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SISSEJUHATUS 
 
 
 
Alatskivi valla arengukava on suunda andev ja tegevusi määratlev dokument  
valla elanikele, asutustele ja ettevõtetele. Arengukava visioon käsitleb valla 
soovitud olukorda aastal 2030. Strateegiad, eesmärgid ja tegevused on 
mõeldud täitmiseks aastaks 2020 ning tegevuskava lähiaastateks.  
Arengukava eelnõu on läbi arutatud elanike poolt ja volikogu poolt läbi 
vaadatud 29. septembril 2011. 
 
Käesoleva arengukava moto on ALATSKIVI - ASJALIK JA KAUNIS. Asjalik 
tähendab, et keskendutakse konkreetsetele ja realistlikele eesmärkidele, mis 
inimeste elujärge parandavad ja kogukonnale kasulikud on. Asjalikkus 
tähendab jätkusuutlikku majandustegevust ja tasakaalus eelarvet. Asjalikkus 
tähendab ka piirkonnas töötavate erinevate oskuste ja teadmistega inimeste 
arvu kasvu. Kaunis tähendab valla ilusaid maastikke, lossi ja teisi 
huviväärsusi, rikkalikku kultuuri, kenasid korda tehtud eluasemeid, ilu 
vallakodaniku hinges ja kehas.  
 
Alatskivi valla arengu üheks kandvaks ideeks on: iga valla elanik on vallale 
tähtis ja igale valla elanikule on vald tähtis. Kogukond mõtleb ja aitab kaasa 
valla arengule. Valla kodanikud on aktiivsed ja neile läheb korda ümbruses 
toimuv. Nad löövad kaasa valla tegemistes ja üritustes, annavad tagasisidet, 
jagavad ideid, teevad ettepanekuid.  
 
Oma kodukohast hooliv kogukond, kes järjekindlalt viib ellu kokkulepitud 
mõtteid, on tugev jõud. Alatskivi valla areng sõltub meie inimestest, 
asutustest, ettevõtetest ja organisatsioonidest. 
 
Arengukava näitab kätte suuna ja viisid, kuidas valitud teel liikuda, et asjalikul 
moel arendada kaunist valda. 
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1. TAUST ja OLUKORD 
Milline on valla arengu hetkeseis ja millele kesken duda 
tulevikus? 

 
 
Rasketes majandustingimustes on Alatskivi vald aastal 2011 säilitanud oma näo ja 
tugevused ning rahvaarv püsib, jätkunud on stabiilne areng kõigil elualadel. Valla 
kõige olulisemad objektid püsivad (suuremad ettevõtted, keskkool, loss, muuseum, 
külakeskused, infrastruktuur)  ja need on saanud tõsise projektitöö tulemusena 
tugeva investeeringusüsti nii Euroopa Liidult kui Eesti Vabariigilt. Laenukoormus on 
vallal väike ja talutav. Enamik avalikest- ja äriteenustest on jätkuvalt kohapeal 
olemas.  
 
Siin on palju väärtusi, mida hinnatakse ka kaugemal  – Kodavere piirkonna rikkalik 
ajalugu ja kultuuripärand, muuseum, Kalevipoja lood, kolme kultuuri põimik, Eestis 
tuntud loss, Peipsiveere piirkonna mitmekesiseim loodus, ravimuda ja mineraalvesi,  
Peipsi järv. On palju eri valdkondade asjatundjaid ja sädeinimesi. Alatskivi on 
suutnud olla Peipsiveere piirkonna keskuseks.  
 
Paraku valla rahvastik vananeb ja sotsiaalselt mitte toimetulevaid inimesi on palju. 
Noori inimesi  lahkub rohkem, kui tagasi tuleb. Rahvaarv on langevas trendis. Raha 
kõikideks eluvaldkondadeks ei jätku -  pidevalt tuleb teha raskeid valikuid tegevuste 
rahastamisel. Kitsaskohtadeks on elanike toimetulek, ebapiisav teedehoid, 
tagasihoidlikud sportimistingimused, Alatskivil korraliku kommertskeskuse 
puudumine, mitterahuldav bussiühendus Tartuga jne. 
 
Kõige suuremad väljakutsed valla arengus järgmisel kümnel aastal on: 
 
 
1) Elanikkonna säilimine ja juurdekasv. Tuleb leida tee, kuidas Alatskivile elama 

meelitada rohkem  peresid ning hoida juba  seniseid elanikke. Lahenduseks on 
elukeskkonna kvaliteedi tõstmine ja eelduste loomine uute töökohtade tekkeks.  
Võtmeküsimuseks on siin uute elamumaade rakendusse andmine ja 
kvaliteetsete eluks tähtsate teenuste tagamine.   

 
2) Keskhariduse püsimine ja areng. Alatskivi identiteedi, kultuuri ja  jätkusuutlikkuse 

aluseks on oma keskkool. Gümnaasiumiastme säilimine on võtmeküsimus 
lastega peredele kindlustunde tagamiseks.  Keskkooli püsimine tagab 
kogukonna arengu ja vaimsuse.  
 

3) Ettevõtluse edasine areng ja edukus.  
      Oluline on olemasoleva ettevõtluse säilimine ja areng. Võimaluseks on   
      turismiettevõtluse mitmekesistamine ja  põllumajandusliku ettevõtluse arenemine  
      ning ettevõtjate omavaheline tihe koostöö. 

 
Käesolevas arengukavas pakutakse välja strateegiad kogukonna edasiseks 
arenguks.  
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2. VISIOON, EESMÄRGID, VÕTMEIDEED 

Millised on meie soovid ja sihid? 
 
 

2.1 Visioon aastani 2030 
 

Alatskivi vald on aastal 2030 Eestis soositud elamis- ja külastuskoht 
Peipsi järve ääres. Maal elamine on populaarne kauni looduse, puhta 
õhu ja mahetoidu ning kohapeal toimivate kvaliteetsete 
igapäevateenuste tõttu. Alatskivi valla elanikkond on suurenenud ca 
10% võrra.  Kuigi tööl käiakse enamjaolt Tartus ja selle ümbruses  on 
ka vallas huvitavaid ja eripalgelisi töökohti. Alatskivi loss on Eestimaal 
ja rahvusvaheliselt tuntud turismiobjekt, millega kaasnevalt on 
Peipsiveere piirkond oluliseks turismi sihtkohaks.   

 
 
     2.2  Alatskivi valla pikaajalised eesmärgid 

 
1. Elanike arvu stabiilne kasv                               
   Aastaks 2020 on vallas inimesi ca 1600, sealhulgas    
   nooremaealisi 20 % rohkem võrreldes 2011.a. 
2. Kogukonna aktiivsuse kasv ja kaasamine valla 

arenguprotsessidesse Seda näitab elanike tihe osavõtt valla 
sündmustest, aktiivne kodanikualgatus, kõrge osalus valimistel, 
tagasiside andmine jne. 

3. Väga hea maine, tugev kohavaim ja omakultuur.                                 
Seda näitavad positiivne vastukaja meedias, osavõturohked 
sündmused, populaarne kultuuriõpe.  

4. Kõrge elukvaliteet ja Eesti keskmised sissetulekud.  
 
 

 2.3 Valla missioon 
 

Alatskivi  kogukonna  harmooniline  jätkusuutlik areng ning 
kodukoha ja oma inimeste väärtustamine 

 
 

  2.4 Valla tunnuslause 
 

„.Alatskivi – koht hingele, vaimule, kehale“. 
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2.5 Arendamise põhimõtted                                                         
         Alatskivi 7A-d  
 

1) Avatus – külalislahkus, avatus uuele, rahvusvahelisus  
 

2) Atraktiivsus – väärt elupaik, ligitõmbav turismisihtkoht, elamuslikud 
sündmused  

 
3) Algatusvõime – initsiatiivikus, uuenduslikkus, elukestev õpe 

 
4) Andekus – loovus, annete avastamine ja arendamine 

 
5) Abistamine – tähelepanelikkus, nõrgemate märkamine, tõhus 

sotsiaalne abi  
 

6) Asjalikkus – realistlikkus, tasuvusega arvestamine, tulu kasvatamine, 
arusaadav juhtimine   

 
7) Alati koos - ühtehoidvad kogukonnad, traditsioonid, koostöömeel, 

koostegemisrõõm, heanaaberlikkus. 
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3. STRATEEGIAD 
Kuidas saavutada oma eesmärke? 

 
Eesmärkide täitmiseks on vaja aastani 2020 ellu viia tegevused, mida võib 
jaotada seitsmeks alateemaks: 
 
 
 

3.1 Peredele sobiv ja turvaline elukeskkond 
 

Esmatähtis on elanike arvu langustrendi peatamine ja seda eelkõige 
elukeskkonna parandamise läbi. On selge, et kõigile töökohti piirkonnas ei 
jätku, küll aga on võimalik elada siinses kaunis keskkonnas ja käia tööl Tartus. 
Samas jääb Tartu liiga kaugele, et käia seal igapäevaste teenuste järgi. 
Olemasolevad teenused on vaja säilitada ja uued välja arendada kohapeal.  
 
Asulates on veel ruumi uute kompaktsete elamualade väljaarendamisele. 
Külades, eriti teede ja veekogude ääres, on ruumi uutele eramutele - 
eksklusiivsetele eramajapidamistele kauni looduse keskel. Aktiivset 
elamuehitust vallas praegu ei toimu, küll aga leidub hoonestamata krunte ja 
vabu hooneid. Alevikus ja külades on suhteliselt vananenud elamufond. 
Alatskivi aleviku korterelamutel on vananenud lokaalsed küttesüsteemid.  
 
Alatskivi valla keskuses on olemas kõik sotsiaalse infrastruktuuri objektid: 
kool, lasteaed, huvikool, raamatukogud, päästeteenistus, perearst, 
hambaarst, apteek, postkontor,  avalik internetipunkt, kauplused ja juuksur. 
Neid tuleb kindlasti säilitada. Teenuste kättesaadavus külades ei ole 
võrdväärne keskasulaga eelkõige puuduliku bussiühenduse tõttu. Probleemne 
on bussiühendus ka Tartuga ebasobivate sõidugraafikute ja marsruutide ning 
aeglase bussiliikluse tõttu. 
 
Alatskivil on küll suhteliselt turvaline elukeskkond, kuid probleemide 
vältimiseks ja kiireks lahendamiseks on vajalik, et politsei on kohapeal. Ka 
turismi arendamine võib kaasa tuua täiendavaid turvalisuse tagamise 
vajadusi.  
 
Tehnilise infrastruktuuri seisukohalt on vaja eelkõige viia tolmuvabaks olulised 
ühendusteed külade ja keskasula vahel ning ehitada kergteid Alatskivilt 
lähtuvalt olulistesse suundadesse. 
 
 
      Strateegiad ja tegevused 
 

3.1.1 Muudame koos era ja kolmanda sektoriga valla elamufondi 
energiasäästlikumaks. Vajalikud on energiasäästu projektid, sh uus 
kombikatlamaja nii valla asutustele kui elamutele, hoonete 
soojustamine. Loome eeldused Alatskivi alevikus tsentraalse 
küttesüsteemi väljaehitamiseks.  
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3.1.2 Korteriühistud korrastavad olemasolevad paneelelamud ja nende 
ümbruse.  

3.1.3 Parandame valla keskasula ja külade visuaalset väljanägemist, 
kasutades näiteks Kodavere kihelkonna mustreid ja värve.  

3.1.4 Loome uutele peredele soodsad võimalused suvekodu, oma maja või 
korteri soetamiseks või ehitamiseks, aidates planeeringutega ja 
sissekolimistoetusega.  Reklaamime neid võimalusi potentsiaalsetele 
huvilistele.  

3.1.5 Laiendame elamumaad Alatskivi aleviku, Nina küla ja Rootsiküla küla 
kompaktse hoonestusega alas. 

3.1.6 Jätkame Nina ja Kokora külakeskuste väljaarendamist, eriti kohalike 
kaasamise ja tegevuste mitmekesistamise suunas, sealhulgas 
sotsiaalne ettevõtlus. 

3.1.7 Loome eeldused Alatskivile vabaajakeskuse väljaehitamiseks ning  
teeniduskeskuse ja turuplatsi rajamiseks. 

3.1.8 Saavutame kokkuleppe pangaautomaadi ülespanekuks Alatskivile. 
3.1.9 Tagame valla haljasalade hooldamise ja rekonstrueerime mõisapargi 

ning puiesteed. 
3.1.10  Korraldame kaasaegse ja toimiva jäätmehooldussüsteemi. Koostöös 
            RMKga loome tingimused Alatskivi järve puhastamiseks. 
3.1.11  Toetame kiire lairiba internetiühenduse ja WiFi võimalusi vallas.  
3.1.12  Aitame kaasa kohaliku ehituse ja remondiga tegeleva ettevõtja 
            tulekule valda. 
3.1.13  Loome tingimused abipolitseinike koolitamiseks ja kaasamiseks 
            elanike turvalisuse tagamisel.  
3.1.14  Aitame kaasa toimiva naabrivalve tekkele. Kaasame kolmanda sektori 

õigusrikkumiste ärahoidmisse. 
3.1.15  Taotleme tolmuvabade teede ehitamist Nina külas ning Alatskivilt 

Kokorale, Palale,  ja Rootsikülla; kergteede ehitamist Alatskivi ja 
Kallaste, Alatskivi ja Koosa ning hiljem Alatskivi ja Kokora, Nina ja 
Kolkja vahel. Seni teeme kruusateedel igapäevast hooldust ja majade 
vahel tolmutõrjet. 

3.1.16  Muudame bussiühenduse Tartuga kiiremaks ja paindlikumaks 
koostöös bussifirmade, riigi  ja naaberomavalitsustega. Käivitame 
kohapeal koguja-liinid. 

 
 
 

3.2 Hinnatud keskharidus ja mitmekülgne alus-, huvi - ning 
täiendharidus ja noorsootöö 

 
Alatskivil asub Peipsiveere piirkonna ainus eestikeelne keskkool ja on suur 
vajadus selle säilimiseks. Lähim sama tasandi kool asub Tartus, mis on liiga 
kaugel (ca 45 km) ja lastega peredele liig kulukas igapäevaseks 
kooliskäimiseks.  
 
On tähtis, et Alatskivile jääb keskkool, mida arendatakse järk-järgult kogu 
ümbritseva piirkonna Peipsiveere Ühisgümnaasiumiks. Selleks on vaja 
kokkuleppele saada nii ümbritsevate valdadega kui riigiasutustega. See 
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tähendab ka elanike ühtset sooviavaldust keskhariduse säilitamiseks ja kolme  
õppesuuna väljaarendamist ning huvihariduse integreerimist kooliga. Samuti 
vajame õpilaskodu väljaarendamist koos Kallaste linnaga. Täiskasvanutel 
peab olema  võimalus saada täiendharidust.  
 
Loome noortele tingimused teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtudes 
nende vajadustest ja huvidest ning toetades omaalgatust. Eesmärgiks on 
efektiivne noorte sotsiaalseid probleeme ennetav töö läbi vaba aja veetmise 
võimaluste arendamise.  
 
 

Strateegiad ja tegevused 
 
3.2.1 Loome Peipsiveere Ühisgümnaasiumi 3 õppesuunaga (reaal- ja 

loodussuund, sotsiaalsuund ning kultuurisuund). Õppekavade 
eripäradest lähtuvalt on kooli oodatud õpilased ka väljastpoolt 
piirkonda. Seni panustame heatasemelise  keskkooli jätkamisse 
Alatskivil.  Investeerime igal aastal hea ja mõnusa õpikeskkonna 
kaasajastamisse.  

3.2.2 Loome ühtse, Peipsiveere piirkondliku hariduspiirkonna, milles  
Alatskivi on hariduse kompetentsikeskuseks. 

3.2.3 Kaugemal elavatel õpilastel loome võimaluse elada kooli ajal 
kaasaegses õpilaskodus. 

3.2.4 Saavutame vabariigi keskmised riigieksamitulemused pakkudes 
hinnatud õpetajatele võimalust teha karjääri just Alatskivil. 

3.2.5 Aitame andekatel areneda (osavõtt aineolümpiaadidest ja 
eriprogrammidest; tublimate tunnustamine). 

3.2.6 Osaleme erinevates noorte arengut toetavates siseriiklikes ja 
rahvusvahelistes projektides. 

3.2.7 Loome Alatskivi kooli juurde mitmekülgsed võimalused huvitegevuseks  
koostöös Alatskivi Kunstide Kooliga ja huviklubidega. 

3.2.8 Võimaldame õpilastel osaleda paljudes erinevates treeningrühmades ja 
ringides ning selleks on nii lastel kui täiskasvanutel kasutada 
mitmekülgsed võimalused ja kaasaaegsed vahendid. 

3.2.9 Renoveerime kooli staadioni ja staadionimaja. 
3.2.10  Loome tehnikaalade huvihariduse võimaluse Alatskivil. 
3.2.11  Korraldame ja toetame huvitegevusega seotud laagreid õpilaste/noorte 

vaba aja sisustamiseks. 
3.2.12  Juurutame töökasvatuse õppeprotsessis, organiseerime jätkuvalt 

töömalevaid õpilastele. 
3.2.13  Alatskivi Kunstide Koolis pakume laialdasi huvitegevusi nii lastele kui  

täiskasvanutele. 
3.2.14  Kindlustame Alatskivil kaasaegse lasteaiateenuse ning vajadusel  

ööpäevaringse lastehoiuvõimaluse. 
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3.3 Aastaringselt aktiivne ja tuntud Eesti turismis ihtkoht  
 

Vallal on suur potentsiaal Peipsiäärse piirkonna eripära tõttu kujuneda Eestis 
üheks tuntumaks turismi sihtkohaks.  Siin saab arendada mitmekesiseid 
turismiliike ja välja töötada erinevatele sihtgruppidele suunatud turismipakette 
kultuuri-, kalastus-, loodus-, aktiivse puhkuse-, konverentsiturismi alal. 
Alatskivi saab olla nn Peipsi-äärse puhkuse keskseks lähtepunktiks, kuna 
vallas asub piirkonna atraktiivseim ja külastatavaim objekt – Alatskivi loss. 
Piirkond, kuhu tullakse, on mitmekesine ja turismiga tegelejate koostöös  saab 
pakkuda terviklikku turismielamust. Oluline on koostöö naabervaldadega 
turismivaldkonna arendamisel.  
 
Alatskivi lossi arendamine on loonud eeldused kogu piirkonna 
turismiettevõtluse hüppeliseks arenguks. Kui senini on valla peatähelepanu 
olnud mõisa peahoone ehk Alatskivi lossi arendamisel turismikeskuseks, siis 
lähiaastatel on prioriteetne välja arendada kogu mõisakompleks koostöös era- 
ja kolmanda sektoriga. Lossi kõrvalhoonetesse on võimalik rajada spa-hotell 
koos väikese ujula ja saunadega, hobusetall, lossi keldrisse mõisateenijate 
vahakujude muuseum, keraamika- ja käsitöötoad. Lisaväärtust annavad 
mõisapargi iluaiad, korrastatud alleed, järve äärde avalik atraktiivne ranna 
rajamine koos promenaadiga. Matkaradade korrastamine RMK-ga koostöös ja 
loodushariduse andmine MTÜ Alatskivi Looduskeskuse arendamisel, loovad 
eeldused loodusturismi paremaks käivitumiseks. 
 
Alatskivi sobib suurepäraselt suurte festivalide ja sündmuste korraldamiseks. 
 
Senini on vähe rakendatud Peipsi järve võimalusi aktiivseks rannapuhkuseks. 
Vajadus on veesõidukite, sh purjekate rakendamisega seotud tegevusi 
toetada ja aidata arendamist  planeerida.   
 
Oluline turismisektoris valitseva sesoonsuse vähendamine läbi uute teenuste 
väljaarendamise ja sündmuste loomise toetamise, et püsiks aastaringne huvi 
piirkonna vastu. 
 
 

Strateegiad ja tegevused 
 
3.3.1 Töötame välja hästitoimiva turismi sihtkoha kontseptsiooni ja 

rakendame selle. Teeme koostöös turismiettevõtjate ja kolmanda 
sektoriga piirkonnale ühisturundust, sh viidad, koduleht, infovoldikud 
jne. Avame infopunkti valda läbiva põhimaantee äärde, kust saadakse 
infot kogu piirkonna turismi kohta. Võtame tööle infopunkti töötaja. 

3.3.2 Kasutame aktiivselt Sibulatee märgise tuntust oma valla turismi 
arendamisel. Oleme MTÜle Sibulatee heaks koostööpartneriks. 

3.3.3 Arendame kogu mõisakompleksi terviklikult välja kaasates era- ja 
kolmanda sektori.  

3.3.4 Tutvustame ja eksponeerime Liivi Muuseumis eripärast Kodavere 
kultuuri.  

3.3.5 Soodustame kala- ja jahiturismi arengut.   
3.3.6 Loome tingimused seiklusparkide rajamiseks Peipsi äärde ja teiste 
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järvede piirkonda. Toetame Alatskivi Looduskeskuse tegevust 
loodusturismi atraktiivse pakkujana.  

3.3.7 Aitame korraldada aastas 2-3 turistidele suunatud suurüritust.  
3.3.8 Loome eeldused Nina külas paatide randumiskoha rajamiseks ja 

veeturismiteenuste pakkumiseks.  
3.3.9 Soodustame erinevat tüüpi majutuskohtade teket.   
3.3.10 Teeme koostööd erasektoriga  kohaliku ravimuda ja mineraalvee 

kasutusse võtmiseks. 
 

 
3.4 Arenev ja kohalikel ressurssidel põhinev edukas   
ettevõtlus  
 

 
Arenguks ja tööpuuduse vähendamiseks on vajalikud ettevõtlikkus, 
täiendavad töökohad ja kvalifitseeritud tööjõud. Vallale on oluline 
olemasolevate ettevõtete stabiilne toimimine. Valla ülesanne on igakülgselt 
aidata kaasa olemasolevate ettevõtete arenemisele ja uute tekkimisele. See 
eeldab soodsa  ettevõtluskeskkonna tekitamist. Panustame koostöösse 
ettevõtjatega infrastruktuuri rajamisel, asjaajamisel, projektide kirjutamisel ja 
koolituste organiseerimisel. Kõiki neid tegevusi tehakse koos partneritega 
kogu Peipsiveere piirkonnast ja maakonnast. 
Eesmärgiks on ettevõtete arvu kasv  ning kohapeal töötavate inimeste arvu 
kasv. 
 
 

Strateegiad ja tegevused 
 

3.4.1 Parandame kogu valla territooriumil kaugtöövõimalusi läbi kiire 
internetiühenduse. 

3.4.2 Korraldame alustavatele ettevõtjatele koolitust kohapeal. Võimalusel 
leiame mentori kohalike ettevõtjate hulgast. 

3.4.3 Arendame töökasvatust koolis. Propageerime töökoha võimaluste 
loomist piirkonna õpilastele kohalikus ettevõtluses.  

3.4.4 Panustame noorte töömalevate toimimisse. 
3.4.5 Juurutame koolis ettevõtlusõpet ja soodustame õpilasfirmade teket. 
3.4.6 Toetame mahepõllunduse levikut ning kohaliku 

põllumajandustoodangu töötlemist kohapeal.  
3.4.7 Käivitame kohaliku turu nii platsil kui virtuaalselt, kus kohalikud 

ettevõtjad pakuvad oma  tooteid ja teenuseid. 
 

 
 

3.5 Silmapaistev kultuuri- ja spordielu 
 
Alatskivi vald on kultuuriliselt rikas paik. Olemas on ajalooline, kultuurilooline, 
arhitektuuriline ja kohapärimuslik (Kalevipoeg) ressurss. Kultuuri 
mitmekesistamisele aitavad kaasa isetegevuskollektiivid, seltsid, keskkool, 
huvikool, muuseumid ja raamatukogud.   
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Kultuuri tarbimine on tõusuteel ja on inimesi, kes oskavad kultuuri edasi 
kanda. Samas on vaja selgemat fokuseerimist erinevatele sihtgruppidele ja 
suuremat asjatundlikkust kultuurikorralduses. Alatskivi Kunstide Koolil on siin 
oma võimalusterohke ja väärikas roll – sellest võiks kujundada Peipsi regiooni 
kultuurimajanduse ja huvihariduse kompetentsikeskus. See tähendab uut 
kontseptsiooni ja täiendavaid ruume. Tuntust on kogunud renoveeritud 
Alatskivi lossis korraldatud väljapoole suunatud üritused. Kuna Alatskivil 
puudub kultuurimaja, on Alatskivi lossi võimalik kasutada maksimaalselt 
piirkonna kultuuriürituste korraldamiseks.  
 
Eesmärgiks on valla kultuurielu edendamiseks maksimaalselt ära kasutada 
Alatskivi lossi tuntuse tõus. Kohalik elanikkond saab osa ka väljastpoolt 
piirkonda tulevatele kultuuritarbijatele suunatud suursündmustest.  
  
Tuleb pöörata tähelepanu kohalikule pärandkultuurile, et tugevdada 
paikkondlikku identiteeti ning tutvustada seda nii koolinoortele kui ka 
turistidele. Kasutada selleks nii Liivi Muuseumi kui ka Alatskivi lossi loodavaid 
uusi võimalusi. 
 
Tingimused sportimisvõimalusteks on olemas, kuid tagasihoidlikud eelkõige 
spordirajatiste näol. Spordirajatistest on olemas keskkooli võimla, 
amortiseerunud staadion, rannavõrkpalli ja indiaca väljak, supluskoht ja 
rakendamata suusarada. Treenerite potentsiaal on kasutamata rahaliste 
vahendite vähesuse tõttu. Toimuvad traditsioonilised spordiüritused: Peipsi 
mängud, võrkpalli-, indiaca- ja korvpallivõistlused, valla suve- ja 
talispordipäevad, jaanijooks, kepikõnd, rulluisuvõistlused.  
  
Eesmärgiks on spordirajatiste kaasajastamine ja sportimisvõimaluste 
mitmekesistamine ning reaalne rakendamine vallakodaniku jaoks. 

 
Strateegiad ja tegevused 

 
3.5.1   Pöörame suuremat tähelepanu kohaliku kultuuripärandi säilitamisele.  
3.5.2   Aktiviseerime koostöös kohalikega seltsiliikumist.   
3.5.3   Toetame jätkuvalt muuseume, kultuuriobjekte ja raamatukogusid. 

Laiendame ka nende funktsiooni vaimu-, loome- ja 
kultuurikeskustena.  

3.5.4 Jätkame traditsiooniliste üritustega: lossipäevad, vabariigi aastapäev, 
jaanipäev, jõulud, vendade Liividega ja E. Tubinaga seotud üritused 
ning spordipäevad.  

3.5.5 Jätkame osalemist Peipsiveert kajastavate  kultuurisaadete tegemisel 
üleriigilises meedias sarnaselt piirkonda tutvustava ETV saatega 
“Mina elan siin” ja raadiouudistega. 

3.5.6  Tugevdame kohavaimu läbi vallapäevade, kohalike inimeste 
tunnustamise, oma sümbolite, märkide  ja  tunnuslausete kasutamise. 

3.5.7   Vajadusel ja tasuvusel ehitame suure kontsertsaali Alatskivi alevikku , 
3.5.8 Laiendame huvihariduslikku tegevust olemasoleva Alatskivi Kunstide 

Kooli baasil. Ühe võimalusena rakendame rahvaülikooli stiilis 
huvihariduse täiskasvanutele.   

3.5.9 Edendame kultuurielu koostöös loomemajanduskeskustega. 
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3.5.10 Leiame Alatskivi seltsiliikumisele tegutsemisvõimalused.  
3.5.11 Aitame kaasa soliidse pubi-tantsukoha tekkimisele Alatskivil. 
3.5.12 Koostöös naaberomavalitsustega võtame piirkonna peale tööle 

kultuuri- ja sporditöö mänedžeri.  
3.5.13 Hoiame korras ja arendame olemasolevaid spordirajatisi. 
3.5.14 Jätkame erinevate spordiürituste korraldamise traditsiooni. 
3.5.15  Loome seiklusraja ja diskgolfi raja koostöös kolmanda sektoriga. 
3.5.16 Alustame täismõõtmetes staadioni/spordiväljaku ja 

mitmefunktsionaalse passiivmaja põhimõttel spordi- ja 
vabaajakeskuse kavandamist kogu Peipsiveere piirkonnale.  

3.5.17 Soodustame erasektoril Alatskivi lossikompleksis välja ehitada 15-25 
m ujula.  

3.5.18 Suurendame sportimisvõimalusi väliskeskkonnas püsivate 
terviseradade, valgustatud suusaradade, kergteede, ATV radade, 
jalgratta- ja matkateede näol.   

3.5.19 Leiame sportmängude treenerite töö tasustamiseks eelarvelised 
vahendid. 

3.5.20 Loome ühtse Alatskivi spordiklubi, kes koordineerib kogu valla ja 
piirkonna sporditegevust. 

 
 
 

3.6 Heal tasemel sotsiaal-  ja tervishoiuteenused  
 

 
Alatskivi valla sotsiaalhoolekanne toimib hästi ning on eeskujuks kogu 
piirkonnas. Samas tuleb sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavust ja 
mahtu suurendada, sest elanikkond vananeb.  
 
Äsja renoveeritud Peipsiveere Hooldusravikeskus on vajalik asutus, mille abil  
saab piirkonnas välja kujundada kogu tervishoiu ja sotsiaaltöö 
kompetentsikeskuse. 
 
Tagame toimetulekuraskustega perede ja erivajadustega inimeste märkamise 
ning sotsiaalse abistamise. Rohkem tuleb tegeleda ka töötutega, pakkudes 
neile erinevaid võimalusi tööturule tagasitulemiseks.  
 
Eesmärgiks on, et iga valla inimene saab kvaliteetset sotsiaal- ja 
tervishoiuteenust. 
  
 
 

Strateegiad ja tegevused 
 
3.6.1   Arendame välja integreeritud hooldus- ja tervishoiukeskuse ühtses 

kompleksis erivajadustega vanurite hooldekodu ja puuetega inimeste 
päevakeskusega. 

3.6.2    Loome koostöös naaberomavalitsustega piirkonda kodututele 
varjupaiga. 

3.6.3   Planeerime ühtset sotsiaalteenuste keskust koostöös EELK Alatskivi 
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kogudusega. 
3.6.4   Korraldame koostöös kolmanda sektoriga töötuks jäänud inimeste 

nõustamist ja tegevusi tööharjumuse taastumiseks ja säilimiseks.   
3.6.5   Tegeleme aktiivselt sotsiaalsetesse riskirühmadesse kuuluvate 

inimestega.  
3.6.6   Tõhustame lastekaitsega seotud meetmete rakendamist, sealhulgas 

loome kohapeal võimalused puuetega laste õpetamiseks. 
3.6.7   Rakendame koostöös naaberomavalitsustega tööle lastekaitsetöötaja 

ja koostame lastekaitse võrgustikutöö alused. 
 

 

 

3.7 Tõhus juhtimine ja tihe koostöö ning tugev  
       kogukonnaliikumine      

 
 
Koostöö vallas ja naaberomavalitsustega on võtmeküsimus piirkonna edasisel 
arengul ja kulude kokkuhoiul. Valla eelarve on väike ja ühiselt saavutatakse 
rohkem.  Tuleb leppida kokku ühine tegevuskava ja prioriteedid, kasutada 
ühiseid keskusi, teha ühiselt hankeid, palgata ühiseid spetsialiste. Alatskivi 
saab vajadusel võtta siin juhtrolli. 
 
Alatskivi, Pala ja Peipsiääre vallal ning Kallaste linnal tuleks parema toimimise 
nimel ühineda koostööpiirkonnaks. Vaja on teha selgitustööd ning mitmete 
läbirääkimiste tulemusel Peipsiveere koostööaparaat luua. 
 
Elades piirkonnas, kus inimesi on vähe, on iga inimene kogukonna jaoks 
väärtus.  
Alatskivi vallas on kogukondlik tegevus hoogustumas, kuid see vajab kindlasti 
rohkem julgustamist ja toetust. Vallas on kohati välja kujunenud olukord, kus 
nö põliselanikud ja sisserännanud hoiavad omaette. 
Eesmärgiks Alatskivi vallas on tugevad kogukonnad, mis pole killustatud ja 
suudavad tegutseda ühiselt Ärksad toimivad kogukonnad ja ergas 
seltsiliikumine, paindlik valla juhtimine ning tihe ja sujuv koostöö eri sektorite 
ja valdade vahel tagab piirkonna arengu mootor. 
 
 

Strateegiad ja tegevused 
 
3.7.1 Tõhusaks juhtimiseks viime läbi meeskondade koolitusi. 
3.7.2 Kaasame juhtimisstrateegiate väljakujundamisse ettevõtjaid ja 

kolmanda sektori esindajaid, et kursis olla nende ootustega. 
3.7.3 Teeme koostööd ümbritsevate omavalitsustega. 
3.7.4 Soodustame valla kogukondade vahelist koostööd läbi ühiste ürituste. 
3.7.5 Toetame külaseltside kogukondlikku tegevust.  
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3.8. Arengukava täitmise jälgimine ja ajakohastamin e 
 

3.8.1. Igal aastal enne eelarve koostamist viime läbi arengukava analüüsi. 
3.8.2. Vajadusel ajakohastame arengukava tegevuskava osa.      
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3.9 Tegevuskava aastateks 2011-2015 
 

Strateegia 
punkt Tegevus Alategevus 2011  2012 2013 2014 2015 Vastutaja 

       3.1 Peredele sobiv ja turvaline elukeskkond 
3.1 Rootsikülla viiva tee 

rekonstrueerimine    x   vald 

3.1 Nina küla keskosa teede mustkatte 
alla viimine     x  vald 

 
3.1 Alatskivi alevikus laste 

mänguväljaku renoveerimine   4000 x   majandusnõunik, 
lasteaia juhataja 

3.1 Alatskivi aleviku kõnni- ja kergteede 
ning parklate projekteerimisele ja 
rajamisele kaasaaitamine 

   x x  riik 
vald 

3.1 Aleviku vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine ja laiendamine 

Ümbritsevate külade 
ühendamine aleviku vee- ja 
kanalisatsioonisüsteemi 

  x x x AS Emajõe Veevärk 

3.1 Jäätmekäitluse kaasajastamine 
Alatskivi vallas 

Ohtlike ja suuremõõtmeliste 
jäätmete kogumisaktsioonide 
jätkamine 

x 2000 x x x keskkonnaspetsialist 

3.1 Alatskivi surnuaia kabeli 
rekonstrueerimine    x   vald 

riik 
3.1 Elamumaa ostmine riigilt   11000    maaspetsialist 
3.1 Alatskivi ja Nina surnuaia 

korrastamine 
Kaevu väljaehitamine Nina küla 
surnuaeda   x   vald 

3.1 Elamuehituse arendamine Alatskivil Vajaliku infrastruktuuri 
väljaarendamine    x x vald  

erasektor 
3.1 Nina ja Rootsiküla kompaktse 

hoonestusega alal elamuehituse 
soodustamine 

Vajaliku infrastruktuuri 
väljaarendamine    x x vald 

erasektor 
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3.1 Kõrvalmaanteede mustkatte alla 
viimise 
taotlemine 

Alatskivi-Pala maantee   x x x riik 

3.1 Alatskivi järve virgestusala ja 
supluskoha väljaarendamine 

Koostöö RMK ja 
Maanteeametiga   x x x 

riik 
RMK 
vald  

3.1  Parkimisala rajamine järve äärde   x x x riik 
vald 

       3.2 Hinnatud keskharidus ja mitmekülgne alus -, huvi- ning täiendharidus ja noorsootöö 
3.2 Lasteaia katuse rekonstrueerimine   95000 X   majandusnõunik, 

lasteaia juhataja 
3.2 Lasteaia (s.h. keldri) ja kooli 

ümbruse maa-ala 
kuivendussüsteemi korrastamine 

projekt  20000    
majandusnõunik, 
lasteaia juhataja 

3.2 Alatskivi lasteaia materiaal-tehnilise 
baasi kaasajastamine 

Rühmaruumide renoveerimine 
(I,II,III)   x   lasteaia juhataja 

3.2  Inventari uuendamine  15000 x x  lasteaia juhataja 
3.2 Peipsiveere Ühisgümnaasiumi 

loomine Alatskivile 
Koostöökokkulepe 
kõrvalomavalitsus-tega x  x   vald 

3.2 

 

Hariduspaketi, 
hariduskontsept- 
siooni ja arengukava 
väljatöötamine 

x 1000    
vallavanem, valla 

haridusametnik, kooli 
direktor 

3.2 Alatskivi kooli materiaal-tehnilise 
baasi kaasajastamine 

tööõpetusmaja keldri 
kanalisatsiooni korrastamine   x   vald 

3.2  Alatskivi keskkooli küttesüsteemi 
rekonstrueerimine,     x x vald 

3.2  Inventari uuendamine  x x x x vald 
kool 

3.2 Õpilaskodu loomine  koostöös 
naaber-omavalitsustega     x x vald 
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3.2 Kunstide kooli ruumide remont    x x  vald 
3.2 Kunstide kooli inventari 

uuendamine olmeruumide kaasajastamine   x   vald 
kool 

3.2 Noortekeskuse väljaarendamine   1000 x   valla haridusametnik, 
noorsootöötaja 

3.2 Kolmanda sektori kaasamine 
noorsootööalasesse tegevusse   500 x x x valla haridusametnik, 

noorsootöötaja 
3.2 Endise valitsejamaja  

rekonstrueerimise projekteerimine    X   kolmas sektor 
vald 

       3.3 Aastaringselt aktiivne ja tuntud Eesti t urismisihtkoht  
3.3 Kinnistul Alatskivi loss asuvate 

hoonete  rekonstrueerimine  x x x x x SA Alatskivi Loss 

3.3 Lossikompleksi kasutuse 
kontseptsiooni koostamine   x    

Sa 
Alatskivi 

Loss 
3.3 Aida kinnistul asuva hoone 

rekonstrueerimine  x 7500 x x x 
majandusnõunik, 

MTÜ Alatskivi 
looduskeskus 

3.3 Avaliku internetipunkti töö tagamine  x  x x x vald 
kolmas sektor 

3.3 Alatskivi lossipargi ja puiesteede 
rekonstrueerimine   x x x x SA Alatskivi Loss 

3.3 Infomaterjalide koostamine ja 
levitamine turistidele Koostöö kolmanda sektoriga   x x x vald 

kolmas sektor 
3.3  Reklaami korraldamine 

turismiteatmikes  x x x x kolmas sektor 

3.3 Telkimiskohtade, kämpingute ja 
lõkkeplatside rajamine    x x  maa valdajad 

vald 
3.3 Peipsi rannapuhkuse ja veeturismi 

tsooni väljaarendamine    x x x 
erasektor 

kolmas sektor 
vald 
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3.3  Lossikompleksi ümbruskonna 
korrastamine  x x x x SA Alatskivi Loss 

3.3 Paatide randumiskoha rajamise 
toetamine Peipsi järve äärde    x x x 

erasektor 
kolmas sektor 

vald 
3.3 Alatskivi MKA vaateplatvormi 

ehitamine    x x x RMK 

3.3 Infopunkti väljaarendamine    x   vald 
kolmas sektor 

3.3 Turismialase teenindusettevõtluse 
arendamine   x x x x erasektor 

kolmas sektor 
       3.4 Arenev ja kohalikel ressurssidel põhinev  edukas ettevõtlus  

3.4 Mahepõllunduse soodustamine   x x x  vald 
erasektor 

3.4 Kalandusalasele tegevusele 
kaasaaitamine    x x  kolmas sektor 

erasektor 
3.4 Alatskivi looduskeskuse 

arendamine ja turundamine  x  x x x 
MTÜ Alatskivi 

Looduskes 
kus  

       3.5 Silmapaistev kultuuri- ja spordielu 
3.5 Raamatukogude varustamine 

kaasaegse infotehnoloogiaga 
Arvutid, skannerid, 
videoaparatuur ja teised   x   vald 

riik 
3.5 Raamatukogu kogude vastavusse 

viimine lugejate huvidega 
Rahaliste vahendite tagamine 
seisundi säilimiseks   x x  vald 

riik 
3.5 Liivi Muuseumi admin. hoone 

renoveerimine                        x x x x  Liivi Muuseum 

3.5 Spordi ja vabaaja keskuse 
projekteerimiseks lähteülesande 
koostamine 

  x    majandusnõunik 

3.5 Alatskivi valla sportimisvõimaluste 
väljaarendamine   x x x x sporditöötaja 
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3.5 
 

Külakeskustes 
sportimisvõimaluste 
väljaarendamine 

  x x  kolmas sektor 

3.5  Golfikompleksi rajamine  x x x x kolmas sektor 
erasektor 

       3.6 Heal tasemel sotsiaal-  ja tervishoiutee nused 
3.6 Haapsipea korterelamu 

rekonstrueerimine sotsiaalmajaks    x x  vald 

3.6 Alatskivi alevikus 
Lossi tn 2 korterelamu 
rekonstrueerimine  

   x x  vald 

3.6 Hooldekodu ja pikaravikeskuse 
juurdeehituse väljaehitamine 
koostöö teiste KOVdega 

 x x    SA Peipsiveere 
Hooldusravikeskus 

3.6 Sotsiaalkorterite soetamine    x x x vald 
3.6 Puuetega inimestele päevakeskuse 

loomine    x   vald 
kolmas sektor 

3.6 Päevakeskuse väljaarendamine    x   vald 
kolmas sektor 

3.6 Riskirühma kuuluvate inimestega 
tegelemine tugikeskuse loomine   x   vald 

kolmas sektor 
3.6 Hooajatöö võimaldamine töötutele   x x x x sotsiaalnõunik 

erasektor 
3.6 Terviseedenduse korraldamine Terviseprofiili  ja 

tervisearengukava koostamine  1000    sotsiaalnõunik 

3.6  Tervisearengukava elluviimine   x x x vald 
       3.7 Tõhus juhtimine ja tihe koostöö ning tug ev kogukonnaliikumine 

3.7 Kirikute koguduste rahaline 
toetamine kalmistu müüride renoveerimine   x x x vald 

kolmas sektor 
3.7 Soojusenergia kokkuhoiukava 

koostamine   2000    majandusnõunik 
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3.7  välisvalgustuse rajamine 
Alatskivi kiriku juurde  3000 x   majandusnõunik 

3.7 Omavalitsustele pandud kohustuste 
täitmiseks vajalike spetsialistide töö 
optimeerimine ja ajakohastamine 

 x x x x x vallavanem 

3.7 Kogukondliku tegevuse toetamine, 
koostöö kolmanda sektoriga  x 3000 x x x vallavanem 

 
 
 
 


