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Hea lugeja! 
 

Sinu ees on Imavere valla viies  arengukava, mis kavandab omavalitsuse tegevusi   aastateks 

2009 -2015. Koos  valla üldplaneeringuga loovad need dokumendid nägemuse Imaverest 

aastaks 2019.  

Viimase kümne aastaga on põllumajanduslikust Imaverest saanud arenenud puidutöötlusega 

elujõuline omavalitsus. Siin loodud töökohad pakuvad tööd paljudele inimestele ka 

naaberomavalitsustest.  

 

Uue arengukava märksõnaks on inimene ja teda ümbritsev elukeskkond. Täna tahame oma 

piirkonna elujõudu veelgi tõsta. Selleks on kavandatud tegevused ettevõtluse 

mitmekesistamiseks, infrastruktuuride edasiarendamiseks, vaba aja veetmise võimaluste 

suurendamiseks, elamuehituse jätkuvaks toetamiseks. Lisades juurde valla hea geograafilise 

asukoha koos kahe  olulise riigimaantee ristumiskoha aktiivse ärilise kasutuselevõtuga on 

meie viimaste arengukavade visioon – suurendada oma kogukonda – igati reaalne. 

 

Hea lugeja – ka Sinul on võimalus Imavere arengule nii tegudes kui sõnas kaasa aidata.  

Jõudu ja jaksu selleks! 

 

 

Vallavanem Jüri Ellram
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Ülevaade arengukava 2007-2013 täitmisest  
 

Imavere Valla arengukava on vastu võetud  Imavere Vallavolikogu 19 .oktoober 2006.a 

määrusega nr 31. Muudatused viidi sisse 18. oktoober 2007 aasta määrusega nr 20. 

Imavere Vallavolikogu 27.09.2007.a  otsuse  nr 29 kinnitati Imavere valla 2007-2013 

arengukava täitmine 2007.aastal . 

 

Kohaliku omavalitsuse organisatsiooni arendamine. 

 

Haldussuutlikkus 

Imavere valla haldussuutlikkuse tõstmiseks pööratakse pidevat tähelepanu KOV töötajate 

koolitamisele. Ametialastel koolitustel on osalenud kõik vallavalituse ametnikud. Koolitustel 

on saanud osaleda ka volikogu esimees ja komisjonide esimehed. 2007.a suurendati 

munitsipaalasutuste töötajate palkasid. ( T.1.1.1) 

Asutustes on kaasajastatud infotehnoloogiat vastavalt vajadustele. (T.1.1.2) Suurenenud on 

interneti kodulehekülje roll teabe edastamisel ja tagasiside saamisel. 2007 aastal koostati 

valla interneti kodulehekülg.(T.3.2.3) 

Planeeringud 

Planeeringutegevuses on üldplaneering kehtestatud 19.06.2008 (T.2.1.2) Valminud on 

Imavere valla üldplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne, mis kiideti 

heaks Järvamaa Keskkonnateenistuse  otsusega nr 34-12-1/07/58205.   

Jätkuv tegevus detailplaneeringute koostamisel. Uuendati Luka-Kaasiku detailplaneeringu 

lähteülesandeid ja kinnitati Paiaristi detailplaneering. 

Koostöö 

Koostöö üheks vormiks on kord kuus toimuv allasutuste vaheline infotund. 

Arendustegevuses tehakse koostööd MTÜ-ga Lõuna-Järvamaa Koostöökogu seoses 

LEADER meetme elluviimisega (T.5.1.2.) Valminud on  TNS Emor`i piirkondlik uurimus 

„Lõuna-Järvamaa täna ja homme“. Jätkuvalt hoitakse sidet Soome Yläne vallaga (T.6.1.1). 

Jätkuv koostöö ettevõtjatega “ümarlaudade” korraldamisel. 

 

Valdkond: Kommunaalmajandus, infrastruktuur ja ettevõtlus 

 

Kommunaalmajandus 

Toetatakse elanike ja ettevõtjate vajadusi rahuldava tehnilise infrastruktuuri (vesi, 

kanalisatsioon, küttesüsteemid jms) renoveerimist. Ühisveevärgi rekonstrueerimist ei teostata 

Laimetas külas. ( T.7.1.2) 

Teostatud on  Imavere küla katlamaja korrastamine: reservkatla töökorda seadmine 

(T.7.2.3). Soetatud maksumusega 1,2 miljonit krooni. Teostatud on  Imavere asula 

reoveepuhasti ehitamine , samas ei teostata reoveepuhsti rajamist Taadikvere külla.(T.7.1.5).  

Ehitustööde maksumus 6  900 240 krooni. Tööde lõpptähtaeg on  20. august 2008.  

Vald osaleb jätkuvalt Põltsamaa-Pedja veemajandusprojektis. Eelnevalt plaanitud küladest on 

välja jäänud Taadikvere ja Käsukonna, kuna muudeti meetme kriteeriume ja seoses sellega 

osutusid külad rahvaarvult mitteabikõlblikuks. Arengukava põhised tegevused on käigus. 

 Lähemal ajal tuleb leida vahendeid kaugküttesüsteemide renoveerimiseks ja 

rekonstrueerimiseks (T.7.2.7)  
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Maakasutus 

Pidev tegevus arengukavas määratletud kinnistute munitsipaalomandisse taotlemisel 

(T.7.3.4). Munitsipaalomandisse on  arvatud järgmised maatükid:  

1) Kikevere kalmistu maaüksus  Jalametsa külas, sihtotstarve sotsiaalmaa, 1,4528 ha; 

2) Staadioni maaüksus Imavere külas, sihtotstarve sotsiaalmaa,  3,38 ha. 

Teede hooldus toimub vastavalt teehoiukavadele. Munitsipaalomandisse on arvatud  

järgmised teed: 

1) Mugeri tee maaüksus Jalametsa külas- 0,9 ha; 

2) Kadastiku tee maaüksus Imavere ja Taadikvere külas-1,4 ha; 

3) Taadikvere tee maaüksus Taadikvere külas-0,8 ha;  

4) Lepametsa tee maaüksus Pällastvere külas- 2,2 ha; 

5) Mägede-Porissaare tee maaüksus Taadikvere külas-0,1 ha; 

6) Laimetsa tee maaüksus Laimetas külas- 0,5 ha. 

Käesoleval aastal toimus valla teede viidastamine ja suunaviitade paigaldamine Imavere, 

Taadikvere ja Käsukonna külades, summas 57 000 krooni. 

 

Elamumajandus 

Toetatud on korteriühistute loomist (T.7.4.2). Loodud on KÜ Tellise, KÜ Imavere Aia  ja 

KÜ Kasekese 14. Imavere vallas on hetkel 3 korteriühistut. 

Soodustatakse elamuehituse jätkamist. (T.7.4.4) 

 

Valdkond: Puhas, turvaline, säästev keskkond 

Keskkond 

Ühiselt on otsustatud, et arengukava (T.8.1.2) Avaliku WC rajamine Imavere keskasulasse ei 

teostata. 

Koostatud ja kinnitatud on valla jäätmehoolduseeskiri. Jätkub jäätmete kogumispunkti 

tegevus Imaveres.(T.8.1.5).  Jätkuvalt korraldatakse ohtlike jäätmete ja suuregabariidiliste 

jäätmete kogumisringe. (T.8.1.7) 

Pidev töö Eistvere järve vee hea kvaliteedi tagamisel (T.8.2.1). Keskkonnainvesteeringute 

Keskusele (KIK) esitati projekt „Eistvere järve ökoloogiline parendamine“, kuid positiivset 

vastust ei saadud. 2008.a teostati järve saneerimine. (T.8.2.1) Toetus KIK-ilt 1 346 206 

krooni.  

KIK esitatud projektidest said toetust Eistvere järve vähiasurkonna suurendamine 5000 

krooni  (T.8.2.2) ja ohtlike jäätmete likvideerimine Imavere vallas 59 010 krooni. 

Jätkuvalt otsitakse võimalusi laste mänguväljakute välja arendamiseks. Koostöös Imavere 

spordiklubiga täiendati Mõmmi kinnistu  mänguväljakut  27 154 krooni (T.8.3.1)  

Toetatud on kalmistute ja haljasalade korrastamist (T.8.3.5)  Haljasalade arendamiseks on 

koostatud projektid. 

 

Valdkond: Haridus ja noorsootöö 

Munitsipaalhoonete korrashoid 

Novembris alustati  Imavere Avatud Noortekeskuse ehitust (T.9.2.5). Selleks on saadud   500 

000 krooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt regionaalsete investeeringutoetuste  

programmist. Ehitustöid teostas OÜ Mikro Ehitus ja elektripaigaldamise AS Koma Ehitus. 

Kogu projekt läks maksma 1 117 619 krooni. 

Valminud on  lasteaia automaatne tuletõrjesüsteem ATS-i eelprojekti koostamine ja 

paigaldamine (T.9.1.2). Automaatse tuletõrjesüsteemi ATS-i eelprojekti koostas OÜ RR 
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Elekter veebruaris 2006.a ja paigaldas Tamrex Ohutuse OÜ 2007.a augustis. Kokku läks 

investeering maksma 110 000 krooni.  

Teostatud on Päevakeskuse renoveerimine uutesse ruumidesse.( T.9.2.4)  

Tegevustest on teostatud järkjärguline lasteaia välisfassaadi kapitaalremont (T.11.1.2)  

Lasteaia välisfassaadi remont toimus maist-septembrini 2007. Ehitust teostas Lepe Ehitus 

OÜ maksumusega 1,3 miljonit krooni. Edaspidiseks eesmärgiks on lasteaia siseruumide 

remont ning elektrisüsteemi renoveerimine. Imavere Põhikooli ja Imavere Lasteaia 

edasiarendamine toimub vastavalt asutuste arengukavadele.(T.10.2.1 ja T.10.3.1) 

Imavere lasteaia välisfassaadi remont ( T.11.1.2) 1,2 milj.  teostati 2007 aasta suvel. 

Elamispinna kindlustamine Imavere valla pedagoogidele (T10.4.2) elluviimiseks on saadud 

teotust  KREDEX-ilt 24 700 krooni Käsukonna küla korteri renoveerimiseks.  

 

 Valdkond: Vaba aeg, kultuur ja sport 

Kultuur 

Teostamata on 2007 aastal planeeritud huvikeskuse hoone sanitaarremont  ja välisfassaadi 

korrastamine (T.13.1.1).Muudetud on ühe allasutuse nimetus: Imavere Huvikeskus on 

ümberregisteeritud Imavere Rahvamajaks.  

 Kultuuri valdkonnas on toetust saadud Eesti Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupilt ja 

Hasartmängumaksu nõukogult laste ja naiste rahvariiete soetamiseks ja erinevate ürituste 

läbiviimisteks. 

2006.a sügisest on edukalt käivitunud kunstikoda. Juhendaja töö täiskasvanutele tasustatakse  

huvikeskuse eelarvest ja lastele kooli eelarvest. Huviringide juhendamine, materiaaltehniline 

baas ja vallasisesed  kultuurisündmused rahastatakse vastavalt valla eelarvele. Jätkuvalt on 

vaja  remontida ja uuendada inventari  Imavere Raamatukogu ruumides. (T.13.5.1) 

 

Sport 

Spordi valdkonnas vajavad väljaarendamist Mõmmi kinnistu välisväljakud.(T.14.1.7)  Juulis 

valmis teine võrkpalli välisväljak. Jätkuvalt toetatakse Imavere spordiklubi tegevust.( 

T.14.3.2) Valmimis järgus on  spordihoone jõusaal ( T.14.1.5) Toetust saadi PRIALT, 

meetmest 3.2 182 256 krooni. 

 

Turism 

Turismi valdkonnas toimib koostöö Imavere Spordihoone, Sassi talu, Eesti 

Piimandusmuuseumi ja Imavere kõrtsi vahel.(T.15.7.2) Vald on toetanud turismiettevõtjaid.  

Rohkem tähelepanu tuleks pöörata mälestusmärkide korrashoiule (T.15.5.1). Kooli 

eestvedamisel  ja MTÜ Tahe Teha koostatud projekti läbi sai sellel aastal korrastatud vana 

kooli asukoht (T.15.5.2). Jätkuvalt ootab korrastamist Kamseni kivi ümbrus. Arengukavast 

eemaldada tegevus vana vallamaja koha tähistmine ( T.15.5.3) 

 

Kodanikeühendused 

Kodanikuühendused on vallas aktiivsed. Nende tegevust toetatakse vastavalt  ühenduste 

poolt esitatud taotlustele. Hetkel tegutseb vallas 15 kodanikeühendust. Toetust on antud 

külaplatside ja kooskäimiskohtade korrastamiseks, kursuste korraldamisteks ja külapäevade 

läbiviimisteks.(T 4.1.1-T.4.1.3) 

 

Valdkond: Sotsiaalne kaitse, tervishoid ja terviseedendus 

Sotsiaalhoolekandega on haaratud kõik riskigrupid. Koostatud ja rakendatud on toetuste 

andmise kord, mida vastavalt vajadustele täiendatakse. Hoolekande tegevus toimub vastavalt 

arengukavale.Teostatud  on  päevakeskuse renoveerimine uutesse ruumidesse (T.9.2.4). 
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Päevakeskuse ruumid valmisid 2007.a juunis, ehitaja Mikro Ehituse OÜ, kogumaksumus 422 

743 krooni. Väga hästi on organiseeritud päevakeskuse tegevus.  

Tervishoius on jätkuvaks probleemiks arstipunkti laiendamine ja kaldtee ehitamine 

sissepääsuks päevakeskusesesse ja ambulatooriumi.(T.19.2.3) 

 

Valdkond: Avalik kord ja turvalisus 

Koostöö toimub Falci patrulliga. Moodustatud on kriisikomisjon. Toetatakse Imavere 

Päästekomando tegevust. ( T.2.0.1.2), mis 1.juulil k.a likvideeriti Päästeameti poolt. 
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METOODILINE SISSEJUHATUS 
 

1. Arengukava koostamise metoodika ja arengukava osad 
 

Käesolev  Imavere valla arengukava: strateegia aastani 2015, tegevuskava 2009-2013 on 

uuendatud arengukava. Nimetatud arengukava muutmise menetluse algatamine toimus  

Imavere Vallavolikogu 17.04.2008.a määrusega nr 13.  

 

Arengukava koostamise aluseks on eelnev  "Imavere valla arengukava aastateks 2007-2013", 

mis kinnitati Imavere Vallavolikogu 19.oktoobri  2006.a määrusega nr. 31  

Käesoleva arengukava täiendamiseks on kasutatud Konsuldatsiooni- ja koolituskeskus  

Geomedia ja EV Siseministeeriumi  poolt väljaantud raamatut " Arengukaval põhinev 

kohaliku omavalitsuse arendustegevus". 

 

Imavere valla arengukava peamisteks töövormideks oli algandmete ja dokumentide analüüs, 

töörühmade töökoosolekud ja avalikud arutelud. Töökoosolekutes said osaleda kõik 

huvigrupid.  

Nimetatud tegevusi koordineeris ja kokkusaamiste tehnilise ettevalmistuse tagas 

arendusnõunik Anneli Siimussaar.  

 

Arengukava teksti koostas arendusnõunik Anneli Siimussaar. Rahvastikuandmed koostas 

vallasekretär Aere Pallo, maakasutuse koostas maanõunik Sirje Tamm, keskkonnakaitse 

metsamajanduse koostas piirkonna metsandusspetsialist Leiger Metsalu, hariduse valdkonna 

alushariduse Heidi Arula, põhihariduse osa kooli direktor Raivo Tamm, noorsootöö koostas 

noorsootööspetsialist  Reima Nõmmik,  vallaeelarve prognoosi ja tegevuste rahalise mahu 

koostas pearaamatupidaja Helja Must, sotsiaalvaldkonna sotsiaalnõunik Ada Nõmmküla. 

 

Aprillis  moodustati 3 töögruppi: 

 Majandus   -  töögrupi juht vallavanem Jüri Ellram 

 Haridus-kultuur  -  töögrupi juht põhikooli direktor Raivo Tamm 

 Sotsiaal/tervishoid -  töögrupi juht pereõde Inga Okas 

 

Hetkeolukorra analüüsiks ja vajaduste väljaselgitamiseks kasutati eelmise perioodi 2007-

2013  läbi viidud elanike ankeetküsitlusi. Anketeerimine toimus 2006. aasta mais vanuses 

16- 74 eluaastat. Ankeetide tagastamiseks oli paigutatud valla territooriumile kolme asutusse 

postkastid, kuhu kodanikud said täidetud küsitluslehed postitada. Kokkuvõte küsitluse 

tulemusest avaldati vallalehes Imavere Sõnumid. 

 

Suur tänu kõigile Imavere valla arengukava töös osalenutele. 

 

Imavere Vallavolikogu 21. oktoober 2010. a määrusega nr 51 pandi käesolev arengukava 

avalikule arutelule. "Imavere valla arengukava aastateks 2009-2015" muudatused kinnitati 

Imavere Vallavolikogu 16.12.2010. a määrusega nr 27.                           
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Imavere valla arengukava koosneb eessõnast, eelmise arenguperioodi kokkuvõttest, kuuest 

osast ja seitsmes osa koosneb lisadest. Arengukava koostamisel on lähtutud strateegilise 

arendamise kontseptsioonist.  

 

Esimene osa sisaldab metoodilist sissejuhatust, milles kirjeldatakse lühidalt arengukava 

koostamise metoodikat ja kasutatavaid põhimõisteid. 

 

Teises osas on välja toodud  Imavere valla olukorra ülevaade, mis sisaldab valla 

territooriumi, looduse, elanikkonna, majanduse, sotsiaalsfääri ja kohaliku omavalitsuse 

kirjeldust, hetkeseisu analüüsi ja võimalusi. On toodud välja põhilised probleemid ja 

arengueeldused. 

  

Kolmandas  osas on täpsustatud valla missiooni. Arenguvisioonis on esitatud tulevikupilt 

aastani 2019. Visioon kirjeldab  Imavere valla elanikkonna, elukeskkonna, ettevõtluse ning 

valla juhtimise soovitavat olukorda 2019.aastaks. 

 

Neljandas osas kirjeldatakse Imavere valla strateegilise arendamise mudelit. Arengumudel 

on praeguse olukorra analüüsil põhinev ning visioonist ja püstitatud eesmärkidest lähtuv 

terviklahend, mis sisaldab eesmärkide saavutamiseks täiendavate ülesannete lahendamise 

tegevuse kirjeldusi. 

Püstitatud eesmärkide saavutamiseks on ära toodud ülesanded, mille põhjal on koostatud 

tegevuskava.  

 

Viies osa sisaldab tegevuskava aastani 2015, milles on toodud konkreetsed tegevused koos 

nende maksumuse ning tööde läbiviimise ajakavaga. Tegevuskava seostamiseks valla 

eelarvega kasutati raamatupidamise klassifikaatorit. 

 

Kuues osa käsitleb Imavere valla arengukava seoseid Järva maakonna arengustrateegia jt. 

arengudokumentidega ning planeeringutega. 

 

Seitsmes osa sisaldab lisadokumente, sh. kasutatud materjalide nimistut, jooniste ja tabelite 

loetelu, vallakodanike küsitluse tulemusi.
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2. Arengukavas kasutatud põhimõisted 
 

Põhimõisteid kasutatakse samas tähenduses nagu need on kasutusel R. Noorkõivu 

käsiraamatus “Kohaliku omavalitsuse arengukava koostamise soovitused”. Tartu 

Siseministeerium. 

Rahvastiku- ja tööjõualades mõisted on kasutusel samas tähenduses, kui neid kasutab 

Statistikaamet (www.stat.ee). 

 

Arengukava - arengustrateegiast lähtuv omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu 

eesmärke määratlev ja elluviimise võimalusi kavandav seadusandlik dokument. 

 

Arengustrateegia - omavalitsuses kokkulepitud eesmärkide saavutamise üldine teostustee, 

mis arvestab omavalitsuse tugevaid ja nõrku külgi ning väliskeskkonnast tulenevaid 

võimalusi ja ohtusid; üldjuhul lähtub visioonist. 

 

Kant ehk paikkond - sotsiaalne ja kultuuriline asustuse algkooslus, millel on ühine "meie 

tunne"; ala, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on neile "oma". 

 

Säästev areng - areng, mis tagab nii praeguse kui tulevikus inimesi rahuldava elukeskkonna 

ja majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning 

looduslikku mitmekesisust säilitades. 

 

PEST-analüüs- (Political, Economical, Social and Technological) on meetod,  mis 

süsteemselt kirjeldab ja hindab väliskeskkonnast tulenevaid mõjusid. Analüüs puudutab 

väliskeskkonna poliitilist, majanduslikku, sotsiaalset, tehnoloogilist ja ka globaalset poolt. 

 

SWOT-analüüs - meetod protsessi, nähtuse, olukorra vms eri külgede analüüsiks. Tuleneb 

ingliskeelsete sõnade strengths (tugevused), weaknesses (nõrkused), opportunities 

(võimalused),  threats (ohud) algustähtedest. 

 

Tegevus - investeering, töö vms, mis on vajalik teha/sooritada püstitatud ülesande 

täitmiseks; tegevuse kirjeldamisel määratakse teostamise aeg, maksumus, finantseerimise 

allikas ja vastutaja. 

 

Tegevuskava - loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mis on  vaja täita püstitatud 

eesmärkide saavutamiseks. 

 

Visioon - tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada ning mille nimel tehakse 

jõupingutusi. 

 

Tööstusküla - maa-ala, kus paiknevad erinevad tööstusettevõtted. 

 

Üldplaneering - planeering, mis koostatakse valla territooriumi kohta ja mille üheks 

olulisemaks ülesandeks on valla territoriaalmajandusliku arengu põhisuundade kavandamine. 

Kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele. 

 

Konsuldant - isik, kes annab sõltumatut ja erapooletut nõu ja osutab sõltumatut abi.
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1. IMAVERE VALD AASTAL 2008: SEISUND, 

PROBLEEMID, ARENGUEELDUSED  
 

1.1. Asend, administratiivne jaotus ja üldiseloomustus 
 

Imavere vald asub Järvamaa kaguosas Tallinn-Tartu mnt. ja Imavere-Karksi-Nuia mnt. 

ümbruses, piirnedes põhja poolt Koigi vallaga, lääne poolt Türi vallaga. Idaosas piirneb 

Imavere vald Jõgeva maakonna Põltsamaa vallaga ja lõunaosas Viljandi maakonna Kõo 

vallaga.  

 

Territooriumi pindala on 139 km2. 

Omavalitsuse üksuse pindala osatähtsus maakonnas on 5,3 %, rahvastiku osatähtsus 

maakonnas on 2,7 %. (Allikas: statistikaamet) 

Elanike arvu poolest on tegemist väikese vallaga, seisuga 01.01.2008 1026 elanikku. 

Rahvastiku tihedus 7,3 inimest /km
2
. Valla arengu seisukohalt on territoorium hetkel piisav, 

kuid napib inimressursi.  

Lähimad  linnad:  Võhma 19 km ja Põltsamaa 20 km kaugusel.  

 

Imavere valla keskuse kaugused suurematest linnadest 

  

Tallinn 

 

Tartu 

 

Viljandi 

 

Paide  

 

Pärnu 

 

Rakvere 

Imavere 

vald 

 

114 km 

 

76 km 

 

48 km 

 

30 km 

 

80 km 

 

105 km 

Allikas: www.statistik.ee 

 

Pinnamoelt on Imavere vald madal ja tasane, puuduvad kõrgemad pinnavormid. Valla 

maadest moodustab ligi poole metsamaa ning kolmandiku haritav maa. Looduskaunid ja 

omapärased kohad vallas on mõisate pargid ja puutumatu loodus  turba- ja laukarabades. 

Veekogudest jääb valla piiridesse Pärnu jõe lisajõe Navesti algus, Eistvere külas asuv  

Eistvere paisjärv ning Jalametsa soos asuv rabajärv.  

 

Imavere valla territooriumil paikneb 12  küla:  Imavere, Käsukonna,  Eistvere, Jalametsa, 

Järavere, Kiigevere, Laimetsa, Puiatu, Pällastvere, Taadikvere, Tammeküla ja Võrevere. 

Suurim küla on Imavere, kus elab ligi pool valla elanikkonnast. 

 

 

 

http://www.statistik.ee/
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1.2. Rahvastik ja asustus 
 

Eesti rahvastikuregistri andmetel elab seisuga 01.06.2008. a Imavere vallas 1026 elanikku. 

Järvamaa valdadest on Imavere vald  rahvaarvult eelviimasel kohal. 
 

Tabel 1 Rahvaarvu muutus 6 aasta jooksul: 

Aasta Elanike arv Muutus Saabujad  Lahkujad 

2004 1094 +1 +26 -68 

2005 1044 -50 +44 -49 

2006 1035 -9 +37 -53 

2007 1014 -21 +47 -40 

2008 1026 +12   
              Allikas:  Eesti Statistikaamet 01.06. 2008.a . 

 

 

Elanike arvu muutus Imavere vallas aastatel 2003-2008

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

2003 2004 2005 2006 2007 2008

aasta

Elanike arv

 
Joonis 1 

 

 

Rahvaarv on stabiilseks jäänud väiksemates külades, suurem ränne toimub Imavere ja 

Käsukonna külas.  Järva maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringu kohaselt on 

Imavere vald jagatud 2 kandiks: Imavere ja Käsukonna kant.  
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Tabel 2  Rahvaarv külades käesoleva ja eelmise arengukava koostamise ajal. 

 

Küla 

Alaliste elanike arv 

1. jaanuar 

2006 

 

1.jaanuar  

2007 

1.jaanuar  

2008 

1. Eistvere 59 59 58 

2. Imavere 501 501 509 

3. Jalametsa 26 26 26 

4. Järavere 8 11 9 

5. Kiigevere 18 21 22 

6. Käsukonna 133 118 127 

7. Laimetsa 80 74 73 

8. Puiatu 41 40 38 

9. Pällastvere 12 12 12 

10. Taadikvere 108 105 106 

11. Tammeküla 39 37 38 

12. Võrevere 10 10 8 

     

 KOKKU 1035 1014 1026 

                     Käsukonna kant              

                     Imavere kant 

 

Maakonnas on kokku 350 registreeritud sündi ja 445 surmajuhtumit. 

 

 
Tabel. 3  Sünnid ja surmad 2003-2007 

Aasta Sünd Surm Iive 

2003 +10 -10 0 

2004 +10 -18 -8 

2005 +6 -13 -7 

2006 +13 -18 -5 

2007 +13 -10 + 3 

 Allikas : Imavere valla statistika 
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Tööealise elanikkonna osatähtsus Imavere vallas on aastatega tõusnud. Keskmiselt 

elanikkonnast 57 % on tööealisi, Eesti keskmine tase tööealist elanikkonda on 66%. Imavere 

töötuse tase on olnud suhteliselt madal, seisuga 01.07.2006 kolm inimest. Viimasel kahel 

aastal on Imavere vallas jälle märgata töötuse tõusu 2007- 6 ja 2008- 14 töötut. Peamiseks 

põhjuseks mitmetes ettevõtetes töötajate koondamised, mis tõi tööturule motiveeritud, 

kvalifitseeritud ja tööjõupuuduses kannatavatele ettevõtetele vajalikke inimesi. Töötuks 

jäämisel põhjused olid erinevaid, kuid suurema osa sellest moodustasid töötajapoolsed 

töölepingute ülesütlemised. 
 

 

Tabel 4  Elanikkonna soolis-vanuseline jaotus 2008 

Vanuserühm Mehed Naised Kokku 

0-7 44 43 87 

8-15 49 49 98 

16-25 104 96 200 

26-35 77 53 130 

36-50 134 91 225 

51-65 68 85 153 

66-75 29 53 82 

76-85 13 32 45 

üle 86 0 6 6 

Allikas:Järvamaa Aastaraamat 2007 

 

 

Mehed

Naised

150

100

50

0

50

100

150

0-7 8-15 16-25 26-35 36-50 51-65 66-75 76-85 üle 86

 
 Joonis 2                                                                                    (Allikas:  Järvamaa Aastaraamat 2007) 

 

Rahvastiku jaotus protsentides:    mehi    50,5%  

naisi    49,5 %  

                                                   0-15.a   18 % 

16-65.a    69%  

66 a ja vanemad  13% 
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Valla elanike arv on viimaste aastatega kahanenud. Alates 2007. aastast on rahvaarv 

kasvanud 1%. Kuigi töökohti on lähiaastatel oluliselt juurde tulnud, on need liiga 

spetsiifilised ja suunatud rohkem meestööjõule. Tööjõu sisserände peamiseks pidurdavaks 

teguriks on vaba rahuldava kvaliteediga elamispinna vähesus ja korterelamute ehituse 

puudumine. 
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1.3. Kohalik omavalitsus 
 

1.3.1. Valla juhtimine, eelarve ja arengu rahastamine 
 

1599. a kuulusid Imavere valla külad Põltsamaa kroonu alla. Kuni 1917. a kuulus Imavere 

vald Liivimaa kubermangu Pilistvere kihelkonda, 1950. a Viljandi maakonna koosseisu. 

Põltsamaa rajooni tekkimisel Imavere vald likvideeriti, liidetuna kandis ta nime Järavere. 

1960.a nimetati Järavere ümber Imavere Külanõukoguks ja aastatel 1950-1963 kuulus 

külanõukogu Põltsamaa rajooni koosseisu. 

Hiljem kui rajoonid liideti, kuulus Imavere Külanõukogu Paide rajooni, nüüd Järva 

maakonna koosseisu. 

 

Omavalitsusliku staatuse sai Imavere vald 19. detsembril 1991. aastal. Seega on pidanud 

Imavere vald ajast aega võitlema oma eksistentsi eest. Pidevalt ääremaana olemine on 

pärssivalt mõjunud valla arengule. 

 

Vastavalt EV Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele teostub kohalik omavalitsus 

demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu 

küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel. Valla hääleõiguslike elanike poolt valitud 

esinduskoguks on Imavere Vallavolikogu. 

Alates Imavere valla taasloomisest on elanike arv olnud suhteliselt stabiilne.  

 

Viimastel  kohalike omavalitsuste valimistel 16.oktoobril 2005 kandideeris Imavere 

Vallavolikogu 11 kohale 34 kandidaati. Esindatud olid järgmised erakonnad: 

Reformierakond, Isamaaliit ja Res Publica. Valimistel pääses volikokku Reformierakonnast 

(4), Res Publicast (5) ja Isamaaliidust (2) liiget 

Viimasel  valimistel oli õigus osaleda  767 vallaelanikul. 

Valimisaktiivsus oli suhteliselt rahuldav, 49,2 % valimisnimekirjadesse kantud isikutest. 

 

Imavere Vallavolikogul on 11 liiget ja 6 komisjoni. Vallavolikogu ainupädevuses on valla 

eelarve vastuvõtmine ja muutmine, kohalike maksude ja soodustuste korra kehtestamine, 

toetuste andmise ja teenuste osutamise korra kehtestamine, valla arengukava vastuvõtmine ja 

muutmine, laenude ja varaliste kohustuste võtmine, valla poolt äriühingu ja sihtasutuse 

asutamine,  vallavanema valimine ja vallavalitsuse struktuuri kinnitamine. 

Vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgani- Imavere Vallavalitsuse- korraldada on kõik 

kohaliku elu küsimused: sotsiaalabi ja teenused ning vanurite hoolekanne, haridus ja 

noorsootöö, kultuuri ja sporditegevus, elamu ja kommunaalmajandus, heakord, veevarustus- 

ja kanalisatsioon, vallasisene ühistransport, valla teede ja tänavate korrashoid, 

territoriaalplaneerimine. 

 

Imavere Vallavalitsusel on 7 liiget. Lisaks vallavalitsuse liikmetele töötab valla 

haldusaparaadis veel 3 ametnikku. Abiteenistujad on koristaja, kalmistuvaht ja prügimäe 

hooldaja. 
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Joonis 3 Imavere valla kohaliku omavalitsuse struktuur 

 

 

Elanike hinnang: 

Aprillis 2006 tehtud  arengukava koostamise küsitluses jäädi suhteliselt rahule vallamajas 

pakutavate avalike teenustega ja ametnike suhtlemiskultuuriga. 65% vastanutest leidis, et 

valla juhtimise tase on hea. 

Rahulolematust tekitas liigne tähelepanu esindusfunktsioonile ja vähene teave vallavalitsuse 

tegevustest. 

Kuna vallal puudub Interneti kodulehekülg jääb infot vajaka. Suurima panuse teabe 

edastamiseks annab vallavalitsuse poolt välja antav igakuine vallaleht Imavere Sõnumid. 

 

Munitsipaalasutused - valla eelarvest finantseeritakse 8 munitsipaalasutust: Imavere 

Raamatukogu, Käsukonna Külaraamatukogu, Imavere Põhikool, Imavere Lasteaed Mõmmi, 

Imavere Rahvamaja, Imavere Päevakeskus, Käsukonna Kultuurimaja ja Imavere Valla 

Avatud Noortekeskus. 

 

Osalus ja liikmelisus:  

Vald on osanik neljas ettevõttes, ühes sihtasutuses ja liige neljas MTÜ-s.

Vallavalitsuse liikmed 
 VOLIKOGU 

vallavanem revisjonikomisjon 

 
abivallavanem eelarvekomisjon 

pearaamatupidaja sotsiaal- ja tervishoiu 

komisjon 

 
VALLAVALITSUS maanõunik 

haridus- ja  

kultuurikomisjon 
sotsiaalnõunik 

õigus- ja  

korrakaitsekomisjon 

 
VALLAVANEM arendusnõunik 

vallavalitsuse liige 

maa- ja  

keskkonnakomisjon PEA -         

RAAMATUPIDAJA 

 
ABIVALLAVANEM  

MAANÕUNIK 

 
VALLASEKRETÄR 

 
ARENDUSNÕUNIK 

 
RAAMATUPIDAJA 

 
SOTSIAALNÕUNIK 

 
SEKRETÄR 
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Tabel 5 Imavere valla (kaas)omandis olevad ettevõtted, sihtasutused, liikmelisus  

Nimi Osalus Osutatav teenus 

OÜ Imavere Soojus 100 % 
veevarustuse -ja kanalisatsiooni 

teenus 

AS Järvamaa Haigla 4,1 % raviteenus 

AS Narva- Jõesuu 

sanatoorium 
0,05% puhketeenus 

AS Väätsa Prügila 3,1 % jäätmekäitluse teenus 

MTÜ Järvamaa 

Ühistranspordikeskus 
liikmed 

transpordi korraldamine 

Järvamaa maakonnaliinidel 

MTÜ Südamaa Vabavald liikmed 
piirkonna arendamine läbi KOV 

koostöö 

MTÜ Lõuna- Järvamaa 

Koostöökogu 
liikmed kohaliku elu parendamine 

Järvamaa Omavalitsuste 

Liit 
liikmed KOV koostöö koordineerimine 

SA Kesk-Eesti 

Noortekeskus 
liikmed noorsootöö tegevuse arendamine 

MTÜ Kesk-Eesti 

Jäätmehoolduskeskus 
liikmed  

Eesti Maaomavalitsuste 

Liit 
liikmed 

koordineerib maaomavalitsuste 

ühistegevust 

 

Koostöösuhted: Kohaliku omavalitsuse funktsioonide efektiivne täitmine eeldab sageli 

koostööd vallas tegutsevate ettevõtetega ja mittetulundusühingutega.  

Imaveres korraldatakse regulaarselt ettevõtjatega koostöös ümarlaudasid, kus arutatakse 

tekkinud probleeme ja leitakse ühiselt lahendusi ning pakutakse välja erinevaid ideid. Nii on 

tekkinud ettevõtjate ja eraisikute  koostööl OÜ Imavere Arendus, mis tegutseb teeninduse 

valdkonnas.  MTÜ-le Spordiklubi Imavere on delegeeritud sporditegevuse koordineerimine 

vallas. 

 

Samuti tõstab kohaliku omavalitsuse arenguvõimet koostöö teiste kohalike omavalitsustega 

riigis ja üle riigipiiride. Imavere vald kuulub Järvamaa Omavalitsuste Liitu ja Eesti 

Maaomavalitsuste Liitu. Sõpruslepingud on sõlmitud Soomes Poris asuva Yläne vallaga.  

Kohaliku omavalitsuse-nagu Imavere vald-, mille eluvaldkonnad on tihedalt seotud sotsiaal-

majandusliku süsteemiga, jaoks on oluline koostöö naabervaldadega: Türi, Koigi, Kõo ja 

Põltsamaa. 

 

Kuna ajalooliselt kuulume Pilistvere kihelkonda on meil head sidemed ka Võhma linna ja 

Kõo vallaga Viljandimaalt. Positiivse näitena võib esile tuua kuulumist MTÜ Lõuna-

Järvamaa Koostöökogu piirkonna Leader gruppi Türil. 
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1.3.2. Eelarve 
 

2008. aastal on Imavere valla eelarve peamisteks katteallikateks maksutulud 46%, sellele 

järgnevad eraldised riigieelarve mittesihtotstarbelisest toetusfondist 28%. Üksikisiku 

tulumaks moodustab 72% ning maamaks 28% valla eelarvelistest maksutuludest. Valla 

kulutustest moodustab suurima osa haridus 47% ja valitsemissektori kulud 13 %. 

 
Tabel. 6 Imavere vallaeelarve 2007, 2008  (krooni) seisuga 01.08.2008 

Eelarve tulud 2007 2008 

Maksud   

Füüsilise isiku tulumaks 7 183 364 8 200 000 

Maamaks 1 088 172 1 260 000 

Reklaami- ja 

kuulutusemaks 
23 115 28 000 

Kaupade ja teenuste müük 982 912 1 370 433 

Materiaalsete ja 

immateriaalsete varade 

müük 

139 324 715 000 

Tulud varadelt 136 745 179 100 

Toetused 11 354 913 11 850 483 

Laenude võtmine 1 400 005 920 000 

Rahaline jääk 157 637 343 721 

KOKKU TULUD 22 466 187 24 866 737 

 

Eelarve  kulud 2007 2008 

Üldised valitsussektori 

teenused 
2 103 511 2 595 556 

Avalik kord ja julgeolek 15 558 16 900 

Majandus 1 310 835 1 802 880 

Keskkonnakaitse 4 937 347 4 232 888 

Elamu-ja 

kommunaalmajandus 
462 339 417 600 

Tervishoid 14 631 18 730 

Vabaaeg, kultuur ja 

religioon 
1 842 776 2 968 425 

Haridus 8 822 819 10 329 400 

Sotsiaalne kaitse 1 587 316 1 366 619 

Laenude tasumine 1 025 334 1 117 739 

KOKKU KULUD 22 122 466 24 866 737 

 

 

Üksikisiku tulumaks on ka tulevikus vallale olulisim tuluallikas. Prognoosid näitavad, et 

see püsib. Põhjuseks on eelkõige sissetulekute taseme suurenemine ning oodatav elanike 

arvu mõningane kasv. 
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Tabel 7. Üksikisiku tulumaksu laekumine ja prognoos 2006-2008 (tuhat krooni) 

2004 2005 2006 2007 2008 

3 700 4 465 5 772 7183 8200 

 

 

1.3.3. Finantskohustused 
 

Valla ja linnaeelarve seaduse §  8 kohaselt ei või laenude ja emiteeritud võlakirjade ning 

nendest tulenevate muude kohustuste kogusumma, koos võetava laenu ja emiteeritavate 

võlakirjadega ületada 60% vastavaks eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludest ning 

tagasimakstavate laenusummade ja laenuintresside ning võlakirjade emiteerimise 

eelarveaastaks kavandatud eelarvetuludes. Imavere valla laenu- ja intressikohustuste 

planeeritud jääk on 2008. a lõpu seisuga 7,36 mln.krooni. Valla tulusid ning summaarset 

tagasimakse graafikut arvestades on maksimaalne lubatud laenuvõime ca.9,0 mln. kr. Valla 

eelarve oodatava kasvu toel suureneb Imavere maksimaalne lubatud laenuvõime (10,0 mln . 

kr aastaks 2009 ja 11,4mln. kr. aastaks 2010). Kui vald uusi laene ei võta jm. 

finantskohustusi ei suurenda, siis väheneb valla laenu- ja intressikohustuste jääk 2009.a 

lõpuks tasemele 5,72 mln. krooni (2010. a lõpuks tasemele 4,2 mln. krooni). Mõlemaid 

tegureid arvesse võttes on täiendavate laenude kaasamine võimalik mahus 1,3 mln. krooni 

aastal 2009 või kuni 6,2 mln. krooni aastal 2010. 
 

Tabel 8 Imavere valla finantskohustuste maksegraafik seisuga 26. aug. 2008 (krooni) 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 

laenumakse 

kokku 
1 458 378  1604 724 1 498 713 1 253 009 1 014 080 

intressimakse 367 792 316 639 243 307 184 973 131 384 

põhiosamakse 1 090 586 1 288 085 1 255 406 1 068 036 882 696 

laenukohustuste 

jääk aasta lõpus 
7 357 125 5 752 401 4 253 688 3 000 679 1 986 599 

 

Aasta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

laenumakse 

kokku 
630 027 598 032 425 765 212 423 105 382 14 970 

intressimakse 92 500 60 505 29 238 13 296 4181 120 

põhiosamakse 537 527 537 527 396 527 199 127 101 201 14 850 

laenukohustuste 

jääk aasta lõpus 
1 356 572 758 540 332 775 120 352 14 970 0 

 

Seisuga 26.08.2008. on Imavere vallal plaanilises raamatupidamisbilansis laenukohustuste 

kogusumma 7,42 mln. krooni. 2008. a 4 kuu tagasimaks vähendab seda summat 508,4 tuh. kr 

võrra. Täiendavate laenude võtmise võime suureneb järgnevatel aastatel. 
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1.4. Ettevõtlus ja tööjõud 
 

Imavere valla investeerimiskliimat võib Eesti kontekstis iseloomustada kui atraktiivset 

tüüpilist maapiirkonda, kuhu oodatakse investeeringuid väljastpoolt ja luuakse neile soodsad 

tingimused.  

Imavere vallas on äriregistri seisuga 01.01.2008 registreeritud 108 ettevõtjat. Valla majandus 

on iseloomult tööstuslik. 

Majanduse osalisele monofunktsionaalsusele (puiduettevõtlus) vaatamata on esindatud ka 

teised majandusharud: transport, kaubandus, teenindus. Puiduettevõtted ja sellega seotud 

ettevõtted on koondunud Imavere külla. Põllumajanduslik tegevus on koondunud Käsukonna 

ja Taadikvere küladesse. Turismiga tegeleb kaks ettevõtjat. 

  

Imavere vallas on äriregistri andmetel 59 FIE-t, 3 aktsiaseltsi, 28 osaühingut.  

LISA 7.1- Registreeritud ettevõtted äriregistris. 

Mõned ettevõtted tegutsevad Imavere piirkonnas, kuid registreeritud on mujale. 

Suuremad tööandjad on puidutöötlemisettevõte StoraEnso Timber AS Imavere Saeveski, OÜ 

Delcotek, OÜ Hextall, Imavere Saeveskil Liimtalatehas, OÜ Graanul Invest. 

Transporditeenust pakuvad AS Avateks Auto, OÜ Felkman; AS Reinsalu Auto. Teine 

suurim tööandja on Imavere Vallavalitsus. 

Väikeettevõtjad AS San Revilo, A.A.N Veod OÜ, OÜ Imavere Rool , OÜ Purutuli jne. 

Turisminduse ja majutusega tegelevad OÜ Imavere Arenduse, OÜ Mati Hõbemägi Eistvere 

Jahimaja, OÜ Jaanlinnufarm Sassi talus, Eesti Piimandusmuuseum.  

 
Tabel 9 Ettevõtlus valdkonniti  

Põlluma-

jandus 

Metsama-

jandus 

Töötlev 

tööstus 

Energee-

tika 

Kauban-

dus 

Majutus ja 

toitlustus 

 

Transport Äritee-

nindus 

Muud 

3 3 3 1 6 2 5 9 8 

 

Ettevõtlus valdkonniti

Põllumajandus

8%

Metsamajandus

8%

Töötlevtööstus

8%

Energeetika

3%

Kaubandus

14%

Majutus ja 

toitlustus

5%

Transport

13%

Äriteenindus

22%

Muud

19%

 
Joonis 4 Ettevõtlusvaldkonnad Imavere vallas 
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1.4.1. Tööjõud 
 

Valla 1026 elanikust ligi pooled elavad Imavere külas. Tööealiste inimeste osa on 59% valla 

elanike arvust. Suurim tööandja AS Stora Enso Timber Imavere Saeveski ja selles töötab 

10% valla tööealistest elanikest. 

Tööealisi elanikke on ca 611. Põhiliseks tööandjaks on metsandus- ning 

põllumajandusvaldkonna ettevõtted ning avalik sektor. Stabiilne töörütm suurendab inimeste 

tulusid ja laekuvaid makse vallale. 

Valla kui terviku kõige olulisem arengut takistav tegur on väike rahvaarv. Lahenduseks  

oleks inimeste sisseränne, kuid eelduseks peab olema elamuehitus.  

Hetkel on probleemiks elamispinna puudumine, mistõttu on mitmed töökohad täitmata.  

 

Registreeritud töötute arv ja osakaal on viimastel aastatel tõusnud. Tööturuameti andmetel oli 

(01.01.2008)  Imavere vallas 14 registreeritud töötut.  

 

Tabel 10 Registreeritud töötud Imavere vallas ja naaberomavalitsustes: 

Vald 2007 2008 

Imavere 6 14 

Koigi 8 11 

Türi 132 155 

Allikas: Järvamaa Aastaraamat 2007 

 

 
Tabel 11 Tööealise elanikkonna sooline ja vanuseline koosseis 2007 a.  

vanusegrupp mehed naised kokku 

18-19 24 19 43 

20-24 46 39 85 

25-29 21 19 40 

30-34 29 37 66 

35-39 41 38 79 

40-44 49 35 84 

45-49 25 26 51 

50-54 28 29 57 

55-59 26 31 57 

60-64 22 27 49 

KOKKU 311 300 611 

     Allikas: Statistikaamet 
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Joonis 6 Tööealise elanikkonna sooline ja vanuseline koosseis 

 

 

Elanike küsitluse tulemusena sai majandustegevuse, ettevõtluse ja töö valdkond madalama 

keskmise hinde 3,3 (hindepunkti viiepalli süsteemis); tööjõu olemasolu ja teadmised- 

oskused 2,5; töökoha saamise võimlused 3,5; ettevõtluse võimalused vallas 3,9 hindepunkti. 

 

Koondhinnang valdkonnale: 

Imavere valla majandustegevuse ja ettevõtluse tugevad küljed on: 

 logistiliselt soodne asukoht; 

 väljaarenenud puidustööstusettevõtted; 

 ettevõtluseks vaba maa olemasolu; 

 viljakas põllumaa. 

 

Nõrgad küljed: 

 vabade elamispindade puudus; 

 väike elanike arv- kohaliku eelarve 35% osa üksikisiku tulumaksul; 

 kvalifitseeritud oskustööjõu puudus; 

 noorte väljaränne;  

 monofunktsionaalne tööstus 
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Võimalused 

Piirkonna rahvastiku püsimiseks ja ettevõtluse arenguks on tarvilik olemasolevate elanike 

siiajäämiseks vajalike tingimuste tagamine ja loomine, aga ka elanike ja tööjõu 

sissetoomine. 

 

Imavere valla senine areng on sõltunud vallas eksisteerivatest ettevõtetest. Planeeritud on 

Imavere tööstusküla rajamine Paia risti piirkonda, mille esimeseks sammuks peaks olema 

teiste tööstuskülade edu analüüs, et saada vihjeid, millist  tööstusküla välja arendada. 

Tööstusküla areng annaks töövõimalusi ka teiste omavalitsuste  elanikele. 

Imavere tööstusküla ettevõtete toorme ja kaubaveo hõlbustamiseks oleks perspektiivis vajalik 

raudtee rajamine.  

 

Suurim probleem on monofunktsionaalne tööstus. Puuduvad nii nimetatud pehmed töökohad 

naistele. Potensiaal on tubatööstuse väljaarendamiseks.  

Samuti vaba elamispinna puudus, mis tingiks tööjõu sisserände, 

seetõttu on kergem ettevõtetel,  kel on vähene tööjõuvajadus. Edaspidiseks prioriteediks peab 

saama korterelamu ehituse käivitamine.  

 

Ettevõtluse raames saab tugevusena välja tuua võimalus rakendada hooaajalist tööjõudu 

kasutades ära ümberkaudseid kutseõppeasutusi. Samuti on ettevõtetel võimalik koostöö 

õppeasutusega praktikantide suunal. Selliselt  valda   noorte inimeste toomine tutvustab 

Imavere võimalusi potensiaalsetele elanikele. 

 

Kohaliku omavalitsuse võimalusena nähakse eelkõige ettevõtluse arenguks tingimuste 

loomist ja ettevõtluse, nii tööstusliku tootmise kui teenindusfääri arendamist, sh väike ja 

pereettevõtluse aktiviseerimist, kasutades eesmärkide saavutamiseks  Euroopa Liidu 

struktuurivahendite toetust aastatel 2007-2013. 

 

 

Teenindus 
 

Kohaliku sisetarbimise väike maht on seadnud piirid teeninduse arengule.   

Imavere valla ainukeseks tööstus- ja toidukaupluseks on Järva Tarbijate Ühistule kuuluv A ja 

O.  

Imavere vallas tuntakse puudust kvaliteetsetest teenindusettevõtetest: kingsepa, õmbleja ja 

juuksuri järgi. Toitlustus- ja majutusteenust pakub AS Imavere Arendus Imavere Kõrts, kes 

omab majutusettevõtte tunnustust hostelina. Majutusettevõtted on ka Eistevere Jahimaja ja 

Pargi- Rätsepa puhkemaja. 

Küsitluses elanikkonnale selgus (65% vastanutest), et vajadus on kvaliteetse kaupluse (nii 

tööstus-, kui toidukaubad) järele. 
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Side ja infotehnoloogia 
 

Vallas on üks AS Eesti Post Imavere postkontor, mis teenindab kogu valla territooriumi. 

Postkontoris asub ka postipank. Vallas on alates 2005. a olemas SEB Panga 

sularahaautomaat.   

Avalikud internetipunktid asuvad Imavere Raamatukogus ja Käsukonna Külaraamatukogus. 

Kogu valla territoorium ei ole ühtlaselt kaetud interneti levialaga. 2006. a osales vald 

projektis Külatee 3, mille tulemusena sai interneti levialaga kaetud enamus Imavere valla 

territooriumist (WIMAX tehnoloogia), teenuse pakkujaks on Norby Telecom. 

 

Võimalused 

Edaspidine eesmärk on kogu valda katva traadita andmesidevõrgu väljaarendamine.  

Vajadus on kaasaegse infotehnoloogia järele munitsipaalasutustes, haldussektoris ning 

avalikes internetipunktides. 

 

Põllumajandus 
 

Põllumajanduslikku maad on vallas 5168,8 ha; sealhulgas haritavat maad 4467,6 ha ja 

looduslikku rohumaad 701,2 ha.  

1990. a peale kolhoosi likvideerimist moodustati hulgaliselt erinevate tootmissuundadega 

väikeaktsiaseltse ja talusid. Tänaseks tegeleb aktiivselt põllumajandusega väike osa taludest 

ja vallas on üks suur põllumajandusettevõte ja mitmed talupidamised. Põhiline tegevusala on 

põllumajandussaaduste tootmine.  

Valla perspektiivikaim põllumajandusettevõte on AS Risti Agro Käsukonna piirkonnas, mis 

on investeerinud piisavalt tootmisesse (maa, kuivati, loomad). Põllumajandusettevõtte 

olemasolu vallas aitab hoida põllumajanduslikud maad haritud ja pakkuda suurele 

tööstusettevõttele alternatiivset töö tegemisvõimalust. Suureks probleemiks on 

tööstusettevõtete ja põllumajandussektori töötajate palga taseme erinevus.  

 

Võimlused 

Põllumajanduse hetkeseisu ja euronõuete tõttu on väiketalud sunnitud rohkem 

spetsialiseeruma ja suurendama maakasutust. Väiketootjate võimaluseks on 

tavapõllumajandusele (piimakarjakasvatus, teraviljakasvatus) alternatiivsete maa-

majandustegevuste arendamine. Võimalus on köögiviljakasvatuse, marjakasvatuse ja 

aianduse arenguks.  

 

Suund peaks olema kõrgkvaliteetsete (bio-) toodete tootmisele, leida oma nišš või 

uuenduslikud tootmismeetodid: pagaritöökoda, puuviljakasvatus, kasvuhooned. Vältida 

tuleks madalakvaliteediga masstootmist. 

 

Kasutusest väljajäänud põllumajandusmaad on otstarbekas kasutusele võtta tootmis- ja 

ärimaadena. Väheviljakad ja metsaga piirnevad põllumaad oleks otstarbekas metsastada. 

Olulist mõju omavad tootmismaad tuleb planeerida otsestest elamualadest eemale või 

eraldada need rohelisvööndiga. Edaspidi võib prognoosida põllumajandusliku suurtootmise 

tööhõive mõningast vähenemist, tuleb toetada ja soodustada väikeettevõtluse kasvu. 

Keskkonna riskidest lähtuvalt peab ka Imavere valda rajatav tööstus olema eelistatult 

keskkonnasäästlik. 
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1.5. Kohaliku omavalitsuse haldusala valdkonnad 
 

1.5.1. Maakasutus 
 

Imavere valla kogupindala on 139 km², millest valdav osa on tasane. Valla maadest 

moodustab 46% metsamaa ning 32% haritav maa.  

Imavere valla tootmis- ja ärimaad on koondunud Imavere ja Käsukonna                         

piirkonda. Suuremate arengueeldustega tootmis- ja ärimaad  on koondunud Imavere-Karksi-

Nuia mnt. ja Tallinn-Tartu mnt. äärde.  

Probleemiks on reserveeritud ärimaade tegevuse soikumine. 

Eraldi probleemiks on tootmise ümberstruktureerimisest ja maa müügist tulenenud suurte 

maa-alade maakasutuse otstarbe muutused ning lagunevad kasutamata hooned, mis 

vähendavad mitmete piirkondade miljööväärtust. 
 

Tabel 12 Valla maaliikide osatähtsus (seisuga 01. juuli 2008).  

Maa liigid Pindala, ha % 

 Metsamaa 6 477,8 46,5 

 Haritav maa 4 467,6 32,0 

 Looduslik rohumaa   701,2  5,0 

 Õue- ja ehitiste alune maa   170,1  1,2 

 Muu maa (sood, veed, teed jm.) 2 141,8 15,3 

KOKKU 13 958,5 ha 100% 

 

 

Metsamaa

47%

Haritav maa

32%

Muu maa 

(sood, veed, 

teed jm.)

15%

Looduslik 

rohumaa

5%

Õue- ja ehitiste 

alune maa

1%

 

Joonis 7 Valla maaliikide osatähtsus 
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Valla arengu seisukohalt on oluline taotleda riigilt maad munitsipaalmaaks, et saaks maid 

kasutada arendustegevuseks. LISA 7.5 - Taotletavate munitsipaalmaade nimekiri. 

 
Tabel 13. Omandireformi käik valla korralduste alusel (seisuga 01.juuli 2008) 

Maa liik Arv 
Registreerimata 

katastriüksusi (ha) 

Tagastatud maa 239 5 200,4 

Asendatud maa 1 17,3 

Ostueesõigusega erastamine 237 2278,7 

Vabade maade erastamine 110 904,2 

Piiratud enampakkumisega 53 1 142,8 

Avaliku enampakkumisega 2 6,4 

Munitsipaalmaaks jätmine 45 133,3 

Riigi maaks jätmine 17 1 698,9 

EV katastrisse kantud (vabad maad) 66 816,5 

Vabapõllumajandusmaale 

kasutusvalduste seadmine 

18 109,9 

Korteriomandite seadmine 16 1,1 

KOKKU 804 12 309,5 

 

Valikud ja võimalused 

Imavere valla soodne asukoht annab teatud potentsiaali uute ettevõtete paiknemiseks ja  

vähesel määral suureneb vajadus täiendavate tootmis- ja ärimaade järele. Kohaliku 

omavalitsuse ülesandeks jääb aktiivse ettevõtja toetamine ja maade  müük soodsamatel 

tingimustel. Maade munitsipaali taotlemine riigilt. 

 

 

1.5.2. Tehniline infrastruktuur 

 
Teedevõrgustik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joonis 8 Imavere valla teedevõrgustiku struktuur 

 

Imavere vallas teed 

kokku 

147,8 km 

 

Riigiteed  

39,8 km 

 

Eramaanteed  

10 km 

 

Kohalik tee 

85 km 

 

Metsateed 

13 km 
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Imavere valda läbib 7 riigimaanteed:  
 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa põhimaantee T-2 ;  

Imavere-Karksi-Nuia tugimaantee T-49;  

Eistvere tee - kõrvalmaantee; T15166 

Pilistvere-Imavere kõrvalmaantee T24 101;  

Koigi- Laimetsa-Käsukonna kõrvalmaantee; T15167 

Laimetsa tee kõrvalmaantee; T-15168 

Imavere- Kiigevere kõrvalmaantee.T-15164 

Imavere valla teede kogupikkuseks on 147,8 km (147 800 m), sellest kohalikke teid 85 km, 

riigiteed 39,8 km, eramaanteid 10 km ja metsa teid 13 km.  

 

2005.a liiklusloenduse tulemuse põhjal (Tallinn: AS Teede Tehnokeskus, Maanteeamet 

2006) on keskmine ööpäevaringne liiklussagedus riigiteedel alljärgnev: T-2 Tallinn-Tartu-

Võru-Luhamaa- 7390 autot, T-49 Imavere-Viljandi-Nuia- 3599 autot. Teistel 

kõrvalmaanteedel on liiklussagedus väiksem. 

 

Probleemid: 

- vajadus täiendavate ühendusteede järgi; 

- remonditavate teede hulk aastas väike; 

- kergliiklusteede puudumine; 

- külavaheteed vajavad remonti. 

 

Teehoiu kava kinnitatakse volikogu poolt igal aastal   

LISA 7.6 – Imavere valla kohalikud teed 

 

Valikud ja võimalused 

Logistiliselt soodne asukoht annab head võimalused tööl käimiseks.  

Purukruusakattega teed vajavad kruusa lisamist ja profileerimist. Koostatud on valla 

teederegister 1999. a ja pikemaajaline  teehoiukava. 

Viletsas olukorras on teed korrusmajade piirkonnas. Tähtsamad valla teed vajavad 

tolmuvaba katet. 
 

Liikluskorralduse reguleerimine vajab korrastamist  koostöös Maanteeametiga.  

Järvamaa Arenguleppes (2006), Süda-Järvamaa ruumilise arengu strateegia (2006) 

dokumendis järgides maakonnaplaneeringu teemaplaneeringut "Järvamaa jalgrattateede 

võrgustik", on eesmärgiks kergliiklusteede väljaehitamine ehitusjärjekordade kaupa: I jrk. 

Paia rist-Eistvere lõik; II jrk. Koigi-Paia risti lõik.  

 

 

Ühistransport 

 
Valla soodne geograafiline asend tagab ühenduse Paide, Põltsamaa, Võhma, Tartu ja 

Tallinnaga. 

Vallasisest transporti korraldab vallavalitsus, lahendades külaelanike, õpilaste ja lasteaialaste 

transpordi kooliperioodil. Imavere vallale pakub ühistranspordi teenust MTÜ Järvamaa 

Ühistranspordi Keskus, asutatud 01.11.2000. a Järva Maavalitsuse ja kõigi Järvamaa 

omavalitsuste poolt. MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskuse ülesandeks on Järvamaa 

maakonnaliinidel ühistranspordi korraldamine.
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Tabel 14 Imavere valla ühistranspordi tehnilised andmed (kevad 2006) 

 

Käsukonna küla ühendus vallakeskusega  

Tööpäevadel (korda) 2 x 

Keskmine sõiduaeg (min.) 45 min. 

Sh. jõuab vallakeskusesse enne kl. 8.00 1 x 

 

Vallakeskuse ja Käsukonna kandi ühendus maakonnakeskuse Paidega 

Tööpäevadel (korda) 2 x 

Keskmine sõiduaeg (min.) 55 min. 

Sh. jõuab maakonnakeskusesse enne kl. 8.00 1 x 

 

Vallakeskuse ühistranspordi ühendus lähima tõmbekeskuse Põltsamaaga 

Kahel päeval  1 x 

Keskmine sõiduaeg (min.) 30 min. 

 

Imavere valda läbivad mitmed kaugsõidubussid: Viljandi -Tallinn, Tartu-Tallinn, Paide -

Tartu jne. kuid sellegipoolest on bussiühendus suuremate linnadega  ebapiisav. 

Probleemiks on ka väikekülade (Puiatu, Võrevere, Pällastvere) ühendus nii valla keskuse kui 

maakonnakeskusega.  

50% küsitletutest vastas, et bussiühendused keskustega on halvad, 5% leidis, et väga halb. 

 

Probleemid: 

 bussiootepaviljonide puudumine 

 väikekülade bussiühendus keskustega vähene 

 reaalsete reisijate vähesus 

 

Võimalused 

Korrastamist vajavad bussiootepaviljonid külades ja Imavere keskasulas. Vajadus oleks 

kohapealse väikebussi transpordi järgi. Koostöös Järvamaa Ühistranspordi Keskusega tuleb 

üle vaadata ka väikekülade transpordi võimlused suurematesse asulatesse. 

 

 

1.5.3. Kommunaalmajandus 
 

Elamumajandus 

 
Imavere vallas domineerib hajaasustus, korrusmajad paiknevad Imavere külas (8), 

Käsukonna külas (5) ja Taadikvere külas (3). Laimetsa külas (1) 8-korteriga kahe korrusega 

valla sotsiaalmajana kasutatav elamu. 

Suuremates külades paiknevates korterelamutes on korterid erastatud. Imavere vallas on 

registreeritud 2008. aastaks 3 korteriühistut: KÜ Tellise, KÜ Imavere Aia ja KÜ Kasekese 14   

Osad kortermajad tegutsevad elamute korrastamisel ühiselt ühisusena. 

Imavere valla omandis on 17 korterit. 
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Tabel: 15 Imavere valla elamute jaotus asulate kaupa 

Küla Kokku Korterelamud Elamud 

Imavere  80 8 72 

Taadikvere  26 3 23 

Laimetsa  28 1 27 

Käsukonna  27 5 22 

Võrevere 12  12 

Järavere 8  8 

Jalametsa 22  22 

Eistvere 29  29 

Tammeküla 22  22 

Pällasvere 6  6 

Puiatu 16  16 

Kiigevere 13  13 

 

2005. aasta sügisel alustati Kodunurme elamurajooni pereelamute ja paarismajade  

rajamisega, kus asub 15 elamumaakrunti. 2006. aastal algatati Luka-Kaasiku 10 ha maa-ala 

detailplaneering (33 krunti). Perspektiivseid pereelamu maid Imavere keskasulas on ette 

nähtud ka valla üldplaneeringus. 

 

Probleemiks on korrusmajade vilets olukord, üldine seisukord ja väljanägemine. Eriti 

probleemne on Laimetsas asuv sotsiaalmaja, mis vajab lähemal ajal kapitaalremonti.  

Viimase 12 aasta jooksul ei ole vallas täiendavat elamispinda ehitatud. 

Imavere valla korterelamute põhiprobleemiks on vananenud ja amortiseerunud 

kanalisatsioonitrassid.  

 

Kortermajades puuduvad korteriühistud, mis oleks abiks ühisel kinnisvara haldamisel. 

Senini on majad numbritega tähistamata, puudub asulasisene viidasüsteem. 

 

Võimalused ja valikud 

Elamuehituse otstarbel maade reserveerimisel on arvestatud piirkonnas väljakujunenud  

asustuse struktuuriga. Imavere valla elamumaad on planeeritud Imaverre ja Käsukonda. 

Uute elamumaade kavandamisel tuleb ette näha nende varustamist vee- ja 

kanalisatsioonivõrgu ja ühendusteede rajamist. 

Uute korrusmajade rajamine on otstarbekas tiheasustusalale, Imaveres on määratletud 

üldplaneeringuga see ala keskasulasse. 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks jääb ka korteriühistute tekke soodustamine ja toetamine. 

Korrastada tuleb  majade tähistus ja üldine viidamajandus valla territooriumil. 

Elamupiirkondade arengut saab kohalik omavalitsus toetada infrastruktuuride rajamise ja 

soodsa hinnaga kruntide pakkumise abil. 
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Vesi ja kanalisatsioon 
 

Imavere valla ühisveevärki ja kanalistsiooni ning soojamajandust haldab OÜ Imavere Soojus, 

mille aktsiad kuuluvad 100% Imavere vallale. Sellega seoses kontrollib volikogu ettevõtte 

juhtimist kui ka energiamajanduse tõhustamiseks tehtavaid investeeringuid. 

Vallas on kaks 24-korteriga, kolm 18-korteriga, üks 12-korteriga ja üksteist 8-korteriga 

korruselamut, individuaalmajad, vallamaja, lasteaed, toidupood, põhikool, spordihoone, 

kõrts, puiduettevõtted, sotsiaalmaja Laimetsas ja põllumajandusettevõte Käsukonnas, mis on 

ühendatud ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemiga.  

2006. aasta juulis kinnitas volikogu "Imavere valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 

arendamise kava aastateks 2006-2018.", mis on aluseks investeeringute planeerimisel. 

ÜVK on hõlmatud Imavere, Taadikvere, Käsukonna külad ja Laimetsas vaid sotsiaalmaja. 

Käsukonnas on kanalisatsiooniga varustatud korrusmajad, reovesi juhitakse 

kogumiskaevudesse. 

Imavere küla kanalisatsioonisüsteem rekonstrueeriti 1998.a. Kanalisatsiooni trassid vajavad 

renoveerimist. 2008. aastal ehitati Imavere asula uus reoveepuhastuskompleks. 

Käsukonna küla kanalisatsioonisüsteem vajab rekonstrueerimist. Küla elamusektori reovesi 

puhastatakse puhastikompleksis. Käsukonda oleks vaja uut puhastusseadet. Käsukonna 

kultuurimajas puudub täielikult kanalisatsioon.  

 

Võimalused 

Vajalik on ette võtta radikaalsed meetmed külade elanike tervise kaitseks ja rekonstrueerida 

ühisveevärk. Vald on liitunud Põltsamaa-Pedja valgala veemajanduse arendamise 

projektiga, mille käigus korrastatakse valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem aastal 

2010 Imavere asulas. Lisaks on aastal 2010 eeldatud ka investeeringud Laimetsa küla ÜVK-

sse.  

 

 

Soojamajandus 

 
Vallas olev ainuke töötav kaugküttesüsteem on ehitatud Imavere külla 1985. aastal, kus 

asuvad ka valla olulisemad munitsipaalasutused. Ühtne küttesüsteem rekonstrueeriti 1997. a. 

Elanike ja munitsipaalasutusi teenindab 1,0 MWh Imavere katlamaja.  

1998. a rekonstrueeriti küla katlamaja, mille seadmestik on kohandatud puitjäätmete (koor, 

saepuru) põletamiseks, 2007 aastal paigaldati reservkatel. 

Lokaalküttel on Eesti Piimandusmuuseum ja 2x8MWh tootmisvõimsusega katlamaja 

Imavere Saeveski. 

Soojustrassid on ehitatud pinnavee madaluse tõttu maapealsed, teedel on üleviigud, torud on 

isoleeritud klaasvillaga ja kaetud fooliumruberoidiga. Trasside ligi 20-aastane vanus ning 

keskkonnamõjud on vähendanud tunduvalt nende soojapidavust (arvutuslik soojakadu 

orienteeruvalt 26%). Maja sisestused on paigaldatud kanalisse, kevadel ja sügisel esineb 

trasside uppumist, mis tunduvalt suurendab soojakadu. 

Keskküttetrassi pikkuseks on 1500 meetrit. Käesoleval hetkel on sellest 580 meetrit 

maapealseid trasse.  

Teistes asulates kasutatakse nii eramutes kui korrusmajades lokaalkütet ning kütteainena 

peamiselt puit. 
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Elektrimajandus 

 
Elektrijaotussüsteeme haldavad ning nende tööd ja arengut korraldavad AS Eesti Energia 

konserni kuuluvad ettevõtted. 

 

1998. a valmis Imavere piirkonnas 110/15 kV kõrgepinge alajaam, trafo võimsusega 6,3 

MWA. Tagatud peaks olema kvaliteetse elektrienergiaga varustamine. 

 

2005. a ehitati Imavere alajaamade ringtoide ja tehti ettevalmistused teise trafo 

paigaldamiseks. Paremat hooldust vajaksid 15 kV ja 380 kV õhuliinid. 

 

Imavere külas on pidevalt probleeme voolu kõikumisega, seetõttu koostöös AS-ga Eesti 

Energia peaks teostuma II trafo paigaldamine ja käivitumine. 

Rekonstrueerimist vajab Imavere küla madalpingevõrk. 

 

Tänavavalgustus 

 

Vallas on hallata kolm tänavavalgustussüsteemi: Imavere, Käsukonna ja Taadikvere külades. 

2005. a sügisel uuendati ja renoveeriti tänavavalgustus maakondliku ühisprojektiga. 2006. a 

ehitati välja Kodunurme maaüksuse tänavavalgustus. Mõned teelõigud Imavere külas, eriti 

Imavere-Viljandi mnt piiratud kiirusega ala, vajaks täiendavat tänavavalgustust.  

 

Munitsipaalhoonete ja -rajatiste olukord 

 

asutuse nimi registrikood seisund 

Imavere Vallavalitsus 75004866 halb 

Imavere lasteaed Mõmmi  75004889 hea 

Imavere Põhikool 75004872 hea 

Imavere Raamatukogu 75004903 rahuldav 

Käsukonna Külaraamatukogu 75004917 rahuldav 

Käsukonna Kultuurimaja  75004926 halb 

Imavere Rahvamaja 75004895 hea 

Imavere Valla Avatud 

Noortekeskus 

75035223 väga hea 

 

 Imavere valla allasutuste munitsipaalhoonete üldine seisund on rahuldav, kohati halb. 

Tehnosüsteemide olukord on mõneti puudulik. Hooned ja küttesüsteemid ei ole 

energiasäästlikud. 

 

Võimalused 

2004. aasta mais kinnitas Volikogu "Energeetika arengukava", mis on aluseks edaspidiste 

investeeringute tegemistel.  

Järgneval arenguperioodil on eesmärgiks munitsipaalhoonete energiasäästlikkuse 

suurendamine sh. soojuskadude vähendamine hoonetes ja trassides. Munitsipaalasutustes on 
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vajalik teostada energiaauditid. Investeerimisel valla infrastruktuuri, ettevõtetesse, 

elamumajandusse jne tuleb kasutada võimalikult energiasäästlikke tehnoloogiaid.  

Kaugküttesüsteem on ebaefektiivne ja energiakulukas. Edaspidi tuleb katlamaja võimsust 

suurendada 1,5 MW h. Järgnevate aastate jooksul tuleb teostada Imavere küla 

kaugküttevõrgu rekonstruktsioon. Rekonstrueerimist vajab Kiigevere-Võrevere piirkonna 

elektrisüsteem ja Imavere küla madalpingevõrk. Munitsipaalhoonetes vajavad 

elektrisüsteemid rekonstrueerimist ja uute vastu väljavahetamist. 

 
 

1.5.4. Keskkonnakaitse 
 

Metsamajandus 
 

Põllumaa kõrval on vallas teiseks oluliseks ressursiks metsamaa. Metsamaad on Imavere 

vallas 6477,8 ha. Imavere valla riigimetsad  kuuluvad edela regiooni Türi metskonna alla. 

Riigimetsi on valla territooriumil 1134 ha, erametsi 4048,8 ha, vabariigi maal olevaid 1300 

ha. 

2006. a oli raiemaht 18 481 tm erametsades. Lageraiet  tehti 54 ha. 

2007.a oli raiemaht 17 080 tm erametsades. Lageraiet tehti 75 ha. 

 

Metsauuendustöid on 2006. a teostatud 13 hektaril, 2007.a teostati 10 ha. Positiivseks on 

metsauuendustööde  pidev kasv. Kasvanud on maaomanike teadlikus ja olulisel määral on 

tööle hakanud toetuste mehhanism. 

 

Imavere metsad kuuluvad Järvamaa Jahindusklubi piirkonda. Vallas tegutseb ka jahiturismi 

talu Eistvere Jahimaja. 

 

Probleeme tekitab puude ladestamine teede äärde ja ladestusplatside korrastamine, 

metsamasinate poolt lõhutud teed. 

Metsamajanduses valmistab raskusi ilma omaniku loata võõrale maale ladestusplatside 

tegemine. 

 

Võimalused 

Metsamaade rohkus võimaldab tegeleda jahipidamisega. Jällegi on vaja leida väljund 

jahisaaduste realiseerimiseks. Metsade optimaalseks majandamiseks tuleb ulukite arvukus 

hoida tasakaalus. 

 

 

Haljastus ja heakord 

 
Imavere vallas asuvad looduskaitse all olevad pargid: Laimetsa park ja Eistvere park. 

Mõlemad pargid kuuluvad eraomandisse. Puhkepaikadeks on terviserada ja kohalik laululava 

Saare Kuusikus. Puhkamisvõimalus on vallaelanikel ka Eesti Piimandusmuuseumi pargis. 

Uuendamist vajavad mänguväljakud külades ja täiendamist  lasteaia mänguväljak. 

FIE Andres Pohla poolt on koostatud Mõmmi kinnistu osaline haljastusprojekt (2005) 

välisväljakute kompleksi rajamiseks. Iga-aastaselt korrastatakse Saare Kuusiku laululava, 

heakorratöid teostatakse Eistvere paisjärve äärses puhkekohas. Imavere vald toetab  külade 

kooskäimiskohtade korrastamist. 
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Iga-aastaselt korraldatakse heakorrakonkurssi "Kaunis kodu". Välja on töötatud "Kauni 

kodu" sümboolika, mida antakse konkursi võitjatele igal aastal jaanipäeval, koos 

roosiistikuga.  

Vallas pakub heakorrateenust OÜ Imavere Soojus. 

 

Arengukava küsitlusest selgus hoolimatus heakorras ettevõtete ümbruses, niitmata teeääred. 

Üldine haljastus kohalikus omavalitsuses vajab ülevaatamist. 70% vastanutest tunnistas  

heakorra olukorra vallas heaks. 

 

 

Loodusvarad  

 
Imavere valla suurimaks loodusressursiks on piirkonna ainuke järv: Eistvere külas asuv 

paisjärv, kus on  korrastatud puhkepaik. 2005. aasta suvel korrastati Eistvere järve äärset  

puhkeala. 2008. aastal saneeriti järv, korrastati kaldaala, tugevdati tammi ja remonditi 

regulaator. Puhkeala edasiarendamine jätkub ka järgnevatel aastatel. 

Tänaseks on teostatud järve vee hüdrobioloogilise seisukorra uuring. 2003. aasta väga külm 

talv hävitas praktiliselt kõik kalavarud. On alustatud kalavarude taastamist (ostetud on 

karpkala, linaski ja jõevähi maime). 

Looduskaunid ja omapärased kohad Imavere vallas on ka mõisate pargid ning turba- ja 

laukarabad. Vallas olevad mõisad on kõik erakätes.  

Valla piiridesse jääb Eesti kõige pikema Pärnu jõe lisajõe Navesti algus.  

Turvas on seni kasutamata ressurss. Porissaare turbamaardla (pindalaga 393,30 ha) varudeks 

on aktiivne reservvaru 1 513 tuhat tonni, sellest vähelagunenud turvast 222 tuhat tonni ja 

hästilagunenud turvast 1 291 tuhat tonni. Navest jõe piirkonnas on loodusliku kahju 

tekitanud koprad.  Loodusvaraks valla territooriumil on paekivi ja edaspidi tuleb kaaluda 

selle kaevandamist. 

Arengukava küsitlusest selgus, et Eistvere külas esineb puhta joogivee probleem. Hetkel 

puudub  vallas keskkonnaspetsialist.  

 

Jäätmekäitlus ja loodushoid 

 
Peamiseks õigusaktiks, mis reguleerib jäätmetega seonduvat, on Jäätmeseadus (RTI, 2004, 

30, 208). Kohalikul omavalitsusel on koostatud Imavere valla jäätmekava 2004-2009. a.  

Imavere vald on asutanud koostöös teiste omavalitsustega MTÜ Kesk-Eesti 

Jäätmehoolduskeskuse jäätmehooldusalase koostöö edendamiseks.  

Jäätmete ladustamine toimub AS Väätsa Prügilasse. AS Väätsa Prügila käivitumisel suleti 

senine Imavere külast 4,5 km kaugusel asuv Kiigevere prügila. Kiigeveres umbes 1,2 ha 

suurusel pinnal asunud prügila järk-järgulist sulgemist alustati 1997. aastal ning see on 

tänaseks lõpetatud. Endine prügila territoorium on kaetud puukoorega ja tasandatud.  

Olmeprügi vedu korraldab vallas AS Resk prügi ladustatakse Väätsa prügilas. Vallas asub 

suur tööstusettevõte AS Imavere Saeveski, kus tekib samuti küllaltki suurel hulgal jäätmeid 

(mullasegune puukoor jm. taoline). Kuna tegemist on puidutööstus piirkonnaga, on tekkinud 

ka probleem puidujäätmete ladustamisega. Prügimäele viidud jäätmetest võib uuesti 

korduvkasutusse võtta vähemalt pool. 

 

Imavere ja Käsukonna külas on paigaldatud pakendikogumiskonteinerid (papi, paberi, plast- 

ja klaasi kogumiseks). Vajadus kogumiskonteinerite järgi on ka väiksemates külades. 2006. a 
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rajati Imavere asulasse jäätmete kogumispunkt. Ohtlike jäätmeid saab ära anda hooajaliste 

suuregabariidiliste ja ohtlike jäätmete kogumise kampaania ajal.  

Probleeme tekitab kortermajades lemmikloomade rohkus. Hetkel puudub lemmiklooma 

register olukorra ülevaateks. 

 

Võimalused  

Tuleviku perspektiiviks on Imavere küla heakorra üldprojekti koostamine. Perspektiivsena 

nähakse pargi kavandamist Kooli maaüksusele. 

Valla looduslikud ressursid võimaldavad arendada öko- ja taluturismi. Vallas olevad rabad 

on otsustatud jätta puutumatuks. Matkarada on plaanis rajada kohalike elanike tarbeks, 

mitte turistidele. 

2005.aastal on tellitud projekteerimisbüroolt Maa ja Vesi projekt “Eistvere järve 

saneerimine", mille eesmärgiks on kaldaveehoidla ökoloogilise seisundi parendamine ja 

olemasolevate ehitiste korrastamine. Projekt sai teostatud 2008. aasta suvel. 

Imavere valla jäätmehoolduse arendamine toimub läbi MTÜ Kesk-Eesti 

Jäätmehoolduskeskuse. Järgnevate aastate jooksul rajatakse jäätmekogumispunkt 

Käsukonna külla.  

Puudust tuntakse ehitusjäätmete kogumisvõimalustest. 

KOV ülesandeks jääb ka elanikkonna keskkonnateadlikkuse tõstmine, jäätmehoolduse 

korraldus ja jäätmekäitlusnõuete sidumine ehitus- ja tegevuslubadega. 

Jätkata tuleb heakorrakonkurssi ning toetada külaseltse heakorra tegevustes. 

 

1.5.5. Haridus ja noorsootöö 
 

Valla hariduselu suunab kohaliku omavalitsuse tasemel vallavolikogu kultuuri- ja 

hariduskomisjon. Vallavalitsuse koosseisu kuulub hariduse, kultuuri, spordi ja 

noorsootöövaldkonda kureeriv abivallavanem. 

Munitsipaalasutusena töötavad Imavere lasteaed Mõmmi ja Imavere Põhikool. Hariduse 

valdkonna tegevuskulud on vallaeelarves pidevalt suurenenud. 

Investeeringud on viimastel aastatel suunatud kooli juurdeehitusele, spordihoone rajamisele 

ja lasteaia renoveerimisele. Valla hariduse arengut suunavad “Imavere Lasteaed Mõmmi 

arengukava” ja “Imavere Põhikooli arengukava.” 

 

Alusharidus 
 

Imavere Lasteaed. 

Imavere Lasteaias Mõmmi käib (01.01.2008 seisuga) 48 last, töötab 3 rühma- kaks aiarühma 

ja sõimerühm. Ootenimekirjas on kümmekond last. 

Õppetöö lasteaias toimub üldõpetuse põhimõtetel. Imavere lasteaia arengukavas on 

tugevusena esile toodud kvalifitseeritud ja arenemisvõimeline kaader: pedagoogiline kaader 

(7 in.) neist  eljal kõrgem erialane haridus. Lastele osutatakse logopeedilist abi. Samuti 

rõhutatakse heade õppimisvõimaluste olemasolu ning töökeskkonda. Nõrkusena 

tunnistatakse madalat palka, millest tingitult toimub kaadri voolavus.  

 

Materiaaltehniline baas:  

Lasteaed asub spetsiaalselt lasteaiaks ehitatud hoones (1988. a) Imavere külas. Lasteaial on 

oma aiaga varustatud territoorium. Lasteaed koosneb 6 blokist. Kolm blokki on kasutusel 

rühmaruumidena, vajadusel saab kasutusele võtta ka 4 rühmaruum,  olmeruumidest  saal ja 
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köögiblokk. Laste käsutuses on suur mänguväljak, millele saadi uued atraktsioonid 2004. ja 

2007. a. Mänguväljak vajab veel täiendamist. 

Lasteaia territoorium on avar ning avatud kõigile valla lastele. Mänguväljakule tuleks lisaks 

olemasolevatele muretseda juurde 2-3 atraktsiooni. 

 

Põhiliseks probleemiks on hoone  materiaalne seisukord: kapitaalremonti vajavad koridor, 

kabinetid ja abiruumid. Hetkel on töökorras 3 rühmaruumi, üks rühmaruum seisab 

kasutamata.  

2006. a renoveeriti katus ja vahetati aknad. Renoveeritus on välisfassaad, saal, osaliselt 

rühmaruumid. Välja on vahetatud osaliselt elektrisüsteem. 2008. aasta suvel paigaldati 

rühmaruumidesse ja saali põrandaküte. 

 

Võimalused  

Peamiseks väljakutseks alushariduse arendamisel on mõtestatud ja loovat tegutsemist 

võimaldav ning lapse individuaalsust toetav õpi- ja kasvukeskkonnaga asutuse loomine. 

Kohalik omavalitsus saab tagada  nõuetele vastavad olme- ja töötingimused. 

Tulevikus on ette näha elanikkonna arvu suurenemist seoses elamuehituse käivitusega ja 

seetõttu on perspektiivis teostada renoveerimistööd ka 4 rühmaruumis. 

Imavere Lasteaia Mõmmi 2006.-2008. a arengukava projektis nähakse lasteasutuste 

prioriteetsemate suundadena õppekasvatustöö kõrge kvaliteedi tagamist, traditsioonide 

hoidmist ja väärtustamist ja tähelepanu pööramist koostööle kõigi osapooltega. 

 

Põhiharidus 
 

Imavere Põhikool 

Imavere vallas antakse põhi- ja algharidust Imavere Põhikoolis. Käsukonna kanti kuuluvad 

lapsed eelistavad käia Koigi Põhikoolis (17 last – 2008 kevad). Kooli teeninduspiirkonnaks 

on valla territoorium. 

2008/2009 õ.-a. õpib koolis 90 õpilast ja töötab 18 õpetajat, klassikomplekte on 9. 

Koolihoone on korrastatud ja uus juurdeehitus valminud.  

Viimase kolme aasta jooksul on õpilaste arv veidi vähenenud (seda eelkõige vähenenud 

sündide tõttu):  

Tabel. 16  Lõpetajad ja kooli astujad 2001-2006 

Aasta arv Lõpetajad Kooli astujad 

2001.a 13 +11 

2002.a 13 +14 

2003.a 14 +11 

2004.a 15 +12 

2005.a 18 +11 

2006.a 12 +13 

2007.a 21 +8 

2008.a 12 +10 
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Kooli astujad ja lõpetajad 2001-2006
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Joonis. 9 Lõpetajad ja kooli astujad 2001-2008 

 

 

Tabel. 17 Õpilaste arvu prognoos kolmeks aastaks 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

10 6 13 

 

Olemas on erialase haridusega õpihimuline, stabiilne õpetajate kaader.  

Materiaaltehniline baas: 

Imavere Põhikool tegutseb praegustes ruumides 1994. aastast, 1998. aastal valmis kooli uus 

algklasside osa, aineklasside juurdeehitus toimus 2002. aastal ja võimla ning söökla  valmisid 

2004. aastal. Kasutuses on arvutiklass ja õppetöö toimub kaasaegsete õppemeetodite ja -

vahenditega (2 kompl. video + tv, 2 multimeediaprojektorit, 13 kohaga arvutiklass, 

aineklassid sisustatud õpetaja töökoha arvutitega, 2006 a. alates kasutatakse E-kooli, 

iseseisvad uurimisprojektid jne). Poiste tööõpetuse tundide läbiviimiseks on olemas 

kaasaegne sisustus ja tehnilised vahendid. 

Võimalus õppimiseks kodukoolis on antud ka erivajadustega lastele (toimub 

individuaalõppel ja lihtsustatud õppekava järgi õpetamine, töötab logopeed-eripedagoog, 

sotsiaalpedagoog). Imavere Põhikoolil on hooldatud ja heas korras kooliaed, mis aitab 

kujundada korruselamu lastes tööharjumust ja kohusetunnet. Kooliaias kogutud saak läheb 

koolilõuna tarbeks ja sellest tulenevalt on lõunasöök odavam. Koolis  on võimaldatud lastele 

mitmekülgne klassiväline töö erinevates valdkondades - sport, kultuur, kunst jne (aastatel 

2003-2008 erinevaid huviringe).  

2005-2008. õppeaastatel toimusid 14-le erinevale grupile mõeldud ringid; algajate korvpall,  

poiste korvpall, tüdrukute korvpall, kunstikoda,  liiklusring, bioloogia ring, nuputa, 

mudilaskoor, lastekoor, rahvatants, poiste ansambel, näitering, draamaring ja informiin. 

Lisaks osaleti 4H tegevuses. Kooli arengut pärsib õppija vastutuse puudus ning 

lastevanemate vähene huvi laste õppimise ja koolivälise tegevuse vastu. 
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Lahendamist vajaks veel kooli vana osa kapitaalremont (ventilatsioon, põrandad, 

loodusainete klass, riidehoiud, keldri korrus), võimla akustika (liigne kaja, helivõimenduse 

puudumine) ja koolimööbli uuendamine/ soetamine (puhkenurgad, loodusklass). Vallas 

puudub looduse õpperada, võimalused selle arendamiseks on olemas. 

Huvitegevuse piiratud valikuvõimalus, kitsendatud käimine muusikakoolidesse ja 

spordiringidesse. Huvitegevus vajab kaardistamist. 

Valla hariduselus on elanike seisukohalt probleemne gümnaasiumi õpilaste transpordi 

korraldamine.  

 

Võimalused-valikud  

Kohaliku omavalitsuse seisukohalt on muret tekitavaks õpilaste arvu vähenemine.  

Vallavolikogu poolt on kehtestatud toetussüsteem teistest koolidest Imavere valla kooli 

õppima asuvatele lastele.  

Koolitööd piiravaks teguriks on jäänud staadioni puudumine ja kesised sportimise 

võimalused välitundide ajal koolimaja piirkonnas. Järgneval arenguperioodil soovitakse 

sellele probleemile leida lahendus, kasutades ära erinevaid Euroopa Liidu toetusfonde. 

Käesoleva õppeaasta prioriteediks on käivitada KIS, see on internetipõhine infosüsteem, mis 

aitab süsteemsemalt hallata kooli. 

Edasiseks tegevuseks jääb ka koolihoone pidev renoveerimine, uue inventari ja kaasaegse 

infotehnoloogia ning seadmete soetamine. 

KOV-i ülesandeks jääb koostöös MTÜ-ga Järvamaa Ühistranspordi Keskus korraldada nii 

põhikooli õpilaste kui ka gümnaasiumis õppivate lastele transport. Vajadus on  koolil oma 

transpordivahendi järele. 

Koolitundide läbiviimiseks õues on plaan luua looduse õpperada  rabasse. 

 

Keskharidus 

Imavere vallas keskharidust omandada ei saa. Kesktaseme  haridust omandatakse põhiliselt 

Paide ja Põltsamaa gümnaasiumites.  

Kutseharidust on mindud omandama viimase kuue aasta jooksul Paide Kutsekooli, Viljandi 

Ühendatud Kutsekooli, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli, Rakvere KKK, Tallinna 

Teeninduskooli, Põltsamaa Maa- ja Kodumajanduskooli.  

 
Tabel. 18 Keskhariduse omandamine Imavere valla õpilaste seas 

 Aastad 
Gümnaasium / keskkool   Kutseõppeasutus 

Noormehed Neiud Kokku Noormehed Neiud Kokku 

2002 2 6 8 3 2 5 

2003 4 2 6 5 3 8 

2004 1 4 5 7 3 10 

2005 5 5 10 3 5 8 

2006 2 4 6 4 2 6 

2007 8 6 14 1 6 7 

2008 1 3 4 5 2 7 
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Noorsootöö 
 

Noorsootöö on noortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomine, mis võimaldab neil oma 

vaba tahte alusel tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja õppetööd. Noorsootöö sisuks 

on noorte sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist 

arengut. Noorsootöö hõlmab järgmisi valdkondi: erinoorsootöö, huvialaharidus, nõustamine, 

koolitus-täiend ja ümberõpe, tervistav ja arendav puhkus, töökasvatus ja rahvusvaheline 

noorsootöö (allikas: Eesti Noorsootöö Konseptsioon 2001 HMN). 

 

Imavere valla noorsootööd koordineerib valla noorsootööspetsialist, kes omab 

noorsootööalast kõrgharidust ja põhikoolis juhib vabaaja tegevust huvijuht.Noortekeskuse 

tegevust korrladab noorsootöötaja. Toimib omavaheline koostöö. Noori on Imavere vallas 

hetkel 346 (vanuses 7-26). 

Toimiv noorsootööstruktuur on valla piires välja arendamata: puudub konseptsioon 

noorsootööst s.o probleemiks maakonna ulatuses. Hetkel on koostamisel valla Avatud 

Noortekeskuse arengukava. 

 

Noortele on kooskäimise kohtadeks Imavere Valla Avatud Noortekeskus  ja Käsukonna 

Kultuurimaja ruumides noortetuba (vajab kapitaalremonti). Vajadusel kasutatakse erinevate 

munitsipaalasutuste ruume. 2006. aastal loodi Imavere Valla Avatud Noortekeskus. 

Noortekeskus on kohalikku noorsootööd korraldav ja avatud noortekeskuse põhimõtteid 

järgiv noorsootööasutus. Noortekeskuse personal moodustub juhatajast, noortejuhist ja 

vabatahtlikest. 

 

Imavere vallas tegutseb noorteühing Eesti 4H, Imavere noorte klubi I.N.K. ja noorte 

ümarlaud. Käesolevast aastast käivitub programm AWARD ja tegevust on alustatud 

noorkotkaste rühma loomisega. 

Suvisel perioodil osalevad noored töömalevas nii Käsukonna kui Imavere piirkonnas. Selles 

valdkonnas toimib koostöö Türi vallaga. Imavere valla noortel on võimalus tegutseda suvisel 

perioodil turismivaldkonnas.  

Rahvusvahelist koostööd noorsootegevuses tehakse  organisatsiooni  EstYes-iga. Iga suviselt 

viibivad vallas vabatahtlikud noored erinevatest maadest, mis annab võimaluse piirkonna 

noorel praktiseerida võõrkeelt ja tutvuda erinevate kultuuridega.  

 

Käsukonna piirkonna noortel on vähene huvi ühistegevuse vastu, kuna puudub kohapealne 

juhendaja ja noorsootööks vajalikud ruumid. Vaba aja veetmise võimaluseks on olnud 

diskod, kuid sellega kaasnevad turvalisuse probleemid. Põhilisteks probleemideks on 

alkoholi ja tubaka tarbimine noorte hulgas ja noorte (vanuses üle 20-ne) vähene huvitatus 

huviringide ning klubide tööst. 

 

Keskusest kaugemates külades (Taadikvere, Eistvere) jääb noorte ühistegevusest puudu, 

tegevused toimuvad kodust kaugel. Noorsootöö tegevust võiks areneda ka külades kohapeal 

(Taadikvere külatoas, Laimetsa külamajas, Käsukonna kultuurimajas). 

Väljaspool valda huvikoolides käimine on raskendatud transpordi probleemide tõttu. Vald 

toetab laste õppimist muusikakoolis ja spordiringides osalustasu osalise maksmisega. 

 

Imavere vald on Kesk-Eesti Noortekeskuses lepinguline koostööpartner ning valla noored 

kasutavad KENK-i poolt pakutavaid teenuseid. 
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Arengukava küsitluses 60% vastanutes leidis, et olukord noorsoovaldkonnas on hea. 

Miinuseks märgiti  noorte enda passiivsus ja austuse puudumist  teistesse inimestesse. 

 

   

Võimalused 

Imavere vallas on loodud tingimused noortevolikogu tekkeks. Eeltööd volikogu loomiseks 

toimusid 2005/2006. aastal sarja Kontakt läbiviimisel. Ajurünnaku tulemusena on noored 

andnud mõtteid arengukavade täiendamiseks.  

Et noori kodukohaga siduda ja vältida väljarännet, on 2005.a  Klubi Majandusmagister 

korraldatud  ajurünnakus soovitanud korraldada noortele regulaarseid väljasõite valla 

potentsiaalsete tööandjate juurde.  

Edaspidiseks eesmärgiks jääb osalemine erinevates noorsootööalastes ja noorsoovahetus 

projektides. See annaks noortele võimaluse kultuuridevaheliseks õppeks, oma kultuuri 

tutvustamiseks ja keele praktiseerimiseks. 

KOV-i ülesandeks on sätestada noorsootöö prioriteedid, planeerida nende teostamiseks 

vajalikud eelarvevahendid eelarves, noorsootegevuse toetamine ja vajaliku materiaalse baasi 

väljaarendamine ja kaasajastamine.  

Noorsootöö kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks loodetakse toetust saada välisabi 

fondidest (Euroopa Regionaalfond jne). 

 

Täiskasvanute haridus 

Soodne asend Kesk-Eestis võimaldaks rajada Imaveresse täiskasvanute koolituskeskuseks 

vabahariduslikuks täiend- ja tööalaseks koolituseks. Koolituse vajaduste olukord on 

kaardistatud 2004 a. Puudus on kohalikset koolitajatest ja rahalistest vahenditest. 

 

Puudub ka institutsioon koolitusasutusena. Vajalik on välja töötada kalkulatsioon kursuste 

omahinna kohta.  MTÜ Imavere Sotsiaalkapitali poolt on läbi viidud uuring vabahariduse 

võimalikkusest Imavere vallas. Uuringu tulemusel toodi välja aspektid, mis puudutavad 

vabahariduse olukorda 2004.aasta andmetest lähtuvalt, sealhulgas noorsoo huviharidust 

väljaspool koolitööd. 

 

Huvi tuntakse tekstiiliõpetuse, puutöö, korvipunumise, portselan- ja siidimaali, keraamika, 

arvutiõpetuse, lilleseade ja aianduse, tantsuõpetuse, matkamise, tervislike eluviiside, 

suhtlemis – ja, arengupsühholoogia vastu jne.  

Loodud on MTÜ Tahe Teha, kelle eesmärgiks oli käivitada Imaveres kunstikoda kõikidele 

käelise tegevuse huvilistele. Vajalikud ruumid on olemas põhikooli keldris. 

 

Võimalused 

Tulevikus luuakse Imaveresse täiskasvanute koolituskeskus, mille tegevust toetaks Eesti 

Vabaharidusliit. Funktsiooniks jääks täiskasvanute koolituste ja õpilaagrite korraldamine 

erinevatele huvialagruppidele, kaasa arvatud ka erivajadustega inimestele. 
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Sõprussidemed 

Imavere vald teeb koostööd kõigi Järvamaa omavalitsustega, kuulub Järvamaa Omavalitsuste 

Liitu ja Eesti Maaomavalitsuste Liitu. 

Imavere valla välissuhete areng vajab uuendamist. Imavere valla sõpruspiirkonnaks on Turu 

Pori Läänis asuv Yläne vald, koostöö valdkondadeks: 

 noorsootöö 

 sotsiaalne koostöö,  

 kultuurivahetus,  

 spordivahetus. 

Sõprussidemed Soomega vajavad uuendamist. 

 

Imavere Lasteaial Mõmmi on sõprussidemed Adavere lasteaiaga  Naksitrallid. Jätkuvalt 

tehakse koostööd Pilistvere kihelkonda kuuluvate valdadega, kihelkonnapäevad toimuvad 

aastas 2 korda: täiskasvanutele sügisel ja lastele suvel. Info puuduse tõttu viimastel aastatel 

on inimeste huvitatus vähenenud. Koostöös naabervaldadega on käivitunud kalmistute 

hooldus. 

KOV-i ülesandeks jääb mitmekülgne koostöö arendamine ja toetamine kõikides 

eluvaldkondades. 

 

1.5.6. Vaba aeg, kultuur, sport, turism 

 
Kultuur 

 
Valdkonna suunamisega tegeleb volikogu kultuuri- ja hariduskomisjon. Vallavalitsuse 

koosseisu kuulub abivallavanem, kes tegeleb ka kultuuri ja spordielu juhtimisega. 

Imavere valla kultuurilist tegevust ja -teenuse pakkumist korraldab Imavere Rahvamaja, 

endine huvikeskus (avati 1998). 

 

Imavere Rahvamaja - Majas asub saal, baariruum, köök, töötajate kabinetid, esinejate 

ruum, tualetid ja fuajee. Ruumid vajaksid sanitaarremonti. Vajadust tuntakse valgustuse ja 

helitehnika järele. Rahvamaja tööd korraldab juhataja. Hoones tegutsevad 

naisrahvatantsurühm, memmede tantsurühm ja näitering. Noorte- ja lasteringid on 

koondunud kooli huvitegevuse alla. Rahvamaja kollektiivid osalevad sageli Järvamaa 

ühisüritustel. 

Imavere Rahvamaja ülesanne on tegeleda ülevallaliste ja muude kultuuriürituste 

korraldamisega, huviringide ja kollektiivide töö korraldamisega vallas ja kultuuritegevusega 

Käsukonna Kultuurimajas. Vallas on 1 põhikohaga kultuuritöötaja, 2 raamatukogujuhatajat. 

Lisaks tegelevad huviringide juhendamisega ringijuhid.  

 

Rahvamajas tähistatakse tähtpäevaüritusi, toimuvad kontserdid ja noorteüritused. Üle aasta 

toimub Imavere vallapäev, lisaks toimuvad muud kultuuriüritused, ühised teatri- ja 

kontserdikülastused. 

 

Rahvamaja saali halva akustika tõttu ja lava puudumisel tegutseb näitering tubateatrina. 

Loodud on näiteringi juurde MTÜ Imavere Tubateater. 

 

Vabaõhuüritused korraldatakse Saare-Kuusiku peoplatsil, Eesti Piimandusmuuseumi pargis 

ja Eistvere mõisapargis. 
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Käsukonna Kultuurimaja on endine koolimaja. Huvitegevusena toimuvad Käsukonnas 

projektipõhised ringid: portselanmaal, keraamika. Päevakeskus tegeleb kord nädalas 

Käsukonnas eakatega ja korraldab korvipunumise ringi. Käsukonna kultuurimajja on 

paigaldatud MTÜ Imavere Sotsiaalkapital eestvedamisel klaasipõletusahi, et korraldada 

soovijatele kursusi. 

 

Käsukonna Kultuurimaja hoone on väga halvas seisukorras, üheks probleemiks on 

kanalisatsiooni puudumine. Kogu hoone vajab renoveerimist. Hetkel puudub tegevusplaan 

Käsukonna Kultuurimaja jätkusuutlikuks tegevuseks. Puudub kohalike elanike initsiatiiv 

kodanikualgatuseks. Kuna tegu on põllumajanduspiirkonnaga, siis vaba aja sisustamisel 

soovitakse päevaseid tegevusi. 

 

Hetkel suuremad probleemid: 

- Imavere Rahvamaja  lõpuni sisustamata (puudub lava),  

- Saare-Kuusiku peoplatsi korrashoid, mis vajab pidevat hooldust, 

- Välja on töötamata rahvamaja tegevusplaan. 

 

Koostööd kultuurivaldkonnas tehakse Järvamaa Kultuuri Nõukojaga. Puudub statistika 

kultuuriüritustel osalemiste kohta.  

 

Võimalused  

Kultuurisündmuste sisukamaks muutmine peaks haakuma vaba aja veetmise võimaluste 

laiendamisega väiksematesse küladesse. Pärandkultuuri jäädvustamiseks ja tutvustamiseks 

on võimalik tuge leida arenenud külaliikumiselt. Kultuuritegevuse tõhustamiseks on võimalus  

koostööks MTÜ-de ja külaseltsidega. 

Kesk-Eesti hea asukoht võimaldaks korraldada rahvamaja ruumides õppepäevi, seminare, 

koosolekuid. Ruume renditakse välja vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirja alusel. 

Hetkel puudub vajalik konverentsitehnika. Rahvamaja ruumidesse võiks luua täiskasvanute 

koolituskeskuse. 

Vajalik oleks välja töötada rahvamaja tegevuskava pikemas perspektiivis. 

Rahvamaja  ruumid vajavad sanitaarremonti, vajalik oleks ehitada lava ja abiruumid. 

KOV ülesandeks jääb Käsukonna Kultuurimaja jätkusuutlikuks arenguks tegevuse 

konseptsiooni väljatöötamine, hoonete renoveerimine, vajalike tehniliste seadmete 

soetamine.  

Vajalikke investeeringuid saab teostada välisfondide abiga. 

 

Raamatukogud  
 

Vallas tegutseb 2 raamatukogu: Imavere Raamatukogu- valla keskne raamatukogu ja 

Käsukonna Külaraamatukogu- lokaalne külaraamatukogu. 

Raamatukogud teenindavad igas eas lugemishuvilisi, vahendatakse raamatuid, ajalehti ja 

ajakirju. Mõlemas raamatukogus asub avalik internetipunkt. 

 

Imavere Raamatukogu 

Imavere Raamatukogu asub põhikooliga samas majas, endises kolhoosi kontori saalis. 

Kasutada on üks suur ruum. Ruumis asub väljaehitatud rõdu. 

Raamatukogu vajab juurde ruumi, vajalik on poolkorruse juurdeehitus ja arhiiviruumi 

ehitamine. Kogu raamatukogu vajaks remonti.  
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Imavere Rahvaraamatukogu Selts asutati 1923. aastal.  

Teeninduspiirkond on Imavere, Võrevere, Järavere, Pällastvere, Kiigevere, Taadikvere, 

Puiatu ja Eistvere külad. 

 

2007. aasta statistilised andmed: 

Lugejaid: 235, neist lapsi: 124 

Külastusi: 9273, laste: 4612 

Laenutusi: 9654, lastele 4913 

Raamatukogus asub avalik internetipunkt AIP (2 kohta). Arvutitehnika vajab kaasajastamist. 

Probleemiks on sissekäigu katuse ehitamine. 

 

Käsukonna Külaraamatukogu asub Käsukonna Kultuurimaja ruumides. Kasutada on 2 

eraldi asetsevat ruumi. Majas on ahjuküte. Praegustes ruumides on raamatukogu 2003. 

aastast, 2 ruumi üldpinnaga 60, m²: ühes ruumis avalik internetipunkt, ühe arvutiga lugejate 

kasutuses ja printer (printimine tasuline), 2 istumiskohaga lugemisnurgake ja 

raamatukogutöötaja töökoht; teises ruumis raamatufond ja arhiivinurk (5 riiuliga). Puudus on 

kohapeal kirjanduse lugemiseks istepinkidest. 

Raamatukogus on arvuti 2003. aastast ja internet sama aasta märtsist (lugejate kasutuses). 

 

Käsukonna Raamatukogu on asutatud 10. novembril 1920. 

Teeninduspiirkonnas elab 264 inimest (seisuga 01.01.2008). Teeninduspiirkonda kuuluvad 

järgmised külad: Jalametsa, Tammeküla,  Laimetsa ja Käsukonna küla. 

Registreeritud lugejaid 2007 aasta seisuga: 

                 172,   neist lapsi    39         (2006 a 193 /  22)       -21/+17 

laenutusi   5045, neist lastele 572    (2006 a 5168/ 353)   -123/+219 

külastusi   2772, neist lapsi   780    (2006 a 2052/ 271)    +720/+398 

interneti külastused   406                (2006 a 382)             + 24   

 

Puudub ventilatsioon ja vananenud  on ka aknad. Uute raamatute jaoks on vaja kahte riiulit.  

 

Vallaleht  Imavere Sõnumid  

Vallalehte on hakatud välja andma 1992. aastast. Tiraaz 460, ilmub 10 korda aastas, üks kord 

kuus. Hetkel toimetavad ajalehte valla raamatukogutöötajad. Vajadus on ajakirjaniku järele, 

kes toimetaks vallalehte. Reklaam vallalehes ärilisel eesmärgil on maksustatud. Vallalehe 

koostamise ja toimetamise võiks üle anda MTÜ-le. 
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Sport 
 

Imavere valla spordiüritusi koordineerib valla spordijuht ja viib neid läbi koostöös 

Spordiklubi Imavere MTÜ-ga (1991. a). Klubil on väljakujunenud oma traditsioonilised 

ülevallalised spordiüritused: võrkpalliturniirid meestele ja naistele, Imavere Rammumees, 

mardipäeva kõnd-jooks, seeriavõistlused jooksus ja rattakrossis, jüriööjooks, lauatennise 

meistrivõistlused, perespordipäevad. 

2004.a valmis aastaid oodatud Imavere spordihoone. Sellega on loodud valla elanikele 

tingimused sportimiseks.  

Imavere Spordihoones on võimla ja jõusaal.  

Spordihoonet kasutab ka Imavere Põhikool kehalise kasvatuse tundide ja klassi- ning 

koolivälise sporditöö organiseerimiseks. Koolisport on Imaveres väga heal tasemel. 

Lisaks koolispordile toimuvad jalgpallitreeningud meestele ja poistele; korvpallitreeningud 

poistele ja tüdrukutele; võrkpallitreeningud naistele ja meestele. Vajadus on võimlemis-

aeroobika treeneri järgi. 

Valla elanike kasutada on saepurukattel terviserada Saare-Kuusikus ja puukoorekattega 

suusarada. Rajad vajavad uuendamist, ümberehitamist ja valgustust. Koolispordiks on 

rajatud hüppeplatsid katlamaja piirkonnas. 

 

Valminud on võrkpalli liivaväljakud, vajadust tuntakse jalgpallistaadionist Imavere 

keskuses. 
 

Tabel 19 Imavere spordiobjektide investeeringud 

Tegevus Aeg 

Välisväljakute valmimine Mõmmi kinnistule: staadion, võrkpalli-, 

korvpalli-, tennise-, mänguväljak 
2009-2010 

Väljakud külades 2009-2013 

Skate park 2009-2010 

Saare Kuusiku terviserada 2010 

Valgustatud suusarada 2009-2011 

Kergliiklusteed  2010-2013 

Mõmmi kinnistu väljaehitamine ja kujundamine 

puhke/virgestusalaks. 

2009-2010 

(Allikas: Spordiklubi Imavere arengukava) 

Imavere vald osaleb igal aastal oma võistkondadega Eesti valdade tali- ja suvemängudel, 

Põltsamaa Jõe mängudel, Järvamaa meistrivõistlustel võrkpallis ja jalgpallis. 

 

Võimalused ja valikud 

KOV koostöös Spordiklubi Imaverega peaks välja töötama valla spordi tegevussuunad ja 

plaanid ja investeeringud  järgnevateks aastateks. 

2005.a on koostatud Mõmmi kinnistu haljastusprojekt, mille käigus on plaanis 4 ha alale 

rajada spordiväljakud: võrkpalli-korvpalliväljak, tenniseväljak, staadion, laste mänguväljak, 

liumägi ja tiik. Noored tunnevad vajadust skate-pargi järele. 

Käsukonna Kultuurimaja territooriumil võiks olla spordiväljakud. 

Külades ja korrusmajade piirkonnas puuduvad korralikud kaasaegsed mänguväljakud. Edasi 

tuleks arendada lasteaia mänguväljakut ja palliväljakut Eistvere järve ääres.
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1.5.7. Turism 
 

Tulenevalt ülemaailmse ja regionaalse nõudluse kasvust suurenevad võimalused turismi ja 

puhkemajanduse arenguks ka Imavere vallas. 

Valla territooriumil asub põllumajandusministeeriumi haldusalasse kuuluv Eesti 

Piimandusmuuseum, mille asutamisest  täitus 2006. a 30 aastat. Muuseumi olemasolu on 

valla turismiarenduse seisukohalt väga oluline. Muuseum avati 2001. aastal külastajatele. 

 
Tabel 20 Imavere valla turismiobjektide külastatavus 

Muuseum 
Üksik 

külastaja 
Grupp 

Grupi 

liikmeid 

Välistu

-rist 

Kokku  

külastajaid 

2007 

Kokku 

külastajaid 

2006 

muu-

tus 

Piimandus-

muuseum  

 
1745 137 3878 190 5623 5277 +346 

Sassi talu 

jaanalinnu-

farm  

 

1350 101 2740 0 4090 4300 -210 

                                                                                                                   Allikas: Järvamaa aastaraamat 2007.a  

 

2005. aastal loodi Eesti Leivamuuseumi algatusgrupp. Eesmärgiks on Imavere valda Eistvere 

mõisahoonesse ehitada leivamuuseum. Muuseumi eesmärgiks saab Eesti leivaajaloo 

tutvustamine. Mõte on leidnud heakskiitu ja tegevusega loodetakse järgmisel arenguperioodil 

algust teha.  

Imavere vallas on jahi- ja maaturismi ettevõttena tunnustatud Pargi-Rätsepa puhkemaja ja 

2005. a valmis Eistvere Jahimaja, mis asuvad Eistvere järve ääres. Vallale toob tuntust ka 

Sassi talu jaanalinnufarm Imaveres.  

Eistvere järve näol on tegemist piirkonna ainukese veekoguga, mis loob eelduse turismi ja 

puhkemajanduse arendamiseks piirkonnas.  

Vajadust tuntakse majutusettevõtete järele, kes pakuks teenust aasta läbi. 

 
Tabel 21 Majutusettevõtted Imavere vallas (2007aastal)  

Majutusettevõte Ööbimis

te arv 

2007 

Kohti Kohti talvel Ööbimiste arv 

2006 

Muutus 

Imavere kõrtsi 

külalistoad 
  

190   

 

8 

 

8 

 

150 
40 

Eistvere jahimaja 885 16 16 685 200 
Allikas: Järvamaa aastaraamat (2007) 

 

Külastajatele suunatud teenuseid pakuvad paketina Eesti Piimandusmuuseum, Sassi talu ja 

Imavere kõrts. 

2005. a paigaldati Imavere valda Green Way projekti raames valda tutvustavad viidad ja 

plakatid. Välja oleks vaja arendada kohalik viidasüsteem ja teadetetahvlid. 

 

Imavere vallas on kaunis osaliselt puutumata loodus ja maastik: Jalametsa raba, kuhu saaks 

arendada matkaraja-laudrada,vaatetorn jne. 

Ajalooliselt kuulub Imavere vald Pilistvere kihelkonda. Eistvere järve äärest viib vana 

kirikutee Pilistveresse, mille saaks taastada ja kasutada matkarajana. Kuna valda läbib 
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Navesti jõgi, oleks võimalust tegeleda kanuuturismiga. Turismi peaks arendama maaturismi 

suunas. 

 

Probleemid: 

Puudust tuntaksegi kohaliku giidi järgi, kes valdaks ka vene, inglise, soome keelt. 

Korrusmajade ja keskasula elanikud ning läbisõitjad tunnevad puudust telkimisvõimalusest. 

Hädavajalik on valda rajada korrastatud telkimisplats.  

Imaveres asub mitmeid vaatamisväärsusi, mille ümbrus vajab korrastamist ja tähistamist. 

 

Võimalused  

Inimeste vaba aja ja jõukuse kasvades kasvab inimeste territoriaalse mobiilsuse võime, mis 

loob eeldused reisimise suurenemiseks ja turismi arenguks. Kasutades ära Imavere soodsat 

asukohta Kesk-Eestis on otstarbekas panustada turismiteenuste väljatöötamisele. 

 

Sihtgrupiks on lühiajalised ja pikaajalised Imaveres viibijad. Lühiajalistele saaks pakkuda 

mõnetunnist viibimist Imaveres ning samas näidata selle aja jooksul neile piisavalt kohalikke 

väärtusi, et nad hiljem tagasi tuleksid ja pikemaks ajaks jääksid. Selleks ongi välja töötatud 

pakett: muuseum, turismitalu, toitlustuskoht. Pikaajaliselt peatuv turist soovib 

majutusvõimalust ja aktiivset tegevust. 

 

Klubi Majandusmagister viibimisel Imaveres pakuti välja järgmised ideed: 

Piimandusmuuseumi muutmine atraktiivsemaks: 

- piimapukk ning piimaauto tee äärde, kohapeal piimatoodete valmistamine,   

degustatsioonide korraldamine; 

-  majutusvõimaluste loomine: karavani turism, telkimisplatsid; 

-  jalgrattateede võrgustiku väljatöötamine; 

 

Üritustena pakuti välja puuskulptuuride võistlust, piimakarneval jne.  

Muuseumi tegevuses tuleks rohkem ära kasutada noori-giidi teenus. 

Leivamuuseumi arendamine sihtasutusena Eistvere külasse soodustaks külaelu arengut ja 

töökohtade loomist. 

 

Jäädvustada tuleks ka kodukoha ajalugu, koostada ajaloo raamat Imavere arengust ja 

säilitada ning korrastada mälestusmärgid. (LISA 7.2) 

Järjest olulisemaks muutub ka info kättesaadavus interneti vahendusel, seetõttu tuleks 

prioriteetsena kujundada valla kodulehekülg. 

 

Turismi valdkonnas tuleks kasutada mitmeid fonde, projekte ja abiprogramme tegevuste 

jätkusuutlikuks arenguks. 

 

 

Kodanikualgatus 
 

Imavere vallas asub kokku 12 küla, mis on väga erineva elanike arvuga Statistikaamet 

(01.01.2008) (väikseim Järavere küla 8 elanikku, suurim Imavere küla 533 elanikku). 

Külade asustus on suhteliselt hajali ja seetõttu on inimsed kõige rohkem sõltuvad 

infrastruktuuride korrasolekust.  
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Külade tugevuseks võib pidada kaunist rikkumata loodust ja vähest kuritegevust. Siin on 

võimalus arendada ettevõtlust, sealhulgas teenindust ning taluturismi. Külade arengule aitab 

oluliselt kaasa külaliikumise aktiviseerumine seoses valla arengukava koostamisega. 

Omaalgatuslik tegevus külades ja tegevuskohad on erineva tasemega. Taadikvere ja Eistvere 

külal on valminud oma arengukavad. Seltsing tegutseb Käsukonna külas endises Vana-

Käsukonna piirkonnas.   

 

Küla kooskäimiskohad on olemas Taadikveres - külamaja ja külaplats, Eistveres-grillkoda ja 

külaplats pargis, Hermanni külaplats. Käsukonna külas oleks külaseltsil võimalik kasutada 

kultuurimaja ruume, kuid kahjuks puudub initsiatiivgrupp.  

 

Edukalt on käima läinud korteriühistute loomine. Hetkel on registeeritud 3 korteriühistut ja 

loomisel 2 ühistut. 

 

Probleemid: Oluliseks puuduseks väiksemates külades on lastemänguväljakute puudumine. 

Ujumiskohaks vallas on Eistvere paisjärv. 

 

Võimalused ettevõtluse arenguks külades on taluturismis ja põllumajanduses. 

 

 

Joonis 9 Rahvaarv külades                                                                                    Allikas: (Statistikaamet 2008)
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Imavere vallas on registreeritud äriregistri andmetel 17 mittetulundusühingut. 

 
Tabel 22: Mittetulundusühingud Imavere vallas 

Jrk Seltsi nimi Registri number 

1 Eistvere Küla Selts 80182989 

2 Taadikvere Küla Selts 80114108 

3 Laimetsa Küla Selts 80151167 

4 

Eesti Piimandusmuuseumi Sõprade 

Selts 80187403 

5 Spordiklubi Imavere 80056210 

6 Imavere Sotsiaalkapital 80048357 

7 MTÜ Tahe Teha 80226014 

9 Imavere Arengu Selts 80036816 

10 Imavere Tuletõrje Selts 80049397 

11 Järva Maanaiste Ühendus 80188041 

12 MTÜ Eistvere Mõis 80230725 

13 MTÜ Misjoniühing Hüüdja Hääl 80093062 

14 MTÜ Imavere Tubateater 80235549 

15 Korteriühistu Tellise 80235846 

16 Korteriühistu Kasekese 14 80254430 

17 Korteriühistu  Imavere Aia 80249819 

18  Korteriühistu Imavere Kodu 13  
                                                      (Allikas: Äriregister 2008) 

 

Arengukava küsitluses anti kõige madalam hinnang kodanikualgatuse ja kultuurivaldkonna 

koostööle (35% vastanutest). Kõige parem hinnang anti sportimise ja vaba aja veetmise 

võimalustele (25 % “väga hea” ja 65 % “hea” vastanutest.) Probleemina toodi ära koostöö 

puudumist eri valdkondade vahel, transpordi vajalikkus ühisüritustel ja info vähesus. 

 

Võimalused  

KOV edasiseks tegevuseks jääb kodanikualgatuse initsiatiivi toetamine ja külades 

mänguväljakute väljaarendamine. 

 

 

1.5.8. Tervishoid ja sotsiaalne kaitse 

 
Tervisedendus  

 
Lapse lasteaeda ja kooliminekuga kasvab KOV vastutus laste tervise eest ja oluline on tervist 

edendava arengukeskkonna pakkumine nii lastele kui ka peredele tervikuna. 

Noorte ja laste ennetustegevusega alkoholismi, narkomaania ja AIDS-i valdkonnas tegelevad 

lasteaed, kooli juhtkond ning valla noorsootöötaja. Propageeritakse turvalist ja tervislikku 

eluviisi. Imavere vallal puudub eraldi tervise arengukava. 
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KOV ülesandeks on soodustada meeldivat vaba aja veetmise võimalusi, ühistegemisi laste ja 

vanematega ning tervislikke mitmekülgseid huvitegevusi. 

 

Järvamaa liikumisharrastuste parendamiseks ja tervislike eluviiside väärtustamiseks on 

sõlmitud kokkulepe “Liikumist ja sportimist harrastav Järvamaa”, kus Imavere vald on 

lubanud toetada sellenimelist projekti ja rajab Imavere asulasse pallimänguväljaku.  

 

Arstiabi 

 
Imavere valda teenindab iseseisva perearstipraksisega Koigi- Imavere piirkonna perearst. 

Perearsti üks kolmest ametlikust vastuvõtupunktist asub Imaveres. Vähene elanike arv vallas 

(1026 elanikku 01.01.2008 seisuga) ei võimalda perearstil töötada täiskohaga. Vallas töötab 

kaks meditsiinitöötajat: perearst ja pereõde. Perearsti vastuvõtt toimub Imaveres kaks korda 

nädalas, pereõde võtab patsiente vastu igal tööpäeval.   

 

Imavere valla arstiabipunkti ruumid asuvad Imavere keskasulas kortermaja I korrusel. 

Arstipunktis on võimalus teha lihtsamaid protseduure ja analüüse. Teostatakse ka kooli- ja 

lasteaialaste profülaktilisi läbivaatusi, protseduure ja analüüse.  

Lähimad hambaravikabinetid asuvad Koigis, Võhmas ja Põltsamaal. 

 

Ambulatoorset eriarstiabi saavad valla elanikud kõige rohkem Paidest. Väiksemas mahus 

Tallinnas, Tartus ja Põltsamaal. 

 

2003. aasta I poolaastal avati Imaveres apteegipunkt, mis oli Paide Tiigi Apteegi filiaal ja 

tegutses 2 korda nädalas. 2008 aastal apteegifiljaal suleti. Lähimad apteegid asuvad 

Põltsamaal, Võhmas, Koigis. 

 

Imavere vald toetab perearsti rendisoodustusega ja lisaks osalised eraldised 

investeeringuteks. 

 

Elanike küsitluse põhjal sai tervishoiu ja sotsiaalvaldkond kõrgeima hinnangu: keskmine 4,1 

hindepunkti viiepallisüsteemis, sh hinnang tervishoiuteenustele 3,6.   

 

 

Võimalused 

Imavere valla tervishoiuasutus on heal tasemel. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse 

parendamiseks tuleb säilitada  perearstipunktis nõutele vastavad tingimused . 

 

 

Sotsiaalne kaitse 

 
Elanikkonna sotsiaalhoolekande ja sotsiaalsete küsimustega tegelevad  Imavere 

Vallavolikogu, volikogu sotsiaal- ja tervishoiu komisjon, Imavere Vallavalitsus ja 

sotsiaalnõunik. 

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi 

osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. Sotsiaalteenus on isiku või 

perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.  
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Imavere valla haldusterritooriumil elab 1026 elanikku (01.01.2008 seisuga), neist on: 

 
Tabel 23 Hoolekande sihtgrupid 

Pensionärid 180 

Töötud, tööotsijad 10 

Lasterikkad pered (4 ja enam last) 11 

Riskipered 8 

Puudega inimesed, neist 

                          tööealisi  

                        lapsi, noori 

59 

29 

8 

Eeskostel lapsed 2 

Puuetega lapsed / noored 6 

 

 
Tabel 24. Statistikat hoolekande teenuste kohta 2005 - 2007.a. Imavere vallas  

HOOLEKANDE TEENUS 2005 2006 2007 

LASTEKAITSE        

Juhtumite korraldamine lastekaitses 4 4 6 +2        

Eestkostel/hooldamine perekonnas 4 2 2        

TEENUSED PUUETEGA INIMESTELE JA EAKATELE        

Koduteenused 5 10 9        

Hooldaja määramine 10 9 9        

Igapäevaelu toetamine 6 7 7        

Toetatud elamine 2 2 2        

Toimetulekutoetuste taotluste rahuldamine 14 peret 8 peret 15 peret        

Isikuabi 0          

ELUASEMETEENUSED        

Laimetsa maja 8 korterit              

PÄEVAKESKUS        

Kasutajate arv 69 72 61        

Püsiklientide arv 22 23 21        

                                                                              Allikas: 2005-2007 aasta aruanne Sotsiaalministeeriumile 

 

Valla sotsiaalprobleemidega töötavad sotsiaalnõunik ja hoolekandetöötaja ning 

vabatahtlikud. 

 

Hooldajatoetuse mittemääramisel on oluline koht transprditeenuse osutamisel. Eraldi 

statistikat selle kohta ei ole peetud.  

Hooldamine hoolekandeasutustes: 

Kokku on hoolekandeasutustes 4 inimest 

 

Hoolekandeteenused jagunevad: 
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1. Imavere valla poolt osutatavad teenused sotsiaalnõustamine, koduteenused, 

transporditeenus jt. 

2. sisseostetud teenused – hooldamine hooldekodus 

 

Sotsiaalhoolekande korraldamine Imavere vallas on alustanud toimimist kahel tasandil: 

1. Hoolekande nõustamine ja aministreerimine 

2. Teenuste osutamine Imavere päevakeskuse baasil – avahooldus ja tugiteenuste 

osutamine.  

 

2007. aastal renoveeriti Imavere valla keskasulas 3 – toalise korteri baasil ruumid 

avahoolduse ja tugiteenuste osutamiseks. Imavere Päevakeskus on segahoolekandeasutus, 

mis teenidab kõiki hoolekande sihtgruppe.  

 

Eakatele ja puuetega inimestele osutatakse alljärgnevaid teenuseid: 

igapäevaelu toetamine 

toetatud elamine 

koduteenused 

transporditeenus 

pesupesemine, kuivatamine ja triikimine 

terviseteenused (võimlemine, kepikõnd, vererõhu mõõtmine) 

huvitegevus (kangakudumine, korvipunumine, siidimaal, toolitants, laulmine) 

interneti kasutamine 

üritused.  

Teenused on osaliselt tasulised 

 

Laste hoolekanne: 

Laste õiguste kaitse; 

Perekonnas hooldamise lepingute sõlmimine 

lapse eraldamine perekonnast ja eestkoste seadmine 

 

Teised tegevused: 

 

Projektialase tegevuse jätkamine töö- ja aktiviseerimisvaldkonnas, tööharjutuse teenuse 

osutamine tulenevalt tööturuteenuste seadusest. 

 

Vald pakub elanikele erinevaid sotsiaaltoetusi: need on jaotatud sissetulekust sõltumatud ja 

sissetulekust sõltuvad toetused: sünnitoetus, I klassi mineva õpilase toetus, 

tasuta koolipiim, tasuta koolitoit, oivikute toetus, ravimitoetus, hooldajatoetus, 

transporditoetus,, transporditoetus, rahalised toetused, toimetulekutoetus, toetused Imavere 

valla eelarvest lastega peredele, eakatele, puuetega inimestele. Mitterahalised toetused: 

jõulupakid lastele ja eakatele, tuletõrjeandurid eakatele. 

 

Traditsiooniks on saanud uue ilmakodaniku nimepidu sündinud lastele, vallavanema 

vastuvõtt põhikooli- ja gümanaasiumi lõpetajatele, jõululõuna eakatele ja koduste laste 

jõulupidu. 

 

Töötute osakaalu valla elanikkonnast moodustab enamuses töötute statistikas mittepeegelduv 

osa – need on pikka aega tööta olnud inimesed – puuetega inimesed, 

töövõimetuspensionärid, pikaajalised töötud, lastega kodus olevad emad. 
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Riiklikku toimetuleku toetust 2005. a. eraldati valla 14 perekonnale kokku 58 853 krooni, sh. 

maksti täiendavat sotaiaaltoetust üksikvanemaga perele 2000 krooni ja 16 944 krooni 

muudeks täiendavateks toetusteks. Aasta-aastalt on toimetulekutoetuste saajate hulk vallas 

vähenenud. 

Hooldaja toetust maksti 2005. a 30 800 krooni kokku ja lisaks tasuti nende eest 

sotsiaalmaksu 8 316 krooni, ravimi- ja transporditoetust 2005.a ei makstud. 

 

Elanike küsitluse põhjal sai sotsiaalhoolekande valdkond kõrgeima hinnangu 4,1 palli 

(viiepallisüsteemis). 

 

Probleemid 

 

Uuendamist vajavad omavalitsuse õigusaktid (vältimatu abi, jt.) 

eluasemeteenuse puudumine riskirühmadele  

vajadus teiste hoolekandeteenuste järele, s.h varjupaigateenuse puudumine 

kodutute hoolekande puudlikkus 

tööturuteenuste osutamise järjepidevuse puudumine (tööharjutuseteenus jt.) 

  

Arendustegevus 

 

Arendustegevus jätkub riiklikult prioriteetsete svaldkondades ja kohalikku vajadust 

silmas pidades 

 

  2007. aastast alates on sotsiaaltöö laiemas mõttes juhtumipõhisele meetodile. 01. 

jaanuarist hakkas kehtima juhtumipõhine lastekaitsetöö 

  Uute teenuste arendaminetulenevalt uuest võimalikust hoolekandeseadusest 

- eluasemeteenuste arendamine (hooldekodu teenuselt avahooldusteenusele 

kogukonda, puuetega inimestele, s.h. Erivajadusega inimestele toetatud elamine, 

noortele, kes saabuvad omaette ellu eestkostelt või asenduskodust,) 

-  tugiisikuteenus lastega peredele, jt. 

  aktiviseerimiskeskuse arendamine Imavere päevakeskuse baasil pikka aega tööta 

olnud inimestele võimaldamaks paremat juurdepääsu tööturule, tõsta tööturuteenuste 

tulemuslikkust ja kvaliteeti. Toetatud töökohtade loomine erivajadusega inimestele. 

Tööharjutusteenuse jätkusuutlikkuse tagamine, arendada tööturuteenuseid 

  Teavitamistöö riskirühmadele hoolekande ja tööturuteenustest 

  Koostöö tööandjatega riskirühmade rakendamisest tööle (toetav seadusandlus, 

tööturuteenused) 

  Teenuste osutajate ja sotsiaaltöötajate koolitamine tulenevalt sotsiaaltöö 

kohustuslikest  kutsenõuetest. 

 

  

Koostöö 

Kõigi hoolekandest huvitatud riigi ja kohaliku omavalitsuste asutustega, eraisikute, 

sihtasutuste ja organisatsioonidega, kelle eesmärgiks on mõista ja aidata kaasa hoolekande 

arendamisele ja inimeste kaasamisele ja toimetulekule. 
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Võimalused 

Imavere valla sotsiaalhoolekandesüsteem toimib suhteliselt hästi ja on pälvinud 

elanikkonnalt kõrge hinnangu.  

Toimiva süsteemi jätkamiseks, edasiarendamiseks, tugiteenuste  kättesaadavuse 

parandamiseks ning inimeste kaasamiseks ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks on vaja 

lähiaastatel välja ehitada päevakeskus. Päevakeskuse sihtgruppideks on eakad, puuetega 

inimesed, töötutud, lapsed ja noored ja teised toimetulekuraskustes olevad inimesed. 

Tekkinud on vajadus eluasemeteenuste järele. 

Erinevate teenuste liikide pakkumisel pöörata tähelepanu teenuste kvaliteedile. 

Vajadus võtta tööle lastekaitsetöötaja. 

Luua säästev ja paindlik hoolekande korraldus, kus töötab kvalifitseeritud kutseoskustega 

personal. 

1. Võimalus hetkel kasutada Laimetsa maja kui avariipinda (hoone amortiseerunud)  

2.Munitsipaalmaa olemasolu uute kohaldatud korterite ehitamiseks eluasemeteenuste 

osutamiseks  

Pidev täiendkoolitus tulenevalt sotsiaaltöötaja kutsekvalifikatsiooni nõuetest teenuste 

osutamiseks lähedal (tugiisikud, võlanõustamine jt.) 
 
 

 

1.5.9. Avalik kord ja turvalisus 
 

Politsei teenused 
Paide politseijaoskonna konstaabliosakonna Imavere-Koigi piirkonda teenindab konstaabel. 

Valla konstaabli vastuvõtuaeg on kord nädalas, teisipäeval 10.00-11.00 Imavere vallamaja 

saalis. Kiireloomulisi väljakutseid saab esitada numbrile 110. Kui valla territooriumil on vaja 

suuremate politseijõudude, otsustab selle saatmise Lääne Politseiprefektuur. 

Imavere valla territooriumil registreeriti 2008 aasta 6 kuuga kokku 17 kuritegu, neist avastati 

7 , mis on 41,18 % .Väärtegusid avastati 185.  

 
Tabel. 25  Kuritegevus Järvamaal      

Omavalitsus 
Registeeritud kuritegusid  

2007 aastal 

 Albu vald 22 

 Ambla vald 29 

 Imavere vald 28 

 Järva-Jaani vald 25 

 Kareda vald 11 

 Koeru vald 30 

 Koigi vald 27 

 Paide linn 234 

 Paide vald 83 

 Roosna-Alliku vald 21 

 Türi vald 279 

 Väätsa vald 28 
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Joonis 11 Registreeritud kuritegevus valdades                      Allikas:Järvamaa Aastaraamat 2007 

 

Päästeteenistus 
 

Imavere Päästeteenistus alustas tegevust 1994. a. Imavere valla alluvuses, 1996. a. viidi see 

üle Paide Linna Tuletõrje- ja Päästekomandosse, 1997. aastast allus Järvamaa 

Päästeteenistusele. Meeskonda kuulus neli liiget. 2008 aastal likvideeriti Imavere 

päästekomando.  

 

Imavere Päästemeeskonna tegevus oli väga vajalik, kuna vallas on palju puiduga tegelevaid 

ettevõtteid ja seega suur tuleoht. Samuti nõuavad kõikvõimalikud investeerimisallikad 

ettevõtetelt muuhulgas ka tuleohutuse garantiid. Tallinn-Tartu mnt liiklusrohkuse tõttu saab 

selles piirkonnas abivajajateni esimesena jõuda just Imavere abikomando. 

 Päästekomando ruumid ehitasid valla ettevõtjad Imavere Saeveski territooriumile, samuti 

kaeti ettevõtjate poolt kõik hoonega seotud halduskulud. Vallavalitsuse halduses on kogu 

tehniline osa. 

 

Probleemid: 

 

● tehnika vajab kaasajastamist; 

● koostöö omavalitsuse ja päästeteenistuse vahel muutus halvemaks, sest 

juhtimisstruktuurid on viidud kaugele. 
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Tabel 26. Tulekahjusid Imavere vallas:  

2000 5 

2001 14 

2002 11 

2003 9 

2004 7 

2005 5 

Allikas: Järvamaa Aastaraamat 2005  

 

Kodanikukaitse 
 

Kriisireguleerimine 

Kriisiolukordade reguleerimiseks Imavere vallas tuleb lähtuda Järva maakonna 

kriisireguleerimisplaanist 2007, mis on koostatud "Hädaolukorraks valmisoleku seaduse” § 

18 alusel, lähtudes maavanema kohustusest tagada hädaolukorras maakonna elanike elu ja 

tervis, riigi ja elanike vara säilivus ning keskkonnakaitse. Valminud plaan on dokument, 

millega kirjeldatakse maakonna kriisireguleerimisstruktuuride ülesehitust ning toimimist. 

Samuti on valminud 2007 a. Imavere valla riskianalüüs.Antud dokument näitab 

hädaolukordade tõenäosust Imavere vallas. Võimalike hädaolukordade lahendamiseks on 

vajalik teostada kriisireguleerimise plaan ja moodustada meeskond. 

Regulaarset kodanikukaitse õppusi tehakse koolis ja lasteaias.  

Kõigis avalikes hoonetes on tähistatud väljapääsude avad. Nõuetele vastavad tuletõrje 

signalisatsioonid ja  avariivalgustid on olemas põhikoolis, lasteaias , Imavere Raamatukogus, 

rahvamajas, noortekeskuses, päevakeskuses ja spordihoones. Tuletõrjesignalisatsioon 

puudub  Käsukonna Kultuurimajas ja külaraamatukogus, vallamajas. Tuletõrje veevõtukohad 

vajavad tähistamist. 

 

Võimalused 

Noortele poistele pakutakse võimalust osaleda Kaitseliidu tegevuses. Käivitada võiks 

naabrivalve süsteemi. Vallas on moodustatud kriisikomisjon kriisiolukordade lahendamiseks, 

puudub aga munitsipaalvaru. 
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1.6. Koondhinnang Imavere valla arengueeldustele 
 

Statistika 

 

 

Imavere valla PEST analüüs on koostatud väliseid tegureid silmas pidades, mis mõjutavad 

valla arengut pikemas perspektiivis.  

 

Imavere valla SWOT-analüüs on koostatud arengukava teemarühmade analüüsi põhjal. 

Valla sisemiste tugevuste ja nõrkade külgede ning väliskeskkonnast tulenevate võimaluste ja 

ohtude analüüs on  kokkuvõtvalt toodud tabelis.  

 

Lühidalt võib öelda, et Imavere valla tugevus tuleneb elanike suhtelisest heast toimetulekust 

ja elamuehituse käivitumisest, millest tingitult suureneb elanike sisseränne ja paiksus, 

soodsast asukohast Kesk-Eestis ja aktiivsest turismialasest tegevusest ning 

arenemisvõimelistest haridusasutustest. 

 

Nõrgad küljed seonduvad monofunktsionaalsest tööstusest ja töökohtade vähesusega 

naistele. Madalad on ka munitsipaalasutuste töötajate palgad, mis tingib tööjõu puuduse. 

Valla väike eelarve ei võimalda suuri investeeringuid, mistõttu on piiratud 

munitsipaalhoonete kaasajastamine ja väljaehitamine. 

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Imavere vald on hea arengupotensiaaliga ja toimiv kohalik 

omavalitsusüksus. Vallas on soodne ettevõtluskeskkond, luuakse uusi elamuehitusalasid ja 

soodustatakse sisserännet. Perspektiivne ja arenev majanduskeskkond, suhteliselt  rahuldav 

tehniline infrastruktuur. Atraktiivne kultuuriline keskkond; kõrgetasemega kultuuriobjektid. 

Valla arengut toetav sotsiaalne keskkond.
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1.6.1 PEST analüüs 

 
PPoolliiiittiilliisseedd  mmuuuuttuusseedd    MMaajjaanndduusslliikkuudd    mmuuuuttuusseedd  

EEuurrooooppaa  LLiiiidduu    jjaa  rriiiikklliikkee  aabbiirraahhaaddee  

ppaakkkkuummiissee    ssuuuurreenneeddeess  vvõõiimmaalliikk  tteeoossttaaddaa    

eerriivvaallddkkoonnddaaddee  pprroojjeekkttee..  

EEtttteevvõõttlluussee  ssoooossiimmiinnee  jjaa  lliibbeerraaaallnnee  

mmaajjaanndduuss  aaiittaabb  kkaaaassaa  eetttteevvõõttlluussee  aarreenngguullee..  

AAvvaalliikkuu  sseekkttoorrii  rroollll  üühhiisskkoonnddlliikkee  ssuuhheettee  

kkuujjuunnddaammiissee  vväähheenneemmiisseell  ttooeettaabb    

kkooddaanniikkuuüühhiisskkoonnnnaa  aarreenngguutt  

SSeeaadduussaannddlluussee  llüünnkklliikkkkuuss  ppõõhhjjuussttaabb  

ppoolliiiittiilliisstt  eebbaassttaabbiiiillssuusstt..  

EEeessttii  eeeellaarrvveeppoolliiiittiikkaa    eetttteeaarrvvaammaattuuss  KKOOVV  

ttuulluubbaaaassii  ssuuhhtteess  ssoooodduussttaabb    eebbaassttaabbiiiillsseesstt  

aarreenngguutt..  

 

 

 

Üldine majanduslik areng riigis pidevalt paraneb, 

mis tingib tulumaksu laekumise suurenemise. 

SSooooddssaadd  eetttteevvõõttlluussee  aarreenngguuvvõõiimmaalluusseedd  

mmaaaappiiiirrkkoonnnnaass  ssuuuurreennddaavvaadd  ttöööökkoohhttaaddee  aarrvvuu..  

Hea transpordivõrgustik suurematel siseriikliku 

tähtsusega maanteedel. 

PPaarraanneebb  eerraasseekkttoorrii  vvõõiimmee  ppaakkkkuuddaa  eerriinneevvaaiidd  

tteeeennuusseeiidd..  

 

 

SSoottssiiaaaallsseedd    mmuuuuttuusseedd  TTeehhnnoollooooggiilliisseedd    mmuuuuttuusseedd  

EEeessttii  eellaanniikkkkoonnnnaa  vvaannaanneemmiinnee  jjaa  

tteerrvviisslliikkuu  sseeiissuunnddii  hhaallvveenneemmiinnee  ssuuuurreennddaabb    

kkuulluuttuussii  ssoottssiiaaaallhhoooolleekkaannddeellee  jjaa  vvaajjaadduusstt  

pprrooppaaggeeeerriiddaa  tteerrvviisslliikkkkee  eelluuvviiiissee..  

Inimeste sotsiaalne toimetulek paraneb. 

Ühistegevuse võimalused paranevad. 

VVaanneemmaattee  ttööööttaajjaattee  ssuuuuttmmaattuuss  tteehhnnoollooooggiiaa  

aarreenngguuggaa  kkaaaassaa  mmiinnnnaa  vväähheennddaabb    

kkoonnkkuurreennttssiivvõõiimmeett  ttööööjjõõuuttuurruull..  

KKõõrrgghhaarriidduussee  vväääärrttuussttaammiisseell    eellaanniikkee  

hhaarriidduussttaassee  ttõõuusseebb..  

Rahvastiku madal iive  tekitab 

tööjõupuudust. 

Noorte lahkumine  maalt  põhjustab  

linnastumise. 

TTeehhnnoollooooggiiaa  aarreenngg    aaiittaabb  kkaaaassaa    ttöööö    

hhõõllbbuussttuummiisseellee..  

TTeehhnnoollooooggiilliissttee    vvaahheennddiittee  nnaappppuuss    mmaaaaeellaanniikkee  

hhuullggaass    ppõõhhjjuussttaabb    iinnffoo  vväähheessee    kkäätttteessaaaaddaavvuussee..  
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1.6.2 SWOT -analüüs 

Tugevad 

EErraasseekkttoorrii  ttuuggeevvuuss  mmõõjjuuttaabb  mmaajjaanndduussee  

aarreenngguutt..  

SSooooddnnee  llooggiissttiilliinnee  aassuukkoohhtt    KKeesskk--EEeessttiiss  jjaa  

hheeaa  ttrraannssppoorrddii  üühheenndduuss..  

TTiihhee  tteeeeddeevvõõrrkk  vvõõiimmaallddaabb  mmaajjaanndduusslliikkkkuu  

ttõõuussuu..  

PPiiiissaavvaalltt  ttöööössttuussmmaaaadd  jjaa  vviilljjaakkaadd  

ppõõlllluummaaaadd    eetttteevvõõttlluusseeggaa  tteeggeelleemmiisseekkss..  

VVäälljjaaaarreenneennuudd  ppuuiidduuttöööössttuudd  ppaakkuubb    

ssttaabbiiiillsseett  ttöööödd  ppiiiirrkkoonnnnaa  eellaanniikkeellee..  

Kõrge potensiaaliga turismiobjektid  ja 

väljaarendatud tusrismipaketid soosivad  

turismi arengut. 

Tugevad harisdusasutused tagavad hea 

haridustaseme lastele ja noortele. 

Piisavalat maad elamuehituseks  annab 

võimaluse ühepereelamute ehitamiseks. 

Tugev kolmas sektor aktiviseerib külaelu  

ja annab võimalused  lisaraha saamiseks 

projektidest. 

Nõrgad 

VVaabbaa  eellaammiissppiinnnnaa  ppuuuudduuss  ppõõhhjjuussttaabb  

eellaanniikkkkoonnnnaa  vväähheenneemmiissee,,  mmiilllleeggaa  kkaaaassnneebb  

eebbaappiiiissaavv  ttuulluummaakkssuu  llaaeekkuummiinnee..  

TTööööjjõõuu  vvoooollaavvuussee  kkaassvv  aassuuttuusstteess  sseeoosseess  

eebbaassttaabbiiiillssuusseeggaa  mmaajjnndduusseess..  

Koostöö puudumine naabervaldadega takistab 

piirkonna ühtset arengut 

Noorte lahkumine põhjustab elanikkonna 

vananemise 

Elanikkonna tervisliku  seisundi halvenemine 

põhjustab suurenevaid kulutusi 

sotsiaalhoolekandele. 

Välja arendamata infrastruktuur ei vasta 

elanike nõudmistele 

Madalad palgad põhjustavad tööjõu voolavuse. 

Monofunktsionaalne  puidutööstuse töökohad 

on suunatud meestööjõule. 

Tööstusküla ärimaad pole leidnud rakendust, 

mis põhjustab  tööstusküla areng pidurdumise. 

Väike  valla eelarvemaht  ei võimalda suuri 

investeeringuid infrastruktuuri. 

Võimalused Ohud 

Lisaraha kaasamine ja EL abirahade 

kasutamine probleemide lahendamiseks ja 

arenguvajadusteks. 

Ettevõtluse arenguks  soodsad tingimused 

ja  investorite huvi projektide 

realiseerimiseks.  

Hea transpordiühendus võimaldab 

inimeste  tulekut maale. 

Kõrghariduse väärtustamisel tekib 

spetsialistide valikuvõimalus. 

Uute tehnoloogiate areng  hõlbustab tööd 

väiksemate kuludega. 

Propageerides tervislikke eluviise ja 

sportlikku vabaaega paraneb elanikkonna 

tervis. 

Koostöö naaberomavalitsustega ühtlustab 

piirkonna arengut. 

Kohaliku omavalitsuse poolsed 

soodustused elamuehituse käivitamiseks  

suurendab sisserännet.  

Mõisavaremete korrastamine annab 

võimaluse Leivamuuseumi rajamiseks. 

Seadusandluse puudulikkus  võib takistada  

piirkonna majanduse arengut. 

Monofunktsionaalne tööstus  soodustab tööjõu 

voolavust. 

Majanduse langus aeglustab ettevõtluse 

arengut 

Tööealise elanikkonna vähenemine seoses 

paremate elamistingimustega linnas.  

Vähene teadlikkus infotehnoloogiast mõjutab 

organisatsiooni töökvaliteeti. 

Ettevõtluse kiire areng võib rikkuda loodus- ja 

tehiskeskkonna tasakaalu. 

Noorte lahkumine kodukohast põhjustab  

elanikkonna vananemise. 

Naaberomavalitsuste kiirem areng. 

Riigi funktsioonide üleandmine  kohalikele 

omavalitsustele tulubaasi suurendamata. 

 

Olemasolev arengupotensiaal võimaldab käesolevas arengukavas püstitatud eesmärkide 

saavutamist ja visiooni elluviimist. 
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2. IMAVERE VALLA ARENGUVISIOON 2030 
 

 

IImmaavveerree  vvaalldd  oonn  aaaassttaall  22003300  KKeesskk--  EEeessttiiss  ppaaiikknneevv  hhiinnnnaattuudd  eelluu--  jjaa  

mmaajjaanndduusskkeesskkkkoonnnnaaggaa  aallaa,,  ttuuggeevvaa  vvaallllaa  kkeesskkuusseeggaa,,  ttaassaakkaaaalluussttaattuudd  

nniinngg  kkiiiirree  aarreenngguuggaa  oommaavvaalliittssuuss..  PPiiiirrkkoonnnnaa  eelluujjõõuulliissuussee  ttaaggaavvaadd    

mmiittmmeekküüllggsseedd  eetttteevvõõttlluuss--  jjaa  ttöööövvõõiimmaalluusseedd  nniinngg  eerriinneevvaattee  vvaabbaaaajjaa  

vveeeettmmiissee  vvõõiimmaalluusstteeggaa  kkuullttuuuurriilliinnee  kkeesskkkkoonndd..  VVaallllaa  eellaanniikkkkoonndd  oonn  

kkoodduukkoohhaattuunnnneett  vväääärrttuussttaavv  jjaa  kkoodduukkoohhttaa  hhooiiddeevv  ..  

 

Strateegilised eesmärgid: 

 
KKoohhaalliikkuu  oommaavvaalliittssuussee  ssttrruukkttuuuurriiddee  ssuuuurreenneennuudd  hhaalldduussssuuuuttlliikkkkuuss,,  eeffeekkttiiiivvnnee  

ttooiimmiimmiinnee,,  ttõõhhuuss  jjuuhhttiimmiinnee,,  ttooiimmiivv  oossaalluussddeemmookkrraaaattiiaa  jjaa  kkvvaalliitteeeettsseettee  

kkoonnkkuurreennttssiivvõõiimmeelliissttee  aavvaalliikkee  tteeeennuussttee  kkäätttteessaaaaddaavvuuss..  EE11  

SSeelllleekkss::  

  11..  TTaaggaattaakkssee  ttooiimmiivv  jjaa  eeffeekkttiiiivvnnee  hhaalldduussssttrruukkttuuuurr  jjaa  aavvaattuudd  hhaalldduussppoolliiiittiikkaa..  

22..  TTooiimmuubb  ttõõhhuuss  kkoooossttöööö  nnaaaabbeerroommaavvaalliittssuussttee  nniinngg  tteeiissttee  EEeessttii  oommaavvaalliittssuusstteeggaa  vvaallllaa  

ttuulleevviikkuuvviissiioooonnii  eelllluuvviiiimmiisseekkss..  

33..  TTääiieennddaattaakkssee  vvoolliikkoogguu,,  vvaallllaaaammeettnniikkee,,  aallllaassuuttssuuttee  ttööööttaajjaattee  aassjjaattuunnddlliikkuusstt  jjaa  

tteeeenniinnddaammiissee  kklliieennddiikkeesskkssuusstt..  

44..  KKaassuuttaattaakkssee  EEuurrooooppaa  LLiiiidduu  ssttrruukkttuuuurriiffoonnddiiddee  rraahhaassttaammiissaalllliikkaaiidd  jjaa  jjäärrggiittaakkssee  eerrii  

vvaallddkkoonnddaaddee  aarreenngguussttaarrtteeeeggiiaaiidd..  

55..  TTooeettaattaakkssee  kkoohhaalliikkkkuu  aallggaattuussvvõõiimmeett..  

  

KKaaaassaaeeggnnee  jjaa  kkvvaalliitteeeettnnee  vväälljjaaaarreennddaattuudd  eelluukkeesskkkkoonndd  jjaa  aattrraakkttiiiivvnnee,,  aarreenneennuudd  

eetttteevvõõttlluusskkeesskkkkoonndd..  EE  66  

Selleks:  

11..  TTooiimmiibb  hheeaall  ttaasseemmeell,,  kkoorrrraassttaattuudd,,  vvaallllaa  aassuussttuussssttrruukkttuuuurrii  vvaajjaadduusstteellee  vvaassttaavv  tteeeeddeevvõõrrkk  

22..  EEllaanniikkeellee  oonn  kkäätttteessaaaaddaavvaadd  kkvvaalliitteeeettsseedd  kkaauuggkküüttttee--,,  vveeeevvaarruussttuussee--  jjaa  kkaannaalliissaattssiioooonnii--

ssüüsstteeeemmiidd  ,,vväälljjaaaarreennddaattuudd  tteehhnniilliinnee  iinnffrraassttrruukkttuuuurr..  

33..  PPrrooppaaggeeeerriittaakkssee  jjaa  ttooeettaattaakkssee  ttaaaasskkaassuuttuusstt  jjaa  kkeesskkkkoonnnnaassäääässttuu..  

44..  RReennoovveeeerriittaakkssee  jjaa  kkoorrrraassttaattaakkssee  mmuunniittssiippaaaalloommaannddiiss  oolleevvaadd  hhoooonneedd  jjaa  rraajjaattiisseedd  eenneerrggiiaa--

ssäääässttuu  eeeessmmäärrggiill..  

55..  AArreennddaattaakkssee  vväälljjaa  ppuuhhkkeeaallaadd..  

66..  TTooeettaattaakkssee  eetttteevvõõttlluusseekkss  vvaajjaalliikkuu  iinnffrraassttrruukkttuuuurrii  aarreennddaammiisstt..  

77..  TTooiimmiibb  eeffeekkttiiiivvnnee  vvaassttaassttiikkuunnee  kkoooossttöööö  oommaavvaalliittssuussee  jjaa  vvaallllaa  eetttteevvõõtteettee  vvaahheell  

  

Kõigile kättesaadav turvaline, lapsesõbralik, loovat õpi-kasvukeskkonda ja nõuetele 

vastavaid olme- ja töötingimusi pakkuvad haridusasutused. E 10 

Selleks: 

11..TTääiieennddaattaakkssee  jjaa  jjäättkkaattaakkssee    ttääiisskkaassvvaannuuttee  ttääiieenndd--  jjaa  üümmbbeerrõõppppee  nniinngg  hhuuvviihhaarriidduussee  

vvõõiimmaalluussii..  
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22..  SSääiilliittaattaakkssee  hhaarriidduussaassuuttuusseedd  rraakkeennddaaddeess  mmeeeettmmeeiidd  õõppiillaassttee  aarrvvuu  ssuuuurreennddaammiisseekkss,,  

õõppppeeaassuuttuussttee  ffuunnkkttssiioooonniiddee  llaaiieennddaammiisseekkss  jjaa  eerriivvaaõõiimmaalluussttee  lliissaammiisseekkss..  

33..HHaarriidduussaassuuttssttee  hhoooonneedd  rreennoovveeeerriittaakkssee  jjaa  ssiissuussttaattaakkssee  kkaaaassaajjaa  nnõõuueetteellee  vvaassttaavvaalltt..  

44..LLuuuuaakkssee  ttiinnggiimmuusseedd  eerriivvaajjaadduusseeggaa  õõppiillaasstteellee..  

55..KKaaaassaajjaassttaattaakkssee  llaassttee  mmäänngguuvväälljjaakkuudd..  

  

AAttrraakkttiiiivvnnee,,  kkoohhaalliikkkkee  ttrraaddiittssiioooonnee  vväääärrttuussttaavv  kkuullttuuuurriilliinnee  kkeesskkkkoonndd  mmiittmmeekkeessiissttee  

vvaabbaaaajjaa  vveeeettmmiissee  vvõõiimmlluusstteeggaa..  EE  1133  

SSeelllleekkss::    

11..  TTooiimmiivv  nnoooorrttee--  jjaa  rraahhvvaassppoorrttii  ttooeettaavv  ssüüsstteeeemm,,  kkäätttteessaaaaddaavvaadd  oonn  mmiittmmeekkeessiisseedd  ssppoorrttiimmiissee  jjaa  

aakkttiiiivvssee  ppuuhhkkuussee  vvõõiimmaalluusseedd..  

22..  VVõõiimmaallddaattaakkssee  eerriinneevvaaiidd  vvaabbaaaajjaa  vveeeettmmiissee  vvõõiimmaalluussii  iiggaallee  vvaannuusseeggrruuppiillee..  

33..  VVäääärrttuussttaattaakkssee  kkoohhaalliikkkkuu  kkuullttuuuurrii  jjaa  ttrraaddiittssiioooonnee..  

44..  RReennoovveeeerriittaakkssee  jjaa  kkaaaassaajjaassttaattaakkssee  kkuullttuuuurriiaassuuttuusseedd..  

55..  AArreennddaattaakkssee  vväälljjaa  vvaallllaa  aajjaalloooo--,,  kkuullttuuuurrii--  jjaa  lloooodduussvväääärrttuussii  vväääärrttuussttaavv  ppuuhhkkeemmaajjaanndduuss--  jjaa  

ttuurriissmmiieetttteevvõõttlluuss..  

66..  TTooeettaattaakkssee  kkoohhaalliikkkkuu  aallggaattuussvvõõiimmeett  jjaa  kkooddaanniikkeeüühheenndduussii..  

 
Rahvastiku arenguga kooskõlas olev sotsiaalhoolekandesüsteem. E 19 

Selleks:  

1. Propageeritakse tervislikku turvalist ja keskkonda säästvat eluviisi. 

2. Kindlustatakse abivajajatele kvaliteetne tervishoiuteenuse kättesaadavus. 

3. Tagatakse hoolekande sihtgruppidele teenuseid arendav ja toetav turvaline keskkond ning 

inimlik kohtlemine. 

 

Imavere vallas on julge ja turvaline elada. E.20 

Selleks  

1. Kriisiolukorras alustab tööd koolitatud kriisimeeskond. 

2. Käivitatakse naabrivalve süsteem. 
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2.IMAVERE VALLA ARENGUSTRATEEGIA  2030 

EESMÄRGID JA SEOS TEGEVUSKAVAGA 
 

MISSIOON : 

 

TTaaggaaddaa  ttuurrvvaalliisseedd  ttiinnggiimmuusseedd  eellaanniikkee  hheeaaoolluukkss  jjaa  ssoottssiiaaaall--

mmaajjaanndduusslliikkuu  kkeesskkkkoonnnnaa  aarreenngguukkss,,  kkeesskkkkoonnnnaassõõbbrraalliikkuu  

eelluukkeesskkkkoonnnnaa  kkvvaalliitteeeeddii  ssaaaavvuuttaammiisseekkss  jjaa  aavvaalliikkee  tteeeennuussttee  

kkvvaalliitteeeettnnee  kkäätttteessaaaaddaavvuuss..  SSoooodduussttaaddaa  eetttteevvõõttlluussee  tteekkeett  jjaa  ttooeettaaddaa  

eetttteevvõõttlluusstt  ppiiiirrkkoonnnnaass..    

  
Järgnevalt on loetletud valdkondlikud eesmärgid (E1...E 20) ja eraldi kirjeldatud eesmärkide 

saavutamiseks täidetatavad/lahendatavad ülesanded (Ü1.1.....Ü20.2) 

Iga ülesande all on konkreetsed tegevuskavas 2010-2015 kavandatavad investeeringud ja/või 

tegevused antud ülesande täitmiseks ning kavandatud eesmärgi saavutamiseks. 

(Tähistus: E-eesmärk, Ü-ülesanne, T-tegevus) 

 

IMAVERE VALLA VISIOON 2030 

        

Kohalik omavalitsus                                                                                         

MISSIOON 

 
                                                  

 

                                                 EESMÄRGID 
 

 

                                                                   

 

                                         TEGEVUSKAVA 2010-2015 

      Imavere valla arengustrateegiast lähtuvad ülesandede ja planeeritud tegevus 

 

 

 

                            ARENGUKAVA SEIRE,TAGASISIDE JA ANALÜÜS 

 

ARENGUKAVA UUENDAMINE JA JÄRGNEVATE PERIOODIDE 

TEGEVUSKAVAD 

  

                                              

                                       IMAVERE VALD AASTAL 2030 
 

Tabel. 27 Imavere valla strateegilise arendamise mudel 
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2.1. Imavere valla valdkondlikud eesmärgid ja nende seos 

tegevuskavaga 2010-2015 
 

Imavere valla arengustrateegias seatud eesmärkide täitmiseks on tegevuskavas 2010-2015 

seatud rida ülesandeid ja kavandatud nende täitmiseks vajalikud tegevused. Kuna 

arengustrateegia ja eesmärkide ajahorisont on aastani 2015, siis ei kata tegevuskavas toodud 

ülesanded ja tegevused kõiki tegevusvajadusi. Tegevuskava sisaldab neid tegevusi, mida on 

kõige vajalikum ja otstarbekam teha lähiaastail.  

 

Järgnevalt antakse arendamise suundade kaupa ülevaade, kuidas saavutada strateegilises 

plaanis seatud eesmärkide täitmine ja millised ülesanded on selleks püstitatud tegevuskavas 

2010-2015. 

 

Kohaliku omavalitsuse organisatsiooni arendamine 
 

E.1 Kohaliku omavalitsuse struktuuride suurenenud haldussuutlikkus, efektiivne 

toimimine, tõhus juhtimine ja kvaliteetsete konkurentsivõimeliste avalike teenuste 

kättesaadavus. 

 

Imavere valla haldussuutlikkuse tõstmiseks pööratakse pidevat tähelepanu KOV töötajate 

koolitamisele ja meeskonnatöö kvaliteedi suurendamisele. Koolituste ja enesetäienduste abil 

parandatakse vallavolikogu, vallavalitsuse ja vallaametnike, allasutuste töötajate 

asjatundlikkust ja teenindamise kliendikesksust. Valla allasutuste töö tõhustamiseks on 

oluline infotehnoloogia kaasajastamine. 

Haldussuutlikkuse kindlustamiseks ja investeerimisvõime suurendamiseks tuleb kasutada 

Euroopa Liidu struktuurfondide rahastamisallikaid ja järgida eri valdkondade 

arengustrateegiaid. 

Oluline on tagada munitsipaalvara efektiivne kasutamine ja paindlike finantseerimisskeemide 

rakendamine. Tagada avalike teenuste kvaliteetne kättesaadavus. 

 

Ü 1.1 Suurendada avaliku teenistuse haldussuutlikkust  

T.1.1.1 Munitsipaalasutustes ja administratiivasutuses töötingimuste  

 parandamine ja töövahendite kaasajastamine ja töötasude suurendamine  

 T.1.1.2 Infotehnoloogia kaasajastamine 

 T.1.1.3 Ühtse elektroonilise infosüsteemi loomine 

 T.1.1.4 Töötingimuste parandamine ja töövahendite kaasajastamine   

   administratiivasutuses. 

 

 E.2 Süsteemne arendustegevus 

 

Valla juhtimises on suurendatud strateegilise planeerimise kaalu. Kooskõlas valla 

arengustrateegiaga jätkub tööd peamiste eluvaldkondade sektorkavade ja 

teemaplaneeringutega.  

 

Ü 2.1: Tagada valdkondlik arendustegevus kooskõlas valla arengustrateegia põhimõtetega; 
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T.2.1.1 Elukeskkonna parandamise ja kohalike toodete ja teenuste edasiarendamise 

arengustrateegia välja töötamine LEADER -tegevusgrupi raames. 

 T.2.1.2 Üldplaneeringu täiendamine. 

T.2.1.3 Valdkondlike arengukavade ja -strateegiate väljatöötamine, 

teemaplaneeringute koostamine. 

T.2.1.4 Detailplaneeringute koostamine munitsipaalmaadele tulenevalt 

investeeringute kavast. 

T.2.1.5 Investeeringuobjektidele eelprojekti koostamine. 

 

E.3 Elanike kaasatus ja toimiv osalusdemokraatia kohaliku omavalitsuse erinevatel 

tasanditel ja tulemuslik koostöö partneritega. 

 

Tähelepanu pööratakse otsustamisprotsessi demokratiseerimisele vallas. Suureneb vallalehe 

ja interneti kodulehekülje roll teabe edastamisel ja tagasiside saamisel. Stimuleeritakse 

kohalikku algatusvõimet ja elanike ning institutsioonide aktiivset osalemist vallaelu 

küsimustes ja tuleviku kujundamisel. 

KOV tasakaalustatud arengul on oluline osa külaliikumise ja külavanema institutsiooni 

tugevdamisel. Külaliikumise toetamine loob võimalused kohaliku omavalitsuse toimimiseks 

külades ja parandab külade huvide esindatust valla tasandil. Külades luuakse 

kooskäimiskohti, külatubasid ja avalike interneti punkte ning varustatakse need kaasaegsete 

infokommunikatsioonivahenditega. Küladel on koostatud arengukavad ja selle baasil 

algatatud ühistegevused erinevate kodanikeühendustega. 

 

Ü 3.1 Toetada kodanikualgatust ja aktiviseerida külaliikumist. 

T.3.1.1  Külavanemate valimine ja tegevuse toetamine. 

 

Ü 3.2 Tõhustada infolevi vallaelanikele. 

T.3.2.1  Vallalehe edasiarendus ja kättesaadavuse tagamine 

T.3.2.2  Vallalehe ja interneti kodulehekülje toimetaja palkamine 

T.3.2.3  Valla interneti kodulehekülje loomine ja edasiarendamine 

T.3.2.4  Külaseltside toetamine kaasaja nõuetele vastava internetiühenduse loomisel 

 

 

E.4 Jätkusuutlikud ja aktiivsed kodanikeühendused 

 

Süvendatakse kohaliku omavalitsuse tegevust läbi külaliikumise aktiviseerimise ja 

väärtustatakse külade omaalgatust ja jätkub sädeinimeste tunnustamine. Toetatakse kohaliku 

omaalgatust ja külaliikumist kooskäimiskohtade loomise ja ühisürituste läbiviimise 

toetamisega. Toetatakse mittetulundussektori projekte ja avalikke üritusi. 

 

Ü.4.1 Toetada külakogukondade välja kujunemist ja tugevdamist. 

T.4.1.1 Külamajade, - platside ja kooskäimiskohtade loomise ja edasiarendamise 

toetamine  

T.4.1.2 MTÜ-de ja külade ühisürituste toetamine 

    T.4.1.3 Kodanikeühenduste toetamine. 

 

E.5 Koostöösidemed ja välissuhtlus teiste omavalitsustega. 
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Jätkatakse ja arendatakse koostöösidemeid ja osaletakse ühistegevuses Järvamaa 

omavalitsustega. Jätkatakse koostöösidemeid Viljandimaa Kõo valla ja Võhma linnaga ning 

Põltsamaa  vallaga. Tugevdatakse koostöösidemeid ja tehakse ühistööd LEADER-

tegevusgrupi raames. Arendatakse soiku jäänud sõprussidemeid välisriigi omavalitsusega.  

 

Ü.5 Tõhustada koostööd Järvamaa omavalitsustega ja naabervaldadega Viljandi ja Jõgeva 

maakonnast  

 T.5.1.1  Koostöö jätkamine ja arendamine Järvamaa Omavalitsuste Liiduga ja  

   sihtasutuste (JAK, KENK) ning JÜTK raames. 

T.5.1.2  Koostöö arendamine LEADER-tegevusgrupi raames Türi ja Väätsa vallaga 

Lõuna- Järvamaa Koostöökogus. 

T.5.1.3  Koostöö arendamine ajaloolise Pilistvere kihelkonna paikadega - Kõo, 

 Kabala, Võhma  

 

Ü.6 Luua ja arendada sõprus-ja koostöösidemeid välisriigi omavalitsus(t)ega 

T.6.1.1  Sõprusomavalitsusega koostöösidemete  uuendamine Soomes Yläne 

vallaga. 

 

 

Valdkond: Kommunaalmajandus, infrastruktuur ja ettevõtlus 

 

E.6 Ettevõtlikkust  ja keskkonnasõbralikkust väärtustav ettevõtluskeskkond 

 

Imavere tööstusküla väljaarendamine Paia-Risti piirkonda, tutvustades ja reklaamides 

pidevalt investeerimisvõimalusi.   

Ettevõtluse arenguks tingimuste loomine vallas, sh väikeettevõtluse ja pereettevõtluse 

aktiviseerimine ja tegevuse toetamine. Ergutatakse ja soodustatakse innovaatilisust ja 

keskkonnasõbralikku ettevõtlust. Aktiviseeritakse ettevõtjate kooskäimist ümarlaual ja 

korraldatakse koolitusi koostöös Järvamaa Arenduskeskusega. Propageeritakse ja toetatakse 

mahepõllumajandust. 

 

Ü.6.1. Aktiviseerida vabade, kasutuses mitteolevate äri- ja tootmismaade ning hoonete 

kasutusse võtmist. 

 T6.1.1  Imavere tööstusküla reklaam ja turundus. 

 T.6.1.2 Tööstusküla infrastruktuuri arendamine. 

 

Ü.6.2. Luua töövahenduse infosüsteem . 

 T.6.2.1  Koostöö aktiviseerimine Tööturuametiga. 

 T6.2.2  Koostöö kutseõppeasutustega praktikantide suunal. 

 

Ü.6.3. Toetada ettevõtluse arengut. 

 T.6.3.1 Ettevõtluse toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine. 

 T.6.3.2 Koostöö arendamine  ettevõtjatega ümarlaudade korraldamisel. 

 T6.3.3 Mahepõllumajanduse, väiketootmise ja pereettevõtlusalaste   

   teavituskampaaniate  läbiviimine. 

 

E.7  Kaasaegsed elamistingimused ja infrastruktuur 
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Toetatakse elanike ja ettevõtjate vajadusi rahuldavate kaasaegsete elamistingimuste ja 

tehnilise infrastruktuuri (vee, kanalisatsiooni, küttesüsteemide jms) loomist/renoveerimist. 

Toetatakse elamispindade renoveerimist ja luuakse võimalused elamuehituseks 

(individuaalelamuehitus ja korterelamuehitus). Taotletakse riigimaanteede renoveerimist 

ning renoveeritakse olulisemad vallateed. Renoveeritakse kaugküttesüsteemid energia- ja 

keskkonnasäästu eesmärgil. 

 

Ü.7.1 Võimaldada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid suuremates külades. 

  

 T.7.1.1  Põltsamaa ja Pedja jõe valgalade veemajandusprojektis osalemine. 

 T.7.1.2  Rakendada Imavere Ühisveevärgi-ja kanalisatsiooni arengukava  

2006- 2018 

 T.7.1.3 Ühisveevärgi rekonstrueerimine ja laiendamine Imavere, Käsukonna , 

   Taadikvere külas. 

 T.7.1.4 Kanalisatsioonide rekonstrueerimine, laiendamine: olemasolevate teras- ja 

   malmtrasside asendamine plastiktrassiga. 

 T.7.1.5 Puurkaev-pumplate, pumbaseadmete, reoveepumplate rajamine,  

  renoveerimine ja rekonstrueerimine. 

 T.7.1.6  Imavere reoveepuhasti jätkusuutlik tegevus. 

 T.7.1.7 Käsukonna küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine. 
  

 

Ü.7.2 Kasutada energiaressursse optimaaselt valla territoorimil 

 T.7.2.1 Imavere valla eneriamajanduse arengukava rakendamine. 

 T.7.2.2 Munitsipaalhoonete ja elamute energiaauditite teostamise toetamine ja 

   korraldamine.  

 T.7.2.3 Imavere küla katlamaja korrastamine: reservkatla seadistamine. 

 T.7.2.4 Energiasäästlike tehnoloogiate rakendamine munitsipaalhoonetes 

 T.7.2.5 Energiasäästu alase tegevuse koordineerimine ja selgitustöö elanikele 

T.7.2.6 Koostöös AS Eesti Energiaga tagada elanike kvaliteetne elektrienergiaga 

varustamine külades.  

T.7.2.7 Kaugküttesüsteemide renoveerimine ja rekonstrueerimine. 

 T.7.2.8 Korrusmajade väliskülgede soojustamise toetamine. 

 T.7.2.9 Rekonstrueerida Imavere küla madalpingevõrk. 

  

 

Ü.7.3 Tagada kvaliteetne ja turvaline teedevõrk ning toimiv ühistransport 

 T.7.3.1 Valla teede registris olevate teede teehoiukava koostamine. 

 T.7.3.2 Vallateede renoveerimine ja rekonstrueerimine 

 T.7.3.3 Liikluskorralduse reguleerimine keskasulas koostöös Maanteeametiga 

 T.7.3.4 Valla teede maa munitsipaliseerimine  

 T.7.3.5 Valla maade munitsipaliseerimine 

 T.7.3.6 Valla teede viidastamine  

 T.7.3.7 Tänavavalgustuse ehitamine ja renoveerimine 

 T.7.3.8 Kergliiklusteede väljaehitamine  

 T.7.3.9 Elanike vajadusi rahuldava ühistranspordisüsteemi toetamine. 

 T.7.3.10 Õpilasteveo arendamine, vallasisese ühistranspordi  loomine. 

 T.7.3.11 Bussiootepaviljonide renoveerimine külades. 

 T.7.3.12 Eistvere küla Lutruse tee truubi remont  
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 T.7.3.13 Juurdepääsuteede ehitamine. 

 T.7.3.14  Hermanni seltsingu küla tänavavalgustuse ehitamine 

 

Ü.7.4 Toetada olemasolevate elamispindade renoveerimist ja soodustada elamuehitust. 

 T 7.4.1  Detailplaneeringute koostamine uutele elamuehitusaladele. 

 T 7.4.2  Korterühitute loomise ja tegevuse toetamine  

 T 7.4.3  Kortermajade tähistamine numbritahvlitega ja korteri numbritega 

 T 7.4.4  Elamuehituse jätkamine 

 

 

 

E.8 Puhas, turvaline ja säästev keskkond 

 

Elukeskkonna parema kvaliteedi saavutamiseks korrastatakse avalikud pargid ja haljasalad, 

avalikesse käidavamatesse kohtadesse paigaldatakse prügikastid. Jätkub  Imavere valla 

suurima loodusressursi Eistvere paisjärve edasiarendamine piirkonna puhkealaks. Koostöös 

ettevõtetega tagatakse normidele vastav välisõhu kvaliteet. Propageeritakse ja toetatakse 

taaskasutust, keskkonnasäästu ja mahepõllumajandust. Jätkata koostööd piirkonna 

konstaablitega turvalisuse tagamiseks avalikes kohtade. 

 

Ü.8.1 Korraldada jäätmekäitlus vastavalt kehtivatele nõuetele. 

 T.8.1.1  Avalike prügikastide paigaldamine avalikult käidavatesse kohtadesse. 

 T.8.1.2  Koostöö jätkamine MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega ja edasine  

    tegevus valla Jäätmekava rakendamisel 

 T.8.1.3  Pakendikogumis-konteinerite paigaldamine Taadikveresse. 

 T.8.1.4  Jäätmejaama tegevuse jätkamine Imavere külas 

 T.8.1.5  Ohtlike jäätmete kogumisringi ja suurekabariidiliste jäätmete  

   kogumisringide korraldamine külades. 

 T.8.1.6  Kiigevere prügila järelhoolduse läbiviimine ja seire. 

 

Ü.8.2 Kasutada loodusressursse säästlikult  

 T.8.2.1  Eistvere järve vee hea kvaliteedi tagamine, saneerimine ja   

   edasiarendamine  puhkepiirkonnaks. 

 T.8.2.2  Eistvere järve ja Navesti jõe vähi -ja kalaasurkonna suurendamine ja  

   säilitamine 

 T.8.2.3 Navesti jõe ja eelvoolude puhastamine, truupide ehitamine 

 T.8.2.4   Looduskeskkonna parendamine -kopratammide likvideerimine    

   koostöös jahimeestega. 

 

Ü.8.3 Korrastada avalikud pargid ja haljasalad 

 T.8.3.1  Laste mänguväljakute rajamine Imavere, Käsukonna ja Taadikvere külas. 

 T.8.3.2  Saare-Kuusiku puhkeala korrastamine 

 T.8.3.3  Mõmmi kinnistu väljaehitamine ja kujundamine puhkealaks. 

 T.8.3.4  Eistvere mõisapargi korrastamise toetamine. 

 T.8.3.5  Muude parkide ja haljasalade (Käsukonna, Kikevere jne) korrastamise 

   toetamine. 

 T.8.3.6  Kikevere ja Pilistvere kalmistu korrastamise toetamine. 

 T.8.3.7  Kikevere kalmistule kabeli ehitamise toetamine 

 T.8.3.8 Järavere -Kooli maaüksusele pargi rajamise eelprojekti koostamine. 
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Pargi rajamine Järavere -Kooli kinnistule. 

 T.8.3.9  Imavere küla üldheakorra projekti kavandamine. 
 T.8.3.10 Heakorrakonkurss „Kaunis Kodu „jätkamine 

 

Ü.8.4 Muuta elukeskkonda turvalisemaks 

 T.8.4.1  Laste- ja noorteüritustel turvameetmete rakendamine 

 T.8.4.2  Munitsipaalhoonete ja -rajatiste valvesüsteemide paigaldamine. 

 

 

 

 

E.9 Korrastatud munitsipaalhooned ja -rajatised 

 

Renoveeritud ja korrastatud on  munitsipaalomandis olevad hooned ja rajatised energisäästu 

eesmärgil ning parema elukeskkonna ja nõuetekohaste töötingimuste saavutamiseks. 

 

Ü9.1 Renoveerida ja rekonstrueerida munitsipaalhooned energiasäästvamaks ja viia nende 

tehnosüsteemid nõuetele vastavaks. 

T.9.1.1 Munitsipaalhoonetesse automaatse tuletõrjesüsteemi( ATS) ja   

          avariiväljapääsu valgustuste paigaldamine. 

 T.9.1.2  Vallamaja rekonstrueerimine.  

  

Ü9.2 Korrastada munitsipaalhooned ja -rajatised 

 T.9.2.1  Munitsipaalhoonete välisilme korrastamine 

 T.9.2.2  Käsukonna kultuurimaja ehitusekspertiisi koostamine ja hoone   

   renoveerimine. 

 T.9.2.3 Vallamaja juurdeehituse väljaehitamine 

 T.9.2.4   Imavere Rahvamaja lava ja olmeruumide juurdeehitus. 

 

Valdkond: Haridus ja noorsootöö 

 

E.10 Kõigile kättesaadav turvaline, lapsesõbralik, loovat õpi-kasvukeskkonda ja nõuetele 

vastavaid olme- ja töötingimusi pakkuvad haridusasutused  

 

Imavere vald säilitab olemasolevad haridusasutused ja rakendab meetmeid õpilaste arvu 

suurendamiseks, õppeasutuste funktsioonide laiendamiseks ja erivõimaluste lisamiseks. 

Toetakse mitmesugust huvitegevust ja koolivaheajal korraldatakse huviringe ja laagreid.  

Imavere valda täiskasvanu koolituskeskuse loomine koostöös MTÜ-de ja erinevate 

allasutustega. Imavere Põhikool on hea mainega, omanäoline õpilassõbralik 

kool.Alushariduse asutusena tegutseb jätkusuutlikult lasteaed Mõmmi, kus luuakse 

võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.  

 

Ü.10.1 Arendada välja Imavere täiskasvanu koolituskeskus. 

 T.10.1.1  Täiskasvanu koolituskeskuses konseptsiooni ja strateegia    

   väljatöötamine 

 T.10.1.2  Täiskasvanu koolituskeskuse võimaluste loomine ja  edasiarendamine 
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Ü.10.2 Säilitada ja arendada Imavere Põhikooli 

 T.10.2.1  Imavere Põhikooli arengukava elluviimine  

 T.10.1.2  E-kooliga liitumine ja lastevanemate koolitamine 

 

Ü.10.3 Tagada kõrge õppekasvatustöö kvaliteet lasteaias ja võimaldada alusharidus   

kõigile valla lastele. 

 T.10.3.1   Imavere lasteaia Mõmmi edasiarendamine vastavalt lasteaia   

                     arengukavale. 

 T.10.3.2.  Koostöö lastevanematega 

  

Ü.10.4 Haridusasutustes luua tugisüsteemid, tugevdada ja toetada pedagoogilist kaadrit 

 T.10.4.1  Haridusasutustes tugisüsteemide töölerakendamine ja säilitamine 

 T.10.4.2  Elamispinna kindlustamine Imavere valla pedagoogidele 

 T.10.4.3  Pedagoogide täiendõppe toetamine. 

 T.10.4.4  Alushariduse pedagoogilise kaadri töötasu järkjärguline tõstmine 

 

Ü.10.5 Arendada huvitegevust koolides ja tunnustada tublimaid õpilasi  

 T.10.5.1  Huvialaringide loomine ja laiendamine 

 T.10.5.2  Lastelaagrite korraldamine  

 T.10.5.3  Edukate õpilaste premeerimine 

 

Ü.10.6 Arendada välissuhtlust, sõprussidemeid ja õpilasvahetust. 

 T.10.6.1  Rahvusvahelistes projektides osalemine 

  

E.11. Kaasaegsed, turvalised, tervislikud haridusasutuste hooned, ruumid ja 

sisseseaded. 

 

Haridusasutuste hooned on renoveeritud ja sisustatud kaasaja nõuetele vastaval tasemel. 

Loodud on tingimused erivajadusega õpilastele. Ehitatud välja tööõpetuse ning 

käsitööklassid, mis on sisustatud vajaliku inventariga ja kaasajastatud infotehnoloogiaga. 

Lasteaia mänguväljak on renoveeritud aastaringseks mitmekülgseks ja turvaliseks 

kasutamiseks. 

 

Ü.11.1 Renoveerida haridusasutuste hooned. 

 T.11.1.1  Imavere Põhikooli hoone järkjärguline remont vanas osas 

 T.11.1.2  Lasteaia siseruumide renoveerimine ja ventilatsiooni kaasajastamine. 

 T.11.1.3  Imavere Põhikooli I korruse WC-de ümberehitamine. 

  

Ü.11.2 Sisustada haridusasutused kaasaja nõuetele vastavalt. 

 T.11.2.1 Põhikooli õppeklasside ja õppevahendite  kaasajastamine, mööbli ja 

inventari  uuendamine. 

 T.11.2.2 Infotehnoloogia kaasajastamine ja lisaprogrammide soetamine   

    haridusasutustesse. 

 T.11.2.3 Imavere lasteaia mööbli, inventari, õppevahendite kaasajastamine 

 (rühmaruumides, köögis jne) 

 

Ü.11.3. Uuendada lasteaia mänguväljakut 

 T.11.3.1  Lasteaia mänguväljaku täiendamine ja säilitamine. 
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E.12. Mitmekesine, haridusasutusi toetav ,  noorte ja elanike vajadustest lähtuv 

noosootöö  

 

Noortele on loodud arendavateks tegevusteks tingimused, mis võimaldavad vaba tahte alusel 

tegutseda väljaspool perekonda, õppekava ja õppetööd. Imavere Valla Avatud Noortekeskus 

jätkab tegevust. Sisustatud on noortetuba Käsukonna Kultuurimajas. Võimaldatud on 

mitmeid vaba aja veetmise võimalusi. Toetatakse noorteürituste korraldamist ja 

noorteomaalgatust. Suvisel koolivaheajal toimuvad noortele töö-, keskkonna- ja 

puhkelaagreid. Toetatakse rahvusvahelisi noorsoovahetusprojekte. 

 

Ü.12.1 Luua noortele kooskäimiskohad ja sisustada ruumid. 

 T.12.1.1 Imavere Valla Avatud Noortekeskuse sisustamine.  

 T.12.1.2 Käsukonna noortetoa remont ja sisustamine. 

 T.12.1.3 Kaasaegse infotehnoloogia soetamine noortekeskusele. 

 

Ü.12.2 Koostöös erinevate sidusgruppidega töötada välja noorsootöö konseptsioon 

T.12.2.1   Imavere Valla Avatud Noortekeskuse arengukava ja noorsootöö      

                    konseptsiooni välja töötamine 

 

Ü.12.3 Toetada noorte omaalgatust ja noorteürituste korraldamist 

 T.12.3.1       Projektide omafinantseering. 

 

Ü.12.4 Korraldada noorte töö-, keskkonna -ja puhkelaagreid 

 T.12.4.1  Noortele töö-, keskkonna- ja puhkelaagrite korraldamine. 

 

 

Valdkond: Vaba aeg, kultuur , sport ja turism 

 

 

E.13 Atraktiivne, kohalikke traditsioone väärtustav kultuuriline keskkond mitmekesiste 

vaba aja veetmise võimlustega. 

 

Loodud on vajalikud eeldused ja tingimused kõikidele huvigruppidele suunatud vaba aja 

tegevusteks. Renoveeritud ja kaasajastatud rahvamaja, Käsukonna kultuurimaja, vabaõhulava 

Saare kuusikus ja  raamatukogud. Propageeritakse rahvatantsu, kohalikku käsitööd ja 

toetatakse käsitööalaseid projekte. Väärtustatakse kohalikku Pilistvere kihelkonna rahvariiete 

kandmise traditsioone, Eesti Piimandusmuuseumi laiendamist. 

 

Ü.13.1 Renoveerida kultuuriasutused ja sisustada kaasaegse tehnikaga. 

 T.13.1.1  Rahvamajade tegevuste täitmine 

   T.13.1.2  Imavere Rahvamaja välisfassaadi korrastamine ja kaldtee renoveerimine. 

 T.13.1.3  Imavere Rahvamaja abiruumide juurdeehituse projekti koostamine. 

 T.13.1.4  Imavere Rahvamaja juurdeehituse ehitamine  

. T.13.1.5  Kaasaegse konverentsitehnika soetamine Imavere Rahvamajja  

 T.13.1.6  Inva WC ehitamine Imavere Rahvamajja. 

T.13.1.7  Rahvamaja infotehnoloogia kaasajastamine. 

 T.13.1.8  Käsukonna Kultuurimaja renoveerimine (projekt ja ehitustööd) 
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 T.13.1.9  Kultuuriasutuste hoonete sisustamine inventariga. 

T.13.1.10 Imavere Rahvamaja renoveerimine  

 

Ü.13.2 Mitmekesistada huvitegevus 

 T.13.2.1  Huvitegevuse kaardistamine 

 T.13.2.2  Erinevate huviringide juhendajate palkamine 

 T.13.2.3  Käsukonna Kultuurimaja jätkusuutliku tegevusplaani    

   väljatöötamine. 

 T.13.2.4  Tegevusjuhendaja leidmine Käsukonna Kultuurimajja. 

 T.13.2.5  Huvitegevuste toetamine väljaspool valda. 

 T.13.2.6  Kunstikoja edasiarendamine. 

 

Ü.13.3 Renoveerida Saare kuusiku puhkeala 

T.13.3.1  Saare Kuusiku puhkeala ja vabaõhulava renoveerimine ja korrashoiu 

jätkamine. 

Ü.13.4 EhitadaLeivamuuseum Eistveresse ja arendada muuseumi edasi kultuuri- ja 

              turismiobjektina                     

 T.13.4.1  Leivamuuseumi projekteerimise ja ehitusliku     

   projektdokumentatsiooni koostamise toetamine  

 T.13.4.2 Eesti Piimandusmuuseumi järk-järguline edasiarendamine, katusekorruse 

   väljaehitamine ja ekspositsioonide uuendamine. 

 T.13.4.3  Eistvere mitmeotstarbelise külakeskuse ehitamine mõisa hoonesse 

  

Ü.13.5 Renoveerida ja kaasajastada raamatukogud. 

 T.13.5.1  Raamatukogude tegevuskavade elluviimine 

 T.13.5.2  Imavere Raamatukogu ruumide remontimine ja inventari uuendamine 

 T.13.5.3  Käsukonna Külaraamatukogu ruumide remontimine ja inventari   

   uuendamine 

 T.13.5.4  Käsukonna Külaraamatukokku infotehnoloogia kaasajastamine 

. T.13.5.5  Käsukonna Külaraamatukogu ventilatsiooniprojekti koostamine,   

           ventilatsiooni paigaldamine ja akende vahetamine  

 T.13.5.6 Imavere Raamatukogu poolkorruse ja arhiiviruumi väljaehitamine 

  T.13.5.7  Välis -sissekäigu katuse ehitamine Imavere Raamatukogule 

 

Ü.13.6  Jätkata vallalehe Imavere Sõnumid toimetamist 

  T.13.6.1  Vallalehe toimetaja palkamine ja lehe küljendamine kohalikus   

   raamatukogus 

 

Ü.13.7 Eistvere paisjärve puhkepiirkonna väljaarendamine  

 T.13.7.1  Puhkeala edasiarendamine: palliplatside, telkimisplatsi, lõkkeplatsi  

   rajamine, välisvalgustuse paigaldamine 

 T.13.7.2  Eistvere -Pilistvere kirikutee matkaraja korrastamine. 

 

Ü.13.8 Edendada ja propageerida kohalikku käsitööd 

 T.13.8.1  Kunstikoja tegevuse teotamine: kohaliku käsitöö ja valla    

    suveniiride valmistamine 
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E.14. Mitmekesised sportimise, tervise edendamise ja vabaaja veetmise võimalused. 

 

Loodud ja arendatud on võimalused tegeleda tervisespordiga valides endale sobiv spordiala. 

Ehitatud välja ja renoveeritud spordirajatised. Toetatakse koolisporti ja võimaldatakse 

noortele tegeleda erinevate spordialadega. Propageeritakse terveid eluviise, toetatakse 

terviseüritusi ja mitmesuguste spordivõistluste läbiviimist. 

 

Ü.14.1 Renoveerida spordirajatised ja kaasajastada sisseseade. 

 T.14.1.1  Saare kuusiku terviseraja uuendamine 

 T.14.1.2  Suusaraja pidev uuendamine ja välisvalgustuse paigaldamine 

 T.14.1.3  Välja töötada terviseraja ja suusaraja hooldussüsteem 

 T.14.1.4  Imavere Spordihoone sisseseade täiendamine: helitehnika    

   soetamine, tennisevaiba soetamine jne. 

 T.14.1.5  Imavere Spordihoone jõusaali seadmete  täiendamine. 

 T.14.1.6 Välistenniseväljaku rajamine   

T.14.1.7  Spordihoone lisaruumide ja majutuspaigad treeninglaagrites     

                   osalejatele projekteerimine  

 T.14.1.8  Välisväljakute rajamine Mõmmi kinnistule 

 T.14.1.9  Külade mängu- ja välisväljakute ja palliplatside ehitamise    

   toetamine  

 T.14.1.10  Skate pargi rajamine Imavere asulasse 

 T.14.1.11 Motospordi hoogustamine ja grossiraja  ehitamise toetamine.  

 

Ü.14.2 Rajada kergliiklusteed  

 T.14.2.1  Koostöös Maanteeametiga kergliiklusteede rajamine. 

 T.14.2.2  Jalgrattaparkla rajamine kooli siseõue 

 T.14.2.3  Jalgrattateede kaardistamine ja viidastamine rattamatkaks Imavere  

   vallas. 

 T.14.2.4  Kergliiklustee rajamine vanale Viljandi mnt-le Eistverest-Kurlani. 

 

Ü.14.3  Viia läbi sporditegevusi koostöös Spordiklubiga Imavere. 

 T.14.3.1  Imavere valla spordi arengukava täiendamine. 

 T.14.3.2  Spordiklubi tegevuse toetamine.  

 

Ü.14.4 Propageerida tervislikke eluviise ja korraldada spordivõistlusi 

 T.14.4.1  Traditsioonidega spordiürituste korraldamine 

 T.14.4.2  Seeriavõistluste korraldamine 

 T.14.4.3  Tervise ja spordiürituste korraldamise toetamine. 

 

E.15 Väljaarendatud erilaadsed turismiobjektid ja -teenused ühtse müügiketina. 

 

Arendatakse välja Imavere valla turismiarenduskava kasutades ära valla soodsat asukohta 

Kesk-Eestis. Loodusturismi võimaluste kasutusele võtmine (rabad, Navesti jõgi jne). 

Arendatud on  välja piirkonnaspetsiifiline regulaarüritus (piimapäev jne). Toetatakse 

käsitöökoolitusi ja käsitöömeistrite ühistegevust kohaliku käsitöö turustamisel. Töötatakse 

välja Imavere valla iseloomulik suveniir. Avaldatud on Imavere valda käsitlevaid trükiseid. 

Toetatakse turismialast koostööd. 
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Ü.15.1 Luua ühtne turismiinfoteenindus 

 T.15.1.1  Valla territooriumil viitade-siltide ja infotahvlite paigaldamine ja  

            korrastamine  

 T.15.1.2  Koostöös turismiettevõtjatega turismiobjektide giiditeenuse   

   sisseseadmise toetamine 

 T.15.1.3  Valla kodulehe maine kujundamine läbi turismi  

 T.15.1.4 Majutuskohtade loomine ja laiendamine. 

 

Ü.15.2 Korraldada piirkonnaspetsiifilisi regulaarüritusi 

 T.15.2.1 Imavere vallapäevade traditsiooni jätkamine ja edasiarendamine 

 

Ü.15.3 Aktiviseerida käsitööalast tegevust 

 T.15.3.1 Ideekonkursi läbiviimine Imavere valla suveniiri (sümboolika)   

   väljatöötamiseks 

 T.15.3.2  Kunstikoja ja Päevakeskuse tegevuse toetamine kursuste korraldamisel 

 

Ü.15.4 Anda välja Imavere valda tutvustavaid trükiseid 

 T.15.4.1  Temaatiliste väiketrükiste (voldikud, brošüürid, kalendrid jne) 

   väljaandmine ja toetamine 

 T.15.4.2  Imavere valla ajalooraamatu ja Pilistvere kihelkonna ajalooraamatu  

   materjali kogumise ja väljaandmise toetamine 

 

Ü.15.5 Tähistada ja hoida korras ajaloomälestised ja mälestusmärkd 

 T.15.5.1  Mälestusmärkide ja nende ümbruse korrastamine 

 T.15.5.2 Vana kooli asukoha korrastamine ja säilitamine. 

 T.15.5.3 Imavere valla mõisate kaardistamine. 

  

Ü.15.6 Hoida au sees Eesti lippu  

 T.15.6.1  Toetada ühismajadele lipualuste paigaldamist ja Eesti lipu ostmist 

 

Ü.15.7 Teha turismialast koostööd kohalike ettevõtjatega, teiste omavalitsustega,   

 ettevõtetega ja välispartneritega. 

 T.15.7.1  Järvamaa muuseumivõrgustiku loomisele kaasaaitamine ja selles  

    osalemine 

 T.15.7.2 Valla turismiettevõtjate koostöö toetamine. 

 T.15.7.3 Eesti Piimandusmuuseumi arendamine koostöös      

                    Põllumajandusministeeriumiga. 

 T.15.7.4 Jahiturismi arendamine 

  

 

E.16 Imavere vallas tegutsevad jätkusuutlikud ja aktiivsed kodanikeühendused. 

 

Külades on välja arendatud kooskäimiskohad: külatoad, -majad ja -platsid. Omavaheline 

koostöö toimib kohaliku omavalitsuse ja kodanikualgatuse vahel. Külaelanikud on 

informeeritud valla sündmustest ja üritustest. Ühiselt korraldadatkse üritusi ja kooskäimisi 

külades. 

 

Ü.16.1 Toetada kodanikualgatust ja initsiatiivi 

 T.16.1.1  Imavere Tubateatri väljaarendamine 
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 T.16.1.2  Imavere Kunstikoja tegevuse toetamine. 

 T.16.1.3 Külamajade, külakeskuste  ja platside välja ehitamise toetamine. 

 T.16.1.4 Külaseltside arengukavade välja töötamine. 

 

Valdkond: Sotsiaalne kaitse, tervishoid ja terviseedendus 

 

E.17 Turvaline ja tervistedendav arengukeskkond 

 

Propageeritakse tervislikku, turvalist ja keskkonda säästvat eluviisi. Tegeletakse järjepidevalt 

elanike ennetustegevusega. Loodud on võimalused esmatasandi terviseedenduseks. 

Korraldatakse ennetusteemalisi teabepäevi ja üritusi. 

 

Ü.17.1 Propageerida tervislikke eluviise ja tegeleda ennetustööga. 

 T.17.1.1  Erineva temaatikaga teabepäevade korraldamine elanikkonnale. 

 T.17.1.2  Nõustamis- ja tugiteenuste kättesaadavuse toetamine. 

 T.17.1.3  Imavere valla terviseprofiili tegevuste rakendamine 

  

E.18 Elanike vajadustest lähtuv tervishoiuasutus 

 

Kindlustatakse abivajajatele kvaliteetne tervishoiuteenuse kättesaadavus. Kaasajastatud on 

tervishoiuasutus ja toetatakse ruumide renoveerimist.  

 

Ü.18.1 Luua tervishoiuteenuse parendamiseks vastavad tingimused 

T.18.1.1  Imavere arstipunkti renoveerimine ja kaasaja tingimustele vastavusse 

viimine  

  

E.19 Rahvastiku arenguga kooskõlas olev sotsiaalhoolekandesüsteem. 

 

Jätkatakse ja arendatakse sotsiaalhoolekannet. Tagatud hoolekande sihtgruppidele teenuseid 

arendav ja toetav turvaline keskkond ning inimlik kohtlemine. Kavandatakse perspekiivselt 

eluaseme teenused erivajadusega inimetele (eakad, puuetega inimesed). Jätkatakse 

sotsaalteenuste pakkumist ja laiendamist päevakeskuses hoolekande sihtgruppidele. 

Tegevuste aluseks on EV Sotsiaalhoolekandeseadus. 

 

Ü.19.1 Rakendada Imavere valla sotsiaalhoolekande arengukava  

 T.19.1  Imavere valla sotsiaalhoolekande arengukava rakendamine 

 

Ü.19.2 Ehitada välja segatüüpi päevane hoolekandeasutus 

T.19.2.1 Imavere Päevakeskuse  ruumide sisustamine vajaliku inventariga  

 T.19.2.2 Imavere Päevakeskuse elektrisüsteemi uuendamine 

 T.19.2.3 Uute eluasemete ehitamine- sotsiaalmaja Imavere asulasse. 

  

Ü.19.3 Korrastada hoolekandeteenuste osutamise korrad ja parandada osutatavate teenuste 

kvaliteeti.  

 T.19.3.1 Päevakeskuse tegevuste laiendamine küladesse 

 T.19.3.2 Lastepäevakeskuse väljaarendamine. 

T.19.3.3 Osutatavate teenuste kvaliteedi parandamine ja uute teenuste rakendamine 

T.19.3.4 Hoolekande töötajate koolitamine 

 T.19.3.5 Päevakeskuse huvialaringide tegevuste täiustamine 
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Valdkond:Avalik kord ja turvalisus 

 

E.20: Imavere vallas on julge ja turvaline elada. 

 

Koostööd tehakse piirkonna konstaablitega ja Falci patrulliga. Käivitunud on naabrivalve 

süsteem. Imavere päästekomando oma meeskonnaga on elujõuline ja kaasaegse tehnikaga 

varustatud. Kriisiolukorras alustab tööd koolitatud kriisimeeskond. Vallal on olemas vajalik 

munitsipaalvaru. 

 

Ü.20.1 Jätkusuutlik tegevus päästealal. 

 T.20.1.1  Koostöö jätkamine  Päästeteenistusega ja kohalike ettevõtetega. 

 T.20.1.2   Imavere vabathtliku päästemeeskonna moodustamine. 

 

Ü.20.2 Tegeleda kodanikukaitsega  

 T.20.2.1  Kriisimeeskonna koolitamine ja  regulaarsed kodanikukaitse õppused. 

 T.20.2.2  Munitsipaalvaru korra väljatöötamine ja varu moodustamine. 

 T.20.2.3  Tuletõrje veevõtukohtade rajamine, korrastamine ja tähistamine 

 T.20.2.4  Kodnikukaitse koolituste läbiviimine 

 

  



Imavere valla arengukava 2009-2016 

                                                  75 

IMAVERE VALLA ARENGUKAVA SEOS JÄRVAMAA ARENGUSTRATEEGIATE JA 

PLANEERINGUTEGA    

 

2.2. Seos Järvamaa Arenguleppega 2007-2013 
 

Järvamaa arengulepe 2007-2013 sõlmiti 18.08.2006.a Roosna-Alliku mõisas järgmisel 

eesmärgil: 

●  parandada Järvamaa elukeskkonda ja inimeste heaolu, 

●  suurendada elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust, 

●  peatada noorte väljaränne maakonnast, 

●  muuta piirkond atraktiivseks võimalikele investoritele 

 

Järvamaa arenguleppes on eraldi nimetatud järgmised Imavere valla objektid: 

 
●  Rajatud on Imavere välisväljakud     2013 

● Imavere asula Mõmmi kinnistu väljaehitamine ja kujundamine puhke-/ virgestusalaks 

2009-2010 

●  Avatud on Eesti Leivamuuseum          2013 

● Kaasajastatud on Imavere lasteaed, renoveeritud ruumid uue rühma avamiseks 2009 

●  Tööstusküla infrastruktuuri arendamine   2010 

●  Imavere tööstusküla detailplaneeringute koostamine I etapp 2009 

●  Renoveeritud on Imavere katlamaja ja kaugküttesüsteemid 2009-2013 

●  Energiasäästu abinõude rakendamine Imavere lasteaias ja haldushoones 2008-2013 

●  Korterelamute renoveerimine-energiasäästu suurendamine 2013 

● Sotsiaalmaja ehitamine Imaverre, 10 kohta 2009-2011 

●  Ellu on viidud Põltsamaa-Pedja piirkonna veemajanduse projekt 2013  

●  Valminud on Imavere asumite detailplaneeringud 2008-2013 

●  Asulate ümbersõiduteede planeerimine  2013 

●  Valminud on Paia ristmiku ümbersõidu planeering ja eelprojekt 2013 

 

2.3. Seos Järvamaa arengustrateegiaga aastani 2010 
 

Järvamaa Arengustrateegia aastani 2010 on kehtestatud Järva maavanema 06.04.2001 

korraldusega nr 460 ning muudetud Järva maavanema 01.06.2004 korraldusega nr 412 ja 

22.07 2004 korraldusega nr 490. 

 

●  Käesolev Imavere valla arengukava on seotud Järvamaa arengustrateegiaga, mille 

üldiseks eesmärgiks on maakonna sotsiaalmajanduslik areng. Järvamaa arenguvisiooni 

järgi on aastaks 2010 Järvamaal mitmekesine majandusstruktuur, peamiselt väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtted. 

●  Perspektiivsed kohad tööstusparkide rajamiseks Järvamaal on: Imavere jne 

● Järvamaa arengumudeli esimene põhimõte Järvamaa arengu aluseks on maakonna 

hariduspotensiaali ja infrastruktuuride kui strateegiliste arengutingimuste kaasajastamine 

      on kooskõlas Imavere valla arengumudeli strateegiliste eesmärkidega. 
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2.4. Seos Järva maakonnaplaneeringuga ja teemaplaneeringutega 
 

Imavere valla arengumudeli elluviimine on seotud Järva maakonnaplaneeringuga 

(koostati 2006). Maakonnaplaneeringus on toodud järgmised käesoleva arengukava 

seisukohast olulised tegevussuunad: 

 

●  Majanduselu ja ettevõtluse edendamiseks ning elanikele töökohtade loomise 

eesmärgil pöörata senisest enam tähelepanu puhkemajanduse kui majandusharu arengule. 

 

●  Eesmärgiga tõsta tööjõu kvaliteeti ja konkurentsivõimet ning parandada tööhõivet 

tuleb muuta olemasolev kutsehariduse võrk paindlikumaks, orienteerudes turu tegelikule 

vajadusele. 

 

●  Oluliselt rohkem on vaja tähelepanu pöörata kogu maakonna säästvale arengule, et 

ka järgnevatel põlvkondadel oleks Järvamaal võimalik elada. 

 

Järvamaa maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Järvamaa jalgrattateede 

võrgustik” ( seletuskiri) 

 

● Dokumendis on pandud paika kergliiklusteede väljaehitamine ehitusjärjekordade 

kaupa, mis hõlmab ka käesolevas arengukavas käsitletud : 

  I jrk.  Paia rist-Eistvere lõik  

 II jrk  Nurmsi- Koigi-Paia risti lõik 

 

 

 

2.5. Seos Järvamaa hariduskorralduse arengusuundadega aastani 

2010 
 

 

Järvamaa hariduskorralduse arengusuunad 2010.aastani ( 15.12.2003  Järva maavanema 

korraldus nr 1179) ja sellest lähtuv Järvamaa hariduskorralduse arengusuundade tegevuskava 

2005-2007 toetavad Järvamaa arengustrateegiat, mille oodatavaks tulemuseks on maakonnas 

antava hariduse kvaliteedi kasv.
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2.6. Seos Järvamaa hooldusvõrgu arengukavaga 2005-2015 
 
Arengukava koostamisel on arvestatud piirkondlike vajaduste ja erisustega hooldusvõrgu 

ülesehitamisel ning teenuste planeerimisel. Eesmärgiks on võimalikult hea elukeskkond 

läbi kvaliteetsete tervishoiu- ja hoolekandeteenuste osutamise arvestades majandusliku 

efektiivsuse ning olemasolevate ja kättesaadavate ressurssidega. 

 
●  Hooldusvõrgu sihtgruppi kuuluvad püsiva tervisekahjustusega või funktsionaalsete 

häiretega inimesed, kes vajavad  pidevat perioodilist õendusabi ning hoolekannet. 

●  Omavalitsuse poolt pakutavate teenuste (koduteenus, eluasemeteenus, päevakeskused) 

arendamine piirkondlikest vajadustest lähtuvalt aastaks 2015. 

 

Seos valla arengukavaga: 

Valla arengukavas üheks ülesandeks on  hoolekande teenuste korrastamine ja kvaliteedi 

parandamine; eluasemeteenusena  pakutakse sotsiaalkorterit või pinda sotsiaalteenust 

vajavale isikule- Laimetsa sotsiaalmaja 

Teiseks -segahoolekandeasutuste väljaehitamine- Imavere Päevakeskus 

 

 

2.7. Seos Süda- Järvamaa ruumilise arengu strateegiaga aastani 

2015  
 

Süda-Järvamaa ruumilise arengustrateegia on piirkondlik kokkulepe. Strateegia on välja 

töötatud 6 valla üldplaneeringu töörühmade töö tulemusena. 

  

Seos Imavere valla arengukavaga: 

 

●  Südamaa ruumilise arengu ja maakasutuse põhimõtted- 

●  Tootmis ja ärimaad - Südamaal on suuremate arengueeldustega tootmis- ja ärimaad 

Imavere tööstusküla piirkonnas, see on ka maakondliku tähtsusega. 

●  Elamumaad- uute korruselamutega elamualade rajamine Imaveres 

●  Turismivõrgustiku väljaarendamine- Eesti Leivamuuseumi rajamine 

 

Südamaa ühised prioriteedid:  

Imavere Tööstusküla, neljarealine Tallinna- Tartu mnt, kergliiklusteede võrgustik, raudtee 

Imavereni. 
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2.8. Seos Järvamaa Spordi arengukavaga 2006-2010 
 

Järvamaa Spordi arengukava on kinnitatud 11.09 2006 Järva maavanema korraldusega nr 

377. Selles on analüüsitud maakonna spordi hetkeseisu ja probleeme ning kavandatud 

tegevused ja investeeringuvajadused eelseisvateks aastateks. Põhieesmärgiks on, et   

Järvamaal elaks teovõimeline, terve ja sportlik inimene. 

Järvamaa Spordi arengukavas on loetletud järgmised Imavere valla  spordi objektid: 

●  Jõusaali sisustamine 

●  Jalgpalliväljaku ehitamine  

●  Võrkpalli välisväljakud  

●  Tenniseväljakute ehitamine 

●  Korvpalli välisväljakud 

●  Valgustatud suusarada  

●  Spordiplatside rajamine küladesse 

●  Terviseraja renoveerimine  

●  Skate pargi ehitamine 

 

2.9. Järvamaa noorsootöökorralduse arengusuunad 2012 
 
Järvamaa arengustrateegiat toetav dokument, mille oodatavaks tulemuseks on maakonna 

noorte aktiivsuse kasv, osalemine avalikus elus ja noorteühingutes, suureneb noorte 

iseseisvus. Imavere valla arengukavas jälgitakse Järvamaa noorsootöö korralduse 

arengusuundi.
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3. LISAD 
 

3.1. Arengukava koostamise protsessis läbiviidud küsitluste 

tulemused 
 
Elanike küsitluste ankeedid saadeti 2006 aasta aprillis laiali koos Imavere valla lehega 

Imavere Sõnumid.(lisalehena) Valla leht ilmub üks kord kuus, trükiarv 450 eksemplari ning 

seda saavad kõik valla majapidamised ja ettevõtted tasuta oma postkasti.Vallaleht koos 

lisadega on väljas ka Imavere valla kodulehel Järva portaalis. Täidetud küsitlusankeetide 

kogumiseks olid valla territooriumil asuvasse kauplusesse ja raamtukogudesse ( Imavere , 

Käsukonna) paigaldatud vastavad postkastid.  

Kokkuvõte tagastatud ankeetidest avaldati Imavere Sõnumites augusti  numbris. 

 

7.1.1. Hinnangud ja probleemide kaardistamine (küsitlus aprillis 2006) 
 

450 vallalehega laialisaadetud ankeedist tagastati kuu aja jooksul 20, mis moodustab 4,4%. 

Vastamisaktiivsus ehk tagastatud ankeetide arv ühe elaniku kohta oli kõrgem Imavere 

kandis. 

Vastajatest 85% olid naised, ja 15% mehed. Vanuseliselt olid aktiivsemad 40 - 64 aastased 

naised. 

Valdkondi sai hinnata 5 palli süsteemis (0-5) 

Kõige kõrgemalt oli hinnatud 3 valdkonda (4,1 palli): sportimine ja vaba aja veetmise 

võimalused, lasteaia, kooli olukord ning antava hariduse tase ja sotsiaalhoolekande olukord 

vallas. 

Kõige madalamad hinded said järgmised valdkonnad: kuritegevuse vastane tegevus vallas 

(2,3 palli), tööjõu teadmised ja oskused (2,5) ja teede, ühistranspordi ja elektrivarustuse 

olukord (2,8 palli) 

 

1. Majandustegevus, ettevõtlus ja töö ( 3,3 palli): Selles valdkonnas hinnati kõige 

kõrgemalt ettevõtluse võimalusi vallas. Negatiivsena: teotahtelise tööjõu puudust ja 

voolavust,  puuduvad naistele sobivad töökohad või on madalapalgalised, puudus on 

oskustöölistest, ettevõtluses kitsas valdkond -puit, tööstuskülade kinnistute  omanike tegevus 

ettevõtete rajamisel passiivne,  

Kaubanduse osas on vajadus  korraliku toidu-ja tööstuskaupluse järgi. 

 

2. Elamumajandus ja tehniline infrastruktuur( 3,2 palli) Suurimaks probleemiks on 

elamumajandus: probleemid elektrienergiaga külades, elektrisüsteemid amortiseerunud -

vajadus elektriku järgi, ühismajade olukorrad viletsad (fassaadi lagunenud , amortiseerunud 

torustik,  katused). Eistvere külas puhta joogivee probleem.  

Suurt vajadust tuntakse üürikorterite ja elamispindade järgi. 

Ühistranspordiga ei jäädud rahule. Kohalikud teed külades ja asulates halvas olukorras. 

Interneti-ühendus külades puudulik.  

Paljude inimeste silma on riivanud hoolimatus heakorras. 
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3. Valla juhtimine ja kodanike osalemine valla juhtimises (3,6 palli) 

Suhteliselt rahule jäädi  vallamajas pakutavate avalike teenustega ja  oodatakse juhtkonna 

poolt aktiivset tegevust probleemide lahendamisel. 

 Rahulolematust tekitas vallavalitsus asutuse kesksus ning probleemne on  kohati liigne 

tähelepanu esindusfunktsioonile kui sisulisele tööle.  Tahetakse näha rohkem  võimalikku 

abipakkumist valla juhtkonna poolt probleemide lahendamisel.  

Kodanike osalemisel valla juhtimises  märgiti ära mitmel korral kodanikualgatuse 

puudumist. 

 

4. Haridus ja noorsootöö ( 3,8 palli ) 

Haridustase hinnati ainult heade ja väga heade hinnetega. 

Probleemiks lasteaias on töötajate madalad palgad.  

Noorsootöös olid põhiprobleemiks noorte kooskäimiskoha puudumine, noorte enda 

passiivsus, koolide pooleli jätmine, austus teiste külaelanike suhtes.  

 

5. Vaba aeg, kultuur, sport ,turism ja kodanikualgatus ( 3,7 palli) 

Selle valdkonna madalama keskmise hinde (3,2 palli ) sai kodanikualgatuse ja 

kultuurivaldkonna koostöö. Probleemina toodi   koostöö puudumine erivaldkondade vahel. 

Kõrgelt hinnati ka turismiga tegelemise võimalusi (3,8 palli). Potensiaalseks 

turismivaldkonnaks   on  kasutamata loodus, valla omapära: sood, rabad.  

Arenguvajaduseks  on toodud sportimisvõimaluste laiendamine väli tingimustes.  

 

6. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (3,8 palli) 

Kuigi need valdkonnad  olid äärmiselt kõrgelt hinnatud leiti, et vajavad edaspidigi  tuge. 

Imavere arstipunktis nuriseti ooteruumi kitsikuse pärast.  

Sotsiaalhoolekandes tunti muret Laimetsa sotsiaalmaja olukorra pärast. Soovitati 

elamistingimusi   kohandada  puuetega inimestele , rohkem toetada eakaid. 

 

7. Avalik kord ja turvalisus, kodanikukaitse ( 2,7 palli) 

See valdkond oli hinnatud kõige kriitilisemalt.  Kõige ohtlikum piirkond  Imavere asulas oli 

kõrtsi ümbrus. Vajadust tuntakse kohaliku konstaabli järele, kes oleks kohe kättesaadav, sest 

politsei saabub kohale hilinemisega ja probleemidesse ei süveneta.  

 
Tabel 28 Keskmised hinded valdkonniti 

 Valdkond Tulemus 

1 Majandustegevus,ettevõtlus ja töö 3,3 palli 

2 Elamumajandus ja tehniline infrastruktuur 3,2 palli 

3 
Valla juhtimine ja kodanike osalemine valla 

juhtimises 
3,6 palli 

4 Haridus ja noorsootöö   3,8 palli 

5 Vaba aeg, kultuur, sport, turism ja kodanikualgatus 3,7 palli 

6 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 3,8 palli 

7 Avalik kord ja turvalisus, kodanikukaitse 2,7 palli 
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3.2. Kaitstavad loodusobjektid ja vaatamisväärsused Imavere 

vallas. 
 

jrk. 

nr. 
Objekti nimetus Kaitseliik Asukoht 

1. 
 Laimetsa park 

 
Looduskaitse Laimetsa küla 

2. 
 Arheoloog J. Jungi sünnikoht 

 
Ajaloo Tammeküla 

3. 
 Risti mälestuspaik 

 
Looduskaitse Käsukonna küla 

4. 
 Pillissaare rändrahn 

 
Looduskaitse Jalametsa küla 

5. 
 Kikevere mälestuspaik 

 
Looduskaitse Jalametsa küla 

6. 

 Luuletaja R. Kamseni sünnikoht 

mälestuskiviga 

 

Ajaloo, 

Looduskaitse 
Imavere küla 

7. 

 Imavere meierei (üks esimesi  

ühistegelikke piimatööstusi) 

 

Ajaloo Imavere küla 

8. 
 Kivikalme I a.t. I pool 

 
Arheoloogiline Imavere küla 

9. 

 Kivikalme I a.t. I pool - II a.t. 

algus 

 

Arheoloogiline Taadikvere küla 

10. 

 Kivikalme I a.t. I pool - II a.t. 

algus 

 

Arheoloogiline Taadikvere küla 

11. 

 Kivikalme I a.t. I pool - II a.t. 

algus 

 

Arheoloogiline Taadikvere küla 

12. 
 II MS langenud NA võitlejate 

vennashaud mälestussambaga 
Ajaloo Puiatu küla 

13. 
 Rändrahn "Kabala kivi" 

 
Looduskaitse Eistvere küla 

14. 
 Eistvere park 

 
Looduskaitse Eistvere küla 
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3.3. Registreeritud ettevõtted  äriregistris.  
 

 (Äriregistri seisuga  01.09.2008) 

                                                                    

 

 

 

 

 

Ettevõtte täisnimi Äriregistri koodTegevusala Töötajate arv valla elanike

A/S Imavere Saeveski 10103215 saematejali tootmine 320 100

A/S Risti Agro 10201231 põllumajandus 45 35

A/S Avateks Auto 10055410 transport teenused 33 15

AS San Revilo 10463577 tarkvara koostamine 4 2

A/S Reinsalu Auto 10288491 siseriigilised autoveod 35 3

A/S Graanul Invest 10990825 puidugraanulite tootmine

A.A.N.Veod OÜ 10905558 transport teenused 3 1

Araka Projekt OÜ 10623506 Projekteerimine 1 1

Meestelaenutus OÜ 11431973 Teenustööd 4 2

Metsatalu Grupp OÜ 11036544 saematerjali töötlemine

Ojasaare Paradiis OÜ 11498032 Puhkemajutus 2 1

OÜ A.Jalander Eesti 10519329 puidutoodete müük ja töötlemine 7 1

OÜ Delcotek 10756673 puidugraanulite tootmine

OÜ Erideck 10346395

OÜ Estoland 10277331 puidu eksport ja tootmine

OÜ Fabrik 10399492 saematerjali töötlemine

OÜ Felkman 10901891 transport teenused 8

OÜ Finnsolo 10996420 rehvitööd 2 2

OÜ Hextall 10168858 puidumaterjali tootmine 25 15

OÜ Imavere Arendus 10924248 turism, toitlustamine 14 6

OÜ Imavere Rool 10506396 transportteenus 5 5

OÜ Imavere Soojus 10455397 Soojuse tootmine ja müük,  vee ja kanalisatsiooni teenused, muru niitmine4 4

OÜ Jakriline 10482891

OÜ Mati Hõbemägi 10923208 turismiteenused 5 5

OÜ Rollerson 10430500

OÜ Rüütel Brian 10541872 mootorsõidukite rent

OÜ Framski 11072623

OÜ Jaanalinnufarm 11247577 turism 2 2

OÜ Kasekilp 11294513 2 2

OÜ Mägede 10952150 põllumajanduslik tootmine

OÜ Purutuli 10945474 puidujäätmete töötlemine 5 1

OÜ Rehvid Grupp 11160540 rehvitööd

OÜ Serles Invest 10928387 puidumaterjali tootmine

Virelta OÜ 11230513 ehitus-ja remonditööd 3 1

Alexela Trade OÜ  Imavere tankla 10345415 Kütuse müük

AS Eesti Post Imavere side postiteenus 3 3

Imavere A jaO kauplus 10097762 kauplus 5 2

Eesti Piimandusmuuseum 70005982 Piimatöötlemise ajaloo eksponeerimine, kogumine, teaduslik uurimine, tutvustamine9 9



Imavere valla arengukava 2009-2016 

                                                  83 

 

LISA  

3.4. Tabelid 
 

Tabel 1 Rahvaarvu muutus 6 aasta jooksul        lk  12 

Tabel 2 Rahvaarv külades käesoleva ja eelmise arengukava koostamise ajal   lk  13 

Tabel 3 Sünnid, surmad 2003-2007         lk  13 

Tabel 4 Elanikkonna soolis-vanuseline jaotus:        lk  14 

Tabel 5 Imavere valla (kaas)omandis olevad ettevõtted, sihtasutused, liikmelisus lk  18 

Tabel 6 Imavere vallaeelarve 2007, 2008 (krooni)       lk  19 

Tabel 7 Üksikisiku tulumaksu laekumine ja prognoos 2008-2010 ( tuhat krooni) lk  20 

Tabel 8 Imavere valla finantskohustuste maksegraafik seisuga 01.08.08 (krooni)  lk  20 

Tabel 9 Ettevõtlus valdkonniti         lk  21 

Tabel 10 Registreeritud töötud Imavere vallas ja naaberomavalitsustes   lk  22 

Tabel 11 Tööealise elanikkonna sooline ja vanuseline koosseis 2008 a.    lk  22 

Tabel 12 Valla maaliikide osatähtsus (seisuga 01. 08. 2008).    lk  26 

Tabel 13 Omandireformi käik valla korralduste alusel(seisuga 01.08. 2008)  lk  27 

Tabel 14 Imavere valla ühistranspordi tehnilised andmed(kevad 2008)   lk  29 

Tabel 15 Imavere valla elamute jaotus asulate kaupa       lk  30 

Tabel 16 Lõpetajad ja kooli astujad 2001-2008          lk  36 

Tabel 17 Õpilaste arvu prognoos kolmeks aastaks       lk  37 

Tabel 18 Keskhariduse omandamine Imavere valla õpilaste seas     lk  38 

Tabel 19 Imavere spordiobjektide investeeringud       lk  44 

Tabel 20 Eesti Piimandusmuuseumi külastatavus       lk  45 

Tabel 21 Majutusettevõtted Imavere vallas ( 2008. aastal)      lk  45 

Tabel 22 Mittetulundusühingud Imavere vallas       lk  48 

Tabel 23 Hoolekande sihtgrupid           lk  50 

Tabel 24 Statistikat hoolekande teenuste kohta 2005 - 2007.a. Imavere vallas  lk  50 

Tabel 25 Kuritegevus Järvamaal 2007.a        lk  53 

Tabel 26 Tulekahjusid Imavere vallas  2007.a      lk  55 

Tabel 27 Imavere valla strateegilise arendamise mudel      lk  61 

Tabel 28 Keskmised hinded valdkonniti        lk  107
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3.5. Munitsipaalomandisse taotletavad  maaüksused: 
 
Elamumaa: 

Kõnnumaa maaüksus Imavere külas, ligikaudne pindala 0,48 ha,  

Maasaare maaüksus Imavere külas, ligikaudne pindala 26,0 ha,  

Õunapuu maaüksus Imavere külas, ligikaudne pindala 0,2 ha,  

Hõberemmelga maaüksus Imavere külas, ligikaudne pindala 0,4 ha,  

Luuka maaüksus Imavere külas, ligikaudne pindala 0,4 ha,  

Arenduse maaüksus Käsukonna külas, ligikaudne pindala 5,5 ha.  

 

Sotsiaalmaa: 

Mängumaa maaüksus Imavere külas, ligikaudne pindala 2,5 ha,  

Koduõue maaüksus Taadikvere külas, ligikaudne pindala 1,3 ha,  

Kikevere pargi Jalametsa külas,  ligikaudne pindala 0,14 ha. 

Rohtaia maaüksus Käsukonna külas, ligikaudne pindala 3,3 ha,  

Võilille maaüksus  Imavere külas,  ligikaudne pindala 1,1 ha. 

 

Maatulundusmaa 

Kõrrepõllu maaüksus Taadikvere külas, ligikaudne pindala 1,9 ha.  

 

Sotsiaal-, tootmis -ja ärimaa: 

Pajustiku maaüksus Käsukonna külas, ligikaudne pindala 3,0 ha. 

 

Ärimaa: 

Kopliõue maaüksus Imavere külas, ligikaudu 0,6 ha. 
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3.6. Imavere valla kohalikud teed 
 

tee nr  tee nimetus      pikkus meetrites 

    1  Käsukonna tee  4000 

    2  Posti tee   1430 

    3  Jalametsa tee  4530 

    4  Mugeri tee   2390 

    5  Kikevere tee  1290 

    6  Tammeküla tee  3270 

    7  Laimetsa tee    500 

    8  Pällastvere tee  4010 

    9  Lepametsa tee  3220 

  10  Upi tee   1240 

  11  Kaare Külatagune tee 1340 

  12  Kadastiku tee  2500 

  13  Taadikvere tee  3100 

  14  Mägede-Porissaare 2020 

  15  Kooli tee   2570 

  16  Puiatu tee   1260 

  17  Mõisa tee   1200 

  18  Võrevere tee  4530 

  19  Prügila tee     410 

  20  Oja tee     370 

  21  Lutruse tee     650 

  22  Tõrrepõhja tee    330 

  23  Kureküla tee  1240 

  24  Imavere tee   1650 

  25  Metsapere tee  2200 

  26  Tiidu põik     480 

  27  Fabriku tee     270 

  28  Kamseni tee    760 

  29  Järavere tee  1210 

  30  Grüntali tee    850 

  31  Saare tee     850 

  32  Tillo tee     230 

  33  Saarekuusiku tee    420 

  34  Elamutee     270 

  35  Antsu tee     460 

  36  Hans Rebase tee    210 

  37  Sapi tee     360 

  38  Kiriku tee     590 

  39  Mõmmimäe tee    340 

  40  Nurme tee     118 

  41  Kodunurme tee    191 

101  Rebase tee     830 

103  Niinemetsa tee  1600 
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104  Hirsi tee     520 

115  Soomiku tee    290 

116  Raba tee     980 

118  Pelda tee     230 

124  Epahansu tee  2160 

128  Lõhekivi tee    720 

129  Oru tee     580 

130  Topi tee     200 

137  Kopliotsa tee    660 

138  Linna tee     310 

139  Kitsetiiva tee  1000 

142  Leisu tee     360 

144  Paia tee     410 

147  Paemurru tee    700 

150  Kaera tee       80 

152  Karusaare tee    900 

159  Väljaotsa tee    810 

163  Tooma tee     390 

167  Kaasiku tee     470 

169  Lõimetsa tee  1550 

170  Rendi tee     490 

174  Mugerimõisa tee  1340 

175  Tagametsa tee    390 

176  Küünla tee     780 

178  Leemeti tee   1460 

182  Valgepea tee  1010 

185  Lendre tee   1100 

198  Otsa tee     660 

206  Talli Jüri tee    790 

208  Kopli tee     310 

220  Sillaandrese tee    460 

224  Kingu tee     510 

225  Tammiku tee    530 

229  Kungla tee     710 

230  Tõnureinu tee    200 

231  Kalmesaare tee    180 
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