patrullid, et tagada liiklusalast korda. Rõngu alevikus on organiseeritud ka videovalve, käivitunud on 

naabrivalve. Heakorrastatud asulamiljöö ja tänavavalgustus loovad samuti turvalisust avalikus 

ruumis.  

Vabatahtlikud päästjad on vallas toimetanud juba pikka aega, algselt valla abikomandona ja 2011 

aasta lõpust  mittetulundusühinguna. Meestel on pikaajalised kogemused, läbitud on ka 

täienduskoolitused. Päästeseltsi kasutada on garaažiboksid ja 3 tuletõrjeautot. See annab piirkonna 

inimestele turvatunde, et õnnetusjuhtumi korral on abi kohe käepärast.  
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1.15. Haldusreform 
 
Haldusreformi eesmärk on omavalitsused, kes suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke 

teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt  neile seadusega 

pandud ülesandeid. 

1. Tagada elanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel: otsustamisel, kuidas on 

kohalik elu korraldatud, kes ja mis tingimustel teenuseid osutab ja osaleda ise kohaliku elu 

korraldamisel kodanikuühenduste kaudu. 

2. Kohaliku omavalitsuse suurem roll ühiskonnaelu korraldamisel (sellega kaasnevalt suurem 

osakaal valitsussektori eelarves). 

3. Kohaliku omavalitsuse suurem finantsautonoomia. Eesmärk suurendada omatulusid, et 

KOV saaks ise teha rohkem valikuid. 

4. Parem teenuste korraldamise võimekus. 

5. Valitsemise ja teenuste korraldamise ökonoomsus. 

6. Strateegilise juhtimise osakaalu kasv omavalitsuses. 

7. Kohaliku omavalitsuse võime iseseisvalt ja ökonoomselt lahendada kõiki olulisi kohaliku elu 

korraldamise ülesandeid. 

8. Laiemad valikuvõimalused kohaliku omavalitsuse korralduslike ülesannete lahendamisel ja 

sellega seotud suurem vastutus kohalike teenuste korraldamisel. 

9. Kohaliku omavalitsuse üksuste territoriaalne kooskõla asustussüsteemiga. 

10. Tugevam kohalik esindusdemokraatia. 

Allikas: https://haldusreform.wordpress.com/haldusreformi-eesmark/ 

Halduskorralduslikul muutusel võib olla mitmeid võimalikke arengukäike. Suuremate 

haldusterritoriaalsete ühenduste loomisel on kindlasti piirkondliku sarnasuse ja ajalooliste 

sidemete arvestamine parim variant. Kindlasti tuleb silmas pidada ka mõju transpordi ja 

kommunikatsiooni korraldusele ning hariduslikule olukorrale. 

Piirkondliku tasakaalustatuse ja esindatuse saavutamiseks tuleks keskenduda piirkondade 

esindatusele valla otsustusorganites ning külavanemate institutsiooni arendamisele ja nende 

kaasamisele.  Nii säiluks piirkondlik identiteet ja elanike heaolu, suureneks väliste võimaluste 

kasutamise suutlikkus.  

https://haldusreform.wordpress.com/haldusreformi-eesmark/
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Praktika on näidanud, et omavalitsuste liitmisel valitsemiskuludes erilist kokkuhoidu ei saavutata, 

pigem on üldvalitsemiskulud elaniku kohta kasvanud. Teenuste osutamise puhul pole kodanikul 

oluline, kust läheb valla piir, vaid see, et teed oleksid korras, saaks tööle, lapsed kooli ja lasteaeda. 

Riik peaks senisest enam suunama investeeringuid piirkondadesse, mis jäävad väljapoole 

tõmbekeskuseid, ette nägema maksusoodustusi piirkondadele, kus on halvemad eeldused 

ettevõtluse arenguks. 

1.16. Rõngu valla SWOT analüüs 

Rõngu valla arengueeldustest annab kokkuvôtva pildi SWOT analüüs, mis viidi läbi Rõngu 

arengukava koostamise käigus. 

 VÕIMALUSED (O) 
1. Omavalitsussõbralikum 
riigieelarve 
2. Rahvastiku sisseränne 
3. Lisaressursside hankimine 
projektide kaudu 
4. Välisinvesteeringute 
juurdetulek, laienemine 
5. Tartu arengupotentsiaali 
ärakasutamine 
6. Riigipoolne teedevõrgu 
parendus 
7. Elva ja Otepää naabrus 
8. Omavalitsuste vahelise 
koostöö süvenemine, 
ühisprojektide läbiviimine 
9. Via Hanseatica arengukoridor, 
turistide ja transiidi teenindus 
10. Haldusreformist tulenevad 
positiivsed võimalused-
investeeringud 
 

OHUD (T) 
1. Regionaalse haldusreformi 
käigus jääda suurvalla ääremaaks 
2. Käärdi liitumine Elva linnaga 
3. Hariduspoliitika tulemusena  
Valguta algkooli sulgemine 
4. Hariduspoliitika tulemusena  
Rõngu Keskkooli muutmine 
põhikooliks 
5. Transiitkuritegevus, kuritegevuse 
ja narkomaania kasv 
6. Riigipoolsete teenuste kärpimine 
( päästeamet, post jt.) 
7. Välisinvestor lõpetab tegevuse 
või suunab tootmise mujale 
( Promens) 
8. Sagedastest riiklike 
arengustrateegiate ja seaduste 
muudatustest tulenev ebakindlus 
 

TUGEVAD KÜLJED (S) 
1.Vallakeskus oluliste teede 
sõlmpunktis 
2. Viljakas põllumajandusmaa, 
põllumajandusliku tootmise 
efektiivistumine 
3. Külaelu hoogustumine, 
toimivad külavanemad, aktiivne 
noortevolikogu 
4. Raamatukogude-seltsimajade 
näol olemas küla tugipunktid, 
toimivad avalikud 
internetipunktid 
5. Väljakujunenud 
traditsioonüritused 

 SO strateegia 

 *Kohalikul algatusel põhinevate 
projektide koostamine, 
ressursside leidmine 

 *Maine kujundamine 
traditsioonürituste 
propageerimise kaudu laiemale 
avalikkusele 

 *Valla, naaberomavalitsuste ja 
riigi ühishuvidest lähtuva 
koostöö arendamine 

 *Transiitmagistraali parem 
kasutamine ettevõtluse arengus 

 *Haridusasutuste 
konkurentsivõime suurendamine 

ST strateegia 
*Rõngu Keskkooli 
konkurentsivõime suurendamine 
süvaõppe ja eelkutseõppe 
võimaluste läbi 
*Käärdi aleviku ümbruse soodsa 
ettevõtluskeskkonna kujundamine 
*Valla regionaalse 
arengupotentsiaali tugevdamine 
läbi  koostöö 
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6. Arvestatav kultuuripärand 
7.Vallalehe ilmumine 
8. Korrastatud koolihooned 
Rõngus, Valgutas 
9. Tasuta koolilõuna ja 
töövihikutoetus 
10. Sünni- ja matusetoetus 
11. Valla territooriumil tegutsevad 
mitmed ettevõtted 
12. Kohapealne meditsiiniteenuse 
olemasolu ( haigla, apteek, 
hambaravi, perearst), hooldekodu 
13.Vabatahtlikud päästjad  
14. Läbiviidud 
veemajandusprojektid 
15. Hästi korraldatud 
jäätmemajandus 
16. Kindlad  maaomanikud  
17. Võrtsjärve äärsed suured 
riigimetsamassiivid avatud 
elanikele 
18. Waide motell- konverentsi- ja 
koolituskoht koos kompleksse 
teenindusega 
19. Hiugemäe laululava – 
vabaõhuürituste korraldamise 
koht 
20. Tartumaa 
Tervisespordikeskuse võimalused 
21. Avatud Pillimuuseum 
 

(keskkonnaalane süvaõpe, 
autokoolitus, e-õppekohad, 
õpilaskodu loomine) 
*Potentsiaalsete investorite 
kaasamine elukeskkonna 
kvaliteedi parendamisse 
*Võrtsjärve puhkemajandusliku 
potentsiaali kasutamine 

 
 
 

NÕRGAD KÜLJED (W) 
1.  Rahvaarvu vähenemine 
2. Vähene koostöö 
naaberomavalitsustega 
3. Vähesed investeeringud 
infrastruktuuri arengusse 
4. Ühtse kogukonnatunde 
puudumine 
5. Käärdi on orgaaniliselt Elva 
linna osa 
6. Spordirajatiste halb seisukord 
7. Ühistranspordi kasutamise 
võimalused vallas  piiratud 
8. Noortel puudub atraktiivne 
kooskäimiskoht,  
9. Võrtsjärve ääres puuduvad 
korraldatud puhkekohad, sadam 
10. Turismiobjektide info, 
teenused, võrgustik puudulik 
11. Sotsiaalkorterite seisukord 
halb  

WO strateegia 
*Investeeringud infrastruktuuri 
ja spordirajatiste arenguks 
mitmesugustest fondidest 
*Volikogu liikmete 
konstruktiivne koostöö valla 
arenguprioriteetides 
*Koostöö Elva Puhkepiirkonna ja  
SA-ga Lõuna-Eesti Turism 

WT strateegia 
*Valla arengupotentsiaali 
tugevdamine infrastruktuuri 
parendamise ja teenindussektori 
arendamise kaudu 
*Käärdi aleviku integreerituse 
suurendamine vallaellu 
*Vallaelanike aktiivsuse 
stimuleerimine ja 
osalusdemokraatia laiendamine 
vallaelu käsitlevate küsimuste 
otsustamisel 
*Koostöö süvendamine 
naaberomavalitsustega 
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2. VISIOON JA STRATEEGIA 

2.1. Arenguvisioon 2030 

Eesmärkide püstitamiseks ja tegevuse edukaks planeerimiseks on vaja luua võimalikult selge ja 

mõtestatud pilt valla tulevikust. Rõngu valla tulevikupilti nähakse järgmisena: 

Aktiivset eluhoiakut väärtustav heatasemelise infrastruktuuriga turvaline omavalitsus, kus 

hinnatakse traditsioone ja arendatakse tasakaalustatud ja loodusthoidvat majandust. 

Rõngu vald on puhta looduse ja heakorrastatud elamutega turvaline elamis- ja puhkamispaik, mida 

iseloomustavad rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand ning mitmekesised traditsioonid. 

Traditsioonürituste järjepidevuse tagamine, kultuurisündmuste tähtsustamine loovad vallaelanikes 

ühtse kogukonnatunde. Valla elanikud on tugeva kodukanditunnetusega ning osalevad aktiivselt 

valla elu kujundamisel. Kõik see on loonud Rõngu vallast positiivse maine atraktiivse elamis-, 

puhkamis- ja aktiivse vaba aja veetmise kohana, mistõttu on kasvanud piirkonna potentsiaal 

investeerimiskohana. Tänu soodsale kohalikule investeerimiskliimale on välja arenenud 

konkurentsivõimelised ettevõtluskobarad. Inimtegevus on loodust säästev ja keskkonna 

bioloogiline mitmekesisuse säilimine on tagatud. 

Valla arengupotentsiaal on koostöö süvendamisel naaberomavalitsuste, era- ja kolmanda sektoriga, 

kõige olulisemaks on koostöö kogu piirkonda hõlmava kaasaegse infrastruktuuri väljaarendamiseks. 

Avaliku-, era- ja kolmanda sektori koostöös on suurenenud ka investeeringud hariduse, tervishoiu 

ja teeninduse väljaarendamiseks ning turvalisuse tagamiseks. Piirkondliku stabiilsuse tagajaks ja 

edukuse eelduseks on haritud ja tööalaselt kvalifitseeritud elanikkonna olemasolu, kes suudab 

käivitada elukestva õppesüsteemi, majanduskeskkonna paindlikkuse ja rakendada arendustegevuse 

kohaliku uuenemisvõime tagamiseks. Rõngu valla haridusasutused pakuvad mitmekesiseid ja 

kvaliteetseid võimalusi lastele hariduse omandamiseks. Kvaliteetsed haridusvõimalused vallas 

loovad kindlustunde noortele peredele, tagavad ettevõtjatele tööjõu ja on oluliseks eelduseks uute 

elamupiirkondade väljaehitamiseks. Kättesaadavad on kaasaegsed telekommunikatsiooniteenused, 

mis võimaldavad kaugtööd. Välja on ehitatud valla vajadusi rahuldav sotsiaalne infrastruktuur, 

vanureid ja erivajadustega inimesi aitab heal tasemel hoolekandesüsteem. Valla teedevõrk on 

kvaliteetne, tagatud on ohutu ja kiire ühendus ümbritsevate suuremate magistraalidega ja 

tähtsamate tõmbekeskustega. 
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2.2. Strateegilised eesmärgid 

 Valla traditsioone säilitav ja piirkonna arengupotentsiaali tugevdav aktiivne kogukond 

 Keskkonnasäästlik, turvaline ja atraktiivne elamis-, puhke- ja turismipiirkond 

 Konkurentsivõimeline, kohalikku inimressurssi motiveeriv ja elukestvat õpet tagav 

haridusvõrk 

 Soodne investeerimiskliima ja arenev mitmekülgne ettevõtlus 

2.3. Strateegilised tegevused 

Eesmärkide rakendamiseks nähakse ette: 

 Elukeskkonna atraktiivsuse parandamine ühistegevuse aktiviseerimisega 

 tagatakse suuremates külakeskustes vajalike kultuuriasutuste olemasolu, 
 arendades need välja polüfunktsionaalseteks keskusteks läbi kohaliku  aktiivsuse 
suurendamise ja mittetulundussektori arendamise 

 külaliikumise toetamine ja projektipõhiste tegevuste soosimine/toetamine 

 küla-, kultuuri- ja spordiseltside arengu toetamine 

 külade arengukavade koostamine 

 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdasemat kasutuselevõttu toetava 
infrastruktuuri loomine; 

 kiire interneti püsiühenduse kättesaadavuse tagamine 

 lairiba fiiberoptiline baasvõrk 

 Teavitamis- ja nõustamissüsteemi väljaarendamine ning mudeli väljatöötamine; 
 täiustatakse valla interneti kodulehekülge ning tõhustatakse info  aktualiseerimist, 
produtseeritakse valla võimalusi tutvustavaid  infomaterjale 

 Omaalgatuse tugevdamine, sotsiaalsete suhete ning koostöötahte arendamine; 

 elanikkonna teadlikkuse tõstmine ja suhtlusoskuse arendamine 

 kogukonnasuhete tugevdamine külades 

 küla „sädeinimeste” initsiatiivi toetamine 

 Osalusdemokraatia laiendamine vallaelu käsitlevate küsimuste otsustamisel; 

 võimalikult laia huvigruppide ringi kaasamine valla oluliste otsuste  

 kujundamisel 

 külavanemate kui külaühiskonna esindajate institutsiooni rakendamine
 omavalitsuse valitsemisstruktuuri osana. 

 Valla maine kujundamine traditsioonide säilitamise ja nende teadvustamise kaudu 
laiemale avalikkusele; 
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 piirkonna mainet tõstvate mastaapsete kultuuri- ja spordiürituste 
 korraldamise  toetamine 

 vallale iseloomulike ja valla atraktiivsust võimendavate sümbolite 
 väljakujundamine ja nende levitamine 

 ajalooväärtuste korrastamine, tähistamine ning vaatamisväärsustena 
 esiletoomine 

 Sportimis- ja vabaaja veetmise võimaluste avardamine; 

 polüfunktsionaalsete loodus- ja rahvaspordipaikade väljaarendamine  (looduse   
 õpperajad, matka- ja suusarajad, orienteerumine,  kalapüük,  telkimine) 

 Elva-Vitipalu maastikukaitseala võimaluste väljaarendamine 

 kohaliku omavalitsuse munitsipaal-spordirajatiste väljaarendamine 

 olemasolevate kultuuriasutuste korrastamine 

 üldkasutatavate puhkealade korrastamine 

 jalgrattateede võrgustiku väljaarendamine 

 Tartumaa Tervisespordikeskuse võimaluste väljaarendamine 

 Mitmetasandilise sotsiaalvõrgustiku väljatöötamine, osutatavate teenuste kvaliteedi 
tõstmine. 

 laiendatakse avahoolduse väljaarendamist 

 arstiabi kättesaadavuse tagamiseks vallas tehakse koostööd  Rõngu 
 Hooldusravikeskuse ja Rõngu Perearstikeskusega 

 pikaajaliste töötute aktiviseerimiseks ja tööhõive soodustamiseks  töötatakse 
 välja abitööde programm 

 toetatakse toimetulekuraskustega ja erivajadustega inimeste toimetulekut 

 kaasatakse mittetulundussektor hooldusteenuse osutamisse 

 Säästva arengu ja ressursside kasutuse propageerimine; 

 keskkonnateadlikkust tõstvate ürituste, koolituste jne läbiviimine  

 Keskkonnanõuetele ja säästva arengu põhimõtetele vastava jäätmemajanduse 
korraldamine; 

 ühtsete heakorranõuete rakendamine ning heakorrajärelevalve  

 tõhustamine 

 heakorra parandamiseks üldiste heakorraaktsioonide ja -konkursside  läbiviimine  

 jäätmekäitluse arendamiseks prügikogumispunktide arvu juurdekasvu  suunalise  
 tegevuse tõhustamine 

 Keskkonda säästva soojamajanduse arendamine; 

 Veekvaliteedi säilitamine ja parandamine; 

 Nõuetele vastava infrastruktuuri väljaarendamine; 

 kruuskattega teede hoolduse tõhustamine nii suve- kui talveperioodil  
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 jalakäijate turvalisuse suurendamiseks teedevõrgustiku rekonstrueerimine ja 
 tänavavalgustuse rajamine 

 optimaalse ühistranspordiühenduse tagamine valla äärealade ja keskuse vahel 

 suuremate teede tolmuvabaks muutmine 

 parkimisvõimaluste avardamine 

 Puhta ja eheda looduskeskkonna säilitamine ning loodussõbralike puhketingimuste 
väljaarendamine ja mitmekesistamine; 

 Võrtsjärve puhkemajandusliku potentsiaali rakendamine 

 puhkekohtade rajamine koostöös RMK-ga 

 Puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuride väljaarendamine; 

koostöö arendamine eri tasandite vahel aastaringse turismi- ja  
 puhkemajanduse väljaarendamisel ( VVV, Võrtsjärve SA, Elva Puhkepiirkond,       
Tartumaa Tervisespordikeskus) 

 Via Hanseatica arenguvööndi arendamine 

 toetatakse kohaliku turismiinfopunkti väljaarendamist 

 Külade välise atraktiivsuse tõstmine; 

 külakeskuste üldkasutatavate vaba aja rajatiste väljaarendamine 

 viida- ja sildimajanduse korrastamine 

 Tingimuste loomine kõigi tiheasustusega piirkondade elanike liitumiseks ühisveevärgi ja 
– kanalisatsiooniga;  

  arendatakse välja ja renoveeritakse suuremate ühisveevärki omavate külakeskuste  
  veevarustus- ja reoveekäitlussüsteemid. 

 Energiasäästu meetmete rakendamine 

 ühiskondlike hoonete soojustamine 

 ühismajade küttesüsteemide kaasajastamine 

 alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtt 

 Täisväärtusliku alus-, põhi- ja keskhariduse kindlustamine haridusvõrgu korrastamisega; 

 õppetöö kvaliteedi tõstmiseks palgatakse kvalifitseeritud õpetajaid 

 eelkooliealiste lasteasutuste teenuste kättesaadavuse tagamine kogu vallas 

 noorte huvihariduse võimaluste mitmekesistamine 

 Haridusasutuste konkurentsivõime tõstmine  

 toetatakse valikainete õpetamist 

 Haridusse investeeringute suurendamine; 

 Valla arengule suunatud strateegiline täiendkoolitus elukestva õppe raames; 

 Õppeprotsesside kaasajastamise toetamine; 

 Regioonidevahelise koostöö arendamine ning koostöö avaliku- ja erasektori vahel. 
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 infrastruktuuride väljaarendamine 

 loodusmaastike korrastamine 

 turismimajanduse edendamine 

 Töö ja elukohtade loomiseks ning valla majanduselu mitmekesistamiseks planeeringute 
ja kinnisvaraprojektide arendamine; 

 Soodsa ettevõtluskeskkonna väljaarendamine mitmekesise väikeettevõtluse arenguks; 

 arendatakse välja kohalik ettevõtluse tugisüsteem 

  soodustatakse ettevõtlusalast koolitust 

 ettevõtete toetamine vajaliku infrastruktuuri väljaarendamisega ning 
 arendusprojektide toetamisega 

 Kohaliku tooraine kasutamisele või teenuste arendamisele suunatud ettevõtluse 
toetamine. 

 

3. EESMÄRGID JA TEGEVUSKAVA AASTATEL 2015-2030 
  
Rõngu valla tegevuskava on kavandatud investeeringute ja tegevuste loeteluna, mis tagavad seatud 

strateegiliste eesmärkide ja neist lähtuvate alameesmärkide saavutamist. 

Tegevuskava on valla eelarve koostamise oluliseks lähtealuseks ning seetõttu on vajalik tegevused 

ajaliselt määratleda. Tegevuskava ajaline määratlus sisaldub Rõngu valla eelarvestrateegias. Kuna 

eelarvestrateegiat korrigeeritakse igal aastal, vaadatakse ka tegevuskava vastavalt sellele iga- 

aastaselt läbi. 

Tegevuskava rakendamisel lähtutakse valla finantsilise iseseisvuse suurendamise ja jätkusuutliku 

majandamise vajadustest. Otsitakse lahendusi vallaeelarves omatulude suurendamiseks, 

analüüsitakse vallavara kasutamist ja mitteotstarbekad varad realiseeritakse. 

Eelistatakse investeeringuid, millega kaasneb objektide kompleksne väljaehitamine ja 

rekonstrueerimisel püsikulude kokkuhoid.  

Kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks taotletakse riigilt avalike teenuste osutamiseks maa 

munitsipaliseerimist. Valla eelarves üksikisiku tulumaksubaasi suurendamiseks on oluline vallas 

tegelikult elavate inimeste arvu kajastus rahvastikuregistri elukoha andmebaasis. Valla poolt 

osutatavad investeeringud ja teenused/toetused seotakse kasusaaja elukohaga. 

 

Alljärgnev tabel käsitleb Rõngu valla arengustrateegia elluviimiseks vajalikke ülesandeid ja 

tegevusprojekte, mis on plaanis teostada aastatel 2015-2030 
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Tabelis tegevuste diferentseerimisel kasutatud lühendite seletused: 
E – visiooni realiseerimisest tulenev eesmärk; 
Ü – eesmärgi saavutamiseks püstitatud ülesanne, tegevusvaldkond.  
T – ülesande täitmisest tulenev konkreetne tegevus  
 
 
 

E Sihipärane ja osalusdemokraatial põhinev valla areng 

Ü 
Valla üldplaneeringu kaasajastamine ja detailplaneeringute koostamine ning 
elluviimine 

T Kehtiva üldplaneeringu kriitiline läbivaatamine  

T Hiugemäe munitsipaalomandisse taotlemine ja planeeringute koostamine 

T Maa taotlemine munitsipaalomandisse külakeskuse  ehitamiseks Käärdi alevikku 

T Käärdi lasteaia-külakeskuse DP 

T 
Detailplaneeringute koostamine perspektiivsetes ehitusrajoonides, maa 
taotlemine munitsipaalomandisse 

T Ühinemisläbirääkimised.     

T 
Valla elanike tahte väljaselgitamine ühinemiseks Elva linnaga ja otsustamine 
vastavalt elanike enamuse soovile 

Ü Ettevalmistav töö arendustegevuseks 

T GeoWeb kaardirakenduse kasutus 

T Teostatavus-tasuvusuuringute koostamine 

T Tehniliste projektide koostamine 

T Hooldusravikeskuse II etapi projekteerimine 

T Käärdi lasteaia-külakeskuse projekteerimine 

Ü Sotsiaalsete suhete ja koostöö arendamine valla elanike hulgas 

T Osalemine MTÜ Võrtsjärve Ühendus töös 

T Osalemine MTÜ Võrtsjärve Kalandus töös 

T Infotahvlite paigaldamine tõmbekeskustesse 

T 
Infopunkti loomine, valla sümboolikaga valda tutvustavate trükiste 
väljatöötamine, trükkimine ja levitamine 

T Rahva kaasamine arengukavade (valla, küla, kooli jne) uuendamisse 

T Rõngu valla lehe ilmumise tagamine 

T Külavanemate koolitamine 

E Valla jätkusuutlikkust toetavate struktuuride väljaarendamine 

T Õpilasteveo bussi ost 

E Kaasaegne infrastruktuur ja tasakaalustatud elukeskkond 

Ü 
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniobjektide auditeerimine, rekonstrueerimine ja 
väljaehitamine, joogivee kvaliteedi parandamine 

T Rõngu vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus 

T Sadeveekanalisatsiooni ehitamine 

T Tuletõrje veehoidlate korrashoid 

T Käo ja Kalme küla vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitus 

T Käärdi vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus 
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T Valguta reoveepuhasti rekonstrueerimine 

T Valguta veetorustike rekonstrueerimine( küla, kool) 

T Külakogukonna toetamine veemajanduse korrastamisel 

T Tammiste küla kanalisatsiooni ja biopuhasti rekonstrueerimine 

T Teedla küla kanalisatsioonivõrgu ja veetorustike rekonstrueerimine ja ehitus 

T Teedla  puurkaevu rekonstrueerimine, rauaärastusseade 

T Osalemine maakondliku vee-ettevõtte tegevuses 

Ü Jäätmekäitluse korrastamine 

T Jäätmekogumispunktide kaasajastamine 

T Setteväljakute rajamine koostöös Rannu vallaga 

T Ohtlike jäätmete kogumine 

Ü Valla teede korrashoiu tagamine  

T Erateede toetus 

T Valla teede kapitaalremont 

T Tolmuvabade teede seisundi säilitamine ja uute katete rajamine 

Ü Üldkasutatavate infrastruktuuriobjektide rajamine 

T Bussipaviljonide remont ja korrashoid 

T Kõnniteede ehitamine Rõngu ja Käärdi  alevikes 

T Kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine 

T Tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja rajamine 

T Rõngu rahvamaja parkimisvõimaluste laiendamine 

T Bussijaama kinnistu arendus 

T Kirikuesise detailplaneeringu tööprojekti koostamine ja ellurakendamine 

Ü Energiasäästu meetmete rakendamine 

T Valguta kooli keldri remont 

T Rõngu Rahvamaja akende vahetamine II korrus 

T Rõngu rahvamaja välisfassaadi rekonstrueerimine 

T Uderna hooldekodu katuse vahetus 

Ü Küttemajanduse korrastamine 

T 
Valguta kooli küttesüsteemi ja veevarustuse rekonstrueerimine koos katlamaja 
soojustusega 

T Kaugküttetrassi ehitus 

Ü Loodushoid ja heakorra tagamine 

T Järelevalve üldise heakorra üle 

T Võrtsjärve Sihtasutuse töös osalemine 

T Hiugemäe ja Lossimäe parkide hooldustööde läbiviimine 

T Valguta tiigi puhastamine  

T 
Rõngu jõe sängi puhastamine, kalade rändeteede avamine, lõheliste 
kudemistingimuste parandamine   

E Elanike toimetulek ja turvalisus 

Ü Sotsiaalsete abisüsteemide väljaehitamine ja-arendamine 

T Osalemine Uderna Hooldekodu Sihtasutuse töös 

T Rõngu Päevakeskuse töö jätkamine ja funktsioonide laiendamine 

T Rõngu Hooldusravikeskuse II etapi ehitus 

T Valla elanikele arstiabi kättesaamise tagamine: 

     -perearsti tegevustoetus 
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    -SA Rõngu Hooldusravikeskuse tegevustoetus 

T Sotsiaalkorterite toimimise tagamine 

T Töötutega rehabiliteeriv tegevus (õppepäevad, õppetoad) 

T Sotsiaalmaja  rajamine 

Ü Otsese ohu kõrvaldamine ja  hoiatussüsteemide paigaldamine 

T Elektriliini kaabeldamine 

Ü Turvalisuse tagamine 

T Vabatahtlike päästjate tegevustoetus 

T Liikluse rahustamiseks meetmete rakendamine 

T Naabrusvalve arendamine 

T Videovalve säilitamine ja arendamine 

T Politsei tegevusele kaasaaitamine 

E Elanike kõrge teadlikkus, aktiivne eluhoiak ja sisukas vaba-aja veetmine 

Ü 
Hariduse ja huvihariduse kättesaamise võimaluste laiendamine ja tingimuste 
parendamine 

T Käärdi lasteaia-külakeskuse ehitus 

T Rõngu lasteaiahoone ja õueala rekonstrueerimine 

T Valguta kooli puutöökoja remont 

T Infotehnoloogiavahendite uuendamine vallavalitsuses ja allasutustes 

T Kiire interneti kasutamise võimaluste tagamine 

T Muusikastuudio  arendamine 

T Rahvusvahelistes, kohalikes ja internetipõhistes  projektides osalemise toetamine 

T Käärdi aleviku lastele lasteaiakohtade võimaldamine 

T Rõngu valla lastele õppekohtade võimaldamine Elva Huvialakeskuses 

T Rõngu Keskkooli õpilaskodu/õpilaskorterite  rajamine 

T Rõngu Keskkoolis keskkonnaalane õpe Globe baasil 

T Autoõpetuse toetamine Rõngu Keskkoolis 

Ü Vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine, tingimuste parandamine 

T Traditsioonürituste jätkuv läbiviimine ja toetamine 

T Noorte omaalgatuslike projektide toetamine 

T Noortekeskuse tegevuse toetamine Rõngus 

T Valguta seltsimaja noortetoa arendamine 

T Külade tõmbekeskuste väljaarendamine 

T Rõngu rahvamaja välisfassaadi rekonstrueerimine 

T 
Seltside , MTÜde ja äriühingute avalikkusele suunatud  projektide 
kaasfinantseerimine ja toetamine 

T Koostöösidemete arendamine sõprusvaldadega 

Ü Loodussõbralike puhketingimuste väljaarendamine ja mitmekesistamine 

T Puhke- ja turismiprojektide arendamine 

T Puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamine koostöös RMK 

T Looduslike ja ajalooväärtuslike objektide väljaarendamine külastusobjektideks  

T 
Valla sümboolikaga valda tutvustavate trükiste väljatöötamine, trükkimine ja 
levitamine 

Ü 
Tervislike eluviiside harrastamiseks võimaluste avardamine ja tingimuste 
parandamine 

T Osalemine Vapramäe- Vellavere - Vitipalu Sihtasutuse töös 
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T Käärdi mini-arena ehitus 

T Rõngu Keskkooli maa-ala detailplaneeringu elluviimine 

T Rõngu ja Valguta lasteaia õuemänguvahendite uuendamine 

T Hiugemäe terviseraja välisvalgustuse rajamine  

T Hiugemäele suusaradade rajamine,korrashoid 

T Matk-maratoni raja maaomanikega õiguslike lepingute sõlmimine ja raja hooldus 

T Lossimäe väljaarendamine atraktiivseks puhke- ja vaba aja veetmise piirkonnaks 

T Ujumiskoha rajamine Rõngu alevikku või lähiümbrusesse 

T Võrtsjärveäärse ujumiskoha heakorrastamine 

T Osalemine Tartumaa Tervisespordikeskuse tegevuses 

 
 
 ARENGUKAVA ELLUVIIMISE ORGANISATSIOON JA RAHASTAMINE 

4.1.Valla investeerimisvõime,  eelarve ja laenukoormus 

Valla investeeringute katteallikatena saab käsitleda omavalitsuse omavahendeid (vallaeelarve või 

valla poolt võetav laen), riigieelarvest eraldatavaid investeeringutoetusi ning riiklikest ja 

rahvusvahelistest fondidest saadavaid finantseeringuid.  

Valla investeerimisvõimalusi laenuvõtmise arvelt piirab valla- ja linnaeelarve seadus eesmärgiga 

vältida valdade maksejõuetust. Tagasimakstavate laenusummade ja muude võlakohustuste 

kogusumma ei või ületada ühelgi eelseisval eelarveaastal 20% eelarveaastaks kavandatud 

eelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised. 

Lisaks ei tohi kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi maksete ja muude 

võlakohustuste kogusumma koos võetava laenu, kapitalirendi, ja muude rahaliste kohustustega 

ületada 60% selleks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud 

riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised.  

Kui seoses koolihoone rekonstrueerimisega oli valla laenukoormus 2011 aastal ületanud lubatud 

piiri, siis kõigi kohustuste kogusummana on valla võlakoormus 2015 aasta lõpuks 29,4 %. 

Pikaajalised kohustused kokku  

Laen Swedbank AS lõpeb 26.12.2020  
Laen Danske Bank AS lõpeb 31.07.2017 
 

4.2. Arengukava elluviimine 

Rõngu valla arengukava tegevuskava rahastamisel võetakse aluseks valla eelarvestrateegia, mida 

igal aastal korrigeeritakse lähtuvalt tegevuskeskkonna muutustest. Arengukava viiakse ellu valla 

sõltumatute tegevuste või eri partnerite ühiste arendusprojektide kaudu. Arengukava elluviimist 
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rahastatakse valla eelarvest, riiklikest toetustest ja investeeringutest ning Eesti, välisriikide või 

rahvusvaheliste organisatsioonide abi- ja koostööprogrammidest (-fondidest) saadavatest 

sihtfinantseeringutest.  

Arengukava elluviimist ning koostööd partneritega koordineerivad vallavolikogu ja vallavalitsus. 

Arendusprojektide väljaarendamiseks moodustatakse vajadusel töörühmi või palgatakse projektijuhte 

Vallavalitsus esitab valla arengukava täitmise aruande majandusaasta aruande koosseisus 

volikogule kinnitamiseks. Vallavolikogu kontrollib ja hindab arengukava täitmist ning vajadusel 

algatab arengukava muutmise. 

Arengukava muutmiseks loetakse visiooni ja strateegia sisulisi muutusi, samuti investeeringute kava 

eesmärkide, ülesannete ja tegevuste muutmist või uute lisamist, mis oluliselt muudavad 

vallaeelarve kasutamist.  

4.3. Rõngu valla arengut  suunavad dokumendid 

Rõngu valla üldplaneering (2008) 
Elva-Vitipalu maastikukaitseala kaitse-eeskiri ja välispiiri kirjeldus (1999) 
Võrtsjärve piirkonna arengukava 2006-2010 
Võrtsjärve piirkonna üldplaneering (2001) 
Võrtsjärve hoiuala kaitsekorralduskava 2011-2020 
Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia 2015  
Rõngu aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2026 
Rõngu valla noorsootöö arengukava 2013-2018 
Rõngu valla jäätmekava 2011 -  2015 
Rõngu aleviku kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015 - 2025 
Käärdi kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava 2015 - 2025 
Rõngu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri 
Käärdi aleviku kaugküttepiirkonna määramine 
Rõngu aleviku kaugküttepiirkonna määramine  
Vee-ettevõtja määramine 
Rõngu valla heakorraeeskiri 
Rõngu valla kaevetööde eeskiri 
Jäätmehoolduseeskiri 
Rõngu valla jäätmekava 2011-2015  
Vallavara valitsemise kord 
Rõngu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/422102013014
https://www.riigiteataja.ee/akt/404102012031
http://www.rongu.ee/pages/files/arengukavad/EELN%C3%95U%20R%C3%B5ngu%20aleviku%20kaugk%C3%BCttepiirkonna%20soojusmajanduse%20arengukava%202015.pdf
http://www.rongu.ee/pages/files/arengukavad/K%C3%A4%C3%A4rdi%20aleviku%20kaugk%C3%BCttepiirkonna%20soojusmajanduse%20arengukava%202015.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/421062013003
https://www.riigiteataja.ee/akt/404102012033
https://www.riigiteataja.ee/akt/402052014072
https://www.riigiteataja.ee/akt/422112013011
https://www.riigiteataja.ee/akt/420022013032
https://www.riigiteataja.ee/akt/406032014087
https://www.riigiteataja.ee/akt/404102012030
https://www.riigiteataja.ee/akt/404102012031
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122012020
https://www.riigiteataja.ee/akt/426092012033

