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Sissejuhatus 
 
 
Puurmani valla arengukava on koostatud aastateks 2012–2025 ja tegevuskava aastateks  
2013–2016. Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seaduse (KOKS) paragrahv 37 kohaselt peab 
arengukava hõlmama vähemalt kolme eelseisvat eelarveaastat. Pikemaajaliste varaliste 
kohustuste puhul tuleb arengukava koostada vastava perioodi kohta. Viimasest nõudest lähtuvalt 
on Puurmani valla arengukava koostatud aastani 2025. 
 
Vastavalt eelnimetatud seadusele on arengukava omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu 
eesmärke määratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument. Tasakaalustatult 
arvestab see loodus-, majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna arengu pikaajalisi 
suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu lõimumisele ja 
koordineerimisele. 
 
Puurmani valla arengukava on visioonist lähtuvate eesmärkide saavutamisele suunatud 
laiapõhjaline kokkulepe. Arengukava koosneb kolmest osast: hetkeolukorra kirjeldus, probleemid 
ning pikemaajalised eesmärgid ja tegevuskava. 
 
Puurmani valla arengukava eesmärk on kujundada valla elukeskkonda nii, et tagada 
tegutsemisruum igale valla elanikule, kasvatada valla potentsiaali olla suurepärane elu- ja tööpaik 
ning suurendada elanikkonna juurdekasvu. Eesmärgi täitmiseks on arengukava koostamisel 
kaasatud erinevate huvigruppide esindajad. 
 
Käesoleva arengukava koostamise algatajateks olid Puurmani Vallavolikogu ja Vallavalitsus. 
Arengukava koostamise protsessi paremaks ja efektiivsemaks läbiviimiseks moodustati 
juhtgrupp, kuhu kuulusid eri valdkondade esindajad. Nende eestvedamisel viidi läbi hariduse, 
kultuuri, spordi, majanduse, infrastruktuuride, keskkonna, sotsiaalhoolekande ja tervishoiu 
teemagruppide koosolekud. Kokku peeti 12 teemagrupi koosolekut, kus osales umbes 40 inimest. 
Koosolekutel arutleti konkreetsete valdkondade probleemide üle, pandi paika eesmärgid ning 
tegevuskava. Arengukava tutvustati rahvakoosolekutel Puurmanis, Pikknurmes ja Sadukülas. 
 
Käesolev dokument on valminud paljude tublide vallaelanike ühistööna, olles eelduseks meie 
kodukandi arengule ja elujõule. Tegemist on dokumendiga, mis puudutab kõiki valla elanikke. 
Areng on dünaamiline ja muutuv protsess, mistõttu vajab arengukava pidevat muutmist ja 
parandamist. Jätkuvalt on teretulnud kõik head mõtted ja ettepanekud, mis Teil, hea lugeja, 
vallavalitsusele pakkuda on. 
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Mõisted 
 
Arengueesmärk – visioonist lähtuv üldkirjeldus, milleni soovitakse teatud ajaks jõuda ja mis 
on määratletav, mõõdetav ja reaalselt elluviidav. 
 
Tegevuskava – loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita püstitatud 
eesmärkide saavutamiseks koos ressursside, elluviijate ja tähtaja määramisega. 
 
Visioon – kohaliku omavalitsuse ideaalne tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada. 
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Hetkeolukorra kirjeldus 
 
 
1. Puurmani valla üldiseloomustus 
 
 
1.1 Geograafiline asend 
 
Puurmani vald asub Jõgeva maakonna edelaosas. Territooriumi suurus on 292,7 km². Vald 
piirneb lõunast Tartu maakonna Laeva vallaga, põhjast ja läänest Jõgeva maakonna Põltsamaa 
vallaga ja idast Jõgeva, Palamuse ja Tabivere valdadega. Ulatus põhjast lõunasse on 23 km, idast 
läände 14 km. Valla territooriumi läbivad Tallinn–Tartu–Luhamaa (13,5 km ulatuses) ja 
Puurmani–Voldi–Uhmardu (18 km ulatuses) riigimaanteed. Valla keskuseks on Puurmani alevik, 
mis asub maakonna keskusest Jõgeva linnast 27 km, Tartust 38 km, Põltsamaalt 20 km ja 
Tallinnast 150 km kaugusel.  
 

 
 
 
 



Puurmani valla arengukava 2012–2025. Tegevuskava 2013–2016 

 6 

1.2 Haldusüksused 
 
Lisaks Puurmani alevikule on vallas 12 küla. Kõige kaugemal valla keskusest asuvad 
Härjanurme, Jõune, Pööra ja Saduküla külad, mille seos Puurmani alevikuga on olnud ainult 
haldussidemete kaudu. 
 
Tabel 1: Külade kaugus Puurmani alevikust 

Nr Küla 
Kaugus Puurmani 

alevikust (km) 
1 Altnurga    5 
2 Jüriküla   2 
3 Kirikuvalla   5 
4 Kursi   4 
5 Laasme   3 
6 Pikknurme   6 
7 Tammiku   7 
8 Tõrve   9 
9 Härjanurme 15 
10 Jõune 13 
11 Pööra 12 
12 Saduküla 13 

 
 
1.3 Looduslikud tingimused  
 
1.3.1. Maastik 
Puurmani vald jääb kahe maastikulise regiooni – Võrtsjärve nõo ja Kesk-Eesti tasandiku – 
piiridesse. Puurmani valla piirkonnas on peamisteks maastikutüüpideks lainjad 
alluviaaltasandikud, abradeeritud moreentasandikud, jääpaisjärve tasandikud ja märgalad. Põhjast 
lõunasse läbib valda lammoruga Pedja jõgi, mida selle alamjooksul ümbritsevad ulatuslikud sood. 
 
Valla lõunaosa (eriti edelaosa) jääb loodusliku ning väheasustatud Võrtsjärve nõo soorikkasse 
piirkonda. Valla piiridesse jääb valdav osa Põltsamaa-Umbusi soostikust (kogupindala 8970 ha). 
 
Valla kesk- ja põhjaosa jääb Kesk-Eesti tasandiku piiresse. Puurmani vald jääb Põltsamaa 
ümbruse nõrgalt voorestatud lainja moreentasandiku piirkonda. See on tihedasti asustatud 
põllustatud ala, mille ääreosa madaldub Põltsamaa-Umbusi soostiku suunas ning asendub Pedja 
jõe piirkonnas puisniitude ja metsadega. 
 
1.3.2. Mullastik 
Üldiselt on tegemist nii heade (keskmine boniteet üle 45 hindepunkti) kui ka keskmiste 
muldadega (boniteet on 35–45 hindepunkti). Pikknurme ja Puurmani ümbruses levivad märjad 
leostunud mullad kuuluvad kuivendatult ja kultuuristatult viljakate ja keskmiselt viljakate 
muldade hulka, sobides hästi pikaajaliste kultuurkarjamaade rajamiseks. Pedja, Pikknurme ja 
Kaave jõe lammidel levivad märjad lammimullad, millel kasvavad rohurikkad lammirohumaad. 
Väikese osa liigniisketest muldadest moodustavad turvastunud mullad. Korraliku kuivenduse 
korral sobivad need mullad kasutamiseks kultuurrohumaadena. Saduküla kandis paiknevad 
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viljakad põllumaad (muldade hindepunkt on üle 55 palli) suhteliselt suurte massiividena. 
Valdavateks muldadeks viljakatel põllumaadel on parasniisked või nõrgalt niisked leostunud ja 
leetjad mullad. Need mullad sobivad kõikide kultuuride kasvatamiseks. 
 
1.4. Ajalugu 
 
Teated Kursi kihelkonna tekkimise ja varasema mineviku kohta on pärit 13. sajandist. Talkhofi 
(Puurmani) ordulossi nimetatakse esmakordselt seoses 1343. aasta rahvarahutustega. Kohanimi 
tuleneb endise ordumõisa Rootsi võimu aegsete omanike Buhrmeisterite perekonnanimest.  
 
Kursi kihelkonna Puurmani ja Härjanurme valla territooriumil oli neli mõisa: Puurmani, 
Härjanurme, Saduküla ja Kursi kirikumõis. 
 
1645. a annetab kuninganna Kristiina Puurmani mõisa pärastisele kindralmajor Chr. v. 
Buhrmeisterile, tema järel saab mõisa endale tema tütrepoeg Güntersberg, kelle pärijate käest 
mõis redutseeritakse, kuid jäetakse edasi rendile. 1712. a antakse mõis endisele omanikule tagasi. 
Härjanurme mõis oli Rootsi ajal Tartu asevalitseja Jobst Taube omanduses. Saduküla mõis (saksa 
keeles Saddoküll) anti 1634.a Tartu linnale tasuks Voldi (Tabivere) mõisa eest, mis linnalt ära 
võeti ja endisele omanikule tagasi anti. 
 
Kursi kihelkonnas olid luteriusu Kursi Püha Väike-Maarja kirik ja Saduküla Vaga Joosepi 
apostliku õigeusu kirik. Kursi Püha Väike-Maarja kiriku (Klein St. Marienkirche) on koguduse 
kulul ümber ehitanud arhitekt Gottfried Mühlhausen 1871–1872. a.  Kirik õnnistati 9. augustil 
1872. a. Surnuaed oli Laeva vallamaja lähedal, 16 km kirikust lõuna pool. Saduküla kirik on 
ehitatud kivist 1868.a. 
 
Töötas kaks arsti (Kursis ja Kursi kirikumõisas), ämmaemandaid oli samuti kaks (Kursi 
köstrimajas). Kursis oli ka apteek. Postkontoreid polnud, postiteenustega tegeles Puurmani 
postiagentuur alates 1923. aastast. Puurmani kollektiivkeskjaam omas 7 telefoniabonenti. Töötas 
6 kauplust (Kursi kiriku juures, Pikknurmes ja Pööra külas).  
 
1920. aastal rajati kitsarööpmeline 18 km pikkune metsaveoraudtee Jõgevalt Puurmani. Tööstus 
oli nõrgalt arenenud. Saduküla mõisas töötas piiritusevabrik. Puurmani alevikus tegutses 1963. 
aastani Kursi Võitööstus, 1976. aastani koorejaam ja 16.11.1977–01.05.1997 piima 
vastuvõtupunkt. 1991. a suvel teostati Põltsamaa Piimaosaühingu poolt endise võitööstuse 
ruumides remont. 1992. a septembris alustati juustust ja lõssist kreemide tootmine. Päevane 
tootmisvõimsus oli 8–9 tonni lõssi. Tootmine kestis pool aastat. 
 
Pikknurmes asus koorejaam ning hiljem piima vastuvõtupunkt. Piimatalitused asusid 
Härjanurmes, Pikknurmes, Tammikul, Puurmanis ja Pööra külas. Saduküla võitööstuse ruumides 
lõpetati tegevus 1976. a, Tõrve koorejaamas lõpetati piima vastuvõtmine 1975. a. Sindlimasinad 
töötasid Puurmanis ja Kursi kirikumõisas, lubjaahi tegutses Jõunes, saeveski töötas Puurmanis. 
Vesiveskid olid Jõunes (2 tk), Tõrves ja Puurmanis (2 tk). 
 
1977–1992 tegutses Sadukülas Jõgeva Teeninduskombinaadi kompleksteeninduspunkt ja 
juuksur. 1990. a asutati teenindus-toitlustuskooperatiivid Kratt (Sadukülas) ja Sõnn (Puurmanis). 
18.03.1991 asutati AS Aurem ja 03.10.1991 AS Terri-M. Seoses Põltsamaa Teenindus-
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Tootmisvalitsusele alluva Puurmani teeninduspunkti töö lõpetamisega asutati 16.07.1991 
erafirmad Mekron (tegeles teenindusega) ja Mood (tegeles õmblusega). 
 
1949. a loodi Puurmanis Kursi Masinatraktorijaam, mis 1958. a likvideeriti. 1959. a anti hooned 
Tartu põllutöömasinate tehase Võit alluvusse ning alustati elektrotehniliste toodete valmistamist. 
Tehase nimi oli Puurmani Elektrotehnikatehas.  
15.08.1962–31.12.1974 oli tehas Volta Puurmani tsehh 
31.12.1974–31.05.1976 Kalinini nim. TET Rõngu filiaali Puurmani tsehh 
31.05.1976–16.07.1986 Kalinini nim. TET Puurmani tsehh 
16.07.1986–13.12.1993 TTK Elektrotehnika Puurmani Rahvatarbekaupade Elektroonikatehas 
 
Kuni 1983. aastani  tootis tehas kõrgepinge lahklüliteid. Alates 1982. a hakati tootma 
rahvatarbekaupu, milleks olid käivitus-laadimisseadmed Start, elektrikaminad Tuluke, 
telerialused ja akude ühendusjuhtmed. Enne tehase likvideerimist töötas seal 120 inimest.  
 
26. septembril 1926. a avati Kursis pidulikult Vabadussõjas langenute mälestussammas. 
Nõukogude ajal kuju hävitati. 4. detsembril 1991. a otsustas Puurmani Küla RSN ühehäälselt 
taastada sammas Kursi kiriku pastoraadi vastas oleval maa-alal. Selle otsusega ei olnud nõus 
Puurmani elanikud. 14. mail 1992. a Puurmani Vallavolikogu otsustas taastada mälestussamba 
selle endises asukohas. Mälestussamba pidulik taasavamine toimus 23. juunil 1992. a. 
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2. Rahvastik 
 
 
2.1. Elanikkonna iseloomustus 
 
Puurmani vallas oli vallavalitsuse andmetel 01.09.2012 seisuga 1645 inimest, neist 795 meest ja 
850 naist.  
 
 
Tabel 2: Rahvaarv Puurmani vallas aastatel 1959–2012 
Aastaarv  1959 1970 1979 1989 1997 2004 2006 2008 2010 2012 
Rahvaarv  2577 2279 2137 2113 2214 1930 1865 1787 1745 1645 

 
Puurmani vallas elab 5,7 inimest km2 kohta.  
 
Puurmani valla soolis-vanuseline struktuur on suhteliselt ühtlane, ilmne naiste ülekaal tekib alles 
pensionieas.  
 
 
Tabel 3: Puurmani valla elanike arv vanusegruppide lõikes seisuga 01.09.2012 

 KOKKU 0 kuni 15 16 kuni 64 Üle 65 
 arv % arv % arv % arv % 
Kokku 1645 100 223 14 1049 63 373 23 
Mehed  795   48 111  7   554 33 130   8 
Naised  850   52 112  7   495 30 243 15 

 
 

 
Demograafiline koormuskoefitsent (lapsi ja pensionäre ühe tööealise inimese kohta) on vallas 
0,57. Tööealiste osakaal kogu elanikkonnast on 63%, laste ja pensioniealiste osatähtsus vastavalt 
14 % ja 23%.  
 
2011. aastal saabus valda elama 30 ja lahkus mujale 83 inimest. Seega mehaaniline iive -53. 
Sündis 19 ja suri 22 inimest ehk loomulik iive -3. 
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Tabel 4: Rahvastiku loomulik muutumine 

Aasta Elussünnid Surmad 
 Mehed Naised Kokku Mehed Naised Kokku 

2012 (8 kuud) 10   3 13 13 11 24 
2011 10   9 19 13   9 22 
2010   6 12 18 13   8 21 
2009 12 10 22 19   8 27 
2008   8 10 18 19 15 34 
2007   3   7 10 13   9 22 
2006   7 12 19 19 12 31 
2005   6 14 20 16   9 25 
2004   5   4   9   9   7 16 
2003   5   8 13 10 12 22 
2001 14 13 27 14 11 25 
1999   8 11 19   9 12 21 
1997 11 17 28 21 17 38 

 
Kõige enam inimesi elab Puurmani alevikus, Saduküla ja Pikknurme külas.   
 
Tabel 5: Elanike arv külades (seisuga 01.09.2012) 

 
Nr Küla Elanikke 

2007 
Elanikke 
2010 

Elanikke 
2012 

1 Puurmani alevik   656   614   586 
2 Altnurga     80     89     86 
3 Jüriküla     55     70     74 
4 Kirikuvalla     34     36     33 
5 Kursi     54     56     56 
6 Laasme     88     79     75 
7 Pikknurme   212   197   172 
8 Tammiku     83     78     77 
9 Härjanurme   102     93     79 
10 Jõune     65     59     56 
11 Pööra     84     94   106 
12 Saduküla   230   216   182 
13 Tõrve     71     64     63 
 KOKKU 1814 1745 1645 
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Kõige enam on põhiharidusega ja kõige vähem rakendusliku kõrgharidusega inimesi. 
 
Tabel 6: Hariduslik koosseis valla elanike hulgas (seisuga 01.01.2012) 
Nr Haridustase Inimeste arv % 
2 põhiharidusega   431 34,4 
3 keskharidusega   400 31,9 
4 kesk-eriharidusega   254 20,3 
5 rakenduskõrgharidusega     16   1,3 
6 kõrgharidusega   151 12,1 
 KOKKU 1252     100 

 
 
2.2. Tööhõive 
 
Puurmani vallas oli 31.08.2012 seisuga tööealisi inimesi 1049. Nendest käib ametlikult tööl 772 
inimest, kellest 429 ehk 60% on mehed ja 283 ehk 40% on naised. Seega on tööhõive määraks 
73,6%. Suurem osa ehk umbes 95%  hõivatutest töötab palgatööl. Ülejäänud töötavad isiklikes 
taludes, isiklikes ettevõtetes, oma abimajapidamises või FIE-na. 
 
Seisuga 01.09.2012 on ametlikult registreeritud töötuid 33. Peale selle esineb ka varjatud 
tööpuudust – mitteametlikke töötuid, kes ei ole tööd leidnud juba pikka aega pärast ametlikku 
töötuse lõppemist. Siia hulka kuuluvad ka inimesed, kes töötavad mitteametlikult või juhutöid 
tehes. Vallavalitsuse hinnangul suudaks umbes kolmandik praegustest töötutest pidada töökohta 
(ülejäänud kas ei taha või ei ole lihtsalt enam selleks võimelised).  
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3. Majandus 
 
 
Kuigi Eesti majanduses on viimasel aastakümnel toimunud areng tootmiselt teenindamisele, ei 
kajastu see reeglina veel Eesti maapiirkondades, kus endiselt on valdav osa elanikest hõivatud 
just tootmisega.  
 
Puurmani piirkonna olukord peegeldab selgelt maapiirkondade hetkeseisu – väga suur osa 
elanikest on hõivatud põllumajandus sektoris, samas esineb puudujääke teeninduses. Selle areng 
on aga tihedalt seotud teiste majandussektorite olukorraga. Lisaks eespool nimetatule 
iseloomustab teeninduse arengut kontsentreeritus suurematele keskustele, mis asetab maavallad 
halvemasse positsiooni.  
 
Piirkonna arengusuundade määratlemisel tuleb silmas pidada järgmisi eeliseid: 

• ülisoodne asend Tallinn–Tartu maantee ääres ning Tartu kui teadus- ja arenduskeskuse 
läheduses; 

• suhteliselt head põllumajandusmaad; 
• põllumajandusliku kogemuse ning kvalifitseeritud põllumajandusliku tööjõu olemasolu. 

 
Piirkonna majanduse elujõulisus sõltub siinpaiknevate ettevõtete konkurentsivõimest ja 
majanduse mitmekesisusest. Ettevõtete rohkus ja hästi tasuvate töökohtade olemasolu tagab 
inimestele sissetulekud ja seeläbi ka suurema vallaeelarve. Ettevõtluse madala taseme üheks 
põhjuseks on sissetulekute ja seega ka vaba kapitali vähesus. 
 
Ettevõtlus, tööstus, põllumajandus ja metsandus peavad juhinduma turul olevast nõudlusest. 
Omavalitsuspoolne sekkumine on vajalik juhul, kui need valdkonnad oma loomuliku arengu läbi 
ohustavad valla loodust ja/või elukeskkonda. Eelistatud arengusuundadeks on põllumajandus, 
põllumajandus- ja metsasaaduste ümbertöötlemine, mitmesugune väikeettevõtlus. Potentsiaali on 
turismiga seonduval ettevõtlusel. 
 
Arvestades piirkonda iseloomustavaid tegureid ning eeldusi ja üldiseid suundumusi Eesti 
majanduses on piirkonna prioriteetsed arengusuunad järgmised: 

• võimalikult mitmekesise majandusarengu soodustamine kohaliku võimu ja avaliku sektori 
kaudu, kasutades nende käsutuses olevaid ressursse ja võimalusi otstarbekalt ning 
ratsionaalselt; 

• olemasolevate ettevõtete toetamine ja soodsate tingimuste loomine uutele 
investeeringutele; 

• tähelepanu pööramine keskkonnakaitse ja säästliku arengu põhimõtetele. 
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3.1. Põllumajandus 
 
Läbi aegade on Puurmani vallas olulisel kohal olnud põllumajandus kui Eesti traditsioonilise ja 
keskkonnahoidliku elulaadi väljendus.  
 
Seisuga 31.08.2012 on Puurmani vallas moodustatud 1758 katastriüksust keskmise pindalaga 
16,1 ha, maa kogupind on 28 359,2 ha. Haritavat maad on katastriüksustel kokku 6299,4 ha; 
looduslikku rohumaad 1321,1 ha, metsamaad 16530,2ha, õuemaad 203,7 ha, vee alust maad 510 
ha ja muud maad 3494,8 ha..  
 
Kuna Puurmani vald asub põlises agraarpiirkonnas, on põllumajandus siin ka põhiliseks 
ettevõtluse haruks. Põllumajandusreformi käigus moodustati seniste kolhooside-sovhooside 
baasil rida põllumajandusega tegelevaid äriühinguid, mis on vallas suurimateks tööandjateks.  
Töötajate hulk neis on küll vähenenud, aga ikkagi on säilinud piirkonnas juhtpositsioon 
tööandjatena. Suurim tööandja Sadukülas on OÜ Härjanurme Mõis ja Puurmanis Puurmani 
Põllumajandusühistu. 
 
Puurmani valla tähtsamaks loodusrikkuseks on mets ja maa. Antud ressursse on vaja kasutada 
väga ratsionaalselt. Tuleb saavutada olukord, kus maaomanikud tunnevad oma vastutust maa 
korrashoiu eest. 
 
 
3.2. Ettevõtlus 
 
Valla kõige suuremad tööandjad on põllumajandusettevõtted. Elanikkonna (külade) säilimise 
seisukohast on väga oluline ettevõtluse areng. Seepärast on vaja luua uusi töökohti väljaspool 
põllumajandust, samuti tõsta investeerijate huvi piirkonna vastu. 
 
Ettevõtluse arengu teadlikuks soodustamiseks on avalikul sektoril rida võimalusi: 

• uute tegevusvaldkondade väljaarendamisele kaasaaitamine (transiitliikluse teenindamine 
puhke- ja turismialal); 

• tagada ettevõtjate informeeritus oma valdkonna võimalustest (turg, uus tehnoloogia, 
koolitus); 

• reklaamida piirkonda kui soodsat investeerimiskohta; 
• planeeringute koostamisel arvestada ettevõtjate vajadusi; 
• ette valmistada ettevõtluseks sobivad krundid ja piirkonnad. 

 
 
 
3.3. Teenindus 
 
Teenindusega tegelevatest ettevõtetest on paljud seotud avaliku sektoriga – haridusasutused, 
raamatukogud.  Lähtutud on põhimõttest, et kohalikele elanikele peavad olema esmatarbekaubad 
ja -teenused kättesaadavad. 
 
Vallas tegutsevad järgmised teenindusettevõtted: 
Koolid:  Puurmani Gümnaasium, Saduküla Lasteaed-Algkool 
Lasteaiad:  Puurmani Lasteaed Siilipesa 
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Noortekeskused: Puurmanis ja Sadukülas 
Tervishoiuasutused: Perearst (vastuvõtuajad Puurmanis ja Sadukülas, koduvisiidid üle valla) 
Apteek:  Puurmani apteek 
Side:   sidejaoskond Puurmanis 
Kultuurimajad: Puurmani Spordi- ja Kultuurimaja 
Raamatukogud: Puurmani ja Saduküla raamatukogud 
Muuseumid:  Kursi Pastoraadi kihelkonnamuuseum 
Spordiklubid:  Saduküla Kart, Puurmani Spordiklubi Jaks 
Kauplused: Puurmanis 1, Sadukülas 1, Pööra, Jõune, Härjanurme, Tammiku, Kursi, 

Tõrve kauplusauto peatused 
Söögikohad:  baar “Kodu” Puurmanis 
Majutuskohad: Kalatalu Härjanurmes, Jahimaja Trofee, Kursi Jahiloss 
Juuksur:  Puurmanis 
 
 
3.4. Turism 
 
Turismi arendamine mõjutab positiivselt teiste majandussektorite arengut.  
 
Turismi arendamine: 

• soodustab ja hõlbustab piirkonna sotsiaalset ja majanduslikku arengut; 
• parandab piirkonna mainet, rõhutades selle külalislahkust, suurepärast keskkonda ja 

kohalikke tooteid, luues seega uusi võimalusi väärtuste lisamiseks kohapeal; 
• parandab kohalike inimeste oskusi oma võimaluste leidmisel ja ärakasutamisel. 

 
Turism võib olla kohaliku käsitöö, toitlustamise ja teeninduse edendamise "mootoriks", sest tekib 
kohalik turg. Kõige soodsam turismitööstuse eripära maapiirkondade arengu mõttes on see, et 
enamik kasumist jääb kohalikku majandusse. Turism võib olla regulaarne ja kindel lisa 
maamajapidamise sissetulekutele.  
 
Olulisemad turismiobjektid Puurmani vallas on: 

• Puurmani mõisakompleks 
• Alam-Pedja looduskaitseala 
• Kursi kirik 
• Vabadussõja mälestussammas Kursis 
• Vabadussõja mälestussammas Sadukülas 

 
Huvipakkuv võiks olla Jõgevamaa mõisakomplekse haarav turismimarsruut: Põltsamaa– 
Lustivere–Puurmani–Visusti jne. 
 
1870. aastatel ehitatud ja krahv Gotthard Johann von Mannteuffelile kuulunud Puurmani loss ja 
park on valla üheks atraktiivsemaks objektiks. Hoonet kaunistab 25 m kõrgune kaheksatahuline 
nurgatorn. Hästi on säilinud lossi sisekujundus. Lossi ümbritseb huvitava kujundusega park, mis 
on riikliku kaitse all. Loss ja park on aastatel 2009-2012 läbinud uuenduskuuri ja muutunud 
seeläbi üheks oluliseks Jõgeva maakonna vaatamisväärsuseks. Praegu asub lossis kool. 
Huvipakkuv on ka 1648. a ehitatud Kursi kirik, mille laiendus ja ümberehitus teostati 1872. a. 
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Väga hea akustikaga kirikus on 20 registriga Sauer'i orel. Puitpastoraat aastast 1817 on säilinud 
esialgsel kujul. Haruldaste mantelkorstnatega ja topelt palkseintega hoones asub muuseum. 
 
Aktiivset puhkust Puurmani vallas võimaldab Jahimaja Trofee turismitalu Tõrve külas, kus on 
võimalik ratsutada, paate laenutada. Samuti korraldatakse 1–3-päevaseid kanuumatku mööda 
Põltsamaa, Pedja ja Emajõge. Tammemäe turismitalu pakub erinevaid matkamarsruute, kus 
põhiliselt tutvustatakse raba taimekooslusi ning ümbruse metsi. Jalgsimatkadel tutvutakse Pedja 
jõe kaunite jõeluhtadega ja huvitavate looduslike taimekooslustega. 
 
Alates 2010. aastast tegutseb OÜ Kursi Jahiloss, kes pakub öömaja, erinevaid üritusi ja võimalusi 
nii isiklike kui ka firma tähtpäevade tähistamiseks. 
 
Puurmani valda jääb ka osa Alam-Pedja looduskaitsealast. Kuna kaitseala põhieesmärgiks on 
ökosüsteemide loodusliku mitmekesisuse kaitsmine võimalikult suurel osal kaitsealal, siis peab 
turism seal olema rangelt suunatud. Kohalike valdade ning ka Tartu linna elanikele on oluliseks 
vaba aja veetmise võimaluseks harrastuslik kalapüük, marjade ja seente korjamine ning 
veematkad. 
 
Kaarepere Metsakatsejaama Härjanurme Kalakasvatuse baasil on Aarne Liiv rajanud Kalatalu 
Härjanurmes Jõune külas. Tegeletakse jõeforelli, karpkala ja vähimaimude kasvatamisega. On 
võimalik püüda kala õngega või kahvaga ja lasta see kohapeal ära valmistada. Samuti on 
võimalik kala kaasa osta.  
 
Kohalike elanike arvates on selles piirkonnas loodusturismil tulevikku. Kuid see ei saa siiski 
kujuneda massiturismiks ja valdavaks tegevusalaks siinsele elanikkonnale. 
 
Väljatöötatud loodusrajad Alam-Pedja looduskaitsealal on: 

• paadimatk mööda Pedja jõge läbi looduskaitseala; 
• jalgsimatk mööda rabasaari nn Krahvi sõjateed mööda. 
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4. Tehniline infrastruktuur 
 
 
4.1. Elamumajandus 
 
Olemasolev elamufond koosneb suurelamutest ja eramutest, sealhulgas ka taluelamutest. 
Suurelamutes omavad kortereid Puurmani Põllumajandusühistu, OÜ Härjanurme Mõis, Puurmani 
vald ja eraisikud: kokku 29 elamut 4–18 korteriga. Vallavalitsuse andmetel on põhiosas 
elamufond rahuldavas seisukorras. 
 
Ülevaadet nii eramajade kui ka kõigi eluruumide kohta ei ole vallavalitsusel ega ka ehitisregistris. 
Vallavalitsuse arvestuses on kõiki hooneid kokku 1064. Eluruume on vallavalitsuse hinnanguil ca 

900. Tegutsevad korteriühistuid on 1. Enamuse kortermaju on moodustanud ühisuse ja ostavad 
haldusteenust Elamumajanduse OÜ-lt. Paljud hooned vajaksid seinte soojustamist ning katuste 
uuendamist. 
 
Tabel 10: Hoonete ja elamute arv Puurmani vallas (2008. a seisuga) 

Hooneid kokku Elamuid kokku Korterelamuid Individuaalelamuid 
1064 900 29 871 

 
 
4.2. Soojamajandus 
 
Suurelamuid köetakse enamasti individuaalkateldega. Ülejõe elamukvartalis on kehtestatud 
kaugküttepiirkond, kus seal asuvast 7 keskküttega kortermajast on tsentraalvõrguga liitunud 4. 
Kaugkütte teenust osutab Puurmani Soojus OÜ. 
 
Puurmani valla omanduses olevaid objekte varustavad soojaga individuaalsed katlamajad, mis 
kasutavad järgmisi kütuseid: 
Saduküla Lasteaed-Algkool   - Maaküte 
Saduküla raamatukogu/noortekeskus - tahke kütus 
Puurmani Gümnaasium   - Maaküte/vedelkütus 
Vallamaja     - tahke kütus 
Puurmani Lasteaed “Siilipesa”  - tahke kütus/soojuspump 
Puurmani kultuurimaja   - vedelkütus 
Noortekeskus, ambulatoorium  - õhk-õhk soojuspumbad 
Tuletõrjedepoo    - elektriküte 
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4.3. Veemajandus, kanalisatsioon ja puhastusseadmed 
 
Veemajandus on koondunud grupiti asuvate elamute teenindamiseks, eraldi asuvad 
üksikmajapidamised omavad väikese veevõtuga šaht- või puurkaeve. 
 
Suuri veesüsteeme on valla territooriumil kaks, neist üks asub Puurmanis ning üks asub Saduküla 
keskasulas. Puurmanis, Pikknurmes, Härjanurmes ja mujal on väiksemaid veesüsteeme, mis 
varustavad elamuid ning teisi objekte. Puurkaevude keskmine sügavus keskasulates on 70–95 m.  
 
Puurmani aleviku ühisveevärk on aastatel 2009-2010 Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toel 
renoveeritud ja süsteeme teenindab ettevõte AS Emajõe Veevärk. Kogu süsteem on uus ja 
joogivee ning heitvee kvaliteet vastab kehtestatud nõuetele. 
 
Saduküla ühisveevärgi renoveerimistööd lõppesid 2012. aastal, rahastajaks samuti Euroopa Liidu 
ühtekuuluvusfond. Süsteeme haldab ja teenust pakub Kuremaa Enveko AS. 
 
Puurmani valla ühisveevärgi suunad ja probleemid on kirjeldatud Puurmani Valla ühisveevärgi- 
ja kanalitsiooni arendamise kavas aastateks 2009-2021. 
 
 
4.4. Keskkonnaseisund, heakord 
 
Üldmulje Puurmani aleviku heakorrast on peaaegu rahuldav, kuid vaadates eraldi elamutsooni ja 
ühiskondlikku keskuse haljastust, on pilt väga erinev. Vajalik on teedevõrgu ja teeäärsete alade 
tihedam hooldamine. Puudub aleviku kompleksne dekoratiivne haljastus. Tuleb pöörata 
tähelepanu Puurmani valla dekoratiivaianduse ja maastikuhoolduse ning kujunduse kompleksele 
väljaarendamisele. 
 
Nii Sadukülas kui Puurmanis on üksikuid tühjalt seisvaid ja lagunevaid hooneid. Osale on leitud 
omanikud, kuid viimased pole suutnud nende olukorda parandada. Tuleb suunata valla poolset 
tähelepanu järelevalvele. 
 
 
4.5. Elekter 
 
Elektrivõrk ja elektri müük on Eesti energiasüsteemis eraldi. Elektri ülekandega tarbijateni 
tegeleb jaotusvõrk. Puurmani valla põhiline jaotuspunkt, kus toimub 10 ja 15 kV energia 
jaotumine tarbijatele, on Puurmani 35/10/15 kV alajaam. Elektri müügiga tegeleb Tartumaa 
Elekter. 
 
Energia ülekande juures on kõige suuremaks probleemiks elektrikaod. Jõgeva 
maakonnaplaneeringu andmetel on Puurmani piirkond elektrienergia tarbimise suhtes stabiilne 
piirkond. Puurmani keskasulas on võimalik kasutada küllaltki suuri võimsusi. Elektriga 
varustatuse seisukohalt on võimalik rajada veel uusi tootmisettevõtteid 
 
Kaasajastamist vajavaid elektriliine on valla territooriumil mitmeid. Probleemiks on talukohad, 
kuhu ei lähe korralikke liine, et tagada tänapäeva kasvanud elektrienergia tarbimise juures 
korralikku ja kvaliteetset elektrienergiat. Neid probleeme on lahendatud ja lahendatakse uute 
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alajaamade juurdeehitamisega. Samuti tuleb renoveeritavate liinivõrkude ehitamisel rõhuda 
võimalikult palju maakaabelliinide rajamisele, et tagada suuremat varustuskindlust.  
 
 

4.6. Telefoniside ja internet 
 
Vallas on suhteliselt hästi väljaarendatud telefoniside. Raadiotelefonid on paigaldatud kõikidele 
sooviavaldajatele.  
 
Kogu Puurmani vald on kõikide operaatorfirmade mobiilside levialas. Valla territooriumil on 
alasid, kus levi ei ole püsiv. Puurmani alevikus asuvad EMT, Elisa (Elisa Mobiilsideteenused 
AS) ja Tele 2 (Tele2 Eesti AS) tugijaamad. 
 
Kogu Puurmani vald on kaetud läbi projekti „KülaTee3“ internetiga. Peamiselt raadiointerneti 
lahendustel loodud leviala ulatub ka valla kõige kaugematesse piirkondadesse, luues sealsetele 
elanikele ja ettevõtjatele võimaluse kasutada internetti. Ainsaks eelduseks on otse nähtavus 
signaali saatva mastiga (ette ei tohi jääda puid, hooneid jmt). Teenuse pakkujaks on AS Kernel.  
Pikknurmes ja Puurmanis Tele2 mastis ja RMK Pikknurme metskonna mastis asuvate saatjate 
vahendusel võimalik sealsetel elanikel kasutada nn. munitsipaalinternetti, mille eest tasub vald. 
Tegemist on piiratud kiirusega raadiointernetiga, mis oma kvaliteedilt jääb alla tasuliste 
püsiühendust pakkuvate firmade teenustele. Lisaks on ligi 20 perel olemas ka AS Elion poolt 
pakutav ADSL ühendus, kuid Puurmani analoogsidel põhinev telefonikeskjaam, ei võimalda 
enam antud tehnilistel tingimustel uusi kasutajaid lisada. 
 
Puurmani vald on koostöös Laeva vallaga asutanud MTÜ Valguskaabel, mille eesmärgiks on 
Euroopa Liidu struktuurifondide toel rajada valguskaablil põhinev side Puurmani ja Laeva vallas. 
2012. aasta septembri seisuga on MTÜ esitatud taotlus saanud positiivse rahastusotsuse. 
 
 

4.7. Jäätmemajandus 
 
Jäätmete kogumise süsteemi arendamine toimub valla jäätmekava alusel. Valla territooriumil 
prügilat ei ole. Jäätmed transporditakse teiste piirkondade prügilatesse. Puurmani vald on liitunud 
Keske-Eesti Jäätmehoolduskeskusega (KEJHK). Vallas toimib alates 2008. aastast korraldatud 
olmejäätmete vedu. Piirkonda teenindab 2012. aastal sõlmitud uue hankelepingu alusel AS 
Veolia Keskkonnateenused. 
 
Puurmanis asub valla jäätmejaam, kuhu elanikud saavad tuua tasuta oma vana olmeelektroonikat, 
ohtlike jäätmeid, pakendeid ja vanapaberit. Lisaks on pakendikonteinerid Puurmanis (2 kohas), 
Sadukülas ja Pikknurmes. 
 
 
4.8. Teed 
 
Puurmani vallas on riigi-, munitsipaal- ja erateid kokku  316 km. Riigiteede kogupikkus vallas on 
90 km. Vallateede kogupikkus on 39 km, millele lisandub erateede omanikega sõlmitud avaliku 
kasutuse lepingutega hõlmatud teid ligi 20 km ulatuses.  Kõik vallateed on kruusateed. Erateede 
kogupikkus on 122 km. Metskonnale kuulub metsateid 72 km. 
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Suurima liikluskoormusega on Tallinn–Tartu–Luhamaa maantee. Teede talihooldust teevad 
lepingulised partnerid ja vald oma seadmetega. Suvisel perioodil teostatakse greiderdamistöid 
vastavalt iga-aastastele sõlmitud lepingutele. 
 
Teede seisund on üldiselt rahuldav. Vallateede remonti tehakse vastavalt rahalistele võimalustele. 
 
 
 
4.9. Ühistransport 
 
Maakondliku bussitransporti ja õpilasvedu korraldab MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus, 
mille asutaja ja liige vald on. Õpilastranspordi paremaks korraldamiseks on vald käima pannud 
ka oma transpordil põhineva bussiliini Puurmani ja Saduküla vahel. 
 
Ühistranspordi seisukohast on parimad liikumisvõimalused inimestel Tallinn-Tartu maantee 
suunal, kust väljub nii Tartu, Põltsamaa kui Tallinna suunal mitmeid busse. Probleemiks on 
Pikknurme rahva liikumine Põltsamaale ja tagasi. Lahenduseks on olemasolevatele liinidele 
lisapeatuse küsimine. Vald on selles suunas ka tegutsenud ja täiendavaid peatusi on lisandunud. 
Hõredam on aga liiklus valla külade ja Puurmani aleviku vahel, kust ainult korra või kaks nädalas 
sõidab buss. Suvisel perioodil peale õpilasliinide lõpetamist on ühendus veelgi problemaatilisem. 
Samas on ühendusvõimalused siiski olemas. Vajadusel on vald korraldanud ka nn. leivaliine, mis 
korra nädalas toob inimesi valla keskusesse.
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5. Sotsiaalne infrastruktuur 
 
 
5.1. Koolid  
 
Vastavalt ajaloolistele allikatele on Puurmani vallas alates 1690. a antud kooliharidust. Momendil 
on vallas kaks kooli: Saduküla Lasteaed-Algkool ja Puurmani Gümnaasium. Viimane asub vanas, 
väga omapärase arhitektuuriga mõisahoones.  
 
2012. a septembri seisuga õppis Puurmani Gümnaasiumis 120 õpilast ja töötas 17 pedagoogi 
(ametikohti 14,12) ning 5 tugistruktuuri töötajat. Klassikomplekte on 10, kuna vastavalt 
Puurmani vallavolikogu otsusele lõpetatakse 2013. aasta sügisest tegevus gümnaasiumina ja 
jätkatakse põhikoolina. Otsuse langetamisel mängis rolli väike gümnaasiumi õpilaste arv (2010 
26 õpilast) ja riigi hariduspoliitika suunad, kus läbi rahastamise suunamise ja uute õppekavade 
rakendamise pole enam võimalik väikestel gümnaasiumitel jätkata. Õpilaskonna moodustavad 
peamiselt kodu valla ja Laeva valla lapsed. Kooli majanduspoolt ja kogu mõisakompleksi 
tegevust haldab 2011. aasta lõpus asutatud Sihtasutus Puurmani Mõis (7 töötajat). Koolil on 
kasutada renoveeritud mõisahoone. Sportimiseks kasutatakse kultuurimaja saali ning olemas on 
staadion. Koolimaja ümbritseb liigirikas (üle 50 liigi) 5,7 ha park.  
 
2012. aasta septembri seisuga õpib Saduküla Lasteaed-Algkoolis 7 õpilast ja 6 lasteaia last, 
töötab 1 õpetajat (lisaks väikese koormusega muusika ja inglise keele õpetajad), direktor, 2 
õpetajaabi ning 2 abipersonali töötajat. Esimeses klassis õpib 3 ja 4. klassis 4 õpilast. 
Prognooside kohaselt 2013. aasta sügisel kooli lapsi juurde lisandumas ei ole. Vallal on vaja 
langetada otsused kooli ja lasteaia tegevuse jätkamise osas. 
 
Mõlema kooli ruume saab vallarahvas kasutada perekondlike sündmuste tähistamiseks. 
Sadukülas kasutab külarahvas saali sportimiseks ja kohalike külapidude ning koosolekute 
pidamiseks. Koolis peetakse mitmesuguseid klubilisi kokkutulekuid.   
 
Kaks korda õppeaastas toimuvad koolis lastevanemate üldkoosolekud. Koolis töötab 
õpilasomavalitsus ja kooli hoolekogu. Õpetamismeetodite valik on mitmekesine. Arvestatakse 
õpilaste arengu eripärasusi ja vajadusel saavad õpilased osaleda konsultatsioonides.  
 
Puurmanis tegutseb Põltsamaa Muusikakooli Puurmani filiaal. Õpilastel on võimalik õppida 
klaveri, akordioni ja puhkpilli eriala. Alates 2011. aastast kasutatakse mõisahoone ruume tundide 
läbiviimiseks. 
 
Saavutused 
Õpilased on esinenud vabariiklikel ja maakondlikel aineolümpiaadidel ning konkurssidel, kus on 
saavutatud auhinnalisi kohti. Riigieksamite tulemused on aastate lõikes jäänud vabariigi 
keskmisele tasemele.  
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Traditsioonid 
Aastatega on välja kujunenud kindlad traditsioonid, mis muudavad kooli omanäoliseks ja 
eriliseks. Algklassides viiakse läbi ühisüritusi: sügis-, jõulu-, kevad- ja emadepäeva pidu, matkad 
ja ekskursioonid. 
 
Ülekoolilistest ettevõtmistest on õpilaste hulgas alati oodatud loodusnädalad, emakeelepäev, 
rebaste ja abiturientide peod. Igal aastal toimuvad koolis ka konverentsid, kus õpilased esinevad 
oma uurimistöödega. Koolipäevi rikastab ainetundide kõrval õppetööd toetav tegevus – projektid, 
õppekäigud, õpilasesinduse tegevus, spordivõistlused, laulukonkursid. 
 
 
5.2. Lasteaiad 
 
Puurmani lasteaed asutati 1958. a 25-kohalisena. Aastani 1990 kuulus lasteaed Puurmani 
tehasele. 01.09.1990 alustas tööd uus Rahva Hääle kolhoosi poolt ehitatud 140-kohaline 
lastepäevakodu. Alates 01.03.1992 kuulutati lasteaed Puurmani Vallavalitsuse alluvusse. Samast 
ajast alates sai Saduküla sovhoosile kuulunud lastepäevakodust Puurmani Lastepäevakodu filiaal. 
Aastal 2010 pärast Saduküla Põhikooli ümberreorganiseerimist moodustati Saduküla Lasteaed-
Algkool ja Saduküla rühm lahutati Puurmani lasteaiast. 
 
Hetkel töötab Puurmani lasteaias kolm rühma. Aastal 2009 avati taas sõimerühm värskelt 
renoveeritud ruumides. Personali suurus on 15 inimest. 
 
Puurmani lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgiks on toetada laste igakülgset arengut, et 
kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks. Praegune õpetajaskond 
on võimekas ja kaasaja nõuetele vastav.  Samal ajal tegeletakse aktiivselt enesetäiendamisega, et 
olla pidevalt kursis kaasaja õppe- ja kasvatusküsimustes. 
 
Lasteaia hoolekogu tegutseb aktiivselt alates 1995. õppeaastast. Hoolekogu on peamiselt 
lastevanematest moodustatud alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja 
kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele. 
 
Lasteaias toimub aastaringselt palju erinevaid üritusi lastele ja peredele. Mitu aastat on 
korraldatud ka koolieelikutele mõeldud ülevallalisi üritusi: 
- lastekaitsepäeva tähistamine 1. juunil 
- advendiajal perepäevad kodustele lastele  
 
 
5.3. Kultuur  
 
Alates 1990. a töötab Puurmani spordi- ja kultuurimaja selleks ehitatud hoones (ehitaja kolhoos 
Rahva Hääl). Alates 1.jaanuarist 1991. a on Puurmani spordi- ja  kultuurimaja Puurmani valla 
allasutus. 
 
Kultuurimaja ruume kasutatakse vaba aja huvitegevuse arendamiseks. 1985. aastast tegutseb 
Puurmani segakoor, 1989. aastast noorte näitering. Aastast 1998 töötavad treeningrühmad lastele 
ja täiskasvanutele (korvpall, võrkpall, aeroobika, ravivõimlemine, põrandapall). Kultuurimaja 
fuajees on võimalik mängida erinevaid lauamänge (koroona, lauatennis, male, kabe). 
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Kultuurimaja ruume kasutatakse aasta ringi erinevate kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks. 
Aasta läbi korraldab Puurmani kultuurimaja ansambliga peoõhtuid, peoõhtuid pensionäridele, 
teatrietendusi lastele ja täiskasvanutele, rahvakalendri tähtpäevade üritusi. 
 
Suuremad traditsioonilised üritused on: aastavahetuse pidu, vabariigi aastapäeva tähistamine, 
lastekaitsepäeva üritused, võidupüha ja jaanituli. 
 
Kursi pastoraadihoones on huvilistele avatud Kursi kihelkonnamuuseumi tuba, mis loodi Kursi 
koguduse õpetaja eestvedamisel. 
 
Puurmani vallas on kaks raamatukogu – Puurmanis ja Sadukülas. Raamatukogu teenuseid 
kasutab Puurmanis 650 inimest aastas, Sadukülas vastavalt 250. Raamatukogud koostavad 
korrapäraselt näitusi ja väljapanekuid. Puurmani raamatukogus on kaks lugejasaali ja avalik 
Interneti-punkt. Mõlema raamatukogu ruumid vajavad renoveerimist. 
 
 
Seltsitegevus 
 
2005. a asutati Puurmani pensionäride selts Ajaratas ja Saduküla eakate ühendus 2006. aastal. 
Puurmani selts on oma tegevuse lõpetanud, kuid kooskäimise traditsioon ja ühiste tegevuste 
korraldamine jätkub. Saduküla seltsile on vald andnud tasuta kasutada ruumid endises lasteaias. 
Kord kuus saadakse kokku,  käiakse ühiselt ekskursioonidel. Valla eestvedamisel korraldatakse 
igal aastal Puurmani valla pensionäridele ühine jõulupidu. 
 
2007. aastal asutati noorteühendused nii Puurmanis kui Sadukülas. Noorteühenduste kätte on 
antud ruumid, kus pakutakse nii erinevaid tegevusi kui ka üritusi. Noorteühendused on olnud 
tublid projekti kirjutajad ja on hangitud palju tehnikat ja seadmeid huvitegevuse arendamiseks. 
 
2006. aastal taastati soiku jäänud autode jäärajavõistlus Pedja jõel. Lisaks osalevad 
harrastussportlased maakondlikel üritustel (Põltsamaa Jõe Mängud, korvpalli-, jalgpalliturniirid 
jms). Tegutsevad mitmed noorte treeningrühmadele (Tantsuring Steps, korvpall, jalgpall).  
 
 
Ürituste läbiviimise paigad 
 
Kultuuri- ja spordiürituste läbiviimiseks kasutatakse Puurmani lossiparki, Saduküla parki, 
Puurmani Gümnaasiumi ruume, Saduküla Põhikooli ruume, Puurmani spordi- ja kultuurimaja 
ning selle haljasala, Puurmani ülejõeparki (laululavaga), Puurmani staadionit, Vabadussõja 
ausammaste juures asuvaid platse.  
 
Kultuurimaja on kolmekorruseline hoone. Esimesel korrusel toimuvad kehalise kasvatuse tunnid, 
treeningud ja ringide töö, peoõhtud, teatrietendused. Fuajeed kasutab oma koosviibimiste 
korraldamiseks pensionäride ühendus. Fuajeed saab kasutada ka oma perekondlike ürituste 
korraldamiseks (sünnipäevad, peielauad, kokkutulekud jms) ja koosolekute läbiviimiseks, 
lauamängude mängimiseks.  
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Teisel korrusel on ladu, muusikaklass, kontor ja fuajee. Ruume kasutatakse ringide 
harjutusruumidena, koosolekute läbiviimiseks, näituste korraldamiseks. Kolmandale korrusele 
ehitatud korteri ruume hetkel nende olukorra tõttu enam ei kasutata. 
 
Keldrikorrusel on baariruumid ja katlamaja, mis hõlmab kogu olemasolevast suurest ruumist vaid 
veerandi. Ülejäänud ruum seisab kasutuseta. Sauna kasutatakse ajutiselt duširuumina. Garderoobi 
kasutatakse ürituste ajal riietehoiuna, samas on seal võimalus mängida lauatennist. Suurim 
probleem on pinnavesi, mis jookseb keldrikorruse ruumidesse. Seal puudub ventilatsioon ning 
kanalisatsioon ei tööta. Kultuurimaja ruume ei ole remonditud avamisest alates (va teise korruse 
kabinetid). Koridorides ja trepikodades on palju niiskuskahjustusi, katus on amortiseerunud, 
aknad on kaetud soojapidamise huvides kilega, välisuksed vajavad väljavahetamist. Hoone vajab 
edasiseks ekspluatatsiooni jätkamiseks täielikku renoveerimist.   
 
 
5.4. Sotsiaalhoolekanne 
 
Sotsiaaltöö eesmärgiks on eraisikute, perede ja kogu lähiümbruse nõustamine ning toetamine, et 
iga inimene tuleks toime oma argieluga. Peamisteks riskirühmadeks on töötud, väikese 
sissetulekuga üksikvanemaga pered ja alkoholisõltlased. 01.09.2012. a seisuga oli Töökassa 
Jõgevamaa osakonnas arvel 33 Puurmani valla töötut. Abiosutajateks on riik ja kohalik 
omavalitsus. Riigilt saadakse pensioni (nii vanadus- kui ka invaliidsuspensioni), peretoetust (nii 
emadele kui lastele), toimetulekutoetust (vähekindlustatud peredele ja üksikisikuile, kelle 
sissetulekuks on ainult lastetoetus, töötu abiraha või äärmiselt madal palk). 
 
Valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi: sünni-, 1. klassi mineva lapse, Puurmani valla laste 
jõulu-, koolilõpetaja-, ravikindlustuseta isikute, vältimatu sotsiaalabi, matuse- ja teisi toetusi. 
Lisaks makstakse toetust lasteriiete ja jalanõude ostmiseks,  töövihikute ostmiseks, edukatele 
üliõpilastele ja kutsekooli õpilastele, kütte, prillide, dokumenditoetust, toetust raskes 
majanduslikus olukorras olevatele isikutele ja toetust õnnetusjuhtumi korral. 
 
Toimetulekutoetust saab vallas iga kuu keskmiselt 15  inimest. Talvel on abivajajaid rohkem, 
suvel vähem, kuna siis on lihtsam juhutöid ja teenistust leida. 
 
Vallas on 2012. a seisuga 36 raske ja 17 sügava puudega inimesel hooldaja. Puudega lapsi on 12. 
Üks vaimse puudega inimene viibib MTÜ Hellenurme Mõis. Vald kasutab peamiselt järgnevate     
hoolekandeasutuste teenuseid: SA Jõgeva Haigla hooldusraviosakond, OÜ Jõgeva 
Sotsiaalkeskuses Elukaar, MTÜ Lustivere Hooldekodu. Vald on MTÜ Lustivere hooldekodu üks 
omanikest. Vanureid, kes tulevad kodus oma eluga toime, kuid kodust enam ise välja ei pääse, 
hooldab kaks hooldustöötajat. 
 
Oluline lõik sotsiaaltöös on lastekaitse, mille eesmärgiks on laste hoolekande rahuldav 
korraldamine ning laste arenguks soodsate tingimuste loomine. Vallal on loodud lastekaitse 
töötaja ametikoht. Sotsiaaltööd on raske piiritleda ning selle tulemuslikkus sõltub eelkõige 
koostööst erinevate valdkondade struktuuriüksuste vahel. 
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5.5. Tervishoid 
 
Puurmanis töötavad perearst ja -õde/laborant. Perearsti tööpiirkonda kuulub terve vald. Teatud 
osa Puurmani valla elanikest kasutab lähiümbruse perearstide teenuseid, kuna nende teenuseid 
peetakse kvaliteetsemaks. Samuti tegutseb Puurmanis hambaarst. 
 
Apteek oli 1994. a suvest munitsipaalettevõte, käesoleval ajal osaühing. Apteek ja perearst teevad 
koostööd, tellimused tehakse perearsti soove järgides. Inimene saab oma rohu siitsamast kätte. 
Kiirabi kutsutakse kohale enamasti Põltsamaalt, samuti Jõgevalt. Raskemate juhtumite puhul 
viiakse haigeid Tartusse. 
 
 
5.6. Terviseedendus 
 
Vallas tegutseb alates 2006. aastast Tervisenõukogu, kelle ülesandeks on eelkõige inimeste 
terviseriskide vähendamine läbi tervislike eluviiside propageerimise ja erinevate ürituste 
korraldamise. 2012. aastal toimuvad treeningud (võimlemine) tööealisele elanikkonnale ja kord 
kuus tervisepäevad. 
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6. Piirkondlik koostöö ja koostöö organisatsioonid 
 
 
6.1. Piirkondlik koostöö 
 
Puurmani vald osaleb aktiivselt Põltsamaa piirkonna omavalitsuste koostöös ning tulenevalt 
omavalitsuste nimede esitähtedest käsitletakse neid kui 4P piirkonnana (Põltsamaa vald, 
Põltsamaa linn, Puurmani vald, Pajusi vald). Ühiselt on koostatud mitmeid arengukavasid 
(jäätmekava, turismiarengukava jpt) ja uuringuid (kergliiklusteede vajalikkuse uuring, Põltsamaa 
piirkonna koostöö uuring jpt) ning viidud ellu mitmeid ühiseid projekte. 
 
2010. aastal valminud Põltsamaa piirkonna koostöö uuringu kohaselt puudub Puurmani valla 
inimestel ühine tõmbekeskus ja ollakse jagunenud suhteliselt võrdselt nii Põltsamaa, Jõgeva kui 
Tartu mõjusfääri. Puurmani valla inimesed tarbivad suurema osa teenuseid oma vallas. Peamiseks 
väljast poolt tarbitavaks teenuseks on kaubandus. 
 
 
6.2. Koostööorganisatsioonid 
 
Vald on liige mitmes mittetulundusühingus.  

• MTÜ Lustivere Hooldekodu. MTÜ liikmeteks on Põltsamaa ja Puurmani vald. Ühingu 
eesmärgiks on hooldekoduteenuse pakkumine. Ühingul on tegevjuht ja organisatsioon on 
isemajandav ning Puurmani vald sihtotstarbelisi eraldisi ega teisi rahalisi kulutusi ei pea 
tegema. 

• MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus. 12 Jõgevamaa omavalitsuse poolt asutatud 
organisatsioon õpilasveoliinide ja ühistranspordi paremaks korraldamiseks. Vald osaleb 
võrdeliselt teiste omavalitsustega MTÜ ülalpidamiskuludes (1000 eurot aastas). 

• MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus. Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus on loodud 
2003. aastal eesmärgiga võtta omavalitsustelt üle kõik  jäätmehoolduse korralduslikud 
ülesanded, mis on omavalitsustele pandud Jäätmeseaduse ning teiste jäätmehooldust 
reguleerivate õigusaktidega. Ühingu liikmete arv on aastatega järjest kasvanud ja hetkel 
kuulub Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmeskonda 27 omavalitsust 6 maakonnast. 
Vald osaleb ülalpidamiskulude katmises. 

• MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda. Asutatud 2006. aastal 11 Jõgevamaa omavalitsuse, 19 
ettevõtte ja 41 kodanikualgatuse organisatsiooni poolt eesmärgiga kujundada Jõgevamaa 
elukeskkonda atraktiivsemaks, aidata ja hoogustada külaelu arengut. Vald tasub 
liikmemaksu.  

• MTÜ Jõgevamaa Omavalitsuste Liit. 1992. aastal moodustatud Jõgevamaa Omavalitsuste 
Liitu kuuluvad maakonna kõik 13 kohalikku omavalitsusüksust.  

 

Liidu eesmärkideks on Jõgeva maakonna omavalitsusüksuste ühistegevuse kaudu:  
• maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine,  
• maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine,  



Puurmani valla arengukava 2012–2025. Tegevuskava 2013–2016 

 26

• maakonna esindamine, oma liikmete esindamine ja liikmete ühiste huvide kaitsmine,  
• maakonna kohalike omavalitsusüksuste koostöö edendamine,  
• liikmetele seadusega ette nähtud ülesannete täitmiseks paremate võimaluste loomine. 
Vald osaleb proportsionaalselt elanike arvust lähtuvalt MTÜ ülalpidamiskuludes.  

 
Puurmani vald omab osalust AS Emajõe Veevärk. Valla osalus oli 2009. a algul 2199 aktsiat 
nimiväärtusega 1000 krooni (ostetud ülekursiga 1500 krooni aktsiast). Lähtudes tööde hindade 
odavnemisest ja olukorrast, et Puurmani aleviku ühisveevärgi investeeringute vahendeid jääb üle, 
otsustas Puurmani Vallavolikogu müüa 750 aktsiat ning valla osalus vähenes 1449 aktsiani.  
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Visioon aastani 2020 
 
 
 

Puurmani vald on pika ajalooga, tugeva ühtekuuluvustundega, traditsioone hoidev, 
kauni looduse ning mitmekülgse majandusega arenev omavalitus, kus on hea elada, 
õppida, töötada ja puhata. 

 
 
 
Prioriteedid 
 
 

1. Konkurentsivõimelise hariduse tagamine 
2. Mitmekülgse spordi- ja kultuurielu pakkumine 
3. Elamumajanduse arendamine  
4. Ettevõtluskeskkonna soodustamine 
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Probleemid ja arengueesmärgid aastani 2020 
 

 
7. Haridus, kultuur ja sport  
 
7.1. Hariduse probleemid ja arengueesmärgid 

 
Raske on leida kvalifitseeritud õpetajaid. Koolidesse ja lasteaeda on vaja logopeede. Sündivuse 
vähenemise tõttu langeb teatud perioodil ka õpilaste arv koolis. Soovida jätab lasteaia hoonete 
seisukord. Saduküla kooli vana osa vajab remonti. Puudus on kaasaegsetest õppevahenditest. 
Lasteaednike palgad on liiga väiksed. Lasteaedel puuduvad korralikud mänguväljakud. Paljudele 
teeb muret koostöö valla, kooli ja lastevanemate vahel.  
 
Üldine eesmärk on tagada toimiv ja jätkusuutlik haridusvõrk ning pakkuda konkurentsivõimelist 
haridust.  
 
Eesmärk: tagada toimiv ja jätkusuutlik haridusvõrk, s.h. keskenduda Puurmanis tugevale 
põhihariduse andmisele ja  kooli jätkamisele mõisakoolina. 
Ülesanded: 

• algharidus peab olema kättesaadav võimalikult kodulähedal; 
• suunata küladevaheline ühistransport nii, et lapsed käiksid Puurmani ja Saduküla koolis, 

mitte ei läheks Jõgevale või Tartusse; 
• pakkuda jätkuvalt väljastpoolt valda tulnud õpetajatele elamisvõimalusi Puurmani vallas; 
• kutsuda aastas vähemalt korra kokku haridusteemaline ümarlaud; 
• hariduslike erivajadustega lastele õppimisvõimaluse pakkumine; 
• kooli psühholoogi palkamine; 
• palgata vastavalt vajadusele huvialaringi juhte; 
• muretseda vastavalt vajadusele huvialaringidesse vahendeid; 
• pakkuda lastele võimalust ringitundides õppida lisaks arvutit ja võõrkeeli; 
• tagada kõigile soovijaile lasteaia koht. 
 

Eesmärk: Remontida hooneid, rajatisi ja ruume ning hankida uusi vahendeid.  
Ülesanded: 

• renoveerida hooneid ja rajatisi vastavalt ehitusprojektidele  ja tegevuskavale; 
• renoveerida Puurmani Lasteaed Siilipesa hoone; 
• hankida õppevahendeid ja sisustada kaasaegsed ainekabinetid koolis. 

 
Eesmärk: Väärtustada ja kujundada valla haridusasutuste mainet läbi kooli- ja ühisürituste. 
Ülesanded: 

• korraldada kooli aastapäevi ja kokkutulekuid; 
• kirjutada kohalikus ajalehes kooliüritustest; 
• uuendada pidevalt koolide kodulehti. 
 



Puurmani valla arengukava 2012–2025. Tegevuskava 2013–2016 

 29

Eesmärk: Koolituste pakkumine kõigile haridusega seotud sihtgruppidele. 
Ülesanded: 

• viia läbi koolitusvajaduse uuring; 
• korraldada koolitusi lastevanematele, õpetajatele, õpetaja abidele, koolide hoolekogudele 

ja kooli töötajatele vastavalt koolitusvajaduse uuringule. 
 
Eesmärk: Pidevalt arendada karjääri- ja kutsenõustamist ning töökasvatust. 
Ülesanded: 

• viia läbi kutsehariduse ja täiendõppe vajaduste analüüs; 
• kaasata koolist väljalangenuid karjääri- ja kutsenõustamisse; 
• korraldada laste töö- ja puhkelaagreid; 
• korraldada seminare, kutsuda esinema erinevate valdkondade esindajaid. 

 
Eesmärk: Arendada tugiõpilasliikumist Puurmani valla koolides. 
Ülesanded: 

• osaleda tugiõpilasliikumise tegevuses; 
• korraldada ühisseminare, koosolekuid. 

 
 
7.2. Kultuuri-, spordi- ja huvitegevuse probleemid ja arengueesmärgid 
 
Vallas tegutseb mitmeid huvialaringe, kuid probleemiks osalejate vähesus. Muusikakooli puhul 
on näha huvilangust ja mitmed õpilased jätavad kooli pooleli. Enamik kultuuriasutustele 
eraldatud rahalistest vahenditest kulub majanduskuludeks. Huvialaringidesse on koolivälisel ajal 
raske saada, sest ühistransport on peale koolipäeva lõppu puudulik. 
 
Suur osa elanikkonnast on passiivsed, ei taheta osa võtta kultuuriüritustest. Kurdetakse, et 
üritused on üksluised ning puudub valla omanäoline üritus. Samas on suurem osa elanikkonnast 
väikse maksejõuga, mistõttu ei saa kutsuda esinema kalleid, kuid huvitavaid esinejaid. Ka 
noorteüritusi võiks olla rohkem ning need võiksid olla mitmekesisemad.  
 
Spordirajatised on halvas olukorras, eriti staadion. Liiga vähe on spordiinventari. Vallas puudub 
korralik spordi- ja kultuurihoone, korralikke terviseradasid pole. Vähe on spordiringe ning 
sporditegevuse kavandamine jätab soovida. Sporditegevus on vaja muuta lastele atraktiivsemaks. 
Spordialane koostöö valla ja kooli vahel on puudulik.  
 
Üldiseks eesmärgiks on pakkuda kõikidele sihtgruppidele neile huvipakkuvaid üritusi, luues 
selleks eeldused ja tingimused.  
 
Eesmärk: Arendada igakülgselt kultuuri-, spordi- ja huvitegevust. 
Ülesanded:  

• viia jätkuvalt läbi külakeskustes üritusi kohalike elanike eestvedamisel; 
• viia aastas korra läbi üks valla noortepäev (14–18-aastastele); 
• viia lastekaitsepäeval läbi lastepäev; 
• korraldada koolieelikute huvitegevust (nt beebikool, kunstiring, laulustuudio); 
• vähemalt korra aastas korraldada kogu valla rahvale ühisüritus; 
• viia vähemalt  kord aastas läbi kinoõhtud; 
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• viia vähemalt aasta korra läbi kultuuri-, spordi ja huvitegevuse ümarlaud; 
• luua valla ühtne kultuuri- ja spordiürituste kalender ning avaldada see kohalikus lehes; 
• korraldada erinevaid tervisespordi võistlusi; 
• korraldada laste spordilaagreid; 
• toetada mittetulundusühingute tegevust ja nende poolt korraldatavaid üritusi. 

 
Eesmärk: Rajada ja korrastada kultuuri-, spordi ja huvitegevuseks vajalikud hooned ja rajatised. 
Ülesanded: 

• korrastada ja ehitada vastavalt tegevuskavale uusi spordirajatisi ja kultuuriobjekte; 
• tagada kaasaegsed ruumid kultuuri- ja sporditegevuse läbiviimiseks, renoveerides selleks 

olemasolev hoone või ehitades uus maja; 
• renoveerida Puurmani staadion; 
• rajada pallimänguväljakuid; 
• tagada spordi- ja kultuurihoone multifunktsionaalsus, rajades erinevatele; 

organisatsioonidele oma ruumid; noortekeskus; arendada kultuurimajas huviringide 
tegevust; viia läbi bändiproove; 

• rajada kaasaegsed mängu- ja liiklusväljakud ning terviserajad vastavalt tegevuskavale; 
• rajada vallaelanikele sobilik supluskoht. 

 
Eesmärk: Säilitada ja arendada olemasolevat raamatukogude võrgustikku. 
Ülesanded: 

• tagada raamatukogudele nõuetele vastavad kaasaegsed tingimused ja inventar; 
• kaasajastada avalikud internetipunktid; 
• renoveerida Saduküla raamatukogu ruumid; 
• Puurmani raamatukogule leida avaramad ruumid ja need renoveerida; 
• muretseda raamatukogusse arvutid, vahendid muusika kuulamiseks, filmide vaatamiseks, 

võõrkeelte õppimiseks.  
 
Eesmärk: Rakendada Puurmani lossi ja mõisaparki kultuurielu mitmekesistamiseks. 

• korraldada suviseid vabaõhuetendusi ja –kontserte; 
• osaleda vabariiklikes projektides (nt Unustatud mõisad). 
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8. Infrastruktuur, keskkond ja majandus 
 
 
8.1. Infrastruktuuriga seotud probleemid ja arengueesmärgid 
 
Puurmani vallas on palju riigiteid. Halvas olukorras on vallateed. Heakord valla keskuses ja ka 
mujal vajab parandamist. Enamik inimestele teeb muret ühistransport. Halb on külade 
omavaheline ühendus. Ühistranspordi ning teiste sidepidamisvõimaluste (nt internet) ühendus 
peaks saavutama sellise taseme, kus elanikel oleks võimalik elukohta vahetamata olla hõivatud.  
 
Üldiseks eesmärgiks on kitsaskohtade kõrvaldamise kaudu toetada säästvat ja tasakaalustatud 
arengut. Luua tingimused olemasolevate ettevõtete arenguks ning uute ettevõtete ja töökohtade 
tekkeks. 
 
Eesmärk: Korrastada pidevalt teid ja tagada liiklusohutus ning elanike turvalisus. 
Ülesanded: 

• koostada teehoiukava; 
• teostada Puurmani valla teede ehitus vastavalt ehitusprojektile ja tegevuskavale; 
• remontida avalikuks kasutamiseks kuulutatud erateed vastavalt omanikega sõlmitud 

lepingutele ja Puurmani Vallavolikogu poolt paika pandud tingimustele; 
• niita valla teede ääri; 
• leida võimalusi kergliiklustee rajamiseks Puurmani ja Pikknurme vahele; 
• kergliiklustee rajamine Puurmani alevikus Jõgeva mnt äärde; 
• hööveldada regulaarselt teid; 
• paigaldada turvakaameraid. 

 
Eesmärk: Paigaldada ja korrastada vastavalt vajadusele tänavalgustust. 
Ülesanded: 

• tellida tänavavalgustuse ehitusprojektid vastavalt tegevuskavale; 
• teostada ehitustööd vastavalt ehitusprojektile ja tegevuskavale. 
 

Eesmärk: Tagada elanike vajadusi rahuldav, kuid samas ökonoomne ühistransport. 
Ülesanded: 

• kaardistada elanike reaalsed vajadused ühistranspordi kasutamiseks; 
• teha vastavalt elanike küsitluse põhjal selgunud tulemustele bussireisifirmadele ettepanek 

liinide muutmiseks; 
• lisada vastavalt elanike küsitluse põhjal selgunud tulemustele küladevaheliseks 

liiklemiseks lisabusse; 
• vaadata igal aastal üle busside marsruudid ja ajagraafikud ning korrigeerida neid vastavalt 

elanike reaalsetele vajadustele. 
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Eesmärk: Luua tingimused elamumajanduse arenguks. 
Ülesanded: 

• koostada elamuehituseks mõeldud maade detailplaneeringud; 
• rajada planeeritud aladele vajalikud kommunikatsioonid; 
• müüa elamukrunte; 
• nõustada korterelamuid ühistute loomisel; 
• luua stardiabifond korteriühistute loojatele; 
• müüa vallale mittevajalikud hooned; 
• luua korterifond õpetajatele ja teistele valla vajalikele spetsialistidele. 

 
Eesmärk: Arendada ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arendamise kava (ÜVK) alusel. 
Ülesanded: 

• ehitada ja renoveerida ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid vastavalt 
ehitusprojektidele ja ÜVK-le; 

• leida rahalised vahendid  ja renoveerida Pikknurme küla ühisveevärk; 
• soovitada talupidajatele ja üksikmajapidajatele väikepuhastusseadmete kasutamist. 

 
Eesmärk: Arendada Puurmani vallas Interneti-ühendust. 
Ülesanne:  

• teha koostööd Laeva vallaga MTÜ Valguskaabel projektide elluviimiseks; 
• jätkata vastavalt võimalustele munitsipaalinterneti pakkumist.  
 

 
8.2. Keskkonnaga seotud probleemid ja arengueesmärgid 
 
Puurmani vallas asuv Pedja ja Kaave jõgi vajaks puhastamist ning kaldad korrastamist. 
Kasutuseta ja lagunevatele hoonetele leida heaperemehelikud omanikud või need lammutada. 
Sundida omanikke rohkem hoolitsema ja korrastama lagunevaid hooneid. 
 
Üldine eesmärk on parandada keskkonnaseisundit. Tagada inimesi rahuldav tervislik keskkond 
ja majanduse arendamiseks vajalikud ressursid loodust oluliselt kahjustamata, maastike ja 
elustiku mitmekesisust säilitades ning majanduse arengutaset arvestades. 
 
Eesmärk: Arendada jäätmemajandust. 
Ülesanded: 

• tegutseda vastavalt arengukavale; 
• jätkata koostööd Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusega; 
• tõsta elanike jäätmekäitluse teadlikkust, viies läbi näiteks infopäevi, koostades 

infovolikuid jms. 
 
 
Eesmärk: Korrastada Pedja ja Kaave jõgi. 
Ülesanded: 

• koostada Pedja ja Kaave jõgede saneerimisprojekt; 
• puhastada ja korrastada jõgi ja jõekaldad vastavalt saneerimisprojektile; 
• võtta kasutusele Pedja jõe paisul olev saarik puhkealana. 
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Eesmärk: Säilitada miljööväärtuslikud alad. 
Ülesanded: 

• koostada parkide haljastusprojektid; 
• korrastada pargid vastavalt haljastusprojektidele; 
• rajada keskasulasse lillepeenrad ja paisule ujuvad lillekorvid; 
• hooldada valla haljasalasid; 
• võtta tööle valla heakorra spetsialist. 

 
Eesmärk: Kasutuseta ja lagunenevate hoonete olukorra parandamine. 
Ülesanded: 

• teha ettekirjutusi ja vajadusel rakendada sunniraha lagunevate hoonete omanikele; 
• lammutada valla omanduses olevad kasutuseta ja lootusetult lagunenud hooned (Saduküla 

meierei) 
 
Eesmärk: Korrastada külades olevad ujumiskohad. 
Ülesanded: 

• korrastada Pikknurme paisjärve ujumiskoht. 
 
 

8.3. Ettevõtluse probleemid ja arengueesmärgid 
 
Peamiselt tegelevad ettevõtjad Puurmani vallas põllu- ja metsamajanduse ning turismindusega. 
Arvestades Puurmani valla head asukohta, võiks kohapeal olla rohkem ettevõtjaid, kes kohalikele 
elanikele tööd pakuvad. Paljud Puurmani valla elanikud käivad tööl väljaspool valda. Vallas on 
puudu vabu elamispindu, samas kui on mitmeid kasutuseta hooneid.  
 
Vallas on mitmeid huvitavaid turismiobjekte, kuid puudub oskus neid müüa.  
 
Üldiseks eesmärgiks on soodustada töökohtade säilitamist ja juurdeloomist. 
 
Eesmärk: Edastada ettevõtlusalast informatsiooni. 
Ülesanded: 

• informeerida ettevõtjaid erinevatest koolitustest, toetusmeetmetest, planeeringutest, sh 
eriti noori ja potentsiaalseid ettevõtjaid; 

• abistada ettevõtjaid asjaajamises; 
• nõustada projektitaotluste koostamist. 

 
Eesmärk: Soodustada piirkonna ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse vahelist koostööd. 
Ülesanded: 

• korraldada ettevõtjate ühiseid kokkusaamisi; 
• korraldada aastas vähemalt korra üks kokkusaamine Puurmani valla esindajate ja 

ettevõtjate vahel; 
• tunnustada ettevõtjaid (parim uus alustaja, aasta tegija jne). 
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Eesmärk: Leida enam võimalusi ettevõtjate omavaheliseks, sh ka rahvusvaheliseks koostööks. 
Ülesanded: 

• korraldada kokkusaamisi (info- ja kontaktpäevad, õppereisid, seminarid) eriala, piirkonna, 
sõprusvaldade ja -linnade ettevõtjate vahel. 

 
 
Eesmärk: Suurendada Puurmani valla kui turismikoha tuntust ja parandada turismiteabe 
kättesaadavust. 
Ülesanded: 

• koostada piirkonna turismi arengukava; 
• koostada piirkonna turismiatraktsioonide turundusstrateegia; 
• kujundada Puurmani lossist ja mõisapargist valla turismi kaubamärk; 
• tähistada turismiobjektid viitade ja siltidega; 
• tutvustada olemasolevatele ja potentsiaalsetele ettevõtjatele turismivõimalusi; 
• levitada turismialast informatsiooni valla, ettevõtjate kui ka piirkonna turismiettevõtjate 

ühise Interneti kodulehekülje kaudu; 
• anda välja piirkonda tutvustavad trükised, postkaardid, suveniirid, näitlikustatud kaart; 
• rajada J. Kuperjanovi ja Vabadussõja teemaline muuseum; 
• rajada maakonda ja valda tutvustav infopunkt. 

 
Eesmärk: Rajada tehnopark. 
Ülesanded: 

• leida vajalik maafond; 
• koostada detailplaneeringud; 
• rajada vajalikud kommunikatsioonid. 
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9. Sotsiaalhoolekanne, tööhõive ja tervishoid 
 
 
9.1. Sotsiaalhoolekande, tööhõive ja tervishoiuga seotud probleemid ja arengueesmärgid 
 
Suureks probleemiks on perede väike reaaltulu. Vallas on (Töötukassa 31.08.20102 andmetel) 
kokku 33 ametlikult registreeritud töötut. Probleemidest toimetulekuga on tingitud pidev stress ja 
tervise halvenemine. Probleemiks on alkoholism ja sellest tulenev kuritegevus. 
Ebapiisavad on erivajadustega inimestele ja teistele sihtgruppidele mõeldud sotsiaalteenused. 
Puuduvad neile sobilikud töökohad. Liikumisvõimalused on piiratud. Lisaks teeb puuetega 
inimestele kui ka eakatele muret kaldteede ja käsipuude puudumine avalikes kohtades. 
Hooldekodudes on rahuldavad tingimused elamiseks. Tugi- ja kasuperesid Puurmani vallas 
peaaegu polegi. Vajadus on õpilas-turvakodu järele. Vallas ei ole taaskasutuskeskust ehk kohta, 
kuhu saaks inimesed oma korralikud, kuid mittevajalikud riided, mänguasjad jne ära tuua. 
 
Eesmärk: Säilitada olemasolev arstiabi võrgustik ja parandada arstiabi kvaliteeti Puurmani vallas. 
Ülesanded: 

• soetada arstiruumidesse kaasaegset aparatuuri; 
• osta meditsiinilise taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid vastavalt vajadustele ja 

võimalustele; 
• rajada füsioteraapiaravi kabinet; 
• hoida jätkuvalt töös Saduküla teeninduspunkt ning parendada  internetiühendust; 
• renoveerida Saduküla teeninduspunkt ja lasteaia küttesüsteem; 
• ehitada kaldtee arstiruumidesse pääsemiseks. 

 
Eesmärk: Toetada eestkoste-, hooldus- ja tugiperede liikumiste loomist. 
Ülesanded: 

• otsida eestkoste-, hooldus- ja tugiperesid ja luua vastav võrgustik; 
• selgitada kohalikus ajalehes hooldus-, eestkoste- ja tugiperede rolli ja funktsioone; 
• koolitada eestkoste-, hooldus- ja tugiperede liikumist; 
• rajada õpilas-turvakodu. 

 
Eesmärk: Teha koostööd erinevate organisatsioonidega, laiendada võrgustikutööd. 
Ülesanded: 

• teha koostööd, luua koostöövõrgustikud ning sõlmida koostöölepingud erinevate 
      organisatsioonide vahel (politsei, perearstid, õpetajad, hoolekogud jms); 
• tihendada arstide ja sotsiaaltöötajate koostööd, eelkõige probleemsete perede, 

perevägivalla ning puuetega inimestega seoses; 
• teha koostööd arstide ja õpetajate vahel tagamaks tervislikku koolikeskkonda. 
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Eesmärk: Töötute tagasitoomiseks tööturule luua aktiviseerimiskeskus või tööklubi.  
Ülesanded: 

• uurida selle vajalikkust küsitluse läbiviimise teel; 
• vastavalt uuringu tulemustele, osaleda piirkonna aktiviseerimiskeskuse või tööklubi 

loomisel või osta vajadusel aktiviseerimiskeskuse teenuseid (pikaajaliste töötute 
rehabilitatsioon). 

 
Eesmärk: Kaasata avalikkust sotsiaalsete probleemide aruteludesse muutmaks tekkinud hoiakuid. 
Ülesanded: 

• korraldada infopäevi, üritusi, seminare, koolitusi; 
• teavitada elanikke võrdõiguslikkusest. 

 
Eesmärk: Abistada vastavalt võimalustele ja vajadustele abivajajaid. 
Ülesanded: 

• nõustada ja korraldada koolitusi abivajajatele (üksikemad, noored lapsevanemad jt); 
• abistada abivajajaid abivahendite muretsemisel. 

 
 
Eesmärk: Luua võimalused inimeste tööle rakendamiseks. 
Ülesanded: 

• vahendada informatsiooni ümberõppe ja täiskasvanute täiendkoolituste kohta; 
• tellida uuring selgitamaks välja ettevõtjate tööjõuvajadus; 
• teha ettevõtjatega koostööd laste töö- ja puhkelaagrite korraldamiseks; 
• edastada koostöös ettevõtjatega informatsiooni vabade töökohtade kohta; 
• teha koostööd Töötukassa ja teiste töötutega tegelevate organisatsioonidega töötuse 
      probleemi leevendamiseks. 

 
Eesmärk: Vastavalt võimalustele pakkuda abivajajatele sobilikke elamispindu. 
Ülesanded: 

• pakkuda ja kasutada jätkuvalt sotsiaalkorterite ja varjupaiga teenust Puurmani valla 
abivajajatele; 

• rajada sotsiaalkortereid vastavalt vajadustele. 
 
Eesmärk: Propageerida tervislikke eluviise ning tegeleda haiguste ennetustööga. 
Ülesanded: 

• moodustada tervisenõukogu, kes käib koos vähemalt 3 korda aastas; 
• viia läbi tervishoiu uuringud ja statistika; 
• koostada valla terviseprofiil; 
• korraldada haiguste ennetamise ja tervislikke eluviise tutvustavaid nädalaid, infopäevi, 
      seminare ja tervisepäevi. 

 
Eesmärk: Tagada vanuritele turvaline elukeskkond ja inimlik kohtlemine. 
Ülesanded: 

• rajada vanurite päevakeskus - võimalus suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks; 
• pakkuda vanuritele psühholoogilist ja juriidilist nõustamist; 
• anda teadmisi vananemisest ja tervisekäitumisest, kehalise, vaimse ja sotsiaalse 
      võimekuse säilitamisest, mis aitab pikendada keskmist eluiga; 
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• toetada eakate seltside või ühenduste tegevust; 
• teha koostööd piirkonna teiste omavalitsustega ühise hooldekodu rajamise osas; 
• toetada hooldusteenuse ostmist; 
• pakkuda kodu kohandamise teenust puudega isikutele. 

 
Eesmärk: Pakkuda koolitusi, täiendõpet ja nõustamist erinevatele sihtgruppidele. 
Ülesanded: 

• koolitada lapsevanemaid, sotsiaaltöötajaid, hooldus- ja tugiperesid, üksikvanemaga ja 
      eestkoste-hooldusel olevate lastega peresid, eakaid jt. 

 
Eesmärk: Arendada lastekaitsetööd. 
Ülesanded: 

• jätkuvalt töös hoida laste hoolekande komisjon ja viia vähemalt kaks korda aastas läbi 
selle komisjoni kokkusaamine; 

• leida võimalus pakkuda tugiisikuteenust toimetulekuraskustes ja puudega lastele ja nende 
peredele; 

• vajadusel läbi viia erinevaid koolitusi erinevatele sihtgruppidele; 
• projektide kirjutamine laste arendamise ja kaitsmise eesmärgi nimel toimiva 

koostöövõrgustiku tööle saamine (laste, õpetajate, lapsevanemate kui ka institutsioonide 
(nt politsei, kool, vald) tasandil. 
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Lisa 1 
Tegevuskava 2013–2016 
 
 
 

Arengukava rakendamiseks jaotati tegevused kolme rühma tulenevalt rahastamise allikatest: a) eelarve – rahastamine ainult vallaeelarvest; 
b) fondid, eelarve – esmalt tehakse taotlus kaasfinantseerimise saamiseks, kuid eitava vastuse korral rahastatakse valla eelarvest vastavalt 
võimalustele c) fondid – rahastamine vallaeelarvest 20% ulatuses vaid juhul kui saadakse kaasfinantseerimine  
 

Eeldatav maksumus, EUR 
Tegevus 

2013 2014 2015 2016 
Eestvedaja 

Finantseerimise 
allikas 

Haridus 
Huvialaringijuhtide palkamine ja vahendite 
soetamine 

         
      12 800         12 800        14 000        14 000    

Kooli ja spordi- ja 
kultuurimaja direktor 

 
Eelarve 

Haridusasutuste tutvustamine väljaspool 
valda 

           
        1 000            1 000           1 000    

                              
        1 000   

 
Asutuste juhid 

 
Eelarve 

Puurmani mõisakompleksi hoonete 
arendamine ja renoveerimine 

         
      10 000        10 000        16 000        20 000   

Vallavanem, Puurmani 
Mõisa SA juhataja 

 
Fondid, eelarve 

 
Ainekabinettide sisustamine 

           
        3 200         3 200          3 500          3 500  

Kooli direktor, Puurmani 
Mõisa SA juhataja 

 
Fondid, eelarve 

 
Haridusteemalise ümarlaua korraldamine 

    
           200             200             200              200   

Haridus-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni esimees 

 
Fondid, eelarve 

 
Koolituste ja seminaride korraldamine            600             600             700               800    

Kooli direktor, Puurmani 
Mõisa SA juhataja 

 
Fondid, eelarve 

Puurmani Lasteaia soojustamine, 
rühmaruumide kaasajastamine         -                 -       70 000        70 000  

Vallavanem,  
lasteaia direktor 

 
Fondid, eelarve 

 
 
Tööõpetusklasside sisustus ja masinad         6 000         6 000           -                -       

Puurmani Mõisa SA 
juhataja, kooli direktor, 

vallavanem 

 
 

Fondid, eelarve 
Laste töö- ja puhkelaagrite korraldamine            500             500             600             600    Kooli direktor Fondid 
 
Kutsenõustamise korraldamine         1 200           1 200          1 400            1 400    

Kooli direktor, 
sotsiaalnõunik 

 
Fondid 

 

Kultuur 
Puurmani Spordi- ja Kultuurimaja 
renoveerimine     300 000      700 000           -                 -       

 
Vallavanem  

Fondid, eelarve 
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Inventari soetamine            500          9 500            1 000           1 000  

Spordi- ja kultuurimaja 
direktor, vallavanem 

 
Fondid, eelarve 

Huvialaringide toetamine (erinevad 
sihtrühmad)         9 500        10 800          12 000          13 400    

 
Vallavalitsus 

 
Eelarve 

Osalemine projektis Unustatud mõisad            320               320               400              400    Kooli direktor Eelarve 
 
 
Kultuuri- ja spordiürituste kalendri 
koostamine              30                30                30                 30    

Spordi- ja kultuurimaja 
direktor,  

haridus-, kultuuri- ja 
spordikomisjoni esimees 

 
 

Eelarve 

Kursi kirikumõisa ja kihelkonnamuuseumi 
toetamine            450             450               500              550   

 
Vallavalitsus 

 
Eelarve 

Mittetulundusühingute tegevuse ja nende 
poolt korraldatavate ürituste toetamine         5 000           5 500           6 500          7 000  

 
Vallavalitsus 

 
Eelarve 

 
Puurmani vallapäevade korraldamine         1 600           1 800           1 800            2 000    

Spordi- ja kultuurimaja 
direktor, vallavanem 

Fondid, eelarve 

Raamatukogudesse arvutite ning muusika 
kuulamiseks, filmide vaatamiseks, 
võõrkeelte õppimiseks vahendite 
muretsemine            900          1 200            1 200           1 500    

 
 
 

Raamatukogu juhataja 

 
 
 

Fondid, eelarve 
Noortepäeva ja lastekaitsepäeva 
korraldamine         1 000          1 000            1 200           1 300    

Spordi- ja kultuurimaja 
direktor 

 
Fondid, eelarve 

 
Suviste vabaõhuetenduste ja kontsertide 
pidamine lossipargis       20 000           5 000            5 000            5 000    

Spordi- ja kultuurimaja 
direktor; 

Puurmani Mõisa SA 
juhataja, abivallavanem 

 
 
 

Fondid, eelarve 
Koostöö ja ürituste korraldamine erinevate 
organisatsioonidega (teatrid jne)         2 000            2 000            2 500            2 500    

Spordi- ja kultuurimaja 
direktor 

 
Eelarve 

Traditsiooniliste kalendri- ja riiklike 
tähtpäevade tähistamine         3 800            4 500            4 800            5 000   

Spordi- ja kultuurimaja 
direktor 

 
Fondid, eelarve 

 
Kinoõhtu korraldamine            320               320               400               400   

Spordi- ja kultuurimaja 
direktor 

Fondid, eelarve 

Noortekeskuste tegevuse toetamine       25 000         29 000         29 000        32 000    Vallavanem Fondid, eelarve 
 
Noorte- ja lasteprojektide toetamine            500             500          1 000          1 000   

Noortekeskused, 
lastekaitsetöötaja 

 
Eelarve 

Raamatukogude ruumide remont       25 000         20 000           -          -       Abivallavanem Fondid, eelarve 
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Sport 
Mänguväljakute rajamine   - -            500         1 000 Vallavanem Fondid, eelarve 
Puurmani staadioni renoveerimine ja 
pallimänguväljakute rajamine  - - -         4 000 

 
Vallavanem 

 
Fondid, eelarve 

Laste spordilaagrite korraldamine  - -            500         1 000 Spordiklubi juhatus Fondid, eelarve 
Spordi seeriavõistluste korraldamine 
(pallimängud, talisport, mootorisport jne)         2 000           2 500            3 000            3 000    

 
Spordiklubi juhatus 

 
Fondid, eelarve 

Spordirajatiste korrastamine         3 000          3 200            3 500            3 500   Vallavanem Fondid, eelarve 
       

Infrastruktuur 
Pikknurme küla ühisveevärgi 
renoveerimine         -     200 000     200 000  _ 

 
Vallavanem 

 
Fondid, eelarve 

Päästekomando hoone renoveerimine            500       30 000         5 000        1 000 Abivallavanem Fondid, eelarve 

Valguskaabli ehitus Kärkna-Laeva-
Puurmani-Pikknurme       30 000 - - 

 
- 

 
Vallavanem 

 
Fondid, eelarve 

Saduküla endise meierei hoone 
lammutamine  -      15 000 - - 

 
Külaselts, vallavanem 

 
Fondid, eelarve 

Elamuehitusala kommunikatsioonide 
ehitusprojektide koostamine  - - - 

 
      6 000 

Majandusnõunik, eelarve- ja 
majanduskomisjoni esimees 

 
Eelarve 

Teedeehituse tegevuskava koostamine            650 - - - Majandusnõunik Eelarve 
Puurmani valla teede süsteemi loomine ja 
tähistamine         2 000   - - - 

 
Majandusnõunik 

 
Eelarve 

Bussiootepaviljonide ehitamine ja 
korrastamine         -            1 000            1 500 - 

 
Vallavanem 

 
Eelarve 

Teeäärte niitmine         1 600          1 600           1 700         2 000    Majandusnõunik Eelarve 
Teede ehitus vastavalt tegevuskavale       10 000         20 000         40 000        40 000    Majandusnõunik Fondid, eelarve 
Luua korterifond õpetajatele, remontida 
olemasolevad korterid         -         6 000           4 500           5 000    

 
Vallavanem 

 
Fondid, eelarve 

Puurmani aleviku tänavavalgustuse 
renoveerimine         1 000               500         3 500          3 500    

 
Majandusnõunik 

 
Fondid, eelarve 

Saduküla tänavavalgustuse korrastamine            500              500         1 500          1 500    Majandusnõunik Fondid, eelarve 
       

Keskkond 
Lillepeenarde rajamine keskasulasse ja 
ujuva lillekorvi paigaldamine paisule       -           1 000             500    

 
         500 

 
Majandusnõunik  

 
Eelarve 
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Mõispargi rekonstrueerimise II etapp, 
parkla rajamine         2 000       160 000        60 000              -       

Abivallavanem, Puurmani 
Mõisa SA juhataja 

 
Fondid, eelarve 

Ohtlike jäätmete kogumisringide 
korraldamine            200              200               250    

        
          250    

 
Majandusnõunik 

 
Fondid 

Kord aastas prügikogumisnädala 
läbiviimine, avalike prügikonteinerite 
paigaldamine koristusperioodiks         1 000            1 200            1 500           1 500    

 
 

Majandusnõunik 

 
 

Fondid, eelarve 
Pedja jõe tervendamise projekti koostamine         3 200    - - - Vallavanem  Fondid, eelarve 
Pedja puhastamine (niitmine, sette 
eemaldamine, kalapääsu rajamine)     150 000    -    160 000 - 

 
Vallavanem  

 
Fondid, eelarve 

Pedja jõe saariku korrastamine             500               500             500             500     Vallavanem Fondid 

Ülejõe pargi korrastamine         3 200           3 200            3 500          3 500    Maanõunik  Fondid 

Kaave jõe tervendamine ja korrastamine            500               500    - - Vallavanem Fondid 

Ettevõtlus 
 
Ettevõtjate tunnustamine          1 000            1 000          1 300    

 
      1 500 

Vallavanem,  
volikogu esimees 

 
Eelarve 

Ettevõtjatega kokkusaamiste ja 
infopäevade korraldamine            600             900            1 200    

        
       1 500    

Vallavanem,  
volikogu esimees 

 
Fondid, eelarve 

Tehnopargi arendamine - -       10 000    100 000     Majandusnõunik Fondid, eelarve 

Turism 
Piirkonda tutvustavate turismialaste 
infomaterjalide koostamine            500           1 000    

  
        1 000    

 
      1 000 

 
Vallavanem 

 
Fondid 

Turismiobjektide tähistamine, siltide ja 
viitade paigaldamine           -                  700            1 000           -       

 
Majandusnõunik 

 
Fondid 

Puurmani mõisapargi ja lossi reklaamimine 
valla turismialase kaubamärgina            700              800            1 000           1 000 

Vallavanem,  
kooli direktor 

 
Fondid 

 

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid 
Kaldteede, trepi käsipuude rajamine            -           3 000            -       - Majandusnõunik Eelarve 
Pikaajaliste töötute rehabiliteerimine            500          1 500          1 500         2 000    Sotsiaalnõunik Eelarve 
Arstiruumide remont            -            1 000         1 000            -      Majandusnõunik Fondid, eelarve 

Koolituste läbiviimine eestkoste-, hooldus- 
ja tugiperedele            350               400             450    

 
        500    

 
Sotsiaalnõunik 

 
Fondid, eelarve 
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Infopäevade, ürituste, seminaride, 
koolituste läbiviimine erinevatele 
sihtgruppidele            700           1 000          1 200         1 500    

 
 

Sotsiaalnõunik 

 
 

Fondid, eelarve 
Tervishoiualaste infopäevade, seminaride, 
uuringute läbiviimine            200               200             500            500    

 
Sotsiaalnõunik 

 
Fondid, eelarve 

Vanurite päevakeskuse loomine  -         1 000          2 000          -       Vallavanem Fondid, Eelarve 
Sotsiaalkorterite renoveerimine            500                500        2 000         5 000    Vallavanem Fondid, eelarve 
Kodu kohandamise teenus puuetega 
isikutele            500            1 500          2 000         2 000    

 
Sotsiaalnõunik 

 
Eelarve 

Tugiisikuteenus lastele ja peredele         1 000            1 500         1 500        2 000    Lastekaitsetöötaja eelarve 
Füsioteraapia kabineti rajamine          -               -           12 000       2 000    Perearst Ettevõtja, elarve 

Juhtimine 
Vallamaja remontimine ja majaesise platsi 
korrastamine      5 000        10 000        10 000      

 
- 

 
Vallavanem 

 
Eelarve 

 
 
 
 



 


