
JUURU VALLA ARENGUKAVA
2008–2015

täitmine

september 2013

4. Eesmärgid ja tegevused

4.1 Hooned ja rajatised

Eesmärk: Valla asutused on heas korras, neil on toimimiseks sobivad
tingimused

Tegevuskava:

1.
Valla investeeringute kava ja 
renoveerimisprojektide 
koostamine

2008 – 

Juuru valla arengukava täitmine ja kehtivusaja 
pikendamine, vallavolikogu määrus 27. 
september 2012 nr 63.

Juuru valla eelarvestrateegia aastateks 2013–
2016, vallavolikogu otsus 25. oktoober 2012 nr 
69.

Renoveerimisprojektide koostamine toimub 
regulaarselt (objekte valitakse vastavalt 
võimalustele, jälgides erinevate fondide 
avanemist).

2.

E. Vilde nim Juuru 
Gümnaasiumi hoonete 
renoveerimine ja 
remontimine: vana hooneosa 
katus ja vasakpoolne tiib; uue 
hooneosa soojusisolatsioon, 
elektri- ja 
ventilatsioonisüsteem, 
valgustus; internaadihoone I 
korruse parempoolne tiib ja II 
korrus; spordisaal 
(laiendamine).

2008 – 

Uue hooneosa kahe klassiruumi renoveerimine; 
ühe püstiku keskküttetorustiku vahetamine.

Vanas hooneosas I klassi valgustuse 
renoveerimine.

Hasartmängumaksu laekumisest antavale 
regionaalsete investeeringutoetuste 
programmile esitati taotlus „E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumi uue hooneosa võimla abiruumide 
katus ja ventilatsioon“, mida ei rahuldatud.

3.

Järlepa külakeskuse 
(lasteaed+kool+raamatukogu+
spordisaal) projekteerimine ja 
ehitamine

2008 – 2010

Järlepa haridus- ja kultuurikeskuse (HAKUKE) 
projekteerimine ja sisustamine – Kohalike 
avalike teenuste arendamise programm, projekti 
elluviimise järgse aruande esitamine EAS-ile, 
31.05.2013

4.

Juuru Lasteaia „Sinilill“ 
hoone renoveerimise 
lõpetamine (katus, 
soojusisolatsioon, abiruumid)

2008 – 2010 Aruandeperioodil renoveerimist ei toimunud.

5. Juuru Rahvamaja 
renoveerimine 2009 – 2011 Aruandeperioodil renoveerimist ei toimunud.



6.
Juuru noortekeskuse 
väljaehitamine Juuru 
Rahvamaja hoones

2009 – 2011
Rekonstrueeritud Juuru noortetoa ja jõu-
aeroobikasaali avalikku kasutusse andmine ei 
ole vajalikul määral realiseerunud.

7.
Juuru vallamaja 
(ajaloomälestis) 
renoveerimine

2008 – 2010
Tuulekoja ja fassaadi värvimine, katuse 
parandamine ja harjalaudade paigaldamine – 
töö tegi vallavalitsuse kollektiiv talgute korras.

8. Härgla raamatukogu hoone II 
korruse renoveerimine 2010 – 2012 Õhk-soojuspumba paigaldamine hoonesse.

9.

Juuru staadioniala ja 
rahvamaja vabaõhuväljaku 
projekteerimine ja 
renoveerimine

2008 – 2010 Mudilaste liumäe korrastamine.

10.

Valla territooriumil asuvate 
valla omandisse kuuluvate ja 
mittekuuluvate ajaloo- ja 
kultuurimälestiste 
väljaselgitamine, nende 
säilitamise kava 
väljatöötamine koostöös 
omanikega

2009 – 2013

Koostöös Hiite Maja Sihtasutusega viitade ja 
infostendide paigaldamine Hõreda Rehe 
lohukivi, Järlepa risttee ja Juuru hiietammede 
tähistamiseks rahvusvahelise projekti „The 
Ancient Cult Sites for Common Identity on the 
Baltic Sea Coast“ raames.

11.

Mahtra Talurahvamuuseumi 
ekspositsioonipinna ja 
hoidlate laiendamine 
– kultuuriministeeriumi 
vastava ettepaneku korral 
valla osaluse määratlemine

2009 – 2013 Atla-Eeru kõrtsihoone lagunenud müüriosa 
renoveerimine Muinsuskaitseameti toetusel – 
omaosaluse katmine koos Kohila vallaga.

12.

Mahtra mõisa viinaaida 
(ajaloomälestis) ja 
Hans Tertsiuse aida 
(ajaloomälestis) säilituskava 
koostamine koostöös Mahtra 
Talurahvamuuseumiga

2009 – 2013 Tegevust ei toimunud.

13.

Juuru mõisa 
hoonetekompleksiga 
seonduva tegevuse 
kavandamine koostöös 
Mahtra 
Talurahvamuuseumiga

2009 – 2013 Tegevust ei toimunud.

14.

Juuru pastoraadi 
(ajaloomälestis) rakendamise 
kava väljatöötamine koostöös 
kogudusega

2010 – 2015

Üldplaneeringut muutva Juuru Kirikla 
detailplaneeringu kehtestamine. – Volikogu 
otsus 28.02.2013 nr 157.
„Üllatusi täis Juuru pastoraat“ – 
Muinsuskaitseameti ja Juuru koguduse koostöös 
korraldatud teabepäev kultuuripärandi aasta 
raames, 13.06.2013

Vastutajad (koordinaatorid): vallavanem, ehitus- ja planeeringuspetsialist, keskkonna-
ja maaspetsialist, vallasekretär, pearaamatupidaja



4.2. Juhtimine

Eesmärk: Kohalikku elu juhitakse vallaelanike vajadustest ja õigustest
lähtudes vastutustundlike ja motiveeritud inimeste poolt

Tegevuskava:

1. Volikogu alatiste komisjonide 
ülesannete ja pädevuse selge 
määratlemine

2008 – 2009 Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.

2. Läbirääkimised 
naabervaldadega võimaliku 
liitumise üle

2008 – 2013

Mitteformaalsed arutelud ühisürituste 
korraldamise käigus.

Osalemine projektis „Raplamaa omavalitsuste 
jätkusuutlikkuse suurendamine nende 
võimekuse konsolideerimise kaudu“

Nõupidamised Kaiu ja Kohila valla ametnike ja 
haridusjuhtidega haridusalase koostöö ja 
õpilastranspordi teemadel.

Juuru valla esindajate eriarvamus Raplamaa 
Omavalitsuste Liidu poolt määratletud nelja 
tõmbekeskuse – Rapla, Kohila, Märjamaa, 
Järvakandi – osas.

3.

Erinevate 
tegevusvaldkondade 
arengukavade või 
teemaplaneeringute 
koostamine

2008 – 

Osalemine projektis „Raplamaa omavalitsuste 
jätkusuutlikkuse suurendamine nende 
võimekuse konsolideerimise kaudu“ – ESF 
meede „Avalike teenistujate, kohalike 
omavalitsuste ja mittetulundusühingute 
töötajate koolitus ja arendamine“, vastutav täitja 
Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi 
professor Georg Sootla, Juuru valla esindaja 
töörühmas arendus- ja kultuurispetsialist.

4.

Vallaelanike, volinike, 
vallavalitsuse ametnike ning 
asutuste ja organisatsioonide 
juhtide ühiste ajurünnakute ja 
arutelude korraldamine

2008 – 

Osalemine projektis „Raplamaa omavalitsuste 
jätkusuutlikkuse suurendamine nende 
võimekuse konsolideerimise kaudu“ – andmete 
kogumine, fookusrühmade intervjuud, 
vallaelanike ja -ametnike ankeetküsitluse 
korraldamine.

Kohtumine riigikogu saadiku Igor Gräziniga, 
21.02.2013 E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumis.

Infovahetus arengukomisjoni laiendatud 
postiloendi vahendusel.

5.

Vallaelanike, volinike, 
vallavalitsuse ametnike ning 
asutuste ja organisatsioonide 
juhtide ühiste 
juhtimiskoolituste 
korraldamine

2008 – Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.



6. Kodanikualgatuse ja 
ühistegevuse toetamine, 
valimisaktiivsuse õhutamine

2008 – 

Ühistegevuse reserv vallaeelarves 
projektitaotluste omaosaluse toetamiseks.

Infovahetus arengukomisjoni laiendatud 
postiloendi vahendusel.

Talgupäevad Juurus, Maidlas, Järlepas, 
Mahtras, Pirgus.

7. Külade arengukavade 
koostamine ja regulaarne 
läbivaatamine

2008 – 

Algatatud: Järlepa küla arengukava 
uuendamine; Pirgu küla arengukava 
koostamine; Mahtra küla arengukava 
koostamine.

8. Valla asutuste arengukavade 
koostamine ja regulaarne 
läbivaatamine

2008 – 
Regulaarne sisehindamine haridusasutustes 
sisendite saamiseks arengukavade 
uuendamiseks.

Vastutajad (koordinaatorid): volikogu esimees, vallavanem, vallasekretär,
pearaamatupidaja

4.3. Haridus

Eesmärk: Juuru valla haridusasutuste töö on heal tasemel,
haridusasutuste võrk on optimaalne

Tegevuskava:

1.
E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumi ja Järlepa 
Lasteaed-Algkooli toimimise 
ökonoomiline analüüs

2008 – 

1. septembril 2011 alustas tööd 
ümberkorraldatud asutus – Järlepa Lasteaed, 
algkooliosa suleti. 1. jaanuaril 2012 avati 
lasteaia 2. rühm.

E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi järk-
järguline ümberkorraldamine. – Volikogu otsus 
28.03.2013 nr 158. 2013/2014. õppeaastal 
toimub koolitustegevus 12. klassis / 
gümnaasiumi 3. aasta õpilastele.

Lasteaiakohtade nõudluse kaardistamine: Juuru 
ja Järlepa lasteaia järjekorra võrdlev analüüs – 
ülevaated vallavalitsusele, haridus- ja 
kultuurikomisjonile, volikogule.

Vastus Riigikontrolli infopäringule seoses 
lasteaedade järjekordadega, 26.06.2013

Andmete esitamine Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi 
küsimustikule alushariduse ja lapsehoiu 
kvaliteedi ning kättesaadavuse kohta, 
28.08.2013

2. Elukestva õppe korraldamise 
kava väljatöötamine 2008 – 2009 Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.



3.

Sidemete tihendamine 
naabervaldade koolidega, 
ühiste ürituste kava 
koostamine (kasvulava 
kindlustamine)

2008 – 
2015

Koolitranspordi korraldamine.

Nõupidamised Kaiu ja Kohila valla ametnike ja 
haridusjuhtidega haridusalase koostöö 
teemadel.

4. E. Vilde nim Juuru 
Gümnaasiumi arengukava 
regulaarne läbivaatamine

2008 – Regulaarne sisehindamine sisendite saamiseks 
arengukava uuendamiseks.

5.
E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumi baasil 
eelkutseõppe korraldamise 
võimaluste analüüs

2008 Tulemuslikku tegevust ei ole olnud.

6. Internaadihoonesse 
õpilaskodu rajamine 2008 – 2011 Programmi riiklik rahastamine peatatud.

7. E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumi vilistlaskogu 
töölerakendamine

2008 – Ei ole realiseerunud.

8. 
Koostöölepingu sõlmimine 
Juuru Vallavalitsuse ja Juuru 
koguduse vahel

2008 Leping sõlmitud.

9. Laste päevahoiuteenuse 
arendamine 2008 – 

Lapsehoiuteenuse rahastamine vanematele, 
kelle lastele pole olnud võimalik pakkuda kohta 
valla lasteaedades, aruandeperioodil ühele 
lapsele.

10.

Võimaluste leidmine valla 
eelarvest palka saavate 
pedagoogide 
(lasteaiaõpetajad!) ja 
ringijuhtide töötasustamise 
ühtlustamiseks riigieelarvest 
palka saavate pedagoogidega

2008 – Prioriteediks oli lasteaedade direktorite 
palgamäärade tõstmine.

Vastutaja (koordinaator): haridus- ja kultuurispetsialist

4.4. Teabelevi

Eesmärk: Juuru valla elanikud on hästi informeeritud, valla teabelevi on
süsteemne, tagasiside toimib, vallas toimuvat kajastatakse
meedias

Tegevuskava:

1. Valla teabelevi tegevuskava 
koostamine 2008 Jätkuv tegevus.

2. Asutustevahelise 
infovahetuse korrastamine 2008 – 

Hallatavate asutuste juhtide ja vallavalitsuse 
töötajate koosolekud, regulaarselt üks kord 
kuus.



3. Infovõrgustiku loomine 
külades, infovahetuse 
tugiisikute leidmine

2008 – 

Tugiisikud olemas Juurus, Järlepas, Härglas, 
Atlas, Mahtras, Pirgus.

Infovahetus arengukomisjoni laiendatud 
postiloendi vahendusel.

„Järeltulija“ toimetus E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumis.

4. Valla infolehe ja veebilehe 
arendamine 2008 – 

„Juuru Valla Teataja“ – ilmus 11 numbrit.

E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi leht 
„Järeltulija“ – ilmus 11 numbrit.

5. Volikogu ja vallavalitsuse 
infopäevade korraldamine 2008 – Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.

6. Infotahvlite paigutamine 
küladesse 2008 – 2009 Infotahvlid paigaldatud, avalikke üritusi 

kajastava info pidev vahendamine.

7.
Elektroonilise infovahetuse 
arendamine, 
dokumendihaldussüsteemi 
juurutamine

2008 – 2009
Dokumendihaldussüsteemi Webdesktop 
sisekoolitus vallavalitsuse töötajatele 
16.01.2013.

8.
Koostöövõrgustiku 
arendamine kohalike uudiste 
edastamiseks 
meediaväljaannetele

2008 – Pressiteadete edastamine.
Pidev koostöö „Nädalise“ ajakirjanikega.

Vastutajad (koordinaatorid): vallasekretär, volikogu sekretär, infospetsialist, haridus- ja
kultuurispetsialist, valla infolehe vastutav toimetaja

4.5. Kultuur ja seltsitegevus

Eesmärk: Juuru valla elanikele on loodud võimalused saada osa
väärtkultuurist, tegelda oma huvialadega ja kaasa lüüa
seltsitegevuses

Tegevuskava:

1.
Huvitegevust ja 
kultuuriüritusi puudutavate 
ootuste kaardistamine

2008 – 

E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi 
ümberkorraldamine ühe asutusena toimivaks 
üldhariduskooliks ja huvikooliks – koolitusluba 
alates 01.09.2012, haridus- ja teadusministri 
käskkiri 14.05.2012 nr 267

2. Huvihariduse arengukava 
väljatöötamine 2008 – 2009 Jätkuv tegevus.

3.
Kultuuriasutuste 
arengukavade koostamine ja 
regulaarne läbivaatamine

2008 – Jätkuv tegevus.



4.

Koostöölepingu sõlmimine 
Juuru kogudusega Juuru 
kiriku kui kontserdipaiga ja 
kultuuriürituste korraldaja 
teadvustamiseks ja 
väärtustamiseks

2008

VII Juuru orelisuvi 20. juuni – 14. juuli, XXI 
Rapla kirikumuusika festivali kontsert 27. 
juulil.

Osalemine programmi „Teeliste kirikud“ 
kirikuvalves.

5.

Raamatukogude koostöö 
tihendamine, 
kooliraamatukogu 
integreerimine valla 
raamatukogude võrku

2008 – Jätkuv tegvus.

Vastutaja (koordinaator): haridus- ja kultuurispetsialist

4.6. Kodupaik ja identiteet

Eesmärk: Juuru vallas elavad kodupaika väärtustavad tugeva
identiteeditundega inimesed

Tegevuskava:

1.
Korrastamist vajavate 
objektide pingerea 
koostamine

2008 – Koostatakse taotluste alusel.

2.
Juuru Vallavalitsuse ja 
Mahtra Talurahvamuuseumi 
koostöölepingu sõlmimine

2008

Sihtasutus Juuru ja Hageri Kihelkonna 
Muuseumid – asutajad Juuru ja Kohila vald, 
notariaalne asutamisleping 14.05.2013.

Mahtra Talurahvamuuseum riigiasutusena 
lõpetas tegevuse 31.08.2013, alates 01.09.2013 
jätkab muuseum toimimist sihtasutusena.

3.
Juuru Vallavalitsuse ja Juuru 
koguduse koostöölepingu 
sõlmimine

2008 Leping sõlmitud.

4.

Kodu-uurimusliku tegevuse 
kavandamine koostöös 
Mahtra Talurahvamuuseumi 
ja Juuru Gümnaasiumiga

2008 – 

Sihtasutuse Juuru ja Hageri Kihelkonna 
Muuseumid üks olulisematest eesmärkidest.

E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi õpilased 
osalevad muuseumi programmides.

5.
Sidemete loomine Juuru 
vallast pärit ajaloolastega, 
ühistegevuse kavandamine

2008 – 

Juuru kihelkonna kohapärimuse kogumise 
toetamine.
Ants Kruusimäe Juuru kihelkonnakroonika 
käsikirja toimetamine.



6.

Mahtra sõja 150. aastapäeva 
tähistamise kavandamine 
koostöös Mahtra 
Talurahvamuuseumi, 
E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumi ja Juuru 
Rahvamajaga

2008

Traditsiooniline ajaloolis-kultuuriline rännak 
Tagasi Mahtrasse 22. juunil 2013, toimus 
viiendat korda, tähistati Mahtra sõja 155. 
aastapäeva: XIV ajalooliste klahvpillide ja 
orkestrimuusika suvelaagri lõppkontsert, vestlus 
„Kultuuride konflikt Mahtra sõjas – kas 
ärkamisaja ärgitaja?“, „Variuse“ 
vabaõhuetendus „Viis kuud Vildega“, jaanituli.

7.
Vabatahtlike tegevuse 
(talgud) toetamine ja 
tunnustamine

2008 – Talgupäevad Juurus, Mahtras, Järlepas, 
Maidlas, Pirgus.

8.

Külakeskuste ja -platside 
rajamine (Atla külaplatsi ja 
külamaja ehitus, Juuru 
Jahimeeste Seltsi puhke- ja 
spordiplats Härglas, Mahtra 
sõjaväli, Järlepa külaplats, 
Nõksu-Raidi küün)

2008 – 

Mahtra seltsimaja rekonstrueerimine III etapp – 
LEADER, toetusmeede 4.1 Asulate füüsilise 
elukeskkonna parendamine: Mahtra 
Haridusselts taotlus, esitatud Raplamaa 
Partnerluskogule 2012. aasta sügisvooru, 
taotlust ei rahuldatud.

Mahtra Haridusseltsi taotlus Kohaliku 
Omaalgatuse Programmi „Lauad ja pingid 
Mahtra seltsimajja“, teostatud 01.11.2012–
01.03.2013, lõpparuanne 01.04.2013.

9. Juuru kirikuaia korrastamine 2008 – Koostöö kogudusega.

10.
Kihelkonna- ja külapäevade, 
konverentside ja 
vestlusringide korraldamine

2008 – 

Juuru IX kihelkonnapäevad 12.–14. juuli Juurus 
ja Lau külas: avakontsert Juuru Mihkli kirikus, 
Lau külapäev, ajaloo- ja kodulookonverents, 
külade spordimängud, taidlus, küpsetise ja 
koduleiva konkurss, simman, kalmistupüha, 
lõppkontsert Juuru Mihkli kirikus.

Traditsiooniline ajaloolis-kultuuriline rännak 
Tagasi Mahtrasse 22. juunil 2013, toimus 
viiendat korda, tähistati Mahtra sõja 155. 
aastapäeva: XIV ajalooliste klahvpillide ja 
orkestrimuusika suvelaagri lõppkontsert, vestlus 
„Kultuuride konflikt Mahtra sõjas – kas 
ärkamisaja ärgitaja?“, „Variuse“ 
vabaõhuetendus „Viis kuud Vildega“, jaanituli.

Traditsiooniline Juuru kogukonnapäev, 
25.08.2013.

11.

Valla sümboolika 
(firmagraafika, blanketid, 
tänukirjad, meened) 
väljakujundamine

2008 – 

Vallavanema tänukiri, valla preemiatega 
kaasnev meene.

Väljatöötamisel Juuru valla esemeline meene.
12. Turismi- ja loodusradade 

rajamise ja tähistamise 
koordineerimine

2008 – MTÜ Pirgu Küla eestvedamisel terviseraja 
väljaehitamine, III etapp, LEADER-meetme 4.1 
toetus 15.04.2013



13. Valda tutvustavate trükiste 
koostamine 2008

Valla lehekülg 2013. aasta kalendris „Tuntud ja 
tundmatu Raplamaa“

Juuru valla osa ettevalmistamine Raplamaa 
Omavalitsuste Liidu eestvedamisel 
koostatavasse raamatusse „Raplamaa valdade 
lood vanadel fotodel“: sissejuhatus, fotode 
valimine, allkirjad fotodele.

14.

Ants Kruusimäe 100. 
sünniaastapäeva tähistamise 
kavandamine koostöös 
Mahtra Talurahvamuuseumi, 
E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumi ja Juuru 
Rahvamajaga

2008 – 
2009 Lõpetatud tegevus.

15.

Ajaloo-alase mälumängu 
Juuru valla auhinnale 
ellukutsumine koostöös 
E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumi ja Mahtra 
Talurahvamuuseumiga.

2008 – Tegevust ei toimunud.

16.
Õpilasmaleva 
töölerakendamine pärandiga 
seotud paikade hooldamiseks

2008 – 

Vallavolikogu määrus 28.03.2013 nr 82 „Juuru 
vallas noorte projektlaagri pidamise tingimused 
ja kord“

Väljastatud luba Sihtasutusele Õpilasmalev 
projektlaagri läbiviimiseks 25.06–12.07.2013, 
tööandja OxPDF3 One OÜ, vallavalitsuse 
korraldus 10.04.2013 nr 81.

17. Õpilaste kodu-uurimistööde 
konkursside korraldamine 2008 – Tegevust ei toimunud.

18. Pärimuse kogumise 
toetamine 2008 – Juuru kihelkonna kohapärimuse kogumise 

toetamine.

19. Ajaloo- ja kultuuripärandiga 
seotud paikade tähistamine 2008 – 

Koostöös Hiite Maja Sihtasutusega viitade ja 
infostendide paigaldamine Hõreda Rehe 
lohukivi, Järlepa risttee ja Juuru hiietammede 
tähistamiseks rahvusvahelise projekti „The 
Ancient Cult Sites for Common Identity on the 
Baltic Sea Coast“ raames.

20.

Ants Kruusimäe nimelise 
preemia sisseseadmine kodu-
uurijale/ajaloolasele Juuru 
vallaga seotud uurimuse eest

2009 Ei ole realiseerunud.

Vastutaja (koordinaator): haridus- ja kultuurispetsialist



4.7. Sport

Eesmärk: Juuru valla elanikel on võimalik tegelda spordi ja muude
tervislike harrastustega

Tegevuskava:

1.

Omaalgatuse ja ühistegevuse 
toetamine spordi- ja 
mänguväljakute rajamisel ja 
hooldamisel

2008 – 
MTÜ Pirgu Küla eestvedamisel terviseraja 
väljaehitamine, III etapp, LEADER-meetme 4.1 
toetus 15.04.2013

2.

Infrastruktuuri arendamine 
spordirajatistega 
(juurdepääsuteed, valgustus) 
arvestades

2008 – 
MTÜ Pirgu Küla eestvedamisel terviseraja 
väljaehitamine, III etapp, LEADER-meetme 4.1 
toetus 15.04.2013

5. Järlepa külakeskuse (koos 
spordisaaliga) väljaehitamine 2008 – 2010 Lõpetatud tegevus.

6.
E. Vilde nim Juuru 
Gümnaasiumi spordisaali 
renoveerimine

2009 – 2010

Ei ole toimunud.

Hasartmängumaksu laekumisest antavale 
regionaalsete investeeringutoetuste 
programmile esitati taotlus „E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumi uue hooneosa võimla abiruumide 
katus ja ventilatsioon“, mida ei rahuldatud.

7.

Ujumiskoha rajamine 
Järlepasse, muude 
ujumisvõimaluste 
kaardistamine

2008 Järlepa järve ujumiskoha hooldamine Järlepa 
kodukultuuri Seltsi eestvõttel.

8. Juuru staadioni 
renoveerimine 2010 Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.

9. Ujumiskoha rajamine Juuru 
piirkonda 2010 Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.

10.
Puhke- ja virgestusala 
väljaehitamine Pirgu (Seli) 
karjäärides

2008 – 2013
MTÜ Pirgu Küla eestvedamisel terviseraja 
väljaehitamine, III etapp, LEADER-meetme 4.1 
toetus 15.04.2013

Vastutajad (koordinaatorid): vallavanem, sotsiaal- ja lastekaitsespetsialist



4.8. Keskkond

Eesmärk: Juuru valla keskkond on puhas ja üldkasutatavad alad on
heakorrastatud

Tegevuskava:

1. Puhkealade korrastamise 
kava koostamine 2009 – 

Uute puhkealade loomine toimub vastavalt 
kodanikeühenduste huvile, kes soovivad oma 
piirkonnas puhkealasid (külaplatse) rajada.

Pargid ja muud haljasalad (Juuru, Järlepa, 
Mahtra) on valla poolt pidevalt hooldatud.

2. Vabatahtlike tegevuse 
(talgud) toetamine 2008 – Talgupäevad Juurus, Mahtras, Järlepas, 

Maidlas, Pirgus.

3.

Õpilaste 
keskkonnateadlikkuse 
tõstmine (“Teeääred 
puhtaks”, ökonädal), koostöö 
koolide ja lasteaedadega

2008 – 
Järlepa Mudilaste teadusring.

„Teeääred puhtaks“ E. Vilde nim. Juuru 
Gümnaasiumis

4.

Ohtlike ja suuremõõduliste 
jäätmete kogumise 
korraldamine vähemalt üks 
kord aastas

2008 – 
Ohtlike ja elektroonikajäätmete kogumine 2013. 
aasta sügisel Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse toetusel.

5. Valla keskkonnakaitse kava 
väljatöötamine 2008 Puudub vajadus, kaetakse teiste 

keskkonnakavade kaudu.

6. Looduskaitseobjektide 
tähistamine 2008 – 

Koostöös Hiite Maja Sihtasutusega viitade ja 
infostendide paigaldamine Hõreda Rehe 
lohukivi, Järlepa risttee ja Juuru hiietammede 
tähistamiseks rahvusvahelise projekti „The 
Ancient Cult Sites for Common Identity on the 
Baltic Sea Coast“ raames.

7.

Külaväljakute ja peoplatside 
rajamise ja korrastamise 
toetamine, 
projektirahastamise 
võimaluste tutvustamine

2008 – 

MTÜ Pirgu Küla eestvedamisel terviseraja 
väljaehitamine, III etapp, LEADER-meetme 4.1 
toetus 15.04.2013

Mahtra seltsimaja rekonstrueerimine III etapp: 
teed ja platsid. – LEADER, toetusmeede 4.1 
Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine: 
Mahtra Haridusselts taotlus, esitatud Raplamaa 
Partnerluskogule 2012. aasta sügisvooru, 
taotlust ei rahuldatud.

8.

Kalmistute korrastamine 
(piirdeaiad, tööriistakuur), 
kõlakoja ehitamine uuele 
kalmistule

2009 – 

Uue kalmistu piirdeaia järk-järguline 
korrastamine, uue külgmise värava paigaldus, 
ohtlike puude langetamine.

Vana kalmistu kõrval asunud endise prügila 
katmine pinnasega.

9. Liikluskorra tagamine Juuru 
alevikus ja Järlepa külas 2008 – Jätkuv tegevus.



10. Jäätmejaama rajamine 2009

Juuru, Kohila ja Rapla valla ühine jäätmekava 
aastateks 2012.–2017.

MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse 
kompostimisväljakule õlipüüduri paigaldamine.

MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskusele uute 
konteinerite soetamine jäätmete liigiti 
kogumiseks – Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse osalusel.

11. Komposteerimisväljaku 
rajamine 2009 MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse 

kompostimisväljakud asuvad Raplas ja Kohilas.

12.
Pirgu (Seli) kruusakarjääri 
munitsipaliseerimine ja 
rekultiveerimine

2010

Maanteeameti tellimisel valmis Seli 
kruusakarjääri korrastamise ja kaevandamise 
lõpetamise projekt. Korrastamine toimub 
2014.–2016. a.

Vastutajad (koordinaatorid): vallavanem, keskkonna- ja maaspetsialist

4.9. Infrastruktuur ja ettevõtlus

Eesmärk: Juuru valla infrastruktuur on väljaarendatud ja toimib,
ettevõtlusele on loodud soodsad tingimused

Tegevuskava:

1.
Uuringu korraldamine 
ühistranspordi vajaduste 
väljaselgitamiseks

2008 – Õpilastranspordi korraldamine koostöös Rapla 
Bussipargiga.

2.

Ettevõtluse arengu toetamine 
informatsiooni vahendamise 
kaudu (vabad maad, vabad 
äri- ja tootmispinnad, reklaam 
ja informatsioon valla 
infolehes ja veebilehel)

2008 – 
Info edastamine arengukomisjoni laiendatud 
postiloendis, Juuru Valla Teatajas ja valla 
veebilehel.

3.

Ettevõtjate vajaduste 
arvestamine infrastruktuuri 
arendamisel, koostöö ühistes 
huvides

2008 – Jätkuv tegevus.

4. Ettevõtlusalaste koolituste 
korraldamine 2008 – 

Koostöö RAEK-iga, info edastamine 
arengukomisjoni laiendatud postiloendis, Juuru 
Valla Teatajas ja valla veebilehel.

5. Ettevõtjate abistamine 
töötajate leidmisel 2008 – Informatsiooni vahendamine. Koostöö 

töötukassaga.

6. Abipolitseinike rakendamine 2008 – Tagasi Mahtrasse 2013 – koostöö turvamisel ja 
parkimise korraldamisel.

7.

Turvalisuse-alane selgitus- ja 
ennetustöö koostöös 
politseiga. Naabrivalve 
võrgustiku kujundamine

2008– 2010 Koostöö Politsei ja Päästeametiga, 
informatsiooni edastamine Juuru Valla Teatajas.



8. Eriolukorras toimimise kava 
koostamine 2008 – 2009

„Juuru valla kriisikomisjoni moodustamine“, 
Juuru Vallavalitsuse 15. september 2010 
korraldus nr 264.

9. Teede hoolduse ja teedevõrgu 
arendamise kava koostamine 2008 – Toimub vastavalt Juuru valla teede uuringule 

(Roneco OÜ).

10.

Asulate (Juuru, Järlepa) vee- 
ja kanalisatsioonivõrgu 
väljaarendamine vastavalt 
2003. a. arengukavale

2008 –

Juuru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2010–2021 
rakendamisega tegeleb vallaettevõte Osaühing 
SOVAL Teenus.

Juuru aleviku ühisveevärgi vee- ja 
kanalisatsioonitasside laiendamine – OÜ Soval 
Teenus taotlus Keskkonnainvesteeringute 
Keskuse veemajandusprogrammi, 2010 nr 78, 
rahastamisotsus 14.12.2010, tööde lõpp august 
2012 – liitumised Kalmistu teel, Staadioni, Side 
ja Kuuse tänaval, Tallinna maanteel.

Juuru valla Järlepa küla Keskuse 
puurkaevpumpla ja veetorustike 
rekonstrueerimine – OÜ Soval Teenus taotlus 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse 
keskkonnaprogrammi toetusel.

Maidla küla ühisveevärk ja kanalisatsioon: 
veetorustiku renoveerimine, elektriliitumine ja 
elektripaigaldis.

11. Järlepa kaugküttesüsteemi 
rekonstrueeerimine 2008 – Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.

12.
Vee- ja kanalisatsioonivõrgu 
rajamine Pirgu 
suvilapiirkonnas

2011 – Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.

13. Kergliiklusteede rajamine 
Juuru alevikus 2009 – Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.

14. Bussiootepaviljonide 
paigaldamine 2008 – 2009 Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.

15.

Süsteemi väljatöötamine valla 
eelarvest valla 
väikeettevõtjate 
projektipõhiseks toetamiseks

2008 – Informatsiooni vahendamine väikeettevõtjatele 
suunatud toetusmeetmete kohta.

Vastutajad (koordinaatorid): vallavanem, keskkonna- ja maaspetsialist, vallasekretär,
registripidaja



4.10. Sotsiaalne rehabilitatsioon ja sotsiaalabi

Eesmärk: Juuru vallas on tagatud elanike meditsiiniline teenindamine;
riskirühmadele (lapsed, noored, eakad, puudega inimesed) on
loodud turvaline keskkond; on olemas võimalused sotsiaalseks
rehabilitatsiooniks.

1.
Kindlustamata isikute 
meditsiiniline teenindamine 
kokkuleppel perearstiga

2008 – 

Kindlustamata isikute suunamine töötuna arvele 
võtma, et tagada meditsiiniline teenindamine.

Ravikindlustusega hõlmamata isiku toetuse 
maksmine ettenägematute ja hädavajalike ravi-
kulude, puudeastme ja töövõimekaotusprotsendi 
määramiseks tehtavate kulude osaliseks 
katmiseks.

Ravikulude osaline kompenseerimine avalduste 
alusel, arvestades pere- või raviarsti teatis. 

2.
Töötute integreerimine 
tööturule koostöös maakonna 
tööhõiveametiga

2008 – 
Suunamine Eesti Töötukassase, kus aidatakse 
inimestel tööd leida erinevate meetoditega.

Heakorratöödele kaasamine.

3.

Rehabiliteerimise 
korraldamine, järgides isiku 
sotsiaalset 
rehabilitatsiooniplaani

2008 – Jätkuv tegevus.

4.

Erivajadustega inimestele 
juurdepääsu tagamine kõigisse 
ühiskondlikult kasutatavatesse 
ruumidesse (apteek, 
raamatukogud, rahvamaja, 
koolid, lasteaiad jne.)

2008 – 
Jätkuv tegevus. Juurdepääs tagatud Järlepa 
haridus- ja kultuurikeskuses, Juuru kaupluses, 
vallavalitsuses, hooldekodus.

5.

Avatud 
noortekeskuse/päevakeskuse 
tööga seonduva võrgustiku 
kujundamine

2008 – 

Päevakeskusele omaseid tegevusi pakutakse ja 
koordineeritakse Juuru rahvamajas (eakate 
ühendus Pihlakobar), Härgla raamatukogus 
(seltsing Keskpäevalill) ja Juuru käsitöötoas 
(Atla Rahvaselts).

Noorteprojekt „Väljakutse“ Juuru Rahvamaja 
algatusel.

6. Tugiisikute koolitamine ja 
rakendamine 2008 – Vahendite puudumise tõttu tugiisikuid rakendada 

ei ole võimalik.

7.
Sotsiaalkorterite ühte hoonesse 
koondamine. Sotsiaalmaja 
loomine

2010 – Aruandeperioodil tegevust ei toimunud.



8. Avatud noortekeskuse 
avamine Juuru Rahvamajas 2009 – 2011

Noortetoa vajadus on ebaselge.

Rekonstrueeritud Juuru noortetoa ja jõu-
aeroobikasaali avalikku kasutusse andmine ei ole 
vajalikul määral realiseerunud.

9.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni 
võimaldamine puudega 
inimestele päevakeskuses 
(köstrimaja väikeses hoones)

2008 – 

Puudega ja erivajadusega laste transport 
Raikküla Kooli ja tagasi.

Täiskasvanud puudega inimeste päevakeskuse 
loomiseks vajadus puudub.

Puudega inimesed osalevad Juuru rahvamaja, 
Härgla külakeskuse ja Juuru Käsitöötoa 
tegevustes.

10.

Koostöö arendamine Maidla 
Lastekoduga, 
asenduskoduteenuse 
pakkumine valla hallatavas 
asutuses

2008 – 2010
Asenduskoduteenust pakutakse valla hallatavas 
asutuses Juuru Lasteküla – vallavolikogu otsus 
26.04.2012 nr 134 „Juuru Lasteküla asutamine“.

11.

Erivajadustega inimeste 
elamispinna vajaduse 
kaardistamine, renoveerimise 
ja ehitamise planeerimine

2008 – 

Erivajadustega inimeste elamispinna kaardistus 
toimub vajaduspõhiselt ja koheselt.
Sotsiaalkorteritesse on paigaldatud 
suitsuandurid, tehtud küttekollete remonti ja 
küttekoldeid on puhastatud regulaarselt.

Vastutaja (koordinaator): sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialist


	Prioriteediks oli lasteaedade direktorite palgamäärade tõstmine.
	Leping sõlmitud.

