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Sissejuhatus 

Konguta valla arengukava on dokument, mis sätestab Konguta valla kui kohaliku 

omavalitsuse sotsiaalmajandusliku olukorra ning keskkonnaseisundi analüüsi ja prognoosi, 

arengu põhisuunad ning territoriaalse üldplaneeringu ja infrastruktuuri arendamise alused. 

Viimane suurem Konguta valla arengukava uuendamine toimus 2008. aastal ning seejärel on 

igal aastal jooksvalt täiendatud arengudokumendi tegevuskava. 2014. aastal oluliselt 

uuendatud arengukavas oli suurema täiendusena Konguta valla eelarvestrateegia 2014-2018 – 

vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on valla arengukava ja eelarvestrateegia 

aluseks kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, investeeringute 

kavandamisel ja investeeringuteks toetuse taotlemisel. 

Arengukavas määratakse valla tegutsemise eesmärgid ja edasikestmise võimalused Euroopa 

Liidus. Püstitatud eesmärkide elluviimine on vallavolikogu ja vallavalitsuse ülesanne. 

Arengukava on terviklik tegevusjuhis, kus on fikseeritud valla arendamise prioriteedid ja 

esitatakse konkreetne tegevusplaan nende saavutamiseks. 

Eesmärgipärane kohaliku omavalitsuse tegutsemine tagatakse sihipärase liikumisega 

püstitatud eesmärkide suunas, arvestades olemasolevaid võimalusi. Arengukava aitab vältida 

juhuslikkust valla kui terviku juhtimisel. Samuti võimaldab ratsionaalselt kasutada 

olemasolevaid ressursse. Valla eelarve koostamisel lähtutakse arengukavast. 

Arengukava aitab viia kooskõlla erinevate struktuuride tegevust (kohalik omavalitsus, 

allasutused, investorid, riigivõim), samuti on abiks poliitilise ja majanduslike otsuste 

langetamisel. Üks arengukava eesmärke on ka valdkondade kaupa hinnata olemasolevat 

olukorda ja tuua välja probleemid. Arengukava hõlbustab valla tutvustamist ning sisendab 

kindlustunnet vallakodanikele ja võimalikesse partneritesse. 

Arengukava tugineb olemasolevatele võimalustele ja eeldustele, on realistlik ja elluviidav. 

Samas ei saa see olla lõplik. Vastavalt ühiskonnas toimuvatele muutustele tuleb arengukava 

korrigeerida. Seega jätkatakse arengukava koostamise ja täpsustamise protsessi pärast selle 

vastuvõtmist. 

Käesolev arengukava vaatab Konguta Vallavolikogu läbi igal aastal. Viib sisse parandused, 

täpsustab rahalised võimalused ja elluviidavad tegevused. Parandused arengukavasse tehakse 

volikogu määrusega. Valla arengukava on suunatud Konguta valla inimestele ja seetõttu on 

kõik ettepanekud oodatud. 



 

1. Konguta valla üldiseloomustus 

1.1. Asend 

Konguta vald asub Tartumaa lääneosas, piirnedes läänest Rannu vallaga, idast Nõo vallaga 

põhjast Puhja vallaga ning lõunast Rõngu valla ja Elva linnaga. Valla üldpindala on 107,6 

km
2
, mis on pindala suuruselt 16. kohal Tartumaal. 

Vallakeskuse kaugus Tartu linnast on 30 km ning Tallinnast 210 km. Valda läbivad 

liiklusteed soodustavad ühendust lähemate linnade ja naabervaldadega. Konguta valda läbivad 

põhiliselt riigi kõrvalmaanteed, kohalikud teed ja Elva linna külje alt ka Jõhvi-Tartu-Valga 

põhimaantee. 

 

Joonis 1. Konguta valla paiknemine ja külad (allikas: Konguta valla kodulehekülg, 

www.konguta.ee) 

1.2. Konguta valla ajalooline kujunemine 

Konguta piirkonna arengus tähtsat rolli mängiva Konguta vasall-linnuse asustamisajaks 

loetakse aastat 1260. Esimesi kirjalikke teateid linnuse kohta on aastast 1417. Samuti mainiti 

esmakordselt KONGETALI, mille all tunti Väike- ja Suure- Konguta mõisaid ning neid 

ümbritsevaid külasid. Konguta mõisad kuulusid Tartu piiskopi poolt antuna baltisaksa 

Tiesenhausenite suguvõsale. Tartu piiskopkonna läänepiiril paiknenud Konguta vasall-linnus 

hävitati Vene- Liivi sõjas 1558. aasta suvel. Liivi sõja lõppedes langesid Tartu piiskopkonna 

alad, vaatamata Tiesenhausenite taotlusele maade tagastamiseks, Poola valdusesse. 

http://www.konguta.ee/


Koole hakati Konguta piirkonnas asutama 1765. aastal kuid täpsemad andmed algusaastate 

kohta puuduvad. 1850. aastal töötasid koolid Suure-Kongutas, Kobilus, Väike-Kongutas, 

Majalas, Soovi(a)l, Külaasemel, Karijärves, Kõssel. 

1896. aastal tekkis kogukondade üleandmise tulemusena Puhja kihelkonda Konguta vald. 

Valla suuruseks oli 5797 ha ja elanike arvuks 1689 inimest. Valla keskuseks sai Annikoru ehk 

endine Soola küla. Talude ostmine toimus Konguta vallas suures osas aastatel 1870-1880, 

esimesed talud osteti Väike- Konguta mõisalt 1857. aastal. 

Eesti Vabariigi algusaastail liideti Konguta kokku Nõo Kihelkonda kuuluva Aru vallaga 

(pindala 4184 ha ja elanikke 1060). Mõisamaade võõrandamine ja massiline talude rajamine 

algas 1923. aastal. Suuremateks mõisateks jäid Kobilu (446 ha) ja Aru (90 ha ). 1938. aasta 

andmetel oli Konguta vallas 256 üle 10 ha suuruse talumajapidamise. Talud kaotati 1949. 

aastal kolhooside moodustamise käigus. 

Nõukogude perioodil tegutses praeguse Konguta valla territooriumil mitmeid kolhoose ja 

põllumajanduslikke kartelle. Konguta sovhoosi keskasulana hakati 1973. aastal eelisarendama 

Annikoru küla, kuhu rajati majandikeskus, kauplus ning hakati ehitama korruselamuid ja 

ridaelamuid. Korruselamuid ehitati ka Mäeotsa, Kapsta, Kurelaane, Erumäe, Kobilu ja Väike-

Konguta küladesse. Valla piire muudeti viimati 1972. aastal, mil Konguta külanõukoguga 

liideti 900 ha Puhja külanõukogu maad. 

Talude taastumine aktiviseerus Eesti taasiseseisvumisega 1991. aasta seisuga oli rajatud 28 

uut talu 563 hektaril. 1991. aastal taastati Konguta valla nimi. 

 

1.3. Rahvastik ja tööhõive 

Konguta vallas elab 01.01.2015 seisuga 1453 inimest. 

Tabel 1. Konguta valla elanike arv 2010-2015 

AASTA ELANIKE ARV 

2010 1410 

2011 1418 

2012 1433 

2013 1440 

2014 1451 

2015 1453 

Allikas: Konguta Vallavalitsus 

Valla elanikkond on viimase kümne aasta jooksul näidanud pidevalt kasvumärke. 2004. aastal 

elas vallas 1413 elanikku ja seisuga 01.01.2015 oli omavalitsuses 1453 elanikku. 

Valla territooriumil paikneb 16 küla. Tihedamini on asustatud Annikoru, Konguta, 

Metsalaane ja Pööritsa küla. 

 



 

 

 

Tabel 2. Konguta valla külades elavate inimeste arv seisuga 01.01.2014 

KÜLA ELANIKE ARV 

Annikoru 338 

Kapsta 53 

Karijärve 44 

Kobilu 47 

Konguta 177 

Kurelaane 68 

Külaaseme 39 

Lembevere 60 

Majala 54 

Metsalaane 165 

Mäeotsa 65 

Mälgi 82 

Poole 41 

Pööritsa 96 

Vahesaare 56 

Vellavere 34 

Allikas: Konguta Vallavalitsus 

Eesti Töötukassa andmetel oli Konguta vallas seisuga 31.09.2015 kokku 19 ametlikult 

registreeritud töötut. Võrreldes jaanuariga 2015 on töötute arv suurenenud 5 inimese võrra. 

(allikas: Eesti Töötukassa, töötud kohalikes omavalitsustes, 

https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootud-kohalikes-omavalitsustes) . 

2015. aastal on Konguta vallas kokku 576 maksumaksjat ja see arv on võrreldes 2014. aastaga 

suurenenud 31 inimese võrra. Sissetulek maksumaksja kohta kuus on 895 eurot ja see on 

võrreldes möödunud aastaga suurenenud 3,13% võrra. 2014. aastal laekus tulumaksu valla 

eelarvesse kokku 694 376 € (allikas: Konguta valla eelarvestrateegia 2016-2019). 

https://www.tootukassa.ee/content/tootukassast/tootud-kohalikes-omavalitsustes


 

2.Konguta valla SWOT analüüs ja visioon 2020 

Konguta valla pikaajaline SWOT analüüs koostati 29.11.2007 toimunud arengukava 

uuendamise koosolekul ja seda täiendati 06.12.2007 toimunud teisel arengukava uuendamise 

koosolekul. SWOT analüüs vaadati kriitilise pilguga üle ning täiendati 29.08.2014 Annikorus 

toimunud arengukava uuendamise töökoosolekul, millest võtsid osa vallavalitsuse ja –

volikogu liikmed, vallaelanikud, allasutuste töötajad, kodanikeühenduste esindajad ja 

ettevõtjad. 

SWOT analüüs on oma olemuselt planeerimisvahend, millega hinnatakse omavalitsuse 

tugevaid külgi, nõrku külgi, võimalusi ja ohtusid. Selle analüüsimeetodi kaudu määratletakse 

kohaliku omavalitsuse eesmärk ja selgitatakse välja seda eesmärki soodustavad ja 

mittesoodustavad sisemised ja välimised faktorid. 

Tabel 3. Konguta valla SWOT analüüs 

TUGEVUSED NÕRKUSED 

 kooli hea maine ja pakutava hariduse 

kvaliteet; 

 elanike juurdekasv; 

 tööealine elanikkond; 

 koolilaste ja lasteaia kohtade arvu 

suurenemine; 

 omavalitsuse hea asukoht 

regioonikeskuse vahetuse läheduses; 

 omapärane loodusmaastik; 

 külaseltside olemasolu ja 

tegutsemine; 

 mitmekesine elukeskkond; 

 head tingimused õppimiseks ja 

kultuurieluks; 

 põllumajandusettevõtete olemasolu 

ja jätkusuutlikkus; 

 vähe töötuid inimesi; 

 stabiilne vallajuhtimine, tasakaalus 

eelarve ning investeeringute 

võimaluse olemasolu vallaeelarvest; 

 ühistranspordi olemasolu; 

 rahvatraditsioonide meelespidamine 

ja edasiarendamine; 

 regulaarselt ilmuva ajalehe 

olemasolu; 

 maade aktiivne kasutamine kohalike 

ettevõtjate poolt; 

 karjääride olemasolu. 

 vallavalitsuse personaliprobleemid; 

 infoportaal ja info leidmine Konguta 

valla tegemiste kohta kasin; 

 elamispindade puudumine; 

 kooli ruumiprobleemid; 

 valla teede olukord; 

 noorte kolimine kodukohast ära; 

 mustkattega teede vähesus; 

 ajaloo-objektide halb olukord 

(eraomanduses mõisahooned) 

 vallas puuduvad atraktiivsed objektid- 

„kirik, surnuaed, kõrts“ 

 mõnede maaomanike leige suhtumine 

kinnistute heakorrastamisest; 

 Kentsi paisjärve looduslik tasakaal on 

paigast ära; 

 vaba maa vähesus; 

 vähe atraktiivseid ja omavalitsusest 

väljapoole suunatud spordi ning 

kultuuriüritusi; 

 vallavalitsuse ja ettevõtjate koostöö on 

vähene; 

 Konguta valla rahaliste vahendite 

piiratus suuremahuliste 

investeeringutegevuste elluviimiseks. 



 

 

 

OHUD VÕIMALUSED 

 majanduse ebastabiilsus ja pingeline 

poliitiline olukord Euroopas; 

 omavalitsuste liitumine regioonis; 

 turvalisuse võimalik vähenemine; 

 riigi regionaalpoliitika ebastabiilsus; 

 elukalliduse jätkuv kasv 

(maksukoormuse suurenemine; 

hinnatõusud); 

 ühistranspordi võimalused ning 

ühendused maakonnakeskusega; 

 kohaliku kaupluse tegevuse 

lõppemine Annikorus. 

 koostöö edendamine 

naaberomavalitsustega; 

 infovahetuse parandamine 

vallavalitsuse ja elanike vahel; 

 suurema koostöö arendamine avaliku-, 

era- ja kolmanda sektori vahel; 

 loodushoidlikkuse väärtustamine 

elanike seas; 

 valla paiknemine Via Hanseatica 

arenguvööndis; 

 SA Vapramäe-Vellavere- Vitipalu 

tegevusele senisest rohkem 

kaasaaitamine; 

 elanikkonna senisest parem 

teavitamine omavalitsuse tegevusest; 

 omavalitsuse looduslikult soodne 

asukoht - võimalus loodusturismiks; 

 Euroopa Liidu tõukefondide abi 

kohaliku arengu toetamiseks; 

 turismiteenuste tarbimise võimalik 

kasv; 

 Tartu linna kui regionaalse keskuse 

jätkuv kasv; 

 naabrivalve tegevuste arendamine; 

 naaberomavalitsuste liitumine; 

 söögikoha ja majutusasutuse rajamine 

valda; 

 omavalitsuse sotsiaalsfääri 

arendamine; 

 Kavilda ürgoru puhkepiirkonna 

arendamine Kentsi paisjärve, Alt-Laari 

linnamäe, Erumäe kantsi ja Maioru 

baasil; 

 külade ja külakeskuste arendamine 

koostöös elanike ja kohaliku elu 

arengust huvitatud juriidiliste 

isikutega. 

SWOT analüüsi järgi on Konguta valla tugevateks külgedeks eelkõige omavalitsuse soodne 

paiknemine regioonikeskuse Tartu ja piirkonnakeskuse Elva vahetus läheduses. Hea asukoht 

soodustab tööealise elanikkonna võimalusi eelkõige just sobiva töö leidmiseks. 

Tugevate külgedena on välja toodud ka Konguta valla tegevus omavalitsuses elavatele 

inimestele hea elukoha kindlustamises: toetatud on külaseltside tegevust, tagatud on head 

võimalused õppimiseks ja kultuurieluks ning samuti osutatakse piisaval määral 



sotsiaalteenuseid. Samuti on oluline märkida, et viimastel aastatel on olnud Konguta valla 

juhtimine stabiilne ning jätkusuutlik, mistõttu on omavalitsuse finantsseisund hea, 

laenukoormus lubatust oluliselt väiksem – see kõik annab võimaluse Euroopa Liidu 

finantsperioodil 2014-2020 kaasata täiendavaid välisvahendeid kohaliku elu edendamiseks. 

Valla ühe tugevusena on oluline välja tuua ka Konguta Kooli tegevus ja areng. Tänu elanike 

arvu kasvule ja noorte perede lisandumisele valla kodanike hulka, on viimastel aastatel 

tõusnud ka Konguta koolis õppivate laste arv. Lastele pakutakse väga hea kvaliteediga 

haridust. 

Konguta valla nõrkused kattuvad teiste samasuguse profiiliga maaomavalitsustega. Nõrkustest 

üheks olulisemaks kitsaskohaks on vabade elamispindade puudumine, mis takistab elanike 

juurdetulemist valda. 

Konguta vallaga seotud võimalikud ohud on eelkõige välised mõjud, mille muutumiseks pole 

omavalitsusel ega selle elanikel erilisi võimalusi. Eelkõige on ohud seotud üleriigilise 

rahvastikuga seotud tendentsidega, kus elanikkond järjest väheneb ning vähemaks jääb noori. 

Samuti on Konguta vallale ohuks üldised majandussuundumused ja poliitiline olukord 

Euroopas tervikuna. 

Konguta valla edasisel tegevusel ja arenemisel on üheks olulisemaks võimaluseks koostöö 

arendamine naaberomavalitsustega. Omavalitsuse tegevuse planeerimisel tuleks senisest 

rohkem silmas pidada ka valla soodsat asukohta ning looduslikke tingimusi, mis peaksid siia 

tulevikus elama meelitama veelgi rohkem noori peresid. 



 

3.Konguta valla visioon 2020 

Visioon – soovitud tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajahetkeks saavutada. Visioon 

keskendub tulevikule, et võimaldada suuremal hulgal inimestel ühte moodi aru saada tegevuse 

lõppeesmärgist. 

 

Konguta vald on tuntud kui terve elukeskkonnaga, säästva looduskasutusega ning 

uuendusmeelne kultuuri- ja puhkepiirkond, kus arvestatakse igas eas vallaelanikega. 

 

Konguta vald kui kõrge elukvaliteediga tagamaa Tartu ja Elva linnadele. Vallas on 

väärtustatud lapsed ja lastega pered. Omavalitsus jätkab soodsate tingimuste loomist noorte 

inimeste valda elama toomiseks. 

Konguta vallas on väärtustatud haridus: lapsed ja noored tahavad õppida ja areneda; valla 

elanikud on aktiivsed kasutama elukestva õppe võimalusi. Elanikele on loodud võimalused 

mitmekülgseks kultuuri-, spordi ja vabaajategevusteks ning nad on aktiivsed neid kasutama. 

Konguta vallas on ettevõtlikud ja haritud ning kohalikku kogukonda ja traditsioone 

väärtustavad elanikud, kes on aktiivsed nii töö ja ettevõtluse, vaba aja veetmise kui ka 

hariduse ja eneseteostuse alal. Valla elanikud tahavad ja on võimelised töötama valla 

territooriumil tegutsevates ettevõtetes. Valla elanike ettevõtlikkus on kasvanud ja 

realiseerunud uute ettevõtete näol ja samuti on ära kasutatud Konguta valla logistiline eelis. 

Vallas toimivad tugevad kodanikeühendused. 

Elukeskkonna kõrge kvaliteedi saavutamiseks ja hoidmiseks säilitatakse ja kaitstakse 

looduskeskkonda; metsad ja maastik on hooldatud; tööstuslik ja põllumajanduslik tootmine on 

keskkonda ja põhjavett säästev; tiheasustusega asulad on hooldatud ja haljastatud, kauni 

välisilmega, säilitatakse miljööväärtuslikud alad; tehniline infrastruktuur ja teedevõrk on 

kaasajastatud, ökonoomne ning vastab elanike ja ettevõtete vajadustele. 

Valla loodus- ja vaatamisväärsuseid, millega on seotud pikk ajalugu, eksponeeritakse 

võimalikult algsel kujul. Muinaslinnuse taastamine Alt-Laari Linnamäele ja Erumäele kantsile 

tõstab siinse piirkonna atraktiivsust. 

Loodusobjektide korrastamine ja puhkefunktsioonide väljaarendamine koostöös 

naaberomavalitsustega ja piirkonnas tegutsevate arendusorganisatsioonidega võimaldab vallal 

aktiivselt sidestuda väliskeskkonnaga. 



 

4.Konguta valla strateegilised eesmärgid 

Arengukava strateegilisteks eesmärkideks on 2016. aastaks tagada: 

- Stabiilse rahvaarvu, aktiivse elanikkonna ja heal tasemel tööjõuga Konguta vald; 

- laste ja noorte mitmekülgseks arenguks vajalike tingimustega ning isikut arendava ja 

turvalise õpikeskkonnaga Konguta vald; 

- turvalise ning mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi pakkuv, kauni elukeskkonna ja 

heatasemelise infrastruktuuriga Konguta vald; 

- hea maine ning atraktiivsete ajaloo- ja loodusobjektidega Konguta vald. 



 

5.Konguta valla üldine olukord ja arengueesmärgid 

5.1 Haridus 

Konguta valla ainukeseks haridusasutuseks on Konguta Kool, mis loodi 2004. aastal, kui 

ühendati Konguta Algkool ja lasteaed „Punamütsikene“. 14.05.2004 väljastati Konguta 

Koolile Haridus- ja Teadusministeeriumist koolitusluba nr 3214HTM õppe läbiviimiseks I ja 

II kooliastmes ja koolitusluba nr 3112HTM õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias. 

Koolitusload on tähtajata. 

Vastavalt asutuse põhimäärusele, saavad lapsed omandada Kongutas alushariduse ja õppida 6. 

klassi lõpuni. Lasteaiaosas on kolm liitrühma ja sõimerühm ja kooliosas on 6 klassikomplekti. 

Seisuga 01. september 2015 õppis koolis 81 õpilast ja lasteaiarühmades käis kokku 67 last. 

Tabel 4. Õpilaste arv Konguta Koolis 

ÕPPEAASTA 
ÕPILASTE 

ARV 
LÕPETAB 

ASTUB 1. 

KLASSI 
LASTEAIAS 

KOKKU 

LAPSI 

2015/2016 81 11 13 67 148 

2016/2017 83 17 12 72 155 

2017/2018 78 13 19   

2018/2019 84 14 14   

2019/2020 84 13 12   

2020/2021 83 13 14   

Allikas: Konguta Kool 

Tabel 5. Konguta valla kooliõpilased teistes koolides 

HARIDUSASUTUS ALGHARIDUS 
PÕHI-

KOOL 

KESK-

HARIDUS 
KOKKU 

Elva Gümnaasium 23 19 9 51 

Rannu Keskkool 
 

3 
 

3 

Puhja Gümnaasium 
 

6 1 7 

Nõo Reaalgümnaasium 
  

4 4 

Puka Keskkool 1 
  

1 

Rõngu Keskkool 
 

3 
 

3 

Jaagu Lasteaed-Põhikool 1 
  

1 

Tallinna Vanalinna 

Täiskasvanute Gümnaasium   
1 1 

Kammeri Kool 2 1 
 

3 

Veeriku Kool 
 

1 
 

1 

Tamme Gümnaasium 
  

1 1 

Treffneri Gümnaasium 
  

2 2 

Aravete Keskkool 
  

3 3 

Tartu Katoliku Hariduskeskus 
  

1 1 



J. Poska Gümnaasium 
  

1 1 

Tartu Täiskasvanute Güm. 
  

1 1 

KOOLID KOKKU 27 33 24 84 

Seisuga 01.september 2015 on Konguta Koolis täis- ja osakoormusega töötajaid 33, neist 23 

on pedagoogilised töötajad. Pedagoogilisest personalist on 95% kõrgharidusega. Momendil 

jätkab magistrikraadi omandamist 10% personalist. 

Koolimaja ja lasteaed on täielikult renoveeritud (2009). Kool on varustatud kaasaegsete 

infotehnoloogiliste vahenditega (meediaklass, dataprojektorid kõikides klassides ja saalis, 

Smart-tahvlid klassides ja 1 lasteaiarühmas), olemas on interneti püsiühendus kõikides 

õpperuumides. Koolil on olemas kaasaegne spordihall, kasutamiseks mini-spordiväljak ja 

valla jalgpallistaadion. Õpilastel ja lastel on kasutada kaasaegsed mänguväljakud, 

sportimiseks jooksu- ja suusarajad ning 2013. aastal rajatud disc- golfi rajad. 2014. aasta suvel 

valmis loodushariduse toetamiseks loodud õues-õppe klass. 2014. aasta sügisel avati lasteaia 

moodulrühm. Arvutiklassi  renoveerimine on planeeritud 2015-2016 õppeaasta. Koolimaja 

renoveerimine ja laiendus 2016-2017. 

Konguta Kooli tunnustati 2000. aastal EV President L. Meri poolt tiitliga „Kõige kaunim 

Eestimaa kool“. Sihtasutus Tiigrihüppe poolt on kooli tunnustatud tiitliga „Kõige 

innovaatilisem kool Eestimaal“ 2011 ning 2013. aastal Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 

tiitliga „Eesti hariduse tegu 2013“ Juku Akadeemia eest.  

Eesmärgid 

 eestvedamine ja juhtimine - kogu kooli personal on kaasatud kooli arendustegevusse. 

Koolis töötab kompetentne kollektiiv, kellel on ühised eesmärgid. Dokumentatsioon 

on reguleeritult kättesaadav ja kehtestatud korrad toimivad. Kasutusel on 

elektrooniline dokumendihaldussüsteem. Tähelepanu on suunatud väärtuskasvatusele 

ja suhtekorraldustööle; 

 personali juhtimine – koolis on kompetentne ja motiveeritud personal, kes tagab laste 

arengu ning kooli missiooni ja eesmärkide elluviimise. Personali järjepidevaks 

professionaalseks arenguks on loodud elukestva õppe raames head tingimused ja 

võimalused. Personal tunneb ennast organisatsiooni täisväärtusliku liikmena ja on 

kaasatud kooli arendamisse; 

 õpikeskkonna kujundamine - lapsesõbralik ja last säästev koolikorraldus kaasaegses 

hubases koolimajas tervise edendamise põhimõtteid järgides; 

 koostöö huvigruppidega - huvigrupid on kaasatud õppeasutuse ja õppija arengu 

toetamisse ning koostöö aitab saavutada arengukavas sätestatud eesmärkide täitmist. 

Vilistlased on kaasatud koostöösse partneritena. Õpilasesindus on kujunemas 

koostööpartneriks; 

 ressursside juhtimine - õppeasutuse ressursid on vahendiks asutuse töö 

organiseerimisel ja eelarveliste ressursside maht kavandatakse koostöös kooli 

pidajaga. Ressursside planeerimisel lähtutakse tänapäevase õpikeskkonna 

kujundamisest. Lisaressursside leidmiseks osaletakse erinevates projektides. Personali 

kõik liikmed osalevad eelarveprotsessis; 



 õppe- ja kasvatusprotsess – kõigile koolis õppivatele lastele ja õpilastele on loodud 

võimalused individuaalset võimekust arvestavaks õppeks. Hea alus- ja algharidus 

tagab eduka toimetuleku põhikoolis. Kõikidel õpilastel on olemas arengut fikseeriv 

arengumapp. Kooli õppekavas on selgelt määratletud põhimõtted ja tegevused, mis 

toetavad Konguta Kooli omapära. Mitmekesine huviharidus võimaldab arendada laste 

andeid ja võimeid: 

 Koolihoone ja lasteaiakompleksi laiendamine- õpilaste arvu pideva kasvu tagajärjel 

on jäänud koolihooned juba kitsaks. 

5.2 Kultuur, sport, vaba aeg 

Eesti riigi kultuuripoliitika tuleneb rahva poolt põhiseaduse vastuvõtmisega riigile pandud 

kohustustest tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kultuuri põhieesmärgiks 

on Eesti rahvuskultuuri traditsioonide kestmine, selle elujõulisus kõigis kultuurivaldkondades. 

Kultuur peab olema ja jääma kättesaadavaks kõigile elanike gruppidele ja vanuseastmetele. 

Omavalitsuse ülesandeks on rahvuskultuuri säilitamine, kaitsmine ja populariseerimine ning 

selle arengut soodustavate tingimuste loomine. 

Konguta valla jaoks omab suurt tähtsust Puhja kirik, kuna paljud vallakodanikud kasutavad 

kiriku teenust. Tähtsal kohal on ka EELK Puhja Püha Dionysiuse koguduse kui 

kultuuripärandi säilimine. 

5.2.1 Konguta rahvamaja 

Konguta valla allasutustena toimivad Konguta Rahvamaja ja Konguta Raamatukogu. 

Konguta rahvamaja asukohaga Annikoru külas valmis 1930. aastal. Rahvamaja on läbi 

aastakümnete olnud Konguta valla kultuurikandja. 1990-ndate keskel sai rahvamaja uue 

fassaadi ja katuse ning kaasaegse kommunikatsiooni süsteemi. 2005. aastal renoveeriti 

elektrisüsteem ja 2006. aastal said uue ilme fuajee ja abiruumid. 2013. aastal soojustati 

katusealune ja paigaldati õhksoojuspump. 

Valla ürituste korraldamiseks on rahvamajal olemas kaasaegne heli- ja valgussüsteem. 

Rahvamajas tegutsevad mitmesugused ringid ja isetegevusrühmad.  

5.2.2 Sport ja vaba aeg 

Sporditegevuseks on loodud palju võimalusi. Konguta Rahvamaja juures on 

multifunktsionaalne spordiplats, kus saab mängida korvpalli ja tennist. Annikoru puhkepargis, 

mis hõlmab nii puhkeparki kui ka pargiäärseid kinnistuid, on olemas jalgpallistaadion ja 

võrkpalliplats. Vajadusel saab koostöös maaomanikega kasutada ka laiemat maa-ala 

puhketegevuste läbiviimiseks. Puhkepargis asub täismõõtmetes Discgolfi rada, mis on väga 

populaarne piirkonnas. Discolfi pargi arendamiseks ja spordiala populariseerimiseks on 

loodud Annikoru Discgolfi klubi. 

Puhkepargis on ka rajad terviseliikumiseks suvel ja talvel suusatamiseks. Radadel on 

paigaldatud ka valgustus, mis läbib raja põhipunkte, see võimaldab vallaelanikel olenemata 



varajasest pimenemisest kauem kelgutada ja suusatada, teha kepikõndi või lihtsalt jalutada. 

Talvel kasutatakse sportimiseks Konguta kooli spordisaali. Harrastatakse korvpalli, võrkpalli 

ja jalgpalli. Spordirajatiste tehniline baas on heal tasemel, tänu millele on vallas toimunud 

piirkondlikult olulisi spordivõistlusi. 

Vaba aja sisustamiseks on loodud palju võimalusi. Konguta Kool on õpilastele loonud 

võimalused osaleda erinevates ringides. Konguta Koolis tegutsevad laste laulustuudio ja 

showtantsuring. Kõigil lauluhuvilistel on võimalus laulda Konguta segakooris. 

Tantsuhuvilised saavad jalga keerutada segarühmas Kavalik. Eakatel on võimalus tantsida 

tantsurühmas Pihlakobar. Rahvamuusikatraditsiooni kannab edasi Konguta Kapell. Noortele 

on olemas ansambliruum, kus saab käia õppimas ja harjutamas erinevaid instrumente. 

Rahvamajas on võimalus tasuta mängida piljardit ja lauajalgpalli. Korraldatakse ühiskülastusi 

tervisespordiüritustele ja teatrisse. Rahvamajas on ca 2 korda aastas tantsuõhtud. Igal aastal 

toimub vabariigi aastapäeval pidulik aktus ja kontsert, kuhu kutsutakse esinema Eesti kultuuri 

tipptegijaid. Sügisel kasutatakse rahvamaja ruume kontserdite ja pidude jaoks Eesti parimate 

ansamblitega ja suvel korraldatakse jaanipidu ning uueks traditsiooniks on suvesimman. 

Külaliikumise aktiveerimiseks ja kogukonnatunde süvendamiseks korraldatakse igal aastal 

erinevas Konguta valla külas küladepäeva. 

Probleemiks on halb transpordiühendus valla äärealadega, mis teeb raskeks elanike 

võimalused ühistegevuses osaleda, sel juhul on võimalus osaleda ainult oma transpordi 

olemasolul. 

Eesmärgid 

 Intensiivistada Konguta vallas traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste korraldamist; 

 koostöös valla, kooli ja huvigruppidega arendada olemasolevaid ja luua uusi vabaaja 

veetmise võimalusi; 

 luua lastele ja noortele võimalused sporditegevuseks; 

 parendada Konguta Rahvamaja materiaalset baasi, renoveerida hoone II korrus, 

uuendada küttesüsteemi, uuendada hoone fassaadi ja välissoojustust; 

 toetada rahvakultuuriga tegelevaid isetegevuskollektiive, gruppe ja üksikisikuid 

 raamatukogu infotehnoloogilise baasi parendamine; 

 toetada spordi- ja mänguväljakute rajamist küladesse; 

 paremate tingimuste loomine noorte vabaaja veetmiseks. 

 toetada EELK Puhja Dionysiuse koguduse tegevusi ja säilimist. 

5.3 Sotsiaalhoolekanne 

Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste 

ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete 

erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele 

kaasaaitamine. Sotsiaalnõunik annab nõu, abistab dokumentide täitmisel, lahendab kooli- ja 

pereprobleeme, külastab eakaid ja abivajavaid peresid, abistab suhtlemisel 

meditsiiniasutustega, korraldab eestkosteasutuse tööd, korraldab hooldust ning hindab 



hooldusvajadust ja teostab järelvalvet hooldaja tegevuse üle, korraldab vanemliku hoolitsuseta 

laste elu ja nende õiguste kaitset, korraldab sotsiaaleluruumide kasutusse andmist, peab valla 

sotsiaalregistrit ja koostab statistilisi aruandeid. Sotsiaalnõuniku käsutuses on ametiauto 

tööülesannete täitmiseks. 

Volikogu on täiendanud ja vastu võtnud sotsiaaltoetuste maksmise korra. Valla eelarvest 

makstakse toetusi alljärgnevalt: sünnitoetus, matusetoetus, koolilõpetamise toetus põhi-, 

gümnaasiumi-, kutseõppeasutuse ja kõrgkooli lõpetajatele, ranitsatoetus, Konguta Kooli 

toetus, vanurite juubelitoetus, töövihikute toetus, koolilõuna toetus keskkooli ja gümnaasiumi 

õpilastele, kutsehariduskooli õpilastele koolilõuna toetus ja keskkooli ja gümnaasiumi 

kuldmedaliga lõpetajatele toetus, paljulapseliste perede lasteaiatoidu toetus, noortelaagri 

tuusiku toetus. 

Valla poolt osutati järgmisi sotsiaalteenuseid: sotsiaalnõustamist, kodu- ja eluasemeteenust, 

abivahendite andmist, tugiteenust, transporditeenust. 

Sotsiaalhoolekande kulud moodustasid 2014. aastal eelarve täitmisest 9,10%, kokku summas 

103 218 eurot. Sotsiaalhoolekande tööd korraldab sotsiaalnõunik. Riiklikku 

toimetulekutoetust makstakse vastavalt seaduses määratud korrale. 2015. aastal maksti toetust 

7 leibkonnale. Vajaduspõhist peretoetust maksti 15 perele. 

Üksi elavaid vanureid ja suurperesid on vald majanduslikult toetanud küttepuude 

muretsemisel. Paljulapselisi ja majanduslikes raskustes peresid on toetatud ravimite 

muretsemisel, lastele prillide muretsemisel, uute dokumentide taotlemisel, taastusravi osalisel 

tasumisel. 

Eluasemeteenuse korraldamiseks on vallal on 10 korteriga üürimaja, kus elavad vanurid ja 

lastega pered ja vallal on veel 11 toaga sotsiaalmaja. Sotsiaalmajas töötab sotsiaalmaja 

perenaine, kes abistab kliente toiduvalmistamisel, eluaseme korrastamisel, hügeenitomingutel. 

Majas elab pidevalt 6-7 abivajajat. Elanikud maksavad vallale ülalpidamiskuludeks üüri 64 

eurot kuus, puudujäävad kulud katab vallavalitsus. 

Pensionäre on vallas 525, neist vanaduspensionäre 298, töövõimetuspensionäre 200 ja 

toitjakaotus pensionäre 7. Puuetega inimesi on Konguta vallas kokku 305, nendest lapsi 21. 

Puuetega inimeste hooldamine on valla kohustus ning eelarves on hooldajatoetuseks ette 

nähtud rahalised vahendid. Hooldajad on vormistatud 13 sügava puudega kodanikule ja 23 

raske puudega kodanikule. Hooldajad aitavad abivajajaid kodustes tingimustes 

harjumuspärases keskkonnas toime tulla. 

Vallas on vanureid, kes vajavad ööpäevaringselt hooldusteenuseid, mida kodustes tingimustes 

ei ole võimalik korraldada ja seda teenust tuleb sisse osta hooldusasutustest. Üldhooldekodus 

elab 3 eakat, kelle hooldusteenuse eest tuleb vallal osaliselt  maksta. Erihoolekandeteenusel 

on üks valla eestkostel kodanik. Asenduskoduteenusel on hetkel üks sügava puudega 

vanemliku hoolitsuseta laps, kes kasvab Viljandis SA Perekodu, kelle tugiisikuteenuse 

maksab vald. 



Hästi toimib naabrivalve, naabrite omavaheline hea suhtlemine, aitamine ja toetamine. Toimib 

vallapoolne transport arstile, apteeki ja kauplustesse külastuseks.. 

Peretoetusi makstakse 253 perele, nendest kolme ja enama lapsega peresid 25. 

Vanemahüvitist saab 24 lapsevanemat. 

Perearstiteenust pakuvad meie valla kodanikele Elvas, Puhjas, Rannus ja Tartus tegutsevad 

perearstid. Haigete ravimiseks kasutame hooldusravihaiglate teenuseid Elvas ja Rõngus. 

Psüühiliste erivajadustega inimestele osutab igapäevaelu toetamise teenust MTÜ Iseseisev 

Elu, kellega on vallal koostööleping. Ravikindlustustamata isikute tervishoiukulusid on 

osaliset katnud vald oma eelarvest. 

Pensionäridele korraldatakse kaks korda aastas temaatiline üritus. Eakatele inimestele 

esinevad rahvamaja taidlejad, samuti kutsutakse esinema näitlejaid ja lauljaid teistest 

kultuuriasutustest. Lastekaitsepäeval on kutsutud vallavanema vastuvõtule väikesed 

vallakodanikud, kellele kingitakse mälestuseks „hambalusikas“. 

Eesmärgid 

 pakkuda teenuseid eakatele ja puudega inimestele, peredele ja lastele; 

 sotsiaalmaja soojustamine, välisfassaadi värskendamine; 

 transporditeenus abivajajatele arsti juures käimiseks; 

 kaasa aidata tervisliku elukeskkonna ja kvaliteetse arstiabi saamise võimalusele; 

 valla elanikele tervise ja tervisliku elukeskkonda väärtustava hoiaku kujundamine; 

 vallakodanike, eriti õpilaste tervishoiualaste teadmiste (HIV, hepatiit jt haigused) 

laiendamine; 

 suurema tähelepanu pööramine profülaktilisele tööle, haiguste ennetamisele, 

puhtusele, hügieenile (vaktsineerimised, rahva seas tervisliku toitumise ja tervete 

eluviiside propageerimine); 

 vallavalitsusel teha koostööd lasteaia, kooli, üürimajaga tervishoiualaste teadmiste 

levitamisel ja meditsiinilise teenindamise parandamisel; 

 kindlustada esmane sotsiaalabi igale abivajajale; 

 organiseerida pidevalt sotsiaalse rehabilitatsiooni abi töötutele ja tööotsijatele; 

 organiseerida peredele sotsiaal-psühholoogilisi nõustamiskursusi, ennetamaks lastega 

tekkivaid probleeme; 

 esitada sotsiaalhoolekandealaseid projekte täiendavate rahaliste vahendite 

hankimiseks; 

 koduhooldusteenuse väljaarendamine Konguta vallas. 

5.4 Ettevõtlus ja turism 

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse andmetel on 23.11.2015 Konguta vallas registreeritud: 

 3 usaldusühingut; 

 89 osaühingut; 



 40 MTÜ 

 1 täisühing; 

 52 füüsilisest isikust ettevõtjat. 

Tegeletakse põhiliselt põllumajandussaaduste tootmise ja töötlemisega, piimakarja 

kasvatusega, metsamajandusega ja puidutöötlemisega. 

Vajalik on arendada turismiobjekte. Luua uusi töökohti läbi turismiteenuste pakkumise. 

Siduda valla arendusprojektid valla ettevõtjate ja mittetulundusühingute huvidega. 

Turismialast tegevust koordineerib piirkonnas SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu ning Elva 

puhkepiirkond, mis on moodustatud paikkonna omavalitsuste poolt. Konguta vald on 

ühinenud Geopargi projektiga, mille läbi on tulevikus võimalus loodusväärtusi ja ühisprojekte 

ellu viia. 

Eesmärgid 

 Suurendada ettevõtlusaktiivsust: viia läbi alustava ettevõtja seminare, tutvustada 

ettevõtlustoetusi, propageerida alternatiivsed põllumajandust; 

 leida võimalusi ettevõtluskoolituse kohapealseks läbiviimiseks; 

 külastus- ja vabaajavõimaluste väljaarendamine ja mitmekesistamine; 

 kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike alade, -objektide ja –asulate kaitse ja 

eksponeerimine; 

 turismi- ja puhkemajandust edendavate piirkonnaspetsiifiliste regulaarürituste 

käivitamine; 

 aktiivse puhkuse võimaluste mitmekesistamine (Kavilda Ürgoru, Kentsi paisjärve ja 

puhkepiirkonna välja arendamine, Mäeotsa suusakeskuse arendamine jne); 

 puhkeotstarbeliste väikerajatiste väljaarendamine ja heakorrastamine; 

 puhke- ja turismiobjektide tuiinfrastruktuuride väljaarendamine; 

 ajalooliste ehitiste ja objektide restaureerimine ja rekonstrueerimine ning 

kasutuselevõtmine kaasaegsetes funktsioonides; 

 mahajäetud ja ohtlike ehitiste likvideerimine; 

 turismi- ja puhkemajandust edendavate piirkonnaspetsiifiliste regulaarürituste 

käivitamine, traditsioone loovate ürituste algatamine, kohalikku eripära teavitavad 

tegevused; 

 piirkondlike koostöövõrgustike väljaarendamine, kohalike arengugruppide ja 

partnerluste initsieerimine ning nende teovõime tõstmine. Osalemine Via Hanseatica, 

SA Vapramäe-Vellavere-Vitipalu ja Tartumaa LEADER tegevuses; 

 piirkonna maine kujundamine, sealhulgas mainekujunduskampaaniate 

ettevalmistamine ja läbiviimine infokandjate ja –jaotusmaterjalide valmistamine. 

5.5 Taristu maakasutus ja elamumajandus 

Konguta valla teederegistris on  ca 100 km kohalikke teid. Konguta valda läbib Jõhvi-Tartu-

Valga põhimaantee kolme kilomeetri ulatuses. 



Pinnatud /mustkattega teed on Annikoru keskasulas ja Metsalaane ja Kurelaane  külas 

tiheasustusega alal. Elva-Puhja riigimaantee on viidud mustkatte alla. 

Ühiskondlikku transporti on parendatud koostöös teiste omavalitsuste ja Tartu 

Maavalitsusega. 2013. aastast alustas sõitu uus bussiliin. Metsalaane, Annikoru, Konguta, 

Mälgi, Kobilu ja Mäeotsa-Ropka külla on rajatud välisvalgustus. Rajamisel on Karijärve ja 

Suure-Konguta välisvalgustus. 

Annikoru keskkatlamaja on suletud. Soojatootmine kortermajades on lahendatud igas majas 

eraldi elektri, puidu- või turbaküttel kateldega. Koolimaja, lasteaed ja vallamaja on varustatud 

kaasaegse kergõlikütte katlaga. Kasutada saab ka elektrikütet reservküttena. Üürimaja on 

täielikult elektriküttel. Rahvamajas ja raamatukogus on ahiküte. 

Vallas on ca 500 üksikelamut. Korterelamud paiknevad Annikorus (10 elamut kokku 111 

korterit), Erumäel (3/22), Kobilus (3/20), Kurelaanes (2/13), Mäeotsa-Ropkas (3/18) ja 

Kongutas (2/24). 

Konguta vallas (Annikoru, Väike-Konguta ja Metsalaane, Kurelaane) on vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse opereerimiseks sõlmitud leping osaühinguga Emajõe Veevärk. Enamus 

külasid on saanud uue vee -ja kanalisatsioonisüsteemi. Korrastatud on Elva linna reovee 

puhastusseadmed Kurelaane külas. 

Alates aastast 2008 on Konguta vald osalenud Hajaasustuse programmis, mis on võimaldanud 

lastega peredel rajada puurkaeve, salvkaeve, imbväljakuid ja erateid. Suuresti on aidanud 

need projektid lahendada inimeste igapäeva vajadusi ning soodustada maapiirkonnas elamist. 

Perioodil 2008-2015 on antud meetme raames viidud ellu üle 60 projekti. 

2014. aasta sügiseks oli katastrisse kantud 9581,75 ha maad, sellest sihtotstarbega põllumaad 

4840,3 ha ja sihtotstarbega metsamaad 3004,62 ha ja sihtotstarbega elamumaad 36 ha. 

Eesmärgid 

 Toetada korteriühistute arendamist; 

 propageerida heakorrastust, korraldada iga-aastaselt talgupäevasid erinevates külades; 

 bussitranspordi sõidugraafikute ülevaatamine ja reguleerimine vastavalt elanike 

tegelikele vajadustele; 

 olemasoleva postiteenuse säilitamine; 

 vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamine väiksemates külades; 

 jätkata üldkasutatavate teede korrashoidu; 

 jätkata teemärgistuse, aadresside ja viitade uuendamist ning tagada nende korrashoid 

valla teedel; 

 võimaldada noortel peredel võimalikult mugavalt asuda Konguta valda elama; 

 pakkuda ettevõtjatele, mittetulundusühingutele, füüsilistele isikutele igakülgset abi, et 

nad saaksid Konguta vallas toimida; 

 parendada valla sotsiaalpindasid; 

 korraldada vähemalt 1 kord aastas ohtlike jäätmete ja suurjäätmete vedu valla piires; 



 luua korraldatud jäätmeveo piirkond. 

5.6 Keskkond 

Geograafiliselt jääb Konguta valla territoorium Kagu-Eesti ehk Ugandi lavamaale, paiknedes 

Peipsi ja Võrtsjärve ning Vooremaa ja Haanja kõrgustiku vahel. Ala on devoni liivakivist 

aluspõhjaga, kõrgusvahemikus 40-100 m /ümp. Konguta valda läbib maastiku suurvorm 

Kavilda ürgorg, mis jagab lavamaa lavadeks. Konguta valla ala kuulub E. Verepi (1970. a) 

järgi lainja moreenmaastiku tüüpi. 

2006. aastal võeti Konguta vallas riikliku kaitse alla kolm kaitstavat loodusobjekti: Keeri-

Karijärve looduskaitseala, Konguta looduskaitseala ja Viisjaagu järve hoiuala. 

Endised kaitsealad ja üksikobjektid, mille kaitse-eeskirjad on uuendamata: 

1. Erumäe metsapark (20 ha) 

2. Maiorg (23,3 ha) 

3. Konguta park (3,8 ha) 

4. Kanahaua sulglohk (5,5 ha) 

5. Vellavere Kogrejärv ja Kullamägi (6,2 ha) 

6. Vellavere külajärv ja Vellavere järv (7,2 ha) 

7. Elva-Peedu metsapark 

8. Viinamäetigude esinemispaik 

Peamiseks maavaradeks Konguta vallas on liiv ja kruus. Karjääride kruusa on võimalik pärast 

jämedama materjali purustamist kasutada teekateteks ja teealusteks. Vallas paiknevad 

Põrgumäe ja Karijärve ehituskruusa karjäär ja Põrgumäe kruusakarjäär. Lisaks paikneb 

Konguta vallas Sangla soo, mille varusid hinnatakse 378 tuhandele tonnile (turbamaardla 

pindala 94 ha). 

Valda läbivad suurematest vooluveekogudest Elva jõgi, Kavilda jõgi, Sangla peakraav ja 

Karioja oja. Veevõtuks kasutakse salvkaevude ja puurkaevude põhjavett. 

Konguta valla keskkonnaseisund on paranenud viimaste aastatega. Vallaelanikel on võimalus 

sorteerida jäätmeid liigiti. Erinevatesse küladesse on paigaldatus papi/paberi konteinerid ning 

pakendikonteinerid. Iga-aastaselt korraldatakse vallaelanikele ohtlike jäätmete ning 

suurjäätmete kogumisring. 

5.7 Valla juhtimine 

Valla tööd juhib volikogu (9 liiget) ja vallavalitsus (4 liikmeline). Vallavalitsuses on 5 

teenistujat ja vallavanem. Otsused langetatakse demokraatlikult, arvestades võimalikult 

paljude kohalike elanike tahet ja huve. Tegevus on avalik, otsused põhjendatud ning ametnike 

vastutus konkreetne. Vallavalitsuse töö on korraldatud otstarbekalt, valitsemiskulud 

optimaalselt madalad. 

Ametnike arv on viidud miinimumini, st. et mitu erinevat valdkonda on ühe spetsialisti 

hallata. Ametnikud on pädevad, vastutustundlikud ja arenemisvõimelised spetsialistid, kes on 



suutelised meeskonnatöö kaudu ellu viima seatud eesmärke. Tehakse aktiivset kaastööd 

seltside, seltsingute, ühingute jt kodanikeühendustega. Kvaliteedi tagamiseks tegelevad 

ametnikud järjepidevalt enesearendamisega täienduskoolituse kaudu. Vajadusel kasutatakse 

sõltumatute konsultantide abi. Avalike teenuste osutamine valla elanikele on inimkeskne, 

kiire ja asjatundlik. 

Konguta vallas tegutseb  teadaolevalt 14 külaseltsi, mis tegutsevad kohalike inimeste 

initsiatiivil. Konguta vald on iga-aastaselt toetanud külaseltside tegevust eelarvelistest 

vahenditest ning leidnud võimalusi ka erinevate projektide kaasfinantseerimise tagamiseks. 

Eesmärgid 

 Säilitada Konguta vald pikemas perspektiivis arenevana ja elujõulisena; 

 eesmärgiga vähendada kulusid, teha aktiivset koostööd erinevates valdkondades 

naaberomavalitsustega, kasutades võimalikult palju avanevaid võimalusi erinevatest 

Euroopa Liidu struktuuri- ja muudest fondidest; 

 parandada infovahetust valla siseselt ja väljapoole. Selleks kasutada operatiivsemalt 

valla kodulehte internetis aadressil www.konguta.ee; 

 ühekordsete ja lühiajaliste ülesannete täitmiseks palgata lepingulist tööjõudu, tellida 

spetsialistidelt tööd valdkondades, milles pole otstarbekas põhikohaga töötaja 

rakendamine. See annab kaasnähtusena ka värskeid ideid ning võimaldab 

paindlikumalt tööd korraldada; 

 laenupoliitika põhimõte on: laenud kasutatakse investeeringuteks; 

 kolmanda sektori arendamine, külaseltside toetamine tegevusel ja projektide 

elluviimisel; 

 sotsiaalsfääri edasine arendamine; 

 vähendada noorte väljarännet. Suurendada noortele suunatuid tegevusi (spordi- ja 

kultuuriüritused), vabaaja veetmise võimaluste loomine rahvamaja juures; 

 külakeskustes tegevuse aktiviseerimine koostöös vallvalitsuse, rahvamaja ja 

külaseltsidega; 

 stabiliseerida tööealise elanikkonna osatähtsust rahvastikus; 

 pöörata suuremat tähelepanu sotsiaalse tõrjutuse vähendamise võimalustele, sh 

loengud, ühiskondlik töö, koolituste korraldamine. 

http://www.konguta.ee/


Konguta  valla eelarvestrateegia käsitleb 2016-2019 aasta tegevustulusid, tegevuskulusid, 

investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. 

Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse finantsseisundist ning võimekusest teenindada 

olemasolevaid kohustusi. Tegemist on töövahendiga, mis kirjeldab omavalitsuse 

finantsolukorda ning võimaldab hinnata tulevaste rahavoogude kujunemist ning seeläbi loob 

aluse tänastele otsustele, mis mõjutavad omavalitsuse tegevust.  

6 Konguta valla eelarvestrateegia 

Alljärgnevalt on Konguta valla eelarvestrateegiast välja toodud olulisemad punktid 

omavalitsuse eelarve ja finantsseisundi kohta. 

6.1 Tulumaksu laekumine 

TULUMAKSU LAEKUMISE 

ANDMED 2011 2012 2013 2014 2015 

            

Maksumaksjate arv 525 557 533 545 576 

Maksumaksjate arvu muutus +32 -2 -24 12 31 

            

Sissetulek maksumaksja kohta 

kuus 721 754 817 867 895 

Sissetuleku kasv Konguta vallas 10,9% 10,3% 6,9% 6,10% 3,13% 

            

Tulumaksu laekumine 532 030 577 189 629 725 694 376 750 000** 

Tulumaksu laekumise kasv +10,5% +8,48% +5,77% 7,39% 7,42%** 

Allikas: Konguta valla eelarvestrateegia 2016-2019 

**prognoositud 6 kuu laekumise põhjal 

 

Tulumaksu laekumise prognoos  

TULUMAKSU LAEKUMISE 

PROGNOOS 2015 2016 2017 2018 2019 

      Tulumaksu laekumine 750 000 772 500 795 675 819 545 844 132 

Tulumaksu laekumise kasv 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Allikas: Konguta valla eelarvestrateegia 2016-2019 



 

6.2 Põhitegevuse kulude prognoos 

Põhitegevuse kuludele on lisatud Rahandusministeeriumi poolt prognoositud iga-aastane 

tarbijahinna indeksi muutus. 

Põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja kulude vahe) on Konguta vallal eelarvestrateegia 

perioodil positiivne. Tulude positiivset vahet kasutatakse planeeritavate investeeringute 

finantseerimiseks, samuti olemasolevate laenude teenindamiseks. 

 

6.3 Kohustuste planeerimine 

Laenud  

  

LAEN 063 LAEN 759 

2015 uued 

laenud 

KOKKU 

EUR 

KOOD 

92 2015 10 516,62 16 116,00 26 666,00 53 298,62 

KOOD 

93 2016 0,00 16 116,00 26 666,00 42 782,00 

KOOD 

94 2017 0,00 16 116,00 26 666,00 42 782,00 

KOOD 

95 2018 0,00 16 116,00 20 000,00 36 116,00 

KOOD 

96 2019 0,00   9 363,00 100 002,00 109 365,00 

  

10 516,62    73 827,00    200 000,00    284 343,62 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitalirent 

 

  põhiosa intress KOKKU 

KOOD 

92 2015 11 138,42 407,26 11 545,68 

KOOD 

93 2016  6 663,96   71,02   6 734,98 

 

KOKKU 17 802,38 478,28 18 80,66 

 

 

7.Tegevuskava 

Käesolev peatükk käsitleb Konguta valla arengukavas olemasolevate tegevusvaldkondade 

lõikes eesmärkide täitmiseks määratletud tegevusi, mis on vajalik teostada aastatel 2016-

2021. 

Tegevuskava täiendatakse ja täpsustatakse iga-aastaselt enne vallaeelarve koostamist. 

Tegevuskava viiakse ellu vallavalitsuse juhtimisel ning selle elluviimise rahastamiseks 

kasutatakse valla omavahendeid (valla eelarve tulud ja laenud) ning riiklike toetusi, riiklikest 

abiprogrammidest, era- ja mittetulundussektori investeeringutest, rahvusvahelistest koostöö- 

ja abiprogrammidest saadavaid vahendeid. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


