
KEHTNA VALLA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 

AASTATEKS 2013-2014

Valdkonna, tegevuse, objekti nimetus 2 013 2 014

1 Valtu ja Kehtna lasteaedade mänguväljakute uuendamine/ väljaehitamine x x

2 Kehtna lasteaia renoveerimine, parendamine (ruumid, bassein, elekter, keskküte, katus)
x x

3 Kehtna lasteaia hoone analüüsi tellimine (rekonstrueerimis- maksumuse ja uue hoone 

ehitamise maksumuse võrdlus)
x x

4 Valtu Põhikooli elektrisüsteemide osaline rek. x

5 Valtu Põhikooli kanalisatsioonisüsteemide osaline rek x x

6 Kehtna valla haridusasutuste tuleohutuse- ja evuakatsiooni nõuetele vastavusse viimine 
x x

7
Koolivõrgu optimeerimine 

x

8 Kehtna PK koolihoone rek.(spordikompleksi juurde ehitamine ja Kehtna 

Rahvaraamatukogu üleviimine Kehtna Põhikooli) 
x x

9 Valla haridusasutuste renoveerimiskava väljatöötamine. x x

10 Kehtna Kunstide Kooli  rekonstrueerimise lähteülesande püstitamine  (liikumiskorraldus, 

sissepääsud)
x x

11 Kehtna Kunstide Kooli tuleohutusnõuetele vastavusse viimine x x

12 Kehta valla ANK arengukava koostamine x

13 Eidapere noortetoa tegevuse alustamiseks tingimuste  loomine x x
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14 Kaerepere  noortetoa tegevuse alustamiseks tingimuste  loomine x x

15 Kehtna valla noorteliidrite koolitamine x x

16 Noorte osaluskogu tegevuse toetamine x x

17 Uue hooldekodu projekteerimine Eidaperes x x

18 Kehtna valla sotsiaalkeskuse tegevuse arendamine x x

19 Sotsiaalpindade likvideerimine korterelamutest ja uute sotsiaalpindade loomine 

vajaduspõhiselt
x x

20 Erivajadustega laste väljaselgitamine lasteaedades ja koolides ning varajane sekkumine
x x

21 Toiduabi korraldamine Punaseristi kaudu x x

22 Pikaajaliste töötute rehabilitatsiooni arendamine x x

23 Tugiisikute süsteemi arendamine suunitlusega lastega peredele x x

24 Koostöö töötukassaga x x

25 Avahooldusteenuse arendamine ja selle kättesaadavuse parendamine x x

26 Valla terviseprofiili  koostamine x

27 Kehtna vallas perearstiteenuste kvaliteedi parendamine x x

28 Videokaamerate täiendav  paigaldamine alevikes
x x

29 Kehtna Rahvaraamatukogu ruumide väljaehitamine Kehtna Põhikooli ruumides x x

30 Keava raamatukogu tualettruumi ehitamine
x x

31 Kehtna valla territooriumil olevate  staadionite ja spordiväljakute rekonstr.kava koostamne
x

32 Paluküla Puhke- ja Spordikeskuse väljaarendamine vastavalt detailplaneeringule x x

33 Kehtna Raskejõustikumaja tegevuste üleviimine Kehtna PK hoonesse x x

34 Valtu Spordimaja CO2 energiasääsäästlikus, renoveerimine x

35 Kehtna Lasteaia tänava pikenduse väljaehitamine vastavalt projektile x x

Sotsiaalvaldkond
Sotsiaalhoolekanne

Tervishoid

Turvalisus

Kultuurivaldkond

Raamatukogud

Spordihooned  ja rajatised

Teed ja tänavad



36 Teede ehitus  ja rek. Vastavalt THEkavale x x

37 Vaatamisväärsuste, kultuuriobjektide jms tähistamine ja viitamine x x

38 Kehtna mõisapargi rekonstrueerimise järgnevad etapid x x

39 Kehtna keskväljaku rekonstrueerimise lõpetamine x

40 Lokuta maanteeäärse metsa puhkealaks rek. x x

41 Ingliste mõisapargi projekteerimine ja rekonstrueerimine x x

42 Keava Nurga puhkeala rekonstrueerimine x x

43 Elanikelt ohtlike jäätmete kogumine x x

44 Kehtna keskkonnajaama piirdeaia remont x

45 Mukre matkaraja ja vaatlustorni rek. x

46
Loosalu-Paluküla loodusraja rekonstrueerimine täies mahus x x

47 Kehtna valla tänavavalgustuse kava koostamine x x

48 Kehtna valla asulate tänavavalgustuse remont, laiendamine ja kaasajastamine x x

49 Vanade 400-500W valgustite asendamine uute 70-100 W valgustitega x x

50 Lelle,Lokuta, Eidapere, Hertu, Ingliste ÜVK renoveerimine vastavalt ÜVK arengukavale
x x

51 Tuletõrje veevõtukohtade ehituskava koostamine
x x

52 Tuletõrje veevõtukohtade hooldus ja rek. Kehtna vallas
x x

53 E-dokumendi haldus ja arhiveerimine, turvalisuse tagamine (ISKE) x x

54 Külaliikumise koordineerimine (ja arendamine) x x

55 Ettevõtlust toetava keskkonna väljaarendamine koostöös RAEK-iga x x

56

Koostöö ettevõtjatega ettevõtluspiirkondade ettevalmistamisel, arendamisel ning 

infrastruktuuride rajamisel
x x

Haljasalad, pargid, puhkealad, kalmistud

Looduskeskkond, Keskkonnakaitse, loodushoid

Tehniline taristu
Tänavavalgustus

Vesivarustus- ja kanalisatsioon

Päästeteenistus

Haldus ja kohalik demokraatia

Külaliikumine

Ettevõtlus



57

Ettevõtluse nõustamis- ja toetamissüsteemi arendamise vajaduse ja võimalikkuse 

väljaselgitamine ning elluviimine
x x

58

Koostöö tihendamine maakondlike ettevõtjate ühendustega ning Raplamaa Arendus-ja 

Ettevõtluskeskusega valla ettevõtluse kitsaskohtade väljaselgitamisel ja lahendamisel
x x

Koostöö ja infovahetus töötukassaga x x

60 Koostöö alustamine ja arendamine turismiinfopunktidega ja PET x x

61 Kehtna valla ettevõtjate ümarlaua kokkukutsumine x x





Allikas Koordineerija

valla eelarve ehitus ja planeerimine, asutuste direktorid

valla eelarve
ehitus ja planeerimine, Kehtna lasteaia direktor

valla eelarve
ehitus ja planeerimine

Valla eelarve kool

valla eelarve
KOV

Kehtna Vallavalitsus, haridus-ja noorsotöö 

komis.

projektid+ valla eelarve (ka laen)
kool

valla eelarve vallavalitsus

ehitus ja planeerimine, haljastus

Kooli eelarve, valla eelarve Kool, KOV

noorteprogrammid ja valla eelarve noorsootöö

noorteprogrammid+valla eelarve noorsootöö
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noorteprogrammid+valla eelarve noorsootöö

noorteprogrammid noorsootöö

noorteprogrammid+valla eelarve noorsootöö

MTÜ Elupuu MTÜ, vald kaasatud

valla eelarve ja projektid Sotsiaalosakond

valla eelarve
Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakond

Sotsiaalosakond

tervisenõukogu

Kehtna Vallavalitsus, perearstid

valla eelarve, vastavalt võimalustele
Kehtna Vallavalitsus

valla eelarve haridus

valla eelarve+ projektid Vastutab asutuse juht, koostöös ehituse ja 

planeerimisega

haridus ja kultuur

projektid, valla eelarve, toetused KOV, Valtu Spordimaja, 3 sektor, ettevõtjad

eelarve, projektid MTÜ Hammerlock, KOV, Kehtna PK

projektid, valla eelarve KOV, Valtu Spordimaja

valla eelarve teede vahendist KOV

Sotsiaalvaldkond
Sotsiaalhoolekanne

Tervishoid

Turvalisus

Kultuurivaldkond

Raamatukogud

Spordihooned  ja rajatised

Teed ja tänavad



riig ja valla eelarve majandus ja keskkond

projektid, eelarve KOV

KIK ja valla eelarve haljastus

valla eelarve, LEADER haljastus

III sektor III sektor

projektid Ingliste kultuuriselts

Keava kult.selts ja projektid Keava kultuuriselts

KIK, valla eelarve majandus ja keskkond

valla eelarve, KIK majandus ja keskkond

valla eelarve, projektid, RMK KOV, RMK

RMK ,ERF meede"Looduse 

mitmekesistaminse säilitamine"
RMK

valla eelarve majandus ja keskkond

valla eelarve, projektid majandus ja keskkond

Valla eelarve majandus ja keskkond

vee-ettevõte
Vee-ettevõte, koostöös vallavalitsusega

valla eelarve + Päästeamet Päästeteenistus, ehitus, planeerimine, 

keskkond

valla eelarve + Päästeamet Päästeteenistus, ehitus, planeerimine, 

keskkond

valla eelarve Kehtna Vallavalitsus

haljastus

Arenduse ja ettevõtluse spetsialist

Arenduse ja ettevõtluse spetsialist

Haljasalad, pargid, puhkealad, kalmistud

Looduskeskkond, Keskkonnakaitse, loodushoid

Tehniline taristu
Tänavavalgustus

Vesivarustus- ja kanalisatsioon

Päästeteenistus

Haldus ja kohalik demokraatia

Külaliikumine

Ettevõtlus



Arenduse ja ettevõtluse spetsialist

Arenduse ja ettevõtluse spetsialist

Arenduse ja ettevõtluse spetsialist

Arenduse ja ettevõtluse spetsialist

Arenduse ja ettevõtluse spetsialist












