Kehtna Vallavolikogu
22.10.2014. a määruse nr 30 lisa
Arengukava tegevuskava aastateks 2015-2018

1.
Uusi tegevusi lisatakse tegevuskavasse vastavalt Kehtna valla arengukava eesmärkidele.
Kehtna valla arengukava tegevuskava koosneb:
Lisa 1 Investeeringute kava;
Lisa 2 Oluliste tegevuste kava (arengukavas olevate eesmärkide täitmiseks);
Lisa 3 Täiendavate investeeringute vajaduste kava (pikaajalised eesmärgid.
Investeeringud ei ole toodud tähtsuse järjekorras;
Investeeringute tähtajalise elluviimise (tabelis märgitud aastal) üheks eelduseks on
eelarveväliste rahastamisvõimaluste tekkimine;
Valla arengueesmärke täitvaid mittetulundusühingute investeeringuid toetab vald
koostöökava alusel.
Investeeringute kava
Objekt (investeering)
2015
HARIDUSVALDKOND
Alusharidus
Kehtna lasteaia köögi
x
renoveerimine.
Põhiharidus
Kehtna põhikooli rekonstrueerimise
II (õppekorpus) ja III
(spordikompleks) etapp
Valtu põhikooli katuse
x
rekonstrueerimine.
Eidapere kooli viimine tuleohutuse- x
ja evakuatsiooninõuetega
vastavusse (tuletõkkeuksed).
Huviharidus
Noorsootöö
SOTSIAALVALDKOND
Sotsiaalhoolekanne
Tervishoid
Turvalisus
KULTUURIVALDKOND
Raamatukogud, rahvamajad
Keava raamatukogu tualettruumi
ehitamine.

x

2016

2017

x

x

2018

Eidapere kultuurikeskuse
katusekatte vahetamine

x

Lelle rahvamaja saali remont
(akustika parandamine).
Spordihooned; -rajatised
TEED JA TÄNAVAD
Kaerepere kergliiklustee
projekteerimine.

x

x

HALJASALAD, PARGID,
PUHKEALAD, KALMISTUD
Kehtna mõisapargi
x
rekonstrueerimise järgnevad etapid.

x

x

x

x

x

x

x

Kaerepere keskuse üldhaljastuse ja x
taristu projekteerimine.
Uuendada vaatamisväärsuste,
kultuuriobjektide, vallaasutused jms
tähistamine ja viitamine (sh
bussiootepaviljonide uuendamine)
LOODUSKESKKOND,
KESKKONNAKAITSE,
LOODUSHOID
Mukre vaatlustorni hooldus.
TEHNILINE TARISTU
Tänavavalgustus
Vesivarustus- ja kanalisatsioon
Lelle, Lokuta, Eidapere, Hertu,
Ingliste, Kaerepere ÜVK
renoveerimine vastavalt ÜVK
arengukavale.
Päästeteenistus
HALDUS JA KOHALIK
DEMOKRAATIA
KÜLALIIKUMINE
ETTEVÕTLUS

x

x

x

2.
Olulisemate tegevuste kava arengukavas nimetatud eesmärkide
saavutamiseks
*Tegevused ei ole toodud tähtsuse järjekorras
* Tegevuskava ei sisalda üldjuhul valdkondlikke püsitegevusi
(v a täiendavaid rahasummasid nõudvad tegevused).
Tegevuste kava
Tegevus

2015

2016

HARIDUS

1

2
3

4

Välja töötada valla haridusasutuste
x
renoveerimiskava (selgitada vajadused).
Alusharidus
Kehtna lasteaia hoonele rekonstrueerimise x
kava koostamine.
Põhiharidus
Alustada haridusvõrgu korrastamisega.
x
Huviharidus
Kehtna kunstide kooli ja noortekeskuse
huvimajaks ühendamise eskiislahenduse
täpsustamine.

Noorsootöö
Leida programmide/projektide toel
x
5 piirkondadesse noortejuhte.
SOTSIAALVALDKOND
Sotsiaalhoolekanne
Kehtna valla sotsiaalkeskuse tegevuse
x
arendamine (töötute rehabilitatsioon,
koostöö töötukassaga, uute teenuste
arendamine).
6
Kalbus asuva hoone vabanemisega seoses
analüüsida hoone majanduslikku tasuvust
7 (müüa, rentida).
Raske ja sügava puudega lastele teenuste
arendamine: tugiisikuteenus, isikliku
abistaja teenus, intervallhooldusteenus.
8

x

x

x

2017

2018

Perede nõustamisteenuse kättesaadavuse
9 parendamine.
Sotsiaaltransporditeenuse
10 väljaarendamine.
Tugiisiku teenuse arendamine lastega
11 peredele.
Koduhooldusteenuse arendamine ja selle
12 kättesaadavuse parendamine.
KULTUURIVALKOND
Liita Ingliste piirkonna kultuuritöö
korraldamine Valtu seltsimaja
14 tööpiirkonnaga.

x

Valla virtuaalmuuseumi põhialuste
15 väljatöötamine.
16 Valla virtuaalmuuseumi loomine.
Koostada valla ajaloo- ja kultuuripärandi
17 kogumise ja hoidmise põhialused.
Raamatukogud, rahvamajad
Rahvamajade ja raamatukogude
18 arengukavade koostamine.
Spordihooned; -rajatised
Kehtna valla spordi arengukava
19 koostamine.
20 Valtu spordimaja SA loomine.
Jõustikumaja üleandmine spordiklubile.
Paluküla spordi- ja puhkekeskuse
arendamiseks koostöövõimaluste leidmine
21 (maakond, MTÜ, ärisektor).

x

22

x
x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

TEED JA TÄNAVAD
Valla kergliiklusteede kava (sh rajamise
pingerida) väljatöötamine kooskõlas
maakonna kergliiklusteede
teemaplaneeringuga.
HALJASALAD, PARGID,
PUHKEALAD, KALMISTUD

LOODUSKESKKOND,
KESKKONNAKAITSE,
LOODUSHOID
TEHNILINE TARISTU
Tänavavalgustus
Kehtna valla tänavavalgustuse kava
23 koostamine.

x

Piirkondade keskuste infrastruktuuri
arendamine teenuste kättesaadavuse ja
24 kvaliteedi parandamiseks.
Vesivarustus- ja kanalisatsioon
Kaerepere vee-ettevõtte
25 munitsipaliseerimine.
Päästeteenistus
HALDUS JA KOHALIK
DEMOKRAATIA
Sauvo (Soome) vallaga partnerlussuhete
26 edendamine.
Uute (välis)partnerlussuhete loomine
27 kohaliku demokraatia edendamiseks.
KÜLALIIKUMINE
Välja töötada põhimõtted külaseltside
28 tegevuse toetamiseks.

x

x

x

x
x

x

ETTEVÕTLUS,
Valla võimlike arenduspiirkondade
29 kaardistamine.
Koostöös MTKga Kehtna
x
Kompetentsikeskuse arendamisvõimaluste
30 väljaselgitamine.
Tutvustada Kehtna valda väärt elupaigana x
31 (mainekujundus).

x

x

x

x

3.
Täiendavate investeeringute vajadus
*Antud loetelus on toodud olulised investeeringuvajadused, mille elluviimine on reeglina
võimalik eelarvevälise rahastamisvõimaluse tekkimisel. Objektid ei ole toodud tähtsuse
järjekorras.
HARIDUSVALDKOND
Alusharidus
Kehtna lasteaia rekonstrueerimine vastavalt rekonstrueerimise kavale.
Kehtna lasteaia Ingliste, Kehtna ja Lelle mänguväljakute uuendamine.
Eidapere lasteaia mänguväljaku uuendamine.
Põhiharidus
Valtu põhikooli kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemide rekonstrueerimine.
Kehtna põhikooli rekonstrueerimise II (õppekorpus ja aula) ja III etapp (spordikompleks) .
Eidapere kultuuri- ja hariduskeskuse kanalisatsiooni-, kütte- ja elektrisüsteemide, saali
väljatõmbeventilatsiooni ja katuse uuendamata osa rekonstrueerimine.
Huviharidus
Kehtna Kunstide Kooli osaline rekonstrueerimine ning kooli sissepääsu ümberehitus.
Noorsootöö

SOTSIAALVALDKOND
Sotsiaalhoolekanne
Sotsiaalpindade parendamine (sotsiaalkorterid, sotsiaaltuba, taaskasutuskeskus, kriisituba ja
supiköök, märgtuba).
Tervishoid
Turvalisus
KULTUURIVALDKOND
Raamatukogud, rahvamajad
Keava raamatukogu küttesüsteemi uuendamine, maja fassaadi korrastamine.
Lelle haridus- ja kultuurikeskuse siseruumide rekonstrueerimine (saal, koridorid).
Ingliste kultuurikeskuse fassaadi- ja sokli remont.
Valtu seltsimaja põranda uuendamine koos küttesüsteemide rekonstrueerimisega.
Kehtna laululava ehitamine.
Spordihooned; -rajatised
Kehtna korvpalliväljakule aia rajamine.
Paluküla puhke-ja spordikeskuse arendamine (vastavalt planeeringule).
Valtu spordimaja ja hallatavate spordiväljakute rekonstrueerimine vastavalt spordimaja
arengukavale.
Kehtna valla staadionite ja spordiväljakute rekonstrueerimine vastava kava järgi.
Valla piirkondade keskustesse mitmeotstarbeliste mänguväljakute rajamine.
TEED JA TÄNAVAD
Kehtna Lasteaia tänava pikenduse väljaehitamine.
Kergliiklusteede rajamine vastavalt maakondlikule teemaplaneeringule ja valla pingereale.
HALJASALAD, PARGID, PUHKEALAD, KALMISTUD
Ingliste mõisapargi projekteerimine ja rekonstrueerimine.
Kaerepere üldhaljastuse ja taristu rekonstrueerimine vastavalt projektile.
Kehtna kalmistu urnipaiga ja kiviaia ehitamine.
TEHNILINE TARISTU
Tänavavalgustus
Kehtna valla valgustuse rekonstrueerimine vastavalt tänavavalgustuse arengukavale.
Vesivarustus- ja kanalisatsioon
Lelle, Lokuta, Eidapere, Hertu, Ingliste, Kaerepere ÜVK renoveerimine vastavalt ÜVK
arengukavale.
Looduskeskkond, keskkonnakaitse, loodushoid
Asulate jäätmekogumispunktide korrastamine.
Päästeteenistus
HALDUS JA KOHALIK DEMOKRAATIA
Kehtna valla allasutuse IT-vahendite kaasajastamine.
KÜLALIIKUMINE
ETTEVÕTLUS

