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                  Lisa   

              Kinnitatud Vara vallavolikogu 12.10.2016 määrusega nr 12  

ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA 2016-2025  
 

I AVALIK TEGEVUS, KAASAMINE, KOOSTÖÖ 

PÕHITEGEVUSED OTSESED TEGEVUSED RESSURSID 

Põhitegevus Realiseerimiseks mida teeme? Kes teeb? Kuidas teeb? Partnerid Tegevuse aeg Raha eelarves Taotletav raha 

(eelarvevälised 

vahendid) 

1.1 Arendustegevus koos teiste 

katusorganisatsioonidega 

Koostöö MTÜ Vooremaa 

Geopargiga jms. 

vallavalitsus Koostööprojektides osalemine, 

Vara valla turundamine 

kohalikud ettevõtjad,  

MTÜ-d 

regulaarne liikmetasu, 

projektipõhiste 
investeeringute 

tegemisel 
omaosalus 

võimalusel 

 Koostöö jäätmealaste õigusaktide 

väljatöötamisel, ühtlustamisel, 
ühise järelevalveametniku 

rakendamisel, korraldatud 

jäämeveo korraldamisel jms. 

MTÜ IEJHK, Vara 

vallavalitsus 

  regulaarne liikmetasu  võimalusel SA KIK 

 Koostöö ravi- ja hooldusteenuse 

edasiarendamisel SA Alatskivi 
hooldusravikeskusega 

vallavalitsus, SA Alatskivi 

hooldusravikeskus, 
liikmesomavalitsused 

Valdkonna arendamine, 

ühisprojektid 

SA Alatskivi hooldus-

ravikeskus, liikmes-
omavalitsused 

regulaarne omaosalus 

ühisprojektides 

võimalusel 

1.2 Vara valla infolehe 

väljaandmine 

Infolehe toimetamine vallavalitsus Materjalide kogumine vallakodanikud, volikogu, 

vallavalitsus, allasutused 

regulaarne 6 800 eurot - 

1.3 Kohaliku ettevõtluse 

propageerimine 

Vallas tegutsevate ettevõtete 

kohta info esitamine valla 
veebilehel 

vallavalitsus Materjalide kogumine, 

esitamine 

kohalikud ettevõtjad regulaarne töötasud - 

 Valla üritustel edukate ettevõtete 

esiletõstmine, tunnustamine 

vallavalitsus Tunnustamine kohalikud ettevõtjad regulaarne meened kuni 

1 000 eurot 
- 

1.4 Seltsitegevus, kogu-

kondade aktiivsuse tõstmine 

Seltside/ühenduste tegevuse 

propageerimine; asutamine, 
tegevuse käivitamine, 

nõustamine, tegevustoetused 

vallavalitsus Teabe levitamine, 

tegevustoetuse eraldamine 

ühendused regulaarne töötasud, 

tegevustoetus 
7 500 eurot 

- 

 Külakogukondade aktiivsuse ja 
ühistegevuse kasv 

vabaühendused Sündmuste korraldamine, 
koolitused kogukonnale, 

projektide kirjutamine 

vallavalitsus regulaarne võimalusel KOP, KULKA 

 Noorte kaasamine, aktiivsuse 

suurendamine läbi ühistegevuse, 

omaalgatuse toetamine 

MTÜ Koosa Noorteklubi, 

MTÜ Vara Laegas, SA 

Vara Sport, Vara põhikool, 
vallavalitsus 

Sündmuste korraldamine, 

projektide omaosaluse 

panustamine, elluviimise 
julgustamine.  

vallavalitsus regulaarne võimalusel KOP, LEADER, ANK, 

Tartumaa Noortefond 

1.5 Vara valla võimaluste  
tutvustamine  

Koosa tööstusala tutvustamine, 
Maale elama programm jms. 

vallavalitsus Tutvustuse koostamine Ettevõtlusorganisatsioonid 2016 töötasud võimalusel 
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1.6 Haldusreformiga seonduv 
tegevus 

Haldusreformiga seonduv ette-
valmistav tegevus 

volikogu, komisjonid, 
vallavalitsus 

Avalikkuse teavitamine, töö-
gruppide töö ettevalmistamine, 

ekspertarvamused, avaliku 

arvamuse selgitamine 

naaberomavalitsused, 
allasutused, avalikkus 

2016 
2017 

3 000 eurot 
7 000 eurot 

võimalusel 

 Halduskorralduse muudatuse 

elluviimisega seotud tegevus 

volikogu, komisjonid, 

vallavalitsus 

Dokumentatsiooni ühtlusta-

mine, arendus- ja planeerimis-

valdkonna dokumentide 
koostamine 

volikogu, vallavalitsus, 

allasutused, konsultandid 

2017-2018  liitumistoetus 30 000 

eurot 

 

II HARIDUS, SPORT, KULTUUR, TERVISEEDENDUS 

PÕHITEGEVUSED OTSESED TEGEVUSED RESSURSID 

Põhitegevus Realiseerimiseks mida teeme? Kes teeb? Kuidas teeb? Partnerid Tegevuse aeg Raha eelarves Taotletav raha 

2.1 Haridusasutuste infra-
struktuuri ja õpikeskkonna 

arendamine 

Vara põhikooli õppebloki 
renoveerimine 

vallavalitsus Õppebloki koridoride ning 
trepikodade renoveerimine 

Vara põhikool, Vara Kooli 
Sõprade Selts 

2019 120 000 eurot võimalusel 

 Elukestva õppe propageerimine, 

täiskasvanute koolitus 

vallavalitsus,  

Vara põhikool 

Teabe levitamine, projekti-

põhine koolitus 

Vara põhikool regulaarne töötasud võimalusel 

 Koosa lasteaia katuse 
rekonstrueerimine 

vallavalitsus Projekteerimine, rahastuse 
taotlemine, hanke läbiviimine 

 

 

2018 60 000 eurot  võimalusel 

 Koosa lasteaia olmeruumide 

renoveerimine 

vallavalitsus   2017 jooksvalt 

majandamiskulud 

- 

 Vara ja Koosa lasteaia rühmadele 
uue mööbli soetamine 

vallavalitsus   2017 jooksvalt 
majandamiskulud 

- 

 
 

Tule- ja elektriohutuse tagamine 
lasteasutustes 

vallavalitsus   regulaarne jooksvalt 
majandamiskulud 

võimalusel EAS 

 Vara mõisaaida kujundamine, 

sisustamine loodusklassiks/ 
turismiinfo punktiks I etapp 

vallavalitsus Rahastuse taotlemine, tööde 

teostamine 

vallavalitsus 2020 1 000 eurot PRIA/Leader/SA KIK 

10 000 eurot 

2.2 Sporditegevuse korral-
damine, spordi- ja vabaaja 

rajatiste ehitamine 

Valla traditsiooniliste 
spordiürituste korraldamine, 

osalemine Peipsi Mängudel, 

Emajõe mängudel 

SA Vara Sport, Valla-
valitsus, MTÜ Vara Laste-

kaitse Ühing, MTÜ Vara 

Kooli Sõprade Selts jms. 

Korraldamine, toetuse 
leidmine 

vallavalitsus regulaarne, iga-
aastane 

1 500 eurot KULKA, HMN 
 

 Treenerid, juhendajate 

koolitamine 

SA Vara sport, 

vallavalitsus 

Kohalike initsiaatorite 

kasutamine ja koolitamine 

vallavalitsus regulaarne võimalusel võimalusel 

 Terviserada Koosale MTÜ Koosa Noorteklubi, 

MTÜ Koosa Küla 

Arendusselts 

Planeerimine, rahastuse 

taotlemine, rajamine 

 

vallavalitsus 2020 3 000 eurot PRIA, LEADER 

32 000 eurot 
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 Koosa paisjärve juurde mängu- 
ja treeningväljaku rajamine  

MTÜ Koosa Noorteklubi, 
MTÜ Koosa Küla 

Arendusselts, SA Vara 

Sport 

Planeerimine, rahastuse 
taotlemine, rajamine 

vallavalitsus 2018 2 000 eurot LEADER, PRIA,   
ca 20 000 eurot 

 Kooli staadioni rekonstru-
eerimine, spordikvartal 

SA Vara Sport, MTÜ Vara 
Kooli Sõprade selts, 

vallavalitsus  

Rahastamisvõimaluste 
leidmine, teostuslahenduse 

välja töötamine, teostamine 

vallavalitsus, Vara põhikool,  2017 60 000 eurot võimalusel 

 Tänavakorvpalli plats Koosa 
külas 

MTÜ Vara Lastekaitse-
ühing, SA Vara Sport, 

MTÜ Koosa Noorteklubi 

Rahastamisvõimaluste 
leidmine, rajamine 

vallavalitsus 2020 1 000 eurot 10 000 eurot võimalusel 

 Disc-golfi rada Koosa paisjärve 

ääres 

MTÜ Koosa Noorteklubi, 

MTÜ Koosa Küla 

Arendusselts, SA Vara 
Sport 

Rahastamisvõimaluste 

leidmine, rajamine 

vallavalitsus, ettevõtjad 

(sponsorid) 

2017 1 000 eurot 10 000 eurot võimalusel 

 Koosa Mängude Maja baasil 

multifunktsionaalse keskuse 
väljaehitamine 

MTÜ Koosa Küla 

Arendusselts, SA Vara 
Sport, vallavalitsus 

Mängude Maja rekonstru-

eerimisprojekti koostamine, 
rekonstrueerimine multi-

funktsionaalseks keskuseks 

vallavalitsus 2016 

2017 
2018 (san. ja 

olmeruumid) 

200 000 eurot 

265 500 eurot 
150 000 eurot 

- 

2.3 Kultuuritegevuse korral-

damine vallas 

Vara Kogukonnakeskuse 

ruumide ja sisustuse ning 

tegevusvõimaluste 
edasiarendamine  

vallavalitsus Rahastamisvõimaluste 

leidmine, teostuslahenduse 

välja töötamine 

 2016-2020 omaosalus EAS, PRIA 

 
 

 Koosa noortekeskuse ja paisjärve 
ümbruse kujundamine kultuuri-

hooviks (lava, platsid, käiguteed, 

valgustus) 

MTÜ Koosa Noorteklubi, 
MTÜ Koosa Küla 

Arendusselts 

Rahastamisvõimaluste 
leidmine, teostuslahenduse 

välja töötamine, etapiviisiline 

elluviimine 

vallavalitsus 2020 
 

40 000 eurot 
 

PRIA, LEADER, EAS 
400 000 eurot 

 Traditsiooniliste ja maineürituste 

korraldamine 

vallavalitsus Korraldamine vabaühendused regulaarne võimalusel võimalusel KOP, KULKA 

2.4 Elanike terviseteadlikkuse 

tõstmine; tervise säilimist ja 

arenemist toetava elu-, õpi- ja 
töökeskkonna tagamine ning 

tervislike valikute kätte-

saadavuse parandamine  

Tervisenõukogu tegevuse 

käivitamine; valla terviseprofiili 

süstemaatiline seire ja 
täiendamine 

vallavalitsus, volikogu Vara valla tervisedenduse 

tegevuskava rakendamine, 

täitmise seire 

vallavalitsus, volikogu 2016   

 Terviseteabe levitamine 

kodulehel ja infolehes 

(terviseveeru käivitamine, 
terviseteabe kättesaadavuse 

tagamine elanikkonnale)  

tervisenõukogu, 

vallavalitsus 

Valla tervisedenduse 

tegevuskava elluviimine. 

Regulaarselt artiklid infolehte, 
kodulehele, tervisealase 

kirjanduse levitamine asutustes 

(kool, lasteaiad, ettevõtted 

omavalitsus) 

Koosa perearstikabinet; 

Tartu Maavalitsuse tervise-

tuba, Vara tervistedendavad 
haridusasutused; Tartumaa 

kohalikud omavalitsused; 

Eesti Tervisedenduse Ühing;  

Tervise Arengu Instituut 

(www.terviseinfo.ee) 

regulaarne, 2016  võimalikud fondid, 

koostööpartnerite 

projektikonkursid  

 Intersektoraalse koostöö 
käivitamine erinevate vallas 

tervisenõukogu, 
vallavalitsus, kool ja 

Riiklike ja paikkondlike 
terviseprogrammmide 

Koosa perearstikabinet; 
Tartu Maavalitsuse 

regulaarne 2016  võimalikud fondid, 
koostööpartnerite 
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asjassepuutuvate 

organisatsioonidega arendamaks 

kõiki tervise liike - nii kehalist, 
vaimset, sotsiaalset kui ka 

hingetervist (sh neid mõjutavaid 

tegureid) 

lasteaiad elluviimine Vara vallas, 

Rahvatervise Arengukava 

tegevuste elluviimine 

tervisetuba, Vara tervist-

edendavad haridusasutused; 

Tartumaa kohalikud oma-
valitsused; Eesti Tervis-

edenduse Ühing; 

Tervise Arengu Instituut 
(www.terviseinfo.ee) 

projektikonkursid 

(Tartumaa tervise tuba, 

riigiametite ennetus/ 
edendusvaldkondlikud 

konkursid, Hasartmängu-

maksunõukogu, Leader 
Programm, Euroopa Liidu 

toetusprogrammid jt.   

 

III INFRASTRUKTUUR 

PÕHITEGEVUSED OTSESED TEGEVUSED RESSURSID 

Põhitegevus Realiseerimiseks mida teeme? Kes teeb? Kuidas teeb? Partnerid Tegevuse aeg Raha eelarves Taotletav raha 

3.1 Valla teede (k.a avalikus 

kasutuses olevate teede) 
hoolduse korraldamine  

Teehoiukava koostamine vallavalitsus, teede- ja 

heakorrakomisjon 

Vajaduste selgitamine, 

prioriteetide ja hooldetsükli 
määramine, kulutuste jagamine 

teelõikudele 

 2017 (tingimusel, 

et riigi poolne 
rahastus 

suureneb) 

töötasud - 

 Teede ehitus, remont ja hooldus 
vastavalt teehoiu kavale 

vallavalitsus, teede- ja 
heakorrakomisjon 

Hankimine, tööde tellimine  iga-aastane  ca 70 000 eurot võimalusel 

 Kõnniteede rajamine vallavalitsus Vajaduste selgitamine, 
rajamine 

 Vastavalt 
teehoiukavale 

ning võimalustele 

 võimalusel 

 Koosa paisjärve ülesõidukoha 
ohutustamine jalakäijatele ning 

lüüsi rekonstrueerimine 

maanteeamet Võimaluste otsimine koostöös 
teeomanikuga tegevuste 

teostamiseks, planeerimine, 

teostamine 

vallavalitsus võimalusel  võimalusel 

3.2 Vajalike kergliiklus-teede 

rajamine  

Kergliiklusteede rajamine: 1. 

Vara küla - Vara mõisapark 
2.Vara küla - Aovere 

3. Vara küla - Matjama 

4. Matjama-Koosa 
5. Koosa-Metsakivi-Alatskivi-

Kallaste 

6. Koosa-Kavastu 
7. Koosa-Varnja 

vallavalitsus Koostöövõimaluste otsimine 

naabervaldadega, 
Maanteeametiga 

 1) Vara – Vara 

mõisapark 2016 
2017 

18 500 eurot 

37 500 eurot 

320 000 eurot, EAS 

3.3 Vee- ja heitveesüsteemide 

rekonstrueerimine  

Varamõisa a.ü kanalisatsiooni 

ühendamine Vara küla 
kanalisatsioonivõrku 

AS Emajõe Veevärk  vallavalitsus 2018 võimalusel võimalusel 

 Kanalisatsiooni ja veevarustuse 

laiendamine Koosa külas 

vastavalt ÜP reoveekogumisalale 

(Koosa-Varnja suunal) 

AS Emajõe Veevärk  vallavalitsus 2020 võimalusel võimalusel 

3.4 Valla bussiootealade 

korrastamine 

Enamkasutatavatesse peatustesse 

pinkide ja paviljonide 

vallavalitsus   2016 majandamiskulud võimalusel 
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paigaldamine 

3.5 Koosa tööstuspargi 

infrastruktuuri rajamine 

kommunikatsioonide rajamine vallavalitsus, investorid   investorite 

tekkimisel 

võimalusel võimalusel 

3.6 Liivanina sadama 

väljaarendamine 

I etapp juurdepääsutee rajamine, 

kommunikatsioonide rajamine + 
süvendustööd 

SA Emajõe jõeriik vms Rahastuse leidmine, hangete 

koostamine, planeerimine, 
maa-küsimuste lahendamine 

vallavalitsus investorite 

tekkimisel 

 võimalusel 

 II etapp hoonestuse, 

sildumisrajatiste väljaehitamine 

SA Emajõe jõeriik vms Rahastuse leidmine, hangete 

läbiviimine, tööde teostamine 

vallavalitsus investorite 

tekkimisel 

võimalusel 500 000 eurot 

3.7 Tänavavalgustuse 

arendamine 

Tänavavalgustuse võrgu 

laiendamine Koosa-Varnja 

suunal 

vallavalitsus Rahastuse leidmine, hangete 

läbiviimine, tööde teostamine 

 2019 8 000 eurot  

 

IV KÜLAELU EDENDAMINE 

PÕHITEGEVUSED OTSESED TEGEVUSED RESSURSID 

Põhitegevus Realiseerimiseks mida teeme? Kes teeb? Kuidas teeb? Partnerid Tegevuse aeg Raha eelarves Taotletav raha 

4.1 Kooskäimiskohtade, 

tegevustubade rajamine/ 
korrastamine 

Koosa küla seltsitegevuse 

ruumide, tegevustoa vms 
väljaehitamine Koosa rahvamaja 

ja Mängude Maja kasutusest 

väljas olevate ruumide baasil 

MTÜ Koosa Küla 

Arendusselts, MTÜ Koosa 
Noorteklubi 

Rahastuse leidmine, 

projekteerimine, hanked, 
ehitamine 

vallavalitsus 2016 2 000 eurot 

 
 

LEADER jt. Fondid 

ca 20 000 eurot 

 Vara mõisapargi ala edasi-

arendamine atraktiivseks 
kultuuriürituste korraldamise 

paigaks 

vallavalitsus, kohalikud 

seltsid. 

Rahastuse leidmine, esinemis-

ala jms. projekteerimine, 
hanked, ehitamine 

vallavalitsus, kohalikud 

seltsid 

2020 võimalusel võimalusel 

4.2 Puhkekohtade arendamine Alajõe paisjärve puhkekoha edasi 

arendamine, ujumiskoha 

rajamine 

MTÜ Alajõe Külaselts  vallavalitsus 2016  3 000 eurot LEADER, EAS 

ca 5 000 eurot 

 Vara paisjärve äärde puhkekoha 

väljaehitamine või tehisjärve 

rajamine koostöös kolmanda 
sektoriga  

vallavalitsus Kokkulepe maaomanikuga, 

puhkekoha planeerimine ja 

rajamine, vajadusel paisjärve 
puhastamine 

 

 

2017 võimalusel Võimalusel 
LEADER, PRIA 

 

 Koosa ja Metsakivi paisjärve 
puhkekohtade edasiarendamine 

MTÜ Koosa Küla 
Arendusselts, 

MTÜ Koosa Noorteklubi 

 vallavalitsus  Majandamiskulud  

4.3 Sotsiaalsete- ja 
vabaajateenuste arendamine 

Koosa sauna renoveerimine  vallavalitsus 
 

  2016  18 720 eurot EAS 29 280 eurot 
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V KESKKOND 

PÕHITEGEVUSED OTSESED TEGEVUSED RESSURSID 

Põhitegevus Realiseerimiseks mida teeme? Kes teeb? Kuidas teeb? Partnerid Tegevuse 

aeg 

Raha eelarves Taotletav raha 

5.1 Kaitsealade ja kaitstavate 

üksikobjektide hooldus ja 
tutvustamine 

Mõisapargi rekonstrueerimis-

projekti tellimine 

vallavalitsus 

 

Rekonstrueerimisprojekti 

tellimise rahastamiseks 
projekti kirjutamine 

Vara Mõisapargi Sõprade Selts, 

Keskkonnaamet, 
Muinsuskaitseamet 

2017 võimalusel võimalusel 

SA KIK 
 

 Mõisapargi rekonstrueerimine II 

etapp 

vallavalitsus Vastavalt projektile rekonstru-

eerimis- ja hooldustööde 

tellimise rahastamiseks 

projekti kirjutamine 

Vara Mõisapargi Sõprade Selts, 

Keskkonnaamet, 

Muinsuskaitseamet 

2018 võimalusel SA KIK 

 Kaitsealuste üksikobjektide 

hooldus 

Keskkonnaamet (kaitseala 

valitseja), RMK, valla-

valitsus 

Hooldustööd vastavalt kaitse-

eeskirjale ja hoolduskavale 

Keskkonnaamet, RMK, 

vallavalitsus 

regulaarne Riigieelarvelised 

vahendid (RMK, 

Keskkonnaamet) 
Majandamiskulud 

(vallavalitsus) 

 

5.2 Vara vallas asuvate 

looduslike ning 

tehisveekogude seisundi 
parandamine 

Vara vallas asuvate looduslike 

ning tehis-veekogude seisundi 

parandamine, liikide säilimise, 
kala- ning kanuuturismi (Kargaja 

j) jms. soodustamiseks 

MTÜ, vallavalitsus Vajaduse hindamine, 

teostamine 

Keskkonnaamet võimalusel võimalusel SA KIK 

 

 

 
Tarmo Leini 

Volikogu esimees 


