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Sissejuhatus 

Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrusega nr 101 „Kambja valla ja Ülenurme valla osas 

haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti 

territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“ moodustati Kambja valla ja 

Ülenurme valla ühinemise teel uus haldusüksus Kambja vald. Määrus jõustus 21. oktoobril 

2017.a Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 12 alusel viidi uue valla koosseisu 

ühinevate valdade ametiasutused – Ülenurme Vallavalitsus registrikood 75007422 ja Kambja 

Vallavalitsus registrikood 75009544.  

Alates 02.01.2018 on moodustatud Kambja Vallavalitsus registrikood 77000275 ning 

Ülenurme Vallavalitsus registrikood 75007422 ja Kambja Vallavalitsus registrikood 

75009544 kustutati registrist. 

Käesolev arengukava hõlmab endise Ülenurme valla arengukava aastatel 2015-2019, visiooni 

aastani 2021 ja on edasiarendus versioonist, mis käsitles aastaid 2014-2019 ning endise 

Kambja valla 2007. aastal volikogus vastu võetud ning järgnevatel aastatel üle vaadatud ja 

täiendatud arengukava ning visioon aastaks 2021. 

Arengukava on valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise 

võimalusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja 

kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalisi 

suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja 

koordineerimisele (KOKS § 37). 

Arengukava on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisele ning iga aasta 15. 

oktoobri seisuga peab arengukava hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat (KOKS § 

372). Vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele (KOFS) tuleb 

koostada arengukava osana või sellega seotud iseseisva dokumendina eelarvestrateegia. 

Kambja valla eelarvestrateegia on koostatud arengukavaga koos. Arengukava ja 

eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste 
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võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks 

toetuse taotlemisel. 

Kambja valla arengute analüüs sisaldab valla territooriumi, looduse, asustuse, rahvastiku, 

majanduse, tehnilise taristu ja sotsiaalse taristu, teenuste ja kohaliku omavalitsemise olukorra 

kirjeldusi. Analüüsis tuuakse välja peamised toimunud muutused, kohaliku omavalitsuse ees 

seisvad väljakutsed, seda nii omavalitsuse sise- kui väliskeskkonna iseloomust tulenevalt. 

Määratletakse olulisemad valdkondi mõjutavad tegurid ning valdkonna positiivse või 

negatiivse arengu eeldatavad mõjud valla kui terviku arengule.  

Olukorra analüüsi tähtsus arengukavas tugineb arusaamisele, et arendustegevus on pidev 

protsess. Senised arengud mõjutavad oluliselt seda, mida on võimalik, mõistlik ja vajalik 

edaspidi teha.  



Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia 

 

Kambja Vallavalitsus  4 

 

 

1. Kambja valla hetkeolukorra analüüs 
 

Kambja valla hetkeolukorra analüüs jaguneb teemavaldkonniti järgmiselt:  

1) valla rahvastik ja paiknemine;  

2) haridus, huviharidus ja noorsootöö;  

3) kultuur, sport ja vaba aeg;  

4) sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus;  

5) ettevõtlus, põllumajandus ja turism; 

6) taristu ja keskkond;  

7) valla juhtimine.  

Tulenevalt Kambja valla geograafilisest ja funktsionaalsest asendist on valla tervikliku arengu 

seisukohast tegu küllaltki keerulise olukorraga – nii majandus-, sotsiaal- kui ka 

looduskeskkonda mõjutavad valda plaanilises mõttes läbivad maanteed ja raudteed, Tartu linn 

oma taristu ning inimeste puhkevajadusega, väärtuslikud põllumaad ja kaitsealused maad. 

 

1.1 Rahvastik ja paiknemine 

Kambja valla territoorium jääb Kõrg-Eesti alale, mis vabanes mandrijääst varem kui Madal-

Eesti piirkond. Kambja vald asub Tartumaa lõunaosas. Vald piirneb Tartumaal Tartu linnaga, 

Nõo, Kastre ja Luunja vallaga, Valgamaa Otepää vallaga, Põlvamaa Põlva ja Kanepi vallaga.  

Valla pindala on 275,35 km². Kambja vallas on viis alevikku (Kambja, Külitse, Räni Tõrvandi 

ja Ülenurme) ning 40 küla. Valla keskused paiknevad Ülenurme alevikus ja Kambja alevikus. 

Ülenurme aleviku südameks on 19. sajandil rajatud looduskaitsealuses mõisapargis asuv 

ajalooline Ülenurme rüütlimõis (Uellenorm), mille kohta esimesed teated pärinevad 1646. 

aastast. Alates 1968. aastast asub Ülenurme mõisakompleksis Eesti Põllumajandusmuuseum. 

Kambja kui kihelkonnakeskuse kohta pärinevad esimesed andmed 1471. aastast, Kambja kirik 

seostab oma tähtpäevi 1626. aastaga. Kambja sai aleviks 1926. aastal. 

Valda läbivad kaks raudteed Tartu-Valga ja Tartu-Orava suunal. Olulisemad riigimaanteed on 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, Jõhvi-Tartu-Valga maantee ning Tartu-Viljandi-
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Kilingi-Nõmme maantee ning Tatra-Otepää-Sangaste tugimaantee. Valla territooriumil asub 

Tartu lennuväli.  



Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia 

 

Kambja Vallavalitsus  6 

 

Joonis 1. Kambja valla paiknemine ja asustusüksused 

Allikas: www.maaamet.ee 

http://www.maaamet.ee/
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Kambja vallas elab 2018.aasta 5.jaanuri seisuga 10514 elanikku. 

Tabel 1. Elanike arv külade ja alevike lõikes 

KÜLA /ALEVIK 01.09. 

2009 

01.09. 

2010 

01.09. 

2012 

01.09. 

2013 

01.09. 

2014 

01.09. 

2015 

2016. 2018. 

AAKARU KÜLA 76 80 82 80 89 87 96 86 

IVASTE KÜLA 43 43 46 47 50 47 50 45 

KAATSI KÜLA 55 56 57 63 72 82 79 82 

KAMBJA ALEVIK 723 702 707 703 685 676 658 625 

KAMMERI KÜLA 69 69 76 77 77 77 78 73 

KAVANDU KÜLA 36 38 43 54 56 55 55 51 

KODIJÄRVE KÜLA 70 72 67 66 61 62 59 57 

KULLAGA KÜLA 39 44 52 52 60 54 48 45 

KÕRKKÜLA  19 20 16 15 16 15 16 14 

KÜLITSE ALEVIK 585 600 633 656 691 719 733 748 

LAANE KÜLA 91 104 111 112 151 158  167 180 

LALLI KÜLA 113 119 116 118 127 132 131 137 

LEMMATSI KÜLA 166 177 176 185 211 218  226 247 

LEPIKU KÜLA  102 110 115 111 107 102  105 105 

LÄTI KÜLA 20 20 21 25 22 21 19 20 

MADISE KÜLA 27 29 32 35 29 32 38 36 

MÄEKÜLA 69 75 75 74 74 73 75 76 

OOMISTE KÜLA 18 21 28 28 30 29 32 34 

PAALI KÜLA 57 55 53 54 54 55 54 48 

PALUMÄE KÜLA 28 28 30 29 34 37 39 41 

PANGODI KÜLA 92 90 102 102 100 97 95 92 

PULLI KÜLA 36 37 42 49 46 54 54 58 

PÜHI KÜLA 83 87 82 85 82 78 73 70 

RAANITSA KÜLA 45 48 47 48 48 47 48 57 

REBASE KÜLA 110 118 125 114 118 122 120 114 

REOLA KÜLA 162 163 176 177 182 184  183 186 

REOLASOO KÜLA 17 20 21 20 19 22 26 26 

RIIVIKU KÜLA 16 15 16 15 18 20 20 17 

RÄNI ALEVIK 462 466 500 527 515 539 562 594 

SIPE KÜLA 56 51 54 63 68 60 58 58 

SIRVAKU KÜLA 61 66 71 74 66 68 76 85 

SOINASTE KÜLA 546 557 624 642 737 819 889 971 

SOOSILLA KÜLA  47 48 45 44 46 44 50 54 

SULU KÜLA 34 42 43 42 41 41 44 47 

SUURE-KAMBJA 

KÜLA 

86 84 91 94 93 97 96 101 

TALVIKESE KÜLA 30 31 27 25 24 26 25 25 

TATRA KÜLA 32 29 30 34 35 38 41 41 

TÕRVANDI 1619 1655 1649 1642 1637 1652 1654 1678 

TÄSVERE 14 16 24 18 19 21  25 30 

UHTI 305 301 294 304 300 308  319 333 

VANA-KUUSTE 

KÜLA 

264 264 258 262 254 251 252 261 



Kambja valla arengukava ja eelarvestrateegia 

 

Kambja Vallavalitsus  8 

 

VIRULASE KÜLA 49 49 45 43 43 39 43 49 

VISNAPUU KÜLA 30 31 33 35 32 31 31 26 

ÕSSU 161 163 171 182 210 270  351 398 

ÜLENURME 1500 1574 1650 1740 1845 1940  2115 2309 

VALLA TÄPSUSEGA                84 

KOKKU 8263 8467 8756 8965 9274 9599 10286 10514 

Allikas: Rahvastikuregister 

Elanike arv Kambja vallas on ajavahemikul 2009-2018 näidanud pidevat tõusutrendi eelkõige 

endise Ülenurme valla piirkonnas, kus peamisteks elanikkonna suurenemise põhjusteks on 

kõrge sündimus ning sisseränne. Endises Kambja vallas on elanike arv suhteliselt stabiilne.  

 

Joonis 2. Rahvaarvu muutus aastatel 2009.-2017. 

Paiknemine ja rahvastik – arengut mõjutavad peamised tegurid 

Asukoht Tartu linna piiril on kaasa toonud valla linnalähedaste alade valglinnastumise, mis 

omakorda on kaasa toonud rahvaarvu suurenemise. 

▪ Valla arengut mõjutavad teede ja liiklussõlmede kvaliteet, taristu ning ühistranspordi 

ühendus Tartu linna ning maakonna teiste piirkondadega. Mida paremad need on, seda 

„lähemale“ vald teistele Tartumaa piirkondadele liigub.  

▪ Rahvastikuprotsesside seisukohast on olulised kohaliku omavalitsuse pakutavad teenused 

ning nende kvaliteet – soodustuste ja toetuste olemasolu elanikele, maakasutuse 

planeerimine, sotsiaalsete ja tehniliste infrastruktuuride arendamine. 
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Paiknemine ja rahvastik - mõjud valla arengule 

▪ Maanteede, raudteede ning Tartu lennujaama paiknemine Kambja vallas põhjustavad 

suure liiklusintensiivsuse, sealhulgas rasketranspordi liikluse rohkuse läbi valla 

territooriumi. Head transpordiühendused loovad küll teatava konkurentsieelise võrreldes 

teiste kohalike omavalitsustega ning pakuvad mugavamaid ja käepärasemaid töölkäimise 

lahendusi siinsetele elanikele, kuid samas on liiklusintensiivsus ja rasketransport ka ohuks 

nii kohalikele elanikele kui läbisõitjatele. 

▪ Valla rahvaarv suureneb. Põhjuseks on inimeste sisseränne ning aktiivne elamuehitus. See 

on vallale suure tähtsusega, kuna tööealiste inimeste sisseränne on suur. 

▪ Ka valla looduskaunid hajaasustuspiirkonnad asuvad Tartu linnale suhteliselt lähedal, mis 

soosib maksujõulise privaatsust sooviva elanikkonna kasvu hajaasustuspiirkondades. 

Atraktiivne ettevõtluskeskkond 

▪ Kambja valla arengu teadlikuks kujundamiseks turundatakse valda ja selle head logistilist 

asukohta, tutvustatakse võimalusi ettevõtluse arendamiseks. 

▪ Potentsiaalsete ettevõtjate ja investeerijatega läbirääkimisel lähtutakse põhimõttest, et 

siinne ja loodav ettevõtlus on keskkonnasõbralik.  

▪ Välditakse olemasolevate ettevõtete tootmistegevusega kaasnevaid häirivaid ja kahjulikke 

mõjusid nagu müra, vibratsioon, tolm jmt. 

▪ Tihendatakse sidemeid kohapealse kolmanda sektoriga, et võimalusel ja vajadusel 

delegeerida neile osad kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonnad. 

▪ Töötatakse välja turismitooted kasutades selleks tõhusamalt muuseumi, kultuuri- ja 

spordisündmuste ning kohalike traditsioonide potentsiaali. 

▪ Arendatakse ühistegevusi naabervaldade vabaühenduste ja liikumistega. 

▪ Arendatakse koostööd ettevõtete ja transpordifirmadega. 

 

1.2 Haridus, huviharidus ja noorsootöö 

Valla haridusteenuste pakkumisel on lähtutud alus-, põhi– ja gümnaasiumihariduse 

kättesaadavusest kodule võimalikult lähedal ning eesmärgist tagada põhi- ning 

gümnaasiumihariduse võimalikult kõrge kvaliteet. 

Kambja valla territooriumil tegutseb neli munitsipaallasteaeda: Kambja lasteaed Mesimumm, 

Tõrvandi lasteaed Rüblik, Soinaste lasteaed Laululind koos Eerika filiaaliga ja Ülenurme 
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lasteaed. Kuuste Kool tegutseb põhikool-lasteaiana. Endise Ülenurme valla territooriumil on 

lasteaia järjekorras 440 last, lasteaiakohta on koheselt vaja pakkuda 175le lapsele. Eelistatud 

piirkonnad on Eerika, Soinaste, Tõrvandi ja Ülenurme.  

Endise Kambja poole peal lasteaia järjekorda ei ole, hetkeseisuga on Kambja lasteaias igas 

rühmas 1 või 2 vaba kohta. Kuuste lasteaias ei ole pakkuda kohta eelkooliealiste rühmas.  

Lasteaedade missiooniks on individuaalsete võimete arvestamise kaudu koolieast noorematele 

lastele mitmekülgseks arenguks soodsate ja turvaliste tingimuste loomine ning alushariduse 

omandamise võimaldamine. Lasteaedade igapäevatöös ja arendustegevuses on oluline 

koostöö erinevate sidusgruppidega, lapsevanemate, kohaliku omavalitsusega, kooliga, teiste 

lasteaedadega, teiste valla hallatavate asutustega, sh kohaliku kogukonnaga laiemalt. 

Kambja vallas tegutsevad neli munitsipaalkooli: Kambja Põhikool, Kuuste Kool, Unipiha 

Algkool ning Ülenurme Gümnaasium. Munitsipaalkoolides on tagatud valla kooliealistele 

lastele võimalused põhi- ja keskhariduse omandamiseks ning koolikohustuse täitmiseks. 

Viimastel aastatel on õpilaste arv Ülenurme Gümnaasiumis kasvanud, mille peamiseks 

põhjuseks on see, et 1. klassis alustavaid lapsi on oluliselt enam. Seetõttu, et valda on kolinud 

märkimisväärselt palju noori perekondi. Lastearvu kasvamisega kasvab vajadus uute 

koolikohtade järele.  

Valla territooriumil asuvad kaks riigikooli: Kammeri Kool, kus õpivad hariduslike 

erivajadustega õpilased ja rakenduskõrgkool Eesti Lennuakadeemia, kus saab omandada 

lennundusalase kõrghariduse. 

1.2.1  Alusharidus 

Kambja lasteaed Mesimumm 

Kambja Lasteaed Mesimumm asub Kambja alevikus Kesk tn 4. Kinnistu suurus 19 000 m², 

hoone üldpind on 2011,5 m². Kambja Lasteaed sai alguse 16. jaanuaril 1961. aastal, kui avati 

Kambja sovhoosis 25-kohaline lastepäevakodu (praegune noortekeskus). 1986. aastal valmis 

kuuerühmaline lasteaed. 
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Lasteaed liitus 2007. aasta märtsis tervist edendavate lasteaedade (TEL) võrgustikuga. 2009. 

aasta sügisel avati 7. rühm, mis paigutati ruumikitsikuse tõttu lasteaia saali. Alates 2013. aasta 

sügisest on lasteaias 8 rühma, millest üks rühm tegutseb ruumipuudusel Kambja Põhikoolis. 

Viimastel aastatel on lasteaedades kasvanud hariduslike erivajadustega (HEV) laste arv. 

Seetõttu loodi 2010. aasta sügisel lasteaeda sobitusrühm. Hetkel puuduvad tingimused 

liikumispuudega laste teenindamiseks (kaldtee, invatualett jms). 

2003. aastast on erinevaid ruume regulaarselt remonditud, kuid kogu lasteaia siseruumid 

vajaksid tervikuna renoveerimist ning inventar osalist väljavahetamist. 2015. aasta sügisel 

rekonstrueeriti ruumipuuduse leevendamiseks lasteaia keldrikorrusel asuvad ruumid. 2016. 

aasta suvel remonditi  ja soojustati lasteaia fassaad koos katusega ning laiendati 

sõimerühmade mänguväljakud. Lasteaia rühmade kasvu ja personali suurenemisega on hetkel 

kasutusele võetud 1. korruse koridori otsad, millesse on loodud ajutised kabinetid 

(õppealajuhataja ja liikumisõpetaja). Lasteaiale on vaja juurdeehitust saali, kahe rühma ja 

kabinettide näol (direktor, õppealajuhataja, logopeed, mänguterapeut, liikumis- ja 

muusikaõpetaja).  

Lasteaia õuealal on mänguväljak (valmis 2005 a. projekti raames), mis vajab remonti, 

hooldust ja uuendamist. Samuti vajab õueala tervikuna välisvalgustuse rekonstrueerimist. 

Hetkel puuduvad kuuel rühmal õuepaviljonid ning staadion (tartaankattega jooksurada, 

kaugushüppe kastid, tasakaalurada, poomid jne). Olemas on Kambja lasteaia juurdeehituse ja 

mänguväljaku projektid. 

Tõrvandi Lasteaed Rüblik 

Tõrvandi lasteaed Rüblik asub Tõrvandi alevikus Aia tn 3. Kinnistu suurus on 1107 m² ning 

hoone üldpind on 1559,3 m². Lasteaed Rüblik alustas tegevust 1969. aastal selleks 

spetsiaalselt ehitatud hoones. Algselt oli lasteaias kaks rühma, 1971. aastal moodustati kolmas 

rühm ja 1988. aastal avati elumaja esimesel korrusel lasteaia neljas rühm. 2001. aastal ehitati 

lasteaiale juurdeehitus. 2014. aastal renoveeriti kaks rühmaruumi ja 2015. aastal renoveeriti 

kaks rühmaruumi. 2016. aasta lõpus valmis lasteaiale juurdeehitus, mille käigus lasteaed 

laienes kahe rühmaruumi võrra. Lisaks said tänapäevased, avarad ja nõuetele vastavad ruumid 

endale logopeed ja tervishoiutöötaja, kes tegelevad igapäevaselt lastele suunatud tegevusega. 

Samuti sai lasteaed metoodilise kabineti, kus hoida erialast kirjandust ning õppevahendeid, 
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viia läbi nõupidamisi ja näidata lastele õppefilme. Tänu saali laiendusele on nüüd eraldi 

muusika- ja võimlemissaal. 2017. aasta veebruarist on lasteaed kuuerühmaline. 2017. aastal 

sai lasteaed juurde ka uue mänguväljaku, kuhu on paigutatud suur mängulinnak, kiiged, 

vedrukarussell, liivakastid, varjualune, ronimismaja. 

Lasteaia õppe- ja kasvatuse põhisuundadeks on looduse, loovuse ja rahvatraditsioonide 

väärtustamine. Lasteaia suur ja lastele mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuv õueala loob 

tingimused looduse tundmaõppimiseks ja õuesõppe rakendamiseks. Õuealal on oma staadion, 

õuesõppeklass ja kena haljastus. Õuealal saavad lapsed aktiivselt liikuda ja sportida. 

Soinaste lasteaed Laululind 

Soinaste lasteaed Laululind asub Soinaste külas Kurepalu tee 1. Kuuerühmaline lasteaed 

tegutseb 2013. aastast. Kinnistu suurus on 20 150 m2, terrasside pind 193,6 m2 ning hoone 

üldpind on 2395 m2 . 

Hoone on funktsionaalselt jagatud kolme plokki, mida ühendavad „päikesetoad“, 

valgusküllased koridorilaiendused. Iga plokk on kujundatud lähtuvalt mingi puu omapärast. 

Kõige väiksemad rühmad asuvad tammetüve õõnsuses, keskmised kasetüves ja kaks viimast 

rühma männitüves. Köök, administratsioon ja saal on kontpuu sees. 

1. augustil 2014 avati Laululinnu lasteaia filiaal, mis asub Õssu külas Eerika tee 1. Filiaali 

hoone on kahekorruseline üldpinnaga 1345,2 m2. Esimene korrus 324,6 m², teine korrus on 

647,1 m². Õueala üldpindala on 2000 m2, mis ei ole lastele piisav. Õueala vajab laiendamist 

ning atraktsioonide mitmekesistamist. Laululinnu filiaal on kuuerühmaline.  

Ülenurmes asuv Eesti Põllumajandusmuuseum ja lasteaedade läheduses olevad pargid ning 

Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtete kasutamine õppe- ja kasvatustegevuses, võimaldavad 

avastus- ja õuesõppe metoodika rakendamist ning eesti kultuuritraditsioonide ja koduloo 

väärtustamist. Õpetamisel on tähtis mängulisus, et laps õpiks enesele märkamatult. Õpetus on 

seotud ühtseks tervikuks ning teemad on seotud lapse huvide ja elulisusega. Õppe- ja 

kasvatustegevuses lõimub  muusika erinevate ainevaldkondadega. Alates 11. juunist 2014 

kuulub Laululinnu lasteaed tervist edendavate lasteaedade võrgustikku. Oluliseks peetakse 

terviseedendust – liikumisaktiivsuse ja õige tervisekäitumise kujundamist. 
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Ülenurme Lasteaed 

Ülenurme lasteaed asub Ülenurme alevikus Lasteaia tn 1. Kinnistu suurus on 8758 m² ning 

hoone üldpind on 1705,7 m². Ülenurme lasteaia ajalugu algab 26. oktoobrist 1954, kui 

mõisahoone peamajas avati üherühmaline lasteaed. 1957. aastal kolis lasteaed uude kolme 

rühmaga hoonesse (praegune vallamaja). Praeguses hoones alustas lasteaed tööd 1979. aasta 

juunikuus kuuerühmalisena. Lasteaiale valmis juurdeehitus 2006. aastal, 2008. aastal 

rekonstrueeriti ja taasavati uus rühm endise käsitöökeskuse asemele ja alates 2008. aastast on 

lasteaed seitsmerühmaline. Alates 2000. aastast on lasteaia rühmaruume järjepidevalt 

remonditud. Energiatõhususe suurendamiseks renoveeritakse hoone 2018. aastal. 

Paigaldatakse soojustus, uued aknad ning ventilatsioonisüsteem, renoveeritakse katus, 

küttesüsteem jne. Õuealal renoveeritakse mänguatraktsioonid ning kõnniteed. 

Kuuste Kooli lasteaed 

2007. aastal kohandati Kuuste koolimajja ruumid lasteaiarühmale ja alates sellest aastast 

töötab kool-lasteaed. Seoses mudilaste arvu kasvuga lisati 2010. aastal mõisahoonele 

lõunatiivaga sümmeetriline põhjatiib veel kahe lasteaiarühma jaoks ning praegu on Kuuste 

Kooli lasteaias 3 rühma. 

 

1.2.2  Põhi- ja gümnaasiumiharidus  

Kambja Põhikool 

Kambja Põhikool asub Kambja alevikus Kesk tn 12, koolihoone võeti kasutusele 2005. aasta 

1. septembril. Koolimaja küljel asub kultuurikeskus, mille saali on ühtlasi kooli saaliks, mida 

on võimalik kasutada õppetegevuses. Koolimajaga ühes hoones asub Kambja Raamatukogu, 

mis täidab ühtlasi kooliraamatukogu ülesandeid. Kooli kõrval asub staadion, mida kasutatakse 

peale kehalise kasvatuse tundide läbiviimise ülevallaliste spordiürituste läbiviimiseks. 

Sportlike ürituste ja kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks kasutatakse lisaks Kambja 

spordihoonet. 

Kooli territooriumile on vajalik paigaldada valvekaamerate süsteem kooli territooriumi ja 

staadioni jälgimiseks. Õpilastele soovitakse luua tingimused õuesõppeks, selleks tuleb 

kujundada õuesõppe klass (s.t varjualune istmete ja laudadega) koos spordi- ja 
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mänguväljakuga, mida saab lisaks õuesõppele kasutada nii kehalise kasvatuse tundide 

sisustamiseks kui ka pikapäevarühma ja vahetunnitegevusteks. 

Kuuste Kool 

Kuuste Kool (põhikool-lasteaed) asub Vana- Kuustes Kooli tee 2 endise Vana-Kuuste mõisa 

härrastemajas. Kool ja lasteaed tegutsevad ühe asutusena. 

Koolielu alguseks Kuustes loetakse aastat 1765. Praeguses asukohas Vana-Kuuste 

mõisahoones tegutseb kool 1951. aastast. Mõisal on aukartustäratav ajalugu. 1521. aastal 

esimest korda mainitud Vana-Kuuste mõisal on olnud mitmeid omanikke, seal sündis ka Otto 

Reinhold Ludwig von Ungern-Sternberg, kes hiljem Hiiu-Suuremõisas elades on saanud 

tuntuks Hiiumaa hullu krahvina. 1834-38 tegutses mõisahoones Tsaari-Venemaa esimene 

kõrgem põllumajanduslik õppeasutus - Vana-Kuuste Põllumajanduse Instituut.  

Kuuste Kool on Eesti Mõisakoolide Liidu liige. Alates 2015. aastast on osaletud 

külastusmängus “Unustatud mõisad”. 2013. aasta kevadel valiti mõisakool Tartu Ülikooli 

innovatsioonikooliks. Kooli näitering on viimastel aastatel olnud vabariiklikul tasemel kõrgelt 

tunnustatud.  

Maja ümbritsev iidne park lisab suurejoonelisust ja väärikust, aga samas pakub turvatunnet ja 

hingerahu. Siin on hea sportida, luuletada-maalida, loodust tundma õppida ja ka niisama 

puhata. 

Mõisahoone vajab kapitaalset renoveerimist. Koolil puudub spordisaal, kehalise kasvatuse 

tundide läbiviimiseks kasutatakse kooli saali ja kooli ümbritsevas pargis asuvaid 

spordiväljakuid. Treeningutel käivad lapsed Kambja spordihoones. On koostatud Kuuste 

koolihoone renoveerimisprojekt ja Kuuste mõisapargi rekonstrueerimisprojekt, milles on 

arvestatud kooli vajadustega. 

Unipiha Algkool  

Unipiha Algkool asub Pangodi külas Pagodi järve vahetus läheduses. Koolimajaks on 

Pangodi kroonumõisa kunagine häärber. 2017. aastal vahetati hoone katus, kuid maja on 

amortiseerunud ja lastele kitsaks jäänud. Õpilaste teadmiste ja nende kasutamise oskuste 

arendamiseks kasutatakse loomulikke õppeviise: liitklasside, õuesõppe (vahetu kontakt 
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loodusega ja keskkonnaga tervikuna), käed-külge-õppe, uuriva õppe metoodikaid ja folkloori 

(kontakt kultuurikeskkonna ja ühismäluga). Arvestatakse ja soodustatakse seejuures iga 

õpilase kui indiviidi loomulikku arengut ja teadlikkuse kasvu (nii endast kui ümbritsevast). 

Loomulike õppemetoodikate kasutamise edendamiseks tehakse koostööd Kambja valla 

koolidega, Tartu Ülikooliga, Tallinna Ülikooliga ja rahvusvaheliselt oma projektipartneritega. 

Efektiivsuse õppe- ja kasvatustegevuses tagab individuaalne suhtlemine kõigi õpilastega. 

Sotsiaalsete oskuste arengut soosib liitklasside kasutamine õppeprotsessi läbiviimisel.  

Hoitakse tihedat ja head kontakti õpilaste vanematega ja kogukonnaga tervikuna. 

Panustatakse kogukonna seltsiellu ja korraldatakse erinevaid sündmusi. 

2015. a kehtestati Pangodi algkooli maaüksuse detailplaneering, millega on kavandatud 

sellele maaüksusele uus kooli-lasteaiahoone ja selle kommunikatsioonid. Maja 

projekteerimiseni ei ole jõutud. 

Ülenurme Gümnaasium  

Ülenurme Gümnaasium on ligi 250 aastat tagasi asutatud Reola mõisakooli (1766) hariduse 

järjepidevuse kandja. 1984. aastal valmis uus 350 õpilasele ehitatud Ülenurme Keskkool, mis 

nimetati 1994. aastal ümber Ülenurme Gümnaasiumiks. 2010. aastal renoveeritud  

gümnaasiumihoone sai uue raamatukogu, tööõpetus-, kunsti- ja matemaatikaklassid, kooli 

söökla ja muusikakooli korpuse koos kammersaaliga. 2017 aastal valmis uus kaasaegne 

algklasside õppehoone. 

Ülenurme Gümnaasiumi kompleksi kuulub gümnaasiumi maja (A korpus), algklasside maja 

(B korpus), spordihoone (C korpus),  täismõõtmetega staadion, lasketiir ja  Tõrvandi 

spordihalli spordisaal.  

Ülenurme Gümnaasiumis on 4 õppesuunda: humanitaar-, reaal-, loodus- ja spordisuund. 

Põhikoolis on 2 õppesuunda: muusika ja spordi-terviseedenduslik suund. 1993. aastast kuulub 

kool tervist edendavate koolide võrgustikku, 2003 aastast Pierre de Coubertini koolide 

võrgustikku  ja 2011. aastast UNESCO koolide liitu. 2017. aastal korraldas Ülenurme 

Gümnaasium ülemaailmse Pierre de Coubertini noortefoorumi Ülenurmes, millest võttis osa 

24 delegatsiooni, 23-st riigist 5-lt erinevalt kontinendilt . Oleme ainsana vabariigis Pierre de 

Coubertini koolide võrgustikku kuuluv kool. 2018. aasta  sügisel  toimusid kümnendad 
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kooliolümpiamängud, millest võtsid osa Kambja ja  Kuuste kool ning Nõo Reaalgümnaasium 

ja õpilasdelegatsioon Saksamaalt. 

Ülenurme Gümnaasiumi õpilased on kuuel korral osalenud Europarlamendi töös Strasbourgis.  

Kammeri Kool  

Kammeri kool asub Kammeri külas, kool alustas oma tegevust 1765. aastal. Aastal 1928 koliti 

Kammeri mõisamajja, mis on nüüdseks lammutatud ning selle asemele ehitati aastatel 2009-

2010 kaasaegne õppekompleks. Õpilaskodu renoveeriti täielikult. Kooli juures on staadion ja 

spordiväljakud. 

Kooli praeguseks eripäraks on töö lihtsustatud õppekava ja toimetuleku õppekava järgi, kus 

on väga tähtsal kohal õpilastele eluks vajalike praktiliste oskuste ja töövõtete kujundamine. 

Kammeri õppekompleksi kuuluvad koolihoone, õpilaskodu, spordihoone, tööõpetusmaja ning 

staadion mänguplatsidega. Hea materiaaltehniline baas loob võimalused praktiliseks ja 

hästitoimivaks õppeks, et arendada ja kujundada õpilastel iseseisvaks eluks vajalikke 

tööoskusi ja –harjumusi. Tänapäeva ühiskond on kiirelt muutuv ja vajab rohkem kui kunagi 

varem praktiliste tööoskustega inimesi. Kammeri Koolis on töökasvatus igapäevase koolielu 

osa. Õpilased saavad oma võimetele jõukohast tööd tehes eduelamuse ning leiavad eneseusu. 

Õpilaskodu on lastele turvaline ja hooliv elukeskkond. 

 

1.2.3  Kõrgharidus 

Eesti Lennuakadeemia 

Eesti Lennuakadeemia on riiklik rakenduskõrgkool, kus koolitatakse spetsialiste Eesti 

lennundusettevõtetele. 1993. aastal asutatud ja 2008. aastal Eesti Lennuakadeemiaks ümber 

nimetatud õppeasutusest on tänaseks saanud edukas Eesti kõrgkool, mille õppeprotsessis 

rakendatakse Eesti rakenduskõrghariduse ja rahvusvahelisi lennundusalaseid standardeid. 

Akadeemia õppetegevus on üles ehitatud paindlikule õppemoodulite süsteemile. Õppetööd 

viiakse läbi kõrghariduse esimeses astmes ning kutseõppes. Vastavalt ettevõtete vajadusele 

teostatakse tegevspetsialistide täiendus- ja ümberõpet. 

Eesti Lennuakadeemia eripära seisneb selles, et õppetööd viivad lepingulistel alustel läbi Eesti 

ja välismaa lennundusettevõtetes ning kõrgkoolides töötavad vastava eriala kogenud 
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spetsialistid. Sellega garanteeritakse koolitusprotsessi püsiv kvaliteet ja vastavus 

Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ning Euroopa Lennuohutusameti 

(EASA) nõuetele, mis omakorda tagab akadeemia lõpetanutele head võimalused Eesti ja 

Euroopa tööturul. Eesti Lennuakadeemia missioon rakenduskõrgkoolina on pakkuda 

kvaliteetset ja tõhusat lennundusõpet ning arendustööd ja olla aastaks 2020 ühiskonna 

vajadustest lähtuv rahvusvaheliselt tunnustatud lennunduskõrgkool ning valdkonnas hinnatud 

koostööpartner. 

 

1.2.4 Hariduse omandamine väljaspool koduvalda 

Koos kohaliku omavalitsuse poolt haridusteenuse kohapeal pakkumisega tuleb arvestada ka 

õpilaste liikumisega teistesse haridusasutustesse. Valikuid mujale õppima suundumiseks 

tehakse paljudel erinevatel põhjustel. 

Kambja valla õpilased omandavad gümnaasiumiharidust lisaks Ülenurme Gümnaasiumile ka 

Tartu linna gümnaasiumites. Kutseharidust minnakse omandama üle Eesti paiknevatesse 

kutsehariduslikesse koolidesse.  

1.2.5 Huviharidus 

Ülenurme Muusikakool kuulub gümnaasiumi hoonete kompleksi ning asub Ülenurme 

alevikus Tartu mnt 5. Muusikakooli õppekava lähtub üleriigilisest raamõppekavast. 

Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse õpilaste vanuselisi ja individuaalseid 

iseärasusi. Õpetus toimub individuaaltundides (pilliõpetus, laul) ning rühmatundides 

(solfedžo, muusikalugu, ansamblitund). Suur tähtsus pilli- ja laulu õppimisel on lapse kodusel 

tööl (harjutamisel). Lisaks pillimängu- ja lauluoskuse omandamisele ning muusikalise 

silmaringi avardamisele kasvatab kool lapses enesedistsipliini, annab esinemiskogemust, 

samuti iseseisva töö oskust. Muusikakooli ülesandeks on ka muusikat austava ja hindava 

kontserdipubliku kasvatamine, kohaliku kultuurielu edendamine ja kohalike 

muusikasündmuste elavdamine. Õppeprotsess kulgeb astmeliselt ja kestab 7 aastat, millele 

lisanduvad veel eelklass ja lisaaste. Selleks, et olemasolevat taset säilitada ja edasi arendada, 

vajab muusikakool pidevalt kaasaegseid instrumente. 
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Koolides tegutsevad erinevad huvialaringid, kus õpilased saavad peale koolitunde tegeleda 

neid huvitavate ja arendavate tegevustega, samuti sportida. Kambja Põhikoolis tegutseb juba 

aastaid muusikastuudio, kus õpilased saavad harjutada soolo- ja ansamblilaulu. 

1.2.6 Noorsootöö  

Noorsootöö hõlmab noorsootöö seaduse järgi 7 kuni 26-aastaseid noori. Huvitegevust valla 

territooriumil pakuvad avatud noortekeskused. Kambja Avatud Noortekeskus asub Kambja 

alevikus kooli, lasteaia ja kiriku vahetus läheduses, endises lasteaiahoones, mis läbis 2005. 

aastal põhjaliku renoveerimise. Kambja Avatud Noortekeskuses pakub huvitegevust MTÜ 

Öökull. MTÜ Öökull osutab noortekeskuse teenust avatud noorsootöö meetodil, mille 

eesmärgiks on pakkuda noortele inimestele vabatahtlikkuse alusel osaluse, arengulisi ja 

hariduslikke kogemusi, mis aitavad ühelt poolt neil olla aktiivsed demokraatlikus ühiskonnas.  

Kambja Avatud Noortekeskuse prioriteetsed tegevussuunad on vabatahtliku tegevuse, 

vabatahtlike koolituste ja rahvusvahelise noorsootöö edendamine, ennetustöö, mobiilne 

noorsootöö, koostöö tugevdamine Tartumaa noorteorganisatsioonidega ning teiste Kambja 

vallas tegutsevate noortega tegelevate organisatsioonidega.  

Tõrvandi ja Ülenurme alevikes pakub huvitegevust MTÜ Õnnemaa. Noortekeskused 

tegutsevad Ülenurme alevikus Pargi 7 teisel korrusel ja Tõrvandi alevikus Ringtee 1 

Spordihoone II korrusel. Keskuse ruumid on mõeldud eeskätt noortele arendava tegevuse 

pakkumiseks ning töötavad avatud noortekeskuse põhimõttel. Noorsootöö sisuks on noorte 

sotsiaal-, kultuuri- ja tervisekasvatus, mis soodustab noorte vaimset ja füüsilist arengut.  

Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskuses toimuvad erinevad huvitegevused: 

loovusring “Noorteka Padjakas”, õmblustuba, robootika, loovteraapia, kokkamisklubi, 

matkaklubi, Laulustuudio Õnnemaa, meisterdamine, noortelt-noortele Õnnemaa 

Tantsustuudio Neptune, JJStreet Tõrvandi, Tartu Budoklubi võitluskunst juunioridele, 

kitarriõppe individuaaltunnid ja päästering. Huvitegevuse jätkusuutliku arengu alustalaks on 

aktiivne koostööpartnerlus. Noorsootöö sh. huvitegevuse teostamise aluseks on kvaliteet ja 

ressursside olemasolu.  
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Üldhariduse arengut mõjutavad tegurid 

▪ Kui kohalik omavalitsus pakub põhikoolihariduse teenust, peab ta seaduse järgi 

tagama riiklike õppekavade täitmiseks vajalike kvalifitseeritud õpetajate olemasolu, 

turvalisuse, tervisekaitse ja õppekava nõuetele vastava õppekeskkonna olemasolu ning 

võimalused õpilase arengu toetamiseks.  

▪ Alus- ja põhihariduse korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne, kuid selle 

korraldamise võimalused sõltuvad paljuski ka riigi hariduspoliitikast. Lastega perede 

valikut valla kooli ja lasteaia kasuks toetavad ka kohaliku omavalitsuse poolt loodud 

vaba aja veetmise ja huvihariduse võimalused ning head logistilised ühendused kodu 

ja kooli vahel (ühistransport, koolitransport). 

Üldhariduse arengu mõjud valla arengule 

▪ Haridusteenuse kvaliteet ja kättesaadavus vallas soosib noorte perede sisserännet ja 

loob tingimused kohapeal elava tööealise elanikkonna pendelrändeks linnaregiooni jt. 

töökohti pakkuvate piirkondadesse. 

▪ Haridusteenuse piirkondlik levik vallas on üks peamisi asustussüsteemi 

jätkusuutlikkuse tagajaid. Koolide ja lasteaedade olemasolu vallas toetab 

tasakaalustatud rahvastikuarengut. Kohapeal osutatav haridus tugevdab valla 

kogukonda ning suurendab lapsevanemate, õpetajate ja laste omavahelist suhtlust 

kohapeal. 

Tegevussuunad 

▪ Ehitada uus lasteaed.  

▪ Alushariduse ja põhikooli esimese astme/lastehoiu teenuse säilitamine ja arendamine 

võimalikult kodu lähedal. 

▪ Paindlikkuse (nt transport, liitrühm, sobitusrühmad, sobivad ruumid, lasteaiast 

lapsehoiule jm) tagamine teenuse pakkumisel. 

▪ Asutuste vahelise koostöö (nt õpetajad, lapsehoidjad, koolitused jm) tõhustamine.  

▪ Kaasava hariduse rakendamine. 

▪ Elukestva õppe propageerimine ja toetamine ning koostöö täiskasvanuharidust 

pakkuvate asutustega.  

▪ Ühtse personalipoliitika juurutamine. 
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▪ Hoonete/ruumide/mänguväljakute rajamise/kaasaajastamise; õppevahendite jooksva 

ajakohastamise tagamine. 

▪ Igale lapsele õppijasõbraliku õpikeskkonna; korrastatud ja kaasaegsete koolihoonete 

tagamine. 

▪ Igale lapsele võimetekohase õppe võimaldamine. 

▪ Õpetajaskonna motiveerimine, asjatundliku ja stabiilse haridusjuhtimise tagamine. 

▪ Lastevanemate kaasamine haridus- ja kultuuriellu. 

▪ Keskkonnateadlikkuse ja –kasvatuse süvendamine lasteaias ning koolis. 

▪ Kooli õpilaste seas liikumiskasvatuse ja spordi populariseerimine. 

▪ Lastele ja täiskasvanutele võimaluste säilitamine mitmekülgseks huvihariduseks 

kohapeal. 

▪ Võimaluste leidmine uute spetsialistide kaasamiseks, et uued huvitegevused saaksid 

algust lähtuvalt noorte huvidest ja soovidest, ja seeläbi noorte enesetäiendamise 

võimaluste mitmekesistamine ning noorte innovatsiooni toetamine.  

 

1.3 Kultuur, sport ja vaba aeg 

Kambja vald on pikaajaliste kultuuritraditsioonidega piirkond. Vallas on aktiivne seltsielu 

ning iga-aastaselt korraldatakse kultuuriüritusi.  

Vallavalitsuse hallatavate asutustena tegutsevad vallas viis raamatukogu, Reola Kultuurimaja 

Uhti külas koos Kambja alevikus asuva kultuurikeskusega ning Kambja Spordihoone 

Kambjas.  

Kambja raamatukogu ja internetipunkt 

Kambja Raamatukogu asub alates 2005. aastast avarates ruumides Kambja põhikooli hoone 

teisel korrusel ning sellest ajast täidetakse nii rahva- kui kooliraamatukogu ülesandeid. 

Raamatukogu ruumides tegutseb avalik internetipunkt. 

Raamatukogu teenindab Kambja aleviku Kammeri, Ivaste, Kodijärve, Oomiste jt külasid. 

Kord kuus käib Kambja raamatukoguhoidja auto või bussiga teenindamas Pangodi piirkonna 

hajaasustuskülade, Unipiha kooli ja Kodijärve Kodu lugejaid. 
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Raamatukogu korraldab oma tegevuse ja lugemiskultuuri populariseerimiseks erinevaid 

ettevõtmisi. Kui raamatukogutundidesse oodatakse lasteaialapsi ja kooliõpilasi, siis kirjanike 

ja teiste huvitavate inimestega kohtumistel saavad kokku erinevatesse põlvkondadesse 

kuuluvad lugejad. Enam kui veerandsada aastat on Kambja raamatukogus koos käinud 

kirjandus- ja kultuuriloo ring, mille auväärseks juhendajaks on elupõline õpetaja Endla 

Langel. 

Kambja raamatukogu peab oma järjepideva tegevuse alguseks aastat 1913, ehkki ammustest 

ajaleheuudistest on leitud viide 300 raamatuga raamatukogule, mis avati juba aastal 1883 ja 

suleti kolm aastat hiljem. Et Kambja raamatukogu alustas tegevust võrdlemisi tavatus 

asukohas – apteegi ruumides, kus raamatukoguhoidja kohustusi täitsid mõistagi apteekrid, 

võeti 2008. aastal kasutusele tunnuslause “Kambja raamatukogu - mõistuse tervisekeskus 

aastast 1913”.  

Kuuste raamatukogu ja internetipunkt 

Kuuste Raamatukogu asub Kuuste Kooliga ühes hoones Vana-Kuuste külas Kooli tee 2. 

Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Vana-Kuuste, Rebase, Lalli, Sipe, Sirvaku, Kõrkküla 

ja Talvikese küla. Lugejaid on umbes 200. Raamatukogus asub avalik internetipunkt ja on 

WiFi ühendus. Raamatukogu teenindab ka Kuuste Kooli, täites täielikult kooliraamatukogu 

ülesandeid lisaks põhifondi laenutamisele nii õppekirjanduse tellimise ja laenutamise kui 

vastavate raamatukogutundide ja lasteürituste läbiviimise osas koolile ja lasteaiale. Tihe 

koostöö kooliga on teostatav tänu asjaolule, et asutused asuvad ühe katuse all. 

Kuuste raamatukogu tegeleb aktiivselt ka kohaliku kultuuripärandi ja Vana-Kuuste mõisa 

ajaloo tutvustamisega, seda enamasti koostöös Kuuste kooli ja Vana-Kuuste naisseltsiga. 

Kuuste raamatukogul on oluline koht piirkonna kultuurielus ja arengus, olles siin praktiliselt 

ainuke tasuta teenuse osutaja elanikkonnale ning kohustusliku tugiteenuse pakkuja koolile.  

Kuuste koolimaja valmisolev renoveerimisprojekt hõlmab ka raamatukogu. Raamatukogu 

kasutab Kuuste kooliga sama WiFi-võrku, mille seadmed on aga aegunud ja leviala pole 

vähemalt raamatukogus piisavalt hea, mistõttu see valdkond vajab uuendamist. Ka 

raamatukogu klientide (internetipunkti) lauaarvuti on sedavõrd vananenud, et ei võimalda 

paigaldada kaasaegset operatsioonisüsteemi ega ID-kaardi lugejat ning tuleb välja vahetada. 
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Külitse raamatukogu ja internetipunkt 

Külitse raamatukogu asub kortermajas aadressil Järve tee 1. 2005. aastal renoveeriti 

kahetoaline korter (39 m2) Hasartmängumaksu Nõukogu poolt eraldatud investeeringutoetuse 

abil raamatukogu tarbeks. 

Külitse raamatukogus ruumides ootab lugejaid enam kui 12400 raamatut. Igal aastal ostetakse 

raamatukogu täiendamiseks enam kui 800 uut teavikut. Raamatukogu 160 külastajat-kasutajat 

(neist ligi 20 last) laenutavad aastas üle 7000 raamatu ja perioodilise väljaande. Värskete 

ajalehtede-ajakirjade lugemisnurgas saavad piirkonna elanikud soovi korral kokku saada ja 

suhelda, kuid laialdasemat seltsielu kitsukeses korterraamatukogus edendada ei ole kahjuks 

võimalik.  

Ruumipuuduse leevendamiseks ja raamatute parema paigutamise tagamiseks võeti 2017. 

aastal kasutusele 24 arhiiviriiulit, kuid teavikute paigutamiseks paremate tingimuste 

loomiseks tuleb lähitulevikus investeeringuid jätkata (lisalaudite soetamine olemasolevatesse 

riiulitesse). 

Alates 2009 aastast on kasutusel tunnuslause “Külitse raamatukogu - vaimutoidu varaait 

aastast 1944”. 

Tõrvandi raamatukogu ja internetipunkt 

Tõrvandi raamatukogu asub Tõrvandi alevikus Ringtee 1. Raamatukogu teeninduspiirkonnaks 

on Tõrvandi alevik ja Soinaste küla. Raamatukogu tugevuseks on hea asukoht, renoveeritud 

ruumid ja külaraamatukogu võimalusi arvestades hea ning mitmekülgne kirjanduse valik. 

Raamatukogus asub avalik internetipunkt ja alates 2010. aastast on olemas WiFi ühendus. 

Järgneva nelja aasta jooksul on vaja välja vahetada tööarvutid. Suureks plussiks on 2006. 

aasta renoveerimise käigus lisandunud 32-kohaline ürituste tuba, mis võimaldab 

mitmekesistada lugejatega tehtavat tööd. 

Ülenurme raamatukogu ja internetipunkt  

Ülenurme raamatukogu asub Ülenurme alevikus aadressil Pargi tn 7. Raamatukogu teenindab 

Ülenurme aleviku, Uhti, Reola, Läti ja Lepiku küla elanikke. Raamatukogu ruumid on 

renoveeritud 2007. aastal. Külastajad on ruumide ja raamatukogu asukohaga väga rahul, kuna 

see asub teiste strateegiliste asutustega lähestikku (kauplus, vallamaja, noortekeskus, 
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muuseum). Põrandapinda on 150 m², sisustus on kaasaegne, ruumid soojad, valged ja 

hubased. 

Kogude komplekteerimisel on arvestatud suuresti lugejate soove. Ülenurme raamatukogu 

fond täieneb igal aastal 650-700 raamatu võrra. Põhirõhk on suunatud tänapäeva eesti 

kirjanike raamatute, samuti ajaviite-, ulme- ja fantaasia kirjanduse tellimisele. Kogude 

mitmekesistamiseks tellitakse väärtkirjandust ja klassikat valikuliselt.  

Raamatukogus on kasutusel elektronkataloog 2002. aasta veebruarist. Lisaks avaliku 

internetipunkti võimalustele on võimalik kasutada oma sülearvutit, kuna raamatukogu 

ruumides on tasuta WiFi leviala. 

Reola kultuurimaja 

Reola kultuurimaja asub Uhti külas. Hoone ehitati „Külvaja“ kolhoosi kontor-klubi nime all 

1960. aastate alguses. 1967. aastal likvideeriti „Külvaja“ kolhoos ning kolhoosiklubi nimetati 

ümber Reola maakultuurimajaks. Esimese korruse 200 m² tantsusaal mahutab kuni 150 

inimest. Saalis on statsionaarne lava, teisaldatavad istmed. Esimesel korrusel on duširuum, 

esinejate ja külastajate garderoob, kaks ringiruumi ning kabinetid, rekvisiitide hoidmiseks 

lavaalune kelder. Teisel korrusel asub garderoob, baari- /kohvikuruum ning väiksem 65 m² 

saal, mis mahutab 40 inimest, samuti kaks 16 m² katusealust. Lisaks on teisel korrusel 20 m² 

avatud rõdu. 

Kultuurimaja saavad kasutada korraga erinevad huviringid. Tegutsevad järgmised taidlus– ja 

huvialaringid: Reola segarühm, Uhti segarühm, Reola naisrühm, Reola noorte näitetrupp, 

täiskasvanute õmblusring, naisansambel So-Le, muusikastuudio, Reola meeskoor, tantsu- ja 

laulumemmede rühm. 

Kultuurimaja pakub ruume kasutada valla teistele asutustele ja kollektiividele koosolekute 

pidamiseks, harrastustegevuse läbiviimiseks ja sündmuste korraldamiseks. Reola 

kultuurimajal on hea koostöö MTÜ Õnnemaaga, Ülenurme Gümnaasiumiga, Kambja 

kultuurikeskusega, Uhti Avatud Ateljeega, Eesti Põllumajandusmuuseumiga. Tõrvandi 

spordihoonega, Laululinnu lasteaiaga, Tõrvandi lasteaiaga, Ülenurme lasteaiaga, MTÜ 

Tõrvandi 
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Päästeseltsiga. Reola kultuurimaja pakub eraisikutele ja ettevõtetele kultuurimaja rentimise 

võimalust enda sündmuste korraldamiseks. 

Kultuurimajas korraldatakse erinevaid üritusi, on välja kujunenud traditsioonilised üritused - 

laste lauluvõistlus „Tartumaa Laululaps“, külasimman, Eesti Vabariigi aastapäeva ja valla 

aastapäeva tähistamine, tantsuõhtud erinevate ansamblitega „Õhtul lakas“, Kedrafest, eakate 

jõulupeod. 

Kultuurimaja on renoveeritud osaliselt aastatel 2014, 2016-2017. Kultuurimajas on teisaldatav 

helitehnika, ansambli instrumendid ja võimendused, liigutatav lava eesvalgus, saali 

pimendamisvõimalus, elektrilised rulood, manuaalsed lavakardinad ja manuaalselt liikuvad 

lavastanged. 

Renoveerimist vajavad hoone keldriruumid, et need huvitegevuseks kasutusele võtta. Katus 

vajab parandamist või väljavahetamist. Teine korrus vajab renoveerimist (põranda vahetus, 

seinte värvimine). 

Kambja kultuurikeskus 

Kambja kultuurikeskus asub Kambja alevikus Kesk tn 12. Kultuurikeskuse saal on ühtlasi ka 

kooli saaliks. Kambja kultuurikeskusel on oluline koht piirkonna kultuurielus. 

Kultuurikeskuse kasutuses on 300 kohaga 315,8 m2 suurune tantsu-, aktuse- ja peosaal. Saalis 

on pimendamisvõimalus, statsionaarne lava ja teisaldatavad istmed. Laval on aksid, 

mehhaanilised eesriided, liikumatud stanged, sofitid, statsionaarne helisüsteem, tagafoon, 

teisaldatav helitehnika, filminäitamisvõimalus, suur ekraan, diaprojektor ja WiFi võrk. Saali 

ees on külastajate garderoob ja kultuuritöötaja kabinet. Lava taga on näiteringi 

dekoratsioonide ja kostüümide ladu/garderoob.  

Kambja kultuurikeskus pakub võimalust külastada kontserte, aktusi, puhkeõhtuid, 

teatrietendusi, filmiseansse, mälumänge, konkursse, laatasid, turgusid, näitusi, diskosid ja 

muid kultuuriüritusi. Maja pakub võimalust ruumide rentimiseks eraisikutele ja ettevõtetele. 

Keskuses tegutsevad taidlusringid: naisrahvatantsurühm Vikertiimer, naisansambel Lüüra, 

laulukoor Läte, näitering Püünelind ning lasteringid: showtantsu- ja estraaditantsuring, 

kinoring ja diskoriring. Ringijuhid on kõrge kvalifikatsiooniga ja kollektiivid on saavutanud 

väga häid tulemusi. 
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Kultuurikesksuse ventilatsioon vajab renoveerimist, samuti puudub kaldtee ja invatualett, 

mille rajamine on hädavajalik erivajadustega inimeste jaoks. Kultuurikeskuses puuduvad 

eraldi ringiruumid, seetõttu on võimalik ainult ühel ringil korraga proovi teha. Puudus on 

külalisteatrite näitlejate ja teiste esinejate garderoobist. Ruum on vajalik maja ringide 

arenguks ja ürituste kvaliteedi tõstmiseks. 

Kambja parki rajati Laulu- ja mänguseltsi toetusel esinemisplats. Tantsuplatsi juurde 

soovitakse rajada laulukaar(laululava), kus saab korraldada erinevaid kontserte ja etendusi. 

Sport ja vaba aeg 

Põhilised valla spordirajatised on Kambja, Tõrvandi ja Ülenurme alevikes. 

Sportimisvõimalused on head, kasutada on võimalik seitset spordisaali (Kambja 

spordihoones, viis Ülenurme Gümnaasiumi hoones ning üks Tõrvandis).  

Kambja spordihoone on hästi sisustatud ning spordihoones on tagatud head võimalused 

tegeleda kehakultuuri ja rahvaspordiga. Tegutsevad võrk- ja korvpallurid, maadlejad, 

mängitakse ka sulgpalli. Populaarne on jõusaali kasutus ja aeroobika treeningud. 

Spordihoonet kasutatakse ka maakondlike võistluste läbiviimiseks. Spordihoone fuajee on 

remonditud ja fassaad soojustatud ning uuendatud aastal 2011. Renoveerimist ja uuendamist 

vajab veel saal, kus on tarvis vahetada põrand, uuendada korvpalli rõnga konstruktsioone, 

paigaldada saali helisüsteem ning parandada seintes olevad krohvi augud. 

Kambja spordihoone konstruktsioone kahjustab hoone alla ja ümbrusesse kogunev sadevesi, 

millel ei ole äravoolu. Amortiseerunud ja laiendamist vajab spordihoone parkla. Koostatud on 

spordihoone vertikaalplaneeringu ja sadevee ärajuhtimise ning parklate rekonstrueerimise 

projekt. 

Kambja staadionit kasutatakse lisaks koolitundide läbiviimisele valdade- ja koolidevaheliste 

ja Eesti meistrivõistluste (jalgpall) läbiviimiseks. Staadioni jooksurada on kaetud 

telliskivipuruga. Staadioni võistlus- ja treeningtingimuste parandamiseks on vaja 

telliskivipuru pinnas asendada tartaankattega ning statsionaarsed jalgpalliväravad asendada 

liigutatavatega. Staadioni treeningtingimuste parandamisele annaks palju juurde jõulinnaku 

rajamine, hetkel on jõutreeninguks ainult kolm lõuatõmbe kangi. 
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Kambja terviserajad asuvad Kambja aleviku piiril Võru mnt ääres Kopsumäe ja Köstrimäe 

ümbruses. Radade kasutamiseks on vald sõlminud maarendilepingu, mis lõppeb aastal 2023. 

Terviseradadel on täispikkuses 5-kilomeetrine rada ning 7,5-kilomeetrine rada, mille 

kasutamine suvisel ajal raskendatud, kuna üks osa kulgeb mööda põllu äärt. Talvisel ajal 

tehakse terviseradadele suusarajad. Radadel toimuvad erinevaid võistlused, mille sujuvamaks 

korraldamiseks on vaja raja algusesse teha elektrivõrguga liitumine. Valgustatud rada toob 

rohkem inimesi talvel suusatama ning sügis- ja kevadõhtutel ja pimedamal ajal end rajale 

liigutama. 

Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone kompleks vajab renoveerimist ja laiendamist. Kuna 

gümnaasiumi õpilaste arv on kasvanud, ei vasta olemasolev hoone enam vajadustele. 

Sportimise vajaduse rahuldab 3 pallisaali, aeroobikasaalid, jõusaal ning võimalusel ka ujula.  

Ülenurme Gümnaasiumi keldrikorrusel asub lasketiir. Lasketiiru ruumid renoveeriti 2014. 

aastal. Praegu on kasutusel 25 meetri pikkune rada. Lasketiiru rada on ideaalis 50 meetrit. 

Kaaluma peaks võimalust pikendada lasketiiru ruumi, selleks viia läbi gümnaasiumi 

keldriruumides uuring, kas on võimalik ruumi laiendada.  

Tõrvandi spordihalli hoone kõrvale kavandatakse ehitada skatepark, mis loob lastele ja 

noortele võimalused tegeleda sporditegevusega. Lisaks on spordihalli kõrval olevale 

Tennisehalli maaüksusele planeeritud rajada kaasaja nõuetele vastav jalgpalli sisehall, mis 

võimaldab lisaks treeningutele läbi viia nii üleriiklikke kui ka rahvusvahelisi võistlusi. 

Kammeri kooli spordikompleksis on kaasaegne spordisaal ja jõusaal, mida on vajadusel 

võimalik kasutada treeningute ja võistluste läbiviimiseks. 

Ülenurme alevikus on olemas tennise- ja palliplats, kuid selleks, et seda täisväärtuslikult 

kasutataks vajab see renoveerimist. Tõrvandi parkmetsa Soinaste külla rajati 2015. aastal 

discgolfi rada ja rajati valgustus. Parkmetsas on ka eraldi terviserada. Külitse alevikus Ropka 

järve ääres asuvale Kiigemäele on kavandatud rajada puhke- ja virgestusala koos lõkkeplatsi, 

mänguväljakute ja kultuuriürituste korraldamiseks mõeldud vabaõhulavaga. Kuuste  ja 

Unipiha kooli juures on spordiväljakud, mis on amortiseerunud ja vajavad uuendamist. 

Virulase külas vajab taastamist Aarike paisjärv. 
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Pangodi järv on olnud populaarne puhkekoht läbi aegade. Koostöös RMK-ga on rajatud ja 

hooldatud Pangodi järveäärseid Pikksaare ja Palumägede puhkeala, mõlema puhkeala juures  

on matkarada. 2012. aastal valmis Pikksaare puhkealale puidust mängu- ja spordiväljak, mis 

vajab uuendamist. Pangodi järve ääres on kaks ujumiskohta Pikksaare puhkealal, suurem 

ujumiskoht hakkab pilliroogu täis kasvama, seda on vajalik puhastada ja liiva randa juurde 

vedada. Lisaks on Pangodi järve ääres võimalik ujuda Meierei ujumiskohas ja Palumägede 

puhkeala ujumiskohas ning Unipiha kooli juures asuval jahtklubi Merikotka kaisillal. 

Hooldatud ujumiskohad on Kambja järve ääres (2 tk), Sipe järve ääres ja Suure-Kambja 

paisjärve ääres.  

Suure-Kambja metsapargis olev külaplats ja vabaõhulava vajavad uuendamist, samuti on 

vajalik taastada endine munakivitee koos piiretega ja mõisa kiviaed. Vana murukattega 

võrkpalliplats on vaja ehitada liivavõrkpalliplatsiks. Koostamisel on Kambja discgolfi radade 

projekt. 

Liikumisharrastuse ja rahvaspordi arendamiseks ning inimeste turvalisuse suurendamiseks 

tuleb planeerida ja ehitada kergliiklusteede võrgustik, et ühendada vallasisesed asulad: Külitse 

–Ülenurme, Kambja-Ülenurme, Reola- Ülenurme, Kodijärve-Pangodi, Pangodi- Kammeri, 

Kambja- Suure-Kambja. Lisaks on vajalik kergliiklusteed ühendada Kastre ja Nõo vallaga 

ning Tartu linnaga (kergliiklusteed Külitse – Haage, Tõrvandi –Roiu – Uniküla manatee 

äärde). 

Vaba aeg 

Vabaaja sisustamiseks on moodustatud erinevaid kodanikeühendusi. MTÜ Kodukultuuri Selts 

Tõrvandi asub Tõrvandi alevikus Papli tn 6. Valla poolt on antud seltsile kasutamiseks kolm 

ruumi, kus on väga head võimalused käsitöö viljelemiseks ja seltsi ürituste korraldamiseks. 

Seltsi liikmeteks on Tõrvandi aleviku ja ümberkaudsete külade aktiivsed elanikud, põhiliselt 

pensionärid. Seltsi põhitegevuseks on käsitöö. Seltsil on viied kangasteljed, käärpuud, vokk, 

õmblusmasinad, overlokmasin, lapitöötegemiseks vajalikud vahendid jne. Seltsi ruumides 

tegeletakse heategevusega, näiteks õmmeldi lasteaia rühmadele nukke, võimlemisriiete kotte, 

heegeldati lastehaiglale ja valla beebidele papusid jne. Selts on Tartu Maanaiste Liidu ja 

külaliikumise Kodukant Tartumaa liige ning võtab osa  nende poolt korraldatud 

ettevõtmistest. 
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Ülenurme Käsitöö- ja Rahvuskultuuri selts „Nurmenukk“ tegutseb Ülenurmes aadressil Pargi 

tn 7a. MTÜ tegutseb vallale kuuluvates ruumides. Seltsiruum asub väga heas piirkonnas ning 

on valgusküllane, soe ja hubane. Seltsi kasutada on üks ruum, mis on jäänud kitsaks. Ühes 

ruumis asuvad kangasteljed ja käärpuu, kangast vaheseinaga eraldatud suure ruumi teisel 

poolel viiakse läbi õppusi ja käsitöökoolitusi. Ülenurmelaste käsitöö kvaliteet on pälvinud 

kiidusõnu, siin käib palju külalisi ja siinseid meistreid kutsutakse tihti mujale oma oskusi 

demonstreerima. Seltsiruumi oleks võimalik kasutada märksa enam ka klubiliste ja 

kultuuriürituste korraldamiseks, käsitööesemete püsiekspositsiooniks (ka müügiks ja seega 

inimeste eneseabiks võimaluste loomise eesmärgil), sest tarvilike oskuste ja võimetega 

inimesed selleks on olemas, ent ruumipuudus seab siinkohal tegevusele piirid. Rahvarohketel 

üritustel muutub ruum kiiresti umbseks, seega vajab ülevaatamist ja täiendamist 

ventilatsioonisüsteem. 

Seltsiruumis käib koos ca 45-liikmeline Ülenurme segakoor, mis on moodustatud 2010. a 

oktoobris. Noore koorina vajab segakoor esinemisriietust ning laialdasemaid 

liikumisvõimalusi, ideaalvariandina vajaks nii suur koor ka teist dirigenti ning 

kontsertmeistrit. Koor on juba näidanud oma elujõulisust ja tegutsemistahet. Käsitööseltsi 

koorina on koori esialgsed esinemisvormid loodud ja soetatud oma jõududega, 

lähiperspektiivis on kavas projektirahade toel riietada koor kodukandi rahvarõivastesse.  

MTÜ Vana-Kuuste Naisselts on tegutsenud 20 aastat ja paikneb Vana-Kuuste külas. Seltsi 

kasutuses on mõisaaegsele triiphoone vundamendile ehitatud maja, mis valmis 2011. aastal. 

Majal on keldrikorrus, kus käivad koos noored ja I korrus, kus tegutsevad seltsi liikmed ning 

teised ümberkaudsete külade aktiivsed elanikud. Maja halduskulud katab vallavalitsus. 

Usinasti kootakse kaltsuvaipu ja tehakse muud käsitööd. Seltsil on keraamikaahi. Igal 

kolmapäeval käib koos savituba. Korraldatakse külarahvale kohviõhtuid, eakate kokkusaamisi 

ning toimuvad õpitoad. Koostöös Kuuste kooliga ja Kuuste naiskooriga toimub 

traditsiooniline 2. advendi tähistamine. Kahel päeval nädalas on võimalik osaleda 

võimlemises. Teostatud on mitmeid heategevusprojekte, näiteks tehakse valla beebidele 

papusid, kooli klassiruumidesse on kootud kaltsuvaibad. Kõigile Kuuste Kooli 1. klassi 

astujatele kingitakse isetehtud öökullid. 
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1996. aastast tegutseb Kambja Laulu- ja Mänguselts ning Pangodis on taaselustatud kunagise 

Haridusseltsi Tõrvik tegevus. Jahimehi ühendab Kambja Jahiselts. Eakad osalevad aktiivselt 

pensionäride klubi Tammeke tegevustes.  

Kultuuri, spordi ja vaba aja veetmist mõjutavad tegurid 

▪ Seadusega on elanike vaba aja veetmise võimaluste loomine kohaliku omavalitsuse 

ülesandeks. Ülesanne täidetakse koostöös kohalike elanikega, kodanikuühiskonna 

organisatsioonidega, kohalike ettevõtetega.  

▪ Välisrajatiste (suusa- ja matkarajad) puhul on vaba aja veetmise rajatiste arendamisel 

oluliseks tingimusi loovaks teguriks valla sobiv loodus asula läheduses või hästi 

juurdepääsetavates kohtades. Sellest vaatenurgast tuleb Kambja vallas kindlasti 

arvestada ka naaberomavalitsuste territooriumidel asuvate rajatistega, eeskätt suusa- ja 

matkaradadega.  

Tegevussuunad  

▪ Üldhariduse täiendamine huvitegevuse ja noorsootööga eeskätt nendes valdkondades, 

milleks noorel endal on soodumust. 

▪  Huvi- ja üldhariduse ning noorsootöö koostöö arendamine.  

▪ Tervise edendamine läbi spordi ja kehakultuuri.  

▪ Elanike ühistegevuste soodustamine, kaasates erinevaid põlvkondi ja peresid, et 

tugevdada kogukondlikke tundeid. 

▪ Terviseradade (matkaradade) ja haljasalade arendamine ja hooldamine. 

▪ Puhkuse ja vaba aja veetmise võimaluste laiendamiseks tervisespordiradade rajamine. 

▪ Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimine ja ujula ehitamine. 

▪ Kultuurimaja, kultuurikeskuse, noortekeskuste, raamatukogude, koolide ja lasteaedade 

ühistegevuse arendamine vallaelanike vaba aja sisustamiseks, seltsielu elavdamiseks 

ning tervisespordi edendamiseks. 

▪ Kultuuri-, spordi-, puhkuse ja vaba aja veetmise võimaluste koordineeritud 

arendamine.  

▪ Tegutsevate klubide, seltside ja MTÜ-de materiaalne toetamine. 
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1.4 Sotsiaalhoolekanne, tervishoid ja turvalisus 

1.4.1  Sotsiaalhoolekanne  

Kambja vallas elab 30.04.2018 seisuga 1262 pensioniealist inimest. Puude raskusaste on 

määratud 1158 isikule, sealhulgas 132 lapsele. Avahooldusel on 21 inimest, valla vanurite 

kodus elab 14 inimest. Tagamaks eakatele parem toimetulek oma kodus, töötavad Kambja 

vallas koduhooldustöötajad, kelle ülesanneteks on abistada eakaid poest toidu toomisel, 

apteegist ravimite toomisel, vajadusel ka pakkuda transporti raviasutusse ning 

ametiasutustesse. Kui üksi elavad eakad enam kodustes tingimustes hakkama ei saa, on neil 

võimalus kolida Ülenurme alevikus asuvasse vanurite koju. Vanurite kodus on 15 üheinimese 

tuba, köök ja pesemisruumid on ühised. Neli tuba on ette nähtud liikumispuudega inimestele, 

ruumidele on tagatud juurdepääs ratastooliga ning välja ehitatud invatualett. Vanurite kodu 

elanikud katavad oma toa majandamiskulud, üldkasutatavate ruumide inventari-, remondi- ja 

majandamiskulud kaetakse valla eelarvest.  

SA Aarike Hooldekeskus 

SA Aarike Hooldekeskus haldab Virulase külas 55-kohalist üldhooldekodu, mille tegevuse 

korraldamisel juhindutakse sihtasutuste seadustest ja hooldekeskuse põhikirjast. Eesmärk on 

puuetega ja eakate inimeste elukvaliteedi parandamine või säilitamine, sotsiaalhoolekande- ja 

rehabilitatsiooniteenuse ja nendega seotud teenuste osutamine. Hooldekeskusesse on võimalik 

asuda elama isikutel, kes oma tervisliku või sotsiaalse seisundi tõttu pole võimelised 

iseseisvalt toime tulema, vajavad ööpäevaringset järelevalvet ning kelle toimetulekut ei ole 

võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega. 

Klientide eluruumid asuvad kolmes erinevas majas. Tegevused toimuvad põhiliselt 

peahoones, kus asub köögiblokk ja raamatukogu koos jumalateenistuse nurgakesega. 

Hooldekeskuse territooriumile on vajalik paigaldada valvekaamerate süsteem koos kolme 

tänavavalgustuse postiga. Vajadus on valvekaamerata paigaldamiseks peamaja (metsa- ja 

soopoolne) ja alumise maja (Tatra jõe) poolsele kaldtee juurde valvekaamerate süsteem 

territooriumi jälgimiseks ning klientide ja personali turvatunde tagamiseks (lähedal mets, soo, 

mudastunud Tatra jõgi, territooriumi läbiv maantee). Hoonetesse on vaja paigaldada 

häirenupu süsteem keskpunktiga peamajas hooldustöötajate toas. Peamaja juurde viiv tee koos 
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parklaga vajab rekonstrueerimist. Tagamaks tarnijate autode liiklemine sügis- talvisel 

perioodil. 

Arvestades elanikkonna vananemist kogu vabariigis  kaaluda peamajale juurdeehituse 

ehitamist koos lifti paigaldamisega ning pesulao ja sauna ehitamisega. 

SA Aarike Hooldekeskuse territooriumil puudub tuletõrje veevõtukoht, kuna Tatra jõgi on 

kinni kasvanud. Lähim koht asub Kambja alevikus 3,5 km kaugusel. Tiik vajab puhastamist, 

et see võtta kasutusele tuletõrje veevõtukohana.  

Kodijärve Kodu 

Kodijärve Kodu on üks AS-i Hoolekandeteenused kodudest, kus pakutakse teenuseid 

psüühilise erivajadusega täiskasvanutele. 2013. aasta kevadel avati Kodijärvel 5 uut peremaja, 

kuhu koliti Kadijärve mõisahoonest ümber kõik kliendid. Kodijärve mõisahoone seisab nüüd 

kasutuseta. 

1.4.2  Tervishoid 

2009. aasta detsembris valmis Kambja alevikus tervisekeskuse maja, kus pakutakse erinevaid 

teenuseid: esmatasandi arstiabi (perearst, pereõde), hambaravi, rehabilitatsiooniteenus, 

psühholoogiline nõustamine ning massaaž. Majas tegutseb ka apteek ning postkontor. 

Alustatud on ka koduõendusteenuse pakkumisega.  

MTÜ Kambja Tervisekeskus pakub tervisekeskuses rehabilitatsiooniteenust 

(rehabilitatsiooniteenus on isiku iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja töötamise 

või tööle asumise soodustamiseks osutatav teenus). 2016. aastast pakub MTÜ nii sotsiaalset 

kui ka tööalast rehabilitatsiooni. Tänu sellele on paranenud ka kohalike puudega laste, 

tööealiste ja eakate rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus. Samas on osutatava teenuse mahtu 

piiranud ruumipuudus. Puudub võimalus tegevusterapeudi teenuse pakkumiseks. 

1.4.3  Turvalisus 

Kambja vald kuulub Lõuna Politseiprefektuuri Tartumaa Konstaablijaoskonna 

teeninduspiirkonda ning lisaks piirkonnapolitseinikule teenindavad valda ka patrullid Tartu 

linna liiklusjärelvalve osakonnast. Valla territooriumil kordasaadetavate kuritegude arv on 

suhteliselt väike. Peamiselt toimuvad vallas kergemad kuriteod, vargused. Raskeid 
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isikuvastaseid kuritegusid praktiliselt ei esine. Probleeme tekitavad väljastpoolt tulevad 

noored, ka läbisõitjad. Turistid ja läbisõitjad jätavad sageli ise oma vara hooletusse, mis 

kergendab kuritegude toimepanemist. Paljudes piirkondades on naabrivalve. 

Kambja valla territooriumil tegutseb MTÜ Tõrvandi Päästeselts kahe komandoga Tõrvandi 

alevikus Papli 4 ja Kambja alevikus. 

Tõrvandi vabatahtliku päästekomando nimekirjas on 33 inimest, kellest umbes kaks 

kolmandiku löövad aktiivselt kaasa valvekordades. Komandol on leping Päästeametiga 

päästetööde teostamiseks tulekahjudel ja liiklusavariidel ning lisaks ennetustöö leping ja 

noorteringi juhendamine. Strateegilise valikuna tahetakse olla kiireim abi Kambja vallas ja 

sellest tulenevalt on Tõrvandi komando tehnika valik riiklikuga võrreldes teistsugune. 

Väiksema ja kiirema tehnika eeldus on kindlasti riikliku ressursi kaasabi. Sellisest mudelist 

lähtuvalt on planeeritud ka Tõrvandi komando ruumid, mis kuuluvad vallale. 

Kambja vabatahtlikus komandos on nimekirjas 9 inimest, kellest 4-5 löövad kaasa aktiivselt 

valvekordades. Komandol on leping Päästeametiga ühe tulekustutusauto ja ühe paakauto 

tagamiseks. See piirkond on kriitiline nii riikliku kui ka vabatahtliku teenuse osutamisel just 

paakautode osas. Kambja komando ruumid on renditud põllumajandusühistult. Ruumid on 

amortiseerunud, ruumide mõõdud ei sobi päästetehnika hoiustamiseks ja hooldamiseks - üks 

garaažidest mahutab ainult madalama tehnika (suur päästeauto sisse ei mahu) ja teine 

garaažidest on nii kitsas, et sisse manööverdamisel ei ole külgedel üldse vaba ruumi. 

Täielikult puudub ventilatsioon ja vesi on olemas ainult väljas olevate plusskraadidega. Riiete 

ja varustuse jaoks, mis nõuab kuivi ja puhtaid tingimusi, soetas MTÜ oma kuludega soojaku, 

mis on paigutatud rendipinna ette. MTÜ Tõrvandi Päästeseltsil on Kambja alevikus puudus 

ruumist, kus hoiustada varustust ja päästetehnikat nii, et see ei hävineks. 

Mõlemal komandol on olemas ka reservtehnika, mida vastavalt võimalustele pargitakse nii 

komandode juures kui ka liikmete juures kodus. 
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Sotsiaalhoolekannet, tervishoidu ja turvalisust mõjutavad peamised tegurid 

▪ Paljud sotsiaalsed probleemid on seotud elanike, eeskätt riskirühmadesse kuuluvate 

elanike tõrjutusega, mille vähendamise oluliseks võimaluseks on terved suhted ja 

aktiivne suhtlemine kogukonna sees, üksteise toetamine ja aitamine.  

▪ Oluliseks teguriks turvalisuse säilitamiseks on kogukonnasuhete arendamine ning 

sotsiaalse killustumise vältimine praeguses, suhteliselt tihedalt seotud 

kogukonnatunnetuses. Siin mängib olulist rolli korrastatud elukeskkond. 

Heakorrastatud asulamiljöö ja tänavavalgustus loovad turvalisust avalikus ruumis.  

Tegevussuunad 

▪ Sotsiaalteenuste arendamine koostöös teiste kohalike omavalitsustega. 

▪ Sotsiaal- ja haridusvaldkonna koostöö arendamine ja ühtse kvaliteedi tagamine kogu 

valla territooriumil. 

▪ Riskirühmadele toe ning ümberõppe pakkumine, säilitades nende tegutsemisvõime ja 

kaasatuse kogukonda.  

▪ Munitsipaaleluruumide soetamine/ehitamine seda vajavatele peredele. 

▪ Kogukonnateenuse keskuse loomine. 

▪ Tervisekeskuse laiendamine. 

▪ Tugiisikute süsteemi väljatöötamine tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse 

kättesaadavuse parandamiseks. 

▪ Erihoolekandeteenuste korraldamiseks koostöö tegemine kolmanda sektoriga. 

▪ Erivajadusega inimeste füüsilise eluruumi kohandamise toetamine. 

▪ Turvalisuse tagamine, naabrivalve piirkondade tekkimise soodustamine, 

tänavavalgustuse arendamine. 

▪ Koostööpartnerite leidmine sotsiaaltranspordi osutamiseks, kes korraldavad teenust 

vastavalt isikute erivajadusele  

▪ Erinevate tegevuste toetamine erivajadusega inimeste omastehoolduse koormuse 

vähendamiseks. 

▪ Elamispinna kindlustamine lastekodudest ellu astunud noortele. 

▪ Koostöö perearstidega tervishoiualaste teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse 

tagamiseks. 

▪ Koostada laste ja perede heaolu profiil. 
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1.5 Ettevõtlus, põllumajandus ja turism 

1.5.1  Ettevõtlus ja põllumajandus 

Ettevõtlusel on valla arengus oluline roll. Ettevõtted annavad valla elanikele tööd ja valla 

elanike maksud on osa eelarve tuludest. Vallas on ettevõtluse arendamiseks soodne keskkond, 

vald soodustab läbi planeerimisprotsessi äri– ja tootmismaade tekkimist. 

Kambja, Reola, Räni ja Tõrvandi tööstusparkide edasiarendamine on üks ettevõtluse 

laiendamise võimalusi, milleks on otstarbekas kasutada riigi poolt pakutavaid 

struktuurifondide toetusmeetmeid. 

Tänu heale ühistranspordiühendusele Tartuga on võimalik vallaelanikel Tartus tööl käia. 

Ettevõtete arengut ja tegevust soodustavad valda läbivad raudteed: Tartu-Valga ja Tartu-

Orava suunal. Olulised riigimaanteed on Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, Jõhvi-Tartu-

Valga maantee ja Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maantee.  

Kambja valla peamiseks loodusrikkuseks võib lugeda viljakat põllumaad. Viljakad põllumaad 

on 41-60 hindepunktiga hinnatud põllud. Kambja valla põllumaa kvaliteeti on oluliselt 

parandanud ulatuslikud maaparandustööd. Võtta suund viljakamate muldadega 

põllumajandusmaade säilitamiseks. Toetada Vabariigi valitsuse poolt algatatud väärtuslikku 

põllumajandusmaad käsitlevat õiguslikku regulatsiooni.  

1.5.2  Turism ja puhkemajandus 

Uhti kõrts 

Uhti külas on turismiettevõte Uhti kõrts, mille tegutsemise mudeli eeskujuks on võetud 

ajalooline isemajandava mõisa struktuur. Uhti kõrts töötab avatud ateljeena ning 

tegevuskohad on loodud kuni kümnele ümbruskonna kunstnik-käsitöölisele. Lisaks on 

erinevatel huvigruppidel võimalik käsitöö tegemist jälgida, õppida ja proovida ise teha. 

Avatud ateljee on tõsine töötegemise koht, kus aastaringselt on võimalik näha kunstnike tervet 

tööprotsessi algusest lõpuni. Kunstnik-käsitöölised jaotuvad järgmiste tegevusvaldkondade 

vahel: sepikoda, pottsepakoda, nahanurk, kanganurk, leivamõhk (kööginurk). Kunstnik-
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käsitöölistest on külastajatele/turistidele kõige atraktiivsemad sepp ja pottsepp, mistõttu 

peavad nad olema hästi eksponeeritud ning jälgitavad.  

Eesti Põllumajandusmuuseum  

Põllumajandusmuuseum on Maaeluministeeriumi asutatud SA Eesti Põllumajandusmuuseum 

struktuuriüksus. Eesti Põllumajandusmuuseum asub Ülenurme alevikus 13,2 ha suurusel maa-

alal. Tema ülesanneteks on eesmärgiliste tegevuste kaudu koguda, säilitada, uurida ja 

tutvustada avalikkusele põllumajanduse ja maaeluga seonduvat rikast kultuuripärandit. 

Muuseumi missiooniks on kaasaaitamine maaelu- ja põllumajandusvaldkonna omanäolisuse 

säilitamisele ja arendamisele Euroopa ja maailma kultuuripärandi osana, hoida maakultuuri 

järjepidevust ning olla minevikukogemuse siduja tulevikuga. Põllumajandusmuuseumis asuv 

raamatukogu koondab põllumajandusteaduslikke ja maaelu arengut kajastavaid 

monograafiaid, artiklikogumikke, ajakirju ja ajalehti alates 19. sajandi keskpaigast. Huvilised 

saavad teadus- ja populaarteaduslikku kirjandust ja ajakirjandust kasutada lugemissaalis. 

Võimalik on kohapeal kasutada ka teisi Põllumajandusmuuseumi fondide artefakte 

(esemekogu, dokumendikogu jt) ning saada abi muuseumi teaduritelt ja koguhoidja-

teaduritelt. 

Muuseumi arengu uute suundade tagamiseks on planeeritud uuele maa-alale (0,66 ha) rajada 

õppetalu ning tänapäeva keskkonna ja põllumajanduse arengusuundade tutvustamiseks 

rekonstrueerida Ülenurme mõisa moonakamaja hariduskeskuseks. 

Aktiviseerunud on ajutiste näituste koostamine ja eksponeerimine, s.h tegevus erinevate 

muuseumiprogrammide läbiviimisel. Muuseumiprogrammid täiendavad ekspositsioone ja 

näitusi, pakkudes aktiivõppe võimalusi. Näitusi ja programme on eksponeeritud mitmel pool 

Eestis ja välismaal, samuti on toodud välisnäitusi muuseumisse. Eesti 

Põllumajandusmuuseum on valla elanikele ja nende külalistele atraktiivne koht vaba ja 

veetmiseks ning uute teadmiste ja oskuste omandamiseks, muuseumi ruume kasutatakse 

huvialaringide tööks. Muuseumi areenil toimuvad üleriigilise tähtsusega üritused (Viss, 

Tõuloom, Tartu sügisnäitus, Rukkimaarjapäev jt), kontserdid, vabaõhuetendused. 
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Kambja kirik 

Kivikirik ehitati Kambjasse 15. sajandi teisel poolel. Kolm korda on kirik sõdades purustatud, 

kuid ikka üles ehitatud. Viimati purustati kirik Teises maailmasõjas 1944. aastal. Nõukogude 

võimud ei lubanud kogudusel oma kirikut taastada. 

1987. aastal, kui Kambjas tähistati rahvakooli aastapäeva, tekkis tõsine plaan kirik uuesti üles 

ehitada. Taastamistöid oli võimalik alustada 1989. aastal. 1991 laoti üles käärkamber, 1992–

1993 ehitati kiriku katus ja tornikiiver, 1994 aknad. 1994. aasta jõuluõhtu jumalateenistus 

peeti kirikus tellingute vahel. Aastatel 1995–1996 valmis lagi ja 1997 betoonpõrand. Töid 

tehti arhitekt Liivi Ehmanni jooniste järgi. 2008. aastal taastati kiriku ümber vana kiviaed. 

Kiriku sisustamisel on palju aidanud saksa sõbrad pastor Wilhelm Johanningu vahendusel. 

Taastatud kiriku pühitses peapiiskop Andres Põder 11. juulil 2009. 

Lisaks pühapäevastele jumalateenistustele toimuvad kirikus leeritunnid, kontserdid jne. 

Koguduse nimekirjas on 650 isikut, liikmeannetajaid on 124. Kirik on populaarne laulatuste 

paik. Kiriku aias kasvab Tartu Ülikooli 300. juubelipidustuste ajal siin külas käinud Rootsi 

kroonprintsi Gustav Adolfi istutatud tamm. Kiriku kõrval on rahvakooli 300. aastapäeva 

puhul 1987. a püstitatud Eesti rahvakooli memoriaal. Kirik on aastaid olnud suviti avatud 

teeliste kirikuna. Kahel korral (2008 ja 2012) on Kambja kirik olnud üle-eestilise kristliku 

noortelaagri (JäPe) sündmuspaigaks. 

1.5.3  Looduskaitse 

Kambja valla territooriumil asuvad järgmised kaitsealused maa-alad ja looduse üksikobjektid: 

Pangodi maastikukaitseala, Suure-Kambja mõisapark, Vana-Kuuste mõisapark, Kammeri 

park, Kodijärve park, Ülenurme mõisapark, Kambja mänd, Ristimänd, Tatra kollase kiviriku 

püsielupaik, Sinise kopsurohu püsielupaik, Kullaga käpaliste püsielupaik. Lisaks seitse 

vääriselupaika ja kolm Väike konnakotka püsielupaika. Kambja valla territooriumile ulatub 

osa Ropka-Ihaste looduskaitsealast endise Aardla järve botaanilis-ornitoloogiline kaitseala. 

Natura 2000 alad on Peeda jõe loodusala, Pangodi järve loodusala, Tatra loodusala.  

Puhkekohana on võimalik kasutada Aardla järve botaanilis-ornitoloogilist kaitseala, mis on 

loodud järvekoosluste, luhaniitude ja linnustiku kaitseks. Sinna on võimalik rajada 

loodusõppe rada, ehitada linnuvaatlustornid ja rada viidastada. 
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Aardla polder tuleb säilitada rohealana. Poldril asuv ja Kambja valla munitsipaalomandis olev 

Konsu järv on võimalik puhastada ja selle kaldale rajada puhke- ja virgestusala. Soovitav on 

järve kaldale ehitada loodusmaja, kust saab informatsiooni kaitseala kohta ning kust võiksid 

alguse saada loodusõppe rajad.  

Emajõe luhal, Porijõe ja Savijõe vahelisel alal valla munitsipaalomandis oleval Aardlapalu 

kinnistul asuva Aardlapalu liivakarjääri kaevandamistööde tulemusena on tekkinud ca 20 ha 

suurune maa-ala, kus on võimalik nii valla kui ka Tartu linna inimestel puhata. Liivavarude 

ammendumisel võib järv kujuneda ca 40 ha suuruseks. Järve kallas tuleb osaliselt kujundada 

supelrannaks ning kuna järv on ühenduses Emajõega, tagada puhkealale juurdepääs ka 

paadiga. 

Ettevõtlust ja töökohti mõjutavad peamised tegurid 

▪ Mitmete objektide (järved, metsarajad) puhul on turismi- ja puhkemajanduse rajatiste 

arendamisel tingimusi loovaks teguriks valla asulamiljöö ning hea juurdepääs. 

▪ Asend linnaregiooni piiril tähendab, et Kambja vald on tihedalt seotud linna tööturuga. 

Elamine linnaregiooni piiril tähendab valla elanikele mitmekesisemaid valikuid ja 

suuremat töökohtade pakkumist.  

▪ Ettevõtluse arengu jaoks on võtmetähtsusega ühendusteede ning tehniliste taristute 

olemasolu ja kvaliteet, kvaliteetne ühistransport soodustab tööjõu mobiilsust 

linnaregiooni. 

▪ Eesti Põllumajandusmuuseumi töö- ja õpikodades läbiviidavad hariduslikud 

programmid pakuvad osalejatele oskusteavet ja kogemust sisenemiseks tööturule 

(sepatöö, puutöö). 

Tegevussuunad 

▪ Äri- ja tootmisalade tekkimise soodusatmine läbi planeerimisprotsessi. 

▪ Kohapealse puhkemajanduse ja teendindusettevõtete arendamise toetamine.  

▪ Praktikavõimaluste loomine valla asutustes ja allasutustes. 

▪ Alustavate ettevõtete ja mikroettevõtete paiknemise soodustamine vallas (ruumid, 

nõustamine jms). 

▪ Turismiinfo koondamine - erinevate kaardimaterjalide koostamine, infoviitade ja -

stendide paigaldamine. 

▪ Erinevate piirkondade puhkealade arendamine. 
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1.6 Taristu ja keskkond  

Tehniline taristu moodustab vajaliku keskkonna nii inimestele elamiseks kui ettevõtetele 

nende funktsioneerimiseks. Valla territooriumil on kokku 14 riigiteed. Olulisemad neist on 

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee, Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Tartu-Viljandi-Kilingi-

Nõmme maantee, Tatra-Otepää-Sangaste tugimaantee. Valla territooriumil asub Tartu 

Lennuväli, mis on oluline taristu objekt Lõuna- Eestile ja Eestile tervikuna. Valla seisukohalt 

on olulised eelkõige keskkonnakaitselised ja sotsiaalsed küsimused. Lennuväli seab vallale 

mitmeid maakasutuse piiranguid, mis haaravad alasid ka väljaspool lennuvälja, teisalt on 

lennujaam valla elanikele tööandja. 

1.6.1  Maakasutus 

Maakatastri andmete alusel on Kambja valla suurus 27512 ha, millest maakatastris on 

registreeritud 27113,3 ha. 

Maakatastris registreeritud maa jagunemine sihtotstarvete alusel on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Maaüksused sihtotstarvete alusel  

Sihtotstarve Maaüksuste arv Pindala (ha) 

Elamumaa 3999 1266,3 

Ärimaa 242 151,8 

Tootmismaa 342 236,5 

Veekogude maa 6 45,7 

Transpordimaa 930 726,7 

Jäätmehoidla maa 10 68,4 

Riigikaitsemaa 1 0,1 

Kaitsealune maa 8 451,1 

Maatulundusmaa 2731 23849,5 

Sihtotstarbeta maa 3 5,5 

Mäetööstusmaa 6 113,2 

Sotsiaalmaa 110 199 

Vald kokku (katastris) 8388 27113,3 

Vald kokku (üldpindala)  27512 
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1.6.2  Veevarustus ja kanalisatsioon 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamisel lähtutakse Kambja valla ühisveevärgi- ja 

kanalisatsiooni valdkondlikust arengukavast, mis koostatakse järgevaks 12ks aastaks. 

Ühisveevärk ja kanalisatsioon on olemas Kambja alevikus, Vana-Kuuste ja Rebase 

piirkonnas, Uhti küla elamukvartalis, Reola tööstuspiirkonnas, Ülenurme ja Tõrvandi 

alevikes, Õssu külas ja Räni küla korruselamute piirkonnas. Uhti ja Reola külade ning 

Tõrvandi ja Ülenurme alevike vee- ja kanalisatsioonitrassid, samuti Kambja aleviku ja Vana-

Kuuste piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrassid, puurkaevud ja reoveepuhastid on tähtajaliselt 

üle antud aktsiaseltsile Emajõe Veevärk.  

AS Tartu Veevärk on määratud vee-ettevõtjaks Reola, Uhti, Räni, Tõrvandi, Ülenurme ja 

osaliselt Õssu piirkonnas. OÜ Cambi on vee-ettevõtjaks Kambja, Vana-Kuuste ja Rebase 

piirkonnas, samuti Kammeri piirkonnas (sealne puurkaev, trassid ja reoveepuhasti kuuluvad 

OÜ-le Cambi). Vee-ettevõtja ülesanne on pakkuda elanikkonnale kvaliteetset vee- ja 

kanalisatsiooniteenust, mis vastab EU direktiividele ja mille eesmärgiks on keskkonna ja 

põhjavee saastuse vähendamine.  

Hajaasustuses on paljudel majapidamistel probleemiks puhta joogivee kättesaadavus ning 

reovee käitlemine. Vald on osalenud hajaasustuse veeprogrammis ja osaleb alates aastast 

2013 hajaasustuse programmis, millega toetatakse hajaasustuses olevate majapidamiste 

joogivee ja reovee probleemide lahendamist.  

Kriitiline on olukord Külitse küla piirkonnas, kus puudub täielikult ühisveevärk ja 

kanalisatsioon. 

Elamurajoonidesse on vajalik rajada nõuetekohased tuletõrjehüdrandid või veevõtukohad.  

1.6.3  Teed ja tänavad 

Teeregistrisse on 2018. aasta alguse seisuga märgitud Kambja vald (uus): maanteed 272 187 

m, tänavad 56 547 m, kokku 328 734 m. Kambja vald (endine): maanteed 186 436 m, tänavad 

7137 m, kokku 193 573 m ning Ülenurme vald (endine): maanteed 85 751 m, tänavad 49 410 

m, kokku 135 161 m. 

Kohalike teede ja tänavate hulk suureneb vastavuses uute asumite väljaehitamise ja rajatud 

teede kandmisega teeregistrisse. 
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Valla teedevõrk ühendab omavahel külasid, hea ühendus on tagatud ka naabervaldadega, 

teedevõrk võimaldab korraldada vajalikku bussiühendust külade ja vallakeskuste vahel.  

Kõik kohalikud maanteed ja tänavad on avalikult kasutatavad. Kruusakattega teed ja tänavad 

vajavad tolmuvaba katte alla viimist. 

Kambja valla teede hooldamine on iga-aastane tegevus, et teede seisund oleks püsivalt hea. 

Lisaks teehooldusele on vajalik teeäärsete kraavide ja amortiseerunud truupide renoveerimine 

ning tihedama liiklusega teedele tolmuvaba katte rajamine. 

Kergliiklusteede planeerimise ja ehitamise vajadus kirjeldatud lõigus „Sport ja vaba aeg“, 

Rajamist vajavad Külitse–Ülenurme, Kambja-Ülenurme, Kodijärve-Pangodi, Pangodi-

Kammeri, Kambja – Suure-Kambja kergliiklusteed Lisaks on vajalik kergliiklusteed 

ühendada Kastre ja Nõo vallaga ning Tartu linnaga. (kergliiklustee Külitse–Haage, Tõrvandi –

Roiu – Uniküla maantee äärde). Kambja - Suure-Kambja kergliiklustee projekt on koostatud. 

Tartu linna sisenemiseks Tähe tänava kaudu on vajalik välja ehitada Tähe tänava pikendus. 

1.6.4  Tänavavalgustus 

Tänavavalgustus on olemas valla keskasulates, kuid mitmed piirkonnad vajavad veel 

tänavavalgustuse ehitamist. Osaliselt on olemasolevad toiteliinid amortiseerunud ning vajalik 

on nende väljavahetamine. Tänavavalgustuse arendamine on pidev protsess. Kambja alevikus 

on vajalik rajada Vaarika ja Ülase tänavate välisvalgustus. 

Välisvalgustus on paigaldatud suurematele ristmikele (Tõrvandi, Ülenurme, Põlva, Tatra, 

Kambja) Tallinn–Tartu–Luhamaa maanteel. Tänavavalgustusvõrgu energiasäästu tagamiseks 

tuleb hakata välja vahetama valgusteid energiasäästlikumate vastu. Endine Ülenurme 

Vallavalitsus taotles rahalisi vahendeid „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–

2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu 

suurendamine” (tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine”) eesmärkide 

elluviimiseks. Kõnealuse projekti raames soovitakse saada suuremat energiasäästu, vahetades 

2018-2019. aastatel  naatriumlambid LED lampide vastu Külitse, Räni, Soinaste, Reola, Õssu, 

Tõrvandi ja Ülenurme piirkondades. 
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1.6.5  Elamumajandus 

Kambja vallas on 2018. aasta augustikuu seisuga 3082 üksikelamut ja kokku 133 kortermaja, 

59 ridaelamut ja 63 kaksikelamut. Ridaelamute ja paarismajade ehitamine muutus 

populaarseks 2016. aastal.  

Vallale kuulub üle 60 munitsipaalkorteri. Kortermaja Lennu 42 renoveeriti 2017. a SA 

KredExi rahastamise toetusel. Enamus teisi munitsipaaleluruume on amortiseerunud ning ei 

vasta energiatõhususe miinimumnõuetele. Kuuele munitsipaalomandis olevale eluruumile on 

vajalik välja ehitada ühisveevärk-ja kanalisatsioon. 

1.6.6  Soojusmajandus 

Kambja vallas on kehtestatud kaugküttepiirkond Kambja, Tõrvandi ja Ülenurme alevikes. 

Kambja alevikus pakub keskkütteteenust vallale kuuluv OÜ Cambi. Ca 50% toodetud 

soojusest tarbivad valla asutused, teise poole tarbivad korterelamud. Sooja vee tarbimise 

aastaringne võimalus on kõigil korterelamutel ning Kambja Põhikoolil ja Kambja lasteaial. 

Kambja aleviku kaugküttevõrk on täies ulatuses kaasajastatud, mis võimaldab seda teenust 

pakkuda lähiaastatel suhteliselt efektiivselt. Katlamajas kasutatakse alates 1994. aastast 

põhikütusena hakkepuitu. Katlamajas läbiviidud suuremad renoveerimistööd jäävad kümne 

aasta tagusesse perioodi. Katlamaja on kindlasti vaja renoveerida, soojusenergia tootmiseks 

vajalikud katlad on vaja välja vahetada, et tagada kütuse veelgi efektiivsem kasutamine. 

Tõrvandi ja Ülenurme aleviku katlamajad on antud rendile soojusettevõttele SW Energia. SW 

Energia OÜ põhilisteks tegevusaladeks on soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük. 

Olulisel kohal on teenuste spetsifitseeritud nõuetele vastavus ja nende kõrge kvaliteet. 

Tagamaks soojusenergia tootmise, jaotamise ja müügi nõuetele vastavust, kliendikesksust, 

kvaliteeti, innovatiivsust ja tähtaegadest kinnipidamist ning laiemas plaanis kogu ettevõtte 

toimivuse efektiivsust, on SW Energia OÜ-s välja töötatud ja juurutatud rahvusvahelistele 

standarditele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 vastav juhtimissüsteem. 

Endise Ülenurme valla territooriumi kohta on koostatud „Ülenurme valla soojusmajanduse 

arengukava aastateks 2015 – 2027“. Endise Kambja valla territooriumi kohta on 2016. a 

kehtestatud „Kambja aleviku soojusmajanduse arengukava aastateks 2016 – 2026“. 
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Soojusmajanduse arengukavade eesmärk oli määratleda valla territooriumil asuvate Ülenurme 

ja Tõrvandi aleviku ning Uhti küla, samuti Kambja aleviku arenguvisioon ja -suunad 

soojusenergia tootmisel, jagamisel ja kasutamisel.  

Kambja vallas ei ole teistes asustatud piirkondades kaugküttesüsteemide ehitamine 

majanduslikult otstarbekas vähese tarbimisvõimsuse pärast. Seal tuleb kasutada soojusenergia 

saamiseks lokaalseid variante. 

1.6.7  Jäätmekäitlus 

Jäätmekäitlust Kambja vallas reguleerib valla jäätmehoolduseeskiri. Vastavalt 

jäätmehoolduseeskirjale on valla territooriumi piires jäätmeveoga liitumine kohustuslik 

kõikidele jäätmetekitajatele. Olmejäätmed kogutakse sorteeritult prügikastidesse ja 

konteineritesse ning organiseeritakse nende regulaarne äravedu kehtivat jäätmeluba omava 

firma poolt vastavalt elanikega sõlmitud lepingule. Valla territooriumile on paigaldatud 

pakendikonteinerid, kuid need ei kata elanike vajadusi. Kambja valla elanikel võimalus 

kasutada Tartu linna jäätmejaama teenuseid. Ohtlike jäätmete kogumispunkt asub Tõrvandi 

alevikus ja Kambja tanklas. Tõrvandi ohtlike jäätmete kogumispunkt vajab rekonstrueerimist. 

Tehnilise taristu ja kommunaalmajanduse arengut mõjutavad peamised tegurid 

▪ Tehnilise taristu rajamine on kulukas ettevõtmine ning jätkusuutlikumad lahendused 

nõuavad süsteemide terviklikku kavandamist ning kohaliku omavalitsuse, riigi ja 

erasektori rollijaotust ja koostööd projektide koostamisel ning elluviimisel. 

▪ Tehniline taristu peab tagama elamumajanduse, ettevõtete ja asustuse negatiivse 

keskkonnamõju minimeerimise.  

▪ Heakorra tagamine, miljööväärtuse säilitamine ja kasvatamine on kohaliku 

omavalitsuse üheks ülesandeks. Looduskeskkonna säilitamisel on oluline koostöö 

teiste omavalitsusüksustega ning riigiga. 

▪ Kodanike, seltsingute ja kogukonna omaalgatus on üheks oluliseks teguriks keskkonna 

ja miljöö väärtustamisel ja korrashoiul (nt „Teeme ära!“ kampaaniate korras).  

Tegevussuunad 

▪ Üldplaneeringu koostamine.  
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▪ Taristu kaasajastamine, sest kvaliteetne elukeskkond toetab elanike soovi elada valla 

territooriumil. 

▪ Vallasiseste teede ja tänavate tolmuvabaks muutmine. 

▪ Kergliiklusteede võrgustiku arendamine. 

▪ Tänavavalgustussüsteemide kaasajastamine ja arendamine.  

▪ Katlamajade säästlik majandamine. 

▪ Tuletõrje veevõtukohtade rajamine ja korrastamine. 

▪ Koostöös teenusepakkujatega nõudluspõhise transpordi pakkumine.  

▪ Isetekkeliste prügi mahapaneku kohtade likvideerimine, orgaaniliste jäätmete 

käitlemise lahendamine kohapeal. 

▪ Aktiivse keskkonnakaitsealase selgitustöö ja tegevuste läbiviimine laste, noorte ja 

puhkajate seas. 

▪ Praeguse miljööväärtusliku asulakeskkonna hoidmine, asulasse ehitusstiililt 

ebasobivate hoonete ja elamute rajamise vältimine.. 

▪ Heakorra tagamiseks järelevalve tõhustamine ja kinnistu omanikele vastavate 

nõudmiste kõrgendamine. 

▪ Veekogude seisukorra hindamise korraldamine ja veekogude korrastamine. 

▪ Külitse piirkonna vee – ja kanalisatsiooni rajamine. 

 

1.7 Valla juhtimine 

Vallavolikogu on 21-liikmeline ning moodustatud on 5 komisjoni: revisjonikomisjon, 

rahandus- ja majanduskomisjon, sotsiaalkomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, 

maakomisjon. Kambja vallavolikogu ja vallavalitsuse missioon on luua elanikele parim 

elukeskkond, tagada kohaliku omavalitsuse üksuse võimekus täita omavalitsuslikke 

ülesandeid kvaliteetselt ja majanduslikult kaalutletult, olla kohaliku kogukonna usaldusväärne 

eestvedaja ja partner.  

Kohaliku omavalitsuse arengut mõjutavad peamised tegurid 

▪ Kohaliku omavalitsuse tegutsemise raamistiku loob riigi kohaliku omavalitsuse 

poliitika – ülesannete loendid, tulubaas, haldusterritoriaalsed otsused, kohalikele 

omavalitsustele suunatud regionaalpoliitika. Riigi poliitika muutumine on olulisimaks 

riskiks, millega kohalikul tasandil tuleb arvestada.  
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▪ Kohaliku omavalitsuse tegevuse edukuse jaoks on tähtis tulemuslik koostöö kohalike 

ettevõtete ja kohaliku kogukonnaga. Arengu seisukohast on nende panus väga oluline. 

Kohaliku omavalitsemise mõjud valla arengule 

▪ Kohaliku omavalitsuse tegevus mõjutab suuremal või vähemal määral kõiki vallaelu 

peamisi valdkondi. Neist osade korraldamine on seaduse poolt kohustuslikuna 

määratud, kuid ka teiste valdkondadega (rahvastikuprotsessid, turvalisus, ettevõtlus ja 

töökohad, kogukonnasuhted, kaubandus ja teenindus) tuleb valla tasakaalustatud 

arengu tagamiseks rohkemal või vähemal määral tegeleda. Kambja vallavalitsus peab 

tegema jõupingutusi selleks, et säilitada pidev dialoog kohaliku kogukonnaga nende 

probleemide lahendamiseks või leevendamiseks.  

Tegevussuunad 

▪ Aktiivsete kogukondade kaasamine valla juhtimisse. 

▪ Kaasava eelarve rakendamine. 

▪ E-teenuste arendamine, et vähendada bürokraatiat ja pakkuda kvaliteetseid ja 

kaasaegseid avalikke teenuseid. 

▪ Valla veebilehe süsteemne arendamine ja haldamine. 

▪ Arengukoostöö Tartu linna ja teiste naaberomavalitsustega. 

▪ Vallale kuuluvate hoonete ja rajatiste kaasajastamine lähtudes energiasäästlikkuse 

põhimõtetest. 

▪ Ülenurme aleviku vallamaja laiendamine. 

▪ Põllumajandusmuuseumi haldusalas olev looduskaitsealune mõisapark ning kogu 

muuseumi avatud territoorium on aktiivses kasutuses valla elanike poolt, mõisaparki 

läbivat jalgteed nn kooliteed hoitakse korras valla ja muuseumi koostöös. 
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2. Kambja valla SWOT analüüs, visioon, missioon ja 

arengueesmärgid 
 

Valla arengu tagavad valla tugevuste ja võimaluste ärakasutamine ja suurendamine ning 

nõrkuste vähendamine koos ohtude vältimisega. 

Tabel 4. Kambja valla SWOT-analüüs. 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

Linnalähedus, toimiv teedevõrk, lennuvälja 

olemasolu. 

Gümnaasiumi ja muusikakooli olemasolu, spordi 

tegemise aktiivsus.  

Raamatukogude ja interneti olemasolu igas 

piirkonnas. 

Vabatahtlik päästekomando 

Hästi arenenud ettevõtlus.  

Aktiivselt tegutsevad kodanikeühendused.  

Tervisekeskuse olemasolu  

Hooldekodu olemasolu  

Lasteaia kohtade vähesus  

Stiihiline planeerimine 

Prügikastide puudumine avalikes kohtades 

Lemmikloomadega viibimiseks puudub koht 

Lastemänguväljakute vähesus 

Ühiskondlikes hoonetes ruumipuudus 

 

Võimalused Ohud 

Euroopa Liidu struktuurfondide vahendite ja riiklike 

toetuste võimalused projektide elluviimiseks 

Elanike juurdekasv 

Ettevõtluse suurenemine 

Puhkamisvõimaluste väljaarendamine 

Gümnaasiumi juurdeehitus  

Lasteaia juurdeehitus 

Spordivõimaluste laienemine 

Veetee Tartu linnaga-Peipsi järvega 

Jalgrattateede ühendused Tartu linnaga  

Elanike elulaadi mitmekesistumine, huvi kasv maale 

Valglinnastumine  

2 raudteed 

2 tugimaanteed  

Lennujaam 

Liikluskultuuri puudumine 
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elama asuda;  

Hooajalise elanikkonna motiveerimine valda alalise 

elukohana registreerima; 

Majanduskasv soosib ettevõtluse ja tootmise arengut 

ja valla osalemine avaliku infrastruktuuri välja-

arendamises;  

Reisimise kasvutrend, elamuste otsimine unikaalsest 

kultuurist ja loodusest, loodus- ja maaturismi 

populaarsuse kasv;  

Energiasäästu alase tehnoloogia areng, energia-

säästule võimaluste avardumine. 

SWOT analüüsist tulenevalt saab välja tuua järgmised põhilised strateegilised järeldused valla 

arengu jõustamiseks tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude omavahelises maatriksis. 

Tabel 5. Kambja valla tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude maatriks. 

Välistegurid /  

Sisetegurid 

Tugevused (S) Nõrkused (W) 

Võimalused (O) 

väliskeskkonna 

seisund 

Kuidas tugevuste olemasolu võib 

mõjutada uute võimaluste teket? 

SO-strateegia 

EL struktuurifondide vahendite 

kasutamine selleks, et soodustada 

elanikkonna kasvu ja välja ehitada 

gümnaasiumi juurdeehitus 

Investeeringute ligimeelitamine 

töökohtade loomiseks ja kvaliteetse 

elukoha kujundamiseks. 

Kuidas nõrkuste vähendamine võib mõjutada 

uute võimaluste teket? 

WO-strateegia 

Luua võimalus lastele algharidus omandada 

kodukohas 

Arendada olemasolevaid kommunikatsiooni-

ühendusi kvalifitseeritud töö soodustamiseks. 

Rajada mänguväljakuid ning lemmikloomadega 

viibimise kohti 

Ohud (T) 

väliskeskkonna 

seisund 

Kuidas kasutada tugevusi ohtude 

vältimiseks? 

ST-strateegia 

Vähendada valglinnastumisega 

kaasneda võivaid probleeme nagu 

surve teedevõrgule jne.  

Tagada põhiteenuste kättesaadavus 

vallas, et säilitada konkurentsivõime 

alternatiivsete elukohtadega võrreldes.  

Kaasata teadlikult kogukonda 

seltsitegevustesse ning kultuuri-

sündmustesse  

Kuidas nõrkuste vähendamine tõrjub ohtusid? 

WT-strateegia 

Kaaluda praegu puudu jäävate sotsiaalse taristu 

võimaluste pakkumist koostöös teiste lähemate 

kohalike omavalitsustega. 
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3. Kambja valla visioon 2025 
 

Kambja vald on linnaregiooniga tihedalt seotud, tugeva identiteediga elukoht, looduslikult 

kaunis turvalise elukeskkonnaga tunnustatud elupaik, kus kantakse hoolt igas vanuses 

vallaelaniku eest. Vald on tunnustatud koostöö- ja kompetentsikeskus.  

Hea asend, kaasaegne infrastruktuur ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolu on võimaldanud 

ettevõtluse arengut. Lisaks tegeletakse keskkonnasõbraliku loodusturismi ja 

põllumajandusega. Tiheasustusalad on planeeritud säästva planeerimise nõuete kohaselt, 

keskustest väljapoole on säilinud Eestile omane hajaküla. Asulates on rajatud keskused 

ühistegevuseks, sportimiseks ja vaba aja veetmiseks. 

Haldus ja koostöö 

Naaberomavalitsustega toimub aktiivne koostöö erinevates valdkondades, samuti 

kavandatakse ühiselt piirkondliku tähtsusega kapitalimahukamaid projekte.  

Elanikkond ja haridus 

Elanike arv kasvab järjepidevalt. Vallale on iseloomulik elukestvast õppimisest lähtuv 

ühiskond, mitmekülgne ja konkurentsivõimeline kohapeal antav üld- ja huvialane haridus. 

Laste õpi- ja kasvukeskkond on nõuetekohane ja kaasaegne. Valda on tekkinud uusi töökohti 

ja sellega on kasvanud koduvallas töötavate elanike osakaal.  

Kultuur, sport ja vaba aeg 

Vallas on hariduse- ja kultuuriasutused, mis võimaldavad kõigil soovijatel tegeleda 

huvihariduse, spordi, seltsielu, noorsootöö ja lihtsalt vaba aja veetmisega. Vaba aja 

korraldamisel ja kohaliku kultuurielu toimimisel mängivad olulist rolli kohalikud ühingud ja 

seltsingud. Vallas on sportimiseks väga head sisetingimused, mis sobivad hästi ka suuremate 

spordi- ning kultuuriürituste korralduseks. 
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Ettevõtlus ja töökohad 

Tehnoloogia areng võimaldab vallaelanikel teha tööd ka kaugtööna. Niimoodi välditakse 

igapäevast liikumist töökoha ja kodu vahel, millega vähendatakse leibkonna kulutusi 

ebavajaliku transpordi peale.  

Sotsiaalne kaitse ja turvalisus 

Elanikele on tagatud turvalisus ja esmane arstiabi. Vallas toimib tõhus sotsiaalse kaitse ja 

tervishoiu süsteem. Eriti väärtustatud on lapsed ja lastega pered. Kõrvalist abi vajavatele 

vanuritele on loodud hästitoimiv sotsiaalhoolekande süsteem. 

Tehniline taritus, heakord ja haljastus 

Kambja vald on heakorrastatud ning kavandatud spordi- ja terviserajad on välja arendatud. 

Paljud inimesed eelistavad elada ja puhata Kambja vallas, kus on tervislik ja loodussõbralik 

keskkond. Vallas on erinevates piirkondades vee- ja kanalisatsioonisüsteem välja arendatud. 

Maakasutus on reguleeritud planeeringutega, potentsiaalsed elamu- ja tootmis- ja ärimaad on 

osaliselt ehitustega kaetud või selleks reserveeritud. Välja on arendatud kõik vajalikud 

infrastruktuurid, tõusnud on nii maa- kui kinnisvarahinnad. 
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4. Valla strateegilised eesmärgid ja ülesanded 
nende täitmiseks aastatel 2019-2025 
 

Kambja vald on seadnud oma strateegiliseks eesmärgiks arendada erinevate valdkondade 

tegevusi ja võimekust, mis on valla kogukonnana toimimise seisukohalt põhimõttelise 

tähtsusega: 

• Valla hariduse- ja kultuurielu toetamine – hariduselu toimimiseks on vajalikud 

Kambja valla lasteaedade ja koolide jätkuv koostegutsemine, ilma milleta poleks 

praegusel kogukonnal eksistentsiaalset alust. Hariduselu toetavad noortele ja eri 

põlvkondadele mitmekülgset huvitegevust pakkuvad noortekeskused, mille üheks 

tööprintsiibiks on ka töötamine avatud noorsootöö põhimõttel. Kultuurielu tegevused 

toimuvad koostöös haridusasutustega läbi noortekeskuste, raamatukogude ja 

kultuurimaja.  

• Võimalikult kvaliteetse elukeskkonna tagamine – elukeskkonna kvaliteedi tagamine ja 

tõstmine toimub läbi kolme allvaldkonna, milleks on turvalisus, tehniline taristu ja 

sotsiaalne kaitse. Tehnilise taristu arendamisega tagatakse võimalikult suurele 

tarbijaskonnale ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ühendus, samuti laiendatakse 

võimaluse piires tänavavalgustust. Praeguseks põhimõtteliselt väljakujunenud 

sotsiaalse kaitse ja toetuste korraldus võimaldab abivajajatel saada vajalikud vahendid  

peamiste olmeprobleemide lahendamiseks. 

Arukas kohaliku omavalitsuse juhtimine ja arengu kavandamine 

▪ Avalike teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine kõigile elanikele. Paberliku 

asjaajamise vähendamine ja internetil põhinevate teenuste võimaluste avardamine.  

▪ Koostöö süvendamine korrakaitse- ja päästestruktuuridega. Elanike teavitamine õigest 

tegutsemisest suurõnnetuste korral ning erinevate õnnetuste haldamise stsenaariumide 

väljatöötamine.  
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▪ Olemasoleva valla kodulehe uuendamine ja ajakohastamine, selle sisukuse ja 

kasutajasõbralikkuse suurendamine. 

▪ Valla vabaühenduste liikmete koolitamine projektide esitamise ja juhtimisalaste teadmiste 

ning oskuste süvendamiseks. 

▪ Tervikliku pidevalt kaasajastatava arengudokumentide süsteemi väljakujundamine. 

▪ Koostöö suurendamine huvirühmade, naaberomavalitsuste ja riiklikul tasandil. 

 

 



                                                                                     LISA        

                                                                                              Kambja Vallavolikogu 16.10.2018 

                                                                                                                 määrusele nr 41 

 5. Kambja valla investeeringute kava ja eelarvevõimalused nende elluviimiseks 

 

Investeeringuprojektid 2019 2020 2021 2022 Rahastus allikad Vastutaja 

Uue lasteaia ehitus x x   KOV Maa- ja ehitusosakond 

Ülenurme lasteaia renoveerimine x    KIK, KOV Arendusosakond 

Kuuste kooli renoveerimine x x   

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Kuuste kool 

Ülenurme Gümnaasiumi katuse renoveerimine x    KOV Ülenurme Gümnaasium 

Kambja Põhikool videovalve x    KOV Kambja Põhikool 

Kambja Põhikooli õuesõppeklassi ja juurdekuuluva mängu- 

ning spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine 
  x  

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Kambja Põhikool 

Kambja tervisekeskuse juurdeehitus/ kogukonnakeskuse 

loomine 
 x   

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Kambja vallavalitsus 

Kambja lasteaia renoveerimine, juurdeehitus    x 

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Kambja lasteaed 

Kambja lasteaia mänguväljak, parkla    x Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

Kambja lasteaed 
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toetused, KOV 

Vallamaja juurdeehitus x x   KOV Maa- ja ehitusosakond 

Tänavavalgustusliinide renoveerimine ja ehitamine x x x x KIK, KOV Arendusosakond 

Vallateede pindamine x x x x KOV, MKM Vallavalitsus 

Kergliiklusteede ehitamine x x x x 

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Vallavalitsus 

Staadionite (Kambja, Ülenurme) renoveerimine  x x  

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Vallavalitsus 

Avalike mänguväljakute rajamine x x x x 

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Arendusosakond 

Munitsipaalhoonete renoveerimine x x x x Siseriiklikud toetused, KOV Vallavalitsus 

Üldplaneeringu ja KSH koostamine x x   KOV Maa- ja ehitusosakond 

Kambja päästedepoo ehitamine  x x  

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Vallavalitsus 

Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone renoveerimine ja 

ujula ehitamine 
   x 

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Ülenurme Gümnaasium 
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Hooldekodu renoveerimine (Aarike)   x  

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

SA Aarike hooldekeskus 

Kambja kultuurikeskuse invatrepp, invatualett  x   

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Reola kultuurimaja 

Kambja tantsuplatsile laulukaar  x x  

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Reola Kultuurimaja 

Kambja staadioni kastmisvee võtmine Kambja järvest 

väljaehitamine 
 x   

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Vallavalitsus 

Parkide heakorrastamine, kiviaia renoveerimine    x 

Programmid piirkondade 

arendamiseks, siseriiklikud 

toetused, KOV 

Maa- ja ehitusosakond 
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6. Seire 

 

Kambja valla arengukava kinnitab Kambja Vallavolikogu ja praktilist elluviimist korraldab 

Kambja Vallavalitsus. Arengukava on vallavalitsuse töövahend ja juhend oma tegevuste 

korraldamiseks koostöös avalikkusega. Arengukavas on määratletud valla lähiaastate 

prioriteetsed tegevused ja projektid, mille elluviimist korraldab vallavalitsus ja mis on 

osaliselt või täiel määral rahastatud vallaeelarvest. Lisaks vallaeelarvele arvestatakse 

tegevuskava täiendavate finantseerimisallikatena ka Eesti Vabariigi riigieelarvest eraldatavaid 

finantstoetusi ning Eesti, välisriikide või rahvusvaheliste organisatsioonide abi ja toetust 

koostööprogrammidest, sh. Euroopa Liidu struktuurfondide vahendite kaasamist. Samuti on 

arengukava täitmiseks tarvilik tagada sihtfinantseeringuid ja erasektori kaasfinantseeringud.  

Arengukava rakendamise seire ja ajakohastamine toimub iga-aastaselt, eelnedes Kambja valla 

järgneva aasta eelarve koostamisele. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele 

peab vallavolikogu arengukava ajakohastamise tarvis tegema otsuse iga-aastaselt enne 15. 

oktoobrit. Arengukava ajakohastamise käigus aktualiseeritakse valla olukorda iseloomustavad 

faktandmed ning olukorrast tulenevad probleemipüstitused, hinnatakse arengukava 

elluviimise täitmist. Vajadusel täpsustatakse arengumudelis seatud eesmärke ja ülesandeid.  
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7. Eelarvestrateegia aastateks 2019-2022   

Kambja valla eelarvestrateegia eesmärgiks on tagada valla finantsstabiilsus ning jätkusuutlik 

areng ja eelarvepoliitika. Eelarvestrateegia annab rahalised orientiirid valla võimalustest 

arengukavas kavandatud tegevuste realiseerimiseks. Lisaks kohaliku omavalitsuse üksuse 

enda andmestikule antakse ülevaade ka sõltuvate üksuste kohta (põhitegevuse tulemid ja 

netovõlakoormused). Kambja vallal on üks sõltuv üksus – OÜ Ülenurme Teed.  

Eelarvestrateegia koostatakse vähemalt neljaks eelseisvaks eelarveaastaks, mida igal aastal 

tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest korrigeeritakse. Käesolev 

eelarvestrateegia on aluseks järgmise aasta eelarve koostamisel. 

Kambja valla eelarvestrateegia käsitleb 2019-2022 aasta tegevustulusid, tegevuskulusid, 

investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid. 

Eelarvestrateegia annab ülevaate omavalitsuse finantsseisundist ning võimekusest teenindada 

olemasolevaid kohustusi. 

Kuna Kambja valla eelarvestamine baseerub alates 2019. aastast tekkepõhisel süsteemil, on ka  

eelarvestrateegia koostamisel kasutatud tekkepõhise eelarvestamise metoodikat, eelneva 

perioodi andmed on võrreldavad.  

Eelarvestrateegia perioodi tegevuste planeerimisel on eesmärkideks seatud: 

• Plaanid on konservatiivsed ja jätkusuutlikud 

• Strateegia perioodil põhitegevuse kulude kasvu hoidmine alla põhitegevuse tulude 

kasvu 

• Positiivne tulem – see võimaldab vallal lisaks laenude teenindamise kuludele 

panustada rohkem vahendeid oma investeerimistegevusteks 

• Investeeringute püsivalt kõrge osakaal kogukuludest 

• Erinevate toetusrahade kaasamine vajalike investeeringute teostamiseks 

• Valla finantsvõimekuse säilitamine. 
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Nimetatud eesmärkide elluviimisel tuleb arvestada reaalse ümbritseva majanduskeskkonnaga. 

Eelarvestrateegia arvulised näitajad on toodud lisades  1-3, mis on koostatud rahandusministri 

07.07.2011 määruse nr.34 „Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt Rahandusministeeriumile 

eelarvestrateegia, eelarve, lisaeelarve ja eelarve täitmise andmete tingimused ning vormid“ 

kohaselt. 

7.1 Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos 

2017. aastal kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt  4,9% võrra. Rahandusministeeriumi 

2018. aasta suvise prognoosi kohaselt kasvab SKT 2018. aastal 3,6% võrra ning jääb edaspidi 

3% lähedale, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele. 2017. aasta kiire majanduskasv 

tulenes soodsatest oludest maailmaturul, sisenõudluse kasvust Euroopa  Liidus, tööealise 

elanikkonna ajutisest suurenemisest ning hõive suurenemisest. 

Tabel 6. Makromajanduslikud põhinäitajad 2017-2022 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

SKP reaalkasv, % 4,9 3,6 3,0 2,9 2,8 2,7 

Tarbijahinnaindeksi muutus, % 3,4 3,3 2,8 2,4 2,0 2,0 

Keskmine palk, eurot 1221 1307 1385 1458 1534 1613 

Keskmise palga reaalkasv, % 3,0 3,6 3,1 2,8 3,1 3,2 

Keskmise palga nominaalkasv, % 6,5 7,0 6,0 5,2 5,2 5,2 

Tööpuuduse määr 5,8 5,7 6,0 6,1 6,4 6,6 

Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon, % 

SKPst* 

-0,3 0,8 0,3 0,2 -0,2 -0,3 

Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon, % 

SKPst* 

-0,3 0,2 -0,2 -0,1 -0,4 -0,3 

* ei arvesta riigi eelarvestrateegia protsessis 

tehtud otsuseid 

            

 

Keskmine brutopalk oli 2017. aastal 1 221 eurot. 2018. aasta keskmiseks palgaks prognoosib 

Rahandusministeerium 1 307 eurot ja 2019. aastaks 1 385 eurot. Palkade reaalkasv ehk 
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palgakasv, millest on maha arvestatud hinnatõusude mõju, jääb 2018. aastal 3,6% ning 

järgnevatel aastatel 3,1% lähedale.     

Tarbijahindade tõus oli 2017. aastal, pärast kolmeaastast paigalseisu, 3,4%. Tänavu 

prognoositakse tarbijahindade tõusu 3,3%. Edaspidi hinnakasv mõnevõrra pidurdub, kuna 

energiahindade tõus peatub ja väheneb maksumeetmete mõju. 2021-2022 aastaks aeglustub 

hinnatõus 2%ni. 

2017. aasta kiire majandustõus tingis palgatulu ja kasumite kasvu pea kõigis sektorites. 

Tööpuudus oli 5,8%, mis on madalaim määr pärast viimast majanduskriisi, mille eel töötuse 

määr oli 4,6%. Madala tööpuuduse, tööturul osalejate kõrge osakaalu ning kasvanud tööjõu 

nõudluse tõttu on tekkinud tööjõupuudus. Aastatel  2013-2016 toimus langus ettevõtete 

investeeringutes põhivarasse. 2017. aastal kasvanud nõudlus on toonud endaga kaasa ka 

investeeringute kasvu.   

7.2 Põhitegevuse eelarve 

Põhitegevuse eelarve koosneb põhitegevuse tuludest ja põhitegevuse kuludest. Põhitegevuse 

tulude alla kuuluvad maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, sihtotstarbelised toetused 

tegevuskuludeks, mittesihtotstarbelised toetused ja muud tegevuskulud. 
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Joonis 3. Põhitegevuse tulude osatähtsus 2018. aastal 

 

Tabel 7. Põhitegevuse tulude prognoos aastani 2022. 

Nimetus   

2017 

täitmine 

2018 

eeldatav 

täitmine 2019 eelarve   2020 eelarve   2021 eelarve   2022 eelarve   

Põhitegevuse tulud 

kokku 13 210 634 14 372 170 16 204 983 17 755 983 19 364 183 20 955 183 

Maksutulud 8 958 965 9 681 836 10 824 500 12 096 400 13 521 000 14 850 000 

          sh tulumaks 8 741 142 9 463 136 10 598 700 11 870 500 13 295 000 14 624 000 

          sh maamaks 212 388 213 000 220 000 220 000 220 000 220 000 

          sh muud 

maksutulud 5 435 5 700 5 800 5 900 6 000 6 000 

Tulud kaupade ja teenuste 

müügist 1 172 889 1 130 615 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 300 000 

Saadavad toetused 

tegevuskuludeks 3 057 120 3 544 319 4 098 283 4 376 783 4 559 783 4 771 583 

         sh  tasandusfond  277 451 282 033 560 583 560 583 560 583 560 583 

         sh  toetusfond 2 555 864 3 187 047 3 442 000 3 717 300 3 900 200 4 112 000 

         sh muud saadud 

toetused tegevuskuludeks 223 805 75 239 95 700 98 900 99 000 99 000 

Muud tegevustulud 21 660 15 400 32 200 32 800 33 400 33 600 
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Maksutulud koosnevad füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust ja kohalikest maksudest. 

Kambja vallas on kohalikuks maksuks reklaamimaks. Tulud kaupade ja teenuste müügist 

sisaldavad riigilõive, haridusteenuste müüki teistele omavalitsustele, tulusid valla asutuste 

majandustegevusest, üüri ja renditulusid. Saadavad toetused tegevuskuludeks sisaldavad 

tasandusfondi ja toetusfondi eraldisi. Muud tegevustulud koosnevad saastetasudest, vee-

erikasutustasudest, trahvidest ja muudest eelpool nimetamata tuludest. 

Kambja valla suurim tuluallikas on füüsilise isiku tulumaks. Tulumaksu laekumist mõjutavad 

maksumaksjate arv ja keskmine palk (vt joonis 4). Residendist füüsiliste isikute 

maksustatavast tulust laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 

2018. aastal 11,86%, 2019. aastal 11,9% ja edasi 11,93%. Tulumaksu laekumise 

prognoosimisel on lähtutud Rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis toodud palga 

nominaalkasvu ja tööhõive kasvu näitajatest, arvestatud on jooksva aasta tulumaksu 

laekumise prognoosiga. Maamaks on riiklik maks, mis laekub täies ulatuses kohalike 

omavalitsuste eelarvesse. Maamaks on planeeritud 2018. aasta maksumäärade alusel.  

 

 
Joonis 4. Keskmine sissetulek ja maksumaksjate arv 

Tulud kaupade ja teenuste müügist sisaldavad tulusid alusharidusteenuse, haridusteenuse ja 

huvikooliteenuse eest teistele omavalitsustele, lasteaedade toiduraha ja õppekulude summasid, 

mida tasuvad lapsevanemad, samuti  muusikakooli õppemaksu. Siin arvestatakse valla 

üüritulusid ja tulusid hallatavate asutuste majandustegevusest. 
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Saadavad toetused tegevuskuludeks jagunevad sihtotstarbelisteks ja mittesihtotstarbelisteks. 

Sihtotstarbeliste toetuste osas on prognoositud, et need laekuvad 2018. aasta tasemel. 

Mittesihtotstarbeliste toetuste alla on arvestatud tasandus- ja toetusfondi summad. 

Tabel 8. Põhitegevuse kulude prognoos 

Nimetus   

2017 

täitmine 

2018 

eeldatav 

täitmine 

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve   

2022 

eelarve   

Põhitegevuse kulud 

kokku 12 088 959 13 207 067 14 046 900 14 999 000 16 031 200 17 128 500 

Antavad toetused 

tegevuskuludeks 827 484 881 258 850 000 850 000 860 000 860 000 

   Muud tegevuskulud 11 261 475 12 325 809 13 196 900 14 149 000 15 171 200 16 268 500 

       sh personalikulud 6 666 247 7 425 079 8 019 100 8 660 600 9 353 400 10 101 700 

       sh majandamiskulud 4 589 615 4 884 730 5 177 800 5 488 400 5 817 800 6 166 800 

         sh alates 2012 

sõlmitud katkestamatud 

kasutusrendimaksed              

       sh muud kulud 5 613 16 000         

 

Antavad toetused tegevuskuludeks sisaldavad sotsiaalabitoetusi, muid toetusi füüsilistele 

isikutele, sihtotstarbelisi toetusi tegevuskuludeks ning mittesihtotstarbelisi toetusi. Antavate 

toetuste hulgas on tegevus- ja projektitoetused mittetulundusühingutele ja teistele 

organisatsioonidele. 

Eelarvestrateegia perioodil on tegevuskulude kavandamisel lähtutud eelkõige seadusejärgsete 

avalike teenuste osutamiseks vajalike kulude katmisega. Personalikulude kasvuks on 

prognoositud 8% tõus ja majandamiskulude kasvuks on prognoositud 6% tõus. 

Majandamiskulude kavandamisel on arvestatud püsiva kohustuse või korduvate kohustuste 

täitmisele suunatud lepingute kuluga. Arvestatud on hoonete korrashoiu- ja 

hooldusteenustega, välialade korrashoiuga, kommunaalteenustega, side- ja valveteenustega, 

teede ja tänavate korrashoiuteenustega, haridusasutuste toitlustamise kuluga, bürookaupade ja 

korrashoiuvahendite soetamisega. Põhitegevuse kulude muutus sõltub põhitegevuse tulude 

vähenemisest või suurenemisest. Seega kui  eelarve koostamise käigus selgub, et 

põhitegevuse tulud kujunevad planeeritust suuremaks, on võimalik suurendada põhitegevuse 

kulude kasvu. 
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Joonis 5. Põhitegevuse kulude osakaal 2018. aastal 
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Joonis 6. Põhitegevuse kulude osakaal valdkondade lõikes 2018. aastal. 

 

7.3 Põhitegevuse tulem 

Põhitegevuse tulem võrdub põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahega. Kohaliku 

omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse järgi on põhitegevuse tulemi väärtuseks lubatud 

ainult null või positiivne summa. Prognoositud on positiivne, ajas kasvav põhitegevuse tulem. 

Tabel 9. Põhitegevuse tulemi prognoos 

Nimetus 

2017 

täitmine 

2018 

eeldatav 

täitmine 

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve   2022 eelarve   

Põhitegevuse tulud 

kokku 13 210 634 14 372 170 16 204 983 17 755 983 19 364 183 20 955 183 

Põhitegevuse 

kulud kokku 12 088 958 13 207 067 14 046 900 14 999 000 16 031 200 17 128 500 

Põhitegevusetulem 1 121 676 1 165 103 2 158 083 2 756 983 3 332 983 3 826 683 
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7.4 Investeerimistegevuse eelarve 
 

Investeerimistegevuse eelarve koosneb investeerimistegevuse tuludest ja investeerimis-

tegevuse kuludest. Tuludena on planeeritud põhivara müük, saadavad toetused põhivara 

soetuseks, osaluste ning  muude aktsiate müük ja finantstulud. 

Kuludena on planeeritud põhivara soetus, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine, 

osaluste ning muude aktsiate soetus ja finantskulud. 

Tabel 10. Investeerimistegevuse prognoos 

Nimetus 

2017 

täitmine 

2018 

eeldatav 

täitmine 

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve   2022 eelarve   

Investeerimistegevus kokku -4 223 955 -1 259 990 -4 628 050 -646 668 -224 333 -1 389 417 

Põhivara müük (+) 14 000 381 1 100 000       

Põhivara soetus (-) -5 325 395 -2 247 292 -6 330 647 

-1 275 

000 -360 000 -3 240 000 

         sh projektide omaosalus -4 153 869 -1 194 876 -5 690 040 -612 000 -195 000 -1 365 000 

Põhivara soetuseks saadav 

sihtfinantseerimine (+) 1 171 526 1 052 416 640 607 663 000 165 000 1 875 000 

Põhivara soetuseks antav 

sihtfinantseerimine (-) -67 592 -41 000         

Osaluste ning muude aktsiate ja 

osade müük (+) 0 0         

Osaluste ning muude aktsiate ja 

osade soetus (-) 0 0         

Tagasilaekuvad laenud (+) 0 0         

Antavad laenud (-) 0 0         

Finantstulud (+) 4 084 4 400 4 400 4 500 4 600 4 700 

Finantskulud (-) -20 578 -28 895 -42 410 -39 168 -33 933 -29 117 

 

Prognoosist on näha , et investeerimistegevuse eelarve on kogu strateegia perioodi jooksul 

negatiivne, investeerimistegevuse kulud ületavad investeerimiseks saadavaid tulusid. Tulude 

poolel sisalduv põhivara müük on vallale mittevajalike kinnistute müük (Kristalli 2 ja Ringtee 

1). Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on toetused, millede laekumine sõltub 

konkreetsest projektist. Finantstulu ja –kulud on intressitulud ja –kulud. Investeeringute 

tegemise võimekus sõltub valla omafinantseerimise võimekusest. Strateegias on arvestatud 

arengukavas sisalduvate investeeringutega ja nende hinnanguliste summadega. 
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Eelarvestrateegias on investeeringuobjektide nimekirjas toodud eraldi  põhivara soetuse 

objektid ja põhivara soetuseks antavad sihtfinantseeringu objektid. Objektid on jagatud 

valdkondade lõikes. Teede investeeringud on planeeritud kogu valla ulatuses ühe summana. 

Iga-aastaste summade jaotus määratakse kindlaks valla teehoiukavas. 

Saadud toetused võimaldavad vähendada laenuvahendite kasutamist. 

Tabel 11. Investeeringud projektide ja tuluallikate lõikes 

Investeeringuobjektid* (alati "+" 

märgiga) 

2018 

eeldatav 

täitmine 

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve   

2022 

eelarve   

01 Üldised valitsussektori teenused 62 450 715 000 30 000 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 62 450 715 000 30 000     

03 Avalik kord ja julgeolek 0 0 160 000 0 0 

sh toetuse arvelt     120 000     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     40 000     

04 Majandus 467 610 200 000 200 000 200 000 200 000 

sh toetuse arvelt 270 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 197 610 125 000 125 000 125 000 125 000 

05 Keskkonnakaitse 0 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)           

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 892 037 100 075 0 0 0 

sh toetuse arvelt 615 916 36 582       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 276 121 63 493       

07 Tervishoid 0 0 30 000 0 0 

sh toetuse arvelt     18 000     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     12 000     

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 41 000 27 000 10 000 10 000 40 000 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 41 000 27 000 10 000 10 000 40 000 

09 Haridus 784 195 5 288 572 765 000 150 000 3 000 000 

sh toetuse arvelt 166 500 529 025 450 000 90 000 1 800 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 617 695 4 759 547 315 000 60 000 1 200 000 

10 Sotsiaalne kaitse 0 0 80 000 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     80 000     

KÕIK KOKKU 2 247 292 6 330 647 1 275 000 360 000 3 240 000 

sh toetuse arvelt 1 052 416 640 607 663 000 165 000 1 875 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1 194 876 5 690 040 612 000 195 000 1 365 000 

Põhivara soetuse kontroll 0 0 0 0 0 
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Suuremad investeeringud nimeliselt 

    
Valla üldplaneeringu ja KSH 

koostamine 15 000 15 000 30 000 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 15 000 15 000 30 000     

Vallamaja juurdeehitus 0 700 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   700 000       

Maa soetus 47 450 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 47 450         

Kambja Päästedepoo ehitus 0 0 160 000 0 0 

sh toetuse arvelt     120 000     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     40 000     

Vallateede pindamine 167 610 100 000 100 000 100 000 100 000 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 167 610 100 000 100 000 100 000 100 000 

Kergliiklusteede ehitus 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

sh toetuse arvelt 270 000 75 000 75 000 75 000 75 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 30 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Tänavavalgustusliinide rek 765 677 85 075 0 0 0 

sh toetuse arvelt 514828 36 582       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 250849 48 493       

Munitsipaaleluruumide remont 0 15 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   15 000       

Kambja alevikus vee ja kanali rek 126 360 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt 101 088         

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 25 272         

Kambja Tervisekeskuse juurdeehitus 0 0 30 000 0 0 

sh toetuse arvelt     18 000     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     12 000     

Avalike mänguväljakute rajamine 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 20 000 20 000 10 000 10 000 10 000 

Kambja Kultuurikeskuse invatrepp ja 

tualett 0 7 000 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   7 000       

Kambja tantsuplatsile laulukaar 0 0 0 0 30 000 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)         30 000 
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Reola kultuurimaja lumetõkke 

paigaldus 6 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 6 000         

Reola kultuurimaja keldri 

ventilatsiooni ehitus 15 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 15 000         

Ülenurme lasteaia rekonstrueerimine 497 727 1 188 572 0 0 0 

sh toetuse arvelt 166 500 169 025       

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 331 227 1 019 547       

Gümnaasiumi mööbli soetus 218 120 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 218 120         

Gümnaasiumi katuse remont 50 000 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 50 000        

Gümnaasiumi spordihoone rek ja ujula 

ehitus 0 0 0 0 3 000 000 

sh toetuse arvelt         1 800 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)         1 200 000 

Ülenurme ja Kambja staadionite rek 0 0 150 000 150 000 0 

sh toetuse arvelt     90 000 90 000   

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     60 000 60 000   

Kambja põhikooli õuesõppeklassi ja 

juurde- 0 0 15 000 0 0 

kuuluva mängu-ning spordiväljaku 

ehitus           

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     15 000     

Kuuste kooli rek 0 600 000 600 000 0 0 

sh toetuse arvelt   360 000 360 000     

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   240 000 240 000     

Uue lasteaia ehitus   3 500 000       

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)   3 500 000       

Muusikakoolile klaver 18 348 0 0 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 18 348         

Aarike hooldekodu rek 0 0 80 000 0 0 

sh toetuse arvelt           

sh muude vahendite arvelt (omaosalus)     80 000     

KOKKU 2 247 292 6 330 647 1 275 000 360 000 3 240 000 

sh toetuse arvelt 1052416 640 607 663 000 165 000 1 875 000 

sh muude vahendite arvelt (omaosalus) 1194876 5 690 040 612 000 195 000 1 365 000 
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7.5 Eelarve tulem, finantseerimistegevus ja likviidsed varad 

Eelarve tulem võrdub põhitegevuse eelarveosa ja investeeringute eelarveosa summaga. 

Negatiivne eelarve tulem tuleb katta kas laenu arvelt või likviidsete vahendite arvelt. 

Tabel 12. Finantseerimistegevuse prognoos 

Nimetus 

2017 

täitmine 

2018 

eeldatav 

täitmine 

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve   

2022 

eelarve   

Finantseerimistegevus 2 808 443 -692 745 2 557 255 -1 007 580 -988 526 -921 384 

   Kohustuste võtmine (+) 3 170 000 0 3 500 000       

   Kohustuste tasumine (-) -361 557 -692 745 -942 745 -1 007 580 -988 526 -921 384 

 

Tabel 13. Likviidsete varade prognoos 

Nimetus 

2017 

täitmine 

2018 

eeldatav 

täitmine 

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve   

2022 

eelarve   

Likviidsete varade muutus (+ 

suurenemine, - vähenemine) 
-293 837 -787 632 87 288 1 102 735 2 120 124 1 515 882 

Likviidsete varade 

suunamata jääk aasta lõpuks 
787 632 0 87 288 1 190 023 3 310 147 4 826 029 

 

7.6  Võlakohustused 

2017. aasta lõpu seisuga oli valla võlakohustuste jääk 3 905 527 eurot. 

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele“ võib netovõlakoormus 

aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude 

kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. 

Kui põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60% 

vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60%-ni 

vastava aruandeaasta põhitegevuse  tuludest. Koostatavas eelarvestrateegias on aastani 2022 

arvestatud, et netovõlakoormus ulatub põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude 

kuuekordse vaheni. 
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Kohalik omavalitsus võib laenu võtta ainult investeeringuteks, aktsiate soetamiseks ja võla 

refinantseerimiseks. Investeeringuteks uute kohustuste planeerimisel on arvestatud järgmiste 

tingimustega: netovõlakoormus ei tohi ületada lubatud piirmäära, laenu põhiosa makstakse 

tagasi võrdse põhiosaga tagasimaksegraafiku alusel, muutuv intress 6 kuu EURIBOR koos 

marginaaliga ei ületa 1%. Detailsem ülevaade võetud kohustistest ja planeeritavatest 

kohustistest on ära toodud tabelis 14. 
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Tabel 14. Ülevaade Kambja valla võlakohustistest 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Leping 2012011442 KOKKU

Põhisumma 99 999,96 99 999,96 99 999,96 50 000,38 350 000,26

Intress 3 442,32 2 347,64 1 194,63 167,42 7 152,01

Leping 2017004539

Põhisumma 461 258,76 461 258,76 461 258,76 461 258,76 461 258,76 76 876,34 2 383 170,14

Intress 14 517,54 11 495,07 8 318,28 5 257,77 2 174,00 62,72 41 825,38

Leping 2017020312

Põhisumma 25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 25 500,00 17 000,00 144 500,00

Intress 1 279,49 1 039,27 785,96 542,54 296,81 61,91 4 005,98

Leping 2016018732

Põhisumma 14 285,76 14 285,76 14 285,76 14 285,76 14 285,44 71 428,48

Intress 625,08 489,98 348,83 212,19 74,55 1 750,63

Leping 2015028613

Põhisumma 20 339,04 20 339,04 20 339,04 20 339,04 20 339,04 20 339,04 16 948,64 138 982,88

Intress 1 577,79 1 337,33 1 079,78 835,30 587,73 341,69 94,62 5 854,24

Leping 2014022852

Põhisumma 17 142,84 17 142,84 17 142,96 51 428,64

Intress 486,16 296,35 103,37 885,88

Leping 2010038213

Põhisumma 5 858,40 5 859,80 11 718,20

Intress 122,08 43,07 165,15

Leping 2005010544

Põhisumma 26 402,64 13 193,67 39 596,31

Intress 125,09 17,69 142,78

Leping 2009032113

Põhisumma 21 957,44 21 957,44

Intress 132,23 132,23

Kohustis uus laen 2019 (+) 3 500 000,00 3 500 000,00

Põhisumma (-) 250 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100 000,00 3 500 000,00

Intress 20 102,00 22 102,00 22 102,00 22 102,00 21 100,00 20 300,00 19 200,00 18 500,00 17 800,00 17 100,00 16 300,00 216 708,00

KOKKU KOHUSTISE JÄÄK 3 212 782 5 770 037 4 762 457 3 773 931 2 852 547 1 981 164 1 516 948 1 150 000 800 000 450 000 100 000 0  
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Kui lähtuda võimalusest, et tulude laekumine jääb väiksemaks planeeritust, siis väheneb 

põhitegevuse tulem. Investeeringute omaosalus tuleb katta laenatud vahendite arvelt ja 

laenude teenindamiseks kasutatakse likviidseid vahendeid. Põhitegevuse tulude vähenemine 

toob kaasa netovõlakoormuse ülemmäära vähenemise ja netovõlakoormuse % tõusu. Vaba 

netovõlakoormuse vähenemine teeb keeruliseks laenatud vahendite arvelt 

investeerimistegevuse planeeritud mahus teostamise. 

 

7.7 Finantsdistsipliin 

Finantsdistsipliini tagamiseks sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus 

meetmed, milleks on kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja 

netovõlakoormuse ülempiirist. 

Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade kogusumma vahe aruandeaasta lõpu 

seisuga. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus sätestab, et netovõlakoormus 

võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta kuuekordse põhitegevuse  kulude 

vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui 

kuuekordne põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe on väiksem kui 60% vastava 

aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60% vastava 

aruandeaasta põhitegevuse tuludest. Seega sõltub netovõlakoormuse ülemmäär 

omafinantseerimise võimekusest. Kui põhitegevuse tulem moodustab põhitegevuse tuludest 

vähemalt 16,6% (100/6), võib kohustusi võtta kuni põhitegevuse tulude mahuni. 

Tabel 15. Kambja valla eelarvestrateegia 

Kambja vald   

2017 

täitmine 

2018 eeldatav 

täitmine 2019 eelarve   2020 eelarve   2021 eelarve   

2022 

eelarve   

Põhitegevuse tulud 

kokku 13 210 634 14 372 170 16 204 983 17 755 983 19 364 183 20 955 183 

     Maksutulud 8 958 965 9 681 836 10 824 500 12 096 400 13 521 000 14 850 000 

          sh tulumaks 8 741 142 9 463 136 10 598 700 11 870 500 13 295 000 14 624 000 

          sh maamaks 212 388 213 000 220 000 220 000 220 000 220 000 

          sh muud maksutulud 5 435 5 700 5 800 5 900 6 000 6 000 

    Tulud kaupade ja 

teenuste müügist 1 172 889 1 130 615 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 300 000 

    Saadavad toetused 

tegevuskuludeks 3 057 120 3 544 319 4 098 283 4 376 783 4 559 783 4 771 583 
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         sh  tasandusfond  277 451 282 033 560 583 560 583 560 583 560 583 

         sh  toetusfond 2 555 864 3 187 047 3 442 000 3 717 300 3 900 200 4 112 000 

         sh muud saadud 

toetused tegevuskuludeks 223 805 75 239 95 700 98 900 99 000 99 000 

     Muud tegevustulud 21 660 15 400 32 200 32 800 33 400 33 600 

Põhitegevuse kulud 

kokku 12 088 959 13 207 067 14 046 900 14 999 000 16 031 200 17 128 500 

     Antavad toetused 

tegevuskuludeks 827 484 881 258 850 000 850 000 860 000 860 000 

     Muud tegevuskulud 11 261 475 12 325 809 13 196 900 14 149 000 15 171 200 16 268 500 

          sh personalikulud 6 666 247 7 425 079 8 019 100 8 660 600 9 353 400 10 101 700 

          sh majandamiskulud 4 589 615 4 884 730 5 177 800 5 488 400 5 817 800 6 166 800 

          sh alates 2012 

sõlmitud katkestamatud 

kasutusrendimaksed              

          sh muud kulud 5 613 16 000         

Põhitegevuse tulem 1 121 675 1 165 103 2 158 083 2 756 983 3 332 983 3 826 683 

Investeerimistegevus 

kokku -4 223 955 -1 259 990 -4 628 050 -646 668 -224 333 -1 389 417 

    Põhivara müük (+) 14 000 381 1 100 000       

    Põhivara soetus (-) -5 325 395 -2 247 292 -6 330 647 -1 275 000 -360 000 -3 240 000 

         sh projektide 

omaosalus -4 153 869 -1 194 876 -5 690 040 -612 000 -195 000 -1 365 000 

   Põhivara soetuseks 

saadav sihtfinantseerimine 

(+) 1 171 526 1 052 416 640 607 663 000 165 000 1 875 000 

   Põhivara soetuseks antav 

sihtfinantseerimine (-) -67 592 -41 000         

   Osaluste ning muude 

aktsiate ja osade müük (+) 0 0         

   Osaluste ning muude 

aktsiate ja osade soetus (-) 0 0         

   Tagasilaekuvad laenud 

(+) 0 0         

   Antavad laenud (-) 0 0         

   Finantstulud (+) 4 084 4 400 4 400 4 500 4 600 4 700 

   Finantskulud (-) -20 578 -28 895 -42 410 -39 168 -33 933 -29 117 

Eelarve tulem -3 102 280 -94 887 -2 469 967 2 110 315 3 108 650 2 437 266 

Finantseerimistegevus 2 808 443 -692 745 2 557 255 -1 007 580 -988 526 -921 384 

   Kohustuste võtmine (+) 3 170 000 0 3 500 000       

   Kohustuste tasumine (-) -361 557 -692 745 -942 745 -1 007 580 -988 526 -921 384 

Likviidsete varade 

muutus (+ suurenemine, 

- vähenemine) -293 837 -787 632 87 288 1 102 735 2 120 124 1 515 882 

Nõuete ja kohustuste 

saldode muutus 

(tekkepõhise e/a korral) 

(+ suurenemine / 

- vähenemine) 0 0         
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Likviidsete varade 

suunamata jääk aasta 

lõpuks 787 632 0 87 288 1 190 023 3 310 147 4 826 029 

Võlakohustused kokku 

aasta lõpu seisuga 3 905 527 3 212 782 5 770 037 4 762 457 3 773 931 2 852 547 

    sh kohustused, mis  ei 

kajastu 

finantseerimistegevuses             

    sh kohustused, mille 

võrra võib ületada 

netovõlakoormuse 

piirmäära 0 0         

Netovõlakoormus 

(eurodes) 3 117 895 3 212 782 5 682 749 3 572 434 463 784 0 

Netovõlakoormus (%) 23,6% 22,4% 35,1% 20,1% 2,4% 0,0% 

Netovõlakoormuse 

ülemmäär (eurodes) 7 926 380 8 623 302 12 948 498 16 541 898 19 364 183 20 955 183 

Netovõlakoormuse 

individuaalne ülemmäär 

(%) 60,0% 60,0% 79,9% 93,2% 100,0% 100,0% 

Vaba netovõlakoormus 

(eurodes) 4 808 485 5 410 520 7 265 749 12 969 464 18 900 399 20 955 183 

              

E/a kontroll (tasakaal) 0 0 0 0 0 0 

Kohustuste võtmise 

kontroll OK OK OK OK OK OK 

Põhitegevuse tulude 

muutus - 9% 13% 10% 9% 8% 

Põhitegevuse kulude 

muutus - 9% 6% 7% 7% 7% 

Omafinantseerimise 

võimekuse näitaja 1,09 1,09 1,15 1,18 1,21 1,22 

 

Sõltuv üksus 

Sõltuv üksus on raamatupidamise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või 

kaudse valitseva mõju all olev üksus, kes on saanud kohaliku omavalitsuse üksuselt, riigilt, 

muult avalik-õiguslikult juriidiliselt isikult või eelnimetatud isikute valitseva mõju all 

olevatelt üksustelt üle poole tuludest või kes on saanud toetust ja renditulu kohaliku 

omavalitsuse üksustelt ja nende valitseva mõju all olevatelt üksustelt rohkem kui 10% vastava 

aasta põhitegevuse tuludest. 

Kambja valla konsolideerimisgruppi kuuluvad 100% valla omanduses olevad Olme OÜ, 

Ülenurme Teed OÜ,  Cambi OÜ, Ülenurme Areng SA ja Aarike Hooldekeskus SA. Vastavalt 
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kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse arvestusüksuse finantsdistsipliini 

tagamise meetmete arvestusmetoodikale on 2017. aasta andmetel  sõltuv üksus Ülenurme 

Teed OÜ. 

Tabel 16. Sõltuv üksus 

Ülenurme Teed OÜ 

2017 

täitmine 

2018 

eeldatav 

täitmine 

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve   

2022 

eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku (+) 497 628 715 000 720 000 722 000 724 000 730 000 

    sh saadud tulud kohalikult 

omavalitsuselt 475 421 655 000 657 000 657 000 659 000 660 000 

    sh alates 2012 sõlmitud katkestamatud 

kasutusrendimaksed             

    sh saadud tulud muudelt 

arvestusüksusesse kuuluvatelt üksustelt             

Põhitegevuse kulud kokku (+) 465 672 636 000 640 000 640 000 642 000 648 000 

    sh tehingud kohaliku omavalitsuse 

üksusega 580 580 590 610 610 610 

    sh tehingud muude arvestusüksusesse 

kuuluvate üksustega             

    sh alates 2012 katkestamatud 

kasutusrendimaksed (arvestusüksusesse 

mitte kuuluvatele üksustele)             

Põhitegevustulem 31 956 79 000 80 000 82 000 82 000 82 000 

Investeerimistegevus kokku (+/-) -66 819 -58 000 -56 000 -56 000 -56 000 -58 000 

Eelarve tulem -34 863 21 000 24 000 26 000 26 000 24 000 

Finantseerimistegevus (-/+)             

Likviidsete varade muutus (+ 

suurenemine, - vähenemine) -11 001 26 000 30 000 32 000 32 000 30 000 

Nõuete ja kohustuste saldode muutus 

(tekkepõhise e/a korral) (+/-) 23 862 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

              

Likviidsete varade suunamata jääk 

aasta lõpuks   26 000 56 000 88 000 120 000 150 000 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 

seisuga 
  

0 0 0 0 0 

    sh kohustused, mille võrra võib 

ületada netovõlakoormuse piirmäära 

(arvestusüksuse väline) 

  

          

    sh võlakohustused (arvestusüksuse 

sisene) 
  

          

    sh muud võlakohustused, mis 

kajastuvad ka KOV bilansis 
  

          

Netovõlakoormus (eurodes) 0 0 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Arvestusüksus 

Finantsdistsipliini meetmed kehtivad kogu kohaliku omavalitsuse arvestusüksusele, kuhu 

kuuluvad lisaks kohaliku omavalitsuse üksusele ka konsolideerimisgruppi kuuluvad sõltuvad 

üksused. Arvestusüksuse põhitegevuse tuludest ja –kuludest on välja arvatud omavahelised 

tehingud. 

Tabel 17. Arvestusüksus 

Kambja vald 

2017 

täitmine 

2018 

eeldatav 

täitmine 

2019 

eelarve   

2020 

eelarve   

2021 

eelarve   

2022 

eelarve   

Põhitegevuse tulud kokku 13 232 261 14 431 590 16 267 393 17 820 373 19 428 573 21 024 573 

Põhitegevuse kulud kokku 12 078 629 13 187 487 14 029 310 14 981 390 16 013 590 17 115 890 

 sh alates 2012 sõlmitud 

katkestamatud 

kasutusrendimaksed  0 0 0 0 0 0 

Põhitegevustulem 1 153 632 1 244 103 2 238 083 2 838 983 3 414 983 3 908 683 

Investeerimistegevus kokku -4 290 775 -1 317 990 -4 684 050 -702 668 -280 333 -1 447 417 

Eelarve tulem -3 137 143 -73 887 -2 445 967 2 136 315 3 134 650 2 461 266 

Finantseerimistegevus 2 808 443 -692 745 2 557 255 -1 007 580 -988 526 -921 384 

Likviidsete varade muutus 

(+ suurenemine, - 

vähenemine) -304 838 -761 632 117 288 1 134 735 2 152 124 1 545 882 

Nõuete ja kohustuste 

saldode muutus (tekke-

põhise e/a korral) (+/-) 23 862 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

              

Likviidsete varade 

suunamata jääk aasta 

lõpuks 787 632 26 000 143 288 1 278 023 3 430 147 4 976 029 

Võlakohustused kokku 

aasta lõpu seisuga 3 905 527 3 212 782 5 770 037 4 762 457 3 773 931 2 852 547 

    sh kohustused, mille võrra 

võib ületada 

netovõlakoormuse piirmäära 

(arvestusüksuse väline) 0 0 0 0 0 0 

Netovõlakoormus (eurodes) 3 117 895 3 186 782 5 626 749 3 484 434 343 784 0 

Netovõlakoormus (%) 23,6% 22,1% 34,6% 19,6% 1,8% 0,0% 

Netovõlakoormuse 

ülemmäär (eurodes) 7 939 357 8 658 954 13 428 498 17 033 898 19 428 573 21 024 573 

Netovõlakoormuse 

ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 82,5% 95,6% 100,0% 100,0% 

Vaba netovõlakoormus 

(eurodes) 4 821 462 5 472 172 7 801 749 13 549 464 19 084 789 21 024 573 
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7.8 Kokkuvõte 

Kambja valla eelarvestrateegia koosneb Kambja valla ja tema sõltuva üksuse Ülenurme Teed 

OÜ tegevusest eelolevatel aastatel. Kambja vallavalitsus lähtus koostatava eelarvestrateegia 

kujundamisel ühinenud omavalitsuste eelarvestrateegiatest aastateks 2017- 2020, et tagada 

planeeritud tegevuste järjepidevus, ning Kambja valla arengukavast 2019- 2022. 

Eelarvestrateegiat uuendatakse kord aastas: lisatakse ühe aasta prognoos ja täpsustatakse 

olemasolevate aastate prognoose, vastavalt majanduskeskkonna muutustele. Lisadena 

esitatakse eelarvestrateegia Rahandusministeeriumi poolt kinnitatud vormidel. 

 

 


