
Kinnitatud Muhu Vallavolikogu  

14.10.2015.a määrusega nr 33 

VALLAJUHTIMINE 
 

Ees- 

märgid   
 Ülesanded    Tegevused   

Maksu-

mus, € 
Allikas Teostus 

1.       Eesmärk: Haldussuutlikkust hoitakse kõrgel tasemel läbi külavanemate võrgustiku, tugevate spetsialistide ja aktiivse koostöö naabervaldadega  

  1.1.    Külavanemate motivatsiooniprogrammi arendamine  1 kord aastas vaatame läbi      

  1.2.    Ametnike süstemaatiline koolitamine        

  1.3.    Muhulastest õpilaskonna kaasamine valla töösse        

                  praktikatööd     
 

                  uurimustööd     
 

  
1.4.    Koostöös naabervaldadega täiendavate spetsialistide ja nõustajate 

palkamine  
 

    

 

                  õigusabi ja vallaarhitekti tugiteenuste tagamine     
 

  1.5.    Koostöös naabervaldade ja SOL-ga ühishangete korraldamine         

2.       Eesmärk: Valla registrijärgsete elanike arvu suurendamine aktiivse teavitustööga  

  
2.1.    Selgituste andmine valla ja erinevate teenuste hüvede kohta, sh. 

mida võidab sellest Muhu kogukond 
 

    

 

            Infomaterjalide koostamine     
 

3.       Eesmärk: Muhu valla kuvandit turustatakse aktiivselt     

  
3.1.    Avalikus ruumis Muhu valla kuvandi eristamine ülejäänud 

maakonnast  
 

    

 

  3.2.    Valla veebilehele võõrkeelsete versioonide lisamine  300   
 

4.       Eesmärk: Vald jätkab valdkondlike arengudokumentide koostamist ja toetab piirkondlike arengukavade juhtimist  

  4.1.    Arengudokumentide koostamine ja kaasajastamine      
 

    

              sotsiaalhoolekande arengukava, lasteaia 

arengukava, energeetika arengukava, teedehoiu kava, 

plaan? jne. 10 000 Vald 

 

                  külade arengukavad 12 000 10% (KOP) 
 

  4.2.    Valla kultuuri-ja spordiobjektide arenguperspektiivi koostamine      
 

             Muhu Kultuuri- ja vabaaja keskus ja spordiväljak     
 



Kinnitatud Muhu Vallavolikogu  

14.10.2015.a määrusega nr 33 

             Hellamaa spordiväljak     
 

  
4.3.    Arengudokumentide koostamisel tagasiside kogumine kohalikelt 

elanikelt ja piirkondade esindajatelt 
 

    

 

5.       Eesmärk: Avalikkus on hästi informeeritud valla tegevustest ja asutuste tööst  

  5.1.    Huvipakkuvate uudisteemade käsitlemine valla infokanalites      
 

  5.2.    Valla teenuste sisu kirjeldused      
 

                  Veebilehe erinevate valla teenuste sisu kohta     
 

  
5.3.    Esitatakse majanduslike tegevuste ja arendusprojektide ülevaated 

ja selgitused 
 

    

 

    
              Veebilehe koostamine erinevate valla tegevuste 

kohta     

 

6.       Eesmärk: Tehakse aktiivset koostööd nii aastaringsete kui hooajaliste elanikega, tugevdatakse nende elulaadi ja suurendatakse nende osalust omavalitsuse 

otsustusprotsessides 

 

 

  6.1. Süstemaatilised uurimused elanike vajaduste ja huvide kohta       
 

                  Arutelud mõttetalgute kaudu     
 

                  Veebipõhiste ettepanekute kogumine     
 

  
6.2. Taristu ja puhkealade arendamine külaelanike elulaadi 

parendamiseks       

 

                Liiva küla sadevete projekteerimine    

7.       Eesmärk: Planeeritakse valla ühtne ja kaasaegne töökeskkond        

  7.1. Olemasolevate munitsipaalhoonete efektiivne kasutamine        

 
 

 

               Lasteaiamaja ühe osa ümberehitamine 

vallamajaks   

 

                Liiva raamatukogu tingimuste kaasajastamine    

8.       Eesmärk: Toetatakse elamispindade loomist töötajatele  

 
8.1. Lagunenud ja kasutuseta hoonetele kasutusotstarbe leidmine või 

nende lammutamine       

 

                Piiri Kiku kinnistult kasutuskõlbmatu ohtliku 

hoone lammutamine   

 

 8.2. Uute elamispindade rajamine    
 

            Endise hooldekodu maja rekonstrueerimine   
 



Kinnitatud Muhu Vallavolikogu  

14.10.2015.a määrusega nr 33 

  
         Liiva külas Raunmäe kinnistutele 

detailplaneeringute koostamine      

 

9.       Eesmärk: Vallale soetatakse uus vajadustele vastav buss        

      100 000 Vald 2015 

10.   Eesmärk: Olemasolevad taristud, teenused ja vabaaja väljundid on atraktiivsed kogu maakonna elanike ja organisatsioonide jaoks. ning seotud tugevalt 

turismisektoriga 

 

 

  10.1.Infomaterjalide koostamine vallas pakutavate teenuste kohta       

  10.2.Maakondlike kampaaniate korraldamine       

 10.3. Maakondlike ürituste korraldamise toetamine     

11.   Eesmärk: Parandatakse valla infoturbe võimekust  

  11.1.Infoturbe rakendamine (näit. ISKE)         

  11.2.Andmekaitse ja infoturbe juhiste koostamine ametnikele       2014 

12.   Eesmärk: Omavalitsuse tööjõudu väärtustatakse nii personalitöös kui palkades  

  12.1.Ametnike palkade konkurentsivõime suurendamine        

  12.2.Töötajatele preemiate määramine rahastustaotluste positiivsete tulemuste eest      

KÜLAELU JA VABAAEG 
 

Ees-

märgid   
Ülesanded    Tegevused   

Maksu-

mus, € 
Allikas Teostus 

13.   Eesmärk: Vald ja külavanemad teevad omavahel aktiivset koostööd külade arendamiseks   

  13.1.Külade esindajate kaasamine otsustusprotsessidesse        

   
         Vald korraldab regulaarselt külavanemate 

koosolekuid 
    

 

  
13.2.Arendustegevused ja igapäevane külade juhtimine koostöös 

külavanematega 
 

    

 

    
         Vald motiveerib külavanemaid nende ühiskondlikus 

töös     

 

14.   Eesmärk: Piirkondlikuks arendustegevuseks pakutakse tugiteenuseid   

  14.1.Nõustamisteenuste pakkumine külaelanikele      
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         Vald korraldab külavanematele koolitusi 

nõustamistöö läbiviimiseks erinevates valdkondades     

 

  14.2.Arengukavade koostamine      
 

    
         Külade ja piirkondade arengukavasid koostatakse 

külavanemate eestvedamisel     

 

    
         Külade arengukavade koostamiseks kaasatakse 

vajadusel eksperdid     

 

15.   Eesmärk: Küla kogukondadele luuakse head võimalused vabaaja veetmiseks, ühistegevusteks ja koosviibimisteks  

  15.1. Külades elukeskkonna mitmekesistamine      
 

             Kaardistatakse vajadused     
 

    
         Kaardistatakse külaplatsid, külade spordiväljakud ja 

toetatakse nende väljaarendamist     

 

    
         Viiakse ellu erinevad noorperede elukeskkonda 

parendavad arendusprojektid      

 

  15.2.Koosviibimistingimuste loomine vabas õhus ja siseruumides      
 

    

         Koosviibimiskohtade säilitamiseks viiakse läbi 

hooldustööd ja korrastatakse küla-, spordiplatsid jm 

vabaaja veetmise kohad     

 

    
         Elanike koosviibimisteks arendatakse välja 

Hellamaa spordiväljaku piirkond, ehitatakse vabaõhulava     

 

    
         Kallaste küla elanike koosviibimisteks arendatakse 

külasadama piirkonda      

 

  
        Teostatakse Liiva (Muhu pastoraadi) pargi hooldus- 

ja korrastustööd   

 

16.   Eesmärk: Tõstetakse Muhu saare külastuskeskkonna atraktiivsust  

  16.1.Küladevahelise avaliku ruumi korrastamine      
 

    
         Külastuskeskkonda täiendatakse ajalooliste 

külatänavate taastamisega     
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  16.2.Külade aktiviseerimine      
 

             "Aasta küla" tunnustamine     
 

            Heakorrakonkursi taastamine   
 

17.   Eesmärk: Kultuuripärand on hoitud ning huvilistele ligipääsetav  

  17.1.Kirikute, kalmistute ja pühapaikade hooldamine      
 

             Hooldustegevused viiakse läbi valla kaasabil     
 

  
17.2.Kirikute kõrvalhoonete korrastamine uute funktsioonide 

käivitamiseks 
 

  

 

  

    
         Korrastatakse ja võetakse kasutusele Muhu 

Katariina kiriku pastoraadihoone     

 

    
         Arendusprojekte viiakse läbi koguduste ja valla 

vahel toimuva koostöö raames     

 

  17.3. Ajalooliste ehitiste ja mälestiste taastamine ja korrastamine      
 

             Piiri magasiaida korrashoiutööd 20 000 Vald 
 

           Muhu maalinna korrastamine ja arendamine 
 

15% (EL 

fondid) 

 

18.   Eesmärk: Säilitatakse Muhu Muuseum kohaliku pärandkultuuri keskusena  

  18.1.Muuseumi uue arengukava koostamine      
 

  18.2.Koguva magasiaida rekonstrueerimine  
  

 

  
         Tähistada endise hoone asukoht, võtta kasutusele 

virtuaalaidana 
60 000 

40% (EL 

fondid 

 

  18.3.Muuseumi infopunkti rajamine Liiva pastoraadi hoonesse      
 

             Tutvustatakse Muhu muuseumi objekte ja tegevusi     
 

             Kajastatakse Muhu saare arengulugu     
 

           Muinsuskaitset puudutavate teemade tutvustamine   
 

 
18.4. Muhu Muuseumile täiendavate ekspositsioonipindade rajamine 

Muhu valla territooriumil 
 

  

 

 18.5.Kohviku ja poe käivitamiseks tingimuste loomine    
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  18.6.Koostöö kõrgkoolidega        
 

 18.7.Uue Muhu-teemalise püsinäituse koostamine    
 

19.   Eesmärk: Muhu pärandkultuuri laiaulatuslik tutvustamine  

  19.1.Tutvustused läbi taidluse, käsitöö, kultuuriloo ja ehituslike näidiste         
 

  19.2.Pärandkultuuri radade loomine ja hooldamine      
 

           Kalmistute kaardistamine   
 

20.   Eesmärk: Kultuuriüritustes ja harrastustegevustes  osalemiseks parandatakse ja mitmekesistatakse kohalikke tingimusi  

  20.1.Vabaõhulavade rajamine         
 

             Hellamaa vabaõhulava 
35 000 

15% (EL 

fondid) 

 

           Liiva vabaõhulava   
 

  
20.2.Muhu Spordihalli kohandamine Muhu Kultuuri- ja 

vabaajakeskuseks 
(vt. Noorsootöö) 

  

 

  
20.3. Muhu Spordihalli ja spordiväljaku rekonstrueerimine ning inventari 

uuendamine ja kaasajastamine 
 

20 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  20.4.Hellamaa spordiväljaku uuendamine ja kohandamine üritusteks      
 

  20.5.Hellamaa külakeskuse rekonstrueerimisprojekti koostamine      
 

  
20.6.Erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamine ja läbiviimise 

toetamine 
 

    

 

    
         Rahvaspordiürituste tutvustuskampaaniad (Muhu 

Jooks, matkad, moto jne)     

 

             Detailse kalenderplaani regulaarne täiendamine      
 

  20.7. Liiva staadioni projekteerimine ja rajamine      
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21.   Eesmärk: Parandatakse võimalusi spordi ja kehakultuuriga tegelemiseks    

  21.1.Külade spordi- ja vabaajavõimaluste toetamine      
 

  21.2.Liiva staadioni väljaehitamine      
 

  21.3.Tervise-ja suusaradade rajamine        
 

             Liiva suusarada      
 

             Piiri tervise- ja seiklusrada     
 

           Ülemuhumaaliste matkaradade rajamine  
  

 

  21.4.Hokiväljaku rajamine        
 

  21.5.Spordirajatiste hooldustehnika soetamine  
70 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  
21.6.Merehariduse ja veespordiga seotud tegevuste jaoks tingimuste 

loomine 
 

  

 

  21.7.Muhu Spordihalli ruumide rekonstrueerimine    
40 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  
21.8.Polüfunktsionaalse piiretega kunstmuruväljaku rajamine Liiva 

staadionialale  
 

50 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  21.9.Välisspordivahendite uuendamine Liiva staadionialal    
20 000 

15% (EL 

fondid) 

 

 21.10. Ujula projekteerimine ja rajamine  
60 000 

15% (EL 

fondid) 

 

KESKKOND JA PLANEERING 
 

Ees-

märgid   
 Ülesanded    Tegevused   

Maksu-

mus, € 
Allikas Teostus 

22.   Eesmärk: Koostatakse uus Muhu valla üldplaneering ja sellest tulenevad planeeringud.  

  22.1.Uue üldplaneeringu koostamine    Vald 
 

  22.2.Üldplaneeringust tulenevate planeeringute koostamine    
 

    
         Koostatakse miljööväärtuslike alade 

teemaplaneering  Vald 

 

    
         Koostatakse vallale oluliste kinnistute 

detailplaneeringud (Vahtna, Hariduse, Tammiotsa jne)   Vald 
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23.   Eesmärk: Loodus-ja kultuuriobjektid on hoitud ning huvilistele ligipääsetavad    

  23.1.Korraldada väärtuslike pärandkultuurmaastike esinduslike näidiste taastamine ja korrashoid     
 

    
         Koostatakse kohaliku kaitse all olevate alade 

kaitsekorralduskavad ja/või inventeerimine 3 000  

 

    
         Taastatakse ja tähistatakse kohaliku- ja muinsus 

kaitse all olevad alad   

 

             Koostatakse infomaterjalid kaitsealade kohta   
 

  23.2.Selgitada välja ja võtta vajaduse korral täiendavalt kohaliku kaitse alla kohaliku tähtsusega kultuuri-ja loodusmälestised   
 

    
         Kohaliku tähtsusega kultuuri-ja loodusmälestised 

kaardistatakse   

 

             Piiri magasiaida kohaliku kaitse alla võtmine   
 

  23.3.Muhu arhitektuurilise eripära hoiu soovituste koostamine     
 

24.   Eesmärk: Vald edendab metsamajandamise kultuuri  

  24.1.Heakorraeeskirja täiendamine metsandustegevuste kohta      
 

25.   Eesmärk: Enamkasutatavate puhkealade korrashoidmine  

  25.1.Väina tammi kanali korrastustööd  
20 000 

15% (EL 

fondid) 

 

 
25.2. Otsitakse lahendusi Väikese väina erinevate osade vahel 

veevahetuse parandamiseks 
 

  

 

  
        Tammiavade rajamine koostöös Maanteeameti, 

naabervaldade, Keskkonnaameti jt   

 

  25.3.Vahtna lautri ja rannaala korrastus  
10 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  25.4.Puhkealade hooldamine      
 

 25.5. Liiva (Muhu pastoraadi) pargi ja kirikuaia korrashoid    
 

26.  Eesmärk: Taastuvenergia lahenduste kasutamine laieneb    

  26.1.Uuenduslike taastuvenergia lahenduste kasutamine      
 

    
         Vald võtab uuenduslikud tehnilised lahendused 

kasutusele avalikel objektidel     
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         Vald korraldab uuenduslike taastuvenergia 

lahenduste tutvustustööd     

 

  26.2.Kohalikku miljööd arvestavate taastuvenergia lahenduste piirangute väljatöötamine     
 

27. Eesmärk: Vallas olevad avalikud teed ja parklad on heas korras ja külavahelised teelõigud on tolmuvabad    

  27.1.Kindlustatakse normaalse sagedusega kohalike kruusateede hooldus       
 

    
         Koguva dolokivikarjääri kaevandamisloa 

taotlemine ja maavara kasutusele võtmine 6 000 Vald  

             Teehooldustehnika soetamine 20 000 Vald  

    
         Kuivendustööd (magistraalide korrastamine 

teedeehituseks)    

  27.2.Rekonstrueerida vanad teelõigud     

             Võiküla munakivitee renoveerimine   600 000 Vald, Riik  

  27.3.Jätkata külavaheliste teelõikude viimist mustkatte alla  250 000 Vald  

  27.4.Koostöös Maanteametiga viia mustkatte alla Muhu põhja- ja lõunaring  Riik  

  27.5.Parandada jalgratturite ja jalakäijate liiklusohutust       

  
          Liiva-Piiri kergliiklustee projekteerimine ja 

rajamine 300 000 Vald, Riik 2013-2015 

    
         Piiri - Väikese väina tammi kergliiklustee 

projekteerimine ja rajamine  Vald, Riik  

    
         Liiva-Hellamaa kergliiklustee projekteerimine ja 

rajamine  Vald, Riik  

    
         Jalgrattateede korrastamine ja täiendav 

viidastamine    

             Liiva küla liiklusohtliku teelõigu rekonstrueerimine    Riik 2015 

             Täiendavate ohutusmärkide paigaldamine    

    
         Sõidukite ja kergliiklejate nähtavuse parendamine 

kõrvalteedel    

             Liiva küla kergliiklustee projekteerimine ja 300 000 15% (EL  
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rajamine  fondid) 

  
 

27.6.Arendada bussiootepaviljonide võrku   
 

   

    
         Uuendatakse või vahetatakse välja 

bussiootepaviljonid 6 000 Vald  

  27.7.Rajada parklad külastuskohtade juurde       

             Ehitatakse välja lasteaia ja spordihalli parkla 
65 000 Vald 2015 

           Ehitatakse välja ambulatooriumihoone parkla 
45 000 Riik 2015 

           Ehitatakse välja Liiva avalik parkla 40 000 Vald, Erasektor  

  
         Parandada külaliste teenindustingimusi Koguva 

parklas    

  27.8.Liiva ja Piiri tänavavalgustuse rekonstrueerimine     

  
27.9. Liiva küla sadevete juhtimise süsteemi projekteerimine ja 

väljaehitamine 
 

   

 
27.10 Liiva küla keskuse projekteerimine, arhitektuurikonkursi 

korraldamine 
 

   

28.   Eesmärk: Jätkatakse väikesadamate arendustegevust  

  
28.1.Tagada olemasolevate sadamate toimimine paadi-või 

külalissadamatena   
 

   

             Kallaste sadama arendus 
500 000 

20% (EL 

fondid)  

           Võrkaia sadama arendus    

             Sadamate ja lautrite hooldus    

    
         Sadamate ja lautrite tingimuste parandamine Muhu 

saare ja Kesselaiu vahel püsiühenduse pidamiseks    

  28.2.Tugevdada mereohutust     

    
         Mereturvalisuse tõstmine läbi vabatahtlike 

tegevuse ja sadamakeskkondade arendamise    
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         Mereohutuse kohta teabe jagamine ning 

hariduslike programmide korraldamine (sh. noorsootöö)    

29.   Eesmärk: Majapidamiste heitvee käitluse taseme tõstmine  

  
29.1.Teavitatakse aktiivselt heitvee käitluse nõuetest ja nõustatakse 

kodumajapidamisi 
 

   

             Viiakse läbi koolitus- ja nõustamistegevusi    

  
         Kampaania kasutuseta kaevudest teavitamise kohta 

tamponeerimise eesmärgil    

  
         Töötada välja variandid hooajaliste reovete 

kogumiseks ja käitlemiseks    

30.   Eesmärk: Tuletõrje veehoidlate võrgustiku arendamine  

  
30.1.Igal aastal ühe tuletõrje veevõtukoha rekonstrueerimine või 

ehitamine 
 

   

             Koostöö eramaaomanikega    

31.   Eesmärk: Otsitakse lahendusi jäätmeveo ja –käitluse paremaks korraldamiseks väikesaartel (Kesse, Viire)  

        

MAJANDUSARENG  

Ees-

märgid   
 Ülesanded    Tegevused   

Maksu-

mus, € 
Allikas Teostus 

32.   Eesmärk: Soodustatakse ettevõtlust  

  32.1.Arendada ettevõtlustingimusi     

             Koostatakse ettevõtluskeskkonna arengustrateegia    

             Arendatakse ettevõtluspindasid ja toetavat taristut    

    

         Omavalitsus pakub tuge kaugtöökeskuste loomisel 

ja vastava tööhõive korralduses (hoone, raamatupidamine, 

outsourcing jne.). 
   

             Arendatakse ühisturustuspunkte ja ühisettevõtlust     
 

  32.2.Ettevõtlusalase nõustamisteenuse kättesaadavuse parandamine      
 

             Konsultantide kaasamine     
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             Ettevõtluse infopäevade korraldamine     
 

  32.3.Valla veebilehel ettevõtete tutvustamine (detailne info)      
 

  
32.4.Turuplatsidel aktiviseeritakse kauplemist läbi tingimuste 

parendamise ja regulaarsuse ürituste korraldamisel 
 

    

 

33.   Eesmärk: Turundatakse aktiivselt ettevõtluskeskkonda  

  33.1.Turundada Muhu saare ettevõtluskeskkonda      
 

    
         Levitatakse infot ettevõtlustingimuste kohta (sh. 

arendusalad)     

 

    

         Levitatakse infot sotsiaalsete hüvede kohta 

ettevõtluse arendamisel Muhu vallas (lasteaed, huviringid 

jne.)     

 

    

         Korraldatakse tutvustuspäevi  rohelise energia 

valdkonnas, disiaini ja käsitöö erilaladel, pärandkultuuriga 

seotud ehitustegevuses, rahvusköögis ja teistel 

huviäratavatel teemadel 
    

 

  33.2.Kohalike ettevõtete tunnustamine      
 

             Korraldatakse konkursse 1 000 Vald 
 

  33.3.Külastajate suunamine peamarsruudist eemale    
 

    
         Luuakse teeviitade süsteem, et tutvustada 

ettevõtlust ja vaatamisväärsusi kõrvalteedel   

 

    
         Erinevate piirkondade tutvustamine läbi jalgsi-ja 

jalgrattaturismi arenduse   

 

  
         Teeviitadel kajastatakse vahemaad erinevate 

punktide vahel   

 

34.   Eesmärk: Tugevdatakse ettevõtete ühistööd  

  34.1.Muhu toodete jaoks ühise kaubamärgi loomine ja kampaaniad  2 000 Vald 
 

35.   Eesmärk: Töötajaskonna järelkasvu ja tööealiste kvalifikatsiooni tõstetakse läbi vallas korraldatavate haridusprogrammide.   

  35.1.Täiskasvanute haridusprogrammid      
 

  35.2.Õpilasettevõtluse programmid      
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  35.3. Töötajate täiend- ja ümberõppe soodustamine      
 

    
         Koostöös erinevate organisatsioonidega pakutakse 

aktiivset nõustamist erihariduse valikul     

 

    
         Teenindussektoris suurendatakse keelteoskust ja 

teenindustöö kvaliteeti läbi koolitusprojektide     

 

    
         Laevaehituse kompetentsi suurendatakse läbi 

koolitusprogrammide     

 

36.   Eesmärk: Muhu on tuntud kui kohalikule kultuuri ja looduspärandile toetuv vääristurismi sihtkoht    

  
36.1.Saare külastusaja suurendamiseks turismitoodete ja -teenuste 

ühisturundamine 
 

    

 

    
         Tervikkujunduse ja teavitussüsteemi loomine  

Muhu teedel 20 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  36.2.Uute ja olemasolevate turismitoodete arendamine      
 

             Rattaradade hooldus, kirjeldamine, märgistamine     
 

             Matkaradade rajamine, kirjeldamine, märgistamine     
 

  
         Väikese väina tammi puhkeala ja paadikanali 

rajamine   

 

    
         Vahtna linnuvaatlustorn, sildumiskoht ja 

telkimisplats 40 000 

15% (EL 

fondid) 

 

    
         Vahtna sadamakompleksi varemete 

konserveerimine ja eksponeerimine 10 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  
 

           Puhketingimuste loomine ja kohtade rajamine 12 000 

15% (EL 

fondid) 

 

    
         Linnuvaatluskohtade rajamine 20 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  36.3.Puhkemajanduse arendamine metsades      
 

             Koostöö RMK-ga     
 

  36.4.Vaatamisväärsuste korrastamine ja viidastamine      
 

  36.5.Arendada oskusteavet ja inimressurssi        
 

             Turismikoolituste korraldamine       
 

37.   Eesmärk: Põllumajandus ja kalapüük on saanud jätkusuutlikuks  
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37.1.Teavitada ja nõustada talunikke ja kalureid arengutoetuste 

võimaluste ärakasutamiseks   
 

    

 

  37.2.Jätkata osalust EL-i programmide tegevusgruppides       
 

             MTÜ Saarte Koostöökogu       
 

             MTÜ Saarte Kalandus       
 

38.   Eesmärk: Liiva küla arendamine atraktiivseks külastuskeskuseks  

  
38.1.Liiva küla uue planeeringu koostamine, sh. Liiva küla keskuse 

projekteerimine 
 

6 000  

 

39.   Eesmärk: Otsitakse võimalusi pakiautomaadi süsteemi rajamiseks  

  39.1.Tutvustatakse arendusalasid teenusepakkujatele      
 

40.   Eesmärk: Muhu vald jätkab päästeteenistuspunkti toetamist selle tehnika ja tingimuste kaasajastamisel  

  40.1.Taotletakse vahendeid läbi rahastusprogrammide  
20 000 

15% (EL 

fondid) 

 

41.   Eesmärk: Muhu vald tutvustab aktiivselt taastuvenergia tehnoloogia lahendusi ja pakub nõustamisteenust  

  
41.1.Nõustamisteenuse pakkumine koostöös kohalike ja teiste 

spetsialistidega 
 

    

 

42.   Eesmärk: Kohalikule elanikkonnale metsanduse kui ettevõtlusharu tutvustamine  

  
42.1.Koostöö Riigi Metsamajanduskeskusega ja teiste huvitatud 

pooltega 
 

    

 

43.   Eesmärk: Põllumajanduse ja kalapüügi aktiviseerumist toetatakse läbi aktiivse teabe- ja koostöö  

  43.1.Põllumajanduse- ja merenduse elukutsete tutvustamine noortele      
 

             Tehakse koostööd Muhu Põhikooliga     
 

SOTSIAALKÜSIMUSED 
 

Ees-

märgid   
 Ülesanded    Tegevused   

Maksu-

mus, € 
Allikas Teostus 

44.   Eesmärk: Tehakse aktiivselt ennetustööd terviseriskide vähendamiseks  

  44.1.Koolitused ja teavitusmaterjalid koostöös Tervise Arengu Instituudiga     
 

  44.2.Terviseradade rajamine  
25 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  44.3.Regulaarsete spordiürituste tihedam korraldamine      
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  44.4.Terviseedendust toetavate hariduslike tegevuste arendamine      
 

  44.5.Teavitustöö toetamine töötervishoiu teemadel      
 

               Koostöö Töötervishoiuametiga     
 

45.   Eesmärk: Arendatakse kohalikku taristut aastaringseks elutegevuseks ning ennetatakse ilmastikust tingitud kriisiolukordasid külades   

  45.1.Tuisutõkete paigaldamine küladesse  10 000  
 

  45.2.Külade viidastamine päästeüksuste ja külastajate jaoks    
 

    
          Talude asukohtade viidad ja külavanemate infoga 

teadetetahvlid 5 200 

15% (EL 

fondid) 

 

 45.3 Mobiilse elektrigeneraatori soetamine avarii olukordadeks     

46.   Eesmärk: Pereväärtusi propageeritakse läbi ühisürituste ja eeskujude kajastamise  

  46.1. Ürituste korraldamine      
 

            Üritused peredele   
 

 46.2. Ettevõtlike perede tunnustamine ja tutvustamine    
 

            Publikatsioonid valla lehes   
 

            Suhtlusvõrgustike kasutamine   
 

            Koostöö ajakirjanikega   
 

47.   Eesmärk: Muhu valla elanikele on loodud toimiv tööbörsi teavituskeskkond  

  
47.1. Vakantsete töökohtade info kajastamine valla kodulehel Vallas ja 

maakonnas 
 

    

 

48.   Eesmärk: Parandatakse kohaliku meditsiiniteenuse võimekust  

  48.1.Koostöö tugevdamine valla ja perearstikeskuse vahel      
 

  48.2.Abi andmine perearsti tehnika soetamisel ja töötingimuste parendamisel     
 

49.   Eesmärk: Laiendatakse sotsiaalhoolekandeteenuste valikut ning tehakse koostööd erasektoriga  

  49.1.Teenuste arendamine abivajavatele       
 

               Kaardistatakse vajadused     
 

               Koostatakse tegevusstrateegia     
 

  49.2.Uute hoolekandeteenuste kavandamine ja pakkumine eakate hooldekodus     
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               päevahoid     2014 

               saun     2014 

               supiköök     2014 

               pesumaja     2014 

               morgiteenus     2014 

  49.3.Eakate Hooldekodu üleviimine uutesse ruumidesse        
 

               Hoonete rajamine   2 542 687 

 

8% (Vallad, 

Regionaalareng

u Fond) 2014 

  
49.4.Eakate Hooldekodu ruumide rekonstrueerimine sotsiaal- ja 

munitsipaal elamispinndadeks  
 

500 000 Vald 

 

  
49.5.Toimetulekuraskustega perede  ja puuetega elanike tugiteenuste 

käivitamine 
 

    

 

               Tugiperede leidmine ja koolitamine       
 

    
           Tugiisikute süsteem eakatele, peredele, puuetega 

inimestele jne.     

 

50.   Eesmärk: Kaardistatakse eakate elukorraldus ja arendatakse tugiteenuseid  

  50.1. Koduhooldusteenuste valiku laiendamine       
 

51.   Eesmärk: Töö riskirühmadega  

  51.1. Teavitustöö korraldamine ja koostöö (haridus-) asutustega      
 

52.   Eesmärk: Abivajavate majapidamiste  toetuseks korraldatakse aastaringselt kogukondlikke talguid  

  
52.1. Külades majapidamiste toetuseks vajalike talgutegevuste 

kavandamine 
 

   

 

53.   Eesmärk: Liiklusohutust suurendatakse läbi uute valla planeeringute  

54.   Eesmärk: Puhkealade ja kaitsealade väärkasutuste tuvastamiseks kasutatakse valvesüsteeme    

  54.1.Asukohtade kaardistamine        

  54.2.Tehnika soetamine        

HARIDUS 
 

Ees-  Ülesanded    Tegevused   Maksu- Allikas Teostus 
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märgid   mus, € 

55.   Eesmärk: Muhu põhikooli ja lasteaia kuvand on tuntud  

  55.1.Teavitustöö ja info jagamine erinevate infokanalite kaudu        

  
55.2.Info jagamine koostöös Muhu vallavalitsusega õppeasutuse ja 

valla kodulehel ning ajalehes Muhulane       

 

  55.3.Õpilaste saavutuste ja tegevuste avalikustamine ning levitamine        

  55.4.Haridustöötajate tunnustamine        

    
         Õpilasesindus kaasatakse haridustöötajate 

tunnustamiseks     

 

    
         Lastevanematelt kogutakse ettepanekuid ning 

antakse võimalus haridustöötajate tunnustamiseks     

 

56.   Eesmärk: Rakendatakse mitmekülgseid haridusprogramme  

  
56.1.Muhu valla elanike õppevajaduste analüüs ja vastavate 

õppeprogrammide uuendamine 
 

    

 

  
56.2.Erinevate õppevõimaluste tutvustamine ja karjäärivõrgustiku 

kasutamine 
 

    

 

             koostöö nõustamiskeskusega Rajaleidja      
 

             koolide tutvustused     
 

             koostöö piirkondlike ettevõtjatega     
 

  56.3.Täiskasvanuhariduse propageerimine ja nõustamistegevus      
 

  
56.4.Koolituste korraldamine erinevatele sihtgruppidele Muhu 

õppeasutustes 
 

    

 

             giidide väljaõpe     
 

             täiendavad võõrkeeled     
 

             klienditeenindust     
 

             sotsiaalhooldus     
 

             meediaharidus     
 

 56.5.Kutsuda kooli esinejaid väljastpoolt      
 

  56.6.Õpilasettevõtluse käivitamine      
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  56.7.Kultuuripärandi valikaine kavandamine      
 

             Koostöö Muhu Muuseumiga     
 

  56.8.Otsida võimalusi kõrgkooli filiaali loomiseks      
 

    
         Otsida võimalusi kõrgkoolide praktika- ja 

õppebaaside loomiseks Muhus     

 

57.   Eesmärk: Korraldatakse aktiivset suhtlust ja infovahetust õppeasutuste ja lastevanemate vahel  

  57.1.Loengud lastevanematele välislektoritelt       
 

  57.2.Lastevanemate kaasamine ühisüritustesse      
 

             Lapsevanemad tutvustavad oma töökohti jne     
 

58.   Eesmärk: Õpimotivatsioon on paranenud uueneva õpitegevuse ja -keskkonna abil  

  58.1.Kaasaegsete õpimeetodite rakendamine      
 

             Interaktiivsed tehnilised lahendused 5 000 Vald, Riik 
 

  58.2.Tunnustamise süsteemi kasutus      
 

59.   Eesmärk: Kesk-, kõrg- ja kutsehariduse edukaks omandamiseks pakutakse nõustamisteenuseid  

  59.1.Nõustamistegevus vastavalt tööbörsi analüüsile       
 

             Koostöö nõustamiskeskusega Rajaleidja      
 

60.   Eesmärk: Õppeasutused teevad koostööd vallavalitsusega rahastusprojektide koostamiseks   

  60.1.Nõustajate kasutamine        

61.   Eesmärk: Toetatakse haridustöötajate enesetäiendamisvõimalusi  

  61.1.Kohustuslike kvalifikatsiooninõuete täitmine        

62.   Eesmärk: Rakendatakse erinevaid kavasid erivajadustega laste õppetööks ja koolieluks  

  62.1.Individuaalsete õppekavade rakendamine        

  62.2.Lihtsustatud õppekavade rakendamine        

63.   Eesmärk: Otsitakse erinevaid lahendusi transpordi korraldamisel haridust omandavatele saareelanikele  

64.   Eesmärk: Muhu põhikooli ja lasteaia õpikeskkond viiakse vastavusse õppekavaga  

  
64.1.Õpikeskkonna kaasajastamine erinevate ehitustegevuste ja 

vahendite läbi  
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             Soetatakse töö- ja õppevahendid 6 000 Vald, Riik 
 

  

 
           Uuendatakse ainekabinette (sh erimööbel) 

5 000 

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

             Uuendatakse infotehnoloogilist taristut 
5 400 

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

    
         Rajatakse mobiilne arvutiklass (tahvelarvutid, e-

lugerid jne) 20 000 

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

65.   Eesmärk: Huvitegevuse korraldamisel rakendatakse paindliku ajakava  

  65.1.Õpilaste vabaaja tegevuste ja nõudluse kaardistamine      
 

66.   Eesmärk: Tugiteenused on säilitatud vähemalt 2013. aasta mahus  

  66.1.Abiõpetaja rakendamine probleemi ilmnemisel       
 

  66.2.Õpetajate koolitus HEV õpilastega toimetulekuks      
 

  66.3.Õpilasesinduse kaasamine õppimise ja käitumise parandamiseks      
 

  
66.4.Lapsevanemate ja hoolekogu kaasamine lastega tekkinud 

probleemide lahendamisel 
 

    

 

  66.5.Hariduslike erivajadustega õpilaste innustamine koolitöös      
 

             parandatakse töökeskkonda     
 

             vahetatakse kogemusi teiste haridusasutustega     
 

             individuaaltundide läbiviimine     
 

67.   Eesmärk: Õpilaste teadlikkus aktuaalsetest ohtudest on paranenud  

 67.1.Loengud ja teavitustöö korraldamine lastele ja lastevanematele     

 
67.2.Koostöö erinevate organisatsioonidega ennetustegevuse 

läbiviimiseks 
  

 
 

68.   Eesmärk: Jätkatakse remonditöödega õppeasutustes  

  68.1.Kooli ventilatsiooni korrastamine ja uuendamine  
10 000 

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

  68.2.Kooli katuse remont  
4 500 

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

  68.3.Kooli välisfassaadi ja siseruumide renoveermine    
 

             värvimistööd 20 000 Vald 
 

  68.4.küttetorustiku renoveerimine   6 000 Vald  
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  68.5.Lasteaia köögibloki kohandamine söögisaaliks 
  50 000 

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

  68.6.Lasteaia mänguväljaku uuendamine 
  25 000 

15% (EL 

fondid) 

 

 68.7.Lasteaia kabinettide ja üldruumide remont ja kaasajastamine 
  

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

69.   Eesmärk: Tööruumides on parandatud akustikat ja kasutusel ohutud siseviimistlusmaterjalid  

  69.1.Lagede katmine müra tõkestavate materjalidega 
  11 000 

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

  69.2.Pinnakatete uuendamine      

     
12 000 

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

70.   Eesmärk: Tehakse koostööd kohalike tootjatega ning õppeasutustes valmistatakse toitu kohalikust toorainest   

  70.1.Koostöö süvendamine kohalike toidu ja selle toorainete tootjatega        

  70.2.Tervisliku toidu programmiga liitumine        

71.   Eesmärk: Tutvustatakse ja praktiseeritakse tervislikke eluviise  

  71.1.Spetsialistide kaasamine        

  71.2.Eeskujude tekitamine edulugude ja sportlaste kaasabil        

72.   Eesmärk: Koostöö süvendamine turvalisuse tagamiseks  

  72.1.Noorsoopolitsei aktiivsem kaasamine         

  
72.2.Koostöö Politsei- ja Piirivalveametiga, Päästeametiga, 

merepäästega       

 

73.   Eesmärk: Kooli territooriumil turvalisust tagavad kaasaegsed seadmed  

  73.1.Turvasüsteemide kasutamine 
  6 400 

15% (Riik, EL 

fondid) 

 

NOORSOOTÖÖ  

Ees-

märgid   
 Ülesanded    Tegevused   

Maksu-

mus, € 
Allikas Teostus 

74.   Muhu Noortekeskus tõstab teenuste kvaliteeti   

  74.1.Noorsootöötaja täiskoha loomine        

  
74.2.Muhu Noortekeskuse uute ruumide rajamine Muhu Spordihalli ja 

selle juurdeehituse baasil 
 

513 000 6% (Reg.fond) 2015 
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  74.3.Multimeedia huviring ja stuudio kaasajastamine   160 000 6% (Reg.fond) 2015 

75.   Noortele pakutakse ettevõtlusharidust  

  75.1.Töökasvatusprogrammide korraldamine        

  75.2.Ettevõtluspäevade korraldamine        

76.   Arendatakse loovmajandusliku ruumi ja luuakse hüppelaud paindlikeks tööviisideks  

  
76.1.Muhu saare ühine loovmajanduslik võrgustik noorte 

ettevõtlusalaste tegevuste arendamiseks 
 

    

 

  
76.2.Paindlike tööviise toetavate tehniliste lahenduste loomine, 

tutvustamine ja praktiseerimine 
 

    

 

77.   Koostöös valla ja erasektoriga arendatakse välja tegevuskohad noorte koosviibimisteks  

  77.1.Muhust väljaspool elavate noortega suhete arendamine        

    

         Virtuaalsete ja füüsiliste platvormide loomine 

mõttevahetusteks Muhu kohalike ja väljaspool elavate 

noorte vahel     

 

             Rahvusvahelistel noortevahetustel osalemine      

  

 

 

  
         Rahvusvahelise noortevahetuse korraldamine 

Muhu saarel  
    

 

78.   Noorsootööst ja noortekeskuse võimalustest teavitatakse sihtrgruppe aktiivselt  

  78.1.Perioodilised teavituspäevad lasteaiale ja koolile       

  78.2.Teavituspäevad noorsootööst regulaarsete sündmuste raames       

  78.3.Hooajaliste elanike kaasamine ühistegevustesse       

  78.4.Telefonipõhise rakenduse loomine  
2 400 

15% (EL 

fondid) 

 

             nutitelefoni tarkvara arendamine info edastamiseks      

79.   Muhu noorte esindatust laiendatakse erinevatesse tegevusvaldkondadesse ja valla töösse   

  79.1.Noorte volikogu taaskäivitamine       

  
79.2.Nõustav ja rahastav tugiprogramm enesealgutuslike 

organiseerumiste ja ühistegevuste toetuseks 
 

    

 

80.   Koosviibimiskohtadeks avalikus ruumis arendatakse tingimusi koostöös valla ja ümbruskonna organisatsioonidega  

  80.1.Välimööbli paigaldamine erinevatesse kohtadesse  
23 000 

15% (EL 

fondid) 
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80.2.Ühiste avaliku ruumi projektide käivitamine ümbruskonna 

organisatsioonidega 
 

   

  80.3.Virgestus- ja spordiala rajamine (planeerimine, projekteerimine)  
60 000 

15% (EL 

fondid) 

 

  80.4.Välise jõusaali rajamine  
36 000 

15% (EL 

fondid) 

 

KESSELAID  

Ees-

märgid   
 Ülesanded    Tegevused   

Maksu-

mus, € 
Allikas Teostus 

81.   Eesmärk: Kesselaiule luuakse aastaringsed elamistingimused  

  
81.1.Saarevahi varustamine elamistingimusteks vajalike vahendite ja 

tehnikaga (liikumisvahendid jne.) 
 

9 000 

Maavalitsus ja 

EL fondid 

 

  
81.2.Loodustsäästva ja nn targa majandmiskeskkonna arendamine 

saarel 
 

  

 

    
         Kaugtöö võimaldamiseks tagatakse kiire 

internetiühenduse olemasolu   

 

    
         Arendatakse uuenduslike taastuvenergia 

varustussüsteeme 
71 000 

15% 

(Väikesaarte 

programm) 

 

  81.3.Aastaringse ühenduse tagamine Muhu ja naaberpiirkondadega      
 

    
         Korraldatakse elanike transport Muhu saare ja 

mandrimaaga 
12 000 

aastas 

Vald ja 

Maavalitsus 

 

             Parendatakse jäätmekäitlustingimusi  
1 100 

aastas Vald 

 

    
         Toetatakse saare sadamakohtade arendamist ja 

turvalisuse tõstmist 50 000 

Erasektor ja EL 

fondid 

 

  81.4.Esmaabi võimekuse parendamine      
 

    

         Koostöö arendamine Muhu vabatahtliku 

merepääste, Päästeameti ja vabatahtlike 

päästekomandodega     

 

  81.5.Tuleohutuse korraldamine ja reageerimisvõimekuse parendamine      
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      Rajatakse lokaalne teavitusmehhanism (talude 

tulekahju- ja valvesignalisatsioonid)  
1 800 

15% 

(Väikesaarte 

programm) 

 

82.   Eesmärk: Kesselaid muudetakse atraktiivseks ja hästi kaitstud maastikuväärtustega loodusturismi sihtkohaks  

  82.1.Turismiobjektide arendamine        

    
           „Targa majandamiskeskkonna“ ja „Nutika 

rohelise saare“ kuvandi loomine ja eksponeerimine     

 

               Korrastatakse ja arendatakse matkaradasid 
300 

15% (EL 

fondid) 

 

               Arendatakse abaja laagriplatsi 
25 000 

15% (EL 

fondid) 

 

    
           Mittekasutatav päevamärk ehitatakse ümber 

vaatetorniks 55 000 

15% (EL 

fondid) 

 

               Järelevalve  korraldamine     
 

  82.2.Turistide teavitussüsteemi loomine        

    
           info transpordi ja reeglite/tavade kohta valla 

kodulehel     

 

               süvendatakse koostööd ülevedajatega     
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