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SISSEJUHATUS

Käesolev arengukava aastateks 2012-2020 on Karula valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke
määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi
suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja
koordineerimisele.
Kehtiv arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.
Kui vallal on pikemaajalisi kohustusi või neid kavandatakse pikemaks perioodiks, tuleb
arengukavas esitada andmed arengukava kehtivusaega ületavate kohustuste kohta.
Arengukavaga seotud dokument on eelarvestrateegia, mille koostamise nõue tuleneb 1. jaanuarist
2011.a jõustuvast Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (eelarvestrateegia
koostamise nõue tuleneb alates 01.01.2012.a.). Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla
eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.
Oma ülesehituselt on käesolev arengukava viie osaline: esimene osa annab lühiülevaate Karula
vallast, teine osa visioneerib valla tulevikupildi aastaks 2020, kolmas osa sisaldab valdkondlikke
arengueesmärke ja nende saavutamiseks kavandatavaid tegevusi. Valla lähiaastate prioriteedid on
esitatud arengukava neljandas osas ning arengukava täitmise seire põhimõtted kajastatud
arengukava viiendas osas.
Valla arengukava koostamisel on lähtutud järgmistest dokumentidest:
 Karula valla üldplaneering
 Karula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2008-2019
 Lüllemäe Põhikooli arengukava 2011-2014
 Karula valla noorsootöö arengukava aastateks 2008-2013
 Kaagjärve külakogukonna arengukava 2009-2013
 Karula Küla arengukava 2009-2015
 Lüllemäe kogukonna arengukava 2009-2014
 Riisali piirkonna arengukava 2012- 2015
 Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava 2008-2018
Arengukava on koostatud valdkondlike töörühmade seisukohtade alusel – kokku toimus perioodil
kolm koosolekut. Komisjonidest käisid koos kultuuri- ja spordikomisjon ning arengukomisjon.
Sotsiaal- ja hariduskomisjoni koosolek toimus e-posti teel. Lisaks valdkondlikele
komisjonidele toimusid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel rahastatud projekti raames kolm
kohtumist erinevates külades (Lüllemäe, Karula ja Kaagjärve).

1. KARULA VALLA HETKEOLUKORD JA
ARENGUSUUNDUMUSED

1.1. VALLA ASEND JA ASUSTUS
Karula vald asub Lõuna-Eestis, Valga maakonna kagunurgas (joonis 1).

Joonis 1. Karula valla paiknemine

Karula nimi on pärit muinasajast, ajaloo käigus esinenud saksapärased nimetused- Karolle,
Carroll, Carvele.
Valla pindala on 230 km2, 01.01.2012.a. rahvastikuregistri andmetel on vallas 1006* (Tabelis
nr 1 kajastuv rahvaarvu number on väiksem. Erinevus tuleneb erinevate metoodikate
kasutamisest) elanikku. Valla administratiivne keskus on Lüllemäe.
Vald jaguneb 14 külaks: Kaagjärve, Karula, Kirbu, Koobassaare, Käärikmäe, Londi, Lusti,
Lüllemäe, Pikkjärve, Pugritsa, Raavitsa, Rebasemõisa, Valtina ja Väheru.
Läänes on vallal ühine piir Valga linnaga, loodes ja põhjas Valgamaa Tõlliste vallaga, idas
Võrumaa Antsla vallaga, lõunas ja kagus Valgamaa Taheva vallaga, Võrumaa Mõniste
vallaga ning edelas ühine piir Läti Vabariigiga.

Loodusmaastik on lääneosas tasasem, idaosas Karula kõrgustiku kuppelmaastik. Karula
kõrgustiku kõrgeim tipp on Tornimägi - 137,85 m üle merepinna. Valla territooriumil asub 32
järve. 34,9 ha suurune maaliline Pikkjärv on riikliku kaitse all. Poolt valla territooriumist
katavad metsad, kus elab arvukalt metslinde, metssigu, põtru, metskitsi ja väiksemaid ulukeid
ning juhukülalistena ka karusid ja hunte. Looduse eripära tõttu harrastatakse siin meelsasti
jahindust ja kalandust. 1993.a. moodustatud Karula rahvuspark hõlmab 50 km2 valla
territooriumist. Rahvuspargi külastuskeskus asub Ähijärvel, Antsla vallas, Võrumaal.
Põhilised tegevusalad piirkonnas on metsandus, põllumajandus(sh.mesindus, loomakasvatus,
metallitöötlus, remonditeenus, teraviljakasvatus), kaubandus, avalik haldus. Vallas on
kultuurimaja, hooldemaja ning kaks raamatukogu. Lüllemäel tegutseb lasteaed-põhikool,
mille lasteaiarühmad on Lüllemäel ja Kaagjärves.
Karula valla kohalik omavalitsus taastati 30.jaanuaril 1992.a. Vallavolikogu on 9-liikmeline
ja vallavalitsus 3-liikmeline.
Karula valla vapi ja lipu kavandi (joonis2) valmistas kunstnik Linda Tamm. Valla vapi kolme
laineharjaga hõbedane palk sümboliseerib nii kuppelmaastikku, voolavat ja lainetavat vett kui
kolmelöövilist kirikut (kodakirik ehitati XV sajandil, pühitseti Neitsi Maarjale, seisab
varemeis II Maailmasõjast saadik). Kolm hõbedast kuuske rohelisel foonil on
mitmetähenduslikud - metsarikkuse väljendajana ja kiriku sümbolina.

Joonis 2. Karula valla vapi ja lipu kavand
Värvid: roheline - puude ja puhta looduse värv on ka igihaljuse ja pika ea sümbol;
Sinine (vapi ja lipu alumine pool) - vee ja puhta õhu värv, samuti Neitsi Maarja värv

1.2. ASUSTUS JA RAHVASTIK
Vald jaguneb 14 külaks: Kaagjärve, Karula, Kirbu, Koobassaare, Käärikmäe, Londi, Lusti,
Lüllemäe, Pikkjärve, Pugritsa, Raavitsa, Rebasemõisa, Valtina ja Väheru.
Suurimad asulad elanike arvu järgi 2000. aasta rahva- ja eluruumide loendustulemuste põhjal
on Kaagjärve ja Lüllemäe(joonis3). Karula valla rahvastikutihedus sõltub suuremal määral
kunagi välja kujunenud asustusest Kaagjärve- Karula- Lüllemäe suunal, mida hiljem on
toetanud Valga suunalt tulles maantee lähedus ja valla keskus Lüllemäel. Joonis 3 on 2000.a
rahava- ja eluruumide loenduse andmed, kuid arvestades viimaste aastate trende, siis
rahvastikutiheduses jääb läänest itta kulgev asustus suuremalt jaolt samaks ning näitab
peamiselt rahvastikutiheduse vähenemist Kaagjärve piirkonnas. Raavitsa piirkonna
rahvastikutihedus sõltub Valga linna suvilaomanikest, kes oma suvilad ehitavad ümber
aastaringseks kasutamiseks ja kolivad elama Riisalisse. Vähero rahvastikutihedus on
kahanenud raudtee liikluse sulgumise tõttu. Kooobassaare, Rebasemõisa, Lusti on olnud juba
ajalooliselt vähese hajaasustusega piirkond.

Joonis 3. Karula valla elanikkond, 01.01.2007-01.01.2011

Arvestades sisse -ja väljarännet on Karula valla rahvaarv langevas trendis. (tabel 1).
Rahvaarv, 1. jaanuar
Elussünnid
Surmad
Sisseränne
Väljaränne
Tabel 1. Karula valla rahvaarv aastate lõikes

2007
1 016
9
25
31
34

2008
1 000
13
18
23
35

2009
985
7
22
41
50

2010
962
4
22
36
40

2011
943
7
18
30
40

Rahvastikupüramiid, (joonis 4) näitab, et vald on vananeva rahvastikuga, samuti elusündide
vähesust võrreldes surmade arvuga. Viimastel aastatel väljarändajate arv ületanud

sisserändajate arvu. Sisserändajate arvu suurenemine aastal 2009-2010 võib olla tingitud
madalamatest eluruumide hindadest, mis majanduslanguste aastatel on inimestele
taskukohasemad. Samuti on viimastel aastatel valda kolinud noori, kes väärtustavad
maalähedast elulaadi.
Väga suur on nn beebibuumi ajastu noorte osakaal vanuses 20-24 aastaste kogu rahvastiku
hulgas, kuid samas eristub suuresti 30-34 aastaste osakaalu vähesus, vastavalt 4 meest ja 6
naist vaid. Peamiselt on need 1978- 1982 aastatell sündinud inimesed ning arvestades, et
nende õpingud keskkoolis/ gümnaasiumis toimusid aastatel 1994-1998a siis ilmselt suurem
enamus neist peale õpinguid ei pöördunud tagasi oma kodukohta.
Suuremat tähelepanu tuleb pöörata elanikkonnale vanusele 15-29 noortele, et pidurdada
noorte väljarännet ja luua neile vallas head elamistingimused ning võimalused vabaaja
veetmiseks.

Joonis 4 . Karula valla elanikkonna soolis-vanuseline struktuur, 01.01.2012.

1.3. TÖÖHÕIVE
Karula valla elanike tööhõivet iseloomustab tihe seotus Valga linnaga ning vähene sõltuvus
üksikutest suurematest tööandjatest. Suurimaks tööandjaks on kohalik omavalitsus sh
Lüllemäe Põhikool ja Karula Hooldemaja.
Hüppelist registreeritud töötuse kasvu on märgata nn majanduslanguste aastatel 2009-2010
(tabel 2). 1.aprill 2012 seisuga on Karula valla registreerituid töötuid 53, sellest 24 Kaagjärve
ja 12 Lüllemäe elaniku. Töötute riskirühma kuuluvate seas on kõige suurem osakaal
pikaajalistel töötutel so 33, noori 10 ja 55a ja vanemaid 7 inimest.
Võrreldes perioode jaanuar ja veebruar 2010-2012 siis võib järeldada, et majandus on
stabiliseerumas ning eeldavalt peaks töötus omavalitsuses vähenema.

Ülalpeetavate määr
1
Demograafiline tööturusurveindeks
Toimetulekutoetused, eurot
Registreeritud töötud
Palgatöötaja kuukeskmine brutotulu,
eurot
Brutotulu saajad keskmiselt kuus
Tabel 2. Karula valla rahvastiku näitajad

1

2007
61,5
0,73
18 552,2
26
576,99

2008
59,5
0,68
8 590,4
23
681,81

2009
61,5
0,71
20 382,1
64
659,50

2010
61,4
0,72
29 572,8
66
636,68

2011
58,2
0,64
26 682,6
52
682,21

340

335

293

291

298

*Demograafiline tööturusurveindeks Eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5-14-aastased) ja sealt vanuse tõttu
potentsiaalselt lahkuvate inimeste (55-64-aastased) suhe.

1.4. KOHALIKU OMAVALITSUSE JUHTIMINE JA HALDAMINE
Vallavalitsuse koosseisu kuulub vallavanem, sotsiaaltöötaja ja pearaamatupidaja.
Karula Vallavolikogu on 9-liikmeline. Moodustatud on 5 volikogu alatist komisjoni: arengu-,
haridus-, kultuuri- ja spordi-, revisjoni- ja sotsiaalkomisjon.
Vallavalitsuses on tööl 8 ametnikku : vallavanem, vallasekretär, spetsialist-registripidaja,
pearaamatupidaja, raamatupidaja, maakorraldaja, sotsiaaltöötaja ja lastekaitsetöötaja.
Omavalitsusele alluvad: Lüllemäe Põhikool (lasteaed-põhikool, lasteaia rühmad Lüllemäel ja
Kaagjärves), Kaagjärve raamatukogu , Lüllemäe raamatukogu, Karula Hooldemaja, Lüllemäe
Kultuurimaja ja Lüllemäe Kultuurimaja struktuuriüksus Karula valla Avatud Noortekeskus,
Karula ja Vissi kalmistuvaht.

Kohaliku omavalitsuse elamumajandusega tegeleb OÜ Savelen, mille osanik on Karula vald.
MTÜ Karula- Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus on valla osalusega mittetulundusühing,
mille eesmärgiks on tervislike eluviiside propageerimine ja tervisespordiga tegelemise
võimaldamine omavalitsuses.
Karula vallal on mitmeid koostööpartnereid. Valgamaa Omavalitsuste Liidu kaudu tehakse
koostööd teiste omavalitsustega, otsimaks lahendusi ühistele probleemidele, jagatakse
vastastikku kogemusi ja korraldatakse ühisüritusi. Tihedad sidemed on Hämeenkoski
omavalitsusega Soomest, kellega siitpoolt arendavad koostööd kõige enam EELK Karula
Maarja kogudus ja Karula Hooldemaja. Taheva vallaga koostöös korraldatakse spordi-ja
kultuuriüritusi.
Riiklikest institutsioonidest on pikaajalisemad sidemed Keskkonnaametiga Karula
rahvuspargi osas ja Riigimetsa Majandamise Keskusega. Valgamaa Omavalitsuse Liidu
(VOL) kaudu tehakse koostööd Valgamaa Arenguarengutuuriga ja keskkonnaalane koostöö
toimib läbi VOL keskkonna osakonna. Külaelu aktiviseerimiseks on koostööd tehtud
Valgamaa Partnerluskoguga.
Karula valla 2012a. eelarve on 969 351,52 €. Viimastel aastatel on Karula valla eelarve
kasvanud. Tabelis 3 on eelnevate perioodide peamised tulu -ja kuluartiklid tuhandetes eurodes
2007
Tulud kokku
933,2
füüsilise isiku tulumaks
295,8
Kulud kokku
878,9
üldised
valitsemissektori 114,2
teenused
majandus
80,6
haridus
381,7
sotsiaalne kaitse
140,4
Tabel 3. Karula valla eelarve 2007-2011.a.

2008
1 099,2
364,5
1 047,6
127,3

2009
886,3
307,7
914,1
121,0

2010
846,0
289,5
880,3
112,2

2011
901,3
311,7
894,6
111,6

122,7
432,3
140,8

56,2
413,8
159,3

45,8
414,7
176,9

50.9
396,5
175,6

Suurim kuluartikkel valla eelarves 2011.a on haridus, mille osatähtsus on 45% valla eelarves
(joonis 5).

Joonis 5. Kulude osatähtsus valla eelarves.

2011. aastaks on võlakoormus (võlakohustused jagatud puhastatud eelarvega väljendatuna
protsentides) valla eelarvest on vähenenud 0,6%-le (joonis 6).

Joonis 6. Karula valla võlakoormus

Aastal 2012 on planeeritav võlakoormuse protsent suurem, kuna võetakse laenu kogusummas
92 700 eurot.

1.5. KOONDHINNANG OLEMASOLEVALE OLUKORRRALE
Karula valla loodust iseloomustab kuppelmaastik ja järvede rohkus. Karula kõrgustiku
kõrgeim tipp on Tornimägi - 137,85 m. üle merepinna. Valla territooriumil asub 32 järve.
Karula rahvuspark hõlmab 50 km2 valla territooriumist. Karula valla loodus loob head
eeltingimused loodusturismi arendamiseks.
Põhilised tegevusalad piirkonnas on metsandus, põllumajandus, kaubandus, avalik haldus.
Kasutamata on mitmed tootmisalad. Põllumajanduse laienemist takistab vabade põllumaade
puudus.
Omavalitsuses on 1006 (01.01.2012.a seisuga) elanikku, suur on noorte osakaal kogurahvastiku hulgas. Valla elanike kasutada on kultuurimaja, hooldemaja ning kaks
raamatukogu. Lüllemäel tegutseb lasteaed-põhikool, mille lasteaiarühmad on Lüllemäel ja
Kaagjärves.
Karula valla elanike tööhõivet iseloomustab tihe seotus Valga linnaga. Karula vallas on
registreerituid töötuid 53, neist pikaajalisi 33. Omavalitsus suudab tagada elanikkonnale peamised
teenused, need mis katmata jäävad tarbitakse maakonna keskuses.
Viimastel aastatel on omavalitsuse eelarve kasvanud, millest suurim kuluartikkel on haridus,
tõusnud on kulutused sotsiaalsele kaitsele ning muud kulud on püsinud stabiilsena. Omavalitsuse
madal võlakoormus võimaldab teha uusi investeeringuid.

2. KARULA VALLA ARENGUNÄGEMUS

2.1. VISIOON
AASTAKS 2020 ON KARULA VALD TEMA ELANIKE JAOKS VÄÄRTUSTATUD
ELUPAIK NING TUNNUSTATUD TURISMIPIIRKOND, PAKKUDES HÄID
SPORTIMIS- JA PUHKAMISVÕIMALUSI.

2.2. STRATEEGILISED EESMÄRGID


Valla elanike keskkonnateadlikkus on kõrge, hinnatakse ja hoitakse loodusobjekte ning
inimeste kasutada on hooldatud puhkekohad.



Elanikel on võimalus kasutada ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenust, looduskeskkond on kaitstud inimtegevusest tuleneva reostusohu eest.



Elamud, hooned ja nende ümbrused on korras, rakendatakse energiasäästlikke
lahendusi.



Karula valla suuremad teed on kõvakattega, kõrvalteede olukord on hea ning laste
turvaliseks kooliteeks on rajatud kergliiklustee.



Karula vallas on kaardistatud ettevõtluse jaoks vajaminevad ressursid ja ettevõtjad
teevad erinevate osapooltega koostööd.



Omavalitsuses on hea materiaal-tehnilise baasiga omanäoline kool ning väärtustakse
elukestvat õpet.



Avatud noorsootöö toetab noorte mitmekülgset arengut läbi mitteformaalse õppe.



Karula valla kodanikuühendused osalevad aktiivselt turvalise elukeskkonna tagamisel.



Karula Hooldemajast on kujunenud konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik sotsiaalkeskus.



Vallal on ühtne kultuuri- ja spordipoliitika, hea materiaal-tehniline baas ning toimiv
koostöö.



Karula kultuuri- ja spordiüritused on tuntud ja rahvarohked.



Karula valla elanikud osalevad aktiivselt kolmanda sektori töös ning organisatsioonid
teevad tihedalt omavahelist koostööd.

3. VALDKONDLIKUD ARENGUEESMÄRGID JA KAVANDATAVAD
TEGEVUSED

3.1 LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE
Hetkeolukord
Karula valla looduskeskkonna seisundit võib hinnata heaks. Keskkonna reostamine on viidud
miinimumini. Samuti pole piirkonnas suurfarme ega -tööstusi. Olemasolevad riiklikud
kaitsealad täidavad hästi oma eesmärki. Keskkonnakaitseliselt on probleemiks külade
amortiseerunud reoveepuhastus- ja kanalisatsiooniseadmed. Keskkonnajärelevalvet teostab
Keskkonnainspektsioon.
Ühe neljandiku valla territooriumist võtab enda alla Karula rahvuspark (umbes pool pargi
koguterritooriumist), juhindudes tegevuses kaitse-eeskirjast ja tegutsedes kaitsekorralduskava
alusel. Vald teeb rahvuspargiga koostööd seoses erinevate projektidega. Valla territooriumil
asub Pikkjärve maastikukaitseala, mis hõlmab Karula Pikkjärve ja selle lähiümbrust.
Pikkjärve maastikukaitseala haldab Keskkonnaameti Põlva- Valga- Võru regioon.
Suurema alana on looduskaitse all Kaagjärve mõisapark, mille hoolduse eest vastutab Karula
Vallavalitsus. Kaagjärve mõisapargile on tehtud dendroloogiline inventuur ja koostatud
hoolduskava.
Valla territooriumil asuvad NATURA 2000 alad jäävad peale Karula rahvuspargi laienemist
Karula rahvuspargi koosseisu (kaitseala valitseja on Keskkonnaamet), v.a. Pikkjärv, mis on
Riigimetsa Majandamise Keskuse halduses (kaitseala valitsejaks on Keskkonnaamet).
Pikkjärv on NATURA loodusala ja Karula rahvuspark on NATURA linnu- ja loodusala.
Looduskaitsega tegeleb piirkonnas ka RMK, mis on pannud rõhku loodusturismile, arendades
välja mitmeid puhkekohti. Omavalitsuse teritooriumil asub Kirbu soo hoiuala, mis on loodud
elupaigatüübi - liigirikaste madalsoode ning siirdesoo- ja rabametsade kaitseks.
Karula vallas on 5 kaitstavat looduse üksikobjekti, mille kaitsel ja haldamisel koostööd
kaitsealade haldajatega, sest paljud objektid asuvad kaitseala maa-alal. Vald teeb koostööd
külaseltsidega, kes oma tegemistes pööravad tähelepanu looduskaitsele ja -hoiule. Tollari ja
Rautina järve äärde ujumis- ja puhkekohtade taastamiseks tehakse koostöös erasektoriga.

Eesmärgid
1. Inimesed suhtuvad keskkonda vastutustundlikult ja säästlikult.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Teavitatakse inimesi keskkonnahoiust ja propageeritakse säästvat mõtteviisi.
 Varustatakse loodus- ja turismiobjektid viitadega. Paigaldatakse infotahvlid.
 Koolihariduses on kallak kohaliku looduse väärtuste tundmaõppimisele.



Korraldatakse keskkonnakaitse teemalisi koolitusi/õppepäevi/laagreid lastele ja
täiskasvanutele.

2. Jäätme- ja veemajandus vastavad keskkonnanormidele.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Jälgitakse jäätme- ja veemajanduse keskkonnanormide täitmist.
3. Kaagjärve mõisapark on hooldatud, tuntud ja hinnatud vaatamisväärsus.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Omavalitsuses toimub pargi pidev hooldus ja arendustöö.
 Parki on paigaldatud infosildid.
Munitsipaalomandis olevate Tollari ja Rautina järvede kaldad on supelrandade
ulatuses puhastatud.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Puhastatakse kaldad ja rajatakse puhkekoht.
4.

5. Kohaliku elukeskkonna hoidmine ja parendamine.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Koostöös maaomanikega veekogude kallasalade hooldamine.
 Parkide korrashoiu ja hooldamise korraldamine.
 Muinsuskaitseliste hoonete korrashoid ja parendamine (pastoraat).
 Kaagjärve mõisahoonele rakenduse leidmine.
 Looduskaunite vaadete puhtana ja hoolitsetuna hoidmine, ühisruumi kokkulepete
sõlmimine.

3.2 ELAMUMAJANDUS JA ENERGIA
Hetkeolukord
Karula vallas on kaks suuremat paneelmajade kogumit, mis asuvad Kaagjärvel ja Lüllemäel,
kaks mitmekorterilist elamut on veel Karulas ja üks Rebasemõisas. Enamus kortereid on
eraomandis, kuid elanikepoolne initsiatiiv moodustamaks korteriühistuid võiks olla aktiivsem.
Majade üldine olukord on hea, kuid on ka maju, mis lagunevad, kuna elanikke on vähe või
pole üldse. Kortermajade renoveerimine jääb suures osas selle taha, et piirkonna inimeste
elatustase on madal. Vee- ja kanalisatsiooniga ning heakorraga tegeleb OÜ Savelen.
Avalikes kohtades on tänavavalgustus amortiseerunud või puudub üldse. Väljaehitamist vajab
energiasäästlik ja kaasaegne tänavavalgustus.
Eesmärgid
1. Paneelmajades on moodustatud toimivad korteriühistud.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Nõustatakse ja toetatakse korterühistute moodustamist.
2. Tühjad hooned, hoonetekompleksid on leidnud omaniku.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Kaardistada tühjad hooned ja otsida hoonetele investoreid.
3. Karula vallas on energiasäästlik tänavavalgustus
Eesmärgi saavutamiseks:
 Parendatakse külakeskuste ja bussiootepaviljonide valgustust.
4. Hoonete energiasäästlikumaks muutmine.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Valla hoonete ja elamute energiasäästlikkuse suurendamine (soojustamine).
 Kaugkütte võimaluste arendamine külakeskustes.
5. Elektrivarustuse probleemide lahendamine vallas.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Vajaduste ja probleemide kaardistamine.
 Koostöö elektrienergiaga varustajaga.

3.3 TEED, TÄNAVAD, TRANSPORT JA INFOTEHNOLOOGIA
Hetkeolukord
Asfaltkatte all on teed, mis viivad valla kolme suuremasse külla: Lüllemäe, Kaagjärve ja
Karula. Reisirongiliiklus katkes valda läbival raudteel 2000. aastal. Valla arengu seisukohalt
on suur miinus see, et puudub asfaltkate järgmistel lõikudel: Lüllemäe-Antsla vald, LüllemäeHargla. Lüllemäe koolilastel kulgeb koolitee mööda küla läbivat maanteed, koolitee
ohutumaks muutmiseks on vaja kergliiklusteed. Lüllemäe ja Kaagjärve keskuse elamute ja
asutuste ümbruses olevad asfaltplatsid on lagunenud.
Riisali külas puuduvad tänavatel, majadel märgistused, mis raskendab päästeteenistuse kohale
jõudmist.
Hetkel on bussiühendus Valga ja valla erinevate piirkondadega hea, võimaldades
elanikkonnal käia tööl maakonna keskuses. Samuti läbib valda 3x nädalas Valga-Antsla
bussiliin.
Wifi ühendus on võimalik suuremates külades. Karula valla territooriumil pakuvad interneti
teenust: EMT, Tele2, Elisa, AS Kernel, OÜ Olor K.T (Raavitsa küla), Elion (ei paku traadita
ühendust). Karula valda läbib mööda Londi- Antsla (Puurina-Lüllemäe-Litsmetsa tee (reg nr
23201)Lüllemäelt edasi Vana-Antslani on tee nimetus Vana-Antsla - Lüllemäe tee (reg nr
25102) ja Valga-Võru maanteid interneti lairiba võrk, mis võimaldab liituda kiire ja stabiilse
internetiga.
Eesmärgid
1. Karula valla suuremad teed on kõvakattega, kõrvalteede olukord on hea.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Valla teederegistri korrastamine.
 Tihendada KOV koostööd maanteeametiga.
 Karula-Koikküla tee, Lüllemäe-Hargla tee, Lüllemäe-Antsla tee kõvakattega katmise
korraldamine.
 Valga - Lüllemäe maantee märgistamine (tee keskjoon).
 Kruusateedel, mis lähevad majade lähedalt mööda, on suvisel perioodil tehtud tolmutõrje.
 Hoida kõik vallateed nii korras, et sõltumatult aastaajast on need autoga läbitavad.
 Naabervaldadega teehoolduse kooskõlastamine.
2. Laste koolitee on turvaline.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Lüllemäe Keskusest-Lüllemäe koolini kergliiklustee rajamine.
 Lasteasutuste vahetusse lähedusse pannakse tehiskõrgendised või täristid vältimaks
kiiruse ületamist.
 Kooli ja lasteaia territooriumile paigaldatakse õueala märgid.

3. Hoonetele on hea juurdepääs.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Ühiskondlike hoonete juures olevate platside kõvakattega katmine.
 Riisalis on liikluspinnad märgistatud.
4. Ülikiire internetivõrgu jagamine ja laiendamine.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Elanikkonna teavitamine.

3.4 HEAKORD
Hetkeolukord
Karula vallal on olemas valla heakorraeeskiri, mille ülesanne on tagada valla territooriumi
puhtus ja hea väljanägemine. Kaagjärve külas on palju lagunenud hooneid ning
heakorrastamata alasid. Lüllemäel vajab kaasajastamist vallavalitsuse hoone. Heakord valla
elamute ja hoonete ümber sõltub omanikust ja tema tahtest. Mitmel pool riivavad silma
kasutuseta ja järelvalveta jäetud põllumajandushooned.
Eesmärgid
 Karula on tuntud kui kaunis ja korrastatud paik. Valla territooriumile jäävate
elamute ja hoonete väljanägemine on kena ning nende ümbrused on korras.
Eesmärgi saavutamiseks:

Heakorrapäevade- ja konkursside korraldamine.
 Valla heakorraeeskirja uuendamine ning järelvalve tõhustamine. Survestada hoonete
omanikke, et hooned saaksid korda.
 Varisenud ja varisemisohtlike hoonete korrastamine Kaagjärvel.

3.5 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
Hetkeolukord
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste kasutajaks on 5 ettevõtet, 9 asutust ja ca 380
inimest. Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, puhastusseadmete haldamise ja
hooldamisega tegeleb OÜ Savelen, mis kuulub tervikuna Karula vallale. Ühisveevärk ja –
kanalisatsioon on olemas kolmes külas: Lüllemäel, Karulas ja Kaagjärvel. Hinnanguliselt
võiks süsteemiga veel ühineda ca 10 % elanikkonnast.

Olemasolev veetorustik tuleb välja vahetada täies ulatuses, kuna torude halb kvaliteet mõjutab
ka olulisel määral joogivee kvaliteeti ja torude erinev diameeter ei taga kõikjal ühesugust
survet.
OÜ Savelen haldab viit tähtsamat puurkaev-pumplat. Nende tehniline seisukord on üldiselt
hea, ainsana vajab väljavahetamist Lüllemäe elamute puurkaevu pump. Kokku on Karula
vallas 48 puurkaevu, enamasti eraomandis. Põhjavee reostumise vältimiseks on puurkaevud
ümbritsetud sanitaarkaitsealadega. Valla põhjavee tarbevarude ülevaadet pole võimalik anda,
kuna puuduvad vastavad uuringud. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamist ja sellega
liitumist reguleerivad Karula vallas 2003.a. volikogu poolt vastu võetud eeskirjad.
Külades olevad kanalisatsioonitorustikud on ehitatud asbesttsement- ja keraamilistest
torudest. Torustik on suuresti amortiseerunud (esineb lekkeid) nagu ka reoveeülepumplad.
Kolmest reoveepumplast on renoveeritud üks. Puhastusseadmetest toimivad settekaevud ja
biotiigid, viimased vajavad puhastamist. Õnneks ei satu reoveed otse veekogudesse, kuid
2003. a. suvel oli Lüllemäe puhastusseadme väljalaskme koostis normidele mittevastav.
Valgamaa Keskkonnateenistus võtab igal aastal nii Lüllemäe kui Kaagjärve puhastusseadme
väljalaskmelt proove, tulemused aastate lõikes on olemas OÜ Savelenis. Reovee mõju
siinsetele veekogudele on hindamata.
Olulisematest veekogudest on halvimas seisus Köstrejärv, mis kasvab kiiresti kinni.
Kinnikasvavate järvede nimekirja kuuluvad veel Rautina ja Tollari järved.
Eesmärgid
1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemipärasel väljaarendamisel tuleb tagada
teenus võimalikult paljudele elanikele ja kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja
looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Täidetakse rahvusvahelisi veekaitse ja -kasutusnõudeid.
 Piirkonnas on uued ja korralikud torustikud ja (reo) veepuhastuseseadmed.
 Suuremates külades elavatel inimestel on võimalik ühineda ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemiga.
 Joogivee kvaliteet ning heitvee ärajuhtimine ja puhastamine on kõikjal ühisveevärgiga
hõlmatud aladel viidud vastavusse normidega.
 Vee hind (puhas vesi ja heitvesi) hoitakse elanike keskmisest sissetulekust maksimaalselt
Eesti keskmisel tasemel (arvutatuna %-des valla keskmise leibkonna liikme
sissetulekust).

3.6 JÄÄTMEKÄITLUS
Hetkeolukord

2007. a. võttis volikogu vastu Karula valla jäätmehoolduseeskirja, uuendatud 2012 aastal
Karula vallas on korraldatud jäätmeveo konkurss, mille võitnud firmaga on asutustel ja valla
elanikel sõlmitud jäätmeveo leping. Suuremates külades on pakendi konteinerid ja
Lüllemäel pakendi ja ohtlike jäätmete konteiner.
Kasutatakse Valga prügilat, millest arendatakse välja jäätmete kogumisjaam, kus prügi
hakatakse edaspidi ilmselt vaid koguma ja sorteerima, et seda vedada kaugematesse
prügilatesse. Koostöös Valgamaa Keskkonnateenistuse ja KIK-iga toimuvad ohtlike jäätmete
äraveoringid. Lokaalsed prügilad on suletud, esineb veel mõningaid väikesi prügiladestusi,
mis on plaanis likvideerida vahendite tekkimisel.
Eesmärgid
1. Illegaalset prügiladustamist ei esine, elanikel on lepingud prügi äraveofirmaga või
kasutavad nad muid seadustes lubatud viise prügi ladustamiseks.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Teavitatakse elanikke prügiveo võimalustest.
 Kogumispunktide tähistamine ja info levitamine.

3.7 ETTEVÕTLUS, TURISM JA PUHKEMAJANDUS
Hetkeolukord

Karula valda on registreeritud on 45 osaühingut, 70 füüsilisest isikust ettevõtjat (FIE) ja 29
mittetulundusühingut (MTÜ).
Enim on vallas põllumajandustootjaid, peamiselt looma- ja taimekasvatajad. Tänu rohketele
loomakasvatajale moodustub kuplilisele maastikule maaliline vaatepilt- loomakarjad
rohelistel väljadel. Karula valla külades toimib ettevõtlus, kui elustiil- tänu kiirele internetile
tehakse kaugtööd (võimalus selleks Lüllemäel) ja tegeletakse põllumajandusega
Põllumajandustootjate laienemist takistab vabade maade nappus.
Lüllemäe on vallakeskus, kus asub pood, kultuurimaja, põhikool, raamatukogu, kalmistu,
EELK Karula kogudus, vallavalitsus ja hooldemaja.
Karula valla üldplaneeringuga nähakse ette tootmisalad põhiliselt Kaagjärvel ja Karulas.
Tootmise alustamist Karula vallas soosivad odavad tootmis- ja elamispinnad.

Karula vallas on turbamaardlad ning liiva- ja kruusakarjäärid. Karjääride ja maardlate
kasutusele võtmisel juhindutakse õigusaktides sätestatud nõuetest.
Arvestades Karula piirkonna mitmekesiseid looduslikke ja ajaloolis-kultuurilisi ressursse on
suur tähtsus puhkemajandusel. Karula-Taheva loodusturismi piirkond moodustub looduslikult
kaunitest aladest (Karula rahvuspark, Pikkjärve ja Aheru järve ümbrus jne) ning
kultuurimälestiste (Karula ja Kaagjärve mõisa hooned, kalmistud jt) kogumist.
Turismiinfrastruktuuri täiendamisel ja parandamisel võiks keskenduda teenuste
mitmekesistamisele, viljeledes nii loodus-, talu-, seiklus-, jahi-, pere- kui ka terviseturismi, s h
puuetega inimestele suunatud terviseturismi.
Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) haldab matkaradu, puhkekohti ja vaatetorni
Rebasemõisas. Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuses Lüllemäel on 50 majutuskohta,
jõusaal ja külasaun; toimuvad iga-aastased laagrid. Keskuse kõrval asub staadion,
seiklusrajad, matkarajad, välivõrkpalli- ja korvpalliväljak, suusarajad. Renditakse uiske,
suuski, vibusid, toimub spordivarustuse laenutus.
Puhkemajanduse võimalusi laiendaks matkabusside ja haagiselamute kämping ning
jalgrataste, matkavarustuse rent, paadilaenutus jms.
Eesmärgid
 Karula vallas on investoritele vabade ressursside andmebaas.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Koostöös SA Valgamaa Arenguagentuuriga kaardistada kasutuseta hooned ja maad.
 Kontrollida kasutusvalduses olevate maade sihipärast kasutatamist.
 Toimib ettevõtjate vaheline koostöö ja infovahetus.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Korraldada ümarlaudu, koolitusi, õppereise.
 Tootva ja töötleva ettevõtluse koostöö arendamine (tooted kohalikust toorainest) ning
ühisturunduse edendamine.


Karula piirkonna turism põhineb maastikulisel mitmekesisusel, rikkalikul
kultuuripärandil ja kvaliteetsel turismiteenusel, mida pakuvad koostööna piirkonna
turismiettevõtjad ja organisatsioonid.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Koostada turismiarengukava.
 Koostada Karula- Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse arengukava.
 Toetada suusanõlva ja kelgumäe rajamist Lüllemäele.
 Koolitada giide.
 Valmistada piirkonda tutvustav turundusmaterjal ja meened.
 Koolis pärandkulutuuri õpetuse ja ettevõtlusõppe säilitamine ja edasiarendamine.
 Sõlmpunktidesse paigaldada piirkonnakaardid (lisaks infomaterlid).

3.8 HARIDUS
Hetkeolukord
Lüllemäe Põhikool ühendab endas põhikooli ja 2 lasteaiarühma, mis asuvad Lüllemäel ja
Kaagjärvel. Koolis õpib 2012/13 õa 68 last, Lüllemäe lasteaiarühmas käib 27 ja Kaagjärve
lasteaiarühmas 9 last. Koolis töötab 15 õpetajat, logopeed, raamatukoguhoidja ning info- ja
ringijuht. Lasteaiarühmades töötab 4 õpetajat, 2 muusikaõpetajat ja 4 õpetaja abi. Kooli juures
tegutseb 8 huviringi: käsitöö- ja kodundus, puidutöö, sport, male- ja kabe, pilliõpe
(plokkflööt, puhkpill, klaver), võro keel, pärimusring ja loodusring. Alates 2010/2011
õppeaastast on rahvatants 1.–3. (võimalusel ka 4.) klassi tunniplaanitund. Koolis tegutseb
mudilaskoor ja lastekoor. Viimastel aastatel 2011 ja 2012 on õpilaste arv (joonis 7) olnud
tõusutrendis ning kui jätkatakse omanäolise kooli arendamistegevusi siis ilmselt tõuseb
õpilaste arv veelgi. Kooli optimistlik prognoos lubab eeldada, et Karula valla rahvaarv
stabiliseerub või suureneb.

Joonis 7. Karula valla elanike arvu vähenemine aastatel 2000- 2012 ja prognoos õpilaste arvu tõusu kohta.

Karula valla osalusel ja projektitaotluste abil on korrastatud kooli ruume ja ostetud
inventari. Samuti on uuendatud lasteaia mänguväljak. Koolil on olemas raamatukogu,
staadion ja välispalliväljakud. Kooli ja lasteaedade ümbrus on heakorrastatud.
Õppetööks vajalik õppekirjandus on olemas ja seda täiustatakse pidevalt. Osades ainetes
on õppevahendite materiaalbaas alla tegelike vajaduste ja ei vasta osaliselt täna uue
põhikooli õppekava füüsilise õpikeskkonna nõuetele.

Õpilastele, kes elavad kaugemal kui 3 kilomeetrit, on tagatud kohaliku omavalitsuse poolt
transport kooli ja koju. Tagatud on ka õppekava toetavate klassiekskursioonide ja
võimalusel kultuuriüritustele sõitmiseks transport.
Lüllemäe põhikooli jätkusuutlikkuse tagamaiseks tuleb leida koolile uusi väljundeid
loomaks omanäolist kooli, kus õpilastele antakse kaasa rõõm, tahtmine ja oskus õppida.
Kooli kujundamisel on oluline roll Karula Vallavalitsusel, Lüllemäe Kultuurimajal,
Lüllemäe Rahvaõpistul, lastevanematel, kooli juhtkonnal ning arvestades paikkonna
eripära RMK, Keskkonnaameti, pärimuskultuuri kandjate kaasatus.
Eesmärgid
1. Kooli jätkusuutlikkuse tagamiseks omanäolise kooli arendamine.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Kooli eripära/kallaku toetamine.
 Huvigruppide täpsem määratlemine ja kaasamine sh RMK, Keskkonnaamet,
ettevõtjad.
 Haridustöötajate tunnustamine KOV-i poolt.
 Lastevanemate koolitamine.
 Õpilasfirmade loomine (majandusõpe).
2.
Materiaal-tehnilise baasi arendamine
Eesmärgi saavutamiseks:
 Õuesõppe klassi rajamine.
 Spordirajatiste renoveerimine ja võimla ümberehitus.
 Õpilaskodu rajamine, et tagada lastele normaalsed õpitingimused.
3.
Säästlik majandamine ja keskkonnahoid:
Eesmärgi saavutamiseks:
 Koolihoonete katuse vahetus ja lagede soojustamine (koolimaja, Lüllemäe lasteaed).
 Katlamaja ja hoonetesisese küttesüsteemi rekonstrueerimine.
 Lüllemäe lasteaiahoone ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine.
 Kooliliinide optimaalne ja laste huvisid arvestav toimimine.
 Tööõpetuse klassile II korruse juurdeehitus.
 Klassiruumide san.remont.
 Lüllemäe kooli ja lasteaiahoone välisilme uuendamine, fassaadi soojustamine.

3.9 ELUKESTEV ÕPE (täiendõpe ja vabaharidus)
Hetkeolukord
1995.a. tegeleb täiskasvanute ja noorte vabaharidusliku koolitusega Karula vallas Lüllemäe
Rahvaõpistu, kes omab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba ja rendib Lüllemäe
Kultuurimaja ruume. Kursustel saavad osaleda kõik, olenemata east ja haridustasemest,
õppides seda, mille vastu huvi on ja seeläbi arendada ennast kui isiksust ning omandada eluks
vajalikke teadmisi ja oskusi. Rahvaõpistu koolitustel osalejad on peamiselt Karula ja
naabervaldade elanikud. Koolitusi ja õppepäevi korraldatakse järgmistes valdkondades:
keeleõpe; lastevanemate koolitamine, kunst, kodanikukoolitus, koolitajate koolitamine,
külade arendamine.
Probleemiks on kursuste planeerimisel liigne direktiivsus, kohalike koolitajate vähesus ja
materiaal-tehnilise baasi puudumine, et pakkuda koolitusi meestele.
Eesmärgid
1. Pakkuda
erinevatele
sihtrühmadele
kvaliteetseid,
konkurentsivõimelisi
mitmekülgsemaid kursuseid.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Õppimisvajaduste väljaselgitamine oma ning ümberkaudsetes piirkondades.
 Koolituste organiseerimine koostöös koolituspiirkonna seltside, MTÜ-de jt
organisatsioonidega.
 Koolitajate pidev koolitamine. Uute kohalike koolitajate leidmine ja väljakoolitamine.
 Materiaal-tehnilise baasi komplekteerimine koostöös Lüllemäe Põhikooliga tööõpetuse
klassi baasil.
 Koolituste reklaamimise tõhustamine.
 Koolituste mobiilsuse suurendamine.

3.10 NOORSOOTÖÖ
Hetkeolukord
Karula vallas elab 258 last/noorukit vanuses 7-26. Lüllemäe Kultuurimaja juurde on
moodustatud struktuuriüksus Karula valla Avatud Noortekeskus, mis töötab avatud
noorsootöö põhimõttel (on avatud igale noorele seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele,
võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele), on olemas 0,5 kohaga palgaline
noorsootöötaja. Avatud noortekeskuses (ANK) on noortel võimalik osaleda infopäevadel,
kohtuda karjäärinõustajaga, kohaliku omavalitsuse (KOV) sotsiaaltöötajaga ja
lastekaitsetöötajaga. Projektiraames on varem külla kutsutud töötukassa spetsialist tutvustama
tööturu olukorda, tööinspektsioonist spetsialist rääkima seadustest. Noortel on võimalus ise
kaasa lüüa projektide kirjutamises. Toimuvad väljasõidud teistesse noortekeskustesse, tehakse
koostööd Taheva ANK-iga, toimib koostöö kohaliku kooli ja noortekeskuse vahel,

aktiivsemad noored osalevad paljudel koolitustel maakonna piires. Lüllemäe Kultuurimajas
on noortele kasutada 1 ruum ehk nn noortetuba, kus on võimalik mängida piljardit, kuulata
muusikat, vaadata televiisorit, kasutada mängukonsooli ja käia internetis. Mängude ning
diskode jaoks kasutatakse kultuurimaja saali. Kaagjärve Mõisahoones on noorte kasutada 3
ruumi, kus projektide toel on soetatud koroonalaud, piljard, õhuhoki, poksikott, lauamängud
ja muusikakeskus ning mängukonsool Xbox 360. Kaagjärvel on tavapäeviti keskmine
külastatavus u 10 noort ja kui toimub mõni treening (maadlus, poks) siis kuni 25 noor, kuid
üldiselt on ürituste ajal keskmine külastatavus u 22 noort. Lüllemäel on keskmised arvulised
näitajad noorte külastatavuse kohta samad.
Puuduseks on noorsootöötaja jagunemine kahe kohavahel- teisipäeval, kolmapäeval asub
Lüllemäel ning neljapäeval ja reedel Kaagjärves.
Eesmärgid
1. Noorsootöö maine on hea ja noorte poolt omaks võetud noortekeskus on
tunnustatud turvalise kasvukeskkonnana.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Noortevolikogu loomine.
 Noorsootöö arengukava uuendamine.
 Täistööajaga töötaja Kaajärves ja teine Lüllemäel.
 Valla rahaline toetus noorsootööle.
 Eraldiseisvate ruumide leidmine noorsootööks Kaagjärves ja Lüllemäel ning
noortekeskuse ruumid on noortele kasutada viis päeva nädalas.
 Toimiva vabatahtlike kaasamise süsteemi väljatöötamine.
 Karula valla noored osalevad Euroopa Vabatahtlik Teenistuse programmis.
 Ettevõtlusega seotud projektide, laagrite, õpilasmalevate korraldamine.
 Toimiva tunnustamissüsteemi väljatöötamine.
2. Karula valla noorte sidumine piirkonnaga, et nad pärast õpinguid siia naaseksid.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Luua andmebaasi olemasolu vabade elamispindade kohta.
 Võimalusel toetada stipendiumiga õpinguid tingimusel, et naastakse kodupaika ja
rakendatakse oma teadmisi kohapeal.

3.11 SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID, AVALIK KORD NING
TURVALISUS
Hetkeolukord
Karula vallas on mitmeid ühendusi ja organisatsioone, mis pakuvad kohalikele elanikele
erinevaid tegevusvõimalusi, et keegi ei tunne end tõrjutuna. Karula vallas tegutseb

vallavolikogu juures sotsiaalkomisjon, mille ülesandeks on sotsiaaltöö korraldusele
kaasaaitamine ja sotsiaalhoolekande arendamine. Sotsiaalhoolekande arengukava koostamine.
Sotsiaalkomisjon teostab avaliku korra ja turvalisuse osas seiret üks kord aastas. Komisjon
lähtub oma töös riiklikest seadustest ning vallavolikogu määrustest ja otsustest.
Sotsiaaltöötaja koostab vajaliku dokumentatsiooni ja peab abivajajate kohta arvestust ning
osaleb sotsiaalkomisjoni töös. Sotsiaaltöötaja ja lastekaitse töötaja korraldavad vastavalt
vajadusele koduvisiite. Siinjuures on tööd raskendavaks asjaoluks piirkonna kõrvalteede
korrashoid.
Vallas toimib koostöövõrgustik: sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja, koolid, lasteaed, perearst,
konstaabel, perekond. Vald pakub kohalike elanike erinevad toetusmeetmed - sünnitoetus,
esmakordselt kooli mineva lapse toetus, koolilõpu toetus, matusetoetus jm.
Valla halduses on 18 kohaline hooldemaja. Põhilisteks hoolealusteks on vanurid ja puuetega
inimesed. Lisaks pakutakse ajutist majutust neile, kes mingil põhjusel kodus üksi hakkama ei
saa või vajavad ajutist ravi ja perearsti järelvalvet. Nõudlus kohtade ja teenuste järgi on
suurem, kui praegu suudetakse pakkuda. Korra nädala käib meditsiinitöötaja. Üks
avahooldustöötaja teenindab kümmet klienti. Vajadus on teise avahooldustöötaja järgi.
Hooldemaja hoone on soojustamata ja välisfassaad vajab uuendamist. Saunateenuse
pakkumiseks tuleks ruume laiendada. Hooldemaja arendamiseks sotsiaalkeskuseks,
jätkusuutlike ja konkurentsivõimeliste teenuste väljaarendamiseks tuleb hooldemajale
esmajärjekorras koostada arengukava. Arengukava koostamisel tuleb otsustada hooldemaja
juriidiline vorm.
Vallas pööratakse enim tähelepanu lastele ning nende heaolu tagamisele. Vallas töötab
lastekaitsetöötaja. Probleemsete perede lastega tegelemise juures on sageli takistuseks riigi
seaduste puudulikkus ja rahaliste vahendite nappus.
Lüllemäel on remonditud kolmetoaline sotsiaalkorter inimestele, kes eluaset hädasti vajavad,
kuid ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama. Ko.rterit
üüritakse välja tubade kaupa. Sotsiaalkorteri ja külasauna järgi on vajadus ka Kaagjärvel.
Vallas osutatakse sotsiaaltranspordi teenust.
Laste koolitee kulgeb mööda Lüllemäe keskust läbiva maantee äärt, turvalisuse tagamiseks
tuleb ehitada kergliiklustee Lüllemäe kooli juurest keskusesse.
Valla poolt on konstaablile eraldatud ruum Lüllemäel kuid politseitöö reorganiseerimise
tulemusena konstaabli regulaarset vastuvõttu vallas ei toimu. Probleemne on avaliku korra
tagamine nädalavahetustel Lüllemäel. Kiirustületavad autod külas
Probleemiks on vastutustundetud väikeloomade omanikud, kelle koerad ja kassid hulguvad.
Piirkonnas anonüümsuse vähendamiseks, kuritegevuse ennetamiseks, turvalisuse ja heakorra
tagamiseks tuleb valla elanikke teavitada projekti ”Naabrivalve” eesmärkidest ja aktiviseerida

inimesi liituma naabrivalvega. Turvalisuse tagamiseks tuleks valgustada bussipeatused ja
külakeskused.
Peale 1999. a. Valgamaa Päästeteenistuse programmi realiseerumist on Karula külas
Päästeteenistuse tugikomando suletud ja moodustatud vabatahtlike päästeteenistujate grupp.
Suurimaks probleemiks on kevadised kulupõlengud ja suvised metsatulekahjud. 2009.a
registreeriti Karula vallas 6 tulekahju, 2010.a samuti 6, 2011.a registreeriti 3 tulekahju.
Päästetegevust takistab mõningatel juhtudel kehv ligipääs veekogudele kas teede halva
seisukorra tõttu või maaomanike poolt taradega piiratud juurdepääsu tõttu veekogudele.
Eesmärgid
1. Karula Hooldemajast on kujunenud konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik
sotsiaalkeskus, kus pakutakse hoolekandeteenust, avahooldust, koduõendust,
turvatoa-, päevakeskuse,- pesemis-, ja pesupesemis-teenust.
Eesmärgi saavutamiseks:

Koostatakse arengukava Hooldemajale sotsiaalkeskuse väljaarendamiseks.

Karula Hooldemaja renoveerimine ja vajadusel lisaruumide leidmine (saun).

Karula Hooldemaja teenuste väljaarendamine vastavalt arengukavale.

Eesmärgi paremaks saavutamiseks tehakse tihedat koostööd MTÜ-dega teenuste
pakkumise osas.
2. Kaagjärve küla elanikele pakutakse sotsiaalkorteri ja sauna teenust
Eesmärgi saavutamiseks:

Sauna ja pesupesemisvõimaluse loomine Kaagjärve.

Sotsiaalkorteri leidmine ja ostmine Kaagjärves.
3. Karula vallas on tagatud turvaline elukeskkond
Eesmärgi saavutamiseks:

Jätkata elanikkonna hulgas politsei ennetustöö regulaarset läbiviimist valla eelarves
eraldatud, organisatsioonide ja asutuste poolt mitmesugustest fondidest taotletud
rahastamisvahenditele toetudes.

Info paremaks vahetamiseks ja sündmustele kiiremaks reageerimiseks konstaablil
(politseil) tihendada koostööd kohaliku omavalitsuse, piirivalve, kaitseliidu, lasteasutuste,
ettevõtjate ja teiste asutustega.

Taastada konstaabli regulaarne vastuvõtt Karula vallas.

Selgitada projekti „Naabrivalve“ eesmärke ja kasulikkust. Suurendada inimeste osalust,
kes osalevad Naabrivalve projektis.

Toetada erinevate ühenduste, organisatsioonide tegevust terviseprobleemide
ennetamisel, turvalisuse tagamisel ja erinevatele sihtgruppidele tegevusvõimaluste
pakkumisel.

Kohalik omavalitsus on uuendanud Karula valla koerte ja kasside pidamise eeskirja ja
määranud isiku, kes vastutab eeskirja täitmise eest.

Elanike teadlikkuse tõstmine väikelooma pidamisega seotud õigustest ja kohustusest.






Rajada laste turvaliseks liiklemiseks kergliiklustee Lüllemäel.
Turvalisuse tagamiseks on valgustatud bussipeatused ja külakeskused.
Tehiskõrgendite või täristite paigaldamine lasteasutuste vahetuslähedusse.
Korraldada koostöös kohalike MTÜdega koolitusi kohalikele elanikele turvalisuse
teemadel - esmaabi, naabrivalve koolitus jmt.

4. Vabatahtlik päästetöö on operatiivne ja kvaliteetne.
Eesmärgi saavutamiseks

Uuendada päästeteenistuse tehnikat.

Korraldada ohutusalaseid koolitusi.

Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine, tähistamine ja vajadusel uute rajamisele
kaasaaitamine.

3.12 KULTUUR
Hetkeolukord
Karula vallas on pikad kultuuritraditsioonid kuid puudub ühtne kultuuri- ja spordipoliitika.
Lüllemäel tegutseb kultuurimaja, mis korraldab erinevaid üritusi ning viib läbi huviringe,
regulaarselt toimuvad valla- ja külapäevad, asutuste aastapäevad, tähtpäevade ja pühade
üritused. Kultuurivaldkonna arenguks on raha taotletud ja saadud erinevatest fondidest ning
vallalt.
Lüllemäe Kultuurimajas tegutseb seisuga 01.01.2012 12 isetegevusringi, ringides osaleb ~100
inimest ja ringe juhendab 6 inimest. 2012 a. korraldab Lüllemäe Kultuurimaja programmi
Muusika Maale raames kontserte Karula kirikus
Kaagjärvel korraldab üritusi kaks korda aastas MTÜ Kaagjärve Mõis, abiks on olnud ka
Lüllemäe Kultuurimaja.
Vallas töötab kaks raamatukogu- Kaagjärvel ja Lüllemäel. Korrastatud on kartoteek ja fondid
on kantud arvutisüsteemi. Raamatukogu asub kolmetoalises korteris ja ruumid on jäänud
kitsaks, raamatukogu sisustus on amortiseerunud. Põhiline klientuur on vanemad inimesed.
Raamatukogud võiksid kujuneda kooskäimiskohtadeks, kus on huvitav ka noortel ja toimuvad
erinevad kirjandusega seotud üritused.
Vallas on kaks kirikut- Lüllemäel tegutsev Karula Maarja kogudus ja Eesti Apostliku Õigeusu
kirik Pikkjärvel. Lüllemäel toimuvad igapühapäevased jumalateenistused, töötab laste
pühapäevakool ning viiakse läbi surnuaiapühasid. Karula Maarja kiriku ümbruse ja
ümbritseva pargis on kihelkonna vanim surnuaed, matmispaik 12. Sajandist. Oluline
ajalooline kultuuriobjekt vajab pidevat hooldust ja sellega ka omavalitsuse ning riigipoolset
tuge.

Karula Naisselts korraldab õppepäevi ja õppeekskursioone
naisühendustega maakonnast ja mujalt.

ning ühisüritusi teiste

2011 a loodud Karula Kultuuriseltsi eesmärgiks on kohalike ettevõtjate ühendamine,
koolituste korraldamine, osalemine eestisisestel ja välislaatadel, et turundada ühiselt
kohalikku käsitööd
Karula külas korraldab erinevaid üritusi Karula Külaselts, korrastatud on seltsimaja ja
külaplats.
MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu peamiseks tegevuseks on koolituste korraldamine. Lüllemäe
Rahvaõpistu rendib Lüllemäe Kultuurimaja ruume ja on läbi erinevate projektide
renoveerinud kultuurimaja hoone, kuid renoveerimist vajab veel elektrisüsteem.
MTÜ Karula Hoiu Ühing on olnud piirkonna pärandkulutuuri ürituste korraldaja juba aastaid.
Eesmärgid
1. Vallal on ühtne kultuuri- ja spordipoliitika, toimib koostöö erinevate
organisatsioonide vahel.
Eesmärgi saavutamiseks:

Ümarlaudade korraldamine, kokkulepete sõlmimine, koostöö edendamine avalikes
huvides tegutsevate organisatsioonidega.

Tunnustatakse tublisid tegijaid.

Vallal on maineüritus ja tunnuslause.
2. Kultuuriasutustel on materiaalne baas ürituste korraldamisteks.
Eesmärgi saavutamiseks:

Raamatukogude ruumide laiendamine, materiaal-tehnilise baasi parandamine.

Lüllemäe Kultuurimaja elektrisüsteemi renoveerimine.

Karula Naisseltsi hoone remonttööde toetamine.

Lüllemäe Kultuurimaja II korrusele evakuatsiooniväljapääsu loomine

Heli- ja valgustussüsteemi loomine Lüllemäe Kultuurimajja
Toetatakse kohaliku rahvakultuuripärandi säilimist ja arendamist. Toimub koostöö
naabervaldade kultuuriasutustega ja kultuurialane välissuhtlus.
Eesmärgi saavutamiseks:

Toimuvad regulaarsed kohtumised partneritega.

Korraldatakse erinevaid üritusi rahvakultuuripärandi tutvustamiseks.

Toetatakse kohaliku rahvakultuuripärandi säilimise ja arendamisega tegelevaid
organisatsioone.
3.

4.

Vabaõhuürituste- ja kooskäimiskohtade loomine. Eesti ja rahvusvahelise
tippmuusika, näitekunsti ja teiste kunstiliikide tutvustamine piirkonnas.

Eesmärgi saavutamiseks:

Kaagjärve külla kooskäimiskoha loomise toetamine.

Riisalisse külaplatsi loomise toetamine.

Erinevate ürituste korraldamine.

Küla- ja kiigeplatside rajamise toetamine.

3.13 SPORT JA VABAAEG
Hetkeolukord
Piirkonnas on spordiga tegelemiseks võimalused head, kuppelmaaastik loob suurepärased
võimalused suusatamiseks, matkamiseks ja jalgrattakrossiks. Kooli endises internaadi majas
töötab Karula valla poolt loodud MTÜ Karula- Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus. KarulaLüllemäe Tervise- ja Spordikeskuses on 50 majutuskohta, jõusaal ja külasaun; toimuvad igaaastased spordilaagrid. Keskuse kõrval asub staadion, välivõrkpalli- ja korvpalliväljak,
suusarajad ja suur kelgumägi. Renditakse uiske, suuski, vibusid. On rajatud aastaringselt
kasutatav terviserada, kus saab harrastada jalgsi-, ratta – ja suusamatkasid. Terviserada kuulub
Eesti terviseradade organisatsiooni hulka, aastal 2012 tähistatakse see viidastikuga. Radade
paremaks hooldamiseks oleks vaja tehnikat. Karula-Lüllemäe Tervise ja Spordikeskusest
külastab aastas umbes 300 inimest.
Regulaarselt toimuvad valla spordiüritused MTÜ Karula SK ja MTÜ Orienteerumisklubi Juku
Peedu poolt – matkad, orienteerumine, suusatamine, rattavõistlused.
Karula vallas on orienteerumisel pikad traditsioonid, MTÜ Orienteerumisklubi Juku Peedu
korraldab orienteerumisvõistlusi ja matku. Ürituste korraldamiseks ja erinevate ürituste
kattumise vältimiseks ning ühise transpordi organiseerimiseks võistlustele on vaja tihendada
organisatsioonide vahelist koostööd.
Rahvaspordi edendamiseks tuleb rajada harjutus- ja pallimänguväljakud. Karula valla
spordiüritusi ja sportimisvõimalusi tuleks tunduvalt aktiivsemalt turundada, selleks on vaja valla
poolset spordiürituste korraldajat ning ühtset poliitikat.

Eesmärgid
1. Vallal on ühtne kultuuri- ja spordipoliitika, toimib koostöö erinevate
organisatsioonide vahel.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Ümarlaudade korraldamine, kokkulepete sõlmimine erinevate organisatsioonide vahel.
2. Karula valla spordiüritused on tuntud ja rahvarohked.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Jätkatakse traditsiooniliste ürituste korraldamist ning algatatakse uusi spordiüritusi.



Turundustegevused
koordineeritud.
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Tervisespordikeskuses pakutakse erinevaid sportimisvõimalusi. Külastajatel on
suur huvi kohapeal pakutavate terviserajatiste vastu.
Eesmärgi saavutamiseks:
 Koostatakse Karula- Lüllemäe TSK arengukava.
 Rajatakse suusamägi, soetatakse suusamäe ja -radade hooldustehnikat ning inventari.
 Karula-Lüllemäe TSK turundustegevuste elluviimine.
 Jalgrataste ja matkavarustuse laenutus.
3.

4. Karula valla elanikud tegelevad aktiivselt tervisespordiga
Eesmärgi saavutamiseks:
 Tervislike eluviiside propageerimine ja spordi algtõdede õpetamine spordiklubide poolt.
 Rahvaspordi ürituste korraldamine.
 Sportimisvõimaluste loomise toetamine Kaagjärves ja Riisalis.

3.13 KODANIKUALGATUS
Hetkeolukord
Karula valla kõrget kodanikuaktiivsust näitab suur mittetulunduslike organisatsioonide arv
19, mis on üks Valgamaa suurimaid. Karula vallas on neljal piirkonnal kodanikualgatuslikus
korras valminud oma piirkonna arengukavad. Arengukavad on peamised külaelanike
kokkulepete ja ühisnägemuste kandjaid ning külaelu arengusuundumuste näitaja.
Enamus organisatsioone asuvad Lüllemäel, kus peamiseks kooskäimise kohaks on Lüllemäe
Kultuurimaja, raamatukogu ja naisselts. Lüllemäe Kultuurimajas töötavad laste- ja
täiskasvanute huvialaringid ning MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu, mis pakub erinevaid koolitusi
ja kursusi. Rahavaõpistu eesmärk on tõsta inimressursi kvaliteeti ja aktiviseerida
kodanikualgatust. Karula Naisseltsi põhitegevusteks on pärandkultuuri säilitamine ja edasi
kandmine ning erinevate käsitöötoodete valmistamine ja turustamine. MTÜ Karula
Kultuuriselts eesmärgiks on väikeettevõtjate ühendamine toodangu ühisturustamiseks ja
kultuurielu edendamiseks, selleks korraldatakse koolitusi ja üritusi, osaletakse messidel ja
laatadel. Karula ajaloo uurimise ja talletamisega tegeleb Muinsuskaitse Selts. Karula valla
eakaid koondab Karula valla Pensionäride ühendus. Külas on kolm spordiklubi.
MTÜ Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskus, kus on 50 majutuskohta, jõusaal ja
külasaun. MTÜ korraldab erinevaid üritusi tervislike eluviiside propageerimiseks.
Traditsiooniks on muutunud SK Karula iga-aastased spordilaagrid, Lüllemäe rattareeded,
pallipäevad, kergejõustikupäev, triatlon (neid üritusi korraldab. Orienteerumisklubi Juku-

Peedu õpetab noortele orienteerumisoskusi ja korraldab võistlusi. MTÜ Spordiklubi Karula
tegeleb ürituste korraldamistega. SK Karulal on olemas oma arengukava.
Lüllemäe kogukonnal on koostatud arengukava 2009-2014 aastaks, mis hõlmab Lüllemäe
küla ning naabruses asuvaid väiksemaid külasid Käärikmäe ja Koobassaare.
Kaagjärve piirkonnas on loodud vaid üks mittetulunduslik ühendus MTÜ Kaagjärve Mõis,
mis korraldab Kaagjärve Mõisapäeva. Kodanikel puudub siiani kooskäimiskoht.
Kodanikualgatuslikult on valminud Kaagjärve küla arengukava 2009-2013a
Karula Külaseltsi eesmärgiks on küla mitmekülgne arendamine, kaasates sellesse võimalikult
palju külaelanikke ja teha koostööd Karula mõisa taastajaga. Külas tegutseb endise Valga
Päästeameti Karula Tugikomando baasil loodud MTÜ Karula Vabatahtlik Tuletõrjeselts, mis
lisaks oma põhitegevusele osaleb külaelu edendamises. Mõisapargi serva on rajatud kiige-,
lõkke- ja palliplats. Karula Küla arengukava on koostatud perioodiks 2009-2015a.
Riisali piirkonna väärtuseks on piirkonna elanike arvukuse pidev kasv ja noorenemine. Riisali
piirkonnas on elanikud aktiviseerunud, kuid vabaühendust pole veel loodud. Piirkonna
probleemiks on kooskäimise koha puudumine. Riisali küla arengukava on koostatud aastateks
2012-2015.
Rebasemõisa külas tegutsevad MTÜ Maavillane mis ühendab kolme lambakasvatuse ja villa
töötlemisega tegelevat talu ning Karula Hoiu Ühing, mis on loodud Karula kihelkonna ja selle
ümbruse kogukonna, kultuuri, looduse ja elukeskkonna kaitsmiseks, parandamiseks ning
uurimiseks.
Külaelu arendamisega tegelevad Koobassaare, Lüllemäe ja Rebasemõisa külaselts.
Eesmärk
1. Karula valla elanikud osalevad aktiivselt kolmanda sektori töös. Organisatsioonid
teevad tihedalt omavahelist koostööd
Eesmärgi saavutamiseks:
 Toetada kolmandat sektorit oskusteabega.
 Korraldada infopäevi, ümarlaudu ja koolitusi.
 Kavandada summasid valla eelarvesse kohalike MTÜ-de toetuseks sh projektide
omaosaluse katmiseks.
 Karula Kulleri ilmumise toetamine.

TEGEVUSKAVA
Karula valla arengukava finantseerimisel peetakse silmas 3 omavahel seotud eelarve poliitika eesmärki:
 konservatiivsus, et tagada valla arenguks kokkulepitud tegevuskulude, varaliste kohustuste ja investeeringute rahaline kestvus;
 sihipärasus, et kindlustada võimalikult kõigi valla arenguvajaduste rahastamine, kasutades eelarvelise osaluse sihipärast jaotamist, sh
projektipõhist rahastamist;
 finantspaindlikkus, et dünaamilises keskkonnas säilitada valla finantsvõimekuse jätkusuutlikkus , sh moodustada eelarves reservfond

LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE
Inimesed suhtuvad keskkonda vastutustundlikult ja säästlikult.
Tegevus
Teavitatakse inimesi keskkonnahoiust ja propageeritakse säästvat mõtteviisi.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

Varustatakse loodus- ja turismiobjektid viitadega. Paigaldatakse infotahvlid.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koolihariduses on väärtuseks kohaliku looduse tundmaõppimine.

x

x

x

x

x

x

x

x

Korraldatakse keskkonnakaitse teemalisi koolitusi/õppepäevi/laagreid lastele ja
täiskasvanutele.

x

x

x

x

x

x

x

x

Jäätme- ja veemajandus vastavad keskkonnanormidele.
Tegevus
Jälgitakse jäätme- ja veemajanduse keskkonnanormide täitmist.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaagjärve mõisapark on hooldatud, tuntud ja hinnatud vaatamisväärsus.
Tegevus
Omavalitsuses toimub pargi pidev hooldus ja arendustöö.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

Parki on paigaldatud infosildid.

x

x

x

x

x

x

x

x

Tollari ja Rautina järvede kaldad on supelrandade ulatuses puhastatud
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Puhastatakse kaldad ja rajatakse puhkekoht.

x

x

x

Kohaliku elukeskkonna hoidmine ja parendamine.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Koostöös maaomanikega veekogude kallasalade hooldamine.
Parkide korrashoiu ja hooldamise korraldamine.

x

x

Muinsuskaitseliste hoonete korrashoid ja parendamine (pastoraat).
Kaagjärve mõisahoonele rakenduse leidmine.
Looduskaunite vaadete puhtana ja hoolitsetuna hoidmine, ühisruumi kokkulepete
sõlmimine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ELAMUMAJANDUS JA ENERGIA
Paneelmajades on moodustatud toimivad korteriühistud.
Tegevus
Nõustatakse ja toetatakse korterühistute moodustamist.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

Tühjad hooned, hoonetekompleksid on leidnud omaniku.
Tegevus
Kaardistatakse tühjad hooned ja otsida hoonetele investoreid.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

Karula vallas on energiasäästlik tänavavalgustus.
Tegevus
Parendatakse külakeskuste ja bussiootepaviljonide valgustust.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

Hoonete energiasäästlikumaks muutmine.
Tegevus
Valla hoonete ja elamute energiasäästlikkuse suurendamine (soojustamine).
Kaugkütte võimaluste arendamine külakeskustes.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

Elektrivarustuse probleemide lahendamine vallas.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vajaduste ja probleemide kaardistamine.

x

Koostöö elektrienergiaga varustajaga.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TEED, TÄNAVAD, TRANSPORT JA INFOTEHNOLOOGIA
Karula valla suuremad teed on kõvakattega, kõrvalteede olukord on hea.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valla teederegistri korrastamine.

x

x

Tihendada KOV koostööd maanteeametiga.
Karula-Koikküla tee, Lüllemäe-Hargla tee, Lüllemäe-Antsla tee kõvakattega
katmine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Valga - Lüllemäe maantee märgistamine.
Kruusateedele (mis lähevad majade lähedalt mööda) tehakse suvisel perioodil
tolmutõrje.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Hoida kõik vallateed nii korras, et sõltumatult aastaajast on need autoga läbitavad.

x

x

x

x

x

x

x

x

Naabervaldadega teehoolduse kooskõlastamine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Laste koolitee on turvaline.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lüllemäe Keskusest-Lüllemäe koolini kergliiklustee rajamine.
Lasteasutuste vahetusse lähedusse pannakse tehiskõrgendised või täristid
vältimaks kiiruse ületamist.

x

Kooli ja lasteaia territooriumile paigaldatakse õueala märgid.

x

x

x

x

Hoonetele on hea juurdepääs
Tegevus
Ühiskondlike hoonete juures olevate platside kõvakattega katmine.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

Riisali liikluspindade märgistamine

x
x

Ülikiire internetivõrgu jagamine ja laiendamine.
Tegevus
Elanikkonna teavitamine.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

HEAKORD
Karula on tuntud kui kaunis ja korrastatud paik. Valla territooriumile
jäävate elamute ja hoonete väljanägemine on kena ning nende ümbrused on korras.
Tegevus
Heakorrapäevade- ja konkursside korraldamine.
Valla heakorraeeskirja uuendamine ning järelvalve tõhustamine.
Survestada hoonete omanikke, et hooned saaksid korda.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

Varisenud ja varisemisohtlike hoonete korrastamine Kaagjärvel.

x

x

x

x

x

x

x

x

x*

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*- heakorraeeskirjade uuendamine

VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni süsteemipärasel väljaarendamisel tuleb tagada teenus võimalikult paljudele
elanikele ja kaitsta kasutatavaid veeallikaid ja looduskeskkonda inimtegevusest tuleneva reostusohu eest.
Tegevus
Täidetakse rahvusvahelisi veekaitse ja -kasutusnõudeid.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Piirkonnas on uued ja korralikud torustikud ja (reo)veepuhastusseadmed.
Suuremates külades elavatel inimestel on võimalik ühineda ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemiga.
x
Joogivee kvaliteet ning heitvee ärajuhtimine ja puhastamine on kõikjal
ühisveevärgiga hõlmatud aladel viidud vastavusse normidega.
*x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*x

x

x

x

x

x

x

x

Vee hind (puhas vesi ja heitvesi) hoitakse elanike keskmisest sissetulekust
maksimaalselt Eesti keskmisel tasemel (arvutatuna %-des valla keskmise
leibkonna liikme sissetulekust).

x

x

x

x

x

x

x

x

x

*- joogivesi

JÄÄTMEKÄITLUS
Illegaalset prügiladustamist ei esine, elanikel on lepingud prügi äraveofirmaga või kasutavad nad muid
seadustes lubatud viise prügi ladustamiseks.
Tegevus
Teavitada elanikke prügiveo võimalustest
Kogumispunktide tähistamine ja info levitamine.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ETTEVÕTLUS, TURISM JA PUHKEMAJANDUS
Karula vallas on investoritele vabade ressursside andmebaas.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tegevus
Koostöös SA Valgamaa Arenguagentuuriga kaardistada vabad hooned ja maad.
Turundada vabu maid ja hooneid.
x
Vabade maade saadavuse suurendamiseks kontrollida kasutusvalduses olevate
maade sihipärast kasutatamist.
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Toimib ettevõtjate vaheline koostöö ja infovahetus
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Korraldada ümarlaudu, koolitusi, õppereise.
Tootva ja töötleva ettevõtluse koostöö arendamine (tooted kohalikust toorainest)
ning ühisturunduse edendamine.

x
x

x
x

x

x

x

x

Karula piirkonna turism põhineb maastikulisel mitmekesisusel, rikkalikul kultuuripärandil ja
kvaliteetsel turismiteenusel, mida pakuvad koostööna piirkonna turismiettevõtjad ja organisatsioonid.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Koostada turismiarengukava.

x

Koostada Karula- Lüllemäe Tervise- ja spordikeskuse arengukava.

x

Toetada suusanõlva ja kelgumäe rajamist Lüllemäele.

x

x

Koolitada giide.

x

x

Valmistada piirkonda tutvustav turundusmaterjal ja meened.

x

Koolis pärandkulutuuri õpetuse ja ettevõtlusõppe säilitamine ja edasiarendamine.
Sõlmpunktidesse paigaldada piirkonnakaardid (lisaks infomaterlid).

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HARIDUS
Kooli jätkusuutlikkuse tagamiseks omanäolise kooli arendamine
Tegevus
Koolile eripära/kallaku toetamine.
Huvigruppide täpsem määratlemine ja kaasamine sh RMK,
Keskkonnaamet, ettevõtjad.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

Haridustöötajate tunnustamine KOV-i poolt.
Lastevanemate koolitamine.
Õpilasfirma loomine (majandusõpe).

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Materiaal-tehnilise baasi arendamine
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Õuesõppe klassi rajamine.

x

Spordirajatiste renoveerimine ja võimla ümberehitus.

x

x

Õpilaskodu rajamine, et tagada lastele normaalsed õpitingimused.

x

x

x

x

x

x

x

x

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tegevus
Koolihoonete katuse vahetus ja lagede soojustamine (koolimaja, Lüllemäe
lasteaed).
x
x

Katlamaja ja hoonetesisese küttesüsteemi rekonstrueerimine.

x

x

Lüllemäe lasteaiahoone ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine.

x

x

x

x

x

x

Kooliliinide optimaalne ja laste huvisid arvestav toimimine.

x

Tööõpetluse klassile II korruse juurdeehitus.
Klassiruumide san.remont.

x

Lüllemäe kooli ja lasteaiahoone välisilme uuendamine, fassaadi soojustamine.

x

x

x

x

x

x

x
x

x

ELUKESTEV ÕPE (täiendõpe ja vabaharidus)
Pakkuda erinevatele sihtrühmadele kvaliteetseid, konkurentsivõimelisi mitmekülgsemaid kursuseid.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Õppimisvajaduste väljaselgitamine oma ning ümberkaudsetes piirkondades.
Koolituste organiseerimine koostöös koolituspiirkonna seltside, MTÜ-de jt
organisatsioonidega
Koolitajate pidev koolitamine. Uute kohalike koolitajate leidmine ja väljakoolitamine.
Materiaal-tehnilise baasi komplekteerimine koostöös Lüllemäe Põhikooliga
tööõpetuse klassi baasil.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koolituste reklaamimise tõhustamine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koolituste mobiilsuse suurendamine.

NOORSOOTÖÖ
Noorsootöö maine on hea ja noorte poolt omaks võetud noortekeskus on tunnustatud turvalise kasvukeskkonnana.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Noortevolikogu loomine.

x

Noorsootöö arengukava uuendamine.

x

Täistööajaga töötaja Kaajärves ja teine Lüllemäel.
Valla rahaline toetus noorsootööle.
Eraldiseisvate ruumide leidmine noorsootööks Kaagjärves ja Lüllemäel ning
noortekeskuse ruumid on noortele kasutada viis päeva nädalas.

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Toimiva vabatahtlike kaasamise süsteemi väljatöötamine.

x

x

Karula valla noored osalevad EVS programmis.

x

x

x

x

x

x

x

x

Ettevõtlusega seotud projektide, laagrite, õpilasmalevate korraldamine.

x

x

x

x

x

x

x

x

Toimib tunnustamise süsteem.

x

x

x

x

x

x

x

x

Luua andmebaasi olemasolu vabade elamispindade kohta.
Võimalusel toetada stipendiumiga õpinguid tingimusel, et naastakse kodupaika ja
rakendatakse oma teadmisi kohapeal.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SOTSIAALVALDKOND
Karula Hooldemajast on kujunenud konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik sotsiaalkeskus,
kus pakutakse hoolekandeteenust, avahooldust, koduõendust, turvatoa-, päevakeskuse,- pesemis-, ja pesupesemis-teenust.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Koostatakse arengukava Hooldemajale sotsiaalkeskuse väljaarendamiseks .

x

Karula Hooldemaja renoveerimine ja vajadusel lisaruumide leidmine (saun).

x

x

Karula Hooldemaja teenuste väljaarendamine vastavalt arengukavale.
Eesmärgi paremaks saavutamiseks tehakse tihedat koostööd MTÜ-dega teenuste
pakkumise osas.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kaagjärve küla elanikele pakutakse sotsiaalkorteri ja sauna teenust
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sauna ja pesupesemisvõimaluse loomine Kaagjärve.

x

Sotsiaalkorteri ostmine Kaagjärves.

x

x

x

Karula vallas on tagatud turvaline elukeskkond
Tegevus
Jätkata elanikkonna hulgas politsei ennetustöö regulaarset läbiviimist valla
eelarves eraldatud, organisatsioonide ja asutuste poolt mitmesugustest fondidest

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

taotletud rahastamisvahenditele toetudes.
Info paremaks vahetamiseks ja sündmustele kiiremaks reageerimiseks konstaablil
(politseil) tihendada koostööd kohaliku omavalitsuse, piirivalve, kaitseliidu,
lasteasutuste, ettevõtjate ja teiste asutustega.
Taastada konstaabli regulaarne vastuvõtt Karula vallas.
Selgitada projekti „Naabrivalve“ eesmärke ja kasulikkust. Suurendada inimeste
osalust, kes osalevad Naabrivalve projektis.
Toetada erinevate ühenduste, organisatsioonide tegevust tervise-probleemide
ennetamisel, turvalisuse tagamisel ja erinevatele sihtgruppidele tegevusvõimaluste
pakkumisel.
Kohalik omavalitsus on uuendanud Karula valla koerte ja kasside pidamise
eeskirja ja määranud isiku, kes vastutab eeskirja täitmise eest.
Elanike teadlikkuse tõstmine väikelooma pidamisega seotud õigustest ja
kohustusest.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

Rajada laste turvaliseks liiklemiseks kergliiklustee Lüllemäel.
Tehiskõrgendite või täristite paigaldamine lasteasutuste vahetuslähedusse.
Korraldada koostöös kohalike MTÜdega koolitusi kohalikele elanikele turvalisuse
teemadel - esmaabi, naabrivalve koolitus jmt.

x

x

x

x

x

Vabatahtlik päästetöö on operatiivne ja kvaliteetne.
Tegevus
Uuendada päästeteenistuse tehnikat.
Korraldada ohutusalaseid koolitusi.
Tuletõrje veevõtukohtade korrastamine, tähistamine ja vajadusel uute rajamisele

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

kaasaaitamine.

KULTUUR
Vallal on ühtne kultuuri- ja spordipoliitika, toimib koostöö erinevate organisatsioonide vahel.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tegevus
Ümarlaudade korraldamine, kokkulepete sõlmimine erinevate organisatsioonide
vahel.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tublide tegijate tunnustamine.

x

Vallal on maineüritus ja tunnuslause.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kultuuriasutustel on materiaalne baas ürituste korraldamisteks
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Raamatukogude ruumide laiendamine, materiaal-tehnilise baasi parandamine.

x

Lüllemäe Kultuurimaja elektrisüsteemi renoveerimine.

x

Karula Naisseltsi hoone remonttööde toetamine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Toetatakse kohaliku rahvakultuuripärandi säilimist ja arendamist.
Toimub koostöö naabervaldade kultuuriasutustega ja kultuurialane välissuhtlus.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toimuvad regulaarsed kohtumised partneritega.
Korraldatakse erinevaid üritusi rahvakultuuripärandi tutvustamiseks.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Toetatakse kohaliku rahvakultuuripärandi säilimise ja arendamisega
tegelevaid organisatsioone.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Vabaõhuürituste- ja kooskäimiskohtade loomine.
Eesti ja rahvusvahelise tippmuusika, näitekunsti ja teiste kunstiliikide tutvustamine piirkonnas.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kaagjärve külla kooskäimiskoha loomine.

x

x

x

x

x

x

x

Riisalisse külaplatsi loomine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Erinevate ürituste korraldamine.

x

Küla- ja kiigeplatside rajamise toetamine.

SPORT JA VABAAEG
Vallal on ühtne kultuuri- ja spordipoliitika, toimib koostöö erinevate organisatsioonide vahel.
Tegevus
Ümarlaudade korraldamine, kokkulepete sõlmimine erinevate
organisatsioonide vahel.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Karula valla spordiüritused on tuntud ja rahvarohked.
Tegevus
Jätkatakse traditsiooniliste ürituste korraldamist ning algatatakse uusi
spordiüritusi.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Turundustegevused on spordiklubide vahel kooskõlastatud, läbimõeldud ja
koordineeritud.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tervisespordikeskuses pakutakse erinevaid sportimisvõimalusi.
Külastajatel on suur huvi kohapeal pakutavate terviserajatiste vastu.
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Koostatakse Karula - Lüllemäe TSK arengukava.
Rajatakse suusamägi, soetatakse suusamäe ja -radade hooldustehnikat ning
inventari.
Karula-Lüllemäe TSK turundus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jalgrataste ja matkavarustuse soetamine laenutuseks.

Karula valla elanikud tegelevad aktiivselt tervisespordiga
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tegevus
Tervislike eluviiside propageerimine ja spordi algtõdede õpetamine spordiklubide
poolt.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Rahvaspordi ürituste korraldamine.
Sportimisvõimaluste loomise toetamine Kaagjärves ja Riisalis.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

KODANIKUALGATUS
Karula valla elanikud osalevad aktiivselt kolmanda sektori töös.
Organisatsioonid teevad tihedalt omavahelist koostööd
Tegevus

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Toetada kolmandat sektorit oskusteabega.
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Korraldada infopäevi, ümarlaudu ja koolitusi.
Kavandada summasid valla eelarvesse kohalike MTÜ-de toetuseks sh projektide
omaosaluse katmiseks.
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Karula Kulleri ilmumise toetamine.

ARENGUKAVA SEIRE JA UUENDAMINE
Arengukava täitmise tulemuslikkust hinnatakse tegevustulemuste iga-aastase seirega, mille
põhjal antakse Karula vallavolikogu moodustatud komisjonide poolt arengukava täitmise
hinnang. Seire esitatakse analüüsi vormis, mis põhineb eesmärkide ja tegevuste täitmise
mõõdikutel. Hinnatakse, kas tegevused ja eesmärgid on ellu viidud täielikult, osaliselt või ei
ole neid teostatud. Seire analüüs on aluseks arengukava uuendamisele. Arengukava täitmise
hinnangu andmisel määratletakse ka arengukava muutmise vajadus.
Arengukava muutmiseks loetakse olukorra analüüsi, visiooni, tegevuskava eesmärkide ja
tegevuste muutmist või uute lisamist, mis oluliselt muudavad vallaeelarve kasutamist.
Arengukava esitatakse vallavalitsusele volikogu poolt igal aastal septembris. Kui volikogu
peab arengukava muutmist vajalikuks, teeb ta vallavalitsusele ülesandeks kuulutada välja
arengukava uue redaktsiooni avalik väljapanek. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
kohaselt peab volikogu iga aasta 1. oktoobriks läbi vaatama arengukava ja kinnitama
arengukava uue redaktsiooni. Arengukava ajakohastamise käigus aktualiseeritakse valla
olukorda iseloomustavad faktandmed ning olukorrast tulenevad probleemipüstitused,
hinnatakse arengukava elluviimise edukust, vajadusel täpsustades arengumudeli eesmärke ja
ülesandeid. Seejärel seatakse järgmise aasta tegevusprioriteedid ning viiakse sisse
muudatused valla tegevuskavas.
Arengukava valdkondade seire on jagatud erinevate komisjonide vahel. Komisjonide
vastutusala ja seire jaguneb valdkondade vahel järgmiselt:
Arengukomisjon
 Loodus –ja keskkonnakaitse
 Elamumajandus ja energia
 Teed, tänavad, transport ja infotehnoloogia
 Heakord
 Veevarustus ja kanalisatsioon
 Jäätmekäitlus
 Ettevõtlus, turism ja puhkemajandus
Hariduskomisjon
 Haridus
 Elukestev õpe
 Noorsootöö
Sotsiaalkomisjon
 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
 Avalik kord ja turvalisus

Kultuuri- ja spordikomisjon
 Kultuur
 Sport ja vaba aeg
 Kodanikualgatus
Revisjonikomisjon
 Eelarveliste vahendite sihtotstarbeline kasutamine ja seotus arengukava prioriteetidega

