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Arengukava koostamise metoodika 

 

 

Käesolev arengukava on koostatud Järvakandi vallale aastateks 2015 – 2025. Arengukava koostamise 

eesmärgiks oli põhiliste muutusvajaduste ning arengusuundade valimine ja nende põhjal 

eelarvestrateegia koostamine.  

Arengukavas kirjeldatud valdkondade valiku puhul lähtuti teemadest, mis on olulised valla, kui terviku 

juhtimiseks ja arendamiseks. Nendeks valdkondadeks on: 

 Looduskeskkond 

 Majanduskeskkond 

 Elu- ja sotsiaalkeskkond 

 Tehiskeskkond 

Arengukava koostamisel lähtuti kahest tasandist, mille abil oli kerge määratleda valla põhilisi 

arengusuundasid. Esiteks hetkeolukorra iseloomustus ja analüüs ning teiseks visioon ja 

arengueesmärgid. Nende tasandite vahele jääb muutusvajadus ehk tegevused, mida on vaja teha, et 

jõuda soovitud olukorrani. Muutusvajaduste analüüside tulemusena sündisid põhilised arendussuunad 

erinevatele valdkondadele. 

 

Arendussuundade ja muutusvajaduste põhjal on koostatud eelarvestrateegia, kus on täpselt määratletud 

tegevused, mis on vaja sooritada, palju kulub selleks ressursse ning kes vastutavad. See loob selge ja 

mõõdetava plaani valla arendamiseks ning selleks vajaliku  ressursside jaotuse. 
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Järvakandi valla visioon 

  

Järvakandi valla visioon on kirjeldatud järgmiste parameetrite abil: 

  

Soovitud olukord 

 Erinevates valdkondades tegutsevad ettevõtted (tööd naistele ja meestele). 

 Teenuste: kättesaadavus, hulk ja kvaliteet kasvaks. 

 Atraktiivne tõmbekeskus elanikele ja turistidele. 

 Kaasaegne infrastruktuur. 

 Töötav tehnopark. 

 Alus- ja põhihariduse kättesaadavus säilib. 

 Valla halduspiirkonna suurendamine ettevõtluse arendamiseks.  

 Vabaaja ja vabaõhu keskus ja suurüritused (toimiv klaasikoda). 

 Klaasipealinna arendamine klaasiga seotud tegevuste kaudu. 

 

Mittesoovitud olukord 

  Ettevõtluses monofunktsionaalsuse jätkumine. 

  Sotsiaalset tuge vajavate inimeste arv kasvab. 

  Sunnitud liitumised riigi ettekirjutuste järgi. 

  Klaasitööstuse kadumine. 

  Riigipoolsete finantsressursside vähenemine. 

  Elatustaseme langus. 

  Päästeteenistuse kadumine. 

  Ebaõnnestumine lisafinantseeringute hankimisel (EL fondid). 

 Noortele suunatud tegevuste vähenemine. 

 Turismi hääbumine 
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Valdkondade eesmärgid 

Lähtuvalt valla üldisest visioonist on erinevad eesmärgid püstitatud ka valdkondadele. 

LLoooodduusskkeesskkkkoonnddLoodussäästliku infrastruktuuri arendamine 

 

MMaajjaanndduusskkeesskkkkoonnddUute ettevõtete käivitamine 

• Tehnopargi rajamine 

• Töökohtade pakkumine Järvakandis ~600 inimesele 

• Ettevõtete sidumine kohaliku haridussüsteemiga 

• Omavalitsuse haldusteenuste kvaliteedi tõstmine 

• Turism 

 

EElluu--  jjaa  ssoottssiiaaaallkkeesskkkkoonnddAvatud õppekeskuse loomine (eelkutse, täiend- ja ümberõppe võimalused) 

 Hooldekodu arendamine ja laiendamine 

 Noortele suunatud huvitegevuste ja teenuste arendamine 

 Teenuste kvaliteedi ja -hulga tõstmine 

 Ühistranspordi arendamine (juurdepääsu parandamine tõmbekeskustele) 

 Haridussüsteemi  kaasajastamine 

 Kultuuri- ja huvitegevuse laiendamine 

 Spordiklubide jätkusuutlikkuse tagamine ja arendamine 

 Spordiväljakute taastamine 

 Spordi ja matkaradade arendamine 

 Terviseedendus 

 Klaasipealinn -> muuseum, klaasikunstiring 

 Sotsiaal- ja haridusobjektide kaasajastamine 

 Vabaaja, harrastuste ja spordiga seotud komplekside arendused  

TTeehhiisskkeesskkkkoonndd 

• Ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni kaasajastamine ja laiendamine 

• Koostootmisjaama ehitamine 

• Kaugküttesüsteemide kaasajastamine 

• Tänavavalgustuse kaasajastamine 

• Pargi tänava ja Vana- Asula tänava infrastruktuuri terviklahendid 

• Tänavatevõrgu arendamine 

• Tootmisala arendamine 

• Kaasaegsed teenindus- ja kaubanduskompleksid 
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Valdkondade iseloomustused 

  

Järvakandi valla iseloomustamisel on lähtutud neljast erinevast keskkonnast, kus on välja toodud 

põhilised märksõnad, mis iseloomustavad Järvakandi valda.  

 

LLoooodduusskkeesskkkkoonndd  

• Vald on ümbritsetud metsadega ja rabaga 

• Parkmetsad ja haljasalad vallas 

• Valda läbib Nurtu jõgi 

• Raba ja järved on lähedalSulleri puhkeala  

  

MMaajjaanndduusskkeesskkkkoonndd  

• Klaasitööstus 

• Puidutööstus  

• Metallide töötlemine 

• Transportteenused 

• Soojusenergeetika 

• Kaubandus 

• Toitlustus 

• Turism 

• Teenindus (juuksurid, pediküür, maniküür, saun, õmblejad, autoremont, majutus, kingsepp jne) 

• Tankla 

• Kommunaalmajandus 

• Turg 

• Kalmistu 

• Kaubanduskeskus ja kauplused 

• Munitsipaalkorterid 

 

EElluu--  jjaa  ssoottssiiaaaallkkeesskkkkoonndd  

 Kool 

 Lasteaed   

 Kultuurihall   
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 Perearst 

 Hambaravi 

 Füsioteraapia kabinet  

 Apteek 

 Hooldekodu 

 Koduhooldus 

 Eakate päevakeskus 

 Raamatukogu 

 Spordiklubid  

 Kogudused 

 Kalmistu 

 Kristlik missionikeskus 

 Klaasimuuseum 

 Klaasikoda 

 Klaasiring 

 Galerii 

 MTÜ-d 

 Jahiselts 

 Kaitseliit 

 Postkontor 

 Noortekeskus 

 Pangaautomaat 

 Kirik 

 Staadionid 

 Vibumaja ja vibuväljak 

 Motokompleks 

 Terviserajad 

 

TTeehhiisskkeesskkkkoonndd  

• Klaasitööstus 

• Puidutööstuse kompleksid 

• Metalli- ja remondiettevõtete kompleksid 

• Transpordiettevõtete kompleksid 

• Elektrivõrk (kahepoolne varustus) 

• Gaasitrass 

• Veeldatud hapniku tootmisjaam 
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• Tänavavalgustus 

• Ühisveevärk ja – kanalisatsioon 

• Tänavate võrgustik 

• Biopuhasti 

• Veetöötlusjaam  

• Kaugküte 

• Tankla 

• Riiklik Päästekomando 

• Jäätmete kokkukandepunkt 
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Omavalitsuse tugevused, nõrkused, ohud ja muutusvajadused 

  

Järgnevates osades on analüüsitud valdkondade kaupa Järvakandi valla tugevusi, nõrkusi ning ohte. 

Nende analüüsi tulemusena ja valdkondade eesmärkide alusel on välja toodud põhilised 

muutusvajadused, mis tagaksid vallale jätkusuutliku arengu. 

  

LLoooodduusskkeesskkkkoonndd  

TUGEVUSED  

• Ümbritsev mets ja raba 

• Nurtu jõgi 

• Puhas õhk 

• Parkmets 

• Sobilik tööstusmaa – hea keskkonnataluvus  

• Lumerohked talved 

 

NÕRKUSED 

• Niiske kliima 

• Kõrghaljastuse vananemine  

• Looduslike puhkamisvõimaluste puudumine 

• Loodusturismi puudumine 

• Raskeveokite koormus 

• Elanike madal keskkonnateadlikkus  

• Loodussõbralike liikumisvõimaluste vähesus 

• Suured temperatuuride kõikumised 

 

OHUD 

• Tööstusega seotud reostused 

• Tormid 

• Raba- või metsatulekahjud 

• Põhjavee kõrge tase ja reostusoht 

 

MUUTUSVAJADUSED 
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• Puhketsoonide arendamine looduses  

• Liikumisvõimaluste arendamine looduses, sh koostöö Kehtna valla ja RMK-ga 

• Parkide ja haljasalade uuendamine ja arendamine 

• Ökoloogilise, loodussäästliku ja tervisliku elulaadi propageerimine 

• Kevadine prügivedu 

• Heakorra alane ja keskkonna järelvalve 

• Suletud prügila nõrgvee ja põhjavee seire 

  

MMaajjaanndduusskkeesskkkkoonnddTUGEVUSED 

• Klaasitööstus 

• Puidutööstus 

• Transportteenused 

• Metalli – ja remonditööd 

• Omavalitsuse ja ettevõtjate vaheline koostöö 

• Kommunikatsioonide hinnatase 

• Soodsad kinnisvara- ja rendihinnad 

• Tõmbekeskus 

• Teenindus ja kaubandus 

• Koostöö teiste omavalitsustega 

NÕRKUSED 

• Suhteliselt monofunktsionaalne 

• Väikeettevõtete vähene jätkusuutlikkus 

• Metallitööstuse vähene turg 

• Kvalifitseeritud tööjõu vähesus 

• Vallal puuduvad laiemad ettevõtluspiirkonnad  

• Tööjõu sissevool naaberpiirkondadest 

• Turismiga seotud ettevõtluse vähesus 

• Kesine infokeskkond investoritele 

• Toitlustus- ja kaubandusettevõtete vähesus 

 

OHUD 



Järvakandi valla arengukava 2015 – 2025  

 

11 
 

• Klaasitööstuse sulgemine 

• Palgataseme langus 

• Riikliku Päästekomando kadumine  

• Haridus- ja sotsiaalteenuste vähenemine 

• Turismi hääbumine 

• Tööealise elanikkonna vähenemine 

• Kõrgharidust nõudvate töökohtade vähenemine 

MUUTUSVAJADUSED 

• Osalemine turismiketis 

• Järvakandi, kui tõmbekeskuse arendamine 

• Halduspiirkonna suurendamine, vanade piiride osaline ennistamine  

• Ettevõtjate vahelise koostöö arendamine 

• Projektide koostamise toetamine  

• Tehnopargi rajamine 

• Haldusteenuste kvaliteedi tõstmine 

• Ettevõtlust soodustavate koolituste arendamine 

 

EElluu--  jjaa  ssoottssiiaaaallkkeesskkkkoonndd 

Elu ja sotsiaalkeskkond on kõige rohkem ressursse tarbiv valdkond ning seetõttu on jagatud see 

erinevateks osadeks, et kirjeldada täpsemalt erinevate osade hetkeolukorda ning määratleda 

muutusvajadused. 

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja elukeskkond 

TUGEVUSED  

  Perearsti, hambaarsti ja füsioteraapia teenused  

  Apteek  

  Avahooldus 

  Päevakeskus 

  Hooldekodu 

  Turvalisus 

  Saun 

 

NÕRKUSED 

  Eriarstid on liiga kaugel 
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  Tööpuudus 

  Elanikkonna vähenemine ja vananemine 

 Sotsiaalteenuste vähesus 

 MTÜ-de vähesus 

 

OHUD 

 Sotsiaalkoormuse kasv 

 Riiklike toetuste vähenemine 

 Eestvedajate lahkumise tõttu valdkonna tegevuste hääbumine 

 

MUUTUSVAJADUSED 

 Sotsiaalobjektide arendamine 

 Avahoolduse arendamine 

 Arendada perearstikeskust ja apteeki  

 Koostöö süvendamine naaberpiirkondadega 

 Turvalisuse tagamise toetamine  

 Töötute aktiviseerimine  

 MTÜ-de loomise toetamine 

 Vibuklubi Ilves ja parasportlaste koostegevus 

 

Haridus ja noorsootöö 

TUGEVUSED 

•  Hariduse kättesaadavus põhihariduse tasemel 

•  Kaadri jätkusuutlikkus  

•  Kaasaegne noortekeskus 

•  Tõmbekeskuseks naaberpiirkondadele 

•  Kaitseliidu noorteorganisatsioonid  

•  Mitmekesine huvihariduse pakkumine 

•  Klaasiring 

•  Üle-eestiline õpilaste kunstikonkurss „Minu klaas“ 

•  Spordiklubide tegevused (sh. rahvusvaheliste võistluste korraldamine) 

 

NÕRKUSED 

• Laste vähesus  



Järvakandi valla arengukava 2015 – 2025  

 

13 
 

• Lasteaia ja kooli tugisüsteemide kaader 

• Kohalik täiend- ja ümberõpe  

• Alusharidusega seotud töötajate motivatsioon 

• Teabepäevad, täiendkoolitus elanikele ja kolmandale sektorile 

• Side ja koostöö lastevanematega 

• Riigi ja omavalitsuse toetused  

• Valikainete vähesus 

 

OHUD 

• Õpilaskonna vähenemine 

• Kooli ümberkorraldamine 

• Kooli spetsialiseerumise puudumine 

 

MUUTUSVAJADUSED 

• Lasteaia arendamine 

• Koostöö lastevanematega 

• Tehnoloogiapargi koolituskeskus töö käivitamine (tööõpetus, ümber- ja täiendõpe) 

• Teabepäevad, täiendkoolitus elanikele ja kolmandale sektorile 

• Avatud noortekeskuse efektiivsem kasutamine 

• Kooli arendamine 

• Kooli ja lasteaia tugisüsteemi arendamine 

• Kooli, noortekeskuse ja spordiklubide koostöö arendamine 

 

Kultuur, sport ja vaba aeg 

TUGEVUSED 

• Aktiivsed inimesed  

• Tugevad traditsioonid  

• Vibuklubi “Ilves” 

• Noortekeskus 

• Klaasialane tegevus, klaasikunstiring 

• Spordiklubid 
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• Spordirajatised  

• Huviringid erinevate vanusegruppidele  

• Raamatukogu 

• Klubiline tegevus 

• Kogudused 

 

NÕRKUSED 

• Vähene koostöö erinevate tegijate vahel 

• Ringijuhtide vähesus 

• Elanikkonna vähene kultuuri tarbimine 

• Uute algatuste vähesus 

• Tehnikaspordi eestvedajate puudumine 

• Riigitoetuste vähesus 

• Ettevõtjate vähene toetus 

• Spordirajatiste amortiseerumine 

 

OHUD 

• Aktiivsete inimeste lahkumine  

• Ebaõnnestumine projektides 

• Elanikkonna vähenemine / vananemine 

• Tulubaasi vähenemine 

 

MUUTUSVAJADUSED 

 Kultuurihalli efektiivsem kasutamine  

 Raamatukogu arendamine 

 Spordi ja huviringide mitmekesistamine ja suurem toetamine 

 Spordirajatiste kaasajastamine 

 Parimate tunnustamine 

 Klaasimuuseumi jt klaasiga seotud tegevuste arendamine 

 

TTeehhiisskkeesskkkkoonndd  

TUGEVUSED 

• Kaugküttevõrgustik 
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• Gaasitrassid 

• Elektrivõrk  

• Biopuhasti 

• Veepuhastusjaam 

NÕRKUSED 

• Puudulik tänavavalgustus 

• Kaugkütte süsteemi halb olukord/aegumus 

• Raskeveokite liikumine keskuses 

• Teede halb kvaliteet 

• Munitsipaalkorterite halb olukord 

• Valla hoonete optimeeritus/vähenev kasutus 

• Maagaasil toimiva kaugkütte kõrge hind 

• Tühjana seisvad erastatud korterid 

OHUD 

• Ebaõnnestumine finantsprojektidega 

• Maagaasiga varustamise katkemine 

 

MUUTUSVAJADUSED 

 Maagaasil küttele alternatiivi leidmine 

 Tänavate pinnakatete parandamine 

 Tehnopargi kommunikatsioonide rajamine 

 Tänavavalgustuse kaasajastamine ja laiendamine 

 Kergliiklusteede arendamine 

 Ühendusteede parandamine Järvakandi, Eidapere, Vändra, Kaisma, Kõnnu, Valgu suundadel 

 Koostootmisjaama ehitamine  

 Sidetrasside arendamine 

 Elektriliinide arendamine 

 Viitade paigaldamine 

 Raskeveokite ümbersuunamine koos ümbersõidutee välja ehitamisega 
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Järvakandi valla arengusuunad 

Järvakandi valla põhilised arengusuunad erinevates valdkondades on järgmised: 

 

 

 Loodussõbraliku keskkonna säilitamine ja arendamine. 

 Osalemine koostöös 

 Ettevõtluse aktiviseerimine tööstusala arendamise kaudu.  

 Omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine. 

 Koduhoolduse ja sotsiaalteenuste arendamine. 

 Turvalise elukeskkonna tagamine. 

 Kohaliku haridussüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine. 

 Noorsootöö arendamine. 

 Kultuurielu aktiviseerimine ning inimeste kaasamine  ühistegevustesse. 

 Erinevate spordialade ja harrastuste arendamine. 

 Loodussäästliku infrastruktuuri kaasajastamine. 

 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalobjektide kaasajastamine. 

 Ettevõtluse toetamine. 

 Klaasipealinn 
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Valitud arengusuundade realiseerimise kava 

 

Arengusuunad tulenevad erinevate valdkondade muutusvajaduste sünteesist, mida on täpsustatud 

konkreetsemate ja mõõdetavate tegevustega. Järgnevalt on toodud arengusuunad ja nende 

realiseerimiseks tehtavad tegevused. 

  

LLoooodduusskkeesskkkkoonndd  

 Loodussõbraliku keskkonna säilitamine ja arendamine. 

 

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 

1 Puhketsoonide arendamine looduses  

1.1 Terviseraja ja Nurtu jõe ülemjooksu tervendamine 

1.2 Suveürituste platsi väljaehitamine 

1.3 Üldplaneeringu kaasajastamine 

2 Parkide ja haljasalade arendamine, taastamine, uuendamine 

3 Ökoloogilise, loodussäästliku ja tervisliku elulaadi propageerimine 

3.1 Ohtlike jäätmete kogumine 

3.2 Jäätmete kokkukandepunkti arendamine 

4 Heakorra alane ja keskkonna järelvalve 

4.1 Keskkonnareostuste jälgimine 

4.2 Heakorraeeskirjade jälgimine 

5 Suletud prügila nõrgvee ja põhjavee seire 

6 Loodusrajad (laudteed, liikumisvõimalused) 

  

MMaajjaanndduusskkeesskkkkoonndd  

 Osalemine koostöös 

 Ettevõtluse aktiviseerimine tööstusala arendamise kaudu.  

 Omavalitsuse haldussuutlikkuse tõstmine. 

 

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 

1 Osalemine turismiketis 

1.1 Turismikontseptsioon 

1.2 Koostöö naaberpiirkondadega 

1.3 Miljööväärtuse tõstmine 
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2 Halduspiirkonna laiendamine 

2.1 Naaberkülade kaasamine 

2.2 Koostöö lähivaldadega 

2.3 Logistika arendamine Järvakandi, Lokuta, Eidapere, Vändra, Kaisma, Kõnnu, Valgu suunal 

3 Ettevõtjate vahelise koostöö loomine, arendamine 

3.1 Ettevõtjate ümarlaud 

4 Projektide koostamise toetamine 

4.1 Koostöö partneritega 

4.2 Stardiraha  

5 Tootmisala rajamise soodustamine - Tehnopark 

5.1 Projektide koostamine 

5.2 Uute töökohtade loomine 

6 Haldusteenuste kvaliteedi tõstmine 

6.1 Koolitused 

6.2 Esilolek rahvusvahelistes investeerimis- ja koostöö andmebaasides  

6.2.1 Kodulehekülje arendamine 

6.3 Rahulolu uuring  

6.4 Töötingimuste parandamine 

6.4.1 Materiaal-tehnilise baasi kaasajastamine 

6.5 Avalike teenuste arendamine 

6.5.1 e – teenuste arendamine 

 

EElluu--  jjaa  ssoottssiiaaaallkkeesskkkkoonndd  

Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja elukeskkond 

  Koduhoolduse ja sotsiaalteenuste arendamine. 

 Turvalise elukeskkonna tagamine. 

 

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 

1 Sotsiaalobjektide arendamine 

1.1 Motivatsiooni tõstmine 

1.2 Materiaal- tehnilise baasi kaasajastamine 

2 Koduhoolduse arendamine 

2.1 Hooldustöötajate koolitus 

2.2 Teenuste arendamine, mahu kasvatamine, kvaliteedi tõstmine 

2.3 Erivajadustega inimeste teeninduse kvaliteedi tõstmine 

3 Arendada perearstikeskust ja apteeki  

4 Koostöö süvendamine naaberpiirkondadega 

4.1 Koostöö Vändra Tervishoiukeskusega 
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4.2 Hooldekodu teenuste pakkumine 

5 Turvalisuse tagamise toetamine  

6 Töötute aktiviseerimine  

6.1 Ümberõppe korraldamine koostöös töötukassaga  

6.2 Osalemine sotsiaalse rehabilitatsiooni protsessis 

7 Terviseedenduse arendamine 

7.1 Koduse hooldusravi arendamine 

7.2 Südameveresoonkonna haiguste ennetamise programmist osavõtmine 

 

Haridus ja noorsootöö 

 Kohaliku haridussüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine. 

 Noorsootöö arendamine. 

 

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 

1 Lasteaia arendamine 

1.1 Töötajate motivatsiooni tõstmine 

1.2 Materiaal- tehnilise baasi kaasajastamine 

2 Koostöö lastevanematega 

2.1 Projektide koostamine 

2.2 Koolitused  ja nõustamised 

2.3 Hoolekogude koolitamine 

3 Tööõppe koolituskeskuse arendamine (tööõpetus, ümber- ja täiendõpe) 

3.1           Ettevõtjate kaasamine täiend-, ümber-, algõppe protsessidesse 

3.2 Eelkutse õpetamine koolihariduse osana 

4 Teabepäevad, täiendkoolitus elanikele ja kolmandale sektorile 

5 Noortekeskuse arendamine 

5.1 Osalemine koostöös 

5.2 Valdkondade laiendamine  

5.3 Materiaal- tehnilise baasi täiendamine 

5.4 Noort projektide toetamine 

6 Kooli arendamine 

6.1 Kooli ja personali jätkusuutlikkuse tagamine 

6.1.1 Personalipoliitika arendamine 

6.1.2 Töötajate motiveerimine 

6.2 Materiaal- tehnilise baasi kaasajastamine 

7 Kooli ja lasteaia tugisüsteemi arendamine 

7.1 Süsteemi kohandamine 

7.2 Spetsialistid (logopeed, eripedagoog) 



Järvakandi valla arengukava 2015 – 2025  

 

20 
 

7.2.1 Vajaduste selgitamine 

7.2.2 Koostöö naaberomavalitsustega 

 

Kultuur sport ja vaba aeg 

 Kultuurielu aktiviseerimine ning inimeste kaasamine ühistegevustesse. 

 Erinevate spordialade ja harrastuste arendamine. 

 

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 

1 Kultuurihalli efektiivsem kasutamine  

1.2 Materiaal- tehnilise baasi täiendamine 

1.3 Inimeste kaasamine kultuuritegevusse 

2 Raamatukogu arendamine 

2.1 Materiaal- tehnilise baasi kaasajastamine 

2.2 Motivatsioon 

2.3 Uued teenused 

3 Spordi ja vabaaja võimaluste kaasajastamine 

3.1 Vibuspordi arendamine ja toetamine 

3.1.1 Vibuspordi väljakute väljaehitamine ja arendamine 

3.1.2 Vibumaja väljaehitamine ja arendamine 

3.2 Tehnikaspordi arendamine 

3.3 Terviseradade väljaehitamine ja arendamine 

3.4  Rahvaspordi arendamine ja toetamine 

3.5 Noortespordi arendamine ja toetamine 

3.6 Tippspordi arendamine ja toetamine 

3.7 Spordikomplekside taastamine, arendamine ja efektiivsem kasutamine 

3.8 Koostöö arendamine tegijate vahel 

4 Vabatahtlike eestvedajate tunnustamine/ toetamine 

4.1 Sportlaste tunnustamine ja toetamine 

5 Klaasipealinna arendamine 

5.1 Klaasimuuseumi ja klaasikunstigalerii kaasajastamine ja laiendamine 

5.2 Materiaal- tehnilise baasi kaasajastamine 

5.3 Kogude täiendamine, korrastamine ja süstematiseerimine ning uurimistöö 

5.4 Temaatiliste väljapanekute korraldamine 

5.5 Klaasipäevad ja puupäevad 

5.6 Koostöö ülikoolidega ja partneritega 

5.7 Huviringide loomine 

5.8 Turismitoote loomine – Klaasipealinna kui tõmbekeskuse turundamine 

5.9 Klaasikoja arendamine 
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5.10 Koostöö arendamine Eesti Klaasikunstnike Ühendusega 

6 Liikumisvõimaluste arendamine looduses 

6.1 Terviseraja arendamine 

6.1.1 Valgustamine 

6.1.2 Korrastamine 

6.2 Seiklusrajad 

6.2.1 Projektide kaudu rahastamise leidmine ja radade välja ehitamine 

 

TTeehhiisskkeesskkkkoonndd  

 Loodussäästliku infrastruktuuri kaasajastamine. 

 

Arengusuundadest tulenevad muutusvajadused: 

1 Tehiskeskkonna kaasajastamine 

1.1 Liiklusskeem 

2 Viidad 

3 Tootmisalade kommunikatsioonide rajamine 

4 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine 

5 Tänavavalgustuse kaasajastamine ja laiendamine 

5.1 Renoveerimine, säästurežiimi loomine 

6 Kergliiklusteede ja kõnniteede rajamine ning arendamine 

7 Tänavate pinnakatete parandamine 

7.1 Kaldteede ehitamine 

8 Ühendusteede parandamine Järvakandi, Lokuta, Eidapere, Vändra, Kaisma, Kõnnu, Valgu 

suunal 

9 Elektriliinide ja tänavavalgustuse kaasajastamine 

10 Raskeveokite ümbersuunamine  

11 Koostootmisjaam 

11.1 Koostootmisjaama ehitamine 


