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SISSEJUHATUS 
Muinasajal kuulus Lohusuu paikkond Vaiga maakonda ja keskajal Laiuse 
linnusepiirkonda. Esimesed kirjalikud teated Lohusuust (Jugowiec~Logowiec) on pärit 
aastast 1599. Kihelkondliku jaotuse alusel kuulus Lohusuu Torma kihelkonna alla.  
Lohusuu vald moodustati Eesti Vabariigi Presidendi otsusega nr. 87  14.oktoobrist 1938.a. 
Vald  kuulus Tartu maakonna koosseisu.   1934.a. rahvaloenduse andmetel elas 
paikkonna territooriumil 2036 inimest. 

1945 .a. seoses nõukoguliku administratiivjaotuse kehtestamisega jaotati Lohusuu vald 
Lohusuu ja Kalma külanõukogudeks Tartu maakonna koosseisus. 1950.a. likvideeriti 
maakonnad ja vallad, mille asemele moodustati rajoonid ja külanõukogud. Järgnenud 40 
aasta jooksul kuulus Lohusuu külanõukogu kuulus, millega 1954.a. liideti  Kalma 
külanõukogu, Mustvee rajooni, Jõgeva rajooni, Kohtla-Järve linna ja Kohtla-Järve rajooni 
koosseisu. 

Eesti riikliku iseseisvuse taastamise käigus moodustati 1990.a. Ida-Viru maakond, 
keskusega Jõhvis. Järgnenud aastatel toimunud haldusreformi käigus koostati maakonna 
linnade ja valdade arengukavad, millega taotleti omavalitsusliku staatuse taastamist. 
Lohusuu valla omavalitsuslik staatus taastati Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 
seadlusega 2.juulil 1992.a.Eesti iseseisvuse taastamise järgsel perioodil on Lohusuu 
vallas koostatud 3 arengukava. 1991.a. vastuvõetud esimese arengukava eesmärgiks oli 
iseseisva omavalitsusüksusena toimetuleku võime põhjendamine. Aastatel 1996-1999 
kehtinud arengukava eesmärgiks oli tagada piirkonna  edasine areng nii tervikuna kui ka 
iga vallaelaniku jaoks eraldi. Arengukava sisaldas lisana 25.03.1999 Vallavolikogu 
määrusega nr 41 kinnitatud 1999.a. ja lähema 5 aasta prioriteetsed valdkonnad, kuni 
aastani 2003.a. Järgmine arengukava koostati aastateks 2004-2009. Tegevuskava koos 
rahaliste vahendite ja nende allikate äranäitamisega, aga aastateks 2004-2006. 

Arvestades vahepeal toimunud muutusi otsustas Lohusuu vallavolikogu  oma otsusega 
30.01.2007 nr.2 algatada uue arengukava koostamise.  Käesoleva arengukava  
koostamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Lohusuu valla 
põhimäärusest, vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestatud valla 
arengu iseärasusi. Arengukava koostamisel on lähtutud arusaamast, et tegemist on ühtse 
loogiliselt seotud tervikuga, mis tulevikus on lähtekohaks ja aluseks valdkondlikele 
arengukavadele. 

Lohusuu valla arengukava on dokument, mis on koostatud eesmärgiga tagada valla 
tasakaalustatud areng. Arengukava annab ühelt poolt hinnangu omavalitsuse sotsiaal-
majanduslikule olukorrale ja teiselt poolt määratleb üldised arengusuunad, oluline osa 
seejuures on arengueesmärkide formuleerimisel. Arengukavas on fikseeritud olulisemad 
tegevussuunad aastani 2010 ja visioon aastani 2013. 

Arengukava koostamise algatamisest teavitati kogu vallal elanikkonda ning protsessi 
kaasati kõik huvitatud osapooled. Peamised arengukava koostamise osapooled olid 
vallavalitsus, kohalikud ettevõtted ja aktiivsed elanikud. 

Arengukava koosneb kolmest põhiosast – olukorra analüüsist, strateegiast ja 
tegevuskavast. Olukorra analüüs annab ülevaate milline on erinevate eluvaldkondade 
seisukord aastal 2006, strateegia osa kirjeldab soovitud arengusuundi ning visiooni milline 
peaks vald olema aastal 2013 ning tegevuskava määratleb milliste tegevuste teostamisel 
tänasest olukorrast visioonini jõutakse. 

 Lähtuvalt sotsiaal-majanduslikest ja seadusandlikest muudatustest otsustati 
2010.a.  uuendada käesolevat arengukava ja täiendada arengukava 
tegevuskava mõningates aspektides. 
Monitooringusüsteemi osas on kaardistatud vahe-eesmärkide saavutamine 
2010.a. I poolaasta seisuga andmete ulatuses,mis on kättesaadavad ning 
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I OSA. VALLA HETKEOLUKORRA ANALÜÜS (2006) 

1. Asend ja looduskeskkond 

 

Asend 

Lohusuu vald asub Ida-Viru maakonna lõunaosas, Peipsi järve looderannikul. Lohusuu 

valla suurus on 103,28 km2. Maakonna ääreosa vallana piirneb Lohusuu vald lõunaosas 
Jõgeva maakonna  Torma valla ja Mustvee linnaga, lääne-ja loodeosas Avinurme ning 
põhja-ja kirdeosas Tudulinna vallaga. Idas ja kagus on 17 km ulatuses valla piiriks Peipsi 
järv.  

 

Valla halduskeskuseks on Lohusuu alevik, mis asub maakonnakeskusest Jõhvist 58 km 
kaugusel, muudest tähtsamatest keskustest Mustveest 12 km, Rakverest 64 km, Tartust 
84 km ja Tallinnast  180 km kaugusel.  

Maastik 

Geograafiliselt kuulub Lohusuu vald Põhja-Eesti piirkonna Alutaguse maastikurajooni. 
Piirkonna kõrgus on 40-50 m üle merepinna (20 m Peipsi järve tasemest. Pinnas on 
viimase jääaja tulemusel moreenne ja on valdavalt kaetud hilisemate jääpaisjärvede ja 
varasemate Peipsi järve setetega. 

Reljeef on õrnalt lainjas tasandikuline. Kohalikeks maavaradeks on liiv, kruus ja turvas. 
Mullad on lubjavaesed, viljakus väike. Peipsi ligiduse tõttu esineb rannaaladel üleujutusi ja 
liigniiskust.  
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Lohusuu-Separa väärtuslik maastik hõlmab Lohusuu valla keskosa, Avijõe suudmeala 
Separa küla ja Lohusuu vahel. Tegemist on omapärase ajaloolis-kultuurilise ja 
loodusmaastikuga. Osa Rannapungerja-Tudulinna väärtuslikust maastikust hõlmab 
Lohusuu valla idaosa. Peamiselt on tegu kauni loodusmaastikuga, mida väärtustavad 
kultuurilis-ajaloolised objektid. Lohusuu vallas haarab antud väärtuslik maastik Järvevälja 
luitestiku. 

Loodus  

Geobotaaniliselt kuulub valla territoorium Kirde-Eesti rabade ja ladumetsade (Alutaguse) 
lõunapoolsesse ossa. Valitsevad puuliigid on mänd, kask, väiksemate laikudena kuusikud. 

Valla territooriumist on 70% kaetud metsaga, millest riigimetsamaad on 6746 ha ja 
erametsamaad 4910 ha. 

Valla territooriumil paiknevatest veekogudest on tähtsaim Peipsi järv, mis oma 3558 km2 
pindalaga on suuruselt viies Euroopas (Eesti Vabariigile kuulub sellest 1580 km2) Peipsi 
järve suubuvad Lohusuu vallas Avijõgi (Lohusuus) ja Kalma jõgi (Kalmakülas) ning 
väiksemad jõekesed või ojad (Ninasi, Annoja, Raadna ja Lagedi). 

Lohusuu valla territooriumile jäävad Järvevälja maastikukaitsealast Kärasi ja Karusoo 
sihtkaitsevööndid ning Kodassaare piiranguvöönd. Kaitseala põhiosa on loodud Peipsi 
järve erinevate staadiumite poolt kujundatud luidete kaitseks, lahustükid põlismetsa ja 
metsakoosluste kaitseks.  

Kaitsealadest on olulised Piilsi kalakotka püsielupaik, Separa kalakotka püsielupaik, Kärasi 
väikekonnakotka püsielupaik ja Kukemurrumetsa lendorava püsielupaik. Looduslikest 
üksikobjektidest on tähtsamad kivikülv - Kalevipoja sild.  Piilsi rändrahnud, Jõemetsa pärn 
ja Jõemetsa valgelepp. 

Natura 2000 võrgustiku loomiseks Eestis on koostatud riiklik programm Eesti Natura 2000, 
mis näeb ette, et Natura-alad peavad leidma koha ka vallaplaneeringutes ja üldistes 
arengukavades.  

Lohusuu valla territooriumile jääb Natura 2000 aladest  Avijõe hoiuala (hariliku võldase ja 
rohe-vesihobu kaitse), Loode-Peipsi hoiuala (viupardi, suur-laukhane, rabahane, sõtka, 
väikeluige, laululuige ja hallpõsk-püti kaitse) ja Sahmeni hoiuala (hariliku tõugja kaitse). 
Avijõgi on terves ulatuses lõheliste elupaik ja kudeala ja selle suudme-ala reostustundlik 
ala. 

 Lohusuu valla üheks arengujõuks on tema asukoht- paiknemine Peipsi järve rannikul 
ning via Hanseatica ääres on soodne nii elukeskkonna arendamisel, kui ka turismi 
arenguks.  

 Naabritest tulenevalt on Lohusuu valla ohuks muutuda Mustvee ja Avinurme kõrval 
teisejärguliseks ning kaotada oma elanikkond linnapiirkondadele.  

 Valla väiksusest tulenevalt on koostöö naabritega oluliseks eelduseks arengu 
saavutamisel. 

2. Rahvastik  

Elanike arv 

Rahvastikuregistri andmetel elas seisuga 01.01.2007 Lohusuu vallas 903 elanikku, neist 
naisi 463 (51,3 %) ja mehi 440 ( 48,7%) (1.jaanuari seisuga) 
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Joonis 1. Lohusuu valla rahvastik aastatel 2003- 2007 (seisuga 1.jaan.) 

Allikas: Rahvastikuregister 
 
Aastatel 2003-2007 vähenes valla elanikkond 74 inimese võrra ehk 8,2%. Seejuures 
vähenes meeste arv 9,8% ja naiste arv 6,7%  Aastate lõikes on rahvaarvu muutus olnud 
suhteliselt ühtlane. Keskmiselt väheneb elanikkond 1,7% võrra aastas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elanike vanuseline ja sooline struktuur 

Lohusuu vallas on naisi rohkem kui mehi, vastavalt 51,6% ja 48,4% elanikkonnast. 
Suurima vanusegrupi moodustavad 35-39 aastased (8,4%).  

2006.a. oli kuni 14 aastaste vanusegrupis naiste ligi 2/3 suurune ülekaal (mehi 42, naisi 
62), noorte (15-24 aastased) osa valitses võrdsus (mehi 57, naisi 58) ja vanusegrupis 25-
64 meeste ülekaal (mehi 211, naisi 183).  Alates 55 eluaastast domineerivad arvuliselt 
naised. Üle 74 aastaste hulgas on naisi ligi 2 korda rohkem kui mehi(joonis 2). Meeste ja 
naiste osakaal rahvatikus viimaste aastate jooksul muutunud ei ole. 

2003 2004 2005 2006 2007 

Mehed 483 474 457 453 440 

Naised 494 493 476 483 463 

Kokku 977 967 933 936 903 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

19.04.2010 seisuga on Statistikaameti andmetel vallas elanikke 785, s.t. alates 
2003.aastast on elanikkond vähenenud 192 inimese võrra. Alates 2003.a. on 
naiste arv vähenenud 18% ja meeste arv 21,3%. 
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Joonis 2. Lohusuu valla rahvastikupuu (graafik) 

 Allikas: Statistikaamet 

Tähelepanuväärne on ühelt poolt vanusegruppide 20-64 aastased ühtlane suhteliselt 
jaotus (ligi 60 igas grupis), teiselt poolt aga nimetatud gruppidest tunduvalt madalam 
lastegruppide (kuni 14 aastased) vastav näitaja (ca' 35 igas grupis). Silma torkab 1990-
ndate aastate alguses sündinute suur arv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iive 

Rahvaloenduse (2000.a) andmetel oli valla rahvastikust 51,6 % sündinud Lohusuu vallas, 
15,6% mujal Ida-Viru maakonnas, 23,7% teistes Eesti maakondades ja  9,1% välismaal. 
Vallas ja mujal maakonnas sündinute (67,2% rahvastikust) domineerimine võimaldab 
säilitada ja tugevdada kohalikku identiteeti. Eesti vastavat näitajat ületab see 1,2 korda.  

Viimaste aastate rahvastiku arvu muutusi iseloomustavad negatiivsed näitajad nii 
loomuliku kui ka mehaanilise iibe osas.  (Joonis 3. Lohusuu valla rahvastiku dünaamika).  
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2010.a. seisuga on Statistikaameti andmetel jätkuvalt 51,6% elanikkonnast 
naised, 48,4% mehed. 2008.-2010.a. muutusi valla elanikkonna demograafilises 
struktuuris kirjeldab alljärgnev joonis: 
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Joonis 3. Lohusuu valla rahvastiku dünaamika 

Allikas: Statistikaamet, Lohusuu Vallavalitsus  
 
Alates 2002.a. on 5 aasta jooksul valla elanikkond negatiivse loomuliku iibe tõttu 
vähenenud 48 inimese võrra (ca' 10 inimest aastas). Nimetatud perioodil registreeriti 35 
sündi ja  83 surma. Sündide arv on püsinud stabiilne (6-7 sündi aastas). Seda ei ole 
suurendanud üleriigilise emapalga kehtestamine ega valla poolt makstav sünnitoetus, mis 
2006 aasta seisuga oli Eesti omavalitsustest suurim. Võrreldes 1980.aastate lõpuga on 
sündide arv aga vähenenud 2 korda. Sündide arvult 1000 elaniku kohta jääb Lohusuu vald 
tunduvalt maha Eesti keskmisest. Kui 2003.a oli vallas 1000 elaniku kohta 9,7 sündi 
(Eestis 9,5), siis j2006.a. langes vastav näitaja 6,6 sünnile (Eesti keskmine 11,0).  

 

 

 

 

Rahvastiku taastootmise potentsiaali näitab 16-49 aastaste naiste arv.  2007.a. alguseks 
oli vallas  nimetatud vanusegrupi naisi 179 (41% naiste üldarvust). Võrreldes 1991.a., kui 
vastavaealisi naisi oli 131, on praeguseks see arv kasvanud 1,4 korda, kuid samas ei ole 
see kaasa toonud sündide arvu kasvu. 
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Statistikaameti andmetel registreeriti Lohusuu vallas 2008.a. 10 sündi, mis teeb 
1000 elaniku kohta 12,3 sündi. 2009.a. olid vastavad  näitajad 5 ja 6,3. 2010.a. 
nelja esimese kuu jooksul registreeriti 4 sündi, mis teeb 5,09 sündi 1000 elaniku 
kohta. Peamiseks mõjuteguriks on ilmselt 1990.a. alguses sündinute jõudmine 
pereloomise vanusesse. 

2010.a. I poolaasta seisuga on vallas 16-49-aastaseid naisi 165, kuid sündide 
statistika on vaatamata sünnitusealiste naiste arvu mõningasele vähenemisele 
siiski paranenud.  
2011-2015 jooksul võib prognoosida sündide arvu vähenemist, sest 
sünnitusealisesse vanusegruppi jõuab oluliselt väiksem arv naisi. Täiendavaks 
negatiivseks mõjuteguriks võib pidada ka tööealisse vanusesse jõudvate 
noorte väljarännet vallast õppima asumisel töökohtade otsingul teistesse 
omavalitsustesse. 



  
Lohusuu valla arengukava 2007-2018 

 

 10 

 

Viimase 5 aasta jooksul on valda asunud elama 136 ja lahkunud 174 inimest., mis näitab, 
et analoogselt loomuliku iibega väheneb vallarahvastik pidevalt ka negatiivse mehaanilise 
iive tõttu. 

 

 

 

 

Valla rahvastiku arengu üldised trendid viitavad elanike hulga vähenemisele. 

Rahvuslik koosseis ja kodakondsus 

Rahvastikuregistri andmetel moodustavad eestlased vallarahvastikust 53,7%, venelased 
24,1%. Ülejäänud rahvuste osakaal on veidi üle kahe protsendi. Rahvastikuregistris 
puuduvad andmed 20,2% elanike rahvuse kohta (17,1% täiskasvanutest ja 44,9% lastest). 

Vallaelanikest omab Eesti kodakondsust 92,9%, Venemaa kodanikke on 2,2% ja 
määratlemata kodakondsusega isikuid 4,8%. Täiskasvanutest (15 aastased ja vanemad) 
on Eesti kodakondseid 97,4%. Laste seas on määratlemata kodakondsusega osakaal 
(30,3%). 

Asustus 

Valla  asustustihedus on 11.4 in/km2. Valla territooriumil on lisaks Lohusuu alevikule 9 
küla Suurimad neist on Jõemetsa, Kalmaküla, Kärasi, Ninasi, Piilsi, Raadna, Separa, 
Tammispää ja Vilusi küla (Tabel 1. Lohusuu valla külad ja nende rahvaarv (01.01.2007)). 
Kohalikud elanikud kasutavad oma elukoha määratlemisel ka endiseid küla nimesid, nagu 
Kodassaare, Kolgavälja, Karusoo, Ülejõe, Veneküla, Vahemetsa, Lagedi, Venemetsa ja 
Saare, mis likvideeriti külade liitmisega.  

 

 

Küla  Elanike arv  Küla  Elanike arv 

Lohusuu alevik 462 Piilsi 40 

Lohusuu alevik 
51% 

Jõemetsa 
3% Kalmaküla 

7% 

Kärasi 
5% 

Ninasi 
5% 

Piilsi 
4% 

Raadna 
2% 

Separa 
3% 

Tammispää 
12% 

Vilusi 
8% 

Sisse- ja väljakirjutus 2007-2010 (viimase 4 aasta jooksul) statistika uuendada 
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Jõemetsa 26 Raadna 15 

Kalmaküla 65 Separa 23 

Kärasi 43 Tammispää 106 

Ninasi 46 Vilusi 77 

Tabel 1. Lohusuu valla külad ja nende rahvaarv (01.01.2007) 

Allikas: Rahvastikuregister 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohusuu vallas on ühe keskusega monotsentriline asustussüsteem. Valla keskuses 
Lohusuu alevikus elab  51 % valla elanikkonnast. Siin asuvad hariduse, kultuuri, 
teeninduse, kaubanduse ja meditsiini asutused. Ka töökohtade arv on alevikus suurim, 
kuna suuremate ettevõtted paiknevad selles piirkonnas. Valla asustussüsteem on 
moodustunud kahest osast: endise Lohusuu valla külad ja vallaga liidetud  Avinurme 
piirkonna külad. 

Peamine asustustelg kulgeb piki Jõhvi-Tartu-Valga maanteed, kus peale Lohusuu aleviku 
paiknevad ka Kalmaküla, Ninasi, Tammispää, Separa ja Raadna külad. Nimetatud 
piirkonnas elab ligi 80% vallaelanikest.  

Endiste Avinurme piirkonna külade Piilsi, Jõemetsa ja Kärasi seotus valla peamise 
asustusalaga ei ole piisav. Ühendus nendega on raskendatud, sest puudub ühistransport. 
Seetõttu toimub mitmete teenuste saamine, nagu haridus, kaubandus ja vaba aja 
veetmine Avinurmes. 

Elanike initsiatiivil on koostatud on Vilusi küla arengukava 2004-2009 ja Piilsi piirkonna 
(Piilsi, Kärasi ja Jõemetsa külad) arengukava 2003-2008. 

 

 

 

Vallavolikogu määruse või vallavalitsuse otsusega on algatatud 16 detailplaneeringut. 
Elamumaa osas on algatatud 6 ja algatamisel 5 detailplaneeringut:  Kalmakülas 3, Vilusi 

2010.a. seisuga on külade elanike arv Lohusuu Vallavalitsuse andmetel 
järgmine: 

Küla Elanike arv Küla Elanike arv 

Lohusuu 452 Piilsi 34 

Jõemetsa 24 Raadna 13 

Kalmaküla 64 Separa 22 

Kärasi 56 Tammispää 102 

Ninasi 34 Vilusi 71 

Tabelist nähtub, et võrreldes 2007.a. on enamike külade elanike arv 
vähenenud kuni 10 elaniku võrra, samas, kui Kärasi küla elanike arv on 
tõusnud 13 võrra valda elama asunud perede arvelt.  

2010.a.seisuga on uuendatud Piilsi piirkonna arengukava ja Lohusuu aleviku 
arengukava. Valmimisel on Vilusi küla uus arengukava. 
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külas 5 ja Lohusuu alevikus 3. Elamuehituseks on ostetud maad 20 ha. Aastatel 2005-
2007 on suurenenud kinnisvaraarendajate huvi valla vastu. Kalmakülas on arendatud ja 
müüdud elamuarendusprojekt 3 eramajaga, detailplaneeringud on algatatud Kalmaküla, 
Vilusi ja Lohusuu piirkondades. Samuti on sagenenud eraisikute pöördumised 
vallavalitsuse poole elamukruntide saamise küsimuses. Peamiseks uueks elamurajooniks 
on planeeritud  Venemetsa ja Lagedi vaheline ala.  

 

 

 

Elanike haridustase 

Viimase rahvaloenduse (2000.a) andmetel oli valla elanikest 4,3% kõrgharidusega, 12,4% 
keskeriharidusega, 12,0% kutseharidusega 19,2% üldkeskharidusega, 21,7% 
üldpõhiharidusega, 23,4% algharidusega ja 7,0% alghariduseta (Tabel 2. Elanike 
haridustase). Ametiharidusega (kutse-, keskeri-ja kõrgharidus) inimeste osakaal oli 28,7% 
elanikkonnast. Kahjuks ei võimalda statistilised andmebaasid saada võrdlusandmeid 
järgnevate aastate kohta, mistõttu puudub võimalus jälgida elanikkonna haridustaseme 
muutuse trende.  

 

Tabel 2. Elanike haridustase aastal 2000 

Allikas: Statistikaamet 
 
2006/2007. õppis üldhariduskoolides 87 Lohusuu valla elanikku, neist  64 põhikoolis ja 23 
keskkoolis. Õppivatest noortest 42 ehk 46,7% õppis väljaspool valda. Vallas keskhariduse 
omandamise võimaluse puudumise tõttu õpib väljaspool valda 23 noort (8 Mustvee 
gümnaasiumis, 5 Avinurme keskkoolis, 1 Mustvee vene gümnaasiumis ja 9 teistes 
koolides). Põhiharidust omandab valla koolis 45 last (70% põhikooliealistest). Ülejäänud 
19 õpivad ülalnimetatud koolide põhikoolis osas. 

 

 2002/2003 õ.-a. 2006/2007 õ.-a. Õpilaste arvu muutus 

Põhi-
haridus 

Kesk-
haridus 

Kokku  Põhi-
haridus 

Kesk-
haridus 

Kokku  Põhi-
haridus 

Kesk-
haridus 

Kokku  

Lohusuu Kool  74  - 74 45 - 45 -29 - -29 

7% 

23% 
22% 

19% 

12% 12% 

4% 

1% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

2010.a. on OÜ Hendrikson & Ko poolt koostamisel Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja 
Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering. Koostatava planeeringu 
laiemaks eesmärgiks on arendada Tudulinna, Lohusuu, Iisaku ja Alajõe valdade 
Peipsi äärse rannaala ligikaudu 50 km pikkusest ja 3 km laiusest alast välja ühtne 
atraktiivne Peipsi põhjaranniku puhkeala. 
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Mustvee 
Gümnaasium 

8 7 15 6 8 14 -2 +1 -1 

Mustvee  Vene 
Gümnaasium 

8 8 16 3 1 4 -5 -7 -12 

Avinurme 
Keskkool 

11 10 21 5 5 10 -6 -5 -11 

Teised koolid 5 6 11 5 9 14 0 +3 +3 

Õpilasi kokku,  
neist õpib 
väljaspool valda 

106  
32 

31 
31 

137 
63 

64 
19 

23 
23 

87 
42 

-42 
-13 

-8 
-8 

-50 
-21 

Väljaspool 
valda õppijate 
osakaal (%)  

30,1 100,0 46,0 29,7 100,0 46,7 X 
 

X X 
 

Tabel 3. Üldharidust omandavad Lohusuu vallas elavad õpilased 

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus  

Võrreldes 2002/2003 õppeaastaga on väljaspool valda üldharidust omandavate laste 
osakaal püsinud praktiliselt muutumatuna (üldhariduskoolides kokku 46% vastavaealiste 
valla laste arvust ja põhikoolides 30%). Samas on aga üldharidust omandavate laste arv 
vähenenud 1,6 korda (50 lapse võrra), sealhulgas põhikooliharidust omandajate arv 1,7 
korda (42 lapse võrra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2007.-2010.a. muutusi koolilaste arvus kirjeldab alljärgnev tabel: 

 2006/2007 õ.-a. 2009/2010 õ.-a. Õpilaste arvu muutus 

Põhi-
haridus 

Kesk-
haridus 

Kokku  Põhi-
haridus 

Kesk-
haridus 

Kokku  Põhi-
haridus 

Kesk-
haridus 

Kokku  

Lohusuu Kool  45  - 45 34 - 34 -11 - -11 

Mustvee 
Gümnaasium 

6 8 14 6 2 8 0 -6 -6 

Mustvee  Vene 
Gümnaasium 

3 1 4 6 4 10 +3 +3 -+6 

Avinurme 
Keskkool 

5 5 10 7 4 11 +2 -1 +1 

Teised koolid 5 9 14 4 3 7 -1 -6 -7 

Õpilasi kokku,  
neist õpib 
väljaspool valda 

64 
19 

23 
23 

87 
42 

57 
23 

13 
13 

70 
36 

-7 
+4 

-10 
-10 

-17 
-8 

Väljaspool 
valda õppijate 
osakaal (%)  

30,1 100,0 46,0 29,7 100,0 46,7 X X X 
 

 
Allikas: Lohusuu Vallavalitsus, 2010 
Võrreldes 2007.a. on väljaspool valda üldharidust omavate laste osakaal püsinud peaaegu 
muutumatuna. Vähenenud on nii vallas kui väljaspool valda haridust omavate laste üldarv 
(20%). Langus on olnud väiksem, kui 2003.-2007.a. võrdlusperioodil. 
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Integratsioon 

Lohusuu valla rahvastik koosneb kahest suuremast rahvusgrupist – eestlastest ja 
venelastest, kusjuures viimase on sajandeid kohapeal elanud peipsiääre venelased.  
Seega on vallas esindatud kaks tugevapõhjalist ja teineteist toetavat kultuuri, mille koostöö 
omab otsustavat tähtsust valla edasisel arengul.  

Lohusuu vallas on koostatud erinevaid omaalgatuslikke ja riiklikest programmidest 
toetatud projekte eesti ja vene rahvusest inimeste koostöö suurendamiseks ja erinevate 
kultuuride näitamiseks. Lohusuu kakskeelses koolis tähistatakse koos nii Eesti kui Vene 
rahvakalendri tähtpäevi, samuti on koolis planeeritud ühiste tundide läbi viimine nii eesti 
kui vene õpetajaga klassis. Lisaks viidi vallas läbi kahekultuurilise Lohusuu projekt, mille 
raames naised ja lapsed valmistasid eesti ja vene rahvariideid, korraldasid rahvakalendri 
tähtpäevi, lõppkontserdi, tantsisid rahvatantse, laulsid rahvalaule ning etendasid näidendi. 

Integratsiooni osas on aktiivselt tegutsenud ka kool esitades Mitte Eestlaste Integratsiooni 
Sihtasutusele projekte, näiteks lasteaiaosas konkursi „Muukeelse lapse eesti keele õpe 
koolieelses lasteasutuses“ projekti „Eesti keel selgeks eesti lastega koos õppides ja  
mängides ja põhikooli osas konkursi „Toetus eestikeelsele aineõppele“ projekti „Eesti keel 
selgeks sõprade abiga“ . 

 

 Lohusuu valla elanike arv väheneb kiiremini, kui Ida-Viru maakonna keskmine, kuid 
Ida-Viru maakonna valdade arvestuses keskmise kiirusega. 

 Saabujate arv on väiksem, kui lahkujate arv, kuid samas on nende arvelt laekuv 
tulumaks suurem, kui lahkujate arvelt kaotatav. 

 Peamine asustus on koondunud Lohusuu alevikku (50%) ning Jõhvi- Tartu mnt teljele 
(80%), mistõttu Piilsi, Kärasi ja Jõemetsa piirkonna elanikud ei ole avalike teenustega 
piisavalt varustatud ja valla koosseisu integreeritud. 
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3. Elukeskkond ja avalikud teenused 

 

Teed ja tänavad 

Põhimaanteedest läbib valda Jõhvi-Tartu-Valga maantee ning kõrvalmaanteedest Kalma-
Mustvee, Lohusuu-Maetsmaa, Kalma-Avinurme, Vadi-Jõemetsa ja Ulvi-Tõnusaare 
maanteed. Riigimaanteede pikkus vallas on 39,1 km (Tabel 4. Lohusuu valda läbivad 
riigimaanteed). Neid  maanteid hooldab AS Talter.  

 

Tee nr. Maantee nimetus Pikkus vallas (km) 

3 Jõhvi-Tartu-Valga (põhimaantee) 16,8 

13114 Kalma-Mustvee (kõrvalmaantee) 2,6 

13161 Lohusuu-Maetsmaa (kõrvalmaantee) 6,1 

13162 Kalma-Avinurme (kõrvalmaantee) 9,0 

13163 Vadi-Jõemetsa (kõrvalmaantee) 2,9 

13170 Ulvi-Tõnusaare (kõrvalmaantee) 1,7 

Tabel 4. Lohusuu valda läbivad riigimaanteed 

Peale Jõhvi-Tartu-Valga põhimaantee on valla seisukohast tähtsamateks teedeks 
ühendused Lohusuu-Avinurme ja Kalmaküla-Avinurme vahel. Lisaks on valla territooriumil 
22,7 km metskonnale kuuluvaid teid. Vallavalitsuse poolt on koostatud valla-ja 
eramaanteede register, mis annab ülevaate kohalikest teedest-tänavatest ning nende 
korrashoiust. Register sisaldab 41 teeühikut 38,2 km ulatuses. 

Vallale kuuluvate teede ja tänavate kogupikkus on 11,7 km. ning need  on enamasti 
kruusateed. Kapitaalremont Jõhvi-Tartu-Valga maanteel mõjutas ka kohalike teede ja 
tänavate remonti. Taastatud mustkatet kasutati kohalike kruusateede remondil osade 
teelõikude tolmuvabaks muutmisel. 

Lohusuu aleviku tänavate ja teede seisukord on hea. Põhitänavad on tolmuvabad. 
Tolmuvaba kate on ka Tammispää külateel.  2006.a. rekonstrueeriti Kalma- Avinurme 
maantee. Käesoleval aastal on planeeritud Maetsma- Lohusuu teele tolmuvaba katte 
paigaldamine. Nimetatud maanteed omavad valla arengu jaoks suurt tähtsus nii ühenduse 
pidamisel naaberomavalitsuse keskuse Avinurmega kui ka Tallinna ja Rakverega.  

Vallavalitsus tellib vallateede korrashoiu teenust eraettevõtjatelt.  Remondiplaanid 
koostatakse iga-aastase teede ülevaatuse käigus.  

Valla krundid mõõdeti välja nii, et nende vahel ei ole ligipääsuteid Peipsi randa. See on 
viinud olukorrani, kus Lohusuu alevis ja Vilusi külas on randadele ligipääs raskendatud. 

Ühistransport 

Valla territoorium paikneb linnadevahelise ühistranspordi teeninduspiirkonnas, mistõttu 
erilisi probleeme suuremate keskustega ühenduse pidamiseks ei ole. Valda läbivad mööda 
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Valga-Tartu-Jõhvi põhimaanteed neli kaugliinibussi liini, mis võimaldavad sõita 
maakonnakeskusesse Jõhvi, aga samuti Mustveesse, Jõgevale ja Tartusse. Kuigi 
Lohusuu alevikku läbivaid liine on palju, siis kõik need kohapeal ei peatu.  

Kohalikke regulaarliine vallas ei ole. Kooli õppetöö ajal töötab bussiliin nr 11, mida saavad 
kasutada ka teised elanikud. Teenust ei osutata õppetöö välisel ajal. Teenus on tellitud 
vallavalitsuse poolt FIE Reinhald Pihlakult. Probleemiks on kaugemate külade elanike 
transport Lohusuusse. Piilsi, Jõemetsa ja Kärasi külade elanikel käis varem kord nädalas 
buss Lohususse, kuid praeguseks on see liin hääbunud kuna paljudel elanikel on tekkinud 
võimalus liikuda keskusesse autoga.  Teenuseosutaja on valmis kord nädalas liini jätkama 
ka õppeperioodi väliselt, kuid praeguseks ei ole elanike seas vajalikku graafikut kokku 
lepitud. 

Side ja kommunikatsioon  

Postiteenust osutab vallas AS Eesti Post. Lohusuu postipunkt teenindab Lohusuu alevikku 
ning Raadna ja Separa külasid. Ülejäänud valla piirkondi teenindab Avinurme 
sidejaoskond.  

Lohusuu alevikus on 150 numbriga automaattelefonikeskjaam, mis ei ole nõudlust 
arvestades piisav. Kasutatakse ka raadiotelefone. Teistest automaatkeskjaamadest 
teenindab Avinurme jaam Piilsi, Jõemetsa ja Kärasi külasid ning Mustvee linna oma Vilusi 
küla. Valla territoorium on kaetud kõikide Eestis tegutsevate mobiilside operaatorite 
pakutava teenusega. 

Interneti püsiühendus on vallavalitsuses, põhikoolis, huvikeskuses ning  raamatukogudes, 
samuti Tammispää ja Vilusi külades. Wifi toimib Kärasi, Jõemetsa, Piilsi piirkonnas. 
Kaabeltelevisiooni võrke valla külades väljaarendatud ei ole.  Sat-TV vastuvõtjate 
paigaldamist tellivad elanikud individuaalselt. 

Jäätmemajandus 

Valla kohalik prügimägi Sidanis likvideeriti 2006 aastal. Jäätmemajandust reguleerib valla 
jäätmehoolduseeskiri. Jäätmekäitluslubade alusel koguvad elanikelt olmejäätmeid 
eraõiguslik  ettevõte Metallix Puit. Jäätmed ladustatakse Torma vallas Võtikvere külas 
asuvale prügimäele, mille osanik on Lohusuu vald.  Lohusuu alevikku ja Tammistule on 
paigaldatud taarakogumise konteinerid, lisaks on Lohusuu alevikus taarapunkt. Ohtlike 
jäätmete kogumist ei toimu.  

Olmejäätmete kogumise suured konteinerid asuvad Lohusuu aleviku  Veneküla osas (5) ja 
Piilsi külas 1, väikeseid konteinereid Lohusuus 9. Majapidamistel külades on isiklikud 
konteinerid.  

Jäätmemajanduse probleemide lahendamiseks tuleb vallal kinnitada jäätmekava.  

Veemajandus 

2005.a. koostati AS Viru Vesi poolt 11 Ida-Virumaa valla ühine veemajandusprojekt, milles 
osales ka Lohusuu vald. Teostati geoloogilised uuringud, määrati trasside asukohad ja 
pikkus ning pumplate paiknemine. Paraku on edasine töö peatunud, sest alla 2000 
elanikuga kohalikele omavalitsustele ülalnimetatud projektide elluviimiseks Euroopa Liidu 
rahalisi vahendeid ei eraldata. 

Lohusuu vallas on 14 puurkaevu, millest üks  alevikus ühiskasutuses olev puurkaev, 
varustab veega kooli, õpetajate maja ja vana huvikeskust. Vee-ettevõtjaks on Lohusuu 
vallavalitsus, kellele on väljastatud vee erikasutusluba. Heitvee suublana kasutatakse 
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Avijõge. Kokku on vallas 3 veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi:  Lohusuu kool; AS 
Peipsi Trade ning AS Talter, ridaelamud ja kauplus Valge.  

Vett kasutatakse majandus-joogivee tarbeks. Enamus valla eramutest saavad tarbevee 
salvkaevudest. Veekasutuse peamiseks probleemiks on olnud puhas vesi, sest kasutatava 
vee rauasisaldus on normist 10 korda  suurem. Olukorra parandamiseks on Lohusuu 
pumplasse paigaldatud rauaeemaldusfilter, mis on joogivee kvaliteeti parandanud.   

Kaasaegsed puhastusseadmed on Lohusuu koolil ja Ninasi piirivalvekordonil.  Eramute 
heitveed kogutakse kogumiskaevudesse ja selle äraveo tellivad elanikud ise. Sageli ei 
tehta seda piisava korralikkusega, mistõttu reoveed satuvad pinnasesse ja jõgedesse.  

Suurimal vett tarbival ettevõttel Peipsi Grupp OÜ-l  puhastusseadmed puuduvad, heitveed 
kogutakse ja veetakse regulaarselt Mustvee linna puhastusseadmetesse.  

Veemajanduse arendamisel on peamiseks takistuseks rahaliste vahendite puudumine. 
Väiksema probleemina tõstatub vallale kuuluvate hoonete majadevahelised trasside 
väljavahetamise vajadus. 

Valla arengu seisukohalt on strateegilise tähtsusega asustuspiirkondade vee- ja 
kanalisatsiooni süsteemide rajamine koos reoveepuhastitega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervishoid ja sotsiaalvaldkond 

Perearsti vastuvõtt toimub valla poolt eraldatud ruumides. Teenust osutab Medicraft OÜ 
Lohusuu perearst. Kaks korda nädalas võtab vastu arst  ja neli korda nädalas 
meditsiiniõde. Samas müüakse ka ravimeid. Hambaarsti vastuvõtt toimub üks kord 
nädalas. Eriarstide vastuvõtule samuti haiglaravile suunatakse Jõhvi, Jõgevale ja Tartusse 
ning kiirabi käib Mustveest.  

Statistikaameti andmete põhjal on ülalpeetavate määr vallas püsinud viimase 5 aasta 
jooksul stabiilselt 58% piires. Kui vaadelda peamist sotsiaalteenuseid tarbivat 
elanikegruppi (0-14 aastased ning 65 aastased ja vanemad), siis  selles on vanemaealiste 
osakaal kasvanud 55%-lt 66 %-ni.  

Vallas väljakujunenud vanuseline struktuur survestab tugevasti sotsiaalhoolekande 
tegevust. Vallas toimib laiaulatuslik sotsiaalhoolekande süsteem, mille tegevust 
koordineerivad valla sotsiaalnõunik ja spetsialist.  

 

 

 

2010.a. I poolaastal algatas Lohusuu Vallavalitsus uue ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni arengukava koostamise eesmärkidega: 
- Tagada jätkusuutlik, Euroopa Liidu ja Eesti seadusandluse ja strateegiliste 
dokumentidega sätestatud ja nõuetele vastav veemajanduse areng vallas, eelkõige 
suurema asustusega asulates; 
- Tagada keskkonda säästev veekasutus valla territooriumil; 
- Tagada kohalike elanike varustamine kehtivatele normidele vastava ja tervisele 
ohutu joogiveega; 
- Tagada heitvee tekkest põhjustatud keskkonnakoormuse vähendamine; 
- Tagada hea kvaliteediga joogivesi ja heitvee töötlus eesmärgiga tõsta piirkonna 
atraktiivsust nii turismi arendamise (suvilapiirkondade arendamine) kui kohaliku 
elanikkonna säilimise eeldusena. Vastav tegevus on eelduseks algatatud 
üldplaneeringu põhimõtete rakendamiseks ja eesmärkide saavutamiseks. 

2010.a. seisuga pidurdab sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakkumise ulatust ja 
kvaliteeti vastavalt nõuetele sobivate ruumide puudumine. Lohusuu alevikus 
aadressil Jõe 1a asuvad ruumid oleksid selleks sobivad, kuid hoonel puudub vee- ja 
kanalisatsioonisüsteem, mistõttu on hoone kasutamisest loobunud ka perearst. 
Teenuste arendamiseks on vaja munitsipaalhoone renoveerida ja varustada nõuetele 
vastava vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga. 
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2006.a. maksti Lohusuu vallas riiklikest vahenditest toimetulekutoetust toimetulekupiiri 
kindlustamiseks  26 perele (61 pereliiget) ja selleks kulutati 304178 kr.  Nimetatud 
toetused saajad moodustasid 6,5% vallaelanike arvust. Võrreldes 2001.aastaga on 
toimetulekupiiri kindlustamiseks toetust saavate perede arv vähenenud 3 korda. 
Täiendavaid sotsiaaltoetusi maksti 2006.a. riiklikest vahenditest 52 korral. Viimasel kahel 
aastal on täiendavate sotsiaaltoetuste taotlejat arv stabiliseerunud. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Toimetulekutoetust saanud 
perede arv  

71 42 35 24 27 23 

Toimetulekutoetust saanud 
pereliikmete arv  

154 94 74 66 74 61 

Toimetulekutoetust saanud 
elanike osakaal (%) 

15,7 10,4 7,6 6,8 7,9 6,5 

Toimetulekutoetuste 
summa (kr) 

428702,0 293697,0 279082,0 214905,0 336684,0 304178,0 

Täiendavate 
sotsiaaltoetuste arv  

24 116 - 164 54 52 

Täiendavate 
sotsiaaltoetuste summa (kr) 
 

10000,0 174548,0 - 111905,0 58315,0 82482,0 

Tabel 5. Riikliku Toimetulekutoetuse saajad ja arvestatud summad 

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus  
 

 

 

 

 

 

 

 

2010.a. aprilli seisuga moodustavad sotsiaalteenuseid tarbivad vanusegrupid (0-14- ja 
65+-aastased) 37,7% valla elanikkonnast. Sealjuures eakamate osakaal on jätkuvalt 
tõusmas (2010. aastaks jõudnud 67,9% antud elanikegrupis). 
Toimetulekutoetust saavate perede arv on 2010.a. 5 kuu seisuga 6, millele on 2010.a. 
viie kuuga kulunud 31392 krooni. Võrreldes 2007.a. on toimetulekutoetust saavate 
perede arv langenud 65 %. 

2007.-2010.a. tendentse kirjeldab alljärgnev tabel: 

 
 

2006 2007 2008 2009 2010 

Toimetulekutoetust saanud 
perede arv  

23 17 5 7 6 

Toimetulekutoetust saanud 
pereliikmete arv  

61 40 10 11 11 

Toimetulekutoetust saanud 
elanike osakaal (%) 

6,5 4,4 1,2 1,4 1,4 

Toimetulekutoetuste 
summa (kr) 

304178,0 199565,0 70284 67325 31392,0 
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Lisaks riiklikele toetustele makstakse sotsiaaltoetusi ka valla eelarvest. 2007.a. on selleks 
planeeritud kulutada 413600 kr. Erinevatele abivajajate kategooriatele makstakse 2007.a.  
järgmisi valla poolt järgmisi täiendavaid sotsiaaltoetusi: 

● sünnitoetus: 3000-6000 kr olenevalt vallas alaliselt elavate vanemate arvust 

● kolme-ja enamalapseliste perede toetus: 1000 kr lapse kohta aastas 

● üliõpilaste toetus: 1000-2000 kr olenevalt üliõpilase vanusest 

● matusetoetus: 1000 kr 

● kooli astumise ja lõpetamise toetus: 300-500 kr olenevalt koolist 

● küttepuude toetus: 1200 kr 

● koolitoidutoetus: 10 kr päevas väljaspool valda õppijatele 

● toetus puudega inimesele või eakale ravimite maksumuse osaliseks hüvitamiseks  
300 kr; 

● eakate sünnipäevatoetus  100 kr; 

● resotsialiseerimistoetus 500 kr. 

Lohusuu valla sünnitoetus on suurim Eestis 

Toimetulekupiiriks on kinnitatud 900 kr kuus pereliikme kohta. 

Sotsiaaltoetuste kategooriad  ja toetuste suurused vaadatakse igal aastal üle ning 
korrigeeritakse vastavalt võimalustele ja vajadustele. Võrreldes 2002.aastaga on valla 
eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste arv suurenenud 3 võrra: matusetoetus, kooli 
astumise ja toetus ning toetus puudega inimesele või eakale ravimite maksumuse 
osaliseks hüvitamiseks.  

Suurenenud on ka toetuste suurused. Näiteks sünnitoetus 2000 kroonilt 6000 kroonini ja 
paljulapseliste perede toetus 400 kroonilt lapse kohta 1000 kroonini. 

 

Toetuse liik 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Sünnitoetus 7 9 10 5 6 7 

Kolme-ja enamalapseliste perede toetus 5 4 3 20 17 15 

Üliõpilaste toetus 14 17 19 21 24 20 

Matusetoetus  2 4 13 16 16 
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Kooli astumise ja lõpetamise toetus 1  2 31 29 24 

Küttepuude toetus 5 2 10 4 7 2 

Koolitoidutoetus       

Toetus puudega inimesele või eakale ravimite 
maksumuse osaliseks hüvitamiseks 

      

Eakate sünnipäevatoetus     61 72 76 

Resotsialiseerimistoetus        

Kokku toetuste saajaid 32 34 48 155 171 160 

Kokku toetuste summa (tuh kr) 34,4 59,5 57,7 96,1 121,8 148,7 

Tabel 6. Valla eelarvest sotsiaaltoetusi saanud inimeste arv 2001-2006 

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus 

 

Kui 2000.aastate alguses jäi vallaeelarvest toetusi saavate inimeste arv 30-50 piiresse, siis 
viimastel aastatel on see arv kolmekordistunud. Ligi poole kasvust annavad eakate 
sünnipäevatoetuse saajad, tuntav mõju on olnud ka kooli astumise ja kooli lõpetamise 
toetuste kehtestamisel valla poolt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010.a. 5 kuu seisuga on valla poolt makstavate toetuste struktuuris toimunud 
võrreldes 2006.a. alljärgnevad muutused.  
2010.aastaks on toetuste struktuur ja summad kinnitatud järgmiselt: 

● sünnitoetus: 3000-6000 kr olenevalt vallas alaliselt elavate vanemate arvust 

● kolme-ja enamalapseliste perede toetus: 1000 kr lapse kohta aastas 

● üliõpilaste toetus: 1000-2000 kr olenevalt üliõpilase vanusest 

● matusetoetus: 1000 kr 

● kooli astumise ja lõpetamise toetus: 300-500 kr olenevalt koolist 

● küttepuude toetus: 1200 kr 

● koolitoidutoetus: 10 kr päevas väljaspool valda õppijatele 

● toetus puudega inimesele või eakale ravimite maksumuse osaliseks 
hüvitamiseks  300 kr; 

● eakate sünnipäevatoetus  100 kr; 

● resotsialiseerimistoetus 500 kr. 

Toimetulekupiiriks on kinnitatud 900 kr kuus pereliikme kohta.  

 
Muudatuste peamiseks põhjuseks on valla eelarve oluline vähenemine tingitud riiklikest 
poliitilistest otsustest ja üldiselt halvenenud majanduslikust olukorrast Eestis. 
Muutuste dünaamikat kirjeldab alljärgnev tabel: 

Toetuse liik 2006 2007 2008 2009 2010 
5k 

Sünnitoetus 7 10 9 7 5 

Kolme-ja enamalapseliste perede toetus 5 15 13 11 9 

Üliõpilaste toetus 14 31 24 12 8 

Matusetoetus 16 8 25 15 1 

Kooli astumise ja lõpetamise toetus 1 17 25 19 8 

Küttepuude toetus 5 4 2 3 1 
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Vallaeelarvest eraldatavate toetuste maht on alates 2001.aastast kasvanud üle 4 korra. 
Positiivseks momendiks vallapoolsete toetuste maksmisel tuleb pidada seda, et suurem 
osa toetuste summast kulutatakse lastele ja noortele mõeldud toetusteks (2006.a  82,5%). 

Kodus teenindatakse 39 sotsiaalhooldust vajavat inimest. 

Lasteaiamaks on 150 krooni+ 50 krooni õppetasu. 

Välja on töötatud valla sotsiaalhoolekande arengukava ja kehtestatud maksmise kord.  
Arvestades valla demograafilist situatsiooni ning sotsiaalseid näitajaid kasvavad 
sotsiaalhoolekande vajadused tulevikus veelgi. 

Haridusasutused 

Hariduselu koordineerimine kuulub vallavanema kompetentsi. Lohusuu kooli direktor on 
vallavalitsuse liige. Eraldi haridusküsimustega tegelevat  ametnikku vallavalitsuse 
koosseisus ei ole. 

Lohusuu hariduselu on väga pikkade traditsioonidega. Esimesed kirjalikud teated 
koolihariduse andmisest ulatuvad 1697. aastasse. Käesoleval ajal tegutseb vallas 
Lohusuu Kool, mille vorm on lasteaed-põhikool. 

Kooli annab 9 klassilist haridust, kattes valla kooliealiste laste vajadused alg- ja 
põhihariduse osas. Õppetöö toimub eesti ja vene keeles. Õpilaste vähesuse tõttu on 
moodustatud liitklassid. Eesti õppekeelega  kooliosas (ca' 2/3 õpilaste arvust) tegutses 
2006/2007 õppeaastal 4 liitklassi (1.-2.;  4.-5.; 6.-7. ja 8.-9.), 3.klassi ei saanud õpilaste 
puudusel komplekteerida. Vene õppekeelega kooliosas (ca' 1/3 õpilaste arvust) on 
moodustatud 3 liitklassi (1. ja 3.; 5.-6. ja 8.-9.) ja 7.klass tavalise klassina. 2. ja 4. klass ei 
ole komplekteeritud. Lisaks Lohusuu valla lastele käib koolis ka Alajõe valla lapsi. 
2006/2007 õppeaastal oli neid 5 (10% õpilaste arvust). Eelnevatel aastatel on lisaks Alajõe 
valla lastele koolis õppinud ka Iisaku ja Kohtla-Järve lapsi.   

Kooli õpilaste arvu iseloomustab pidev langustrend. Kui 2002/2003 õppeaastal oli koolis 
86 õpilast, neist 12 (14%) väljastpoolt valda, 2006/2007 õppeaastaks vähenes õpilaste arv  
48-ni ehk 1,8 korda. Väljastpoolt valda tulnud õpilasi oli 5 (10%). 

Lohusuu koolil on 17 õpetajat, neist 2 lasteaiaõpetajat ja 1 pikapäevarühma õpetaja. 
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Lisaks 2 lasteaia abiõpetajat, 1 logopeed (0,25 ametikohta) ja  6 teiste valdkondade 
töötajat. 

 

Klass/õ-a 2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/  
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

I klass 5+4 2+1 0+5 4 4 3 7 3 

II klass 3+3 5+4 3+1 4 3 4 3 7 

III klass 5+4 3+3 4+4 5 4 3 5 3 

IV klass 5+3 5+5 3+3 6 2 4 3 5 

V klass 3+0 4+4 6+7 6 6 2 3 3 

VI klass 6+2 3+0 4+3 9 6 6 3 3 

VII klass 13+3 7+2 3+0 7 10 6 4 3 

VIII klass 12+4 12+4 7+4 4 8 10 4 4 

IX klass 7+4 11+4 11+3 10 5 8 8 3 

Kokku  86 79 71 55 48 50 40 34 

Tabel 7. Lohusuu Kooli õpilaste arv aastatel 2002-2010 

Allikas: Lohusuu Kool, täiendatud 2010 

 

Kool tegutseb riikliku õppekava alusel, mis on suunatud kõigi haridusprotsessis osalejate 
huvide rahuldamisele. Koolis tegutsevad tantsuringid, lauluring, arvutiring ja 
loodussõprade ring, lisaks tegutseb koolimetskond. Sporditöö osas on olemas jõusaal, 
kuid puudu treener. 

Kooli õpilased elavad õppetöö ajal oma kodus, kuid arutlusel on olnud õpikodu loomine, 
mis võimaldaks kaugemal elavatel nii Lohusuu valla, kui naabervaldade elanike lastel 
Lohusuu koolis käia. 

Koostamisel on Lohusuu Kooli arengukava aastani 2011. Selles püstitatud üldeesmärgiks 
on tagada kooli kui omanäolise õpiorganisatsiooni pidev areng ning elujõu ja 
konkurentsivõime suurenemine ja arendamine avatud keskkonnaks, mis on õppivale, 
arenevale ja kasvavale noorele turvaline ning ootuspärane, kus saab toimuda kõigi laste 
rahulik võimetekohane arenemine isiksuseks, kes tuleb toime edaspidises elus. Üheks 
peamiseks probleemiks kooli edasisel arengul on väike õpilaste arv.  

Lohusuu Kooli juures on 1 aasta jooksul toiminud ka lasteaed: 2006.aastast moodustati 
kooli juurde 1 lasteaiarühm. Lasteaias käib praegu 18 +-2 last, mis ei rahulda täielikult 
lasteaiakohtade nõudlust. Hetkel on järjekorda registreeritud 28 last, mille saaks rahuldada 
teise lasteaiarühma avamisega. Lasteaia laiendamiseks on olemas nõudlus, võimalik 
oleks leida ka personal, kuid hetkel ei ole lahendatud lasteaia laiendamiseks vajalike 
ruumide ümberehitust. 

Lohusuu Põhikool asub valla halduskeskuses 1997. aastal valminud koolimajas, mida 
osaliselt renoveeriti  (akende vahetus jms) 2006.a. Klassiruumid vastavad nõuetele, kuid 
vajavad sanitaarremonti ja täielikku uuendust vajab ka klassiruumide sisustus (mööbel, 
õppevahendid). Koolil puudub spordisaal ja staadion, välja tuleb ehitada tütarlaste 
käsitööklass ja kodundusklass ning uuendada poiste tööõpetusmaja sisustust. Kool on  
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elektriküttel, kuid see ei ole enam tasuv ning vastu on võetud otsus teistele kütteallikatele 
üleminekuks. Selleks on koostatud puitlaastul põhineva katlamaja projekt, mis rahuldab nii 
kooli, kui uue planeeritava keskusehoone vajadused.  

Koolil ei ole füüsilise puudega laste teenindamiseks vajalikku infrastruktuuri, kuid hetkel ei 
ole see vastava nõudluse puudumisel probleemiks. 

Kultuur ja sport 

 
 

Kultuurimälestiste registri andmetel on  Lohusuu vallas 44 erinevat mälestist: Vabadussõja 
Lohusuu lahingu mälestussammas (ajaloomälestis), Piilsi külas asuv kalmistu ja kääpad 
Separa külas (arheoloogilised mälestised), Lohusuu kirik, Lohusuu õigeusu kirik, Lohusuu 
kalmistu kabel ja Veneküla kalmistu kabel (arhitektuurimälestised) ning 34 mitmesugust 
kirikutega seotud kunstimälestist.(Allikas: Muinsuskaitseamet). 

Lohusuu alev on huvitav näide vene ja eesti kogukonna pikaajalisest kooseksisteerimisest. 
Avijõe läänekaldal, eestlastega asustatud alevi osas, asub 19. saj. teisel poolel rajatud 
pseudogooti stiilis luteri kirik ning kabel. Koolimaja lähedal paikneb Vabadussõja 
mälestusmärk. Lohusuu on O. W. Masingu sünnikohaks. Avijõe idakaldal, väikesel 
maalapil Peipsi ranna lähedal asub peamiselt venelastega asustatud Lohusuu osa 
(Veneküla). Siinsed majad on tüüpilised peipsiäärse vene külaarhitektuuri näited. 
Venekülas on õigeusu kirik ning eraldi kalmistu. 

Valla kultuuriautustena tegutsevad Lohusuu Kultuurimaja, Lohusuu Huvikeskus ning kaks 
raamatukogu: Lohusuu Rahvaraamatukogu ja Piilsi Rahvaraamatukogu. 

Lohusuu kultuurimajas on seoses hoone halva ja ohtliku seisundi tõttu on vallavalitsus 
otsusega tegevus peatatud, mistõttu kultuurialane tegevus on koondunud vana koolihoone 
ruumidesse. Seal tegutsevad huvikeskus, Lohusuu Rahvaraamatukogu, Lohusuu Kooli 
raamatukogu, Lohusuu Rannakultuuri Seltsi O.W.Masingu, kalanduse ja Lohusuu 
kultuuritegelaste näituste toad ning Lohusuu vene kultuuri ja kangakudumistoad. Lohusuu 
Veneküla MTÜ Logovest rendib oma tegevuseks hoonet OÜ Peipsi Grupilt. 

Vallaelanikke teenindavad kaks raamatukogu. Lohusuu Rahvaraamatukogu asub vanas 
koolimajas ja Piilsi Rahvaraamatukogu endises Piilsi kooli hoones. 

 

 2004  2005 2006  2007 2008 2009 2010, 
5k 

Lohusuu 
raamatukogu  

       

   Kogu suurus 9910  10220  10232     

   Laenutuste arv  3648 3629 3272 2342 2681 2310 1071 

   Lugejate arv  186  171  151 122 126 120 80 

   Külastuste arv  1701 1718 1251 1016 1037 933 420 
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 2004  2005 2006  2007 2008 2009 2010, 
5k 

Piilsi raamatukogu         

   Kogu suurus 8754     8924 9102 9234 9343 9428 9481 

   Laenutuste arv  4268 2526 2118 1860 1889 1703 723 

   Lugejate arv  107 93 75 72 53 53 39 

   Külastuste arv  1414 745 677 662 386 634 254 

Tabel 8. Lohusuu valla raamatukogude tegevus aastatel 2004-2010 

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus, täiendatud 2010  

 

Lohusuu raamatukogu  kogu suurus on 10232. Aastas muretsetakse juurde ca' 160 
raamatut. Lugejaid on registreeritud 151 ja lugejate arv on viimastel aastatel vähenenud 
1/5 võrra. Piilsi raamatukogu  kogu suurus on 9102 ja raamatuid muretsetakse aastas 
juurde ca' 170. Lugejaid on registreeritud 75 ja lugejate arv on viimastel aastatel 
vähenenud rohkem kui 40% võrra. 

 

 

 

 

 

Lohusuus on kogu täielikult sisestatud elektronkataloogi ja laenutamine toimub 
elektrooniliselt. Piilsis see võimalus puudub, sest raamatukoguhoidjal puudub tööarvuti. 
Mõlemad raamatukogud on internetiseeritud, kuid Piilsis esineb sageli sidekatkestusi.  
Lohusuu raamatukogu teenindab põhiliselt Lohusuu aleviku ning Separa, Tammispää, 
Raadna, Ninasi, Kalmaküla ja  Vilusi külade elanikke, Piilsi raamatukogu kasutavad Piilsi, 
Kärasi ja Jõemetsa külade elanikud.  Mõlemas raamatukogus on 0,6 raamatukoguhoidja 
ametikohta. 

Lisaks valla kultuuriasutustele tegutsevad 11 MTÜ-d. Tegutsevad ansamblid, 
käsitööringid., korraldatakse külapäevi, jaanipäeva ja teiste rahvakalendri tähtpäevade 
üritusi ning jõulude tähistamist. Valla suurürituseks on iga-aastane kalalaat, mida 
korraldab Rannakultuuri Selts koostöös vallavalitsuse ja MTÜ-ga Logovest. Laienenud on 
Rannakultuuri Seltsi eestvedamisel toimuv kodu-uurimine. 

 

 Liikmeskonna 
suurus 

Korraldatavad üritused Asutamise 
aeg 

MTÜ 
Rannakultuuri 
Selts 

15 Kalalaat, käsitööring koolis, haldab näituseid, 
jõulukaunistuste konkurss, aastavahetuse üritus 

2003 

MTÜ Piilsi 
külaselts 

26 Jaanipäevad, jõulupeod, emadepäev 
Ajalooliste materjalide kogumine 

2004 

Seltsing 
Tammispää 
Vaim 

4 Külapäev 2004,  
Heakorratalgud  2004,2005,2006 
Lastekaitsepäeva tähistamine 2004 

2004 

Lohusuu raamatukogu kogu suurus on 2010.a. seisuga XX ja Piilsi 
raamatukogu suurus 9481. Registreerunud lugejate arv näitab jätkuvat 
langustendentsi. 2008.a. renoveeriti Piilsi raamatukogu ruumid, 
mistõttu külastusi oli vähem. Peamine langustendentsi põhjus on 
interneti kui teabe ja lugemisvara allika tähtsuse suurenemine. 
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 Liikmeskonna 
suurus 

Korraldatavad üritused Asutamise 
aeg 

Vastlapäev 2004 
Jaanipäevad 2004,2005,2006 
Kaalukeele koolituse kohtumise 2005 
Noorteprojekt  kohtune eesti-soome 2005                  
 

Lohusuu 
Kultuuriselts 
Logovest 

6 Vene rahvakalendri tähtpäevad (vastlapäev, 
uusaasta, lihavõtted, jaanipäev) Romansside 
õhtu, kontserdid väljaspool valda,  ansamblid 
„Ljubimõje Napevõ”, Lebjoduška”, „Miraž”, 
„Romaška”. 

2005 

Veneküla 
kultuurikool 

 2 ansamblit, 3 kultuurirühma  

Seltsing 
„Ajast aega“ 

6 Kontsertesinemised 2004 

MTÜ Avatud 
Ruum 

   

MTÜ Eesti 
Koolimetsade 
Ühendus 

   

Ninasi 
külaselts 

   

Seltsing 
„Ülejõe Jõud” 

 Külapäevad 2005 

Lohusuu 
Tervise- ja 
Spordiselts 

 1 kord aastas ülevallaline perespordipäev  

Tabel 9. Kultuuriseltsid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usualane tegevus toimub Lohusuus Eesti Luteriusu kirikus ja Eesti Õigeusukirikus. 

Sportimise võimalused Lohusuu koolil spordiplatsidel ja jõusaalis ning külade 
võrkpalliplatsidel (Torioja spordiplats, Piilsi võrkpalliväljak, Raadna spordiplats, Vilusi 
spordiplats). Samas puudub koolil staadion ja võimla, mis võimaldaksid mitmekesisemat ja 
aastaringset sporditegevust.  

Võimalused tervisespordiks on samuti piiratud, kuna kasutada on ainult Kopraonu 
seiklusrada ja Tarzani rada Lohusuu kooli juures. Matka-, jalgratta ja suusarajad vallas 

2010.a. on aktiivset tegutsemist alustanud mitmed MTÜ-d: 

 Seltsing „Elame veel“, liikmeid 10, peamiselt eakatele suunatud ühisürituste 
korraldamine (sh näite-, tantsu-, käsitöö- ja võimlemisringi töö 
korraldamine) 

 MTÜ Lohusuu Vabatahtlik Päästeüksus (asutatud 2008), mis panustab 
valla turvalisuse edendamisele (sh tuletõrje- jm tööd) 

 MTÜ Lohusuu arendus (osalemine vallaelu arendamisel) 

 MTÜ Lohusuu Rand Sadam (asutatud 2009), põhitegevuseks Lohusuu 
sadama- ja ranna-ala arendamine ja tegevuse mitmekesistamine 

Lohusuu vald osaleb aktiivselt Leader Peipsi-Alutaguse Koostöökoja (PAK) 
tegevuses ja on selle liige. PAK-is on vald esindatud: Urmas Soosalu 
(Vallavalitsus), Margo Vahel (MTÜ Rannakultuuri Selts), Evi Gusseva (OÜ Torioja) 
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puuduvad. 

 

 Lohusuu vallas on palju aktiivseid inimesi, kes on koondunud erinevatesse 
mittetulundusühendustesse. Selliste inimeste näol on tegemist ressursiga, mille toel 
saab väike vald oma arengut kiirendada. 

 Lohusuu kooli õpilaste arv on vähenenud pea poole võrra, mis seab ohtu valla 
jätkusuutlikkuse. Kindlasti tuleks kaaluda koolile lisateenuste välja arendamist, millega 
saaks ka väikese õpilaste hulgaga klasside õpetajad suurema koormuse. 

 Valla teed on rahuldavas korras, kuid valda Avinurme poolt tulev tee, mis on ühtlasi ka 
Tallinnast tulekul kõige otsem tee, ei ole hetkel tolmuvaba ning see on oluline miinus 
turismimajanduse arendamisel. 

 Valla poolt osutatavad teenused on erineva kvaliteediga ning kõigi puhul paistab silma 
vähene koordineeritus. Sellise olukorra on tekitanud muuhulgas ka teenuste füüsiline 
asukoht erinevates hoonetes. Probleemi lahendab osaliselt planeeritava kõiki 
teenuseid ja vallamaja ruume ühendava rahva maja ehitus. Lisaks tuleb valla teenuste 
osas info korralikult koondada ja elanikke teavitada. Siin on abiks uus kujundatav 
koduleht. 

 Valla arengu ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on vajalik mitmete avalike teenuste, sh 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide arendamine piirkondades, mis on 
atraktiivseimad kohalikule elanikkonnale, turistidele ja potentsiaalsetele suve-elanikele 
(suvilapiirkondade arendamiseks).  

4. Ettevõtlus ja tööhõive 

 

Ettevõtjad  

Lohusuu vallas on äriregistri andmetel registreeritud 12 ettevõtet.  Füüsilisest isikust 
ettevõtjate arvu kohta vallavalitsusel andmed puuduvad, hinnanguliselt on tegemist 
peamiselt kalameeste, metsameeste, ehitajate ja autojuhtidega. Postiteenust osutavad 
Eesti Post Ida regiooni Lohusuu ja Piilsi postipunktid. Valla territooriumil Separa külas 
tegutseb Riigimetsa Keskuse Avinurme metskond.  

Vallas on esindatud mitmesugused tegevusalad. Looduslike ja regionaalsete tingimuste 
tõttu on esindatud metsanduse ja puidu töötlemisega seotud valdkonnad, kalandus, 
põllumajandus, sh alternatiivpõllumajandus, samuti kaubandus. Peamised tegevusalad ja 
neil tegutsevad ettevõtjad ning töötajate arv on esitatud Tabel 10. Lohusuu vallas 
tegutsevad ettevõtted:  

Ettevõte  Tegevusalad  Töötajate 
arv  

Asukoht 

Peipsi Grupp OÜ Kalandus ja kalatöötlemine 40 Lohusuu  
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Kalma Kaubandus OÜ  Kaubandus  3 Kalmaküla 

Rein Silla Äri Kaubandus  4 Kõrgemäe 

Separa Äri OÜ  Kaubandus  1 Separa 

Kopraonu OÜ  Majutusteenused, metsatööd ja-
materjalid  

5 Raadna 

Peipsimaja OÜ Majutusteenused, toitlustus 4 Kalmaküla 

Altotrans OÜ  Majutusteenused 2 Vilusi 

Raadna Puhkekeskus 
OÜ 

Majutusteenused 3 Raadna 

Torioja OÜ  Majutusteenused 1 Lohusuu  

OÜ Stemma Metsandus  2  

OÜ Parika Metsandus  3  

OÜ Farburg Puidu töötlemine 6  

Maage talu Põllumajandustootmine   

Vaade talu Põllumajandustootmine ja teenused 1  

Arvo Tomsoni Otsara talu  Põllumajandustootmine  2 Tammispää 

Germani talu  Põllumajandustootmine  2 Lohusuu  

Stern Project OÜ Arvutivõrgud  1 Jõemetsa 

OÜ Sonasool Teenused Eesti Energiale 3  

OÜ Fundermax Transportteenused 1  

Tabel 10. Lohusuu vallas tegutsevad ettevõtted 

Allikad: Telemedia, Lohusuu Vallavalitsus  
 

Kokku töötab vallas registreeritud ettevõtetes 70 inimest, lisaks vallavalitsuses ja selle 
allasutustes 45 inimest, neist 22 täistöökohaga. Seega kokku pakuvad valla asutused ja 
vallas tegutsevad ettevõtted tööd 115 inimesele. Ülejäänud tööealine elanikkond tegutseb 
FIEna, käib tööl väljaspool valda või ei tööta. 

Maareform on Lohusuu vallas läbi viidud 95% ulatuses, moodustatud on 1300 
katastriüksust, moodustamisel on veel umbes 50. Paljudel  ettevõtetel on seoses maade 
erastamise venimisega probleeme ettevõtluse arendamisel. Osad erastamisprotsessid on 
kestnud juba alates 1999 aastast. 

 

 

 

 

Kalmakülas on elektri alajaam rekonstrueeritud, Lohusuu alevikus vastav töö praegu käib. 
Elektrivõimsust ei ole vallas ettevõtluse arendamiseks piisavalt. Samas ei ole valla huvi 
oma territooriumile suurte tööstusettevõtete tõmbamine, vaid pigem turismi- ja 
teenindussektori arendamine. 

31.12.2009 seisuga on Lohusuu vallas maareform läbi viidud 87,2% ulatuses. 
Moodustatud on 1395 katastriüksust ning moodustamisel veel ca 50. Lohusu 
vallas on ettevõtteid, kelle arendamistegevust on maade erastamise venimine 
takistanud – mõned erastamisprotsessid on kestnud juba alates 1997.a. 
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Vaatamata valla suhteliselt soodsale asendile ei ole viimastel aastatel valda uusi 
arvestatavat tööhõivet pakkuvaid ettevõtteid tekkinud. 2006.a. töötas vallas paiknevates 
ettevõtetes  13,7% tööealisest elanikkonnast, millest võib järeldada, et  vallarahvale 
tööhõivet pakkuvad ettevõtted asuvad väljaspool valda. 

Negatiivset tendentsi näitab tööturusurve indeks.  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Vanusegrupp  5-14 aastat  114 116 103 96 87 75 

Vanusegrupp  55-64 
aastat  

142 139 128 125 117 108 

Indeks 0,80 0,76 0,80 0,78 0,74 0,69 

Joonis 4. Demograafiline tööturusurve indeks 

Allikas: Statistikaamet 

Kuigi mõlemad indekseerimisel arvestatavad  vanusegrupid näitavad absoluutarvudes 
vähenemise tendentsi, siis järgnevatel aastatel tööturule sisenejate arv katab järjest 
vähem ja vähem tööturult lahkuma valmistujate arvu (Joonis 4. Demograafiline 
tööturusurve indeks). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tööhõive 

Statistikaameti andmetel oli 2006.a. vallas tööealist elanikkonda  509 inimest (mehi 241, 
naisi 268 ), mis moodustab 54,3% elanikkonnast. Meestest oli tööealisi 59,2% ja naistest 
49,9%.  

Elanikkonnast saab vallas registreeritud ettevõtetes ja vallaasutustes tööd 115 inimest 
(22,6%). Peamisteks tööandjateks on vallavalitsus (45 inimest) ja Peipsi Grupp OÜ (40 
inimest).  Majutusteenuste osutamisega on seotud 15 ja kaubandusega 8 inimest. 

Kahjuks puuduvad nii riiklikes andmebaasides kui vallavalitsusel  andmed tööhõive 
täpsemaks analüüsimiseks (FIEde arv vallas, väljaspool valda töötavate inimeste arv jms). 

Olemasolevate andmete põhjal võib öelda, et vallas tegutsevad asutused ja ettevõtted 
tagavad tööhõive umbes veerandile valla tööealisest elanikkonnast, millest omakorda üle 
60% on vallaasutuste panus. 

Statistikaameti 2006-2009.a. andmed näitavad, et tööturusurve indeksi aspektist 
kõige kriitilisem aasta oli 2006. Indeks Lohusuu vallas on mõningal määral 
paranenud 2007-2009 tänu 1990-ndate alguses sündinute suurele arvule. Samas on 
2006-2009 tööturusurve indeks Eestis üldiselt olnud langustendentsis. Lohusuu valla 
tööturusurve indeks jääb 2010.a. I poolaasta seisuga jätkuvalt madalamaks Eesti 
keskmisest. 
 

 
2006 2007 2008 2009 

Vanusegrupp 5-14 aastat 63 64 63 64 

Vanusegrupp 55-64 aastat 108 104 95 99 

Tööturusurve indeks Lohusuu 0,58 0,62 0,66 0,65 

Tööturusurve indeks Eesti koond 0,91 0,88 0,84 0,81 
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Töötus 

2000.a. oli töövõimelise elanikkonna suurus (15-64 aastased) 556 inimest. 2006.aastaks 
vähenes töövõimeline elanikkond 47 inimese võrra ehk 8,5%. Töövõimelise elanikkonna 
arvu vähenemine on toimunud praktiliselt samas tempos kui elanikkonna üldarvu 
vähenemine (8,2%). 

 

Joonis 5. Töötute arv ja töötuse määr 

Allikad: Tööturuamet, Ida-Viru Maavalitsus 

Võrreldes 2000a. on Tööturuametis arvel olevate töötute vallaelanike arv 2006.a. aastaks 
langenud peaaegu 2 korda. Registreeritud töötuse määr on aga üle kahe korra suurem 
(9,4%) kui maakonna vastav näitaja (2006.a. keskmine 4,5%). Üleriigilised tööjõu-uuringud 
ei võimalda kahjuks välja tuua andmeid kohalike omavalitsuste lõike, mistõttu ei ole 
võimalik reaalselt mittetöötava  töövõimelise elanikkonna osakaalu vallas kindlaks 
määrata.  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Registreeritud töötute 
arv  

93 76 81 56 47 50 48 

Töötuse määr  (%) 16,7 16,9 15,3 10,6 9 9,6 9,4 
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2010.a. aprilli seisuga on Statistikaameti andmetel Lohusuu valla tööealine 
elanikkond 489 inimest, neist 250 mehed ja 239 naised.  
Valla territooriumil asuvates ettevõtetes ja asutustes saab 2010.a. seisuga tööd 121 
inimest. Ülejäänud töötavad väljaspool valla piire. Samas on oluliselt 2007-2010 
tõusnud ametlikult registreeritud töötute vallaelanike arv. 

Võrreldes 2006.a. on 2010. aastaks tööealise elanikkonna arvu  langus 
vähenenud. Kui võrreldes 2000-2006.a. oli vähenemine 8,5%, siis 2006-2010 
on langus olnud 3,93%.  
Samas on 2007-2010 a. töötuse määra statistika Statistikaameti andmetele 
toetudes olnud pessimistlik ja näitab registreeritud töötuse hüppelist tõusu 
2009-2010: 

Aasta 
Keskmine töötute 
arv kuus 

2007 21,33 

2008 12,92 

2009 25,67 

2010 32,25 
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Turism 

Valla geograafiline asend ja looduslikud tingimused loovad head võimalused 
turismiettevõtluse arenguks. Turismi areng võimaldab mõnevõrra tasakaalustada valla eri 
piirkondade ebaühtlast arengut, avab võimaluse uute töökohtade loomiseks ja annab 
lisasissetulekuid elanikele.  

Järgnevalt on lühidalt kaardistatud Lohusuu valla turismiressursid. 

 Loodusmaastikud ja looduslikud üksikobjektid: Alutaguse maastikurajoon, Peipsi järv 
koos rannikualaga,  Kalevipoja sild, Piilsi rändrahnud, Jõemetsa pärn ja Jõemetsa 
valgelepp. 

 Õppe- ja matkarajad: Lohusuu kooli Tarzani rada, seiklusrada Kopraonu puhkemajas, 
matkarada Raadna puhkekeskuse juures. 

 Muud huviväärsused: Piilsi kalakotka püsielupaik, Separa kalakotka püsielupaik, Kärasi 
väikekonnakotka püsielupaik ja Kukemurrumetsa lendorava püsielupaik.  

 Kirikud–kabelid: Lohusuu Luteriusu kirik, Lohusuu Õigeusu kirik, Lohusuu kalmistu 
kabel ja Veneküla kalmistu kabel. 

 Muud ajaloolised rajatised: Vabadussõja Lohusuu lahingu mälestussammas 
(ajaloomälestis), Piilsi külas asuv kalmistu ja kääpad Separa külas (arheoloogilised 
mälestised) ning 34 mitmesugust kirikutega seotud kunstimälestist. 

 Puhke- ja spordikompleksid: puuduvad 

 Muuseumid, näitused: O.W.Masingu, kalanduse ja Lohusuu kultuuritegelaste näituste 
toad. 

 Majutuskohad ja lisateenused: 

Majutusasutuse nimi Kohtade arv Asukoht Lisateenused 

Kopraonu 20 Raadna Seiklusrada, üritused 

Lohusuu Kool 25 Lohusuu  Tarzani rada 

Tiirikoja puhkekeskus  Vilusi Seminarid, kaatrisõit, 
mänguplats, jalgratta laenutus, 
purjelaua laenutus 

Külalistemaja „Peipsi Lained“ 14 Kalmaküla Üritused, laeva rentimine, 
mootorsaaniga järvele, toitlustus 

Kodumajutus „Peipsi Lained“ 16 Kalmaküla laeva rentimine, mootorsaaniga 
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järvele, üritused, toitlustus 

OÜ Torioja 18+100 
telkimiskohta 

Lohusuu  Võrkpall, kiik 

Raadna Puhkekeskus 50 + 60 
telkimiskohta 

 

Raadna  Ürituste ja seminaride korraldus, 
mitmesugused mänguplatsid. 
Kahte tüüpi saunad: soome 
saun ja türgi saun, sisebassein, 
kaatri ja skuutrite rendi võimalus 
suvel. 
Puhkekeskuse kõrval asub 
matkarada.  

Planeeritav: 
1. kõrvalasuva hoone 
renoveerimine, millega lisandub 
veel 80 kohta 
2. ca 10 suvemaja paigaldus 
olemasoleva ja renoveeritava 
hoone vahele 

 
 Toitlustus: OÜ Peipsimaja Kalmakülas, lähimad toitlustusasutused väljaspool valda: 

Mustvees ja Iisakul. 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et Lohusuus on olemas turismi arendamiseks vajalikud 
eeldused, kuid praegusel ajahetkel ei ole need turistide ligitõmbamiseks piisavad. 
Peamised trendid on järgmised: 

 Peale vajalike tegevuslubade saamist ja arendustegevuse lõpetamist on vallas  
piisavalt majutuskohti. 

 Piirkonnas on piisavalt eeldusi loodus-, seiklus- ja kultuuriturismi arendamiseks. 

 Avalike toitlustuskohtade arv piirkonnas on ebapiisav, sest kõik majutusasutused 
toitlustust ei paku. 

 Piirkonnas ei ole piisavalt atraktsioone ja aktiivse puhkuse võimalusi. 

5. Valla juhtimine 

Planeerimine ja maakasutus 

Lohusuu valla üldplaneering kehtestati 1999.a. ja  seda pikendati vallavolikogu poolt 30. 
jaanuaril 2007.a., samas algatati ka üldplaneeringu ülevaatamine. 

Maareform on läbi viidud 95 % ulatuses, moodustatud on 1300 katastriüksust. Lohusuu 
valla territooriumist on 01.01.2007 seisuga hinnatud 10328 hektarit. Metsamaad on vallas 
7237 ha, looduslikku rohumaad 608 ha ja haritavat maad  481.  

Vallas on 2 suurt maakorralduspiirkonda- Lohusuu ja Lagedi. Lohusuu piirkonnas   on 
vajalikud toimingud läbi viidud, Lagedis on ca' 30 maavaidluste tõttu pooleliolevat tööd. 
Katastrisse on kantud 1300 maaüksust ja 50 on veel kandmata.  

Detailplaneeringuid on kinnitatud 5 ja menetluses 11. Enamus menetluses olevatest 
detailplaneeringutest on algatatud 2006.a lõpus või 2007.a. alguses. 2007.a. on 
planeeritud menetleda 20-30 detailplaneeringut.  
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Algatatud detailplaneeringute alusel võib märgata trendi elamuarenduse suunas. 
Suurenenud on nõudlus elamukruntide järele väljaspool valda elavate inimeste poolt. 
Vallavolikogu määruse või vallavalitsuse otsusega on algatatud 16 detailplaneeringut. 
Elamumaa osas on algatatud 6 ja algatamisel 5 detailplaneeringut:  Kalmakülas 3, Vilusi 
külas 5 ja Lohusuu alevikus 3. Elamuehituseks on ostetud maad 20 ha. Aastatel 2005-
2007 on suurenenud kinnisvaraarendajate huvi valla vastu. Kalmakülas on arendatud ja 
müüdud elamuarendusprojekt 3 eramajaga, detailplaneeringud on algatatud Kalmaküla, 
Vilusi ja Lohusuu piirkondades. Samuti on sagenenud eraisikute pöördumised 
vallavalitsuse poole elamukruntide saamise küsimuses. Peamiseks uueks elamurajooniks 
on planeeritud  Venemetsa ja Lagedi vaheline ala.  

Lisaks on ettevõtjate poolt algatatud majutus- ja toitlustusasutuste arendusprojektid 
Venemetsa, Raadna, Lagedi, Vilusi ja Kalmaküla piirkondades. 

 

 

 

 

2010.a. arengukavva sisse viidud täpsustused: 

Lohusuu valla pindala on 10328 hektarit, millest on maakatastris 31.12.2009. 
a seisuga registreeritud 9004,6 hektarit. Maareform on läbi viidud 87,2 % 
ulatuses ning moodustatud on 1395 katastriüksust. Metsamaad on vallas 
7237 ha, looduslikku rohumaad 608 ha ja haritavat maad  481.  
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Juhtimisstruktuur  

Lohusuu valla valitsemisel juhindutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses 
sätestatud ülesannetest, õigustest ja vastutusest.  

Kohalik omavalitsus korraldab omavalitsuse territooriumi arendustegevust,  
territoriaalplaneerimist, heakorda, sotsiaalabi ja -teenuseid, haridus- ja noorsootööd, 
veevarustust ja kanalisatsiooni, teede ja tänavate korrashoidu ning täidab teisi seadusega 
kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid.  

Kõrgemaks võimuorganiks vallas on volikogu. Valimisõiguslikud elanikud osalevad 
aktiivselt volikogu valimistel (tabel 15). Viimastel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 
osales 80,5% valla valimisõiguslikest elanikest. Aastate jooksul on valimisaktiivsus 
pidevalt tõusnud, mis näitab inimeste soovist kaasa rääkida oma valla probleemide 
lahendamisel. 

 2009.a. kohalike omavalitsuste valimised kinnitavad kohalike valimisõiguslike 
elanike jätkuvalt aktiivset huvi Lohusuu valla volikogu tegevuse vastu. Nähtub, et 
võrreldes Eesti keskmisega on Lohusuu vallas valimisaktiivsus pea 20% kõrgem.  

Lohusuu valla üldplaneering on kehtestatud Lohusuu Vallavolikogu 
21.09.1999. a otsusega nr 118.  
Lohusuu Vallavolikogu 14.05.2009. a otsusega nr 8 algatatud ning OÜ 
Hendrikson & Ko poolt koostatud Lohusuu valla Peipsi järve  äärse 
rannaala üldplaneeringu planeerimisettepanek on 2010. a juuni alguse 
seisuga kooskõlastusringil. Menetletavas üldplaneeringus määratakse 
Lohusuu valla ruumilise arengu põhimõtted väärtustepõhise lähenemise 
alusel. Valla ruumilises arengus on esikohal ajaloolise hoonestuse, 
ajaloopärandi ja loodusläheduse säilitamine, infrastruktuuri arendamine 
ettevõtluse ja turismi soodustamiseks ning tiheasustusalade infrastruktuuri 
parandamine nii kohaliku elanikkonna elamistingimuste kaasajastamise kui 
ka turismi ja vaba aja veetmise eesmärgil. 
 
Kinnisvaraarendajate suurenenud huvi Lohusuu valla vastu ning kasvanud 
nõudlust elamukruntide järele väljaspool valda elavate inimeste poolt võis 
märgata aastatel 2005–2007. Sel ajal sagenesid ka eraisikute pöördumised 
vallavalitsuse poole elamukruntide omandamise küsimuses.  

Detailplaneeringuid on Lohusuu vallas 31.12.2009. a seisuga kehtestatud 8 
ja menetluses 9. Suurem osa menetluses olevatest detailplaneeringutest on 
algatatud 2007. aastal ning valdavalt käsitletakse neis vahetult Peipsi järve 
äärde jäävaid alasid. 

Lohusuu valla kõige suurem elamuarendusprojekt on ellu viidud Kalmakülas 
Pihla tee ümbruses. Lohusuu valla Peipsi järve  äärse rannaala 
üldplaneeringuga kavandatakse suuremaid elamualasid Venemetsa ja 
Lagedi piirkonda. 
2010.a. on koostatud ja kooskõlastusringil (juuli 2010) valla uus 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava, milles kesksel kohal 
olemasolevate tiheasustusalade tsentraalne varustamine nõuetele vastava 
joogivee ja üldkanalisatsioonisüsteemiga, mis loob eeldused avalike teenuste 
arendamisele (sh kool, lasteaed, perearstikeskus) ja valla jätkusuutlikuks 
arenguks (elanikkonna püsimine, ettevõtluse arendamine tiheasustusaladel). 
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Joonis 6. Vallaelanike osavõtt kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 

Allikas: Vabariigi Valimiskomisjon 
 
Vallavolikogu koosneb 9 liikmest. Volikogu täidesaatvaks organiks on vallavalitsus. 
Lohusuu Vallavalitsus korraldab omavalitsuse territooriumi arendustegevust,  
territoriaalplaneerimist, heakorda, sotsiaalabi ja -teenuseid, haridus- ja noorsootööd, 
veevarustust ja kanalisatsiooni, teede ja tänavate korrashoidu ning täidab teisi seadusega 
kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid.  

Volikogu komisjone on kokku 6: revisjonikomisjon, haridus-ja kultuurikomisjon, 
majanduskomisjon, arengu-ja eelarvekomisjon ning majanduslike huvide deklaratsioonide 
hoidmise komisjon. 

Vallavalitsus on 5-liikmeline. Vallavalitsuse palgalisteks töötajateks on vallavanem, 
vallasekretär, sotsiaalnõunik, maakorraldaja-ehitusnõunik, finantsnõunik, arendusnõunik, 
sotsiaalspetsialist ja sekretär-kassapidaja. 

 
 
 
 
 
 
 

1993 1996 1999 2002 2005 2009 

Valimisõiguslike 
isikute arv  

621 651 704 766 750 753 

Valimistel osalenute 
arv  

445 482 560 669 604 617 

Osalemise % 71,7 74 79,6 91,3 80,5 81,93 
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Joonis 7. Lohusuu valla juhtimisstruktuur 

 

Vallavalitsuses töötab 9 ametnikku: vallavanem, vallasekretär, finantsnõunik, 
sotsiaalnõunik, arendusnõunik (0,5 ametikohta), ehitusnõunik (0,3 ametikohta), 
maakorraldaja, sotsiaalspetsialist (0,6 ametikohta) ja sekretär-kassapidaja. Abipersonali 
kuulub 4 inimest. 

Valla funktsioonide täitmisega tegeleb 5 vallaasutust: Lohusuu Rahvaraamatukogu (0,8 
ametikohta)  ja Piilsi Rahvaraamatukogu (1 ametikoht), Lohusuu Kool (14,5 ametikohta) ja 
Lohusuu Kultuurimaja (3,6 ametikohta) ning Lohusuu Huvikeskus (2,2 ametikohta).  
Vallavolikogu poolt 2007.aastaks kinnitatud ametiasutuste kooseisus on kokku 32,85 
ametikohta. 

2004.a. valiti valla 7 külas kolmeks aastaks külavanemad (Tammispää, Vilusi, Kalma, 
Veneküla, Raadna, Separa, Piilsi piirkond), Alustatud on külakoosolekute korraldamisega. 

Lohusuu vald osaleb Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus ja Eesti Maaomavalitsuste Liidus, 
samuti Peipsi-Alutaguse koostöökoja tegevuses. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 
2006-2013 alusel moodustatud Lõuna koostööregioon, kuhu lisaks Lohusuu vallale 
kuuluvad Alajõe, Avinurme, Iisaku, Illuka ja Tudulinna vald ei ole suutnud oma tegevust 
käivitada.   

Valla tegevusi ning õigusakte kajastatakse läbi ajalehe, mille väljaandmist alustati 2006.a. 
Vallaleht ilmub kord kvartalis. Valla koduleht on olemas, kuid seoses ajakohastamise 
keerukusega ei ole see pidevalt uuendatud ning ajakohane. Kodulehe uuendamine toimub 
paralleelselt käesoleva arengukava koostamise protsessiga. 

Vallavanem

Vallasekret�r

Finantsn› unik

Arendusn› unik

Ehitusn› unik

Sekret�r-

kassapidaja

Sotsiaalspetsialist
Sotsiaaln› unik

Maakorraldaja

Majandust��taja

Autojuht

Koristaja

Kalmistuvaht
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Eelarve 

Valla 2007.a. eelarve on kinnitatud vallavolikogu poolt summas 10 496 748 krooni. 
Võrreldes 2006.a. eelarve täitmisega on eelarve maht vähenenud 3,6%.  

Eelnenud aastate eelarvet on aga iseloomustanud pidev kasv: aastatel 2002-2006 kasvas 
eelarve ligi kaks korda.  Eriti suur muutus toimus 2006.a., kui eelarve võrreldes eelmise 
aastaga kasva veerandi võrra. 

 

Joonis 8. Tulud ja kulud koos finantseerimistehingutega 

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus  

2006.a moodustasid valla tuludest suurima osa riigi poolt saadavad toetused. Aastate 
jooksul on riigi toetuste osakaal langenud. Kui 2002. ja 2003.a. ulatus toetuste osakaal üle 
2/3 vallaeelarve mahust, siis 2006.aastaks vähenes see pooleni eelarvest. Osakaalult 
teisel kohal on tulud maksudest ja riigilõivudest, mis 2002.a. 31,6%-lt on kasvanud 38,1%-
ni 2006.a. Ligi 5 korda on kasvanud kaupade ja teenuste müügist saadava tulu 
osakaal(2006.a. 5,7%). Absoluutarvudes on suurenemine isegi 8,5 korda (2002.a. 72,9 tuh 
kr ja 2006.a. 621,8 tuh kr), kuid arvestades selle tululiigi väikest osakaalu  ei ole see erilist 
mõju eelarvele omanud.  

Kuni 2006.a. vald oma finantsseisundi parandamiseks laenuvõimalusi ei kasutanud. 
2006.a. oli laenude osakaal 4,6% . 
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2010.a. värskendatud andmetel on Lohusuu valla eelarve suurus 2007-2010 
näidanud langustendentsi osalt riiklike poliitiliste otsuste ja seadusandluse 
muudatuste tõttu, osalt üldise majanduslanguse tulemusel. 2007-2010 valla eelarve 
dünaamikat kirjeldab alljärgnev tabel. 
 
Valla eelarve tuludest moodustab suurema osa toetused ja laekumised maksudest ja 
riigilõivudest. 2009.a. olid vastavad osakaalud 41,25% toetused ja 40,94% maksud. 
2010.a. vastavad näitajad on 40,3% ja 45,12%. 
Võrreldes 2006..a on 2009-2010.a. vähenenud müüdavate kaupade ja teenuste 
osakaal valla eelarve tuludes (2009 – 2,29%, 2010 - 3,15%). 
2009.a. oli valla eelarve tuludest 5,66% võetavad laenud (650 000 krooni). 2010.a. ei 
ole valla eelarves ette nähtud laenu võtmine. Konservatiivsusprintsiibist lähtuvalt, 
aga ka riiklike poliitiliste otsuste tagajärjel ei ole laenuvõtmine võimalik ja mõistlik.  
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Maksud, lõivud 31,6 29,5 35,9 36,4 38,1 42,3 42,0 43,7 41,5 

Kaupade ja 
teenuste müük 

1,3 2,8 3,2 3,8 5,7 5,2 4,0 5,2 3,1 

Muud omatulud 0,7 0,2 0,8 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 

Toetused 66,5 67,5 60,0 59,7 51,0 52,4 53,8 45,1 55,2 

Laenud 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0 0 5,8 0 

Tabel 11. Tululiikide osakaal (%)  

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus, täiendatud 2010 

Vallale otse laekuvate maksude (tulumaks, maamaks, riigilõivud) osakaal eelarves  kasvas 
aastatel 2002-2006 1,2 korda, sealhulgas tulumaksu osakaalul 1,6 korda. Samas on 
langenud maamaksu osakaal. Kui 2002.a. oli see 11,5% eelarve mahust, siis 
2006.aastakse langes see ligi poole võrra. Suurim maamaksu summa – 779,6 tuh kr, 
koguti 2004.a. 2006.aastaks vähenes maamaksu summa 717,2 tuh kroonini. Arvestades, 
et valla pindala on 103,28 ha on 1 ha keskmiseks maksuks 6,7 krooni (1m2 maks alla 1 
sendi). 

 

 

 

 

Teistest puhastulu liikidest väärib märkimist kaupade ja teenuste müügist saadava tulu 
osakaalu rohkem kui 5 kordne kasv. Kui 2002.a. saadi sellest tulu 72,9 tuh kr, siis 2006.a. 
ulatus see juba 590,9 tuh kroonini (kasv absoluutarvudes 8 korda).  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tulumaks 20,0 21,2 26,1 27,5 31,5 37,3 36,4 35,1 31,2 

Maamaks 11,5 8,4 9,8 8,8 6,6 6,6 5,6 8,6 10,5 

Reklaamima
ks 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

Riigilõivud 0,0 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 

Kaupade ja 
teenuste 
müük 

1,3 2,7 2,8 3,4 5,4 5,1 3,7 4,2 2,8 

Toetused 
(riigilt) 

66,5 67,5 60,0 59,7 51,0 47,3 45,5 38,7 45,0 

Varade 
müük 

0,0 0,0 0,7 0,0 0,4 0 0 0 0 

Tulud 
varadelt 

0,6 0,2 0,1 0,0 0,4 0 0,02 0,2 0,1 

2010.a. on jätkuvalt suurima osakaaluga otse laekuvad maksud. Lisaks toetused, 
millest suurima osa moodustab haridusteenuse pakkumisele suunatud toetus. 
Prioriteetseks peetakse laenude osakaalu minimaalse taseme hoidmist. 
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Muud tulud 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 3,5 8,58 7,1 10,3 

Laenud 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 0 0 5,8 0 

 

Tabel 12. Eelarve puhastulude osakaal 

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus, täiendatud 2010 
 
Alates 2003.a. on tulumaksu laekumine ühe elaniku kohta kasvanud üle 2 korra, ulatudes 
2006.a. 3657 kroonini. Kasvu põhjuseks võib pidada ühelt poolt elanikkonna sissetulekute 
suurenemist, teiselt poolt aga valla keskmisest tunduvalt suurema sissetulekuga inimeste 
valda elama asumist.  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 
5k 

Tulumaks 
(mEEK) 

1,152  1, 686 2,065 2,264 3,423 4,135 4,767 3,905 1,612 

Elanike 
arv 

902 977 967 933 936 903 812 795 785 

Tulumaks 
ühe 
elaniku 
kohta 
(EEK) 

1277 1 726 2 136 2 426 3 657 4579 5870 4912 2053 

Tulumaks 
ühe 
elaniku 
kohta 
(2003=100
%) 

100,0 100,0 123,8 140,6 211,9 265,3 340,1 284,6 118,9 

Tabel 13. Tulumaksu laekumine 1 elaniku kohta  

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus, täiendatud 2010 

Valla eelarve jaotust majandusliku sisu järgi iseloomustavad aastatel 2002-2006 järgmised 
trendid: 

● Personalikulude osakaalu vähenemine 1,3 korda (arvuline suurenemine 3,3 miljonilt 
kroonilt 4,4 miljoni kroonini ehk 1,3 korda); 

● Majanduskulude osakaalulu kasv 1,6 korda (arvuline suurenemine 1,2 miljonilt 
kroonilt 3,6 miljoni kroonini ehk 3 korda); 

● Eraldiste osakaalu vähenemine 2 korda (arvuline vähenemine 1,3 miljonilt kroonilt 
1,2 miljoni kroonini); 

● Varade soetamine ja renoveerimise osakaalu kasv 16 korda (arvuline suurenemine 
42,3 tuhandelt kroonilt 1,2 miljoni kroonini ehk 28 korda); 
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 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Personali-
kulud 

54,2 50,8 52,2 48,1 40,4 41,2 39,6 45,2 41,9 

Majanda-
miskulud 

19,9 27,0 35,0 31,4 32,7 39,5 32,7 29,8 31,2 

Eraldised 21,0 16,2 8,9 12,8 10,7 9,1 8,8 7,3 16,1 

Varade 
soetamine 
ja 
renovee-
rimine 

0,7 4,5 0,6 3,9 11,0 5,2 11,1 12,7 6,7 

Muud 4,1 1,5 3,3 3,9 5,1 5,0 7,8 5,0 4,1 

Tabel 14. Kulude jaotus majandusliku sisu järgi  

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus, täiendatud 2010 

 

Vaadeldes investeeringute osakaalu eelarve kuludes, võib öelda, et vallal on senini 
tõsiseltvõetav investeerimiskava puudunud. Ühelt poolt on see kindlasti põhjustatud 
vallaeelarve väikesest mahust, teiselt poolt aga investeeringute tähtsuse alahindamisest. 
Arvestatava suuruse saavutas investeeringute osakaal alles 2006.a., ulatudes ligi 10%-ni 
eelarve mahust (1,2 miljonit kr.). 

 

 

 

 
 
 
 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Eelarve 
kulud 
(mEEK) 

6,088 7,245 7,842  8,676 10,879 11,586 13,560 11,479 10,639 

Investee-
ringute 
maht 

30 290 327 896 86 665 335 815 1198 142 411500 1066500 1362 827 353251 

Investeer
ingute 
osakaal 
kuludest 
(%) 

0,5 4,1 1,0 3,4 9,5 3,55 7,87 11,56 3,32 

Tabel 15. Investeeringute maht  

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus, täiendatud 2010  

2010.a. seisuga on võetud suund investeeringute mahu suurendamisele, 2011.-
2013.a. prioriteetsete investeeringute hulka kuuluvad muuhulgas ühisveevärgi ja 
kanalisatsiooni arendamine Lohusuu aleviku ja Vilusi aleviku tiheasustusaladel (v.a. 
uuselamurajoonid kavandatava üldplaneeringu all), munitsipaalhoone renoveerimine 
avalike teenuste osutamiseks (sh perearstikeskus) Lohusuu alevikus Jõe tn 1a. 
Kavandatavate investeeringute omafinantseeringu maht 2011.-2013.a. ulatub 
vähemalt 4,2 mEEK-ini. 
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Tegevuskulude, toetuste ja investeeringute valdkondlik jaotuse osas on enamiku 
valdkondade osakaal eelarves püsinud stabiilsena. Suurim muutus on toimunud 
majandusvaldkonnas, mille osakaal eelarve  kuludes kasvas 2,8 korda. Vaba aja 
veetmisele, kultuurile ja spordile tehtud ning avaliku korra tagamisele tehtud kulutuste 
osakaalud kasvasid vastavalt 1,6 ja 1,5 korda, kuid arvestades nende valdkondade 
summaarselt väikesi kulusid, ei mõjutanud nad praktiliselt valdkondade rahastamise 
üldpilti. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Haridus 48,8 41,4 38,6 38,9 43,7 

Sotsiaalne kaitse 13,1 11,2 12,5 14,6 12,5 

Valitsussektori 
üldised teenused 

23,3 16,6 17,9 16,7 15,2 

Majandus  4,0 5,0 6,1 7,0 11,0 

Keskkonnakaitse 0,0 0,5 0,4 1,1 2,3 

Elamukommunaal- 
majandus  

0,0 1,7 3,7 4,9 5,2 

Vaba aeg, kultuur, 
sport 

5,8 21,4 17,8 16,1 9,3 

Tervishoid 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 

Avalik kord 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 

      

Tabel 16. Tegevuskulude, toetuste ja investeeringute valdkondlik jaotus  

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus  

Munitsipaalasutused  
Lohusuu kool  
Lohusuu kultuurimaja 
Lohusuu huvikeskus 
Lohusuu raamatukogu 
Piilsi raamatukogu 

 
1 270 000 
589 500 
158 500 
100 700 
118 200  

Valla (kaas)omandis olevad ettevõtted ja 
sihtasutused (loend, valla osalused suurus 
% ja tegevusvaldkond) 

 

Tabel 17. Valla eelarvest finantseeritavad munitsipaalasutused  

Allikas: Lohusuu Vallavalitsus 
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→ Vaatamata vähesele investeerimistegevusele valla eelarve raames 
2007-2010, on vajalik uue üldplaneeringu kehtestamisel ja selle 
tegevuskava realiseerimisel näha ette valla eelarves rahalisi vahendeid 
investeeringuteks infrastruktuuri, mis soodustavad elukeskkonna ja 
ettevõtluse arengut piirkonnas. Seda eelkõige valla tiheasustusaladel 
(vallakeskus Lohusuu jt valla külad-asulad).  
→ Perioodil 2010-2013 tuleb prioriteediks seda investeeringud 
infrastruktuuri ja avalike teenuste arendamisse, mis tuginevad 4 valla 
Peipsi järve ranna-ala üldplaneeringust ja 2010.a. koostatud valla 
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavast.  
Senisest aktiivsemalt on vaja leida võimalusi sihtfinantseeringute 
taotlemiseks EL struktuurifondidest ja teistest sihtfinantseerimisallikatest 
investeeringute realiseerimiseks nähes sealjuures ette omafinantseeringu 
katte valla eelarves. 
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5. SWOT analüüs 
 Tugevused nõrkused võimalused ohud 

asend Loodus (mets, Peipsi 
järv, jõgi)- kalapüük, 
turism, jahindus 

 via Hanseatica suuna elavdumine 
Loodusturismi populariseerimine 

Haldusreformi ebamäärasus 

rahvastik Põliselanikkond, kes 
hindab kodukohta 

Vananev elanikkond Maapiirkonnas looduse keskel elamise 
populariseerimine 

Mitu tõmbekeskust lähipiirkonnas, 
elanike lahkumine 

haridus Tugev kool, lasteaed, 
kakskeelne õpe 

Osa õpilasi käib naabervalda kooli, puudub 
ülevaade kodukohast õppima lahkunud 
elanikest 
Vähesed võimalused õpetajate arenguks 

Lastelaagrite korraldamise kasvav trend 
 

 

ettevõtlus 
ja tööhõive 

Olemas hea sadama 
välja arendamise 
eeldused. 

Vähene tööhõive,  
Inimeste väike konkurentsivõime tööturul 
(motivatsioon, keeleoskus). 
Vähe ettevõtteid. 
Vähene ettevõtlikkus. 

Turismi kiire areng Ida- Eestis 
Turismivaldkonna (ettevõtete) 
koostöövõrkude tekkimine 
Eraisikute suurenev maksevõime, millest 
tulenevalt kasvab sadamaga seotud 
teenuste hulk 

 

kommu-
naal-
majandus 

 Ühistransport ei ole piisav 
Puudulik infrastruktuur- elekter, vesi, kanal, 
internet, prügimajandus, heakord 

 Mida rohkem tekib autosid 
suuremale osale elanikkonnast seda 
halvemaks muutub ühistransport 
vähemusele. 

kultuur ja 
sport 

2 tugevat kultuuri 
kõrvuti  
44 kultuurimälestist 

Kultuurimaja puudub 
Spordisaal puudub 

 MTÜde tegevuse hääbumine riiklike 
toetuste puudumisel 

tervishoid 
ja sotsiaal-
valdkond 

 Valla hoonete olukord on halb 
Puuduvad elamispinnad töötajatele 
Olemasolevad teenused elanikkonnale 
nõrgad- arstiabi, sotsiaalteenused 
Puudub päevakeskus 

 Liiga palju sotsiaaltoetusi süvendab 
inimestes õpetatud abitust 

juhtimine, 
planeerimi
ne ja maa-
kasutus 

Hea koostöö elanike ja 
vallavalitsuse vahel 
küla sees 
Aktiivne elu külades 

Maade erastamine pooleli  
Puudub küladevaheline koostöö valla piires 
Suhtlusprobleemid elanike tasandil  
Koostöö naabervaldadega nõrk 
Valla koduleht ei vasta vajadustele 

Maade tagastamisega kaasnev aktiivne 
tegevus 
Külade koostöövõrgustiku tekkimine 
EL toetusrahade kasutamine valla arengu 
edendamiseks 

Riikliku finantseerimise puudulikkus 
üle antud kohustuste osas 

Arengu-
kava 
elluviimi-

Ettevõtlus vallas 
Aktiivse tööhõivega 
elanikkond 

Tööhõive vähenemine Eesti 
majandussituatsiooni muutumisest tingituna 
ja sellest tulenev maksude laekumise 

Sihtfinantseeringuallikate ulatuslikum 
taotlemine ja tõhusam kasutuselevõtt. 
Valla tulude suurendamine kohalike 

Riiklikul tasandil tehtavad (poliitilised 
ja majanduslikud) otsused, mis 
vähendavad valla poolt saadavaid 
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 Tugevused nõrkused võimalused ohud 

seks 
vajalike 
tegevuste 
finantsee-
rimine 

vähenemine (2009-2010). 
Vähene kompetents sihtfinantseeringute 
taotlemisel 
 

maksude jms abil toetuseid või vähendavad valla 
eelarvesse laekuvaid makse. 
Kohaliku elanikkonna tööhõive 
vähenemine, (toimetuleku-)toetuste 
osakaalu suurenemine valla eelarves 
teiste sihtkulude arvelt. 
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SWOT analüüsi alusel võib järeldada, et peamised varad, millele Lohusuu valla edasine areng 
saaks põhineda on esiteks ainulaadne looduskeskkond ja sadam, mis võimaldavad mitmete 
ajaveetmise ja seega ettevõtlusvormide teket, ja teiseks kahte tugevat kultuuri kandev elanikkond, 
kelle aktiivsus on kohaliku arengu aluseks. Väärtuslike aspektide kõrval on peamisteks arengut 
pidurdavateks teguriteks rahvastiku vähesus ning vananemine, millest tulenevalt ei ole võimalik 
valda jätkusuutlikult arendada ja elanikkonnale piisavalt teenuseid pakkuda. 

Väliskeskkonna osas peaks Lohusuu vald kindlasti ära kasutama inimeste suundumust otsida uusi 
ja huvitavaid puhkusevõimalusi ning kasutama selleks EL toetusrahade abi. Riskid, millega 
tegevuste planeerimisel arvestada on maareformi venimine, mis pärsib oluliselt nii vallavalitsuse 
kui ka vallas tegutsevate ettevõtete tegevust ning läheduses asuvate keskuste kõrval teisejärgulise 
piirkonna maine tekkimine. 

Turismi arendamine 

Kuna eelnevast analüüsist ning arengukava käigus teostatud arutelude ja analüüside alusel on 
turism määratletud kui kõige suurema potentsiaaliga valdkond, siis on selle osas viidud läbi 
eraldiseisev SWOT analüüs. Samuti on edaspidi toodud turismi osas välja eraldi eesmärgid ja 
tegevused. 

Peamised potentsiaalsed sihtgrupid, kelle haaramiseks tuleb tööd teha on: 

Sihtrühm Soovitava teenuse kirjeldus Infokanalid 

Siseturistid Ühe- või mitmepäevased retked „linnast välja“ 
kohtadesse, mille kohta on teavet 

Internet, 
turismiinfopunktid teel 

Tallinnas peatuvad 
välisturistid 

Ühepäevased külaskäigud/pakettreisid 
huvitavate vaatamisväärsuste/atraktsioonidega 
tutvumiseks 

Internet 
Reisibürood 
Talllinna hotellid 

Via Hanseatical 
liikuvad turistid 

Trassil mitmekesist teenust  (söök, side, 
kauplus, pesemine) pakkuvad peatuskohad  
ja/või lühemad kõrvalepõiked tähistatud 
huvitavate üksikobjektide juurde 

Internet, 
turismiinfopunktid teel, 
viidad,  
Kaardid  

Spetsiifilise huviga 
turistid 

Ökoturism, linnuvaatlemine, seiklusturism, 
kanuumatkad, ratsamatkad, jne 

Internet, 
Erialaliidud ja 
ühendused 
Sõbrad, tuttavad 

Kooliõpilased Suvelaagrid ning loodusretked (majutus, 
toitlustus, seiklusrajad, aktiivne tegevus) 

Internet 
Koolid  

 
Peamised järeldused sihtgruppide analüüsist on: 

 puudulik info levitamine; 
 objektide/atraktsioonide puudulik arendus.  

Info leviku osas ei ole siseturistidel interneti kaudu ega välisturistidel reisibüroode kaudu võimalik 
teada saada,  mida on Lohusuus vaadata. Samuti on turismiinfopunktides saadaval vaid üksikute 
majutusasutuste visiitkaardid. Objektide osas ei ole olemasolevad vaatamisväärsused piisavalt 
tähistatud ning olemasolevad turismiressursid turismiteenusteks välja arendatud. Samas on 
ressursid Lohusuus kindlasti olemas ja turismi arendamiseks potentsiaal olemas. 
 
Peamised nõrgad küljed, mille eemaldamiseks tuleb tööd teha: 

 laiemale publikule atraktiivse turismiobjektide/ atraktsioonide puudumine 
 võimalikud on turismiobjektid tähistamata, ligipääs raskendatud ja puuduvad 

parkimisvõimalustega; 
 turismialane info internetis halvasti kättesaadav või puudulik, 
 
 turismialane koostöö tagasihoidlik, puuduvad süstemaatiliselt arendatavad maakondliku 
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ja kohaliku tähtsusega turismiklastrid; 
 hetkel suuremate gruppide ööbimisvõimaluste puudumine; 
 suuremate gruppide toitlustusvõimaluste puudumine; 
 internet pole keskustest väljaspool kättesaadav; 
 turismi- ja teenindusalase ettevalmistusega inimeste vähesus; 
 turismi ja rekreatsiooni käsitlus kohaliku omavalitsuse tasandil nõrk. 

 
Nõrkuste eemaldamiseks koostatakse tegevuskava, mis ei saa kindlasti olla valla tegevuskava, 
vaid peab hõlmama kõiki turismiga seotud era-, avaliku ning mittetulundusvaldkonna 
organisatsioone. Tegevuskava sisaldab nii lühiajalisi tegevusi, nagu turismiobjektide tähistamine, 
kui ka pikaajalisi tegevusi, nagu võimalike atraktsioonide tasuvusanalüüsid ja arengukavad. 
 
Võimalused, mille kasutamine kiirendaks turismi arengut Lohusuus: 

 Siseturismi jätkuv kasv; 
 „tagasi loodusesse“ suundumuse üldine tugevnemine; 
 Peipsiäärse piirkonna avastamine siseturistide poolt; 
 Vene turistide liikumine Narva-Jõesuust edasi Peipsi piirkonda; 
 Riiklikud investeeringud maakonna üldise infrastruktuuri arendamisse; 
 Erineva suunitlusega  turismiklastrite välja kujundamine avaliku ja erasektori koostöös; 
 Koostöö üle-eestiliste ja rahvusvaheliste turismiorganisatsioonidega ning 

turundusalgatustega; 
 Turismi kui ettevõtluse vormi propageerimine; 
 Koostöö tugevdamine naabervaldadega ühtse turismiedusprogrammi väljatöötamiseks. 

Loetletud võimalused ei realiseeru kindlasti ise ning nendest tuleneva positiivse mõju 
saavutamiseks on vaja teha pingutusi. Tegevuskava koostamisel peetakse silmas loetletud 
võimalusi. 
 
Ohud ja riskid, mille maandamisega tuleb tegeleda: 

Oht/risk Tõenäosus  Maandamise viis 

Potentsiaalsete investorite 
huvi puudus piirkonda 
atraktsioonide loomiseks 

Kõrge Maandatakse investori sisenemise riskid: 
atraktsioonid luuakse koostöövõrgustike poolt, 
talgu korras, osaliselt valla/riigi toetusega, 
võimalusel arendab vald objekti välja ja annab 
operaatorile rendile. 

Koostöövõrgustikud ei kujune 
vallas välja 

Kõrge/ 
Keskmine 

Valla poolt määratakse vastutav isik  
Kutsutakse regulaarselt kokku turismi arendamise 
nõukoda 
Nõukoda kaardistab kõik võimalikud 
koostöökohad 

Turismiteenuse pakkujad ei 
reageeri piisavalt paindlikult 
klientide soovidele ja 
vajadustele 

Keskmine  Turismiettevõtjate koolitusvajadus kaardistatakse  
Turismiettevõtted korraldavad ühiselt 
(teenindajate) koolitusi 

Maa-omanike ja kohalike 
elanike võimalik vastuseis 
atraktsioonide ehitamisele 

Madal  Kõik osapooled kaasatakse turismi arendamisse 
juba algstaadiumis ning kõik saavad oma huvi 
piisavalt vara välja öelda. 
Atraktsioonid luuakse võimalusel valla maadele 

Turistide voog ületab kohaliku 
(loodus-)keskkonna 
piirtaluvuse 

Madal  Turismiatraktsioonid paigutatakse valda nii, et 
ühte piirkonda ei tekiks liiga suuri turistide 
voogusid. 

Turismiobjektide (üritused, 
loodus- ja kultuuripärand) 
hävimine 

Madal  Turismi nõukoda määrab turismiobjektide 
korrashoidmisele konkreetsed vastutajad 
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Kuna Lohusuu turismipotentsiaaliga piirkonnad ei ole piiritletud valla piiridega, vaid hõlmavad ka 
Alajõe ja Tudulinna osa, siis on mõttekas arendada piirkonda koos. 
 

II OSA. ARENGUSTRATEEGIA 

1. Arengueeldused/ potentsiaal 
Lohusuu valla arengueeldused, millest võiksid saada valla arengu mootorid on järgmised: 

 Loodusressursid ja –tingimused. Lohusuu valla arengut toetab kohalik looduskeskkond, 
Peipsi järve, jõgede, ojade ning metsadega. Praeguseks ei ole nende potentsiaal veel 
täies ulatuses kasutatud. 

 Tugev kool. Pikkade traditsioonidega Lohusuu kool on valla arengu keskpunkt. 
 Kultuuriväärtused. Kahe tugeva kultuuri kooseksisteerimisest tekkiv sünergia on üheks 

võimalikuks piirkonna eripäraks. 
 Aktiivsed inimesed, MTÜd. Nii külades kui mittetulundusühingutesse koondunud 

aktiivsed elanikud on väikese valla ja piiratud ressursside puhul valla arengu mootoriks. 
 Sadam. Võimalus välja ehitada korralik sadam toob Lohusuule mitmeid logistilisi ja 

turismivaldkonna eeliseid. 
Nimetatud arengueelduste baasil on välja töötatud valla visioon, missioon, eesmärgid ning 
prioriteedid. 

2. Lohusuu valla visioon 
Lohusuu vald on hinnatud elamis- ja puhkepiirkond, mille tugevusteks on pikaajalised haridus- ja 
kultuuritraditsioonid, looduslähedus, koostöö ning turvalisus. 

3. Missioon ja põhiväärtused 
Lohusuu vallavalitsuse missiooniks on luua avatud ja koostöövõrgustikel põhineva vallajuhtimise 
kaudu elanikele mugav ja vajadusi rahuldav elukeskkond, turistidele atraktiivne puhkepiirkond koos 
vaba aja veetmise võimalustega ning ettevõtjatele soodne ettevõtluskeskkond. 

Missiooni elluviimise aluseks on järgmised põhiväärtused: 

 inimeste kaasamine ja väärtustamine 
 avatud ja läbipaistev juhtimine ja infovahetus 
 koostöövõrgustike edendamine 

4. Arengusuunad ja eesmärgid 
Lohusuu valla püsimise ja eduka arengu jaoks on kriitilise tähtsusega kolme grupi heaolu.  

 Kohalike elanike rahulolu ja tugev kohaidentiteet tagavad valla stabiilsuse ning 
positiivse õhkkonna. See on aluseks teiste vallale oluliste gruppide hinnangutele ja 
huvile valla vastu. 

 Ettevõtjate rahulolu toob kaasa investeeringuid ja uusi töökohti, suurendades nii 
kohalike elanike kui valla külaliste heaolu.  

 Valla külaliste, turistide positiivsed hinnangud on aluseks valla maine tõusule mujal 
Eestis ja maailmas.  

Peamisteks arengusuundadeks Lohusuu valla puhul on seega: 

 Elanikkonna arvu stabiliseerimine 
 Kultuuride väärtustamine ja kasutamine 
 Ettevõtluse ja turismi arendamine 
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Nimetatud kolme suuna arendamise tulemusena saavutatakse valla visioon aastaks 2013. 

 
 
Tulenevalt kaardistatud ressurssidest, nõrkustest, võimalustest ja ohtudest on Lohusuu turismi 
arendamise arengueesmärgid aastatel 2007- 2013 järgmised: 
 

 Koostöövõrgustike baasil on valmis Lohusuu valla turismipaketid 

 Turismiinfo Lohusuu võimaluste osas on levitatud sihtgruppide poolt kasutatavate 
kanalite kaudu 

 Vallas on 1 suurem turismiobjekt, mis toimib “turismimagnetina” 

 
Eesmärkide täitmisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

 Kõik vallas asuvad turismiga tegelevad organisatsioonid ja ettevõtted peavad olema 
avatud koostööle; 

 Vald võtab enda peale koordineeriva rolli, kuid sisu peab tulema ettevõtetelt; 

 Vald teeb võimalikult palju koostööd maakonna ja naaberomavalitsuste tasandil; 

 Võimalikult palju arendust rahastatakse (valla abil) projektipõhiselt toetusfondides 

4.1. Elanikkonna arvu stabiliseerimine elukeskkonna arendamise abil 

Lohusuu valla probleemiks on sarnaselt paljudele teistele maapiirkondade väikevaldadele 
elanikkonna vananemine ning noorte ja aktiivsete inimeste lahkumine vallast. Rahvastiku 
arengutest tingitud aktiivsuse langus ja muud negatiivsed muutused võivad põhjustada valla kui 
terviku jätkusuutlikkuse vähenemise. Seetõttu on Lohusuu valla olulisimaks arengusuunaks 
Elanikkonna arvu stabiliseerimine elukeskkonna arendamise abil. 

Valdkonna üldeesmärk: Lohusuu valla elanike arv on stabiliseeritud 2007.a. tasemel +/- 10 
inimest.  

Arengueesmärkide saavutamine on võimalik kui on täidetud järgmised ülesanded. 

Elamumajandus on tasemel, mis võimaldab kõigil vallaelanikel omada elamiskõlblikku kodu. Vald 
soosib igati aktiivsete, haritud ja edumeelsete inimeste elama asumist valda, luues võimalused 
oma elamispinna soetamiseks või ehitamiseks. Vald soosib igati aktiivsete, haritud ja edumeelsete 
inimeste elama asumist valda luues võimalused oma elamispinna soetamiseks või ehitamiseks. 

Tehniline infrastruktuur on tasemel, mis tagab mugava, ohutu ja esteetilise keskkonna asumites. 
Looduskeskkonna koormus on  vähenenud miinimumini. Infrastruktuuridega seotud teenused on 
vallaelanikele kättesaadavad ja mõistliku hinnaga, sh teed, kommunikatsioonivõrk (tele, telefon, 
internet), vee- ja kanalisatsiooniteenused. 

Valla teed ja tänavad on tasemel, mis võimaldavad ohutult liigelda nii jala, jalgratta kui 
mootorsõidukitega. Kõik valla külad ning valla toimimiseks olulised objektid on ligipääsetavad 
aastaringselt. Vallasisene ja valda läbiv ühistransport vastab vallaelanike vajadustele. 

Haridus on tasemel, mis tagab valla elanike konkurentsivõime. Valla põhikooli lõpetajate 
haridustase võimaldab neil jätkata õpinguid soovitud õppeasutustes. Kõikidel elanikel on võimalus 
omandada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud edu saavutamiseks. 

Tervishoid on tasemel, mis tagab kõikidele vallaelanikele kvaliteetse esmase arstiabi 
kättesaadavuse. Sotsiaalhoolekande süsteem võimaldab vähendada sotsiaalset tõrjutust,  
sotsiaalse erivajadusega inimeste turvalisus, areng ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine on 
tagatud. 

Turvalisust tagavad institutsioonid – politsei ja päästeteenistus, vastavad kaasaja nõudmistele 
pakkudes elanikkonnale operatiivset ja kvaliteetset teenust. 
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4.2. Ettevõtluse arendamine ettevõtluskeskkonna arendamise abil 

Piirkonna konkurentsivõime tähtsaks eelduseks on rahuldava ettevõtluskeskkonna kujundamine. 
Lohusuu valla teiseks oluliseks arengusuunaks on ettevõtluse arendamine ettevõtluskeskkonna 
arendamise abil.  

Valdkonna üldeesmärk: Lohusuu valla ettevõtluskeskkonnas on olemas vajalik infrastruktuur ja 
ettevõtluse arenguks vajalik info. 

Arengueesmärkide saavutamine on võimalik kui on täidetud järgmised ülesanded. 

Tehnovõrgud on tasemel, mis võimaldab ettevõtetel tõrgeteta toimida ja oma ettevõtlusalaseid 
eesmärke täita kõige optimaalsemal viisil. 

Väikeettevõtlus on konkurentsivõimeline haarates alternatiivseid ja arenguvõimelisi 
tegevusvaldkondi. Väikeettevõtjad omavad igakülgset informatsiooni oma tegevuse  
arendamiseks. Arvestatav osa vallaelanikest on hõivatud väikeettevõtluses. Kõigil valla maadel on 
heaperemehelik omanik, kes kasutab maad säästlikult ning otstarbekalt. 

Teenindussektor on tasemel, mis vastab vallaelanike, valla ettevõtete ja valla külaliste vajadustele. 
Põllumajandussektor on tasemel, mis tagab kõigi põllumajandusmaade efektiivse ja säästliku 
majandamise. Kasutust leiab kogu kogunenud põllumajanduslik inimkapital ning looduslikud 
ressursid. Elatustalud on suures osas asendunud tootmistaludega. 

4.3. Kultuuride ja looduse väärtustamine osana valla traditsioonidest 

Lohusuu vald asub looduskaunis piirkonnas. Valla metsad, jõed-järved ning maastikud on 
ideaalsed puhkamiseks ja looduse tundma õppimiseks. Sellise turismipotentsiaali maksimaalseks, 
samas säästlikuks ärakasutamiseks hetkel piisavad tingimused puuduvad. Vallas puudub toimiv 
turismiettevõtete võrgustik. Planeerimata ning korraldamata on turismimarsruudid ning puhkealad. 
Kuna piirkonna maine kujuneb paljuski valda külastavate inimeste hinnangute baasil, on 
turismivaldkonna arendamine valla jaoks väga vajalik. Kolmandaks arenguprioriteediks Kultuuride 
ja looduse väärtustamine osana valla traditsioonidest. 

Valdkonna üldeesmärk: Kultuuride sünergia on mittetulundussektori põhjal kujundatud Lohusuu 
valla kaubamärgiks ning selle alusel on välja töötatud kaubamärk, 3 piirkonnaspetsiifilist 
turismiteenust ning 5 kohalikele elanikele suunatud korduvüritust. 

Arengueesmärkide saavutamine on võimalik kui on täidetud järgmised ülesanded. 

Kultuurielu ja vaba aja veetmise võimalused on tasemel, mis võimaldavad inimestel taastada ja 
säilitada elujõu. Kõigile on tagatud põhiseaduslikud õigused kultuurilise ja religioosse tegevuse 
arendamiseks. Kõigile on tagatud sportimise ja isetegevuse võimalused. Vald hoiab ja arendab 
väärtuslikku kultuuripärandit. 

Kohalik omaalgatuse, külaliikumise ja üksikisikute ühiskondliku tegevuse kaasamine on loonud 
olukorra, kus kõik valla ühiskondlikud grupid osalevad piirkonna heaolu tagamisel ning 
arenguideede genereerimisel ja elluviimisel. Külakogukondade identiteet on tugevasti seotud 
kodukandiga. 

Valla looduslikud, majanduslikud ja sotsiaalsed ressursid ja –võimalused on valla 
turismipotentsiaali edendamiseks rakendatud määral, mis tagab nende ressursside säilimise ning 
arenemise. Lisaks suvisele puhkehooajale on ära kasutatud ka talvised võimalused. 

Lohusuu valla keskus – Lohusuu alevik on kujundatud atraktiivsemaks ka turismi seisukohast. 
Selle ajalooline ja looduslik pärand on eksponeeritud tasemel, mis loob külalistele ja vallaelanikele 
positiivse emotsiooni. 

Loodus- ja muinsuskaitse on tasemel, mis tagab vallas kasvavate haruldaste liikide, väärtuslike 
elupaikade, muinsuskaitselise väärtusega objektide ja muude valla, maakonna või Eesti jaoks 
oluliste objektide ja nähtuste säilimise. Lohusuu vallas elavad ning valda külastavad inimesed 
hoiavad, kaitsevad loodust. Lohusuu valda tuntakse tema hästi säilinud looduse ja 
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kultuuriväärtuslike objektide poolest.
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III OSA. TEGEVUSKAVAD 

3.1 Tegevuskava 

3.1.1 Elanikkonna arvu stabiliseerimine elukeskkonna arendamise abil 

Täiendatud ja täpsustatud 2010, kattes perioodi 2010-2013. Täiendused lisatud eraldi tabelina. 

valdkond Tegevus 

kavandatud aeg 

vastutaja allikad 2007 2008 2009 2010 

Elamumajandus 
Üldplaneeringu muutmine, täpsustamine 
(vajadusel)  250 000   Tegelik  

ehitusnõunik, 
maakorraldaja, 
sisse ostetud 
teenus valla eelarve 

Veemajandus 

Lohusuu aleviku ühisvee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi rajamine, etapid I – III 
Vilusi küla ühisvee- ja kanalisatsioonisüsteemi 
rajamine (2011-2013)       

  Uuselamurajoonide infrastruktuuri arendamine     

ehitusnõunik, 
maakorraldaja, 
sisse ostetud 
teenus 

valla eelarve, KIK 
toetus 

  Lohusuu alevik  7 000 000      

  Vilusi- Mustvee   14 250 000     

  Munitsipaalmaade taotlemine     maakorraldaja valla eelarve 

  
kultuurimaja (tulevane rahva maja), 

Avinurme tee 16 5 000       

  vallamaja, Avinurme tee 39   5 000     

  kool +huvikeskus Avinurme tee 63 5 000       

  erivajadustega kool Avinurme tee 65   5 000     

  endine huvikeskus Avinurme tee 18  5 000      

  perearstikeskus, Jõe tn 1    5 000     

  Piilsi raamatukogu/kool 5 000       
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valdkond Tegevus 

kavandatud aeg 

vastutaja allikad 2007 2008 2009 2010 

  Piilsi raudteejaam  5 000      

  Tartu mnt 2 korter   5 000     

  Vilusi külaplats 5 000       

  Piilsi palliplats 5 000       

  Raadna külaplats 5 000       

  Avinurme tee 4  5 000      

  Puhastusseade 5 000       

  Eesti kalmistu   5 000     

  Vene kalmistu   5 000     

  kitsas sild  5 000      

  Avijõgi   5 000     

  Bussijaam  5 000      

  park, Jõe tn 1 vastas  5 000      

  Venemetsa rand  5 000      

  Veneküla rand  5 000      

  Maade kinnistamise lõpetamine x x     maakorraldaja   

Kommunaal-
majandus Jäätmekava koostamine   50 000     

vallavanem, 
ehitusnõunik  valla eelarve 

  
Jäätmekonteinerite paigaldamine ja äraveo 
korraldamine     

vallavanem, 
ehitusnõunik  valla eelarve 

  Lohusuu alevik  10 000      

  
Elamute juurde jäätmekonteinerite paigaldamise 
korraldamine  x x  

vallavanem, 
ehitusnõunik 

valla eelarve, KIK 
toetus 

  
Ohtlike jäätmete kogumise ja äraveo 
korraldamine    x    

vallavanem, 
ehitusnõunik 

valla eelarve, KIK 
toetus 

Teed ja transport Valla teede ja tänavate korrashoid ja remont 250 000 250 000 250 000 250 000 ehitusnõunik   

  Tänavavalgustuse väljaehitamine     ehitusnõunik   

  Lohusuu alevik 150 000       

  Bussipeatused  100 000      
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valdkond Tegevus 

kavandatud aeg 

vastutaja allikad 2007 2008 2009 2010 

  Juurdepääsuteede rajamine veekogudele     ehitusnõunik   

  Vilusi  x x     

  Lohusuu alevik  x x     

  Vallasisese ühistranspordiliini korrastamine x x     vallavanem   

Haridus 
Lasteaiateenuse osutamiseks vajalike ruumide 
renoveerimine x 200 000     

vallavanem, 
kooli direktor 

valla eelarve, 
EAS toetus 
(avalike teenuste 
arendamine) 

  Lasteaia mööbli soetamine x 100 000    

valla eelarve, 
EAS toetus 
(avalike teenuste 
arendamine) 

  Kooli arengukava koostamine x    kooli direktor   

  Haridus- ja kultuuriasutuste renoveerimine     ehitusnõunik   

  
Lohusuu huvikeskus (raamatukogu jt 

ruumid)  100 000    

valla eelarve, 
hasartmängu 
toetus 

  Piilsi raamatukogu aknad, fassaad  500 000    

valla eelarve, 
hasartmängu-
toetus 

 Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine  x x  kooli direktor 
valla eelarve, KIK 
toetus 

  Kooli staadioni rajamine  x x  ehitusnõunik 

valla eelarve, 
EAS toetus 
(avalike teenuste 
arendamine) 

  Valla kodulehe uuendamine 20 000       vallavanem valla eelarve 

Tervishoid, 
sotsiaal-
hoolekanne Sotsiaalhoolekandekava uuendamine x x     sotsiaalnõunik valla eelarve 

  Päevakeskuse vajaduse selgitamine  x   sotsiaalnõunik valla eelarve 
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valdkond Tegevus 

kavandatud aeg 

vastutaja allikad 2007 2008 2009 2010 

  
Päevakeskuse ruumide renoveerimine endises 
huvikeskuses (vajadusel)   300 000  ehitusnõunik 

valla eelarve, 
hasartmängu 
toetus 

  
Perearsti vastuvõtuvõtu korraldamine uutes 
ruumides (rahva maja)  x x  ehitusnõunik valla eelarve 

  
Koduteenuste vajaduse väljaselgitamine ja 
analüüs x x   sotsiaalnõunik valla eelarve 

  Koduteenuse välja arendamine (vajadusel)   x     sotsiaalnõunik riigieelarve 

Turvalisus 
Päästeteenistuse üle viimine uutesse 
ruumidesse     x   vallavanem valla eelarve  

  Vabatahtlike vetelpäästjate projekti toetamine 16 000    vallavanem valla eelarve 

  
Vetelpäästeteenistuse korraldamine avalikes 
randades   x x vallavanem  valla eelarve 

  Päästekaatri hoidmise koha välja ehitamine  50 000   vallavanem valla eelarve 

  
Konstaabli vastuvõtu viimine uutesse 
ruumidesse   x  vallavanem  valla eelarve 

  Abipolitseinike mundrite soetamine x       vallavanem  valla eelarve 

 

3.1.2. Ettevõtluse ja turismi arendamine ettevõtluskeskkonna arendamise abil 

  Tegevus 

Kavandatud aeg  vastutaja 
  

allikas 
  2007 2008 2009 2010 

Ettevõtluskeskkon
d 

Kasutusotstarbe leidmine mahajäetud 
tootmis/põllumajandushoonetele            

  Ninasi kordoni vastas  X    

valla eelarve, 
EAS toetus 
(kohaliku 
ettevõtluskeskko
nna arendamine) 
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eraomanduses olevate mahajäetud 

hoonete korrastamise korraldamine   X      valla eelarve 

Informatsioon 
Ettevõtlusalase info kogumine ja levitamine 
valla kodulehel x     valla eelarve  

  
Teeninduse kohta ühtse viidamajanduse 
loomine  10 000 10 000   

valla eelarve, 
projektid, 
eraettevõtted 

  Turismialase koostöövõrgustiku loomine x       arendusnõunik valla eelarve 

 
Turismi eesmärk 1. Koostöövõrgustike baasil on valmis ja toimivad Lohusuu valla turismipaketid 

tegevus Periood vastutaja eelarve allikas 

2007 2008 2009 2010 

Turisminõukoja loomine X       Arendusnõunik   valla eelarve 

Koostöövõimaluste/kohtade kaardistamine X   x   Turisminõukoda 

valla eelarve 

Loodusturismi pakettide kirjeldamine   10 000     Turisminõukoda valla eelarve 

Loodusretkede (nt. rattaretk koos aardeotsimisega 
loodusest, jne) käivitamise plaani koostamine 

x       Turisminõukoda, 
Arendusnõunik 

valla eelarve 

Ühe suure loodusretke korraldamine   5 000 5 000 5 000 MTÜ või ettevõte 
(kaasfinantseering 
korraldaja, toetused, 
sponsorid) 

valla eelarve, 
hasartmängu toetus 

Kultuuriturismi pakettide kirjeldamine   10 000     Turisminõukoda valla eelarve 

Ida- Lääne  kirikumuusika festivali käivitamise plaani 
koostamine (olemasolevate kontsertide brändi alla 
koondamine) 

x       Turisminõukoda, 
Arendusnõunik 

valla eelarve, 
hasartmängu toetus 

Ühe kontserdi/festivali korraldamine   5 000 5 000 5 000 MTÜ või ettevõte 
(kaasfinantseering 
korraldaja, toetused, 
sponsorid) valla eelarve 

Seiklusturismi pakettide kirjeldamine   10 000     Turisminõukoda valla eelarve 
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tegevus Periood vastutaja eelarve allikas 

2007 2008 2009 2010 

Ühiste spordiürituste (nt. poolmaraton, uisuretk Peipsi 
jääl Vasknarvast Lohusuusse, jne) käivitamise plaani 
koostamine 

x       Turisminõukoda, 
Arendusnõunik valla eelarve, 

hasartmängu toetus 

Ühe suure spordiürituse korraldamine   5 000 5 000 5 000 MTÜ või ettevõte 
(kaasfinantseering 
korraldaja, toetused, 
sponsorid) 

valla eelarve, 
hasartmängu toetus 

Pakettide kohta voldikute koostamine, trükkimine   5 000     Sisse ostetud teenus, 
arendusnõunik  valla eelarve 

Koolitusvajaduste kaardistamine x x x x Turisminõukoda valla eelarve  

Ühiste koolituste korraldamine (3 tk)   20 000 20 000 20 000 Sisse ostetud teenus, 
arendusnõunik 

valla eelarve, EAS 
koolitustoetus 

 
Eesmärk 2. Turismiinfo Lohusuu võimaluste osas on levitatud sihtgruppide poolt kasutatavate kanalite kaudu 

tegevus Periood vastutaja Eelarve allikas 

2007 2008 2009 2010 

Valla piirile suurte teede äärde valla turismivaldkonda 
kirjeldava kaardi koostamine 

  35 000     Sisse ostetud teenus, 
arendusnõunik 

valla eelarve, EAS 
toetus (kohaliku 
külastuskeskkonna 
arendamine) 

Valla olulisemate teede ääres peatuskohtade 
korrastamine 

x x     Sisse ostetud teenus, 
arendusnõunik 

valla eelarve, EAS 
toetus (kohaliku 
külastuskeskkonna 
arendamine) 

Olulisemate turismiobjektide ja –radade tähistamine   x     Sisse ostetud teenus, 
arendusnõunik 

valla eelarve, EAS 
toetus (kohaliku 
külastuskeskkonna 
arendamine) 
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Pakettide kohta koostatud voldikute jagamine 
turismiinfokeskustesse, reisibüroodesse (3x200 tk) 

  x     Arendusnõunik valla eelarve 

Valla turismiettevõtete, MTÜde tegevuse detailne 
kaardistamine, kirjeldamine 

x   x   Turisminõukoda valla eelarve 

Turismialase sisulehe koostamine ja uuendamine 
valla kodulehele 

x x x x Arendusnõunik valla eelarve 

Aktiivne osalemine kodu- ja välismaistes 
turismikettides 

x x x x Arendusnõunik valla eelarve 

Teavitamine olulisemate meediakanalite kaudu valla 
turismi- ja rekreatsioonivõimalustest 

x x x x Arendusnõunik valla eelarve 

 

tegevus Periood vastutaja Eelarve allikad 

2007 2008 2009 2010 

Võimalike atraktsioonide kaardistamine x       Turisminõukoda, 
arendusnõunik 

valla eelarve 

Atraktsioonide tasuvus- ja teostatavusanalüüsi 
koostamine 

  80 000     Sisse ostetud teenus, 
arendusnõunik 

valla eelarve, EAS 
toetus (piirkondade 
arendamise 
väikeprojektid) 

Atraktsiooni võimalike teostajate leidmine, 
läbirääkimised potentsiaalsete investoritega 

  x     Vallavanem  valla eelarve 

Atraktsiooni loomine     x   Vallavanem valla eelarve, EAS 
toetus (kohaliku 
külastuskeskkonna 
arendamine) või 
erasektor 

Atraktsiooni koostöövõrgustikega sidumine     x x Arendusnõunik  valla eelarve 
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3.1.3. Kultuuride väärtustamine osana valla traditsioonidest 

valdkond Tegevus 

kavandatud aeg 

vastutaja allikad 2007 2008 2009 2010 

Kultuur               

  Kultuurikeskusele põhivara soetamine   x x arendusnõunik   

  Näituste viimine uutesse ruumidesse     Elle Vaher  valla eelarve 

  Raamatukogude tegevuse korrastamine       valla eelarve 

  
Lohusuu kooli ja küla raamatukogu 

ühendamine  x   kooli direktor  valla eelarve 

  
Eesti ja vene kultuuride ühisprojektide 
toetamine     arendusnõunik 

valla eelarve, 
hasartmängu toetus, 
teised toetused 

  integratsiooniprojektid        

  kultuuriprogrammid, ühisüritused        

  muud ühisprojektid        

  Kultuurimälestiste korrastamine     arendusnõunik valla eelarve 

  Rootsi kääbaste korrastamine  x x     

  Sidani kivi korrastamine  x x     

  kabelihoonetesse elektri viimine   x x       

Vaba aja 
tegevused Valla ühisürituste korraldamine          arendusnõunik  valla eelarve 

  valla 15 aastapäev 20 000       

  
Seltside esindajate nõupidamised (2 korda 
aastas) x x x x    

  Laste töö-ja puhkelaagri korraldamine x x x x kooli direktor projektipõhine 

Külade 
arendamine Külavanemate valimine         vallavanem  valla eelarve 

  Kalmaküla        

  Tammispää        

  Jõemetsa        

  Kärasi         
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valdkond Tegevus 

kavandatud aeg 

vastutaja allikad 2007 2008 2009 2010 

  Ninasi        

  Piilsi x   x    

  Raadna        

  Vilusi        

  Veneküla        

  Ülejõe küla        

  
Külakoosolekute korraldamine (1 kord 
aastas) x x x x külavanemad  valla eelarve 

  
Mitmefunktsionaalsete külakeskuste 
rajamine x 5 000 000 10 000 000  vallavanem 

 valla eelarve, EAS toetus 
(avalike teenuste 
arendamine) 

  Lohusuu alevik  x x x    

  Külaväljakute taastamine ja rajamine     ehitusnõunik 
 valla eelarve, PRIA 
toetus 

  Piilsi  30 000      

  Vilusi  30 000      

  Raadna   30 000     

  Veneküla   30 000     

  Lohusuu alevik 30 000         valla eelarve, PRIA 
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IV OSA. MONITOORINGUSÜSTEEM 
Arengukava rakendamise kontroll toimub regulaarselt kord aastas ja viiakse läbi hiljemalt 
1.juuniks. Vastavalt seadusele tuleb arengukava ajakohastada hiljemalt 1.oktoobriks. 
Ajakohastamise käigus uuendatakse statistiline materjal, hinnatakse arengustrateegia 
rakendamise edukust, täpsustatakse tegevuskavas esitatud eesmärke ja ülesandeid.  

Valla tegevuskava elluviimise hindamise aluseks on arengunäitajate süsteem, mis 
koosneb iga strateegilise valdkonna näitajatest ja nende sihtväärtustest. 

Arengukava elluviimise hindamisel toimub valdkondade strateegiliste näitajate kogumine, 
analüüsi koostamine ja võrdlus sihtväärtustega. 

Elanikkonna arvu stabiliseerimine elukeskkonna 
arendamise abil 

2006  20101 20132 

Alaliste elanike arv 903 903 /866 850 

Lasteaiakohtade arv  24 48/22 30 

Lohusuu kooli õpilaste arv  48 46/36  40 

Lohusuu koolis põhiharidust omandavate laste arvu suhe 
põhiharidust omandavate laste arvu (%)  

70,3 75,0 80 

Ülalpeetavate määr (%) 58,3 58,3 58,3 

Valla poolt hallatav maa (ha) 8  100 120 

Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga ühinemisvõimalust 
omavate elanike osakaal (%)  

15 15 21 

Valla üldvalitsemiskulud (va valitsussektori võla 
teenindamine) (% vallaeelarvest)  

17,9 17,0 17,0 

Arengukavadele ja planeeringutele tehtud kulutused (% 
vallaeelarvest)  

0,0 2,7/1,14 5 

Projektide kaudu lisandunud raha (% suhe 
vallaeelarvesse)  

0,0 30,0 20 

Ettevõtluse arendamine ettevõtluskeskkonna 
arendamise abil 

   

Ettevõtete arv 100 elaniku kohta  1,3 1,8/2,1 2,4 

Kohapeal töötavate elanike osakaal tööealistest elanikest 
(%) 

22,6 30,0 30,0 

Registreeritud töötuse määr   9,4 6,5 7 

Tegevust alustanud ettevõtete arv aastas  0 2 2 

Kultuuride ja looduse väärtustamine osana valla 
traditsioonidest 

   

Küla-ja kultuuriseltsidele vahendite eraldamine (% 0,5 1,0 1,2 

                                                 
1
 2010.a. näitab esimene arv 2006.a. prognoositud näitajat, teine 2010.a. juuniks realiseerunud tegelikku 

näitajat. 
2
 2010. a. koostatud prognoos 
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vallaeelarvest) 

Huvitegevuses osalevate elanike arv  70 100 120 

Ülevallaliste suuürituste arv   1 3 3 

Külavanematega külad (piirkonnad) 6 8 8 

Külade (piirkondade) arengukavade arv  2 6 6 

Tabel 18. Arengunäitajad, nende väärtused 2006.a. ja indikatiivsed näitajad 2010.a 

 

LISA 1. Koosolekutel osalejad 
 

Urmas Soosalu Lohusuu vallavalitsus 

Toivo Kivi Lohusuu vallavalitsus 

Aire Jago Lohusuu vallavalitsus 

Annela Hinno Lohusuu vallavalitsus 

Anneli Kaasik Lohusuu vallavalitsus 

Urmas Soosalu Lohusuu vallavalitsus 

Natlaja Sumanova MTÜ Logovest 

Urmas Salu Vilusi külavanem 

Annela Hinno Lohusuu vallavalitsus 

Aire Jago Lohusuu vallavalitsus 

Piret Tomson Lohusuu vallavalitsus 

Lembit Nõmm RMK Avinurme metskond 

Evi Gusseva OÜ Torioja 

Uudo Meri Maage talu 

Maie Paju Lohusuu lasteaed 

Anne Kivi Lohusuu lasteaed 

Ene Mägi Lohusuu huvikeskus 

Monika Metsaru OÜ Peipsimaja 

Aivar Madisson  

German Bestsastnoi Germani talu 

Saul Kärberg OÜ Peipsi Grupp 

Ülo Karro MTÜ Piilsi külaselts 

Tatjana Kriiskamägi Lohusuu vallavalitsus 

Toomas Põldmaa Lohusuu vallavalitsus 

LISA 2. Terminoloogia 
Arengukavas on kasutatud järgmisi põhimõisteid: 

Arengukava arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist kavandav 
tegevuskava, mis viiakse ellu tegevuste, projektide ja eelarve kaudu 

Arengustrateegia visiooni realiseerimiseks kokku lepitud üldine teostustee, mis arvestab valla 
tugevusi ja nõrkusi ning väliskeskkonnast tulenevaid võimalusi ja ohte 

Ressursid ja 
piirangud 

tingimused, mis soodustavad või takistavad arengueesmärkide saavutamist 

Arengu-
stsenaarium 

tõenäolise tulevikuolukorra või sündmustiku kirjeldus 
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SWOT-analüüs meetod nähtuse eri külgede analüüsiks (tugevused – nõrkused, võimalused-
ohud) 

Visioon soovitud tulevikupilt, milleni soovitakse teatavaks ajaks jõuda 

Missioon kohustused ja põhimõtted, mida vald peab täitma ja järgima, et jõuda 
soovitud tulemuseni (visioonini) 

Tegevuskava konkreetsete ülesannete loend, mida on eesmärkide saavutamiseks vaja 
täita 
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Kinnitatud Lohusuu Vallavolikogu 

14.12.2015. a määrusega nr 16 

3.1.1 Elanikkonna arvu stabiliseerimine elukeskkonna arendamise abil 

 

Valdkond Tegevus 
Kavandatud aeg 

Teostaja 
Finantseerimis- 

allikad 2016 2017 2018 2019 
 
 
 
 
 

Veemajandus 

Lohusuu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine, etapid I – 

III (sh puurkaevu ja reoveepuhasti rajamine); Vilusi küla ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooni rajamine, sh puurkaevu ja reoveepumpla rajamine 

(2015-2018) 

X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

Elamumajandus 
Uuselamurajoonide infrastruktuuri arendamine  X X X X Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

 Maade munitsipaalomandisse taotlemine lähtuvalt kehtivatest 

üldplaneeringutest ja arengukavast 
X X X X Vallavalitsus KOV 

Kommunaal-

majandus 
Jäätmekava koostamine X X X X Vallavalitsus KOV 

 Jäätmekonteinerite paigaldamine ja äraveo korraldamine X X X X Vallavalitsus KOV 

 
Ohtlike jäätmete kogumise ja äraveo korraldamine X X X X Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

 Lohusuu aleviku jäätmepunkti rajamine  X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

Teed ja transport Valla teede ja tänavate korrashoid ja remont X X X X Vallavalitsus KOV 

 

Teedealuse maa (eksisteerivad ja perspektiivsed teed/tänavad) 

taotlemine munitsipaalomandisse. Lähtudes kehtivatest 

planeeringutest ja varasematest maakorralduskavadest. 

X X X X Vallavalitsus KOV 

 Teede/tänavate remondi-  ja hoolduskava koostamine X X X X Vallavalitsus KOV 

 Avalike teede/tänavate nimekirjas olevate erateede/ -tänavate X X X X Vallavalitsus KOV 
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Valdkond Tegevus 
Kavandatud aeg 

Teostaja 
Finantseerimis- 

allikad 2016 2017 2018 2019 
 
 
 
 
 

vormistamine avalikeks teedeks/ tänavateks. 

 Tänavavalgustuse väljaehitamine, rekonstrueerimine X X X X Vallavalitsus KOV 

     Lohusuu alevik - rekonstrueerimine X X X X Vallavalitsus KOV 

 Kalmaküla (Pihla tee) - ehitamine   X X Vallavalitsus KOV 

 Bussipeatused (Lohusuu) - ehitamine X X X X Vallavalitsus KOV 

 
NN “Sidani” taotlemine valla munitsipaalomandisse kruusa 

kaevandamise eesmärgil kohalike teede remondiks 
X X X X Vallavalitsus 

KOV 

 
Lohusuu Eestiküla kalmistu teenindamiseks vajaliku parkla 

korrastamine ja laiendamine 
X X X X Vallavalitsus 

KOV 

 Lohusuu Veneküla kalmistu teenindamiseks vajaliku parkla  rajamine X X X X Vallavalitsus KOV 

 
Lohusuu parkla-peatumiskoha rajamine (muuhulgas parkimiskohtade 

tagamiseks suurürituste korraldamisel) 
X X X X Vallavalitsus 

KOV 

 Avalike juurdepääsude rajamine veekogudele X X X X Vallavalitsus KOV 

 Vallasisese ühistranspordiliini korraldamine X X X X Vallavalitsus KOV 

 Kergeliiklusteede rajamine X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Lohusuu alevik – Venemetsa parkla X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Tammispää parkla - Mustvee X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Lohusuu alevikus Avinurme tee X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Lohusuu alevikus Jõe tn X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Lohusuu alevikus Järve tee X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 
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Valdkond Tegevus 
Kavandatud aeg 

Teostaja 
Finantseerimis- 

allikad 2016 2017 2018 2019 
 
 
 
 
 

 Tänavate, teede nimesiltide paigaldamine X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

Haridus Lasteaiateenuse osutamiseks vajalike ruumide renoveerimine X X X X 
Vallavalitsus, 

kool 

KOV, fondid, 

programmid 

 Lasteaia mööbli soetamine   X X X X 
Vallavalitsus, 

kool 

KOV, fondid, 

programmid 

 Kooli arengukava koostamine X X X X Kool   

 Haridusasutuste renoveerimine X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Kooli küttesüsteemi rekonstrueerimine X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Reoveepuhasti rekonstrueerimine või uue ehitamine X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Pumbajaama rekonstrueerimine X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 
Avinurme tee 73 hoone (nn vana koolimaja) elektrisüsteemi 

uuendamine 
X X X X Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

 Lohusuu Vabaajakeskuse (raamatukogu jt ruumid) remont X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine X X X X Kool 
KOV, fondid, 

programmid 

 Multifunktsionaalse spordiväljaku rajamine X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

Tervishoid, 

sotsiaal- 

hoolekanne 

Sotsiaalhoolekande arengukava koostamine X X X X Vallavalitsus KOV 

 Lohusuu valla terviseprofiili koostamine X X X X Vallavalitsus KOV 
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Valdkond Tegevus 
Kavandatud aeg 

Teostaja 
Finantseerimis- 

allikad 2016 2017 2018 2019 
 
 
 
 
 

 Jõe tn 1 multifunktsionaalse hoone projekteerimine, väljaehitamine X X X X Vallavalitsus 
KOV, fondid, 

programmid 

 Avinurme tee 42 hoone rekonstrueerimine sotsiaalkorteriteks X X X X   

 Koduteenuse väljaarendamine  X X X X Vallavalitsus KOV 

Turvalisus Päästeteenistuse üleviimine uutesse ruumidesse X X X X 
Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 Päästekaatri hoidmise koha väljaehitamine X X X X 
Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 Tuletõrje veevõtukohtade rajamine, märgistamine ja viidastamine  X X X X Vallavalitsus KOV 

 ATS paigaldamine Avinurme tee 73 hoonesse X X X X Vallavalitsus KOV 

 

3.1.2. Ettevõtluse ja turismi arendamine ettevõtluskeskkonna arendamise abil 

Valdkond Tegevus 
Kavandatud aeg                         

 Teostaja 
  

Finantseerimis-
allikad 2016 2017 2018 2019 

 
 
 
 
 

Ettevõtlus- 

keskkond 

 Ninasi rannaala ja kordoni ümbruse väljaarendamine   

 puhkealaks 
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 
 Lautrikohtade, paadisildade ja slippide rajamine ja   

 korrastamine  
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

  Sadama väljaehitamine koos juurdepääsutee rajamisega X X X X 
Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

  Avijõe suudme süvendamine, muuli rekonstrueerimine X X X X 
Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

Informatsioon  Ettevõtlusalase info kogumine ja levitamine valla kodulehel X X X X Vallavalitsus KOV 

  
Teeninduse kohta ühtse viidamajanduse loomine X X X X Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

   Turismialase koostöövõrgustiku loomine X X X X Vallavalitsus, KOV 
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MTÜ 

 

Turismi eesmärk 1. Koostöövõrgustike baasil on valmis ja toimivad Lohusuu valla turismipaketid 

Valdkond Tegevus 
Kavandatud aeg 

Teostaja 
Finantseerimis- 

allikad 2016 2017 2018 2019 
 
 
 
 
 

Turism Koostöövõimaluste/kohtade kaardistamine X X X X 
Vallavalitsus, 

MTÜ 
KOV 

 

Loodusretke korraldamine X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ,  

Huvikeskus 

KOV, fondid, 

programmid 

 
Kultuuriturismi pakettide kirjeldamine X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

  Ida- Lääne  kirikumuusika festivali käivitamise plaani 

koostamine(olemasolevate kontsertide brändi alla koondamine) 
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 
Kontserdi, festivali ja laada korraldamine X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 
Spordiürituste korraldamine X X X X 

Vallavalitsus,  

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 Piirkonda tutvustava voldikute koostamine, trükkimine X X X X 
Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 
Koolitusvajaduste kaardistamine X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 
KOV 

 
Ühiste koolituste korraldamine X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 

Eesmärk 2. Turismiinfo Lohusuu võimaluste osas on levitatud sihtgruppide poolt kasutatavate kanalite kaudu 

Valdkond Tegevus 
Periood Teostaja Finantseerimis- 

allikad 2016 2017 2018 2019 
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Turismiinfo 
Valla piirile suurte teede äärde valla turismivaldkonda kirjeldava 

kaardi koostamine 
X X X X Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

 
Valla olulisemate teede ääres peatuskohtade korrastamine X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 Olulisemate turismiobjektide tähistamine ja –radade rajamine ja  

tähistamine 
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV,fondid, 

programmid 

 Teavitamine olulisemate meediakanalite kaudu valla turismi- ja 

rekreatsioonivõimalustest 
X X X X Vallavalitsus KOV 

 Võimalike atraktsioonide kaardistamine (lähtuvalt 4 valla Peipsi järve 

ranna-ala üldplaneeringust) 
X X X X Vallavalitsus KOV 

 Atraktsiooni võimalike teostajate leidmine, läbirääkimised 

potentsiaalsete investoritega 
X X X X Vallavalitsus KOV 

 
Atraktsiooni loomine X X X X Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

 
Atraktsiooni koostöövõrgustikega sidumine X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 
KOV 

3.1.3. Kultuuride väärtustamine osana valla traditsioonidest 

Valdkond Tegevus 
Kavandatud aeg 

Teostaja 
Finantseerimis- 

allikad 2016 2017 2018 2019 
 
 
 
 
 

Kultuur 
Vabaajakeskuse renoveerimine   ja vabaajakeskusele põhivara 

soetamine 
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 Kultuurimaja renoveerimine või lammutamine X X X X Vallavalitsus KOV 

  Näituste viimine uutesse ruumidesse X X X X MTÜ KOV 

  
Raamatukogude tegevuse korrastamine X X X X 

Raamatukogud

e juhatajad 
KOV 

 

Piilsi seltsimaja ümbrus (haljastus), lagunenud hoonete lammutamine, 

torustiku renoveerimine 
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

  Eesti ja vene kultuuride ühisprojektide toetamine X X X X Vallavalitsus KOV, fondid, 
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Valdkond Tegevus 
Kavandatud aeg 

Teostaja 
Finantseerimis- 

allikad 2016 2017 2018 2019 
 
 
 
 
 

programmid 

  Integratsiooniprojektid 
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

  Kultuuriprogrammid, ühisüritused 
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

  Muud ühisprojektid 
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

  Kultuurimälestiste korrastamine 
X X X X Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

  Rootsi kääbaste korrastamine  
X X X X 

Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

  Sidani kivi ümbruse korrastamine ja tähistamine 
X X X X 

Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

 Alltoa kivi ümbruse korrastamine ja tähistamine 
X X X X 

Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

 Eesti ja vene kiriku müüride rekonstrueerimine 
X X X X 

Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

 

Lohusuu Eestiküla kalmistu ja Lohusuu Veneküla kalmistu müüride 

rekonstrueerimine 
X X X X Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

 

Lohusuu Veneküla kalmistu laiendamine, kalmistut ümbritseva 

haljasala korrastamine ja juurdepääsutee taastamine kalmistule 
X X X X 

Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

Vaba aja 

tegevused 
Valla ühisürituste korraldamine X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

  Seltside esindajate nõupidamised (2 korda aastas) X X X X Vallavalitsus KOV 

  Laste töö-ja puhkelaagri korraldamine 

X X X X 

Kool, 

Vabaajakeskus, 

Vallavalitsus 

Fondid, 

programmid 

Aleviku ja külade Külavanemate valimine X X X X Külade KOV 
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Valdkond Tegevus 
Kavandatud aeg 

Teostaja 
Finantseerimis- 

allikad 2016 2017 2018 2019 
 
 
 
 
 

arendamine esindajad 

  Külakoosolekute korraldamine (1 kord aastas) X X X X Külavanemad KOV 

  Multifunktsionaalsete külakeskuste rajamine 
X X X X Vallavalitsus 

KOV, fondid, 

programmid 

  Külaväljakute taastamine, rajamine ja hooldamine 
X X X X 

Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 

Lohusuu aleviku puhkeala väljaarendamine (sh multifunktsionaalse 

hoone, juurdepääsuteede, parklate, slippide, paadisildade ja 

puhkeplatside rajamine) 

X X X X 
Vallavalitsus, 

MTÜ 

KOV, fondid, 

programmid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


