
KOSE VALLA ARENGUKAVA 2035: INVESTEERINGUTE JA TEGEVUSTE KAVA 2022+

INVESTEERINGUTE KAVA (tuhat eurot)

KOV 

eelarve 

osakaal 

maksum

usest 

2023 2024 2025 2026+

Täiendavad võimalikud 

rahastusallikad, 

märkused

Kose Gümnaasiumi juurdeehitus 100% 1550

Oru Põhikooli renoveerimine 70% 1450 RTK

Kose uue lasteaia ja lähiala projekteerimine 100% 250

Kose uue lasteaia ehitamine 100% 1700 1700 1700 Erasektor

Ardu Kooli renoveerimine 60% 660 600 RTK

KOKKU 3250 1700 2360 2300

Päevakeskuse ruumide remont 100% 470

Hariduse 2A hoone rekonstrueerimisprojekti koostamine 100% 30 30

Hariduse 2A hoone rekonstrueerimine 50% x CO2 meede

KOKKU 470 30 30 0

Kose keskväljaku projekteerimine 100% 155

Kose keskväljaku etapiline väljaehitamine 50% 500 500 x
SF avalike teenuste 

arendamise meede

Kose uue jäätmejaama arendamine ringmajanduskeskusena 40% 50 100 150 KIK

Teede auditi läbiviimine 100% 30

Teede-tänavate korrashoid teehoiukavast lähtuvalt 100% 400 450 450 500

Tänavavalguse renoveerimine 100% 7 8 8 9

Kaugtöövõimaluste loomine avalike ruumide baasil 25% 30 Leader

Kolu-Oru jalg-ja jalgrattatee (JJT) väljaehitamine 40% 976 TRAM, RTK

Kose-Uuemõisa Pargi tn JJT, Ojasoo-Habaja JJT projekteerimine ja 

ehitamine
100% 50 50 x koostöös TRAMiga, RTK

Paunküla JJT ehitamine 100% x

KOKKU 1 668 1138 1 108 509

Kose-Uuemõisa mängu-ja spordiväljaku rajamine 70% 250 Leader

Kose staadioni renoveerimine 40% 50 400 460 MATA programm

IV KULTUUR JA SPORT

II SOTSIAAL

I HARIDUS

III ELUKESKKOND



Vaba aja ja rekreatsioonivõimaluste arendamine piirkondades 

(mänguväljakud, spordiväljakud, välijõusaalid, matkarajad jms)
100% 25 25 25 25 Erinevad fondid, partnerid

Kunstmuru jalgpalliväljaku projekteerimine ja rajamine 100% 30 x x

Habaja külakeskus „Fresko“ kaasajastamine x x x Külakeskuse initsiatiiv

Kose noortelava ja laululava kaasajastamine x x x

KOKKU 355 425 485 25

V JUHTIMINE

Uue vallamaja projekteerimine ja ehitamine x x

KOKKU 0 0 0 0

INVESTEERINGUD KOKKU 5743 3293 3983 2834

2023 2024 2025 2026+ Märkused

Kose-Kose-Uuemõisa piirkonna lasteaia- ja koolikohtade pakkumise 

alternatiivide analüüs, tegevusplaani koostamine ning elluviimine
x

Vallaülese tugikeskuse loomine toe võimaluste tagamiseks HEV-lastele 

lasteaedades ja koolides 
x

Haridustöötajate palgakorralduse kaasajastamine, motivatsioonipakettide 

loomine
x x

Praktiliste tegevusvõimaluste pakkumine noortele (õpilasmalevad, 

töölaagrid jms)
5 5 5 5

Noorte omaalgatuse toetamine, noorte kaasamine otsustusprotsessidesse
2 2 2

Ametikorterite kaasajastamine uutele spetsialistidele x x x x

Nüüdisaegne õpikäsituse süsteemne rakendamine haridusasutustes x x x x

Mobiilse noorsootöö arendamine x x x

Koostöös kõrgkoolidega praktikavõimaluste pakkumine x x x

Formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimiskava koostamine ja 

rakendamine
x x x

Teenuste vajaduse kaardistamine olulisemate sihtrühmade lõikes 

(vanemaealised, pered, pikaajalised töötud) koostöös 

haridusvaldkonnaga 

x

I HARIDUS

TEGEVUSTE KAVA

II SOTSIAAL



Sotsiaalvaldkonna teenuste arendamise kontseptsiooni koostamine, sh 

Hariduse 2A hoone ruumiprogramm 
x

Kommunikatsioonitegevuste kavandamine ja elluviimine vajadustest 

(kaardistusest) lähtuvalt
x

Ligipääsetavuse tagamine avalikele hoonetele (kaardistus ja sellest lähtuv 

tegevusplaan)
x x

Jäätmeveo korraldamine uutest põhimõtetest lähtuvalt x x x x

Ühisvee ja -kanalisatsiooni arengukava koostamine 10

Soojamajanduse arengukava koostamine 5 5

Kommunaalettevõtete ühinemise vm alternatiivide analüüs, valikute 

tegemine
x x

Keskusalade ruumikavade koostamine ja elluviimine (Kose-Uuemõisas, 

Ardus, Orus)
x x x Koostöös külaseltsidega

Nõudepõhise ühistranspordi pilootprojekti läbiviimine, erinevate 

lahenduste katsetamine  (nt rattarent, isesõitev buss, kogukonnatakso jms) x x
SF Avalike teenuste 

arendamine

Rohetiigri programmiga liitumine x

Valla energia- ja kliimakava koostamine 50% 10 KIK

Kohaliku omavalitsuse hoonete ja ruumide kasutamise hetkeolukorra 

kaardistus, ristkasutusvõimaluste analüüs ning sellest lähtuva tegevusplaani 

koostamine (eelkõige Kose ja Kose-Uuemõisa)

x x

Rohevõrgustiku teemaplaneeringu koostamine 25 25

Valla kultuurikorralduse (sh rahastamine, külavanemad) mudeli 

väljatöötamine ja rakendamine
x x

Spordivaldkonna haldusmudeli väljatöötamine ja rakendamine x x

Kihelkonnamuuseumi kontseptsiooni väljatöötamine ja plaani elluviimine
x x x

Kose-Uuemõisa Kosejõe 6 kinnistu arendamise tegevusplaani koostamine 

ja elluviimine
x x x x

Valla raamatukogude arendamine valdkonna arengukavast lähtuvalt x x x x

Laulu- ja tantsupeol osalevate kollektiivide toetamise jätkamine x x x x

JUHTIMINE

Täiendavate spetsialistide ametikohtade loomine eelkõige 

majandusarengu, hariduse ja arenduse valdkonnas (sh järelvalve; 

haridusspetsialist, arendusspetsialist)

35 35 35

III KESKKOND

IV KULTUUR JA SPORT



Haldusvaldkonna tugiteenuste konsolideerimise võimaluste analüüsi ja 

tegevusplaani koostamine
10

Valla visuaalse stiiliraamatu koostamine 5 5 5

IT-valdkonna auditi ja arendusplaani koostamine x

Elanike rahuloluküsitluse läbiviimine x

Kasutajasõbralike e-teenuste arendamine x x x x

GISil põhinevate lahenduste kasutuselevõtmine x x

Elanikkonnakaitse kontseptsiooni arendamine x x x x

Kogukonnakomisjoni tegevuse toetamine x x x x


