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SISSEJUHATUS

Hea lugeja!

Sinu ees on Kambja valla arengukava aastateks 2007-2016.

Arengukava on  seaduse tähenduses omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu eesmärke 

määratlev ja nende elluviimise võimalusi 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. Valla arengukava on kesksel kohal valla arengudokumentide seas. 

Soovides  Kambja  valla  elu  jätkuvalt  edasi  viia  on  koostajad  selgitanud  välja  erinevates 

valdkondades  valitsevad  probleemid  ja  kavandatud  nende  lahendamiseks  tegevusi 

infrastruktuuri edasiarendamiseks, puhke- ja vabaajaveetmise võimaluste parandamiseks aga 

ka Kambja kui pikkade kultuuritraditsioonidega paiga haridus- ja seltsielu edendamiseks.

Käesoleva arengukava aluseks on 2003. aastal volikogus vastu võetud ning 2004., 2005., ja 

2006.  aastal  täiendatud  arengukava.  Arengukava  on  kohalikele  omavalitsustele  seadusega 

kohustuslikuks  tehtud  dokument,  milles  määratletakse  tähtsamad  eesmärgid  ja  tegevused 

nende saavutamiseks. Eesmärkide väljatoomine tagab järjepideva arengu ja aitab keskenduda 

olulisele.

Arengukava, mis valmis Kambja Vallavalitsuse juhtide ja ametnike aga läbi avalike arutelude 

ka valla elanike koostööna, koosneb viiest osast. Esimene osa kirjeldab lühidalt valda. Teine 

osa  sisaldab  valla  visiooni  aastaks 2016 ja  strateegilisi  eesmärke.  Kolmandas  osas  on 

tegevusvaldkondade kaupa välja toodud üldine olukord, probleemid ja eesmärgid. Neljas osa 

kirjeldab lühidalt strateegiate elluviimise, seire ja hindamise põhimõtteid. Viiendas peatükis 

on  välja  toodud  vajalike  tegevuste  kava.  Arengukava  lisades  on  profiili  näol  põhjalikum 

ülevaade vallast ja Kambja valla SWOT-analüüs. 

Arengukava on pidevalt uuendamist vajav dokument. Igal aastal peab volikogu hindama aasta 

jooksul saavutatut ja määratlema järgmised eesmärgid. Arengukava on aluseks valla eelarve 

koostamisel. 

Kambja Vallavalitsus
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1. KAMBJA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS

1.1.GEOGRAAFILINE ASEND

Kambja  vald  asub  Tartu  maakonna  lõunaosas,  Otepää  kõrgustiku  kuppelmaastikul.  Valla 

pindala on 189,2 km2. Keskuseks on Kambja alevik. Kambja on olnud ajalooliselt Tartumaa 

lõunapoolse osa keskus. Valda läbivad Tallinn-Luhamaa, Tatra-Otepää-Sangaste ning Uhti-

Põlva  maanteed.  Kambja  naabervaldadeks  on  Haaslava,  Ülenurme  ja  Nõo  Tartumaal, 

Palupera Valgamaalt ning Valgjärve, Kõlleste ja Vastse-Kuuste Põlvamaalt.

1.2.AJALOOLINE TAUST

Kambja kihelkonda mainitakse ürikutes esimest korda ühtedel andmetel 1430. aastal, teistel 

1330. aastal (Eesti I, Tartumaa 1925). 1330. aastal tegutses siin rikas maaomanik ja preester 

Borchardus de Kambie kes kinkis tegutsevale kirikule maad. Sellest ka paikkonna ja kiriku 

nimi. Kihelkonnakeskusena on Kambja kirjas 1472. aastast.

Läbi  aegade  on  nii  kihelkonna  kui  ka  valla  suurimaks  asustatud  paigaks  olnud  Kambja. 

Teisteks arenenumateks keskusteks olid Vana-Kuuste, Kodijärve ja Kammeri.

Praeguse  Kambja  valla  territoorium  on  moodustunud  Kambja  vallast  ja  Vana-Kuuste, 

Kodijärve  ning  vahepealsetel  aastatel  eksisteerinud  Pangodi,  Luke  ja  Haaslava  valdade 

osadest. 

Kambja vald muudeti külanõukoguks 01. novembril 1949. aastal, valla omavalitsuslik staatus 

taastati 16. mail 1991. aastal.
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2.VISIOON JA STRATEEGIA

2.1. VISIOON

Aastaks 2016 on Kambja vald looduslikult kaunis turvaline elupaik, kus kantakse hoolt igas 

vanuses  vallaelaniku  eest.  Vallale  on  iseloomulik  elukestvast  õppimisest  lähtuv ühiskond, 

mitmekülgne ja konkurentsivõimeline kohapeal  antav põhikooli  ja huvialane haridus,  laste 

arvu  kasvades  ka  gümnaasiumiharidus,  aktiivne  kultuurielu  ning  laialdased 

sportimisvõimalused. Kambja vald on tugeva identiteediga elukoht, mille on valinud endale 

koduks ka paljud Tartust tulnud pered. 

Hea  asend,  kaasaegne  infrastruktuur  ja  kvalifitseeritud  tööjõu  olemasolu  on  võimaldanud 

väikeettevõtluse  arengut.  Lisaks  tegeletakse  keskkonnasõbraliku  loodusturismi  ja 

põllumajandusega.  Tiheasustusalad  on  planeeritud  säästva  planeerimise  nõuete  kohaselt, 

keskustest  väljapoole  on  säilinud  Eestile  omane  hajaküla.  Asulates  on  rajatud  keskused 

ühistegevuseks, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.

2.2. STRATEEGILISED EESMÄRGID 

● Valla traditsioonide säilitamine ning identiteedi tõstmine ühisürituste ja kooskäimiste 

näol 

● Konkurentsivõimelise  alus-  ja  põhihariduse,  laste  arvu  kasvades  ka 

gümnaasiumihariduse tagamine 

● Mitmekülgsed tervislikud ja kultuursed vabaaja veetmise võimalused 

● Mitmetasandilise sotsiaalvõrgustiku arendamine 

● Väljaarenenud optimaalne infrastruktuur 

● Olemasolevate  vallaasutuste  säilitamine,  uusettevõtluse  loomise  soodustamine  ja 

potentsiaalsete ettevõtlike inimeste koolitamine 

● Valla  kui  puhkemajanduspiirkonna  maine  kujundamine  lähtuvalt 

kultuuritraditsioonidest ja säästva arengu põhimõtetest 

● Mitmekülgsete tervislike ja kultuuriliste vabaaja veetmise võimaluste loomine
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3.VALLA ÜLDINE OLUKORD, PROBLEEMID JA 
ARENGUEESMÄRGID

3.1. HARIDUS, KULTUUR JA SPORT

Üldine olukord

Kambja vald on pikaajaliste ja väärtuslike kultuuritraditsioonidega piirkond. Vallas on alati 

elanud inimesi, kellele on tähtis valla kultuuripärandi säilitamine ja edasiarendamine.  Tänu 

pikkadele  traditsioonidele  on  vallas  välja  kujunenud  aktiivne  seltsielu  ning  iga-aastased 

kultuuriüritused. Sellele vaatamata on üritustest osavõtt passiivne. 

Uhkust tuntakse Kambja kiriku üle, mida on juba mainitud aastast 1330. Kirikus on kolm uut 

pronkskella, mis valmistati Saksamaal ja kannavad nimesid: Usk, Lootus, Armastus. Kellad 

pühitseti  1.detsembril  2002  pidulikul  jumalateenistusel  praost  Joel  Luhametsa  poolt  ning 

sellest ajast alates on nad oma kauni helinaga kutsunud rahvast kirikusse Jumalat teenima. 

Kambja kirikuõpetaja Andreas Verginius tõlkis esmakordselt eesti keelde ja kirjastas "Wastse 

Testamendi".  Kirikuseinal on avatud sellekohane mälestustahvel.  1686.aastal alustas kiriku 

juures tegutsemist üks Eesti esimesi talurahvakoole. 

1794.  aastat  loetakse  mitmehäälse  koorilaulu  alguseks  Eestis,  kuna  Kambjas  tegutsenud 

vennaskoguduse juhid suutsid panna siinse koguduse ja lapsed mitmehäälselt laulma. Seetõttu 

nimetatakse Kambjat ka eesti koorilaulu hälliks. Ka seda tähistab plaat kiriku seinal. 

Tähtsaks peetakse kooliharidust. Valla koolid (Kambja Põhikool, Kuuste Põhikool, Unipiha 

Algkool  ja  Kammeri  Kool)  suudavad  pakkuda  heal  tasemel  haridust  ning  koolides  on 

aktiivsed  õpetajad.  Paljud  valla  üritused  korraldatakse  koostöös  koolidega.  Kooliminejaid 

valmistavad ette Kambja lasteaed Mesimumm ning eelklassid Kuustes ja Unipihas.  Alates 

2007. aasta sügisest tegutseb Kuuste Kooli juures lasteaia liitrühm. Peale kooli on võimalik 

käia mitmetes huviringides ning võtta osa treeningutest.  Vallas tegutseb 2 raamatukogu ja 2 

avalikku internetipunkti.

6



Probleemid

● Lasteaiakohtade vähesus 

● Kvalifitseeritud pedagoogide puudus

● Valla sotsiaalobjektide kõrge amortisatsiooni tase

● Vabaõhulava puudumine 

● Seltside vähene koostöö 

● Kohalike elanike passiivsus vallaüritustel osalemisel 

Eesmärgid 

● Jätkata  traditsiooniliste  kultuuri-  ja  spordiürituste  korraldamist  ning  toetamist 

(jaanipäev, Kambja Lüüra, Memme-Taadi pidu, ümber järve jooks, suusamatk jne.)

● Arendada  ja  toetada  kultuurialast  suhtlust,  teha  koostööd  naabervaldade 

kultuuriasutustega info vahetamise ja kasutamise eesmärgil

● Kambja,  kui  tugevate  kultuuritraditsioonidega  paikkonna  imago  tugevdamine  läbi 

maineürituste ja kollektiivide tuntuse

● Kultuurilooliste  objektide  ja  loomeinimeste  tutvustamine,  väärtustamine, 

tunnustamine

● Omavalitsuse ja ettevõtjate vahelise koostöö arendamine ideede väljatöötamiseks ja 

kohalike ürituste korraldamiseks - ettevõtjate kaasamine kultuuriellu

● Vallalehe arendamine

● Inimeste  aktiivsuse  tõstmine:  huvi  äratamine  isetegevuse  ning  spordi-  ja 

kultuuriürituste vastu 

● Konkurentsivõimeline haridus, laste arvu kasvades ka gümnaasiumiharidus
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3.2. SOTSIAAL JA TERVISHOID

Üldine olukord

Vallas on välja on kujundatud toimiv sotsiaaltoetuste ja -teenuste ning esmatasandi tervishoiu 

süsteem  (perearstikeskus,  2  hambaarstikabinetti,  apteek,  psühholoog).  Vallavalitsuses 

tegutseb sotsiaalosakond, kus lisaks sotsiaalnõunikule töötavad sotsiaaltöötaja-registripidaja 

ja autojuht-sotsiaaltöötaja.

Vallas on kaks hooldekodu: Aarike Hooldekeskus on valla sihtasutus, Kodijärve Hooldekodu 

haldamiseks on moodustatud sihtasutus, kuid hetkel on Kodijärvel veel riiklik Hooldekodu. 

Vallas on inimesi, kellel puudub töötamise soov, vajaminevad oskused ja töötamise harjumus. 

See aga raskendab nende olukorra parandamist ning rakendamist kohalikes ettevõtetes. Nii on 

tekkinud olukord, kus samaaegselt on nii tööpuudus kui ka tööjõupuudus. 

Elanike  huvides  tegutsevad  vallasisesed  bussiringid.  Vajadusel  on  võimalik  kasutada  ka 

sotsiaalabi auto teenust.

 

Probleemid 
● Sotsiaalobjektide mitterahuldav seisukord  

● Sotsiaalabi vajaduse suurenemine ning sotsiaalabi mõiste erinev tõlgendamine 

● Inimeste teadmatus ja hoolimatus sotsiaalabi võimalustest

● Peresidemete nõrgenemine

● Elukalliduse tõus

● Paikse elanikkonna vananemine külades

● Moraalne laostumine (käegalöömine, alkoholism, hoolimatus) ja kuritegevuse kasv

● Päevakeskuse puudumine

● Perearstikeskuse ruumide amortisatsioon 

● Toitlustusasutuste puudumine
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Eesmärgid 

● Sotsiaalteenuste edasiarendamine (avahooldus, teenuste avardamine, tervisetrend) 

● Hooldekodude tegevuse toetamine

● Sotsiaalehitiste kaasajastamine

● Vallaasutuste kohandamine erivajadustega inimestele

● Probleemsete noortega tegelemine

● Töötute integreerimine igapäevaellu (psühholoogi programm)

● Erivajadustega inimeste aitamine ühiskonnaellu kaasamisel

● Naabrusvalve edasiarendamine

● Päevakeskuse rajamine

● Tervishoiuasutuste kindlustamine kaasaegsete ruumidega

● Korrakaitse- ja päästeteenistuse alase töö tõhustamine
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3.3. INFRASTRUKTUUR JA KESKKOND

Üldine olukord

Vallas on välja kujunenud teedevõrk,  kuid kohalikud teed ei  ole heas seisukorras. Samuti 

vajavad parandamist ja hooldust kraavid, truubid, teede ääred ja teeäärne haljastus. Vähe on 

kergliiklusteid.  Valla  teedel  puuduvad  külade  sildid  ja  nõuetekohane  märgistus.  Alevikus 

vajavad  uuendamist  tänavasildid  ja  majadel  numbrid,  puuduvad  mälestusmärkide  ja 

sotsiaalobjektide  viidad.  Vallasisene  ühistransport  rahuldab  elanike  liikumisvajadusi,  kuid 

rohkem oleks vaja ootepaviljone.

Olemasolev ühisveevärk ja kanalisatsioon vajavad rekonstrueerimist ning laiendamist. Vana-

Kuuste, Rebase, Pangodi ja Pühi külades on probleeme vee kvaliteediga, mida tuleb kindlasti 

parandada. Külades on probleemiks salvkaevude kuivaksjäämine. Kambja alevikus on rajatud 

eksperimentaalne  reoveepuhasti,  mis  vajab  tulevikus  täiustamist.  Renoveerimist  vajavad 

olemasolevad reovee puhastid Kammeris, Vana-Kuustes ja Pühi külas.

Endistes  suvilakooperatiivides  puuduvad  nõuetekohased  reoveepuhastussüsteemid  ja 

veevarustus.  Alajaamade  vähesusest  ja  elektriliinide  madalast  töökindlusest  on  tingitud 

sagedased elektripinge kõikumised ja elektrikatkestused.  Interneti  levik on hea, kuid siiski 

leidub piirkondi, mis ei ole kaetud korraliku internetiühendusega.

Üldine  heakord  vajab  pidevalt  parandamist.  Lagunenud  hooned  ja  rajatised  vajavad 

korrastamist või likvideerimist. Külakeskustes puuduvad infotahvlid.

Puuduvad  jäätmekogumispunktid  ja  komposteerimisplats,  jäätmete  liigitikogumise 

konteinerid on ainult Kambjas ja Vana-Kuustes.

Probleemid 

● Kohalike teede halb olukord, tolmuvabade teede puudumine

● Paikkonniti vee halb kvaliteet 
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● Looduse risustamine olmejäätmetega 

● Biotiikide halb seisukord (v.a. Kambja)

● Ühisveevärgi ja kanalisatsioonirajatiste halb seisukord 

● Elektrienergiaga varustamise mittevastavus kvaliteedinõuetele 

● Munitsipaalelamufondi vähesus, elamufondi kõrge amortisatsiooniaste

● Turiste meelitava infrastruktuuri puudulikkus 

● Heakorra nõrk tase

● Kergliiklusteede puudumine

Eesmärgid

● Teede remont ja teede tolmuvabaks muutmine , kergliiklusteede rajamine

● Keskkonnanõuetele vastava prügikäitluse korraldamine 

● Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine  

● Elamuehituse  arendamine,  olemasolevate  hoonete  rekonstrueerimine  ja 

munitsipaalelamufondi loomine

● Internetivõrgu arendamine küladesse, kvaliteedi parandamine 

● Säästva arengu printsiipide tutvustamine loodus- ja kultuurikeskkonna säilitamiseks 

● Keskkonna reostamise vähendamine elanikkonna teadlikkuse tõstmise läbi 

● Vaatamisväärsuste ja objektide viidastamine ja korrastamine 

● Turistile mõeldud infomaterjali koostamine: meened, voldikud, infopunkti rajamine 

● Turismiettevõtluse arendamine

● Kambja aleviku ja külakeskuste haljastuse parandamine

● Valda hõlmavate terviseradade loomine

● Vallas asuvate järvede jm avalike veekogude saneerimine

● Vanade parkide rekonstrueerimine
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● Kalmistuhoolduskava koostamine ja selle elluviimine 

● Jäätmekogumispunktide võrgustiku loomine

● Päästeteenistuse depoo rajamine

● Kultuuriobjektide heakorrastamine

● Välisvalgustuse rekonstrueerimine ja laiendamine

● Pangodi ja Suure-Kambja puhke- ja vabaaja keskuste väljaarendamine

● Energiatootmise arendamine kohaliku tooraine baasil
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3.4. ETTEVÕTLUS

Üldine olukord

Vallas tegutseb umbes 50 ettevõtet,  nende arv ei ole viimastel  aastatel oluliselt  muutunud. 

Tegutsevatest  ettevõtetest  olulise  osa  moodustavad  puidutöötlemis-  ja  teenindusettevõtted. 

Vallas  ei  ole  suuremaid  tootmisettevõtteid.  Viimastel  aastatel  on  aktiviseerunud 

põllumajanduslike  suurtootjate  tegevus,  mille  tulemusena  on  vähenenud  kasutamata 

põllumaade  hulk.  Vallas  tegutseb  ka  umbes  80  äriregistrisse  kantud  füüsilisest  isikust 

ettevõtjat,  kelle  põhilisteks  tegevusaladeks  on  põllu-  ja  metsamajandus  ning  erinevad 

teenindusharud. 

Ettevõtluse arendamise ja uute (tootmis)ettevõtete loomise üheks peamiseks takistuseks on 

oskustööliste puudumine, vallas on süvenenud tööjõupuudus. Samas ei saa väita, et vallas ei 

ole  ettevõtlikke  inimesi,  sest  lisaks  FIE-dele  oli  2007.  a  kevade  seisuga  äriregistris 

registreeritud 111 äriühingut, mille asukohaks on Kambja vald.

Viimastel aastatel on teadvustama hakatud turismipotentsiaali olemasolu, mis on lähitulevikus 

reaalne  lisateenimisvõimalus.  Turismimajanduse  tasuvuse  eelduseks  on  külastaja  pikem 

peatumine, mis tekitaks vajaduse kohalikke teenuseid kasutada. Hetkel ei jää läbisõitjad siia 

pikemalt peatuma, sest neile ei pakuta küllaldaselt tegevust. Vallas on ainult üks tunnustatud 

turismitalu, tegutseb ainult kolm toitlustusasutust.  

Probleemid

● Tööjõupuudus

● Tootmisettevõtete vähesus

● Teenindusettevõtete vähesus, turismipotentsiaali vähene ärakasutamine

● Ettevõtjate vähene koostöö

● Ettevõtluse alustamiseks ja arendamiseks vajaliku infrastruktuuri puudulikkus 
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Eesmärgid 

● Ettevõtlust toetava infrastruktuuri loomine, äri- ja tootmismaade planeerimine 

● Ettevõtluse arendamise igakülgne soodustamine (info koolitustest, nõustamine, 

toetusvõimaluste leidmine ettevõtlusega alustajatele) 

● Uusi töökohti loovate projektide toetamine 

● Koostöö aktiviseerimine valla ja ettevõtete vahel info ja kogemuste jagamise 

eesmärgil 

● Kohalike noorte motiveerimine kutseharidust omandama, et tagada ettevõtetele 

töötajad ja vähendada tööjõupuudust 

● Ettevõtluse andmebaasi loomine valla kodulehel 
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4. ARENGUKAVA ELLUVIIMINE, SEIRE JA HINDAMINE

Strateegiate elluviimine toimub iga-aastase valla eelarve, riiklike investeeringute ja erinevate 

toetuste (projektide) abil.  Arengukava on pidevat uuendamist vajav dokument, mille kaudu 

tegeletakse  kokkulepitu  elluviimisega.  Arengu  seire  aga  on  protsess,  mis  hindab  muutusi 

arendustegevuse objektis ning annab tagasisidet arendustegevuse tulemuste kohta.

Arengukava täitmist kontrollib ja hindab vallavolikogu, kes iga aasta lõpus teeb analüüsi ja 

kokkuvõtte  saavutatust.  Tegemist  on vahekokkuvõttega,  mis  ühendab arengu kavandamise 

kava elluviimisega ja seeläbi ka muutuste toomisega kohalikku ellu.

Järgneva  aasta  tegevused  määratakse  kindlaks  enne  uue  eelarve  vastuvõtmist  ja  seejärel 

seotakse tegevused eelarvega.
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5. TEGEVUSKAVA 2007-2009+

Tegevuskava hõlmab aastaid 2007, 2008 ja 2009 koos järgnevate aastatega. Tegevused on 

rühmitatud  valdkondade kaupa,  iga  tegevuse  järel  on tabelis  selle  teostamise  aasta  juurde 

märgitud vajatav investeeringusumma tuhandetes kroonides. Ristikesega on märgitud täpselt 

määratlemata  summad  ja  mitterahaline  tegevus.  Rahastamisallikate  osas  on  riigieelarve 

nimetuse  alla  koondatud  mitmesugused  võimalikud  investeerimistoetused,  fondide  all 

kajastuvad nii Euroopa Liidu abifondid kui ka muud fondid. Vallaeelarve nimetuse alla on 

arvestatud  ka  võimalikud  laenud.  Tegevuste  maksumused  on  indiaktiivsed  ning  ei  ole 

vallaeelarve koostamisel siduvad.

1. PLANEERIMINE

Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
1.1.Üldplaneering 75 Vallaeelarve

2. KOMMUNAALMAJANDUS

Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
2.1.Tänavavalgustusvõrgu ehitamine ja 
rekonstrueerimine

961 - x Vallaeelarve, fondid

2.2.Teede ja tänavate ning teerajatiste 
inventariseerimine, munitsipaliseerimine ja 
kinnistusse kandmine

50 60 x Vallaeelarve

2.3.Kambja aleviku ja Vana-Kuuste 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine

x x Vallaeelarve, fondid

2.4.Teede ja tänavate remont ja ehitamine 2500 3756 x Vallaeelarve, 
riigieelarve

2.5.Vallasisese ühistranspordi arendamine 900 1000 x Vallaeelarve
2.6.Munitsipaalelamufondi arendamine 5 10 x Vallaeelarve, fondid
2.7.Kambja kalmistu hoonete ja rajatiste 
korrastamine

140 40 x Vallaeelarve
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3. INFOTEHNOLOOGIA

Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
3.1.Kodulehekülje arendamine 40 57 x
3.2.Avalike teenuste kättesaadavuse 
parandamine: informatsiooni koondamine ja 
avalikustamine

40 40 x

4. KESKKOND

Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
4.1.Kammeri biotiik x Riigieelarve, fondid
4.2.Kambja järve saneerimine ja 
puhastamine

350 5000 x Vallaeelarve, fondid

4.3.Kõrghaljastuse projekteerimine ja 
rajamine

    - x Vallaeelarve, fondid

4.4.Korraldatud jäätmeveo korraldamine, 
jäätmekogumispunktide rajamine

25 350 x Vallaeelarve, fondid

4.5.Parkmetsade seisundi parandamine 162 146 x Vallaeelarve, fondid
4.6.Veekogude seisundi parandamine 5 25 x Vallaeelarve, fondid

4.7.Küti järve äärde supluskoha ja tuletõrje 
veevõtukoha rajamine

281 Vallaeelarve, Fondid

4.8.  Kambja masuudihoidla likvideerimine 215 Vallaeelarve, Fondid

5. ETTEVÕTLUS JA TURISM

Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
5.1.Kultuuriobjektide, vaatamisväärsuste ja 
sotsiaalobjektide viidastamine

25 60 Vallaeelarve, fondid

5.2.Teenindustpakkuva ettevõtluse 
arendamine

x 30 x Fondid, erasektor

5.3.Ettevõtlusele vajaliku infrastruktuuri 
väljaehitamise toetamine

x x x Vallaeelarve, fondid

5.4.Kambja kiriku aia taastamine ja ümbruse 
korrastamine

25 1500 x Vallaeelarve, fondid

5.5.Kombijõujaama rajamine      - Fondid
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6.SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID

Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
6.1.Sauna remont      - x Vallaeelarve, fondid
6.2.Aarike HK hoonete remont 700 894 x Riigieelarve, fondid

SA Aarike 
Hooldekeskus

6.3.Kambja tervisekeskuse projekteerimine 
ja ehitamine

295 16000 x Vallaeelarve, fondid

6.4.Hoonete kohandamine erivajadustega 
inimestele

20 x x Vallaeelarve, fondid

7. HARIDUS

Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
7.1.Kambja Lasteaia juurdeehitus      - x Vallaeelarve, fondid
7.2.Kambja lasteaia remont 360 500 x Vallaeelarve, fondid
7.3.Unipiha algkooli laiendamine x Vallaeelarve, fondid
7.4.Kuuste kooli remont 130      - x Vallaeelarve, fondid
7.5.Kuuste kooli parki laste mänguväljaku 
rajamine

190 Vallaeelarve, fondid

7.6.Koolide õppevahendite kaasajastamine 200 250 x Vallaeelarve, 
riigieelarve

7.7.Kuuste lasteaia liitrühma loomine 1500 Vallaeelarve, fondid
7.8.Kuuste Kooli lasteaiaosa juurdeehitus 670 10900 Vallaeelarve, fondid

8. KULTUUR, SPORT JA VABA AEG

Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
8.1.Kohaliku omaalgatuse ja 
mittetulundussektori toetamine

400 260 x Vallaeelarve

8.2.Matka- ,spordi-, ja suusaradade 
korrastamine ja rajamine

25 28 x Vallaeelarve, fondid

8.3.Mängu- ja spordiväljakute korrastamine 
ja väljaehitamine

x 100 x Vallaeelarve, fondid

8.4.Spordihoone remont 750 x Vallaeelarve, fondid
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Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
8.5.Puhkemajanduse arendamine 20 x x Vallaeelarve, fondid
8.6.Teemapargi arendamine 80 x Vallaeelarve, fondid
8.7.Kambja vabaõhulava ehitamine x Vallaeelarve, fondid
8.8.Kambja ja Vana-Kuuste skatepargi 
rajamine

350 x Vallaeelarve, fondid

8.9.Külakeskuste väljaehitamine 32 500 x Vallaeelarve, fondid
8.10.Kambja külaraamatukogu 
kasutuselevõtmine ekspositsioonipinnana

x Vallaeelarve, fondid

9. TURVALISUS

Tegevus 2007 2008 2009+ Allikas
9.1.Päästeteenistuse depoo rajamine      - x Vallaeelarve, fondid
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6. TEGEVUSKAVA 2009-2011+

(Muudetud Kambja Vallavalitsuse 18.12.2008 määrusega nr 80 „Kambja valla arengukava  
aastateks 2007 – 2016 tegevuskava täiendamine“)

Tegevuskava  käesolev  peatükk  on  hõlmab  aastaid  2009,  2010  ja  2011  koos  järgnevate 

aastatega.  Tegevused on rühmitatud valdkondade kaupa, iga tegevuse järel on tabelis selle 

teostamise  aasta  juurde  märgitud  vajatav  investeeringusumma  tuhandetes  kroonides. 

Eemaldatud on tegevused, mis on 2008. aasta lõpuks lõpetatud. Lisatud on tegevused, mille 

täitmist  planeeritakse  perioodil  2009-2011jj.  Ristikesega  on märgitud  täpselt  määratlemata 

summad  ja  mitterahaline  tegevus,  kriipsukesega  tegevus,  mida  antud  aastal  ei  teostata. 

Rahastamisallikate osas on riigieelarve nimetuse alla koondatud mitmesugused võimalikud 

investeerimistoetused,  fondide  all  kajastuvad  nii  Euroopa  Liidu  abifondid  kui  ka  muud 

fondid.  Vallaeelarve  nimetuse  alla  on  arvestatud  ka  võimalikud  laenud.  Tegevuste 

maksumused on indiaktiivsed ning ei ole vallaeelarve koostamisel siduvad.

1. PLANEERIMINE

Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
1.1.Üldplaneering - x - Vallaeelarve

2. KOMMUNAALMAJANDUS

Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
2.1.Tänavavalgustusvõrgu 
ehitamine ja rekonstrueerimine

100 x - Vallaeelarve, fondid

2.2.Teede ja tänavate ning 
teerajatiste inventariseerimine, 
munitsipaliseerimine ja kinnistusse 
kandmine

75 x x Vallaeelarve

2.3.Kambja aleviku ja Vana-Kuuste 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arendamine  ning rekonstrueerimine

6250 3000 - Vallaeelarve, Emajõe 
Veevärk, KIK

2.4.Teede ja tänavate remont ja 
ehitamine

2000 x x Vallaeelarve, 
riigieelarve

2.5.Vallasisese ühistranspordi 
arendamine, korraldamine

x x x Vallaeelarve
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Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
2.6.Munitsipaalelamufondi 
arendamine

15 x x Vallaeelarve, fondid

2.7.Kambja kalmistu hoonete ja 
rajatiste korrastamine

155 x x Vallaeelarve

2.8 Kambja aleviku kaugküttevõrgu 
rekonstrueerimine

x x x Vallaeelarve, fondid

3. INFOTEHNOLOOGIA

Tegevus 2009 2010 2011 Allikas
3.1.Kodulehekülje arendamine 25 x x Vallaeelarve
3.2.Avalike teenuste kättesaadavuse 
parandamine: informatsiooni 
koondamine ja avalikustamine

40 x x Vallaeelarve

4. KESKKOND

Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
4.1.Kammeri biotiik x x x Riigieelarve, fondid
4.2.Kambja järve saneerimine ja 
puhastamine

4000 x x Vallaeelarve, KIK

4.3.Kõrghaljastuse projekteerimine 
ja rajamine

- - -

4.4.Korraldatud jäätmeveo 
korraldamine, 
jäätmekogumispunktide rajamine

x x x Vallaeelarve, KIK

4.5. Parkmetsade seisundi 
parandamine (Suure-Kambja)

305 x x Vallaeelarve, KIK

4.6.Veekogude seisundi 
parandamine

5 x x Vallaeelarve, KIK

4.9.Kodijärve pargi korrastamine 55 x x Vallaeelarve, KIK
4.10.Kuuste pargi korrastamine 21  x x Vallaeelarve, KIK
4.11.Pangodi maastikukaitseala 
korrastamine

80 x x Vallaeelarve, KIK
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5. ETTEVÕTLUS JA TURISM

Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
5.1.Kultuuriobjektide, 
vaatamisväärsuste ja 
sotsiaalobjektide viidastamine

45 x x Vallaeelarve, fondid

5.2.Teenindustpakkuva ettevõtluse 
arendamine

30 x x Fondid, erasektor

5.3.Ettevõtlusele vajaliku 
infrastruktuuri väljaehitamise 
toetamine

x x x Vallaeelarve, fondid

5.4.Kambja kiriku aia taastamine ja 
ümbruse korrastamine

25 x x Vallaeelarve, fondid

5.5.Kombijõujaama rajamine x x x Vallaeelarve, Fondid
5.6.Kopsumäe mägisuusakeskuse 
projekteerimine ning ehitamine

390 x x Vallaeelarve, Fondid

6.SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID

Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
6.1.Sauna remont - x x Vallaeelarve, fondid
6.2.Aarike HK hoonete remont 300 x x Vallaeelarve, fondid

SA Aarike 
Hooldekeskus

6.3.Kambja tervisekeskuse ja 
postkontori projekteerimine ja 
ehitamine

8000 - - Vallaeelarve, fondid, 
EAS

6.4.Hoonete kohandamine 
erivajadustega inimestele

20 x x Vallaeelarve, fondid

7. HARIDUS

Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
7.1.Kambja Lasteaia juurdeehitus - - x Vallaeelarve, fondid
7.2.Kambja lasteaia remont 160 x x Vallaeelarve, fondid
7.3.Unipiha algkooli laiendamine - - x Vallaeelarve, fondid
7.4.Kuuste kooli remont 130 x x Vallaeelarve, fondid
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Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
7.6.Koolide õppevahendite 
kaasajastamine

100 x x Vallaeelarve, 
riigieelarve, fondid

7.8.Kuuste Kooli lasteaiaosa 
projekteerimine ja juurdeehitus 

210 x x Vallaeelarve, fondid

8. KULTUUR, SPORT JA VABA AEG

Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
8.1.Kohaliku omaalgatuse ja 
mittetulundussektori toetamine

650 x x Vallaeelarve

8.2.Matka,- spordi,- ja suusaradade 
korrastamine ja rajamine

25 x x Vallaeelarve, fondid

8.3.Mängu- ja spordiväljakute 
korrastamine ja väljaehitamine

100 x x Vallaeelarve, fondid

8.4.Spordihoone remont 50 x x Vallaeelarve, fondid

8.5.Puhkemajanduse arendamine 20 x x Vallaeelarve, fondid

8.6.Teemapargi arendamine x x x Vallaeelarve, fondid

8.7.Kambja vabaõhulava ehitamine 220 x x Vallaeelarve, fondid

8.8.Kambja ja Vana-Kuuste 
skatepargi rajamine

- - - Vallaeelarve, fondid

8.9.Külakeskuste väljaehitamine x x x Vallaeelarve, fondid

8.10.Kambja külaraamatukogu 
kasutuselevõtmine 
ekspositsioonipinnana

20 - - Vallaeelarve, fondid

8.11.Kuuste seltsimaja 
rekonstrueerimine

695 x x Vallaeelarve, fondid

9. TURVALISUS

Tegevus 2009 2010 2011+ Allikas
9.1.Päästeteenistuse depoo 
rajamine

x x x Vallaeelarve, fondid

23



7. TEGEVUSKAVA 2011 - 2013+

(Muudetud Kambja Vallavolikogu 16.12.2010 määrusega nr 16 „Kambja valla arengukava 
muutmine ja tegevuskava osas uue redaktsioooni kinnitamine“ )

     
Rahastamine on esitatud tuhandetes eurodes
x -ga on märgitud tegevused, mille rahastamise suurust ei ole võimalik ette prognoosida

Ülesand
e nr

Tegevus tegevuskavas rahastamine märkused
2011 2012 2013+

1.1. Üldplaneering - - -
2. KOMMUNAALMAJANDUS
2.1. Tänavavalgustusvõrgu ehitamine 

ja rekonstrueerimine
- x -

2.2. Teede ja tänavate ning teerajatiste 
inventariseerimine, munitsipali-
seerimine ja kinnistusse kandmine

x x x

2.3. Kambja aleviku ja Vana-Kuuste 
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arendamine  ning 
rekonstrueerimine

45 - - Osaliselt Emajõe 
Veevärgi 
rahastusega

2.4. Teede ja tänavate remont ja 
ehitamine

57,5 x x

2.5. Vallasisese ühistranspordi 
arendamine, korraldamine

x x x

2.6. Munitsipaalelamufondi 
arendamine

x x x

2.7. Kambja kalmistu hoonete ja 
rajatiste korrastamine

x x x

2.9. Kambja katlamaja 
rekonstrueerimine

x x x Struktuurfondide 
abiga

2.10. Hajaasustuse veeprogramm x x -
2.11. Rebase puurkaev-pumbamaja 

rekonstrueerimine
x x x

2.12. Rebase 12-krt elumaja 
kanalisatsiooni rekonstrueerimine

x x x

3. INFOTEHNOLOOGIA
3.1. Kodulehekülje arendamine x x x
3.2. Avalike teenuste kättesaadavuse 

parandamine: informatsiooni 
koondamine ja avalikustamine

x x x

4. KESKKOND
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4.3. Kõrghaljastuse projekteerimine ja 
rajamine

- - -

4.4. Korraldatud jäätmeveo 
korraldamine, 
jäätmekogumispunktide rajamine

x x x 2011. a uus 
riigihange

4.5.  Parkmetsade seisundi 
parandamine (Suure-Kambja)

1,9 x x

4.6. Veekogude seisundi parandamine x x x
4.9. Kodijärve pargi korrastamine x x x
4.10. Kuuste pargi korrastamine x x x
4.11. Pangodi maastikukaitseala 

korrastamine
x x x

4.12. Kambja järve ümbruse 
väljaehitamine

x x x

5. ETTEVÕTLUS JA TURISM
5.2. Teenindustpakkuva ettevõtluse 

arendamine
x x x

5.3. Ettevõtlusele vajaliku 
infrastruktuuri väljaehitamise 
toetamine

x x x

5.4. Kambja kiriku aia taastamine ja 
ümbruse korrastamine

x x x

5.6. Kopsumäe mägisuusakeskuse 
projekteerimine ning ehitamine

- - -

6. SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
6.1. Sauna remont x x x
6.2. Aarike HK hoonete remont, 

sisekliima parandamine
54,8 x x

6.4. Hoonete kohandamine 
erivajadustega inimestele

x x x

6.5. Sotsiaaleluruumide 
väljaehitamine

x x x

6.6. Abivahendite soetamine 
erivajadustega inimestele

x x x

6.7. Kodijärve HK kaasajastamine x x x Planeering 
koostamisel, 
fondid

6.8. Igapäevaelu toetamise teenuse 
arendamine

x x x
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7. HARIDUS
7.1. Kambja Lasteaia juurdeehitus x x x
7.2. Kambja lasteaia remont, 

sisekliima parandamine
226,8 x x

7.3. Unipiha algkooli laiendamine 
lasteaed-algkooliks

x x x

7.4. Kuuste kooli remont x x x
7.6. Koolide õppevahendite 

kaasajastamine
x x x

7.8. Kuuste Kooli lasteaiaosa 
projekteerimine ja juurdeehitus

x - - Tehtud tööde eest 
tasumine 

7.9. Kuuste Kooli osaline 
soojustamine, akende vahetus

x x x

8. KULTUUR, SPORT JA VABA AEG
8.1. Kohaliku omaalgatuse ja 

mittetulundussektori toetamine
x x x

8.2.  Matka,- spordi,- ja suusaradade 
korrastamine ja rajamine

x x x

8.3. Mängu- ja spordiväljakute 
korrastamine ja väljaehitamine

x x x

8.4. Spordihoone remont, sisekliima 
parandamine

120 x x

8.5. Puhkemajanduse arendamine x x x
8.6. Teemapargi arendamine x x x
8.7. Kambja vabaõhulava ehitamine - x x
8.9. Külakeskuste väljaehitamine x x x
8.10. Kambja raamatukogu 

kasutuselevõtmine 
ekspositsioonipinnana

x x x fondid

8.11. Kuuste seltsimaja 
rekonstrueerimine

x x - fondid

8.12. Köstrimäe endise kihelkonnakooli 
asukoha korrastamine 
puhkemajanduslikel eesmärkidel

x x x

9. TURVALISUS
9.1. Päästeteenistuse depoo rajamine x x x
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8. TEGEVUSKAVA 2011 - 2015
(Muudetud Kambja Vallavolikogu 29.09.2011 määrusega nr 26„Kambja valla arengukava 
muutmine ja tegevuskava osas uue redaktsioooni kinnitamine“)

Rahastamine on esitatud tuhandetes eurodes
x -ga on märgitud tegevused, mille rahastamise suurust ei ole võimalik ette prognoosida
Üles
ande 

nr

Tegevus 
tegevuskavas

rahastamine märkused

2011 2012 2013 2014 2015
1.1. Üldplaneering - - - - -
2. KOMMUNAALMAJANDUS
2.1. Tänavavalgustusvõrgu 

ehitamine ja 
rekonstrueerimine

- x - x -

2.2. Teede ja tänavate ning 
teerajatiste 
inventariseerimine, 
munitsipaliseerimine 
ja kinnistusse 
kandmine

x x x x x

2.3. Kambja aleviku ja 
Vana-Kuuste 
ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni 
arendamine  ning 
rekonstrueerimine

45 x x x x Osaliselt Emajõe 
Veevärgi 
rahastusega

2.4. Teede ja tänavate 
remont ja ehitamine

57,5 x x x x

2.5. Vallasisese 
ühistranspordi 
arendamine, 
korraldamine

x x x x x

2.6. Munitsipaalelamufondi 
arendamine

x x x x x

2.7. Kambja kalmistu 
hoonete ja rajatiste 
korrastamine

x x x - -

2.9. Kambja katlamaja 
rekonstrueerimine

x x x x x Struktuurfondide 
abiga

2.10. Hajaasustuse 
veeprogramm

x x - - -

2.11. Rebase puurkaev-
pumbamaja 
rekonstrueerimine

x x x x -
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2.12. Rebase 12-krt elumaja 
kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine

x x x x -

2.13. Lalli ja Rebase küla 
kanalisatsioonitrassi 
rekonstrueerimine

- x x x x

2.14. Vee- ja 
reoveeprobleemide 
lahendamine 
hajaasustuses 

- x x x x

2.15. Aarike HK 
reoveekäitlemise 
süsteemi ja 
veetöötlusjaama 
rekonstrueerimine

- x x - -

2.16. Kambja aleviku 
reoveepuhasti 
rekonstrueerimine

- x x x -

3. INFOTEHNOLOOGIA
3.1. Kodulehekülje 

arendamine
x x x x x

3.2. Avalike teenuste 
kättesaadavuse 
parandamine: 
informatsiooni 
koondamine ja 
avalikustamine

x x x x x

4. KESKKOND
4.3. Kõrghaljastuse 

projekteerimine ja 
rajamine

- - - x -

4.4. Korraldatud jäätmeveo 
korraldamine, 
jäätmekogumispunktid
e rajamine

x x x x x 2011. a. uus 
riigihange

4.5.  Parkmetsade seisundi 
parandamine (Suure-
Kambja)

1,9 x x x x

4.6. Veekogude seisundi 
parandamine

x x x x x

4.9. Kodijärve pargi 
korrastamine

x x x - -

4.10. Kuuste pargi x x x x x
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korrastamine
4.11. Pangodi 

maastikukaitseala 
korrastamine

x x x x x

4.12. Kambja järve ümbruse 
väljaehitamine

x x x x x

4.13. Pangodi järve Hurda 
lahe puhastamine

- x x - -

5. ETTEVÕTLUS JA TURISM
5.2. Teenindustpakkuva 

ettevõtluse arendamine
x x x x x

5.3. Ettevõtlusele vajaliku 
infrastruktuuri 
väljaehitamise 
toetamine

x x x x x

5.4. Kambja kiriku aia 
taastamine ja ümbruse 
korrastamine

x x x - -

5.6. Kopsumäe 
mägisuusakeskuse 
projekteerimine ning 
ehitamine

- - - - -

6. SOTSIAALHOOLEKANNE JA TERVISHOID
6.1. Sauna remont x x x - -
6.2. Aarike HK hoonete 

remont, sisekliima 
parandamine

54,8 x x x x

6.4. Hoonete kohandamine 
erivajadustega 
inimestele

x x x x x

6.5. Sotsiaaleluruumide 
väljaehitamine

x x x x x

6.6. Abivahendite 
soetamine 
erivajadustega 
inimestele

x x x x x

6.7. Kodijärve HK 
kaasajastamine

x x x - - Planeering 
koostamisel, 
fondid

6.8. Igapäevaelu toetamise 
teenuse arendamine

x x x x x

7. HARIDUS
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7.1. Kambja Lasteaia 
juurdeehitus

x x x x x

7.2. Kambja lasteaia 
remont, sisekliima 
parandamine, fassaadi 
soojustamine

226,8 x x x x

7.3. Unipiha algkooli 
laiendamine lasteaed-
algkooliks

x x x x x

7.4. Kuuste kooli remont x x x x x
7.6. Koolide õppevahendite 

kaasajastamine
x x x x x

7.8. Kuuste Kooli 
lasteaiaosa 
projekteerimine ja 
juurdeehitus

x - -  - - Tehtud tööde 
eest tasumine

7.9. Kuuste Kooli osaline 
soojustamine, akende 
vahetus

x x x x x

8. KULTUUR, SPORT JA VABA AEG
8.1. Kohaliku omaalgatuse 

ja mittetulundussektori 
toetamine

x x x x x

8.2.  Matka,- spordi,- ja 
suusaradade 
korrastamine ja 
rajamine

x x x x x Koostöös RMK-
ga

8.3. Mängu- ja 
spordiväljakute 
korrastamine ja 
väljaehitamine

x x x x x

8.4. Spordihoone remont, 
sisekliima 
parandamine

120 x x x -

8.5. Puhkemajanduse 
arendamine

x x x x x

8.6. Teemapargi 
arendamine

x x x - -

8.7. Kambja vabaõhulava 
ehitamine

- x x x x

8.9. Külakeskuste 
väljaehitamine

x x x x x fondid
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8.10. Kambja raamatukogu 
kasutuselevõtmine 
ekspositsioonipinnana

x x x - - fondid

8.11. Kuuste seltsimaja 
rekonstrueerimine

x x - - - fondid

8.12. Köstrimäe endise 
kihelkonnakooli 
asukoha korrastamine 
puhkemajanduslikel 
eesmärkidel

x x x x x fondid

9. TURVALISUS
9.1. Päästeteenistuse depoo 

rajamine
x x x x x
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9. TEGEVUSKAVA 2013 - 2016

(Muudetud Kambja Vallavolikogu 27.09.2012 määrusega nr 37 „"Kambja valla arengukava 
muutmine ja eelarvestrateegia kinnitamine"“)
Rahastamine on esitatud tuhandetes eurodes
Kaldkirjas on uued tegevused 

 
Üles
ande 

nr

Tegevus tegevuskavas rahastamine märkused

 2013 2014 2015 2016
2. KOMMUNAALMAJANDUS
2.1. Tänavavalgustusvõrgu 

ehitamine ja 
rekonstrueerimine

- 1 - -  

2.2. Teede ja tänavate ning 
teerajatiste 
inventariseerimine, 
munitsipaliseerimine ja 
kinnistusse kandmine

1
 
 1 1 1

2.3. Kambja aleviku ja 
Vana-Kuuste 
ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni 
arendamine  ning 
rekonstrueerimine

- - 225
 

-
Osaliselt 
Emajõe 
Veevärgi 
rahastusega

2.4. Teede ja tänavate 
remont ja ehitamine

150,3 153,7 157
 

160,7
 

2.5. Vallasisese 
ühistranspordi 
arendamine, 
korraldamine

82,5 83,4 84,3 86,3
 

2.6. Munitsipaalelamufondi 
arendamine

1,3 1,3 1,4 1,4

2.7. Kambja kalmistu 
hoonete ja rajatiste 
korrastamine

10,9
 

11,2 11,5 11,8  

2.9. Kambja katlamaja 
rekonstrueerimine - - 600 -

 OÜ Cambi 
Struktuurfondi
de abiga

2.10. Hajaasustuse 
veeprogramm - - - -
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2.11. Rebase puurkaev-
pumbamaja 
rekonstrueerimine

-
50
 - -

OÜ Cambi

2.12. Rebase 12-krt elumaja 
kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine

20 - - -
OÜ Cambi

2.15. Aarike HK 
reoveekäitlemise 
süsteemi ja 
veetöötlusjaama 
rekonstrueerimine

40 - - -
Koos
KIK-ga

2.16. Kambja aleviku 
reoveepuhasti 
rekonstrueerimine

335 -
  
- -

Koos Emajõe 
veevärgiga

3. INFOTEHNOLOOGIA
3.1. Kodulehekülje 

arendamine 8,2 8,2 8,2
 

8,2

3.2. Avalike teenuste 
kättesaadavuse 
parandamine: 
informatsiooni 
koondamine ja 
avalikustamine

 1 1 1 1
 

4. KESKKOND
4.3. Kõrghaljastuse 

projekteerimine ja 
rajamine 

2,4 1 - -
 

4.4. Korraldatud jäätmeveo 
korraldamine, 
jäätmekogumispunkti 
rajamine

- 10 - -

Koos KIK-ga
 

4.5.  Parkmetsade seisundi 
parandamine (Suure-
Kambja)

2 2 2 1
(Sindlimees 
OÜ) 

4.6. Veekogude seisundi 
parandamine 0,5 0,5 0,5 0,5

 

4.9. Kodijärve pargi 
korrastamine 0,2 0,2 0,2 0,2

 

4.10. Kuuste pargi 
korrastamine, 
planeerimine

4 5 3 3
Koos KIK-ga
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4.11. Pangodi 
maastikukaitseala 
korrastamine

0,2 0,2 0,2 0,2

4.12. Kambja aleviku tuletõrje 
veevõtukoha 
väljaehitamine 

- 25 - -
Koos PRIA-
ga

4.13. Pangodi järve Hurda 
lahe puhastamine

300 - - - (erainvestorid)

4.14. Kambja kalmistu  
territooriumi 
korrastamine

5 1 1 1

4.15. Väiketraktor  
haljastustöödeks

15 - - -

4.16. Komposteerimisplatsi  
rajamine 25 - - -

Koos KIK-ga

5. ETTEVÕTLUS JA TURISM
5.6. Kopsumäe 

mägisuusakeskuse 
projekteerimine ning 
ehitamine

- - - -

5.7. Kambja kiriku ümbruse 
korrastamine

10 3 2 1

6. SOTSIAALHOOLEKANNE JTERVISHOID
6.1. Sauna remont  - - - 30 Koos PRIA-

ga
6.2. Aarike HK hoonete 

remont, sisekliima 
parandamine

- 5 5 30 Aarike HK

6.5. Kambja sotsiaalkeskuse 
(Kesk-5) ehitamine 35 750 Koos EAS-ga

6.7. Kodijärve HK 
kaasajastamine x - - -

AS 
Hoolekande-
teenused

6.8. Koduhooldusteenuse 
arendamine 0,6 0,6 0,6 0,6

6.9. Tööturule aitamise 
teenus

1 1 1 1

6.10. Multiprobleemidega 1 1 1 1
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inimeste projekt 
6.11. Sotsiaaltoetused 150 150 150 150
7. HARIDUS
7.1. Kambja Lasteaia 

juurdeehitus koos 
erivajdustega laste 
rühmaga

40 - - -
fondid

7.2. Kambja lasteaia remont, 
sisekliima parandamine, 
fassaadi soojustamine - - 380 -

fondid

7.3. Unipiha algkooli 
laiendamine lasteaed-
algkooliks

35 800  
fondid

7.4. Kuuste kooli remont , 
hoone osaline 
soojustamine, akende 
vahetus 

30 600

7.6. Koolide õppevahendite 
kaasajastamine 13 13 13 13

8.0. Huviharidus Huvikooli 
loomine 18 18 18 18

8. KULTUUR, SPORT JA VABA AEG
8.1. Kohaliku omaalgatuse ja 

mittetulundussektori 
toetamine

9 9 9 9  

8.2.  Matka,- spordi,- ja 
suusaradade 
korrastamine ja rajamine

0,8 0,8t 0,8 0,8 Koostöös 
RMK-ga
 

8.3. Mängu- ja 
spordiväljakute 
korrastamine ja 
väljaehitamine

4 4 4 4

8.5. Puhkemajanduse 
arendamine 0,4 0,4 0,4 0,4

8.7. Suure-Kambja lavaaugu 
arendamine 1 1 1 1

8.9. Külakeskuste 
väljaehitamine x x x x

fondid

8.10. Kambja raamatukogu 
kasutuselevõtmine 0,1 - - -

fondid
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ekspositsioonipinnana
8.12. Köstrimäe endise 

kihelkonnakooli 
asukoha korrastamine 
puhkemajanduslikel 
eesmärkidel

0,5 0,5 0,5 - fondid 

9. TURVALISUS
9.1. Päästeteenistuse depoo 

rajamine - - - 300 fondid
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