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Sissejuhatus
Kõpu valla arengukava koostamist alustati kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS)
tulenevast nõudest. Sama seaduse § 37 lg 2 järgi esitatakse arengukavas vähemalt majandusliku,
sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja
vajadused; probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes;
tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi
lõpuni; strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.
Hästi koostatud arengukava järgi tegutsedes peaks seega suutma tagada omavalitsuse
tasakaalustatud arengu pikemaks perioodiks. Seaduse järgi on kohustus koostada arengukava
vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Käesolev arengukava on koostatud aastani 2021.
Arengukava täideviimisel tuleb arvestada muutuvate oludega, mistõttu tuleks see iga aasta
uuesti üle vaadata ja vajadusel täiendada ning uuendada. Kuna arengukava on avalik dokument,
mis ideaalis omavalitsuse kõikide huvigruppide soovide võimalikult palju kajastab, siis on
vallavalitusel, kes selle järgi oma tööd korraldab ja vallavolikogul, kes selle järgi otsuseid vastu
võtab (k.a. eelarve koostamine ja vastu võtmine), kohustus igal aastal aru anda arengukava
täitmise kohta ka valla elanikele.
Käesolev arengukava on püütud koostada strateegilise planeerimise põhimõtteid järgides.
Strateegiline planeerimine on samm-sammuline protsess arengueesmärkide ja –prioriteetide,
nende saavutamise teede ja tegevuskava sõnastamiseks. Protsess põhineb kohaliku
omavalitsuse sisemiste tugevate ja nõrkade külgede analüüsil ning väliskeskkonna võimaluste
ja ohtude tunnetamisel ja arvestamisel. Kõige olulisem on koondada ressursid prioriteetsetesse
valdkondadesse.
Protsessi läbiviimisse kaasatakse kõik asjast huvitatud inimesed ja enne vastuvõtmist antakse
võimalus igal elanikul oma arvamus öelda. Siinse arengukava koostamisel on erinevatest
meetoditest kasutatud olukorra analüüsimiseks intervjuusid võtmeisikutega, rühmatöösid ja
ajurünnakuid, samuti on arvestatud rahvakoosoleku ja avaliku arutelu tulemusi.
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1. Kõpu valla arenguvisioon ja strateegilised eesmärgid
1.1. Visioon 2021
2014. aastal valmis Viljandi maakonna väärtustele tuginev arengustrateegia Viljandimaa –
arenev Päris Eesti, milles on välja töötatud Viljandimaa visioon:
Viljandimaa elanikele tagatud jätkusuutlik heaolu. Viljandimaal on säilinud asustus ja kohalik
kultuur ning nende arenguks on piisavalt inimesi. Viljandimaa elukeskkonna areng toimub
säästva arengu põhimõtete kohaselt.
Viljandimaa arengustrateegias on oluliseks eesmärgiks seatud elu kestmine kõigis Viljandimaa
piirkondades, mida toetab elujõuliste keskuste võrgustik, kvaliteetne tehniline- ja sotsiaalne
taristu ning elukeskkond. Oluliseks on peetud töökohtade olemasolu ning teenuste paindlikku
kättesaadavust.
Arvestades Viljandimaa visiooni ja arengustrateegias seatud eesmärke on sõnastatud Kõpu
valla visioon. Kõpu vald on aastal 2021:
1. haldussuutlik piirkond, mida juhitakse säästva arengu printsiipide järgi elanike soove
arvestavalt;
2. arenenud keskkonnasõbraliku loodusturismi ja põllumajandusega piirkond;
3. heas korras olevate kaasaja standarditele vastavate tehniliste infrastruktuuridega;
4. tugeval identiteeditundel põhineva kultuuriliselt aktiivse ning loodussõbralikke eluviise
väärtustava elujõulise elanikkonnaga;
5. arenenud, kohalikke vajadusi rahuldavate sotsiaalsete infrastruktuuridega (haridus,
kultuur, arstiabi, sotsiaalhoolekanne) ning muid esmaseid teenuseid pakkuv;
6. atraktiivne elamispiirkond igas vanuses inimestele.
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1.2. Strateegilised eesmärgid valdkondade lõikes
Kõpu valla arenguvisiooni saavutamiseks on püstitatud strateegilised eesmärgid ja neid
toetavad alameesmärgid prioriteetsete valdkondade lõikes. Valla arenguvisiooni ja
püstitatud eesmärkide realiseerimist toetavad ülesanded ja sihipärased tegevused on
kirjeldatud käesolevas arengukavas vastavate valdkondade all ning tegevuskavas.
Majandus
Majandusvaldkonna strateegiliseks eesmärgiks on ettevõtluse arengu toetamine ning uute
töökohtade loomine sh. turisminduse ning kohalikel ressurssidel põhineva väiketootmise
arendamine ning nende arengu toetamine läbi kohaliku infrastruktuuri arendamise ja
kaasajastamise ja erinevate sektorite vahelise koostöö abil.
Selleks:


Tuleb korrastada ja arendada infrastruktuurid – teed, tänavavalgustus,
ühisveevärk ja kanalisatsioon, küttesüsteemid, elamumajandus jne;



Toetada võimaluste piires uute töökohtade loomist, väikeettevõtluse arendamist
(nõustamine, info edastamine jne);



Teavitada kogukonna elanikke täiend- ja ümberõppevõimalustest ning
võimaluse korral ka ise koolitusi pakkuda;



Tugevdada koostööd ning informatsiooni vahetamist valla omavalitsusorganite,
vallaelanike, ettevõtjate, organisatsioonide, omavalitsuste ja teiste partnerite
vahel;



Arendada koostöösidemeid naabervaldadega ning luua uusi ja säilitada
olemasolevaid välissidemeid;



Korraldada kohaliku omavalitsuse reklaamimist sise- ja välisinvestoritele,
koostada ja levitada teabematerjale.
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Haridus
Haridusvaldkonna strateegiliseks eesmärgiks on tagada võimalikult kodukohalähedane ja
konkurentsivõimeline alus- ja põhiharidus.
Selleks:


Kaasajastada ja renoveerida lasteaia õueala (mänguväljakud ja aed);



Jätkata Kõpu Põhikooli õppekorruse renoveerimistöödega (klassiruumide ja koridoride
sanitaarremont);



Edasi arendada olemasolevaid õppe- ja kasvatustegevust toetavaid projekte (ürdiaed,
mõisapark);



Suurendada põhikooli atraktiivsust läbi erinevate teenuste pakkumise ja õpikeskkonna
kaasajastamise (mõisatalli rekonstrueerimine õpilaskoduks-käsitöömajaks).

Sotsiaalne keskkond
Sotsiaalvaldkonna strateegiliseks eesmärgiks on valla elanike identiteedi tugevdamine
kvaliteetse sotsiaalhoolekande ja turvalise elukeskkonna kaudu.
Selleks:


Renoveerida/rekonstrueerida Kõpu Hooldekodu ja Kõpu ambulatooriumi II korrus ning
apteek;



Säilitada olemasolevaid ja välja arendada uusi tervise (perearsti vastuvõtt ja apteek) ja
sotsiaalhoolekande teenuseid;



Toetada MTÜ Kõpu Tuletõrjeseltsi tegevust tuletõrjedepoo hoone rekonstrueerimisel ja
elanike seas turvalisusealase teavitustöö tegemisel;



Välja arendada avalik ujumiskoht ning kaardistada tuletõrje veevõtukohad ning nende
vajadus.

Kultuur ja sport
Kultuuri ja spordi valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on kogukonna tugevdamine läbi
planeeritud atraktiivse ja mitmekülgse kultuurilise ja sportliku tegevuse.
Selleks:


Vajadusel renoveerida olemasolevad kultuuri- ja sporditegevust pakkuvad hooned;



Välja arendada Suure-Kõpu mõisakompleksist piirkonna kultuurielu keskus;
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Luua ühised eesmärgid noorsootöö arendamiseks ning kaasajastada kohalikku
noortetuba;



Luua rohkem võimalusi rahvaspordi ja tervisespordiga tegelemiseks;



Aktiviseerida ja toetada kohalikke mittetulundusühinguid, omaalgatusi ja külaliikumisi;

Looduskeskkond
Looduskeskkondliku valdkonna strateegiline eesmärk on säilitada ja tagada olemasoleva
looduskeskkonna jätkusuutlikkus läbi kogukonna teadlikkuse tõstmise.
Selleks:


Tutvustada kogukonnale säästva arengu printsiipe ning seeläbi säilitada
loodus- ja kultuurikeskkonda;



Kujundada piirkonnale keskkonnasõbraliku omavalitsuse maine;



Korraldada regulaarselt erinevate objektide heakorratöid (looduskaitsealused
objektid, kalmistu, mõisapark, keskasula jne);



Korrastada

omavalitsuse

jäätmekäitluse

põhimõtted

ning

koostada

jäätmekäitluskava, sh elanike teadlikkuse tõstmine jäätmemajanduse teemadel.
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2. Ülevaade Kõpu vallast
2.1. Valla asukoht ja ajalugu
Kõpu vald paikneb Viljandi maakonna lääneosas piirnedes 7 vallaga: Viljandimaal põhjast
Suure-Jaani, idast Viljandi, lõunast Halliste ja Saarde vallaga; Pärnumaal läänest Surju, Paikuse
ja Tori vallaga (vt joonis 1). Valla pindala on 258,7 km² ja ulatus põhjast lõunasse 18 km ning
idast läände 30 km.

Joonis 1. Valla piirnemine (Maaamet, andmed seisuga 06.03.2015)

Kõpu valla keskuseks on Kõpu alevik, mis asub Viljandi – Kilingi-Nõmme maantee ääres 20
km kaugusel. Suuremad linnad asuvad rohkem kui 80 km kaugusel (vt tabel 1).
Tabel 1. Kaugus suurematest asulatest.
Asula

Kaugus Kõpu alevikust (km)

Tallinn

185

Viljandi

20

Pärnu

80

Tartu

100

Looduslikult paikneb Kõpu vald Pärnu tasandikul ja Sakala kõrgustiku lääneserval. Seega on
ühelt poolt suur osa valla territooriumist jõgedest läbistatud madal sootasandik, teiselt poolt on
aga valla idaosa vooreline ala, mida eraldab kõrgustikust Kõpu ürgorg.
Kõpu valla asustuse paiknemine on kujunenud vastavalt looduslikele tingimustele: soode ja
rabade vahel on asustus koondunud peamiselt jõgede järgi, mistõttu leidub suuri puutumata
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loodusega alasid. Tihedam asustus on valla idaosas Sakala kõrgustiku jalamil. Seal paikneb ka
valla keskus.
Esmakordselt on Kõput ajalooürikutes mainitud 1481. aastal, kuid vanim ajalooline leid pärineb
2. sajandist (kaelavõru).
Suure-Kõpu mõisa, mis paikneb Kõpu alevikus, mainitakse esmakordselt 1593. aastal, mil siia
ehitati Poola riigi valitsemisajal riigimõis. Selleks ajaks oli hilisemast ajast tuntud
asustussüsteem juba välja kujunenud. Alates 1820. aastast kuulus mõis perekond von
Strykidele, kes ehitasid siia 1847. aastal praeguse Kõpu mõisahoone.
Põllumajanduslikult on siin läbi aegade tegeletud loomakasvatusega, sest maad olid suhteliselt
kehvad ja maa harimine muul otstarbel ei tasunud end eriti ära. Muidugi olid mõisa ajal kõik
elamiseks vajalik oma maade pealt ka saadav, kuid müügiks valmistati kohapeal näiteks šveitsi
juustu, mida saadeti Peterburi ja Riia turule. Rahvaarv hakkas siin tõusma alles 17. sajandi
lõpupoole, mil tööde juures võeti appi mitmesugused moodsamad maaharimisvahendid. Pärast
pärisorjuse kaotamist hakkas kasvama Kõpu alevik, sest siin oli rohkem tööd leida, eriti kui
19.saj. II poolel arenes metalli ja masinatööstus ning Kõppu ehitati põllutööriistade vabrik.
Hiljem loodi selle asemele saeveski. Mõisa juures oli kuni 1915. aastani ka viinavabrik.

9

2.2. Asustus ja rahvastik
Kõpu vald on üks hõredamalt ja ebaühtlasemalt asustatud alasid Viljandimaal – 2,4 inimest km²
kohta (vt tabel 2). Asustustihendus on viimastel aastatel muutunud hõredamaks.
Tabel 2. Kõpu valla asustustihedus (Andmed: Statistikaamet)
Aasta
Asustustihedus,
elanikku km² kohta

2012

2013

2014

2015

2016

2,76

2,71

2,62

2,57

2,44

Kõpu valla haldusterritooriumil on 9 küla ja 1 alevik (vt joonis 2). Enamus külasid paikneb
valla idapoolses osas, kus kõrgem ja kuivem maapind on soodustanud tänapäevase asustuse
teket. Sellest sõltuvalt on valla idapoolses osas teedevõrk paremini välja kujunenud kui lääne
pool. Madalamale, soisemale alale, Soomaa rahvuspargi poole jäävad Iia ja Tipu küla. Tipu on
valla kõige kaugem küla, kust Kõpu alevikku on umbes 20 km. Viljandi maakonna sotsiaalse
infrastruktuuri järgi on Kõpu vald jaotatud kahte kanti – Kõpu kant on maaliline keskuskant
ning asub väljaspool linnaregioonide piire, Tipu kant – ääremaakant, kus domineerib
klassikaline hajaasustus; suuremad asulad puuduvad või on nende elanike arv ja selle osatähtsus
kandis tagasihoidlik.

Joonis 2. Kõpu valla külad (Maaamet, andmed seisuga 24.05.2016)

Eesti rahvastikuregistri andmetel on 2012-2016 aastatel rahvaarv Kõpus vähenenud (vt tabel
3). Rahvaarvu vähenemine on oluline probleem. Rahvaarv muutub kahe teguri – loomulik iive
ja rändeiive – koosmõju tulemusel, mis on Kõpu piirkonnas negatiivsed. Rahvastik on valdavalt
vananemise staadiumis, vähenenud on sündimus, noored suunduvad linna õppima-töötama ning
vaid vähesed tulevad tagasi.
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Tabel 3. Valik andmeid
Aasta

2012

2013

2014

2015

2016

Rahvaarv, 1. jaanuar

715

702

679

665

633

Elussünnid

3

2

2

6

...

Surmad

12

10

12

7

...

Sisseränne

12

8

16

10

...

Väljaränne

25

21

20

29

...

Ülalpeetavate määr

62,1

58,5

59,4

57,2

49,6

Demograafiline tööturusurveindeks

0,84

0,80

0,86

0,79

0,64

Joonisel 3 on näha rahvastiku muutumine nelja aasta jooksul, kus on eraldi näha nii naiste kui
meeste osakaal.

Joonis 3. Rahvastiku liikumine aastatel 2012-2015 (Andmed: Statistikaamet)

2015. aasta 1. jaanuari seisuga elab Kõpus 665 elanikku, neist 47,07% moodustavad naised ja
52,93% mehed (vt joonis 4).

Joonis 4.Kõpu rahvastiku vanuseline ja sooline jaotus (Andmed: Statistikaamet).
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Kõpu valla loomuliku iibe kordaja on tunduvalt suuremas miinuses kui Eesti näitaja (vt tabel
4).
Tabel 4. Loomuliku iibe absoluutarv (Andmed: Statistikaamet)
Aasta
Eesti
Kõpu

2009
-0,24
-2

2010
0,03
-6

2011
-0,43
-5

2012
-1,05
-9

2013
-1,30
-8

2014
-1,47
-10

Kõpu valla iive on negatiivne. Sündimuste arv on viimase 6 aasta jooksul langenud märgatavalt
(vt joonis 5). 2009. ja 2010. aastal sündis Kõpu vallas 10 last, 2011. aastal 9 last. Sündide arv
vähenes järsult 2012. aastast, mil sündis 3 last. Aastatel 2013 ja 2014 sündis Kõpu vallas 2 last.

Joonis 5. Elussünnid Kõpu vallas aastatel 2005-2014 (Andmed: Statistikaamet)

Sündimuse üldkordaja on elussündide arv aastas 1000 aastakeskmise elaniku kohta. Eestis
tervikuna on sünnikõver hakanud langema, Kõpu vallas oli aastatel 2009-2011 sündimuse
üldkordaja Eesti keskmisest kõrgem, kuid viimasel kolmel aastal on see märgatavalt vähenenud
ning on tunduvalt väiksem kui Eesti sündimuse üldkordaja (vt tabel 5).
Tabel 5. Sündimuse üldkordaja võrdlus
Aasta
Eesti
Kõpu

2009
11,81
13,89

2010
11,89
13,33

2011
11,06
13,04

2012
10,63
4,20

2013
10,27
2,85

2014
10,31
2,95
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2.3. Planeeringud ja maakasutus
Üldplaneering
Kõpu valla üldplaneering kehtestati Kõpu Vallavolikogu 26.06.2006. a määrusega nr 5. Antud
üldplaneering kehtis aastani 2015, seetõttu on üldplaneeringu kaasajastamine vajalik.
Maakasutus
Kõpu valla territooriumist 57,7% metsamaa all, haritavat maad on 10,4% ja looduslikku
rohumaad 5,1%. Valla maakasutust iseloomustavad andmed on tabelis 6.
Tabel 6. Maakasutus (pindandmed hektarites)

Maakasutajad

Maakasutajate
arv

Sellest
Üldpind
Haritav maa

Looduslik
rohumaa

Metsamaa

Vald kokku
Põllumajandusettevõtted
ja metskonnad kokku
Talud kokku

771

25875,60

2691,52

1315,06

14931,47

61

11598,04

503,18

302,95

9464,28

441

5855,27

1760,60

592,37

2963,66

Elanike majapidamised

122

116,04

64,09

26,89

3,88

Muud kasutajad

96

6879,50

188,85

124,08

1875,97

Kasutusse andmata maa

51

1426,76

174,80

268,78

623,68
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3. Valdkonnad
3.1. Majandus
3.1.1. Tööhõive
Maksumaksjad
Kohaliku omavalitsuse eelarve kujundamisel on väga suur osa seal elavatel inimestel, kes
tasuvad üksikisiku maksu. Kõpu valla maksumaksjate arvu ja osakaalu elanikkonnast aastate
lõikes näitab tabel 7.
Tabel 7. Kõpu valla maksumaksjate arv ja osakaal elanikkonnast (Andmed: Rahandusministeerium)
Aasta

Maksumaksjad

Osakaal elanikkonnast (%)

2009

282

39,17

2010

272

36,27

2011

252

36,52

2012

267

37,34

2013

286

40,74

2014

275

40,50

2015

283

42,56

Keskmine brutotulu
Valla elanike keskmine sissetulek on viimase kuue aasta jooksul tõusnud. Kui 2009. aastal oli
Kõpu valla elaniku keskmine sissetulek 641,55 eurot, siis 2014. aastal oli see 905,28 eurot.
Tabelis 8 on toodud Kõpu valla elanike keskmine brutotulu kuus viimase kuue aasta lõikes.
Tabel 8. Keskmine brutotulu kuus (Andmed: Statistikaamet)
Aasta

Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu, eurot

Brutotulu saajad

2010

648,06

240

2011

719,47

245

2012

766,58

254

2013

802,34

263

2014

905,28

271

2015

955,48

257
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3.1.2. Ettevõtlus
Kõpu vallas on olemas järgmised teenindus- ja kaubandusasutused (kõik asuvad Kõpu
alevikus): Viljandi Tarbijate Ühistu kauplus A&O (koos postipunktiga), perearst, apteek,
raamatukogu,

lugemissaal,

AIP

(avalik

interneti

punkt),

juuksur,

pangaautomaat,

külastuskeskus.
Majanduslikult aktiivsed üksused/ettevõtted
Registreeritud OÜ-sid on Kõpu vallas kokku 30, FIE-sid on 36, lisaks nendele on MTÜ-d, 2
korteriühistut ja usaldusühing. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvu näitab tabel 9.
Tabel 9. Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv Kõpu vallas (Andmed: Statistikaamet)
Aasta

2010

2011

11

9

Ettevõtete arv

2012

2013

13

2014

21

21

Tööhõivelise elanikkonna ja seega kogu ettevõtluse jaoks on olulised ka elukeskkonnaga seotud
teenused

–

lasteaiakohtade

ja

kooli

olemasolu,

esmatervishoiu

kättesaadavus,

transpordivõimalused, vabaaja veetmise võimalused.
Ettevõtluse

üheks

arendamise

võimaluseks

on

tühjade

loomakasvatushoonete

kasutuselevõtmine või nende lammutamine ning kohtade kasutamine tööstuse arenguks.
Ettevõtluse arengut Kõpu vallas, nagu ka paljudes muudes Eestimaa piirkondades, takistab
kvalifitseeritud tööjõu ja ettevõtlike inimeste nappus, äriühingu või ettevõtte alustamiseks
vajaliku kapitali vähesus ning riskijulgus.
Kolmanda sektori organisatsioonid
Kõpu vallas tegutsevate mittetulundusühingute hulka kuuluvad näiteks:


MTÜ Kõpu Naisselts, mis koondab igas eas naisi, kes on huvitatud rahvakunstist,
käsitööst ja enese arendamisest läbi erinevate projektide;



MTÜ Teesoo Laskurklubi, mis ühendab laskespordi vastu huvi tundvad ja sellega
tegelevad või nende valdkondade arendamisest ning toetamisest huvitatud inimesed;



MTÜ Supsi-Seruküla selts, mis tegeleb kohaliku elu edendamisega:



MTÜ Tipu Looduskool, mille keskne ülesanne on keskkonnaharidus ja selle
mitmekülgne levitamine;
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Lisaks tegutsevad veel MTÜ Kõpu Tuletõrjeselts, MTÜ Spordiklubi Valma-Tamme, MTÜ
Mardu stuudio, MTÜ Väike-Männiku Talumuuseum, MTÜ EELK Kõpu Peetri kogudus, MTÜ
Iia külaselts, MTÜ Laane Külaselts, MTÜ Kõpu Noortetuba, MTÜ Vardja Maaparandusühistu
ja MTÜ Eesti Mõisakoolide Ühendus.

3.1.3. Elamu- ja kommunaalmajandus
Elamumajandus
Hooneregistri järgi on Kõpu vallas 259 pereelamut, millest hetkel tühjalt seisavad 13 maja.
Osad nendest hoonetest on liiga kehvas seisus, et seal elada, teiste omanikud aga elavad kuskil
mujal. Remonditud on viimastel aastatel ainult mõned eramajad.
Kortermajasid on kokku valla peale 11. Neist üheksa Kõpu alevikus ja 2 Supsi külas.
Kortermajad on 4 kuni 12 korteriga. Kokku on vallas 73 korterit. Korterühistuid on 2. Tuleviku
nägemus oleks kui Kõpu alevis toimiks ühine korteriühistu. Kõik kortermajad vajavad
renoveerimist: soojapidavuse parandamine, katused, korstnad, fassaadid. Korterelamute juures
puuduvad kaasaegsed mänguväljakud.
Vallaametnike sõnul ühtegi vaba korterit hetkel saadaval ei ole ning seega vabu elamispindu
Kõpu vallas peaaegu ei olegi. Parema ülevaate saamiseks on vajalik kaardistada müügi- või
rentimisvõimalusega elamispinnad ning elanikkonna suurendamiseks ja kohaliku elu
edendamiseks uurida kodanikualgatusega „Maale elama“ liitumise võimalust.
Valla munitsipaalkorterid vajavad remonti ning võimalusel tuleks selliseid elamispindu juurde
hankida või ehitada.
Energiamajandus
Üldiselt on kõik korter- ja pereelamud puiduküttel. Ühine katlamaja, mis töötab puiduküttel, on
koolil ja spordihoonel ning selle kompleksi juurde kuuluval ühel korteril. Kütmise
optimeerimiseks on võimalik ehitada keskkatlasüsteem mõisa, spordihoone ja Kõpu PM vahel.
Kõpu Külastuskeskus, Kõpu Hooldekodu, apteek-perearstikeskus ja Kõpu vallamaja on samuti
puiduküttel.
Kõpu vallal puudub hetkel energiamajandusest ülevaadet andev dokument. 2015. aastal on Liisi
Arm koostanud Tallinna Tehnikaülikooli magistritööna Kõpu valla energiamajanduse
arengukava, kuid seda pole valla juhtorganite poolt valla arengudokumendina kinnitatud.
Arengukava eesmärgiks on määratleda/välja selgitada kohaliku omavalitsuse energiaressursid,
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nende kasutusvõimalused ja rakendamiseks sobivad tehnoloogiad ja seadmed. Arengukava
analüüsib Kõpu valla energiamajanduse hetkeolukorda, taastuvate energiaressursside
kasutusvõimalusi, energiavarustuse tehnilist seisundit, tarbijakäitumist, kütusekasutust ja nende
hinna kujunemist ja keskkonnamõju. Lähtuvalt hetkeolukorra analüüsist on koostatud ka
kokkuvõte soodsaimatest arenguvõimalustest ja edasine tegevuskava vallavalitsusele
elluviimiseks. Praegusel hetkel ongi eesmärgiks sellega tutvumine ja sobivusel ka selle
kinnitamine.
Veevärk, kanalisatsioon ja puhastusseadmed
Kõpu vald on hajaasustusega piirkond ning seetõttu puudub valla territooriumil ühtne
ühisveevärk ja –kanalisatsioon. Ühtne süsteem on vaid Kõpu keskasulas. Puurkaevud on
ehitatud ajavahemikus 1970-1989 ning samasse ajavahemikku jääb ka puhastusseadmete
väljaehitus. Veevärgi ja kanalisatsioonitorude vahetamise töödega alustati 2002.a sügisel.
Kanalisatsioonitrassid vajavad aga regulaarset läbipesu ning oluline on korrastada
kanalisatsioonikaevud, et ei pääseks sisse pinnavesi. Koostatud on Kõpu keskasula
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastaiks 2012-2024, milles on kajastatud
antud teemat puudutavad probleemid ning nende lahendusvõimalused.
Keskkonnaregistri andmetel on Kõpu vallas 2016. aasta seisuga 32 puurkaevu, mis ammutavad
vett Kesk-Alam-Devoni ja Kesk-Devoni põhjaveekogumist. Viimaste aastate jooksul on
hajaasustusega piirkonnas elavatel elanikel olnud võimalus taotleda puurkaevu ja
kanalisatsiooni väljaehitust hajaasustuse programmi raames.
Loomakasvatustootmise reovett puhastatakse Pargi biopuhastis ja biotiikides. Puhastatud
reovesi juhitakse Kõpu jõkke 15 km kaugusel jõe suudmest. Biopuhastite ja biotiikide seisukord
on halb ning vajab rekonstrueerimist.
Prügimajandus
Kõpu valla prügimägi suleti 2002. aastal. Jäätmevedu teostab AS Eesti Keskkonnateenused,
kuid ühtne jäätmekäitlus kogu Kõpu valla territooriumil puudub. Kõpu alevikus korraldab
jäätmekäitlust Kõpu Majandus OÜ.
Kõpu alevikus asuvad avalikud segapakendite (plastik, metall, kartong, klaas) ning paberi ja
papi konteinerid. Pandipakendite vastuvõtt toimub A&O kaupluses. Kõpu vallas asub üks
jäätmekäitluskoht (Kõpu PM OÜ, vanarehvide käitluskoht).
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Valla haldusterritooriumil reguleerib jäätmemajandust jäätmehoolduseeskiri (jõustunud
15.02.2008). Kõpu vallal jäätmekava puudub. Jäätmekava koostamine oli lisatud Kõpu valla
2003-2012 arengukava tegevuskavva, kuid teadmata põhjustel pole seda koostatud.
Kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamise kohustus tuleneb jäätmeseadusest. Jäätmekava
koostamine on vajalik, sest selles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda vallas, püstitatakse
eesmärgid jäätmehoolduse parema korraldamise suunas ning kirjeldatakse meetmeid nende
eesmärkide saavutamiseks. Lisaks jäätmekava koostamisele on vajalik üle vaadata
jäätmehoolduseeskiri, sest eeskirja jõustumise ajahetkest on jäätmeseadust mitmeid kordi
muudetud.
Jäätmehoolduse eesmärkide seadmiseks on esmalt vajalik kaardistada kõik jäätmemajandusega
seonduvad probleemid (vaatluse ja küsitluse teel). Inimeste teadmatusest tulenevalt on
probleemiks prügi omavoliline ladestamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse. Inimeste
teadlikkuse tõstmiseks on vajalik korraldada teavituskampaaniad ja –üritusi, vajadusel koostada
asjakohast informatsiooni sisaldavaid trükiseid ning anda informatsiooni (võimalusel
korraldada ka paar korda aastas vedu) nende jäätmeliikide kohta, mida valla territooriumil
olevatesse konteineritesse ei saa koguda.
Heakord
Heakorra eest hoolitsemiseks on vallavalitsusel palgatud üks inimene. Tema ülesanne on
hooldada vallakeskuse haljasalasid ja Suure-Kõpu mõisa parki. Pargi olukorra parandamiseks
on koostatud projekt „Suure-Kõpu mõisapargi rekonstrueerimine”, mida toetab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Pargi korrastamist aitab korraldada kooli hoolekogu, kellega koostöös tehakse vastavalt
ilmastikutingimustele ühised talgud kevadel ja sügisel. Vallavalitsuse poolt on korraldatud
ühiseid heakorraüritusi kevadistel talgutel „Teeme ära“.
Kalmistud
Kalmistuid on vallas kasutuses üks, mille korrashoiu eest hoolitseb kohalik ettevõte. Valla
munitsipaalomandis taotletavate maatükkide hulgas on kalmistu laiendamiseks mõeldud
praeguse kalmistu kõrval paiknev ala, mis peaks lahendama tulevikus kalmistu laiendamise
probleemi, kuid lähiaastatel kalmistu laiendamist ei vaja. Vajalik on kabeli korrastamine, elektri
paigaldamine kabelisse, vanade ristide korrastusala korrastamine, kiviaia remont ning
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hooldamine. Lisaks on vajalik tegeleda kalmistul jäätmete kogumisega seonduvate
probleemidega.

3.1.4. Transport, teed ja side
Ühistransport
Bussiliiklus Kõpu ja maakonnakeskuse Viljandi vahel rahuldab kohalikke vajadusi suhteliselt
hästi. Konkreetselt valla vajaduste jaoks on käigus üks liin: Viljandi-Kõpu-Tipu. See teenindab
igapäevaselt Iia külani kaks korda päevas: hommikul ja õhtul. Kolmapäeviti käib buss
hommikul, lõunaajal ja õhtul Tipuni. Kooliaegadel käivad bussiliinid koolilastega arvestades
läbi Seruküla ja Vanaveski hommikul ja õhtul.
Koolilastele oma bussiliini ei eksisteeri, kuna teede paiknemise keerukuse tõttu on ühtset liini
võimatu korraldada. Pärnu – Viljandi suunal puudub kaugliinide bussipeatus ning
maakonnaliinide bussipeatus on mõistlik viia tankla kõrvalt maantee äärde. Mõlemal pool
Pärnu

maanteed

puuduvad

bussiootepaviljonid.

Arvestades

Eesti

ilmaolusid,

on

bussiootepaviljonide rajamine keskasulasse vallaelanike, sh õpilaste, jaoks oluline.
Teed
Kõpu valla piires on neli riigimaanteed, kokku 40,1 km. Mustkattega on Viljandi - KilingiNõmme maantee (10,4 km), Kõpu-Tipu maantee Iia külani. Ülejäänud riigimaanteed on
kruusakattega. Kohalikke teid on kokku 124 km, millest 22 km on erateed. Talvise teehoolduse
korraldab Kõpu vald.
2017.a algavate Pärnu mnt rekonstrueerimistööde käigus on planeeritud rajada paralleelselt ka
kergliiklustee Kõpu kalmistust Seruküla teeni. Arvestades toimuvat bussiliiklust, vajavad
rekonstrueerimist ja/või mustkatet Seruküla ring ning Kõpu-Vastemõisa tee.
Vastavalt teehoiukavale teostatakse teede remonti ja korrashoidu.
Tänavavalgustus
Kõpu alevikus ning Kõpu alevikust koolipargini paiknevad tänavavalgustid, mille põlemisaega
reguleerib vallavalitsus. Tänavavalgustid vajavad kulude optimeerimiseks renoveerimist ja/või
kaasajastamist.
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Sideteenused
Postkontorit Kõpu alevikus enam ei ole. Post tuuakse Viljandi linnast tsentraliseeritud korras ja
postiautoga jagatakse vallas postkastidesse. Postipunkt on kaupluses Kõpu A&O.
Telefoniside, internet
Kõpu vallas paikneb analoogtelefonijaam ning raadioside tugijaam RAS 1000.
Mobiilside leviala on tagatud kogu valla territooriumil, kuid siiski võib olla mõnel pool telefonija internetilevi katkendlik. Problemaatilisemad piirkonnad on kaugemad külad ja sealsed
majapidamised, mis paiknevad metsade vahel.
Interneti püsiühendus on olemas Kõpu vallamajas, Kõpu Külastuskeskuses, Kõpu Põhikoolis
ja raamatukogus, kus asub ka avalik internetipunkt. Vallavalitsuses ei tööta IT-spetsialisti,
mistõttu ostetakse teenust väljastpoolt.
Tulevikusuunaks on lairiba ühendus, mis parandab oluliselt internetivõimalusi vallas.

3.1.5. Turism
Kõpu valla territooriumil paikneb suur osa Soomaa Rahvuspargist ja ka selle looduskeskus.
Täpsemalt asuvad siin Öördi ja Kikerpera sookaitsealad ning Halliste puisniidu botaaniline
kaitseala. Soomaa RP on tuntud oma kevadiste üleujutuste poolest, mida põhjustavad siin 3
jõge: Halliste, Raudna ja Kõpu. Peale Soomaa on vaatamisväärsustest olemas Kõpu alevikus
Peetri kirik 1825. aastast ja Kõpu mõisahoone ja mõisapark. Kõpu alevikus asub Kõpu
külastuskeskus, mis pakub ja koordineerib valla ja turismiettevõtete vahelist suhtlust. Kohaliku
ettevõtluse ja turismi arengu seisukohalt on oluline arendada koostöövõrgustik tegutsevate
ettevõtete ja organisatsioonide vahel.
Suure-Kõpu mõisast on võimalik tellida ekskursioone, viia läbi üritusi, teha erinevaid töö- ja
õpitubasid. 2016.a kevadest on võimalik Suure-Kõpu mõisast tellida lisaks ka 6.klasside
õppeprogrammi „Pompeii lugu”, mis valmis ühe osana projektist „Suure-Kõpu mõisa
ekspositsiooni loomine läbi kunsti ja maitsmismeele”.
Kõpu vallas on Junsi Puhkekeskus, Reimanni puhkekeskus, Kõpu Kõrtsitalu. Kõik nad pakuvad
majutust ja toitlustust ettetellimisel ning ürituste korraldamise teenust. Vallas asub Teesoo
Laskurklubi, mis pakub tegevusi laskespordi- ja jahilaskmisega tegelevatele inimestele.
Ettevõtluse, eriti turismi, arendamiseks tuleks võimalusel toetada kohalikke ettevõtteid ja
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organisatsioone nende tegevuste elluviimiseks – ühine reklaamimine, koostöö arendamine, nõu
andmine, info edastamine.
Kaks talupidajat korraldavad soovijatele kanuumatku Soomaa jõgedel. Soomaa Rahvuspargis
on võimalik tellida gruppidele giididega matku rabadesse.
Hetkel puudub vallas igapäevaselt avatud toitlustusasutus (söökla või kohvik), kuna kohalikud
ettevõtjad peavad seda majanduslikult mittetasuvaks suurte investeeringute tõttu. 2016
suvehooajal oli avatud kohvik „Täiskuu” Kõpu Kõrtsitalu ruumides.
Turismitegevust prognoositakse piirkonnas ühe perspektiivse majandusharuna, mistõttu
aegamisi

tekib

ettevõtjaid

eri

valdkondades

juurde.

Piirkonna

turismiettevõtete

koordineerimiseks ja koostöö arendamiseks tegutseb Kõpu Külastuskeskus, mis töötab Soomaa
väravana ning annab külastajatele infot piirkonna ettevõtete kohta. Kõpu Külastuskeskuse teisel
korrusel asuvad ruumid on hetkel kasutuseta, kuid antud ruumidesse on planeeritud valla
teeninduspunkt ning ruumid teenindusettevõtetele, nt juuksur, massöör jm.

3.2. Haridus
3.2.1. Lasteaed
Kõpu vallas on üks lasteaed. See paikneb Kõpu alevikus. Lasteaias on 2016. aastal 25 last, keda
juhendavad 6 töötajat: 4 pedagoogi ja 2 õpetajaabi. Kõigil on erialane haridus.
Lasteaed paikneb raamatukoguga ühes majas. Lasteaia juurde kuuluvad ka mänguväljakud, mis
vajavad remonti ja arendamist.

3.2.2. Põhikool
Põhikool paikneb 1 km Kõpu alevikust Pärnu poole. 2016-2017. õ.a. õpib koolis 62 õpilast 12
õpetaja käe all.
Põhikool paikneb

Suure-Kõpu mõisa peahoones. Kuna hoone on muinsuskaitse objekt,

komplitseerib see remonti ja ehitustegevust. Mõisahoone I korrus, kelder ja välisfassaad on
restaureeritud ja korrastatud aastatel 2008-2011 EEA Grants rahastusest. II korrusel paiknevad
klassiruumid vajavad hooldusremonti – osades klassiruumides on lagedes niiskuskahjustused,
remonti vajavad ka klassiruumide põrandad.
Kooli juures tegutsevad mitmed huviringid, samuti toimub koostöö Kõpu Noortetoaga.
Probleemiks on suhteliselt madalad juhendajatasud ning liidrite puudumine. Kooli
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konkurentsivõime säilitamise ning kvaliteetse hariduse pakkumise seisukohalt on nende
probleemide lahendamine väga oluline. Kindlasti on vaja säilitada ka pikapäevarühm.
Suure-Kõpu mõisakompleksis asub mõisaaegne viljaait-kuivati, mis on 2001.a ümberehitatud
spordihooneks. Lisaks kuulub kompleksi mõisaaegne tall, kuhu on planeeritud käsitöömaja nii
ainetundide kui huvitegevuste korraldamiseks ning õpilaskodu, mis toetab koolikohustuse
täitmist kaugemalt käivatel õpilastel. Õpilaskodu annab võimaluse Kõpu Põhikoolis õppida neil
lastel, kellel ei ole elukoha kauguse või muu põhjuse, nt üksikvanema või hooldaja raske
majanduslik olukord peres, piisavate õppimis- ja elamistingimuste puudumise tõttu iga päev
võimalik kodus käia.
Koolimaja taga, mõisaaegse sepikoja varemetest vasakul pool on arendatud projektiga „SuureKõpu mõisa ekspositsiooni loomine läbi kunsti ja maitsmismeele” ürdiaed, kus kasvatatakse
maitsetaimi ja mõningaid köögivilju. Aed annab koolile lisavõimalused õppetööks ning pakub
turistidele kevad-sügishooajal silmailu. Ürdiaed on arenduse algetapis, võimalusel saab lisada
juurde peenraid ning suurendada kasvatatavate taimede mahtu ja sortimenti.

3.3. Sotsiaalne keskkond
3.3.1. Tervishoid
Perearstivastuvõtt Kõpu valla elanikele toimub igal tööpäeval Kõpu alevikus. Kõpu valla
perearst teenindab lisaks oma valla elanikele ka naabervallast pärit (näiteks Puiatu asula)
elanikke. Eriarstide juures tuleb käia Viljandis. Hetkel puudub püsivalt pereõde, kes oleks väga
vajalik inimene perearsti kõrvale. Probleemiks on perearsti vähene eesti keele oskus. Kõpu
Perearstikeskus asub muinsuskaitse all olevas hoones, kus on võimalik teine korrus välja
arendada korteriks perearstile.
Apteek asub samuti Kõpu alevikus, avatud igal tööpäeval. Apteegi klientideks on põhiliselt
Kõpu valla ning Puiatu, Uue-Kariste ja Tohvri küla elanikud.

3.3.2. Sotsiaalhoolekanne ja sotsiaalsed probleemid
Sotsiaalküsimustega tegeleb Kõpu vallavalitsuse sotsiaaltöötaja ja sotsiaalkomisjon. Kõpu
alevikus on olemas sotsiaalmaja-hooldekodu, kus on 16 kohta. Põhilisteks abivajajateks on
vanurid ja puudega inimesed. Vanurite koduhooldusega tegelemiseks ei ole palgatud ühtegi
inimest, puuetega inimesi abistatakse vastavalt esitatud sooviavaldustele.
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Hooldekodu vajab kapitaalset remonti ja inventari uuendamist. Hooldekodu renoveerimise
projekt puudub ning vajab koostamist.
Samuti tuleb vallas koduõenduse teenused välja arendada.

3.3.3. Turvalisus
Turvalisuse küsimustega tegeleb vallas Lõuna Prefektuuri Viljandi Politseijaoskonna
piirkonnapolitseinik, kelle tööpiirkond hõlmab peale Kõpu valla veel Karksi, Abja, Halliste
valda ja Mõisaküla linna. Püsivat valvet kohapeal ei ole, piirkonnapolitseinik tuleb, kui
probleem on tuvastatud. Üldiselt Kõpu vallas turvalisusega eriti suuri probleeme ei ole.
Kõpu alevikus asub MTÜ Kõpu Tuletõrjeselts, kelle ülesandeks on inimeste, loomade ja vara
päästmine tulekahjude, liiklusavariide, loodusõnnetuste ja katastroofide puhul ning kõigi nende
õnnetuste ennetamine. MTÜ üheks ülesandeks on ka kohaliku elanikkonna teadlikkuse
tõstmine turvalisuse teemadel. Kõpu Tuletõrjeselts tegutseb koostöös Päästeametiga lepingu
alusel. Mehitatud valve puudub, tegemist on koduvalvega 24/7.
Tuletõrjesse saab probleemist teatada Päästeteenistuse telefoni 112 kaudu.
Tuletõrjeselts paikneb vanas depoomajas, mis kuulub vallale. Hoone vajab uuesti välja
arendamist, kuna tänapäevaste päästemasinatega ei saa kasutada tuletõrjedepoos asuvat garaaži.
Seetõttu vajab hoone lisaks rekonstrueerimisele ka juurdeehitust. Rekonstrueerimise juurdeehituse projekt on koostatud.
Vallas paiknevad tuletõrje veevõtukohad vajavad kaardistamist ning vajadusel tuleb
veevõtukohti juurde ehitada.

3.4. Kultuur ja sport
3.4.1. Kultuur
Vallal oma kultuurimaja ei ole. Selle funktsioone täidavad praegu osaliselt Suure – Kõpu
mõisas olevad saalid, lasteaed-raamatukogu majas paiknev saal ning suvel alevikus paiknev
laululava. Laululava on amortiseerunud ning vajab rekonstrueerimist. Näituste ja kontsertide
paigaks on ka Kõpu Peetri kirik. Valla territooriumil on muuseumitoad Kõpu Külastuskeskuses
ja kooli-mõisamuuseum Suure-Kõpu mõisas.
Vallas kultuuritöötaja puudub, kultuuritegevusi koordineerivad aktiivsemad õpetajad ja
noorsootöötaja oma põhitöö kõrvalt.
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Vallas on kujunenud järgmised traditsioonilised kultuurisündmused:


Jaanipäev 23. juunil;



Kodukandipäevad – iga 5 aasta tagant;



Suur Maasturite Suvesõit juulis – iga-aastane;



Aastalõpu pidu Suure-Kõpu mõisas;



Pizzafest;



Kõpu kevad- ja sügislaat.

Raamatukogu
Vallas on üks raamatukogu, mis loodi 1907. aastal ja praegu asub see Kõpu Lasteaiaga samas
hoones. Raamatukoguga samades ruumides paikneb ka avalik internetipunkt ja lugemissaal,
kus saab lugeda nii vabariiklikke kui ka kohalikke ajalehti ja ajakirju. Raamatukogu pind on
113 m2, fond paikneb 94,6 m2 pinnal. Raamatukogus on 01. jaanuar 2016. aasta seisuga 11 614
eksemplari ja 107 lugejat, nendest põhikooli lapsi 33. Kõige aktiivsemad külastajad on
keskealised töötavad inimesed, lapsed ja pensionärid. Lugejad on põhiliselt oma vallast, aga on
lugejaid ka Hallistest. Suveperioodil liigub ka võõrast rahvast. 2015. aastal osteti 181 raamatut,
annetati 6. Tellitud on 4 ajalehte ja 21 ajakirja.
Huvialane tegevus
Huvialaringid tegutsevad põhiliselt Kõpu Põhikooli juures, juhendajateks on Kõpu Põhikooli
õpetajad. Lisaks tegutsevad trennid Kõpu Spordihoones.
Täiskasvanutele pakutavad huvialategevused ei ole nii mitmekülgsed kui õpilastel. Erinevad
võimalused on siiski olemas.
2016.a sügisel tegutsevad järgmised ringid:
1.

Lastele
a.

Kunstiring

b.

Käsitööring

c.

Kokandusklubi

d.

Algklasside mälumäng
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2.

3.

e.

Võrkpall

f.

Korvpall

g.

Üldfüüsiline treening

h.

Puutööring

i.

Mudilaskoor

Täiskasvanutele
a.

Kõpu Naiskoor

b.

Mälumäng

c.

Jalgpallivõistkond JK Kõpu (iseorganiseerunud)

d.

Korvpall

Eakatele
a.

Eakateklubi Härmalõng

b.

Väljasõidud (nt teatrikülastused, tervisepäevad Pärnus)

Arvestades eakate aktiivsust, täiskasvanutele mõeldud huvialagruppide arendamist ning
kooliväliste tegevustega seotud transpordikulude optimeerimist on arengukava koosolekutel
arutatud vallale 25-kohalise väikebussi soetamise võimalusi. Antud bussi saaksid kasutada
mitmed valla huvigrupid ning oma buss lihtsustaks paljudes olukordades transpordivõimalusi.
Külaliikumine
Aktiivsemaks külaks on Tipu, kus tegutseb Tipu Looduskool. Tipu Looduskool on pidevalt
arenev MTÜ, millel on koostatud oma arengukava ning mille üheks eesmärgiks on teenuste
arendamine.
Ülejäänud külad on passiivsed, puuduvad külavanemad või ühiselt korraldatavad üritused. On
loodud külade MTÜsid, kuid need on samuti suhteliselt passiivsed.
Seoses toimuva haldusreformiga ning haldusterritoriaalsete muudatustega on otstarbekas
elavdada külaliikumist ning külavanemate rolli kogukonna hoidmise eesmärgil.
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Muinsuskaitse
Kõpu valla territooriumil paiknevad Kultuurimälestiste riikliku registri alusel järgmised
mälestised:
Ajaloomälestised:
Reg. nr.
Nimi
8431
Kõpu kalmistu
27180
Vabadussõja mälestussammas

Aadress
Punaküla, Kalmistu
Kõpu alevik, Pärnu mnt 1

Arheoloogiamälestised:
Reg. nr.
Nimi
13242
Kalmistu
13243
Kalmistu

Aadress
Seruküla, Kangilaski-Aleksandri
Tipu küla, Kääru

Ehitis- ehk arhitektuurimälestised:
Reg. nr.
Nimi
14554
Suure-Kõpu mõisa peahoone, 19.saj.
14555
Suure-Kõpu mõisa park, 19.saj.
14556
Suure-Kõpu mõisa pargisild, 19.saj.
14557
Suure-Kõpu mõisa kuivati, 19.saj.
14558
Suure-Kõpu mõisa valitsejamaja, 18.saj.
14559
Kõpu kirik, 17.-20.saj.
14560
Kõpu apteek, 19.-20.saj.
14561
Kõpu apteegi abihoone, 19.-20.saj.

Aadress
Kõpu alevik, Kõpu mõis
Kõpu alevik, Kõpu mõis
Kõpu alevik, Kõpu mõis
Kõpu alevik, Kõpu mõis
Kõpu alevik, Vanamõisa
Kõpu alevik, Pärnu mnt 1
Kõpu alevik, Viljandi mnt 4
Kõpu alevik, Viljandi mnt 4

Kunstimälestised:
Reg. nr.
Nimi
19827
Skulptuur "Naine lillepärjaga",1915,
A.Weizenberg (valge marmor)
19828
Altarimaal "Laske lapsukesed minu juurde tulla",
19.saj. (õli, lõuend)
19829
Altarimaali raam, 18/19. saj. (puit, pronks)
19830

19832

Kroonlühter kahekümne nelja tulega, 19.saj.
(messing, valatud, trugitud)
Kroonlühter kahekümne kahe tulega, 19.saj.
(messing, pronks)
Kroonlühter, 19.saj. (puit, kips, kullatis)

19833

Laualühter ühe tulega 19.saj. (malm, pronksvärv)

19834

Laualühter ühe tulega 19.saj. (malm, pronksvärv)

19835

Laualühter ühe tulega, 19.saj. (messing)

19836

Laualühter ühe tulega, 19.saj. (messing)

19837

Laualühter kolme tulega, 19.saj. (vask)

19838

Laualühter kolme tulega, 19.saj. (vask)

19839

Tornikell, 1908 (pronks)

19831

Aadress
Punaküla, Kalmistu
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
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19840

Ukselukk, 19.saj. (pronks)

19841

Krutsifiks, 19.saj. (puit)

19842

Tool, 19.saj. (puit, tekstiil)

19893

Veinikann, 19.saj. (messing, hõbetatud, kullatud)

19894

Ristimisvaagen, 1734 (kollane metall)

EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1
EELK Kõpu kirik, Kõpu alevik, Pärnu mnt
1

3.4.2. Noorsootöö
Vallas tegutseb noorsootöötaja, Kõpu Spordihoones on avatud tööpäeviti kell 15-17 noortetuba,
kus noored saavad tegeleda endale meelepäraste vabaajategevuste ning spordiga. Koostamata
on noorsootöö arengukava.
Kõpu vallas korraldatakse igal suvel töö- ja puhkelaagrit, mis annab võimaluse kohalikel
noortel kergemate töödega taskuraha teenida ning koos aega veeta. Samaaegselt töö- ja
puhkelaagriga on koostöös ESTYESiga aastaid korraldatud laagrit välismaa vabatahtlikega.
Välismaa noored töötavad koos kohalike noortega, samuti on ühised pealelõunased tegevused.
2016. a kevadest osaleb Kõpu vald Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) koordineeritud
toetusprogrammis, kus ENTK koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonnaga
toetavad noorsootöö korraldamist omavalitsuste koostöögruppides noorte sotsiaalse tõrjutuse
üldiseks ennetamiseks. Antud tegevuse raames rahastatakse Kõpu noortetoas ja spordihoones
toimuvaid tegevusi kahe aasta jooksul (2016 sügis – 2018 sügis), samuti toimuvad koostöögrupi
ülesed tegevused, kuhu on kaasatud noored kõigist koostöögruppi kuuluvatest omavalitsustest.

3.4.3. Sport
Spordirajatistest on olemas spordihoone, mis asub Kõpu mõisakompleksis asuva põhikooli
juures. Siseujulat Kõpu vallas pole, ujumise algõpetus toimub Viljandis.
Rahvaspordi arendamise seisukohalt on lisaks spordihoone võimalustele veel vajalikud näiteks
suusa- ja jooksurajad, uisuväli ning avalik ujumiskoht. Hetkel tegeletakse aktiivselt kohapeal
võrkpalli, korvpalli ja jalgpalliga. Rahvaliigas on JK Kõpu võistkond. Pallimängude
populaarsuse tõttu on mõistlik üle vaadata olemasolevad palliplatsid ning alevikus on maa-ala,
kuhu on võimalik rajada jalgpallipuur, et toetada rahvaliiga võistkonna arengut.
Kõpu valla elanike sportimisvõimalusi avardab Pärnu mnt rekonstrueerimistööde käigus läbi
Kõpu alevikku rajatav kergliiklustee.
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Kõpu Spordihoones on probleemiks treenerite puudumine. Spordihoone põrand, ventilatsioon
ja vee- ja küttesüsteem vajavad remonti. Samuti vajab parandamist spordihoone soojapidavus.
Spordihoones asuva jõusaali sisustus ja spordivahendid vajavad uuendamist ning täiendamist.
Kütmise optimeerimiseks on võimalik ehitada keskkatlasüsteem mõisa, spordihoone ja Kõpu
PM OÜ vahel.
Kõpu alevikus paikneb Kõpu paisjärv, mis on eraomanike valduses. Veeohutuse tagamiseks ja
inimestele mitmekülgsetele vabaajaveetmise võimaluste tagamiseks on vajalik ametliku
ujumiskoha väljaarendamine paisjärve kaldal. 2016.a kevadel paigaldati paisjärve Viljandi
poolsesse otsa „Teeme ära” talgute raames veeohutusstend. Planeeritud ujumiskoht vajab
vastavaid uuringuid (põhja omadused, süvendamise- ja puhastamise vajadus jms) ning
kaldatöid, kuna hetkel on antud kallas kinnikasvanud ning ujumiskohana kõlbmatu.

3.4.4. Religioon
Kõpus tegutseb EELK Kõpu Peetri kogudus. Sellele kuulub ka Kõpu Peetri kirik, mis on
ehitatud 1825. aastal. Kõpu kirikus toimuvad jumalateenistused 2 korda kuus pühapäeviti.
Kõpu-Peetri kirikul on oma kirikuõpetaja. Aeg-ajalt korraldatakse kirikus kontserte ja
näituseid. Kirikul on remonditud välissein, välisuks ja siseruume. Käsil on kiviaia ja pargi
uuendamine. Kirikul on oma arengukava, mis on kooskõlas valla arengukavaga. Viimastel
aastatel tehtud tööd: kiriku renoveerimine, kiriku kiviaia taastamine.
Kirikuaias asub Vabadussõja ausammas, mis püstitati 1980ndate lõpus. Ausammas on halvas
seisus ning vajab renoveerimist, samuti vajab korrastamist ausamba ümbrus.

3.5. Looduskeskkond
3.5.1. Looduskaitseobjektid
Kaitstavad loodusobjektid on looduskaitseseaduse § 4 alusel kaitsealad, hoiualad, kaitsealused
liigid ja kivistised, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid ja kohaliku omavalitsuse
tasandil kaitstavad loodusobjektid. Kohalikul tasandil kaitstavad objektid Kõpu vallas
puuduvad.
Kaitsealadest asuvad Kõpu vallas osaliselt või täielikult Kahvena looduskaitseala, Kikepera
looduskaitseala (kavandatav kaitstav ala), Kõpu park, Leppoja looduskaitseala, Soomaa
rahvuspark ja Suure-Kõpu mõisa park (kavandatav kaitstav ala). Hoiualadest asub osaliselt
Kõpu vallas Kikepera hoiuala.
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Püsielupaigana on Kõpu vallas Keskkonnaregistri andmetel kaitse alla võetud I
kaitsekategooriasse kuuluva väike-konnakotka (Aquila pomarina) (5 elupaika) ja II
kaitsekategooriasse kuuluva metsise (Tetrao urogallus) (3 elupaika + kavandatav kaitstav ala)
elupaigad. Lisaks on registreeritud mitmete kaitsealuste liikide leiukohad.
Kaitsealuseid üksikobjekte on Kõpu vallas viis: Kullese künnapuu, Laiakivi rändrahn,
Ristimänd, Upsi kask ja Upsi tamm. Kaitsealuste üksikobjektide ümbrus vajab regulaarset
korrastamist.
Lisaks on Kõpu valla territooriumil registreeritud 68 vääriselupaika. Rahvusvahelise tähtsusega
aladest asuvad osaliselt valla territooriumil Kahvena loodusala (Natura), Kikepera linnuala
(Natura), Leppoja loodusala (Natura), Soomaa linnu- ja loodusala (Natura), Soomaa rahvuspark
(Ramsari märgala).

3.5.2. Mets
Metsadest on andmed olemas RMK Kõpu valda jäävate maade kohta, mille kogupindala on
7600,4 ha, sellest metsamaad 6873,8 ha. Metsa koosseis on keskmiselt järgmine: 44% mändi,
25% kaske, 20% kuuske, 7% haaba ja 4% leppa. Metsa aastane juurdekasv on umbes 4,8
tm/aastas ja puiduvaru 1,16 milj. tm.

3.5.3. Veekogud
Kõpu valla territooriumile jäävad järgmised siseveekogud: Öördi ja Kõpu paisjärv; Halliste,
Raudna, Kõpu ja Tõramaa jõgi; Junsera, Uia, Pääsmaa, Riimaru, Kõssa ja Allika oja.

3.5.4. Maavarad
Kõpu valla piirkonnas maavarade aktiivset kasutamist lähiaastatel ette näha ei ole, kuna
puuduvad vastavad andmed maavarade kohta.
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4. Kohaliku omavalitsuse toimimine
4.1. Kõpu valla juhtimisstruktuur
Kõpu vallavolikogu on 7-liikmeline ja volikogu juurde on loodud kokku 2 komisjoni
(eelrevisjonikomisjon ja sotsiaalkomisjon). Revisjonikomisjonis 3, sotsiaalkomisjonis 5 liiget.
Kõpu Vallavalitsus on 7-liikmeline. Vallavalitsuse juurde on loodud üks komisjon (teede
komisjon).
Valla haldusaparaadis töötab 5 töötajat (sh. vallavanem)
Vallal on neli hallatavat asutust: lasteaed, üldhariduskoolina Kõpu Põhikool, raamatukogu ja
hooldekodu. Allasutused on Kõpu Külastuskeskus ja Spordihoone. Vallale kuulub ettevõte
Kõpu Majandus OÜ.

4.2. Kõpu valla eelarve
Kõpu valla 2016. aasta eelarve jääb 1.06 miljoni euro piiresse. Üldjuhul suurema osa tuludest
moodustavad üksikisiku tulumaks (~20%), maamaks (~20%), riigieelarvelised toetused (~18%)
ja haridusele eraldatud toetused (~18%).
Põhiline osa – ca 1/3 – eelarvest kulub haridusele (põhikool ja lasteaed), millele järgnevad
kulutused sotsiaalhoolekandele ja üldvalitsemisele.
Vallal on 2016.a lõpu seisuga laene 487 725 euro ulatuses (mõisa ja pargi rekonstrueerimine,
külastuskeskuse I ja II korruse rekonstrueerimine, teed, alevi vee- ja kanalisatsiooni
rekonstrueerimine, lasteaed/raamatukogu rekonstrueerimine).
Investeeringud (2011-2015) arvele võetud (eurodes):


Tall/käsitöökoda

13 910;



Pooleli olev mõisapark

304 055;



Pooleli olev ambulatoorium



Mõisa rek/ekspositsioon (2000-2015)



Külastuskeskus (2009-2014)



Tänavavalgustus

11 780;
1 375 284;
189 196;
24 474;
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Vee- ja kanalisatsioonitrassid, pumbamaja

452 441;



Teed/tänavad

145 293.

4.3. Välissidemed ja koostöö teiste omavalitsustega
Kõpu vald kuulub Viljandimaa Omavalitsuste Liitu ja Eesti Maaomavalitsuste Liitu. Aprillis
2015. a sõlmiti sõprusleping Ungari sõprusvallaga Iszkaszentgyörgy. Kogukonna toetamise
seisukohalt on oluline jätkata ning arendada sõprussidemeid välisvallaga, olenemata
haldusterritoriaalsest olukorrast.
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LISAD
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Lisa 1. Kõpu valla üldine SWOT-analüüs
TUGEVUSED












puhas ja ilus elukeskkond
kohapeal eluks (kool, lasteaed, poed) ja
vaba aja veetmiseks baas olemas –
spordihoone
asukoht Pärnu-Viljandi maantee ääres
põllumajandus heal järjel – maad ei ole
söötis
Soomaa olemasolu
turismi arendamise eeldused head
loodusliku ressursi olemasolu
esmane meditsiiniabi kohapeal kättesaadav
vähe kuritegevust

NÕRKUSED
















VÕIMALUSED










fondide toetused maapiirkondadele
välisabi koostöösidemete läbi
koolitused
töökohti loovatele projektidele (näiteks
käsitöökoja-õpilaskodu
ja
laagrite
korraldamine) rahastajate leidmine
EL rahalised toetused
koostöösidemete suurendamine
Viljandi tähtsuse tõus riiklikul tasandil
elanike arvu suurenemine

kvalifitseeritud tööjõu puudus
väikeettevõtluse aeglane areng
liialt paljude elanike sõltuvus ühest
põllumajanduslikust suurettevõttest
algkapitali puudus ettevõtluse arendamiseks
infrastruktuuride lagunemine
vähene koostöö valla allasutuste vahel
noorte väljaränne
rahvastiku vananemine
eluasemete puudus
külaliikumisi vähe
ei ole tugevat arendusmeeskonda
noori stimuleerivaid töökohti vähe
suur võlakoormus
väike tulubaas, rahaliste vahendite nappus
vaba aja veetmise võimaluste nappus
OHUD









haldusreform – liitmine mõne teise vallaga
muudab Kõpu ääremaaks
Eesti regionaalpoliitika suuremate linnade
keskseks muutumine
Viljandi-Pärnu maantee tähtsuse vähenemine
atesteerimisnõuded ettevõtetele liiga kõrged
praeguste rahaliste võimaluste juures
maapiirkondade elanike moraali langus
alkoholismi, narkomaania levik
ebasoodsa imago kujunemine
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Lisa 2. Sotsiaalvaldkonna SWOT-analüüs
TUGEVUSED

NÕRKUSED










Väiksem kogukond - ülevaade olemas.
Hooldekodu olemasolu.
Võimalus tagada abivajajatele igapäevane
toitlustus.
Koolitatud hooldekodu personal.
Elektriauto olemasolu, et transportida
abivajajaid.
Ilus keskkond ja vabaaja veetmiseks olemas
lasteaed-raamatukogu saal ja spordihoone.











VÕIMALUSED







Välja ehitada hooldekodu kompleks.
Haldusreformi käigus luua koduhooldustöötaja koht.
Haldusreformi käigus luua transpordisüsteem.
Luua sotsiaaltöötaja ja hooldekodu juhataja
osas eraldi töökohad.
Kolmanda sektori (MTÜ) kaasamine
sotsiaalvaldkonda.
Rahvusvahelised fondid- ja koostööprogrammid.

Puudub avahooldussüsteem.
Hooldekodu II korrus ei ole kasutusele
võetud—väljaehitatud hooldekoduks.
Hooldekodu amortiseerumine.
Puuduvad sotsiaalkorterid.
Koduhooldustöötaja puudub.
Puudub transport eakatele ja puudega
inimestele.
Sotsiaaltöötaja ja hooldekodu juhataja on
ühes isiksuses.
Erinevate teenuste puudumine.
Noorte väljaränne.
Õpitud abitus.
Noori stimuleerivaid töökohti on vähe.

OHUD







Hooldekodu sulgemine.
Sotsiaalpoliitika
vähene
areng
ja
tulemuslikkus.
Liigne
KOV
koormamine
teenuste
pakkumisega
ja
teenuste
ebapiisav
rahastamine.
Elanikkonna vananemine.
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Lisa 3. Haridus, kultuur, sport – SWOT-analüüs
TUGEVUSED














spordihoone olemasolu
vabaõhulava olemasolu
pensionärid järjepidevalt aktiivsed
raamatukogu, AIP
ringitööd
külaseltsid loodud
traditsioonide olemasolu, traditsioonilised
üritused
on andekaid aktiivseid noori
Soomaa RP- identiteediarendamiseks pinnas
olemas
lasketiir- veel üks võimalus vaba aja
veetmiseks
sõprusvald Ungaris
kool ilusa asukohaga
tahe esindada valda maakonnatasandil

NÕRKUSED













VÕIMALUSED










fondide toetused maapiirkondadele
laululava uuendada
koolitused
treenerite sissetoomine
sidemete loomine teiste valdadega, ka
väliskogukondadega
EL rahalised toetused
noorsootöö arendamine
Soomaa
külaseltside aktiviseerumine

noorsootöö arendamiseks kontseptsioon
puudu
eestvedajate, liidrite vähesus/puudumine
ringijuhid
vähetasustatud
(valla
palgapoliitika ei soodusta ringide ja spordi
tegevust)
koostöö teiste valdadega väga väike
trennide valik kesine, võimaluste puudumine
erinevate spordialade harrastamiseks
elanikkonna vähesus, laste arvu vähenemine,
järelkasvu puudumine
rahvamaja/kultuurimaja puudumine
valla allasutuste vaheline nõrk koostöö
Kõpu asukoht-maakonna ääremaa
valla transpordi puudumine
OHUD










andekate ja aktiivsete noorte lahkumine
vallast
riigi palgapoliitika ei soodusta kultuuri,
spordi, hariduse arengut
haldusreform – liitmine mõne teise vallaga
muudab Kõpu ääremaaks
maapiirkondade elanike moraali langus
põhikooli sulgemine (kooliastme kadumine)
elanike väljaränne
laste arvu vähendamine (koolis ja lasteaias)
alkoholismi, narkomaania levik
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Lisa 4. ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2017-2021
Kogu
maksum
us

Tegevus

sealhulgas
2017

2018

2019

2020

2021

Omaosalus

Valdkond: majandus
Külastuskeskuse II korruse väljaarendamine
Valla teeninduspunktiks

Jäätmekava koostamine
Tühjade loomakasvatushoonete
võtmine või lammutamine

5000

x

x

x

x

100%

valla
eelarve

vallavalitsus

x

x

x

x

x

x

100%

vallaeelarve

vallavalitsus;
volikogu

210 000

210
000

x

x

x

x

10-15%

100 000

X

x

x

x

x

10-15%

x

x

x

x

x

x

100%

kasutusele

Müügi- ja rentimisvõimalusega elamispindade
kaardistamine (Maale elama)
Olemasolevate munitsipaaleluruumide remont ja
uute loomine
Mänguväljakute rajamine korterelamute juurde

Vastutavad
organisatsioonid
või ametiisikud

5000

Olemasolevate valla sõprussidemete arendamine

Olemasoleva ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
trasside renoveerimine ja puhastusseadmete
rekonstrueerimine
Keskkatlasüsteemi
arendamine
mõisa-,
spordihoone ja Kõpu PM OÜ vahel

Vahendite
allikad

vallaeelarve;
KIK
Leader,
vallaeelarve
vallaeelarve
vallaeelarve;
europrojek
tid

vallavalitsus;
volikogu
vallavalitsus;
volikogu
Vallavalitsus;
volikogu

50 000

10 000

5000

5000

5000

25 000

15%

x

x

x

x

x

x

15%

15 000

3000

3000

3000

3000

3000

100%

2000

x

2000

x

x

x

100%

vallaeelarve

vallavalitsus

120 000

x

x

x

120
000

x

10-20%

vallaeelarve

vallavalitsus

Mõisapargi rekonstrueerimise jätkamine

europrojektid
vallaeelarve

vallavalitsus

vallavalitsus
vallavalitsus

Tulemus
perioodi
lõpuks

II korrus on
välja
arendatud
teeninduspunk
tiks.
Hästi toimivad
sõprussidemed
Planeeritud
tööd
on
teostatud
Keskkatlasüsteem
on
arendatud.
Jäätmekava
koostatud
Hoonete osas
sihtostarbe
tehtud
või
mahalammutatud
Kaardistamine
teostatud
Tööd
on
teostatud
MänguVäljakud
rajatud
Rekonstrueeri
miseks
ettenähtud
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Teeme ära talgud
Kalmistu korrastustööd (kabel, vanade ristide
korrastusala, kiviaed)
Bussiootepaviljonide rajamine keskasulas
Kergliiklustee
rajamine
Viljandi-KilingiNõmme
maantee
äärde
koostöös
Maanteeametiga
Kõpu-Vastemõisa tee ja Seruküla bussiringi
rekonstrueerimine
Teede remont ja korrashoid vastavalt teehoiu
kavale
Tänavavalgustuse renoveerimine Kõpu alevikus
Interneti võimaluste parandamine (lairiba)
Kohaliku ettevõtluse koostöö arendamine

europrojektid
vallaeearve

x

x

x

x

x

x

100%

1600

1600

x

x

x

x

100%

Muinsuskaitse

Vallavalitsus

2000

x

2000

x

x

x

100%

vallaeelarve

vallavaltisus

120 000

120
000

x

x

x

x

100%

vallaeelarve

vallavalitsus

30 000

x

x

x

x

30 000

100%

x

x

x

x

x

x

x

10 000

x

x

x

x

x

100%

25 000

5000

5000

5000

5000

5000

25%

x

x

x

x

x

x

X

3000

x

x

x

x

3000

100%

vallaeelarve

vallavalitsus

10 000

2000

2000

2000

2000

2000

100%

vallaeelarve

vallavalitsus

Valdkond: haridus
Lasteaia mänguväljakute kaasajastamine

vallaeelarve
vallaeelarve
vallaeelarve
vallaeelarve
vallaeelarve

vallavalitsus

vallavalitsus
vallavalitsus
vallavalitsus
vallavalitsus
vallavalitsus

Kõpu Põhikooli hooldustööd

Ürdiaia edasiarendamine

Mõisatalli rekonstrueerimine Kõpu Põhikooli
õpilaskoduks ja käsitöömajaks

5000

1000

1000

1000

1000

1000

15%

100 000

X

x

x

x

100
000

15%

vallaeelarve
europrojektid
vallaeelarve

vahendid
ärakasutatud
Talgud
teostatud
Kalmistu
korrastustööd
teostatud
Bussipaviljon
rajatud
Kergliiklustee
rajatud
Bussiring
rajatud
Teed
on
korrastatud
Tänavalgustus
renoveeritud
Tööd
on
teostatud.
Ettevõtlus on
arendatud

LastemänguValjakud
kajastatud
Hooldustööd
teostatdud
Vastavalt
remondikavale

vallavalitsus

Ürdiaed edasiarendatud

vallavalitsus

Rekonstrueeri
mine teostatud
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Valdkond: sotsiaalne keskkond
Kõpu ambulatooriumi II korruse remont
Kõpu
Hooldekodu
renoveerimise
projekteerimine
Kõpu Hooldekodu renoveerimine

Tuletõrjedepoo
renoveerimine

rekonstrueerimine

10 000

x

x

x

10
000

x

100%

20 000

20 000

x

x

X

x

100%

380 000

x

x

280
000

100
000

x

56%

200 000

x

x

x

x

200
000

15%

10 000

x

x

x

x

10 000

100%

vallaeelarve;

vallavalitsus

vallavalitsus

vallavalitsus

ja

Vallaeelarve
Vallaeelarve
Vallaeelarve
CO2
rahad
vallaeelarve;
erinevad
europrojektid

vallavalitsus
Vallavalitsus

vallavalitsus

Kõpu Tuletõrjeselts
MTÜ

Tuletõrje veevõtukohtade kaardistamine ja
vajadusel uute rajamine

Valdkond: kultuur ja sport
Ujumiskoha väljaarendamine
3000

x

3000

x

x

x

15%

Vallaeelarve;
Europrojekt
(leader)

x

x

x

x

x

x

100%

Vallaeelaarve

15000

3000

3000

3000

3000

3000

0%

20 000

x

x

x

x

20 000

15%

Noorsootöö arengukava koostamine

Noortelaagrite korraldamine
Laululava rekonstrueerimine

Europrojekt
vallaeelarve;
europrojektid

vallavalitsus

vallavalitsus

Tööd
on
teostatud
Tööd
on
teostatud
Kõpu
hooldekodu
on
renoveeritud
Tuletõrjedepoo
on
renoveeritud
ja
rekonstrueeritud
Veevõtukohad
on
kaardistatud
ning
uued
veevõtukohad
rajatud

Ujumiskoht
on
väljaarendatud
Noorsootöö
arengukava on
koostatud
Noortelaagrid
läbiviidud
Laululava on
rekonstrueeritud
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Jooksu-,
suusarajade
uisuväljakute rajamine

tegemine

ning
5000

1000

1000

1000

1000

1000

100%

20 000

x

x

x

x

20 000

0%

10 000

2000

2000

2000

2000

2000

100%

50 000

20 000

10
000

10
000

5000

5000

100%

2000

x

x

2000

x

x

100%

2000

x

2000

x

x

x

100%

30 000

x

x

30
000

x

x

100%
(15%)

Jalgpallipuuri rajamine Kõpu alevikku

Olemasolevate palliplatside korrastamine

Kõpu Spordihoone remont: põrand, ventilatsioon, vee- ja küttesüsteem, soojapidavus)

Kirikuaia müüri taastamine
Vabadussõjast osavõtnute mälestussamba
renoveerimine ja ümbruse korrastamine.

25-kohalise vallabussi soetamine

vallaeelarve
EJL ja
riigieelarve
vallaeelarve
võimalus
el
europroj
ektid
vallaeelarve
võimalus
europrojektid
vallaeelarve
Vallaeelarve;
võimalus
muinsus
kaitse
Vallaeel
arve;
võimalus
europroj
ektid

vallavalitsus

Erinevad
spordirajad
rajatud

vallavalitsus

Jalgpallipuur
rajatud

vallavalitsus

Palliplatsid
korrastatud

vallavalitsus

Spordihoone
remonditööd
teostatud

vallavalitsus

Kirikuaed
taastatud

vallavalitsus

Mälestusmärk
taastatud

vallavalitsus

vallabuss
soetatud

Tipu Looduskooli teenuste arendamine

Külaliikumise elavdamine (külavanemad)

x

x

x

x

x

x

100%

Vallaeelarve

x

x

x

x

x

x

0%

Erinevad
MTÜd

vallavalitsus

vallavalitsus

Tipu
Looduskooli
teenused
arendatud
külaliikumine
on aktiivne

Valdkond: looduskeskkond
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Kaitsealuste üksikobjektide korrastamine

10 000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

100%

vallaeelarve

Kaitsealused
objektid
on
korrastatud
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