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EESSÕNA 

 

Arengukava eesmärgiks on valla kui terviku ühtlase ja stabiilse arengu tagamine, arenduslike 

meetmete järjepidev rakendamine ja ühiskondliku kokkuleppe alusel määratletud arengusuundade 

järgimine planeerimisperioodi vältel. Arengukava koostatakse lähtudes kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadusest §9, võttes aluseks valla kui tervikliku territoriaalse omavalitsusliku 

haldusüksuse huvid, arvestades valla elanikkonna seisukohti kooskõlas maakondlike ja riiklike 

planeeringutega ja arengukavadega ning kinnitatakse Karksi Vallavolikogu otsusega.  

Valla arengukava koostamine ja elluviimine on pidev protsess, mida tänastes kiiresti muutuvates 

oludes ja protsessides tuleb pidevalt täiendada ja erinevate meetmete osades muuta. Karksi valla 

arengukava käsitleb perioodi aastatel 2009-2018. Periood on valitud eesmärgiga, et seada 

pikemaajalisi arengusuundi. 2003.a. koostatud arengukava oli planeeritud aastani 2010 ja selles 

ettenähtud tegevused on enamjaolt täidetud. Arengukava tegevuskava ja finantsplaan käsitleb 

lühemat perioodi ja on aluseks valla järgmiste aastate eelarvete koostamisel. Samuti tuleb käsitleda 

nii Euroopa Liidu rahastamisperioodi abivõimalusi 2007-2013.a.  kui ka valla vajadusi finantseerida 

laenurahade abil erinevate projektide elluviimist. 

Arengukava täitmine ja vajadusel täiendamine vaadatakse üle kord aastas ning rahastamise 

suuremate investeeringute osas otsustab vallavolikogu.  

Kõik tegevuste tabelites toodud meetmed ei ole elluviidavad eelarve piiratusest tulenevalt. Seega 

oleneb paljude investeeringute võimalus ikkagi rahaeraldustest - toetusfondidest ja riigieelarvest. 

Samuti ei saa vallavalitsus olla garantiiks kõikide külades väljatoodud meetmete elluviimisel, sest 

suur osa neist ideedest sõltub külaelanike tahtest ja pealehakkamisest. Arengukava on 

suunanäitajaks, mida valla eelarve vahenditega tahetakse saavutada ning millist elukeskkonda 

tulevikus nähakse.  

Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele, investeeringute kavandamisele ning nende jaoks 

rahaliste vahendite taotlemisele. Arengukavale saab toetuda projektide kokkukirjutamisel, toetuse 

taotlemisel erinevates programmides, valla erinevate piirkondade ja külade arengusuundade 

kirjeldamisel ja projektiideede genereerimisel. 

Karksi valla arengukava koostamise algatas vallavolikogu 2007.aastal. Arengukava sündis volikogu 

alaliste komisjonide, valla ametnike, töötajate ning vallaelanike ühiste mõttetalgute käigus 2008. 

aasta kevadel. Arengukava koostamist abistas metoodiliselt konsultant Rivo Noorkõiv Geomediast. 

Erinevates töögruppides võttis arengukava koostamisest osa üle 100 vallakodaniku. Samuti on 

arvesse võetud vallaelanike ettepanekuid, vallavalitsusele saabunud kirju ja pöördumisi. 
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1. ARENGU KAVANDAMINE 
 

1.1. ARENGU KAVANDAMISE PERIOOD 

 

Karksi valla arengukava koostatakse kümneks aastaks, ajavahemik 2009-2018. 

Planeerimisperioodi pikkus tuleneb Karksi Valla investeerimisvajadustest ning omavalitsustele 

suunatud Euroopa Liidu programmeerimisperioodi vahendite kasutamise pikkusest. Senise 

kogemuse põhjal võib väita, et Karksi valla investeeringuperioodi intervall on 2-3 aastat. 

Otstarbekas on planeerida valla tegevusi ajavahemikus, kus vald on võimeline tegema 3-5 suuremat 

investeeringut, mis oluliselt mõjutavad kohalikku elukvaliteeti. Samuti on tähtis prognoosida valla 

poolt võetavate laenude mõju eelarvele. Kõige olulisemateks investeeringuteks kavandataval 

perioodil on August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi hoonete-rajatiste renoveerimine ning teede ja 

tänavate kvaliteedi parandamine.   

 

1.2. OLUKORRA HINNANG NING ARENGUKAVA ALUS 

 

Karksi vald on üle keskmise rahvaarvu ja pindalaga omavalitsus Eestis, kuuludes nende näitajatega 

227 omavalitsuse seas esimese kolmandiku hulka. Valla territoorium ning paiknemine teiste 

omavalitsuste suhtes moodustab ühtse terviku. Seetõttu ei kasuta vallakodanikud märkimisväärselt 

teiste valdade teenuseid, ega ka vastupidi.  

Valda iseloomustavateks näitajateks on:  

 valda ja Karksi-Nuia linna läbivad mitu põhimaanteed:  

 Valga – Uulu – Pärnu, 

 Imavere – Viljandi - Karksi-Nuia,  

 Karksi-Nuia – Ruhja – Valmiera - Riia; 

 hästi töötav olemasolev sotsiaalinfrastruktuur ja avalikud teenused; 

 mitmekülgselt väljaarenenud ja tugev mittetulundussektor; 

 tugev kohalikele omanikele baseeruv väikeettevõtlus; 

 vähenev elanikkond, eelkõige kuni 40. aastaste inimeste osa; 

 kohapealse tööhõive suhteline monofunktsionaalsus ja vähesus; 

 looduskaunid paigad ja väärtuslik kultuurmaastik. 

 

Karksi valla rahvaarvu vähenemist silmas pidades tuleb leida võimalusi vältimaks inimeste 

ärakolimist ja tuua tagasi kohalikke noori, kes lõpetavad oma koolitee suuremates linnades.  

Selleks tuleb: 

 veelgi parandada valla poolt pakutavat elukeskkonda, kus on hea kasvatada lapsi, leida 
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meeldivaid vaba aja veetmise võimalusi; 

 tagada, et teed, side-, elektri-, veevarustus vastaks 21. sajandi standarditele; 

 soodustada töökohtade teket koostöös naabervaldadega ja maakonna keskusega, et 

inimestel oleks võimalus töökohtade valikuks, teenuste osutamiseks ning tarbimiseks; 

 luua keskkond ettevõtluse arenguks ja piirkonna majanduslikuks konkurentsivõimeks; 

 Suurendada elanike sisserännet valda; 

 Tagada omavalitsuse ressursside efektiivne ja läbmõtestatud kasutamine piirkonna 

arenguks.  

 

Seejuures on valla arengukava koostamisel otstarbekas kujundada pikaajaline arenguperspektiiv,  

vältida ühepäevaotsuseid ja ebaotstarbekaid investeeringuid. Teisalt tuleb kaasas käia muutustega, 

kuid nii et omavalitsuse ja Mulgimaa looduskeskkond, sotsiaalne, majanduslik ja ruumiline tasakaal 

ning identiteet säiliksid. 
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1.3. KARKSI VALLA MISSIOON 

 

Karksi valla missiooniks on luua vallaelanikele eeldused õnnelikuks eluks, viies ellu asjatundlikke 

lahendusi paikkonnas elu edendamiseks ning Mulgimaa arenguks. 

 

1.4. KARKSI VALLA VISIOON AASTAKS 2018 

 

Karksi on aktiivse elanikkonnaga, kauni loodusega, Mulgi kultuuri väärtustav, kaasaegse 

sotsiaalsfääri ja infrastruktuuriga, valla elanike heaolu tagav omavalitsus.   

 

1.5. KARKSI VALLA EESMÄRK 

 

Karksi valla eesmärk on tingimuste loomine vallas elanike arvu säilitamiseks üle 4000 inimese.  

 

Alaeesmärgid: 

1. Peresid ja lapsi väärtustava kvaliteetse, turvalise elukeskkonna kujundamine. 

Lapsehoiu teenuse ja lastele mitmekülgsete arenemisvõimaluste pakkumine. Kooli õpilaste 

õppetaseme tõstmine. Ennetustegevuste läbiviimine ja turvalise elukeskkonna kujundamine.    

2. Valla poolt pakutavate teenuste hea taseme ja kättesaadavuse tagamine.  

Valla poolt pakutavad teenused on kõigile elanikegruppidele kättesaadavad. Pakutav teenus 

on kvaliteetne ja piisav. Üldkasutatavate teenuste mahu suurendamine vallas. 

(tänavavalgustus, transport, spordirajatised, puhkealad). 

3. Infrastruktuuri rajatiste korrastamine, kaasajastamine ning uute planeerimine ja rajamine.  

Riigi ja valla teede-tänavate mustkatte alla viimine. Tiheasustusaladel vee- ja 

kanalisatsioonitrasside projekteerimine ja väljaehitamine, Kaevutee projekti jätkamine.  

4. Uute elamute rajamine valda. Olemasoleva munitsipaalelamufondi arendamine, 

sotsiaalkorterite rajamine, valla äriplaani alusel uute elamuarenduste rajamine ning seal 

infrastruktuuri projekteerimise ja väljaehitamise korraldamine. 

5. Töökohtade loomise ja säilimise soodustamine piirkonnas. Tööstusalade planeering, 

arendamiseks vajaliku infrastruktuuri projekteerimine ja väljaehitamine koostöös 

ettevõtjatega.  

6. Koostöö süvendamine avaliku, era- ja mittetulundussektori vahel valdkondlike eesmärkide 

täitmisel. Koostöö turismi, vaba aja, külaliikumise arendamisel.  

7. Atraktiivse ja tuntud turismipiirkonna kujundamine. Korrastatud ajaveetmiskohad, 

vaatamisväärsused, ööbimine, toitlustamine.  

8. Eelarveväliste ressursside aktiivne taotlemine ja kasutamine valla arendamiseks.   
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2. ÜLDANDMED 

 

2.1. VALLA ADMINISTRATIIVNE JAOTUS  

 

Karksi vald on jaotatud 20. külaks ja Karksi-Nuia linnaks.  Tinglikult võib Karksi valla jagada 6. 

kandiks (kohalik keskus tagamaaga). Järgnevalt kandi nimetus ja elanike protsent valla elanike 

üldarvuga võrreldes: Karksi-Nuia 62%, Karksi 17%, Polli 9%, Sudiste 5%, Tuhalaane 3,5% ja Lilli 

3,5%. Kõikide eelpool loetletud piirkondade keskused on selgelt välja kujunenud ja omavad 

kohalikku tagamaad. Karksi-Nuia linn on kõikide valla külade suhtes tõmbekeskuseks. 

 

2.2. HALDUSJAOTUS 

 

Karksi vald asub Viljandimaa lõunaosas põhiliselt kunagise Karksi kihelkonna maadel. 

Kuni 1939. aastani kuulus see ala Pärnu maakonda ja hõlmas kolme valda: Karksi, Polli ja Pöögle. 

1939. aastal ühendati need Karksi vallaks ja kuulutati Viljandi maakonna osaks. Aastail 19501962 

kuulus ala Abja, hiljem Viljandi rajooni koosseisu. Nõukogude ajal tegutsesid piirkonnas 

ühismajandid, kes arendasid välja oma sotsiaalsfääri ja keskused. Karksi kolhoosi ajal kasvas 

Karksi küla kolhoosikeskuseks. Polli küla arengul on olnud oluline Polli Aianduse Instituut. 

Kõrgemäe sovhoosi keskus asus Nuia alevis.  

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise järel loodi Polli külanõukogu baasil Polli vald, mille 

omavalitsuslik staatus kinnitati Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt 13. veebruaril 1992.a. 28. 

oktoobril 1997. aastal nimetati Polli vald ümber Karksi vallaks. 1999. aasta märtsis liideti Karksi 

vallaga varem Halliste valla koosseisu kuulunud Muri küla.  

Vallakeskuse Karksi-Nuia linna ajalugu algab Nuia küla tekkimisega XIX sajandi teisel poolel teede 

ristumiskohta Nuia kõrtsi juurde. Enne XX sajandi algust oli Nuias 20 elumaja ja umbes 80 

elanikku. Asula kuulus Karksi valla koosseisu. Enne II maailmasõda oli asulas elanikke ligi 600.  

1945. aastal määrati asula täpsed piirid ja Nuia sai alevi õigused. 1952. aastal asutati Nuia regiooni 

jaoks olulise tähtsusega Karksi-Nuia Masinatraktorijaam, hilisem Nuia EPT, mille areng mõjutas 

oluliselt alevi kasvu. 1987. a. nimetai Nuia ümber Karksi-Nuia aleviks. 

11. juulil 1991.a. kinnitas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Karksi-Nuia Alevi omavalitsusliku 

haldusüksuse õigused ja 1993. a. 10. augustil anti Karksi-Nuiale linna staatus. 

1999.a. oktoobrikuus ühinesid Karksi-Nuia linn ja seda ümbritsev Karksi vald üheks 

omavalitsuseks nimega Karksi vald. 

Karksi vald kui juriidiline isik tegutseb oma elanikkonna huvides, lähtudes valla missioonist ja 

visioonist. Käesolevas arengukavas ei käsitleta Karksi valla liitumist teiste omavalitsusüksustega. 

Ettepanekute korral liiitumiseks teiste omavalitsustega, menetleb volikogu seda eraldi, selgitades 
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välja valla elanikkonna seisukoha liitumise küsimuses.  

 

2.3. KARKSI VALLA ÜLDANDMED 01. JAANUARI 2008.A SEISUGA 

 

Kogupindala 321,448 km², s.h Karksi-Nuia linn pindalaga 2,96 km². 

Elanikke 4048, sealhulgas Karksi-Nuia linnas 1975. Suurim küla on Karksi, elanikke 538, väikseim 

küla Suuga, elanikke 14. Asustustihedus on Karksi-Nuia linnas 670 inimest km²-le ja külades 

keskmiselt 6,5 inimest km²-le. 

Karksi valla 32 144,8 ha suurune territoorium jaguneb olulisemate maakasutusviiside poolest 

järgmiselt: 

 metsamaa                         17 694 ha, s.o. 55% 

 haritav maa     8 883 ha, s.o. 27,6% 

 looduslik rohumaa    1 523 ha  

 Karksi-Nuia linn ja elamumaa  336 ha s.o. 1% 

 muu maa              3 708,8 ha 

 

Karksi valda läbivad kaks riigi põhimaanteed: 

 Valga - Uulu maantee; 

 Imavere – Viljandi - Karksi-Nuia maantee. 

Kõrvalmaantee Karksi-Nuia - Lilli on kruusakattega, aga on Viljandi maakonna jaoks tähtsaks 

ühendusteeks Läti Vabariiki. Lillist viib Ruhja – Valmiera – Riia tee. 1989.a. kulges mööda Viljandi 

- Karksi-Nuia – Lilli maanteed “Balti kett”. 

 

Vallakeskus Karksi-Nuia asub kõigi nimetatud teede ristumiskohas, tema kaugus suurematest 

linnadest on järgmine: Viljandi - 33 km, Valga – 59 km, Pärnu -  81 km, Tartu –  101 km, Tallinn –    

192 km, Rūjiena (Ruhja) – 32 km, Riga (Riia) – 190 km. Arvestades nende linnade suurust ja 

kaugust, võib tugevaimaks hinnata Viljandi mõju, sellest nõrgem, kuid siiski oluline on Tallinna, 

Tartu ja Pärnu mõju. Tähtsaks võib kujuneda Riia suund, mida hetkel pärsib 24 kilomeetrit 

kruusateed Karksi-Nuia ja Ruhja vahel. 

 

2.4. RAHVASTIK 

 

Eesti Rahvastikuregistri andmetel elab seisuga 01.01.2008 Karksi vallas 4048 elanikku. Valda 

iseloomustab elanikkonna vähenemine ning vananemine. Arengu seisukohalt on ohtlik tööealiste 

kuni 40-aastaste kodanike väljaränne vallast. Rahvaarv väheneb alates 1993.a. Aastatel 1993–2008 

on rahvaarv vähenenud peaaegu tuhande inimese võrra. 
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Elanike arvu vähenemist põhjustab negatiivne iive, viimasel kümnel aastal keskmiselt 18. inimese 

võrra aastas.  

Elanike arvu vähenemise peamiseks põhjuseks on siiski inimeste väljaränne, mis ületab 1,5 korda 

valda elama asuvate inimeste arvu. Aastas lahkub vallast keskmiselt 150-170 inimest, samas tuleb 

valda elama 100 inimest aastas.  

 

 

 

 

 

 

Väljarändest kolmandik kolib Harjumaale ja viiendik Viljandimaale. Negatiivse rände saldo tuleb 

peamiselt elama asumisega Harju- ja  Viljandimaale. Teiste piirkondadega, sealhulgas välismaaga, 

on rändesaldo tasakaalus. Lahkujatest on 85% nooremad kui 40 aastat. 

 

2.4.1. Rahvaarvu vanuseline koosseis 

 

Eelkooliealised -  0-7aastased,  

kooliealised -       8-17aastased,  

tööealised -         17 kuni naiste ja meeste pensionieani.  

Pensionärid, kelle vanus on rohkem kui vanaduspensionile saamise iga vastaval aastal. 

Elanikkonna muutuste tegurid 2000-2007 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Aastad 

Inimesed 

Saabunud valda Lahkunud vallast Sündinud Surnud 

Saabunud valda 39 108 116 118 100 100 96 100 
Lahkunud vallast 163 160 180 165 167 138 198 168 
Sündinud 48 44 34 41 32 43 38 39 
Surnud 44 71 65 66 48 49 49 63 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Karksi valla, Viljandi maakonna, Eesti Vabariigi vanusegruppide protsent vastava üksuse 

elanikkonnast 01. jaanuar 2008.a.on kajastatud järgmises tabelis. 

Karksi vallas ja Viljandi maakonnas elab märgatavalt vähem 25-40 aasta vanuseid inimesi kui 

Eestis keskmiselt.  

 

Vanusegruppide protsent elanikkonnast. 

0,0% 

1,0% 

2,0% 

3,0% 

4,0% 

5,0% 

6,0% 

7,0% 

8,0% 

9,0% 

10,0% 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 
85 ja vanemad 

Eesti Vabariik Viljandi Maakond Karksi vald 

315 286 292 272 268 249 246 239 236 

698 713 661 613 556 513 473 428 390 

2771 2677 2591 2558 2561 2605 2572 2540 2486 

963 
951 1004 1010 996 931 963 934 936 
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Karksi valla elanikkond 
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3. VALLA ARENGUKAVA AASTATEL 2003-2008 TÄITMINE, 

SUUNDUMUSED 

 

Sellesse perioodi jääb õpilaste arvu vähenemine koolis, mille tulemusena ühendati 2004.a. Karksi 

Algkool ja Lilli Algkool Karksi-Nuia Gümnaasiumiga ja kogu õppetegevus koondati Karksi-Nuia. 

2004. aastal ühendati ka Karksi ja Karksi-Nuia lasteaia juhtimine. 2004.a. valmis uus 

kultuurikeskuse hoone, kus said ruumid kultuurikeskus, raamatukogu ja vallavalitsus. 2006. aastal 

valmis Karksi-Nuia uus lasteaiahoone 114. lapsele. Samal aastal renoveeris riik Pärnu ja Tartu 

maantee Karksi-Nuias, vald rekonstrueeris samas tänavavalgustuse ja AS Iivakivi ehitas välja vee- 

ja kanalisatsioonitrassid. 2008. aastal renoveeris riik Karksi-Nuia linnas 2 km maanteelõigul 

Imavere – Karksi-Nuia ja rajas kergliiklustee Karksi ja Karksi-Nuia vahele, vald ehitas 

välisvalgustuse Karksi-Nuiast Karksini ja parkla Karksi-Nuia järve äärde. Samal aastal renoveeriti 

täielikult Karksi-Nuia Gümnaasiumi 1960. aastal valminud vana õppekorpus.  

2007. aastal asutati kaks uut hallatavat asutust: Karksi-Nuia Noortekeskus noorte vaba aja 

sisustamiseks ja Karksi Vallahooldus valla avalikus ruumis heakorra tagamiseks. 

Seoses 2007. aasta riigikogu valimistega läbi viidud uuringus vastas kirjalikule ankeedile 1133 valla 

kodanikku. Kõige vähem oldi rahul teede ja tänavate olukorraga, noorsootööga ja bussiühendusega 

valla piires. Teistest vähem oldi veel rahul heakorra ja prügimajanduse korraldamisega linnas ning 

külade vallapoolse arendamisega.  

Küsimusele, millega peaks vallavalitsus tegelema esimeses järjekorras, nimetati teede ja tänavate 

remontimist, nende kõvakatte alla viimist, sealhulgas ka riigile kuuluva Lilli tee osas.  

 

3.1. ARENGUEELDUSTE KOONDHINNANG SWOT MEETODIL  

 

Valla arengukava käigus viidi läbi valla SWOT analüüs (Tugevused-Nõrkused, Võimalused-Ohud), 

mille põhjal võib tuua välja järgmised Karksi valla võimalikud strateegilised arengusuunad (loetelu 

ei ole prioriteetsuse järjekorras, vaid loetleb materjalide põhjal koostatud suundi). 

 

3.1.1. Valla tugevuste ja võimaluste kasutamise strateegia 

 

 projektide koostamine turismi, hariduse, kultuuri-, sotsiaal- ja noorsootöö ning 

külaliikumise edendamiseks Euroopa Liidu struktuurifondide kaasfinantseerimise toel; 

 inimeste valda elama kutsumiseks elukvaliteedi pakkumine (kaunis loodus, kvaliteetsed 

kultuuriteenused), ka kaugtöö, sh teadustöö võimaldamine vallas; 
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 turismi- ja ärialastes koostööprojektides osalemine, panustamine ettevõtlikkusele;  

 vallas asuvate ressursside turundamine (maa, tühjad hooned, loodusväärtused), 

investeeringute toomine valda; 

 valla tuntud inimeste ja nende edulugude tutvustamine üldsusele, koostöövõrgustiku 

laiendamine ja sellesse inimeste kaasamine (külaliikumine, temaatilised või sihtrühmade 

koostöövõrgud); 

 kohalike ettevõtjate suurem kaasamine valla mainekujundusse, kohapeal loodud 

toodangu kasutamine valla tutvustamiseks; 

 koostöö naaberomavalitsustega hariduse, kultuuri ja turismi valdkondades; 

 pärimuskultuuri kogumine, eksponeerimine ja nende põhjal kultuuri edasiarendamine, sh 

uurimistöö; pärimuskultuuri õpe lasteaedades-koolides, kultuurilaagrid, rahvariiete 

kandmisele innustamine; 

 koostöö Läti suunal (kahe riigi arengueeliste oskuslik kasutamine); 

 valla potentsiaali realiseerimine maakondliku noortelaagri statsionaarseks paigaks 

muutmisel; 

 hoolekandeteenuse laiendamine ja selle pakkumine väljapoole valda; 

 ettevõtlusalade (inkubaator) ja nende infrastruktuuri kulude osaline katmine avaliku 

sektori vahenditega (EAS, PRIA jms).  

 

3.1.2. Valla nõrkuse võimaluste strateegia 

 

 veemajandusprojektide realiseerimine Euroopa Liidu struktuurifondide kaasamisega; 

 terviseraja rajamine ja turismi arendamine (objektide korrastamine, viidastamine, 

turundamine, arengukava koostamine, valda tutvustavate materjalide tootmine) 

struktuurifondide vahendite kaasamisega; 

 kohaliku tööhõivepoliitika kujundamine, et suurendada haritud ja ettevõtlike inimeste 

elamaasumist valda ja seeläbi suurendada töökohtade arvu; 

  aktiivse turunduspoliitika läbiviimine, valla tuntuse ja maine kaudu inimressursi ja 

finantskapitali suurendamine; 

 õhtuse söögikoha, vaba aja veetmise ja majutusvõimaluse loomine, kapitali kaasamine 

selleks väljapoolt; 

 täiskasvanute täiend- ja ümberõppe laiendamine (ettevõtlikkuse suurendamine, riskide 

võtmine, uute oskuste ja teadmiste süvendamine, juhtimine); 

 kergliiklusteede rajamine, piirkondade ühenduse parandamine; 

 Läti suunal tee mustkatte alla viimine riigiressursside toel. 
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3.1.3. Valla tugevuse ohtude strateegia 

 

 preventiivse ennetustegevuse suurendamine riskikäitumise ohu vähendamiseks, aktiivne 

ennetustöö noortega haridus- ja kultuuriasutustes; 

 seltsitegevuse laiendamine, tee-ise-majanduse aktiivsuse suurendamine; 

 vallas omandit omavate, kuid sellest eemal elavate inimestega kontaktide loomine 

eesmärgiga kaasata neid kohalikku arengusse; 

 lobitöö riigiasutustes, riiklike ressursside kaasamine (maade munitsipaliseerimine, 

teedeehitus, külaliikumine ja seltsitegevus, avalike teenuste pakkumine) valla arengusse; 

 mulgi brändi arendamine kohaliku haridus- ja kultuuritegevuse baasil; 

 valla rahvusvahelise koostöö edendamine, mõjukate inimeste kaasamine vallaellu. 

 

3.1.4. Valla nõrkus - ohu strateegia 

 

 valla turismipotentsiaali ja kohalike ressursside väärtusahela aktiivsem kasutuselevõtt 

vallas töökohtade loomiseks ja valla maine suurendamiseks; 

 söögi- ja majutusvõimaluste loomine; 

 valla kohta teabe levitamine, ahvatlused valda külastada;  

 e-teenuste arendamine ja kvaliteetse interneti leviala tagamine elanikkonnale võimalikult 

madala hinnaga. 

 

 

3.2. ALUSHARIDUS 

3.2.1. Lühiülevaade Karksi-Nuia Lasteaia ajaloost 

 

Karksi-Nuias alustas lasteaed tegevust 1. juunil 1945 Vene õigeusu kiriku vastas olevas koolimajas.  

Sügisel 1947 koliti aadressile Tartu tänav 22, kus lasteaed paiknes järjepanu 59 aastat. Lasteaia 

juurdeehitus valmis 1962. aastal. 1969.a. võttis lastepäevakodu vastu juba 100 last. Alates 01. 

augustist 2004.a on Karksi valla koolieelsed lasteasutused ühtse juhtimisega - lasteaiarühmad 

erinevates majades Karksi-Nuias ja Karksis.  

 

3.2.2. Lasteaia kohtade arv. 

 

1. septembril 2006.a. avati Karksi-Nuias Männiku tänav 1 kaasaegne 6-rühmaline lasteaiahoone 114 

lapsele vanuses 1,5-7 aastat. Teine lasteaia maja on Karksi külas, kus on ruumid kahele rühmale, 36 

eri vanuses lapsele. Karksi Lasteaiahoone on ehitatud lasteaiaks, 1987. aastal. Kokku on Karksi 
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vallal lasteaias kohti 150, kohtade arvu on võimalik tõsta 180-ni lasteaia hoolekogu nõusolekul. 

Hooned vastavad lasteaedadele kehtestatud nõuetele.  

Karksi vallas on viimasel kümnel aastal sündinud aastas keskmiselt 30-40 last. Siiski on 

eelkooliealiste laste arv vähenenud 10 aasta jooksul 25% võrra.  

2008.a. oli 1,5 kuni 7aastaseid lapsi Karksi vallas 185, lasteaias käis neist 142 last, s.h. lasteaias 

kõik sügisel kooli minevad lapsed. Kümne aasta perspektiivis lasteaia kohtade puudust ette näha ei 

ole. Lasteaia teenust pakutakse aastaringselt.  

 

3.2.3. Tegevuse põhimõtted  

 

1. Laste arengut toetava, turvalise õpikeskkonna kujundamine;  

2. Väärtushinnangute ja mulgi identiteedi kujundamine õppe-kasvatustöös;   

3. Lasteaia omanäolisuse säilitamine ja edasiarendamine ning maine kujundamine; 

4. Koostöö lastega tegelevate partnerite ja sidusvaldkondade esindajatega – hoolekanne, 

haridus, noorsoo-ja sporditöö, politsei;  

5. Haridusalastest algatustest ja projektidest osavõtt; 

6. Lastevanemate teadlikkuse tõstmine ja kaasamine; 

 

3.2.4. Alushariduse eesmärgid 

 

1. Lasteaiateenuse võimaldamine kõigile valla kodanikele; 

2. Laste ettevalmistamine kooliks; 

3. Õppevahendite ja inventari täiendamine;  

4. Karksi lasteaiahoone kapitaalremont;  

5. Avalike mänguväljakute ja puhkealade rajamine lastele; 

6. Koolieelsete laste huviringide moodustamine. 

 

3.2.5. Tegevuskava   

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad   

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerimine   

1. Karksi lasteaiahoone kapi-

taalremont  

Karksi lasteaiahoonetel 

on kapitaalremont teosta-

tud ja territoorium korras-

tatud  

2009-2011 KOV, toetused, 

projektid  
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2. Täiustada õueala vahendeid, 

õppevahendeid ja inventari  

Karksi-Nuia ja Karksi 

lasteaia majades  

Mänguväljakud on kaas-

aegselt täiendatud. 

 KOV, toetused, 

projektid 

3. Mänguring 1-3 aastastele 

kodustele lastele   

Igal aastal töötab 

lasteaiaks lapsi  

ettevalmistav mänguring.  

2009-2018 Lasteaia 

juhtkond, valla 

eelarve  

4.  Kõigile koolieelikutele on 

tagatud koht lasteaias. 

100% valla lastest on 

käinud enne kooli 

lasteaias või eelkoolis. 

pidev Gümnaasiumi ja 

lasteaia juht-

kond, valla eel-

arve 

5. Tagatud on eelkooliealiste 

laste tervise kontroll ja 

logopeediline abi. 

Lasteaia 5-6 aastaste laste 

tervisekontroll on läbi 

viidud (logopeed, 

hambaarst, üldine 

meditsiiniline kontroll)  

pidev Lasteaia 

juhtkond 

6. Partnerlus ja koostöö riigi-, 

era- ning mittetulundus-

sektoriga, et viia läbi 

lastehoiuteenust arendavaid 

ning toetavaid pika– ja 

lühiajalisi ühisprojekte 

Koostöös erinevate 

isikute vahel viiakse läbi 

lastehoiule suunatud 

erinevaid teenuseid ja 

projekte 

pidev eri sektorite 

esindajad  

7. Osaleda erinevates Euroopa 

Liidu ja Eesti projektides ja 

teha koostööd teiste haridus-

asutustega ja MTÜ-dega  

Lasteaia õppe mitmeke-

sistamine ja erinevate 

valdkondade tutvustamine 

Ökokratt, TEL, BaltiCare 

pidev Karksi-Nuia 

lasteaed,       

Karksi vald  

8. Toetuste võimaldamine pere-

dele lasteaiateenuse kasuta-

miseks 

Kõik Karksi valla lapsed 

vanuses 3-7 aastat käivad 

lasteaias  

2009-2015 vallavalitsus 

9. Lasteväljakute ja mängu-

kohtade rajamine, uute 

atraktsioonidega varustamine  

ja korrashoid  

Suuremates külakeskustes 

ja Karksi-Nuias on 

väljaarendatud laste 

mängukohad 

2009-2015 Vallavalitsus, 

MTÜ-d, 

korteriühistud 

 

 

3.3 ÜLDHARIDUS 

3.3.1. Kooli ajalooline taust 

 

Esimesed andmed selle kohta, et Karksi köstrimajas (asus praeguse õpetajate maja kohal) töötab 

kool, pärinevad 1736. aastast. Koolist anti mõningane lugemisoskus, õpetati piiblilugu ja laulmist. 

18. sajandi lõpul ja 19. sajandi esimesel poolel loodi küla- ja vallakoole. 1840. aastal avati Karksi 3-

klassiline vallakool, mis 1855. aastal hakkas tööle Nuias.  
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Karksi kihelkonnakool rajati 19. sajandi teisel poolel. 1861.a. asus Karksi-Halliste kihelkonnakool 

Hallistes ja juhataja oli Georg Rosenberg. 1873.a. ehitati Nuia koolihoone (kunagine Nuia 

Keskkooli internaat, nn. Luuka maja). Juhatajaks jäi Georg Rosenberg. 1847.a. asutati Nuias ka 

vene õigeusu kihelkonnakool (Pärnu t. 17), mis 1895. aastani töötas erakorterites. Õppetöö toimus 

ainult vene keeles, kuid vaatamata rangele keelule, kasutasid õpetajad ka emakeelt. Tütarlapsi 

hakati kooli vastu võtma 1895.a. 

Nüüdisaegse Karksi-Nuia kooli ajalooline algus pärineb 1957. aastast. Keskhariduse on koolist 

saanud üle 1350 noore. 2008. aastast on kooli nimeks August Kitzbergi nimeline Gümnaasium.  

 

3.3.2. Õpilaste arvu prognoos 

 

  
1999/

2000 

200

0/01 

2001

/02 

2002

/03 

2003

/04 

2004

/05 

2005

/06 

2006

/07 

2007

/08 

2008

/09 

2009

/10 

2010

/11 

2011

/12 

2012/

13 

I klass 41 29 39 29 32 36 25 38 41 40 33 38 26 41 

IX klass 44 63 57 61 58 63 51 48 41 29 39 29 32 36 

X klass 28 33 47 43 35 32 51 28 29 26 20 25 20 25 

XII klass 33 24 23 24 41 36 29 25 47 28 29 26 20 25 

PK õpilaste arv  463 421 376 410 365 340 295 314 318 317 314 323  

G õpilaste arv  103 114 119 103 112 104 104 83 75 71 65 70  

KOKKU õpil. arv  558 532 493 510 477 442 399 397 393 388 379 393  

 

3.3.3. Riigieksamite keskmised tulemused 2004-2008 

 

 2003/2004 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

 Kool Vab. Kool Vab. Kool Vab. Kool Vab. Kool Vab. 

Eesti keel 56,07 54,54 55,92 54,43 52,66 55,9 55,12 56,4 55,3 57,7 

Matemaatika 49,65 56,2 50,07 52,03 46,8 50,7 44,86 49,2 61,0 58,2 

Inglise keel 65,24 66,6 67,71 71,92 60,4 64,4 59,5 68,8 58,4 67,6 

Saksa keel - 66,67 - 71,42 - 70,4 - 70,5 - 74,2 

Vene keel - 72,03 81,0 78,22 - 80,7 - 75,4 - 73,9 

Ajalugu 49,86 58,6 46,6 58,84 53,7 66,5 61,33 64,7 59,4 60,7 

Bioloogia 51,59 58,77 65,09 66,47 54,0 62,2 42,83 58,6 48,1 60,9 

Füüsika 44,07 60,6 45,64 67,07 54,75 69,2 60,0 69,6 41,6 63,1 

Keemia 71,33 66,04 42,11 67,12 43,5 65,5 33,0 62,0 48 65,5 

Geograafia 55,0 64,26 50,37 60,22 54,4 59,9 48,9 56,4 52,3 53,8 

Ühiskonnaõpe

tus 

55,0 59,35 - 55,25 76,3 57,8 56,56 58,2 70,2 63,8 

Kooli 

keskmine: 

55,3  55,1  54,09  52,28  55,8  
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3.3.4. Kooli koostöö  

 

Kool teeb koostööd lapsevanematega, hoolekoguga, kohaliku omavalitsusega, lasteaiaga, 

naaberkoolidega, Viljandi Kaitseliidu Sakala Malevaga . 

Koolil on sõprussidemed Lundi Kommuuniga Rootsist üle 11 aasta. Oleme osalenud Comenius-

projektide töös, mille tõttu on loodud uusi sõprussidemeid Euroopa koolidega (Hispaania, Itaalia, 

Saksamaa, Poola). Õppeprotsessis on käivitunud e-Twinning (keeleõpe arvuti teel, kus partneriteks 

on teised Euroopa koolid). 

Õppekava täiendamise osas on koostöö Mulgi Kultuuri Instituudiga, Viljandi Kultuuriakadeemiaga, 

Eesti Maaülikooliga ja Lilli Loodusmajaga. 

 

3.3.5. Ametikohtade ja personali arv  

 

  Ametikohad, kvalifikatsioon, haridus   

         

  2004 2005 2006 2007 2008   

 Ametikohti kokku 73,49 73,49 73,49 72,74 70,14   

 Pedagooge 37,82 37,82 37,82 37,82 37,82 45 

 Abipersonal  35,67 35,67 35,67 34,92 32,32 27  

 Kvalifikatsioon          

 Pedagoog-metoodik 2 2 2 2 2 4,40%  

 Vanempedagoog 9 9 9 12 12 26,70%  

 Pedagoog 32 32 32 31 31 68,90%  

 Haridus        

 Kõrgharidusega 38 38 39 39 39 86,70%  

 Keskeriharidusega  6 6 5 5 5 11,10%  

 Erihariduseta 1 1 1 1 1 2,20%  

 

3.3.6. Hoonete iseloomustus ja pinnad 

 

Kool koosneb kolmest põhihoonest: vanamaja- korpus C (1960.a.), juurdeehitus korpused A ja B 

(1979.a.), ujula-spordisaal (1982.a.). 

Kooli juurde kuulub staadion pinnaga 13500m
2
, millest 7000m

2
 jalgpalliväljaku osa ja 

staadionimaja. 
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Korrus/

korpus A B vanamaja 

aula/vahe-

koridor söökla ujula fuajee 

spordisaal/ 

abiruumid   

 

I 502,1 389,8 450 237,1 385,4 661,4 138,7   2764,5  

II 501,5 387 471,4         (575)811,1 2171  

III 334,8 268,3 473,1           1076,2  

IV 15,7 15,9 473,8           505,4  

  1354,1 1061 1868,3 237,1 385,4 661,4 138,7 811,1 6517,1 

 

 

3.3.7. Tegevuse põhimõtted 

 

1. Väärtushinnangute ja mulgi identiteedi kujundamine õppe- ja kasvatustöös;  

2. Kaasaegsete, mitmekesiste ja paindlike õppimisvõimaluste loomine;  

3. Õpilaste individuaalsuse ning erivajaduste arvestamine;  

4. Gümnaasiumi omanäolisuse säilitamine ja edasiarendamine ning maine kujundamine;  

5. Avatus ja koostöö tegemine lastega tegelevate partnerite ja sidusvaldkondadega – 

hoolekanne, haridus, noorsoo- ja sporditöö, politsei;  

6. Haridusalastest algatustest ja projektidest osavõtt. 

 

3.3.8. Eesmärgid  

 

1. Kvaliteetse põhi- ja gümnaasiumihariduse andmise tagamine Karksi-Nuias; 

2. Riigieksamite keskmiste tulemuste viimine üle vabariigi keskmise; 

3. Õpilaste arengut toetava turvalise õpikeskkonna kujundamine; 

4. Gümnaasiumi hoonete ja rajatiste renoveerimine;  

5. Õppevahendite ja inventari täiendamine;  

6. Kvalifitseeritud personali tagamine õppeprotsessi läbiviimiseks;  

7. Tugistruktuuride arendamine;  

8. Isamaaarmastuse ja kodukoha vaimsuse kasvatamine lastes; 

9. Õpilaste sotsiaalse turvalisuse, koolikohustuse täitmise ja korra tagamine koolis; 

10. Gümnaasiumi säilimine Lõuna-Mulgimaa gümnaasiumina. 
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3.3.9. Tegevuskava 

 

 Tegevus Oodatavad 

tulemused, seire 

näitajad 

Ajakava 

(Periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseeri-

mine  

1. A. Kitzbergi nimelise Gümnaa-

siumi staadioni ja kooli territoo-

riumi kapitaalremont 

Staadion on rekonst-

rueeritud ja terri-

toorium heakorras-

tatud   

2009-2010 valla eelarve 

ja toetused 

projektidest  

2. A. Kitzbergi nimelise Gümnaa-

siumi spordikorpuse ja kooli 

territooriumi kapitaalremont 

Koolihoones on 

teostatud kapitaal-

remont. 

2011-2012 valla eelarve 

ja toetused 

projektidest  

3. A. Kitzbergi nimelise 

Gümnaasiumi A- ja B- õppe-

korpuse ja kooli territooriumi 

kapitaalremont 

Koolihooned on 

rekonstrueeritud ja 

territoorium korras-

tatud.  

2013-2014 valla eelarve 

ja toetused 

projektidest  

4. Ehitada algklassilastele mängu-

väljak 

Lastele on ehitatud 

mänguväljak. On 

olemas ronimiseks ja 

turnimiseks vajalikud 

vahendid.  

2009-2010 valla eelarve 

ja toetused 

projektidest  

5. Ehitada liiklusväljak Lasteaialapsed ja alg-

klasside lapsed saavad 

praktilisi teadmisi 

liiklusest.  

2009-2011 valla eelarve 

ja toetused 

projektidest  

6. Ainekabinettide sisustuse, 

spordiinventari, arvutustehnika, 

koolimööbli kavakindel uuen-

damine. 

Ainekavadele ja nõue-

tele vastava inventari 

olemasolu koolis 

pidev valla eelarve 

ja toetused 

projektidest  

7. Tegutsemine vastavalt A. 

Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi 

arengukavale 

Valla koolide õppetase 

vastab riiklikus õppe-

kavas kehtestatud 

nõuetele, on loodud 

noortele arenemis- ja 

tegutsemisvõimalusi 

pakkuv õpikeskkond  

pidev valla eelarve  

8. Võõrkeele süvaõppe juurutamine  Võõrkeele lisatunnid 

kõigis kooliastmetes. 

Inglise keele 

riigieksamite tulemu-

sed vabariigi pingereas 

esimeses veerandis.  

2018 Valla eelarve, 

kooli juhtkond 
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9. Kutsenõustamise protsessi 

varajane algatamine, põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpetajate lisa-

nõustamine 

Regulaarselt viiakse 

läbi kutsenõustamisi  

pidev valla eelarve 

ja toetused 

projektidest  

10. Arvutitehnika suurem kasuta-

mine õppetöös 

Klassiruumid on ette-

valmistatud arvutite 

kasutamiseks. Õpeta-

jad kasutavad arvutus-

tehnikat õppetundide 

intensiivsemaks 

muutmiseks  

pidev KOV, toetused 

projektidest  

11. Eelkutseõppe kursuste pakku-

mine gümnaasiumiastmes 

Õpilased saavad valida 

mitut eelkursuse prog-

rammi  

pidev KOV, toetused 

projektidest  

12. Ettevõtetega koostöös huviala-

ringide tegemine  

On avatud ettevõtetega 

koostöös huviringid 

pidev KOV, toetused 

projektidest  

13. Traditsiooniliste ürituste jät-

kumine: ainenädalad, kooliaasta-

päevajooks, matkad, õppeeks-

kursioonid, vilistlaskogu, õpilas-

üritused, aasta õpilase valimine  

Ürituste plaanipärane 

korraldamine ja õpilas-

te osavõtu tagamine 

neist 

pidev KOV, toetused 

projektidest  

14. Kodukoha ajaloo, mulgi kultuuri 

ja murdekeele õpetamine 

Õpilased tunnevad 

kodukoha ajalugu 

pidev valla eelarve 

ja toetused 

projektidest  

15. Alaealiste asjade komisjoni moo-

dustamine, koostöö erinevate 

ametkondade ja lapsevanemate 

vahel. 

Alaealiste asjade 

komisjoni moodus-

tamine  

pidev KOV 

16. Noore kaadri värbamiseks 

meetmete väljatöötamine ja 

rakendamine  

Kool on komplek-

teeritud kvalifitsee-

ritud kaadriga. 

pidev KOV 

17. Pedagoogidele, treeneritele ja 

koolijuhtidele ametkorterite soe-

tamine: korterid ja majad 

Igal tööle tuleval 

spetsialistil on võima-

lus üürida  vallalt kor-

ter. 

pidev KOV, 

projektid 

18. Partnerlus ja koostöö riigi-, era- 

ning mittetulundussektoriga 

Toimiv koostöö pidev KOV, 

projektid 

19. Õpilasvahetus, ühisprojektid 

sõpruskoolidega välismaal: 

Lund, Oulainen, YFU jt 

Igal aastal toimuvad 

rahvusvahelised kon-

taktid haridusasutuste 

vahel 

pidev KOV, 

projektid 

20. Õpilaste bussiliinid Mõisakülla, 

Hallistesse ja Õissu 

Tööle on rakendatud 

ühistransport  

2012 KOV, 

projektid 
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21. Õpilaskodu rajamine Õpilaskodu kasutavad 

kaugemal elavad õpi-

lased 

2013 KOV, 

projektid 

 

 

 

3.4. HUVIHARIDUS 

 

Karksi vallas on munitsipaalhuvialakoolid, kus oma huvialadega tegelevad noored vanuses 7- 18. 

 

3.4.1. Karksi-Nuia Spordikool  

 

Asutatud 1994.a.  Koolitusluba 1998.a. Õpilaste arv on viimasel viiel aastal olnud 70-80.  

Spordikoolil on direktori ja 1,3  treeneri ametikohta. Kokku antakse nädalas 41 treeningtundi. Täna 

on ametis 5 treenerit. Neljal on kõrgem erialane, jalgpallitreeneril põhikooli haridus, kuid omab I 

astme treeneri koolitust. Neli treenerit on vastavalt seadusele atesteeritud (kehtib viis aastat). 

Spordikoolis töötab täna 2 üldkehalise ettevalmistuse rühma (poisid ja tüdrukud), 1 edasijõudnute 

rühm, 2 meisterlikkuse rühma kergejõustikus ja 1 jalgpalli treeningrühm. 

Spordikool kasutab Karksi-Nuia Gümnaasiumi ruume ja rajatisi: võimlat, ujulat, jõusaali, staadioni 

ja Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi spordimaneeži. Laagrites ja võistlustel käiakse ka suvel.  

Noorsportlased on saavutanud häid tulemusi. Varasematel aastatel on Eesti noorte meistriks tulnud 

või medaleid võitnud: Veljo Liplap, Mario Dobrus, Kaia ja Liina Utsal, Indrek Palu, Kristiina 

Juhansoo, Erki Casar, Taimo Tugi, Rain Saar, Margus Tahker, Gunnar Pärnalt, Mari ja Kadri 

Visnap, Kristo Kempi, Hede Lepik, Anita Maksimova, Margus Hunt jt. 

 

3.4.2. Karksi-Nuia Muusikakool 

 

Valla allasutus muusikakool alustas tööd Karksi-Nuias 1975.a. Muusikakooli hooned aadressil Tartu 

mnt. 31 kuuluvad Karksi-Nuia Muusikakooli Sihtasutusele.  

Kooli põhitegevuseks on plaanipärase muusikahariduse andmine. Õppeasutuse põhikirjaline 

eesmärk on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel edasiarendamine, 

muusikaalaseks kutseõppeks vajaliku ettevalmistuse andmine ja kohaliku kultuurielu edendamine 

eesti kultuuritraditsioonide alusel.  

Õppetöö toimub riikliku õppekava alusel ja kestab tavaliselt 7 õppeaastat. Õppeprotsess jaguneb: 

algaste 1.-4. klass; 5.-7. klassis omandab õpilane täieliku muusikalise alghariduse. Loodud on 

eelkooliealistele lastele mõeldud ettevalmistusrühmad. 

Viimasel viiel aastal on koolis olnud ca  80 õpilast. 01.02.2008 seisuga oli 79 õpilast, neist 
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põhikoolis 51, eelkoolis17, üldkursusel 11 õpilast. Õppida saab järgmisi pille: 

klaverit, viiulit, akordioni, kannelt, kitarri, erinevaid puhkpille - trompetit, trombooni, klarnetit, 

saksofoni, flööti ja plokkflööti; lisapillina löökpille, mis uuest õppeaastast on plaanis võtta koos 

ksülofoniga põhipillide õppekavasse. Soovi korral võimaldame juhendamist süntesaatori 

käsitsemisel. 

 

3.4.3. Karksi Noorte Kunstistuudio    

 

Karksi Noorte Kunstistuudio on Haridusministeeriumi koolitusluba omav erahuvialakool.  Kooli 

peavad Ülle ja Are Haab alates 1996. aasta sügisest. Kool rendib ruume AS “Iivakivile” kuuluvas 

majas Karksi-Nuias. Kunstikooli tegevust toetatakse vallaeelarvest. 

Õpilasi on 20-30. Õppeainete valdkonnad on vastavuses kunsti algõppele vajaminevaga:  

joonistamine (grafiit, süsi, sangviin, saus), maalimine (akvarell-, pastell-, ja õlimaal, klaasimaal, 

siidimaal); vormiõpetus (skulptuuri alused); kompositsioon; kirjakunst ja kujundamine; tehniline ja 

arhitektuurne joonestamine. 

Juhendajaid on neli-viis. Õpilaste vanuseline seis on 9-20-nda eluaastani. 

Kooli vilistlastest õppisid 2008.a. 2 Tartu Kõrgemas Kunstikoolis (Rane Riis, Thea Ilusmets), 1 

Maaülikoolis maastikuarhitektuuri (Kaiti Pilk), 4 Eesti Kunstiakadeemias (Helen Rebane, Mari 

Luukas, Karin Kukk, Kristel Kõuts) ja 1 doktorantuuris (Kreeta Sipelgas – maastikuarhitektuur). 

Oma kõrgemad kunstiõpingud on juba eelnevatel aastatel lõpetanud Airi Arrak, Arnika Salujärv, 

Liisi Märtson (arhitektuur), Kristel Ilisson (praegu kunstiõppe magistrantuuris). 

 

3.4.4. Lilli loodusmaja  

 

Tegutseb MTÜ Lilli Looduskeskuse halduses. Loodusmajas on kõik tegevused seotud loodusega ja 

keskkonnasõbraliku mõtteviisi arendamisega. Püsivaid õpilasi loodusmajas ei ole. 2008. aastal 

toimub loodusmaja tegevus põhiliselt tänu RMK rahastamisele. Loodusmajas viiakse läbi koolidele 

suunatud RMK kampaaniaprogramme, üritusi ja näitusi. RMK rahastab ka igareedese 

keskkonnaringi „Sookolli kool“, kus käivad ainult Karksi valla õpilased. 

2007. aastal võttis igareedesest üritusest osa keskmiselt 25 last korraga. 2008. aastal ca 15.  

Püsivat personali majas ei ole. Reedeti tegeleb lasteringiga kaks inimest. Muudel üritustel on lisaks 

erinevad spetsialistid. 

Lilli loodusmaja hoone on ehitatud 1865. aastal Polli mõisa metsaülema elumajaks. Majas on 

alumisel korrusel kuus tuba ja köök, millest igapäevases kasutuses on momendil viis tuba, mis on 

sanitaarselt rahuldavas olukorras. Hoones on amortiseerunud küttesüsteem, puuduvad olmeruumid 

ja köök ei vasta toitlustamise läbiviimiseks vajalikele nõuetele. Hoone on eraomand, vajab 
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renoveerimist, aga omanikul ei ole vahendeid.  

 

3.4.5. Huvihariduse põhimõtted 

 

1. Huvihariduse omandamise võimaldamine lastele ja täiskasvanutele erinevates valdkondades; 

2. Õpilaste väärtushinnangute ja mulgi identiteedi kujundamine õppe- ja kasvatustöös; 

3. Personali motiveerimine ja arendamine; 

4. Avatus ja koostöö partneritega, osalemine erinevates projektides ja algatustes;  

5. Õpilastele kutseõppeks tarviliku ettevalmistuse andmine; 

6. Õppevahendite ja inventari täiendamine. 

 

3.4.6. Tegevuskava 

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim. 

1. Tegutsetakse vastavalt koolide 

arengukavadele 

Huvikoolide arengukava-

lised eesmärgid täidetakse  

pidev  

2. Spordiinventari ja muusika-

instrumentide muretsemine  

Huvikoolide varustus 

huvitegevuseks on taga-

tud 

pidev KOV, 

projektid 

3. Esindusriiete soetamine esine-

jatele ja võistlejatele.  

Valda esindavad sport-

lased ja taidlejad on ühise 

esindusvormiga.  

pidev KOV, 

projektid 

4. Muusikakooli hoonete reno-

veerimine ja territooriumi 

korrastamine   

Muusikakooli hooned ja 

territoorium on hea-

korrastatud  

2015 Omanik, 

projektid  

5. Kunstikooli toetamine lepingu 

alusel  

Kunstikool annab huvi-

haridust aastas 20 

õpilasele.   

pidev Omanik, 

KOV, 

projektid  

6. Partnerlus ja koostöö riigi-, 

era- ning mittetulundus-

sektoriga laste huvihariduse 

andmisel  

Koostöö tulemusena on 

viidud läbi projektid 

huvihariduse valdkonnas  

pidev Omanik, 

KOV, 

projektid  

7. Toetada regulaarselt Lilli 

loodusmaja tegevust 

Loodusmaja külastab 

aastas 2000 õpilast üle 

Eesti 

2009-2011 Omanik, 

KOV, 

projektid  

8. Renoveerida Lilli loodusmaja 

olemasolevad hooned kesk-

konnahariduslikuks teabe-

keskuseks, kus on mitme-

külgsed võimalused toetada 

Väljaehitatud kaasaegne 

õppebaas. 

2009-2011 Omanik, 

KOV, 

projektid  
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noortele suunatud keskkonda 

elukutsevalikut ning kohaliku 

pärandkultuuri tutvustavat 

tegevust 

9. Keskkonnahariduslikud 

programmid üldharidus-

koolidele ja täiskasvanutele  

RMK tellitud 40 

programmis osaleb 800 

õpilast üle Eesti 

2007-2011 Omanik, 

KOV, 

projektid  

10. Lõuna-Viljandimaa turismi-

alane koostöö ning piirkonna 

turismialaste teenuste koor-

dineerimine ühtseks paketiks 

On olemas vähemalt kolm 

toimivat kohalikul 

loodusel ja vaatamisväär-

sustel põhinevat turismi-

paketti ning MTÜ Lilli 

looduskeskus organiseerib 

nende turustamist 

2009-2011 Omanik, 

KOV, 

projektid  

 

 

3.5. NOORSOOTÖÖ  

 

Karksi vallas elab 1000 noort vanuses 7-26 eluaastat, nendest 410 õpivad Karksi–Nuia 

Gümnaasiumis. Lähimad Noortekeskused asuvad Viljandis (30 km) ja Abjas (12 km.).  

Karksi vallas on probleeme noorte alkoholi tarbimise ja huligaansusega, eelmisel aastal koostas 

politsei üle 50 väärteo protokolli noortele vanuses 7-18 a. Karksi vallas puudus eelnevalt koht 

noorte jaoks, kes ei soovinud osaleda  huvitegevuses. Karksi valla suurim probleem on 

lastevanemate tööl viibimine Karksi vallast väljaspool. Lapsi kasvatavad nende vanavanemad või 

üks vanematest. 

Karksi–Nuia Noortekeskus on loodud Karksi Vallavolikogu otsusega 2007. aasta juunis. 

Noortekeskus asub aadressil Tartu mnt 22. Karksi Nuia. Noortekeskusel on kaks töötajat: juhataja 

ning noorsootöö ja lastekaitse spetsialist. Noortekeskuse ankeedi on täitnud 350 noort. 

 

Noortekeskusel on väljakujunenud 3 töösuunda, mida rakendatakse: 

1. Avatud teenus: ruumid ja vahendid aja veetmiseks, avatud ringid juhendajaga, 

noortekeskuse sisesed ettevõtmised, mis on suunatud igapäevastele külastajatele, 

projektipõhised tegevused, noorsoovahetused nii rahvusvahelised kui riigi sisesed, 

lastekaitse teenuse korraldamine vallas.   

2. Pakkuda ürituste, projektide ja muude tegevuste kaudu noortele kogemusi erinevatelt 

elualadelt, arendada noorte loovust, koostöövõimet ja pakkuda väljundeid selle 

realiseerimiseks, kaasata noori neid puudutavate otsuste tegemise vallas, andes neile seeläbi 
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ühiskondlikku kogemust;  

3. Luua ja süvendada kontakte noorte ja nende organisatsioonide vahel kohalikul, riiklikul ning 

rahvusvahelisel tasandil. 

 

3.5.1. Eesmärgid 

 

1. Aastaks 2015 olla Lõuna-Mulgimaa noorsootööd ja lastekaitset koordineeriv ja korraldav 

asutus. 

2. Toimivad koostöövormid, projektid-programmid. 

3. Noortekeskuse ehitised on rekonstrueeritud ja rajatud on uued ajaveetmise rajatised. 

 

3.5.2. Tegevuskava  

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim. 

1. Noortekeskuse töö tõhus korral-

damine  

Noortekekeskuse külas-

tatavus on 80 inimest 

päevas.  

pidev KOV/ 

projektid  

2. Ühis- või iseseisvad projektid 

avalikus, era- ja mitte-

tulundussektoris tegutsevate 

institutsioonidega noortele 

huvitegevuse pakkumiseks, 

kuritegevuse-, alkoholi- ning 

narkomaaniaalase ennetavaks 

tegevuseks 

Toimivad koostöö-

vormid ja viiakse läbi 

noorsooalaseid projekte.  

pidev Eri sektorid, 

projektid 

3. Noorteühenduste loomise ja 

tegevuse toetamine, koostöö 

noorteühendustega  

vallas töötab noorte-

ühendus, kellel on hea 

koostöö omavalitsusega  

pidev KOV/ 

projektid  

4. Noorte sesoonsed töö-, puhke- ja 

vaba aja laagrid, rühmad, 

tegevused 

100 last aastas osaleb 

erinevates laagrites  

pidev KOV,  MTÜ, 

projektid  

5. Tartu mnt 22 hoone 

rekonstrueerimine 

Rekonstrueeritud Tartu 

mnt 22 hoone. Noorte-

keskus on multifunkt-

sionaalne. 

2 009 KOV, 

projektid 

6.  Rulapargi rajamine Kevad, suvi, sügis-

perioodil on noorte-

keskuse hoov atraktiivne 

paik, kus noored vee-

davad väärtuslikult vaba 

2 009 KOV, 

projektid 
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aega. Rulaparki külastab 

lahtioleku ajal 20 noort 

päevas, korraldatakse 

võistlusi ja ettevõtmisi.  

7.  Täiustada noortekeskuse 

inventari, tegevusvahendeid.  

Noortekeskuse tegevuse 

mitmekesistamine ja 

noortele uute võimaluste 

loomine (piljardilaud, 

jalgpall) 

pidev KOV, 

projektid 

8. Rattaradade väljaehitamine 

rahvaparki  

Radade külastatavus ja 

ettevõtmiste rohkus.  

2009-2009 KOV, 

projektid 

 

 

3.6. KULTUUR 

 

19. sajandi teise poolde - rahvuslikule ärkamisajale - langeb ka Karksi kihelkonna kultuurielu algus.  

1847.a. tuli Karksi kiriku köstriks Friedrich Saebelmann, kes organiseeris kirikusse oreli ehitamise. 

Tema vanem poeg Aleksander Saebelmann (Kunileid) (1845-1875) on tuntud eesti helilooja, kes 

alustas rahvaviiside koorilauluks seadmist ja oli I üldlaulupeo juht. Noorem poeg Friedrich August 

Saebelmann (1851-1911) on loonud mõnikümmend koori- ja soololaulu, nende hulgas tuntud 

,,Emasüda" ja ,,Kaunimad laulud". Karksi köstrimaja asukohta tähistab gümnaasiumi pargis asuv 

mälestuskivi. 

Eesti Vabariigi iseseisvusaastatel hoogustus seltsitegevus. Asutati mitmeid seltse ja ühinguid: 

Karksi Laulu- ja Muusikaselts (hiljem Karksi Haridusselts), Karksi Põllumeeste Selts, Nuia 

Naisselts, Karksi-Nuia Lasteaiaselts, Polli-Peraküla Haridusselts, Pöögle Laulu- ja Mänguselts 

(hiljem Pöögle Haridusselts), karskusselts “Iivakivi”, Polli Haridusselts “Tulevik”, Polli Õpetajate 

Ühing, Polli Jahimeeste Selts, Polli Põllutöökooli Õpilas- ja Vilistlasühing “Vagu” jt., lisaks 

tuletõrje ja muud organisatsioonid. 

Karksi ümbrus on tihedalt seotud kirjanik August Kitzbergi elu ja loominguga. Üle 20 aasta oli see 

looduslikult kaunis maakoht kirjaniku kodupaigaks. Siin möödusid tema noorusaastad, siit ammutas 

ta inspiratsiooni oma loominguks. Elades 1876/77 a. talvel Maiel, kirjutas ta oma esimese 

algupärandi, koduloolise raamatu "Valge kirik kivivaremete seas ehk rõõm ja kurbtus 

kaksikvennad", mis jutustab Karksi linnuse rajamisest. Kitzbergi varasematest teostest küünib esile 

romantiline ajalooline jutustus ,,Maimu", mille tegevus toimub 14. sajandil ja mille sündmustik 

seostub Karksi ümbrusega: Karksi linnuse, Kõrgemäetalu, Annemäe, Maimu koopa jt. paikadega. 

Praegugi teatakse Karksi Lossimägedes müürijäänust (Kadrina tulp), kuhu on müüritud Katarina.  

Hulk külajutte ja näidendeid "Punga-Mart ja Uba-Kaarel" (1894), "Pila-Peetri testament" (1897), 
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“Libahunt” (1892) kujutavad Mulgimaale iseloomulikke inimtüüpe ja nendevahelisest 

ebavõrdsusest tulenevaid suhteid.  

19. sajandi lõpus Pöögle valla Maie talu maadele ehitatud koolimaja ja vana vallamaja on praegu 

eravalduses. Leili Kiriku eestvedamisel loodud Maie Algkooli koduloonurgast on tänaseks saanud 

tuba-muuseum, mida juhatab kodu-uurija, kooli viimane juhataja Asta Jaaksoo Selle avamine 

toimus 27. dets. 1983.a. 

 

3.6.1. Karksi Valla Kultuurikeskus 

 

Hoone valmis 2004.a. aastal. Suur saal mahutab kuni 300 kuulajat. Väike Sinine saal mahutab 60-

70 inimest. Karksi Valla Kultuurikeskuses tegutseb 2008.a.  kevade seisuga 21 erinevat huviringi, 

enamus neist tegevustest on valla poolt rahastatud (4 ringi on klubid väljastpoolt kultuurikeskust). 

Ruumipuudus takistab huviringitegevuse arengut ning on ühtlasi ka suurte ürituste 

ettevalmistamisel pärssivaks asjaoluks. 

Siinseid kollektiive (nt “Kadri” ja “Tantsurõõm”) ja üksikisikuid (lõõtspillimängija Julius Vilumets) 

on tunnustatud Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu tunnustuskirjaga.  

Suveürituste tarbeks on Karksi–Nuia Rahvapargis laudpõrandaga katteta lava ja pingid. Vallal on 

teisaldatav lava 6x8 meetrit. Populaarne vabaõhuürituste toimumispaik on Karksi ordulossi 

varemete siseõu.  

2003. aastal on Viljandi teatri “Ugala” vabaõhuetenduse “Neetud talu” lavastamiseks tehtud 

mänguplats - vabaõhulava ka Maie talu juurde.  

 

3.6.2. Karksi Külamaja  

 

Rahvamaja töötab ajaloolise väärtusega Karksi mõisa ansamblisse kuuluvas muinsuskaitsealuses 

ehituses. Karksi Rahvamaja teenib valla suurima küla omaalgatuse, rahvakultuuri ja infokeskuse 

vajadusi. Ruumide olukord on halb. Kasutusest on väljas maja II korrusel paiknevad ruumid ja kogu 

hoone põhjatiib.  

Rahvamajas harjutavad ansamblid “Ehatäht” ja  K-duur. Väliüritusi tehakse jalgpalli mängimiseks 

kujundatud rohualal ja selle servas asuval laudastangul.  

Vanas mõisamajas tegutseb ka raamatukogu. Helve Joone algatusel on 1999. aastal Karksi 

Rahvamaja idatiiba on asutud kujundama muuseumi Karksi kolhoosist. Enna–Helle Vallase 

eestvõtmisel on esemelist kultuurivara kogutud “Memme-taadi kambrisse”.  

 

3.6.3. Lilli Külamaja 
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Lilli külamaja asub Läti piiri ääres Lilli küla südames. Maja on kokkusaamis- ja infopaik.  

Majas tehti 1999. aastal kapitaalremont. Ühes hoones asuvad nii rahvamaja kui raamatukogu. 

Hoone vastab tänapäeva nõuetele, kuid nii raamatukogu kui rahvamaja võivad tulevikus vajada 

lisapinda laienemiseks.  

 

3.6.4. Tuhalaane Külamaja 

 

Tuhalaane külamaja asub Tuhalaane küla südames. Maja on kokkusaamis- ja infopaik.  

Külamajaks kohandati hoone 1998. aastal pärast vana kultuurimaja põlengut. Külamaja perenaine 

teeb koostööd aktiivsete ja tegusate külaseltsidega ning kohalike inimestega. On väike raamatufond. 

Aktiivselt käib sealne rahvas ajalehti ja ajakirju lugemas, saab kasutada arvuteid, on internetiside. 

Küla varasem keskus – rahvamaja, hävis tulekahjus. Säilinud on maja maakivist alusmüür. Endise 

rahvamaja kõrval on spordiplats.  

Aktiivne seltsitegevus toimub mäel asuvas endises koolimajas, praeguses Kooli talus. Tuhalaane 

Külaperede Selts korraldab õppepäevi, õpitakse ja esitatakse tantse, osaletakse mujal toimuvatel 

ühisüritustel ja oma küla üritustel. 

 

3.6.5. Polli külamaja 

 

Polli külamaja asub Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli 

aiandusuuringute keskusele kuuluvas hoones, kus vald rendib kahte ruumi. Külamaja kasutatakse 

perioodika lugemiseks, internetipunktina, ürituste korraldamiseks ja huviringide tööpaigana. 

Pidevalt töötab kolm ringi: tantsurühm „Ubin“, lauluansambel „Sirjelind“ ja võimlemisring. 

Ringide tööst võtab aktiivselt osa ca 20 inimest. Pidevalt korraldatakse üritusi, kuhu kaasatakse 

Polli Küla Kultuuriseltsi liikmeid ja teisi tegusaid Polli küla inimesi. Koostöös EMÜ PKI Polli 

aiandusuuringute keskusega korraldatakse õppepäevi ja aiasaaduste näitusi.  

 

3.6.6. Sudiste Külamaja  

 

Sudiste, Mäeküla ja Hirmuküla elanike ühistegevus on koondunud Sudiste küla keskuses asuva 

vallale kuuluva ja Sudiste Maanaiste Seltsi majandada antud majja. Sudiste Külamaja asub 

vallamajaks ehitatud hoones. Suurem osa sellest kuulub vallale, lisaks on veel 2 korteriomanikku. 

Vald on sõlminud Sudiste Maanaiste Seltsiga teenuse pakkumise lepingu. Selts kohustub kütma ja 

korras hoidma külamaja ruume ja olema avatud 20 tundi nädalas.  

Sudiste Külamajas on saal ja infotuba, kus on arvutid ja internetiühendus. Selts korraldab 

mitmesugust ühistegevust: tantsimine, käsitöö, näitused, õppepäevad, väljasõidud, peod, talgud jms. 
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Eraldi on üritused noortele. 12 aastat on tegutsenud küla folkloorigrupp Sudijad. 

 

3.6.7. Muri külakeskus  

 

Muri külakeskus asub renoveeritud Muri häärberis. Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Seltsiga on 

sõlmitud leping hoone kasutamise osas külamajana.   

 

3.6.8. Eesmärgid  

 

1. Kohaliku kultuurielu edendamine Eesti ja mulgi kultuuritraditsioonide alusel. 

2. Hoida ja tutvustada Mulgimaa ajalugu ja kultuuripärandit. 

3. Pakkuda inimestele aastaringselt võimalusi vaba aja sisustamiseks. 

4. Karksi ordulinnuse kasutuselevõtt kultuuriürituste korraldamise eesmärgil. 

5. Valla maineürituste väljakujundamine ja läbiviimine. 

6. A. Kitzbergi ainetel traditsioonilise ürituse väljakujundamine. 

7. Erinevate ideede, algatuste ja projektide toetamine. 

8. Karksi vallale omaste kultuuritraditsioonide säilitamine. 

9. Kultuurialase koostöö tihendamine avaliku, era-ja mittetulundussektori vahel. 

10. Valla omandis olevate kulutuuriasutuste hoonete ja rajatiste renoveerimine. 

11. Kultuuritööks vajalike materjalide ja inventari täiendamine. 

12. Lilli, Tuhalaane, Karksi, Polli külades külamajade teenuse pakkumise tagamine, s.h 

raamatukogu teenus, internetipunkt, kooskäimiskoht. 

 

3.6.9. Tegevuskava  

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim. 

1. Pärimuskultuuri hoidmine 

ja säilitamine, ekspo-

neerimine, kogumine 

(virred, ordulinnuse 

päevad, valla päevad) 

Tegutsevad rahvus-

kultuuri viljelevad grupid, 

toimuvad rahvuskultuuri 

üritused.  

pidev KOV 

2. A. Kitzbergiga seotud  

ettevõtmiste korraldamine 

ja toetamine  

Vallas on igaaastane 

A.Kitzbergi nimega 

seotud üritus 

alates 2010 KOV, projektid 

3. Kultuuriüritused kui 

turistide huviobjekt, kus 

on esile toodud 

 pidev KOV, projektid 
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Mulgimaale iseloomulikud 

traditsioonid 

4. Mulgi kultuuri, kombes-

tiku ja keele rahvusliku 

pärandi järjepidev väär-

tustamine 

Toimiv mulgi keelt ja 

kultuuri õpetav ürituste 

sari 

pidev KOV, projektid 

5. Mulgi kambri rajamine 

vanasse raamatukogu 

majja  

Vana raamatukogu hoone 

on kasutusse võetud  

2013 KOV, projektid 

6. Partnerlus ja koostöö  

riigi-, era- ning mittetulun-

dussektoriga  

Tehakse tihedat koostööd 

eri mulgi asja ajavate 

organisatsioonidega  

pidev KOV, projektid 

7. Muretseda kohalikud 

rahvariided taidlus-

ringidele ja propageerida 

rahvariide kandmist 

elanike hulgas. 

Rahvatantsurühmadel 

(kuus rühma) on oma 

paikkonna rahvariided 

2009 KOV, projektid 

8. Klubilise tegevuse 

arendamine 

Moodustatud on mitmeid 

huvialadest lähtuvaid 

klubisid 

pidev KOV, osalejad, 

projektid 

9. Huviringide valiku 

mitmekesistamine ja uute 

inimeste haaramine 

huvitegevusse  

Huvitegevusse on haara-

tud vanusegrupp 17-40 

aastat 

pidev KOV, osalejad, 

projektid 

10. Puhkpilliorkestri 

asutamine Karksi-Nuia  

Vallas on puhkpilli-

orkester 

pidev KOV, osalejad, 

projektid 

11. Küla- ja kultuurikroonika 

koostamine  

Igas külamajas koosta-

takse külakroonikat ja 

kultuurikeskuses kul-

tuurikroonikat.  

pidev KOV, projektid 

12. Ordulinnusesse vabaõhu-

lava ja teenindavate 

rajatiste ehitamine 

Vabaõhulava ja 

teenindavad rajatised on 

valmis ehitatud  

2011 KOV, projektid 

13. Teemapargi kohaste 

rajatiste ehitamine ordu-

linnusesse  

Ordulinnuses on 

valminud ajastusse 

kuuluvad ajaveetmise 

rajatised.  

2011 KOV, projektid 

14. Ordulinnus on spordi- ja 

kultuuriürituste toimumise 

paigaks 

Toimuvad igaaastased 

Ordulinnuse festivalid, 

valla ja vabariiklikud 

suurüritused 

2008  

15. Leida funktsioon ja 

väljaehitamise võimalused  

kultuurikeskuse III-IV 

Kultuurikeskuse III ja IV 

korrus välja ehitatud 

2010-2014 ettevõtjad, 

KOV, projektid 
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korrusel 

16. Kultuurikeskuse inventari, 

instrumentide ja tehnika-

pargi pidev täiendamine 

(klaver). Konverentsidel ja 

koolitustel kasutatava 

tehnika muretsemine 

On olemas pillipark, 

võimendused, 

konverentsitehnika.  

2009 KOV, projektid 

17. Pakkuda piirkonna elani-

kele raamatukogu ja 

internetiteenust, rakendada 

tööle taidlusringid, korral-

dada mulgi kultuuri 

väärtustavaid üritusi 

Päevas külastab raama-

tukogu keskmiselt 10 

inimest ja IT teenuseid 

kasutab 5. Töötab 4 

taidlusringi 60 osavõtjaga  

toimub vähemalt 10 

üritust aastas 

pidev KOV, MTÜ, 

projektid 

18. Remontida Karksi küla-

maja hoone ja sisustada 

ruumid elanikele koos-

käimiseks, raamatukogu- 

ja internetiteenusteks, 

muuseumitubadeks ja 

sportlikuks tegevuseks 

ning pakkuda mulgi kul-

tuuri väärtustavat tegevust. 

Hoones on teostatud 

kapitaalremont  

2008-2013 KOV, MTÜ, 

projektid 

19. Remontida Tuhalaane 

külamaja hoone ja 

sisustada ruumid elanikele 

kooskäimiseks, raamatu-

kogu- ja internetiteenus-

teks, muuseumitubadeks ja 

sportlikuks tegevuseks 

ning pakkuda mulgi kul- 

tuuri väärtustavat tegevust. 

Hoones on teostatud 

kapitaalremont.  

2008-2013 KOV, MTÜ, 

projektid 

20. Remontida Lilli külamaja 

hoone ja sisustada ruumid 

elanikele kooskäimiseks, 

raamatukogu- ja interneti-

teenusteks, muuseumi-

tubadeks ja sportlikuks 

tegevuseks ning pakkuda 

mulgi kultuuri väärtustavat  

tegevust. 

 

Hoones on teostatud 

kapitaalremont 

2008-2013 KOV, MTÜ, 

projektid 
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21. Täiendada külamajade 

materiaal-tehnilist baasi 

s.h. helitehnika ja Karksi 

kihelkonna rahvariided, 

kaasajastada IT vahendid 

Uuendatud 3 arvutit, 

muuseumitundide läbi-

viimiseks on olemas 

projektor, diktofon, täien-

datud helitehnikat ja  

Karksi kihelkonna rahva-

riideid 

pidev KOV, MTÜ, 

projektid 

22. Ehitada Karksi parki 

välilava 

Karksi pargis on välilava. 

Toimub vähemalt 4 

vabaõhuüritust aastas.  

2010 KOV, MTÜ, 

projektid 

23. Ehitada Lilli külas välilava 

ja korrastada külakeskus 

On välilava ja korrastatud 

külakeskus 

2010 KOV, MTÜ, 

projektid 

24. Koguda ja välja anda 

kohalikku ajalugu ja 

pärimuskultuuri käsit-

levaid materjale. 

On olemas kroonika, 

voldikud ja CD kohalikust 

ajaloost  

pidev KOV, MTÜ, 

projektid 

25.  Remontida Sudiste 

külamaja elanikele 

kooskäimiseks ja interneti-

teenuse pakkumiseks. 

Jätkata koostööd Sudiste 

Maanaiste Seltsiga 

piirkonna elanikele 

kultuur-hariduslike 

teenuste osutamiseks.   

 Sudistes on remonditud 

külamaja, kus on ruumid 

elanikele kooskäimiseks, 

vaba aja sisustamiseks ja 

internetiteenuse 

pakkumiseks.  

2008-2013 KOV, MTÜ, 

projektid 

26. Tuhalaane külamaja 

ehitamine 

Kultuuriüritused 

toimuvad uues külamajas  

2009-2014 KOV, MTÜ, 

projektid 

27. Tuhalaande välilava 

ehitamine 

On olemas välilava, 

kultuuri- ja sporditegevus 

on hoogustunud 

 KOV, MTÜ, 

projektid 

28. Kohaliku kunsti- ja 

käsitöökoja loomine; 

koolitus, laagrid, matka-

rajad 

On olemas baas 

keraamika, maali jne 

viljelemiseks; toimuvad 

regulaarsed koolitused ja 

suvelaagrid. 

 KOV, MTÜ, 

projektid 

29. Muri talukompleksi kui 

mulgi arhitektuuri näite 

väljaehitamine  

Muri talukompleks välja 

ehitatud ja kasutatakse 

seltsitegevuseks, külama-

jana ning turismi-

marsruudi lülina. Igal 

aastal korraldatakse sügis- 

ja meepäevad. 

2009-2015 KOV, MTÜ, 

projektid 



Karksi valla arengukava 2009-2018  

 

 35 

30. Koostada Muri häärberist 

lähtuv turismimarsruut, 

rajada matkarada 

Rajatud 5 km matkarada 2009-2010 KOV, MTÜ, 

projektid 

31. Partnerlus ja koostöö  

riigi-, era- ning mitte-

tulundussektoriga, et viia 

läbi kultuurialaseid  aren-

davaid ning toetavaid pika- 

ja lühiajalisi ühisprojekte 

Kultuuritöös toimib 

koostöö erinevate 

organisatsioonide vahel ja 

viiakse läbi kultuuri-

alaseid projekte.  

pidev KOV, MTÜ, 

projektid 

32. Sudiste folklooritalu 

rajamine  

Folklooritalu tegutseb. 2009-2013 MTÜ, projektid 

 

3.6.10.1. Muuseumid 

 

August Kitzbergi tubamuuseum (eramuuseum) 

 

A. Kitzbergi tubamuuseum asub Leeli külas Maie talus, endises Pöögle vallamajas - kunagises 

kirjaniku töö- ja elupaigas. Eesti kirjandusklassik August Kitzberg (1855-1927) on saanud Karksis 

inspiratsiooni oma teoste kirjutamiseks, töötades siinmail vallakirjutajana. 

Muuseum sai alguse endise Maie algkooli õpetaja Leili Kiriku poolt 1952.a. kooli koduloonurga 

asutamisest. 1959. aastast alates on kirjaniku kohta käivat materjali kogunud Asta Jaaksoo. A. 

Kitzbergi tubamuuseum töötab eramuuseumina. Karksi vald toetab majanduskulude katmist. 

Tubamuuseumis on eksponeeritud Kitsede suguvõsa, Kitzbergi looming ja vallakirjutaja töötuba.  

Külastused toimuvad ettetellimisel. Koostöös Kitzbergi Sõprade Seltsiga tähistatakse kirjaniku 

sünnipäevi, korraldatakse kirjandus- ja loodusteemalisi matku. 

 

Karksi külamuuseum  

 

Karksi külamuuseum - kolhoosituba ja memme-taadi kambrit haldab MTÜ Karksi kultuuriselts. 

Memme-taadi kamber sisustati 1984.a. Karksi-Nuia rahvamajas Enna Vallase eestvedamisel. 

Memme-taadi kambris on püsiekspositsioon 20.sajandi I poole Mulgimaa talu memme-taadi toast.  

Kolhoosituba asutati 1999.a. Helve Joone algatusel. Näha saab Karksi kolhoosi lippe, vimpleid, 

aukirju, auhindu ja fotosid. Samas kogutakse ja säilitatakse Karksi valla koolide ajalugu ning 

kohalikku kultuurilugu mõisaajast tänase päevani. 

Karksi külamuuseumi majanduskulud katab Karksi vald. Koosseisulist töötajat ei ole, teenindamine 

on vabatahtlikkuse alusel. Külastused toimuvad ettetellimisel.  
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3.6.11. Kodugaleriid. 

 

2001. aastal avas kunstnik Enn Allik kunstigalerii oma kodus Karksi–Nuias Uus tänav 13. Lisaks 

maalide väljapanekutoale näitab kunstnik ka ateljeed. Lahke pererahvas lubab külastada perenaise 

Aime hobi - talveaeda. Paik on kujunenud kohalike kunstiinimeste kokkusaamiskohaks, kuid 

võetakse vastu ka turiste ja külastajaid. 

Väike näitus on oma töötoas üleval siidi- ja portselanimaali viljeleval Kai Kütil (kunstnikunimi 

Katarina). Kunstiga tegelevad juba aastaid Juta Räägel, Luule ja August Torim, Lembit Soots, Hülle 

Haab, Enno Allik. 

 

3.6.12. Eesmärgid 

 

1. Säilitada kohalik Mulgimaa kultuuripärand, propageerida selle tundmaõppimist koolinoortele 

ning tutvustada külalistele. 

 

3.6.13 Tegevuskava  

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseeri-

mine. 

1. Suurematesse külakes-

kustesse oma koduloo 

kogumine ja talletamine  

Kõikides külamajades 

kogutakse paikkonna aja-

lugu. 

pidev külamajad, 

seltsid 

2.  A. Kitzbergi muuseumi 

tegevuse toetamine    

Väljapanek  A.Kitzbergi 

elu ja tegevusest. Toimub 

vähemalt 4 mulgi kultuuri 

tutvustavat üritust aastas.  

pidev Kitzbergi 

Sõprade Selts 

+ KOV 

3. Sisustada temaatilised 

muuseumitoad Karksi 

külamajas Karksi valla 

kultuuripärandi 

eksponeerimiseks ning 

täiendada kaasaegsete 

kasutusvõimalustega 

(projektor, ekraan, 

diktofon, videod jms) 

Kolmes temaatilises 

muuseumitoas on püsi-

eksponaadid. Kord kuus 

toimuvad muuseumitunnid 

pidev Karksi 

kultuuriselts 

+ KOV 

4. Laiendada gümnaasiumi 

muuseumituba ja täien- 

dada püsieksponaate 

Gümnaasiumis on kooli 

hariduselu ajalugu 

kajastav muuseumiruum 

pidev gümnaasium 
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5. Kaardistada erakogud  On kaardistatud 4 erakogu.  2013 seltsid 

6.  Eraalgatuslike ja 

temaatiliste muuseumide 

rajamine valda  

Vallas tegutsevad 

eramuuseumid (Kekani) 

2010-1015 eraisikud 

 

 

3.7. RAAMATUKOGUD, AVALIKUD INTERNETIPUNKTID 

3.7.1. Karksi valla raamatukogude ajaloost 

 

Raamatukogude tegevusvaldkonnad on: lugejateenindus, teavikute komplekteerimine, arvestamine 

ja töötlemine, teatmebibliograafilise teeninduse korraldamine, koduloolise andmebaasi koostamine 

ja ürituste korraldamine.  

2002. aastast alates kasutavad valla kolm raamatukogu automatiseeritud raamatukoguprogrammi 

Urram. Toimib elektrooniline laenutamine ja laenutamine üle Eesti teistest raamatukogudest. 

Karksi-Nuia raamatukogu asub 2004. aastal valminud uutes ruumides. Põrandapinda 250m
2
.  

Lilli Raamatukogu asub 1999.a. renoveeritud ruumides, kus põrandapinda on 66 m
2
.  

Karksis laenutatakse raamatuid Külamaja ruumides. Põrandapinda 70 m
2
. Raamatukogu ruumid 

vajavad remonti. Tuhalaanes laenutatakse raamatuid külamajas. Kõigis raamatukogudes on 

avalikuks kasutamiseks arvutid internetiühendusega. Majade ümber töötab Wifi võrk.   

 

3.7.2. Raamatukogude kasutamine aastatel 2003-2007 

 

 Raamatukogu Aasta 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Lugejad           

Karksi-Nuia 1010 1024 1273 1322 1249 

Karksi 335 320 312 310 313 

Lilli 206 208 201 181 210 

Tuhalaane 65 64 60 54 51 

Laenutused           

Karksi-Nuia 38667 37795 36315 32796 31405 

Karksi 9903 9653 9664 9530 9120 

Lilli 8921 9236 8932 7534 7705 

Tuhalaane 5465 6464 5422 5445 5122 

Külastused       

Karksi-Nuia  12128 12198 21311 20941 19223 

Karksi 3118 2993 2995 3406 3528 

Lilli 1834 2825 3556 2662 3359 

Tuhalaane 1600 1620 1712 1680 1336 
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3.7.3. Raamatukogude kogud 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Kogude suurus           

Karksi-Nuia 27064 27304 27355 27956 28596 

Karksi 14160 14808 15408 15945 15824 

Lilli  9100 9537 9627 9271 8961 

Tuhalaane 2476 2677 2813 2981 3124 

Perioodika nimetusi           

Karksi-Nuia 57 60 47 54 52 

Karksi 37 39 35 34 30 

Lilli  24 23 23 24 25 

Tuhalaane 8 9 8 6 6 

 

 

3.7.4. Internetipunktid 

 

Internetipunkti teenust on võimalik kasutada Karksi, Lilli, Tuhalaane külamajas ja Karksi–Nuia 

raamatukogus ning lisaks veel Sudiste seltsimajas.  

 

3.7.5. Eesmärgid  

1. Raamatukogude kujundamine kaasaegseteks info- teabe- ja täiendõppekeskusteks. 

2. Omakultuuri kirjaliku pärandi koondamise koht. 

3. Wifi levikuala suurendamine.  

 

3.7.6. Tegevuskava  

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, seire 

näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim. 

1. Raamatukogu tegevuse 

jätkamine  

Jätkub raamatukogu teenus ja 

IT-teenus Karksi-Nuia 

raamatukogus, Lilli, 

Tuhalaane ja Karksi 

külamajades 

pidev KOV 

2. Linna ja külade inimestele 

kvaliteetse internetiteenuse 

pakkumine valla interneti-

punktides, et suurendada  

sotsiaalset kaasatust 

Kõikides valla poolt 

finantseeritavates info-

punktides on võimalik 

kasutada internetiteenust.  

pidev KOV 
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3. Raamatukogu ja interneti-

punkti ruumide remont ja 

korrastamine.  

Ruumid on korrastatud  2015 KOV, 

projektid 

 

3.8. SPORT, AKTIIVNE PUHKUS  

3.8.1. Ülevaade sportimise võimalustest 

 

Noortesport on koondatud Karksi-Nuia spordikooli, kuid paljud noored osalevad ka koos 

täiskasvanutega spordiklubides. Klubid on moodustanud võrk-, korv- ja jalgpalli harrastajad 

Tegutseb kaks moto ja jalgrattaklubi. Oma seltsi ei ole maletajatel ja mälumänguritel.  

Põhilised Karksi valla elanikke teenindavad spordiobjektid on Karksi-Nuia Gümnaasiumi võimla, 

ujula ja staadion. Jalgpallitreeningplatsid on rajatud ka Karksi külla pargi keskele ja Karksi-Nuia 

Männiku-Veetorni tänava alale. Jalgpalli mängitakse ka Polli ja Tuhalaane külas. Karksi Lastaed–

Algkooli hoone juures on spordiplats ning Lilli spordiplats on liidetud rahvamaja kinnistuga. 

Suhteliselt kesised sportimispaigad on Sudiste ja Polli külas. Tuhalaane küla keskuses asuv suur 

spordiplats vajab korrastamist. Karksi-Nuias on korvpallilauad paigaldatud J. Kivistiku ja Lõuna 

tänava haljasaladele. Mõne ühismaja juures on väikesed mänguväljakud. Üldiselt on linnas laste 

mänguväljakuid väga vähe.  

Vallas toimuv suurem traditsiooniline spordiüritus on jaanilaupäeval, 23. juunil toimuv iga-aastane 

jooks ümber Karksi–Nuia paisjärve (2008. aastal toimus jooks 31. korda), millele on lisandunud 1-

kilomeetrine lastejooks. 1982. aastast alates on sügisel tõrvikutega kooliaastapäevajooks.  

Motokrosse on Karksi kandis korraldatud juba 1962. aastast alates. Praegune Ainja krossirada on 

rahvusvaheliste kohtunike poolt tunnustatud ning toimuvad nii Eesti kui rahvusvahelised võistlused. 

Maa kuulub vallale, majandamine on antud Karksi Tehnikaspordi Klubile. 

2008.a. toimus kümnes Karksi Rattamaraton. Augustikuus toimuvad 1-2 päevased Karksi-Nuia 

meistrivõistlused kergejõustikus (2008. aastal 9. korda). Samuti on korvpalliklubi “Nuia Sops” ja 

jalgpalliklubi toonud kodupubliku ette haaravaid võistlusi. Maleturniir “Karksi Ratsu” on välja 

kasvanud varasemast “Kõrgemäe Vankri” üritusest. Spordiprogramm on traditsiooniliselt ka linna- 

ja külapäevade ning Karksi jaanilaada osa. Oma ümber järve jooksu korraldab jaanipäeva paiku ka 

Tuhalaane küla. 

  

3.8.2. Eesmärgid 

 

1. Laste tervise tugevdamine ning vaimse ja kehalise arengu tagamine kooli kehalise kasvatuse 

ja spordiklubide tegevuse kaudu. 

2. Elanike sportimisvõimaluste avardamine ja parandamine. 
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3. Elanike spordiharrastuse suurendamine ja võistlusvõimaluste avardamine. 

4. Traditsiooniliste spordiürituste korraldamise toetamine. 

5. Karksi valla kui sportliku valla maine tõstmine aktiivse sporditegevuse ja tuntud sportlaste 

kaudu. 

6. Koostöö tihendamine avaliku, era-ja mittetulundussektori vahel sporditöö korraldamisel ja 

eelarveväliste rahaliste vahendite kaasamisel. 

7.  Tervisespordiga tegelemisele õhutamine. 

 

3.8.3. Tegevuskava  tabel 

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, seire 

näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim

. 

1. Vallas korraldatakse ja 

toetatakse erinevaid 

rahvaspordiüritusi 

Vallas on traditsioonilised 

spordiüritused: jaanijooks, 

Tuhalaane Kirikumäe jooks, 

perespordipäevad ” Valla- 

rahvas liikuma“, motokross, 

rattaralli, Mulgi triatlon, 

spordikooli lahtine 10-võistlus  

pidev KOV; MTÜ; 

projektid 

2. Aastaringse rahvaspordi- 

ürituste sarja välja-

töötamine.  

Vallas korraldatakse rahva-

spordi ürituste sarja  

2009 KOV 

projektid 

3. Puhkealade rajamine  Karksi-Nuia linnas Männiku ja 

Lõuna tänava metsatuka 

korrastamine 

2015 KOV 

projektid 

4. Supluskohtade korrasta-

mine ja rajamine vallas 

asuvate järvede äärde 

Karksi-Nuia Paisjärve äärde 

ranna rajamine koos 

pallimängu platsidega  

2010 KOV 

projektid 

5. Ehitada välja terviserajad 

Karksi-Nuia ja küladesse. 

Vallas on väljaehitatud viis 

aasta-ringselt kasutatavat 

terviserada. 

2015 KOV 

projektid 

6. Välja ehitada pallimän-

guplatsid Karksi-Nuia ja 

küladesse 

Vallas on viis palliplatsi, kus 

saab mängida korv-, võrk- ja 

rahvastepalli ning korraldada 

spordiüritusi. 

2013 KOV 

projektid 

7. Ainja krossiraja välja-

ehitamine vastavalt 

rahvusvaheliste krossi-

võistluste tingimustele   

Ainja krossirada vastab 

rahvusvaheliste krossi-

võistluste tingimustele 

2012 MTÜ, KOV, 

projektid 
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8.  Rajada valgustatud 

terviserada Karksi-Nuia 

Kassepa ja Piiri tänava 

vahelisele alale 

Terviserada on valmis ehitatud 2011 KOV, 

projektid 

 

3.9. KODANIKUALGATUS, KOLMAS SEKTOR  

 

90-ndate aastate alguses asusid ärksamad inimesed looma kodanikeühendusi ja külade elujõudu 

taastama. Rootsi eeskujul tekkis ka Eestis külaliikumine eesmärgiga “Kogu Eesti peab elama!”  

Karksi valda jõudis külaliikumine Sudiste Maanaiste Seltsi asutamisega 1995.a. üheaegselt 

liikumisega Kodukant Viljandimaa. 

Oma traditsioonilist tööd jätkas juba 1955. aastast tegutsev Karksi-Nuia Aianduse- ja Mesinduse 

Selts. Mõne aastaga laienes seltsiliikumine üle valla tänu kodanike omaalgatusele ja rahalisele 

toetusele valla eelarvest läbi iga-aastaste toetusprojektide. Hakati korraldama kodukandipäevi, 

külade kokkutulekuid, korrastama külakeskusi. Samuti õpiti, kuidas kogukonnana toime tulla ning 

edasi minna. 

2003. aastaks oli Karksi vallas juba paarkümmend seltsi ja seltsingut, lisaks veel erialased 

spordiühendused. Oli vaja leida uusi vorme kogukonna arendamiseks ja koostööks. 22.märtsil 

2004.a. kirjutasid Karksi koolimajas 12 seltsi ja seltsingut alla Karksi valla kodanikeühenduste 

ümarlaua koostööleppele, millega 2008. aastaks on liitunud veel 4 ühendust. 

Valla ühenduste liidritele korraldatud õppepäevadel on käsitletud demokraatlikke juhtimisvorme ja 

partnerlussuhteid, MTÜ-de raamatupidamist maksuameti esindajatega, heakorda ja 

aiandusküsimusi, kultuur-haridustööd koostöös kultuuritöötajatega, teavitatud LEADER-programmi 

ja korraldatud praktilisi projektinõustamisi. Regulaarselt toimuvad kokkusaamised on aidanud leida 

lahendusi üksikute seltside probleemidele, tõstnud liidrite enesekindlust ja koostöövalmidust. 

Ümarlaud on valla juhtide ja ühenduste koostööorganisatsioon. Inimesed tunnevad, et nad saavad 

valla elu mõjutada. 

Kodanikeühendused toovad valda projektide kaudu raha ja loovad oma tegevusega uusi väärtusi. 

On läbi viidud mitmed ülevallalised seltside koostööprojektid erinevate seltside juhtimisel.      

Läbi kultuurharidusliku tegevuse ja koostöövõrgustiku muudavad ühendused oma kogukonnas elu 

täisväärtuslikumaks. Viimastel aastatel on Karksi vald katnud oma eelarvest lepinguliselt ühenduste 

majanduskulusid ja läbi projektide arendustegevusi 2 korda aastas kokku 200 000 krooniga. 

Koostöös kohalike külavanematega ja Karksi vallaga esitatakse investeeringuprojekte Euroopa 

Liidu ja siseriiklikele programmidele. 
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Karksi valla kodanikeühenduste visioon 

 

1. Kodanikeühendused oma tegevusega: 

 kannavad edasi maaelu väärtusi; 

 tugevdavad ja säilitavad kogukonda; 

 soodustavad koostööd; 

 edastavad infot; 

 avardavad teadmisi; 

 loovad kontakte. 

 

2. Kodanikeühendused mõjutavad maaelupoliitikat: 

 on usaldusväärsed partnerid kohalikule omavalitsusele; 

 aitavad kaasa valla maine kujundamisele; 

 osalevad vallavolikogu alalistes komisjonides; 

 viivad läbi traditsioonilisi üritusi (kodanikupäev); 

 toimib kohalik, maakondlik, Eestisisene ja rahvusvaheline koostöö; 

 koostöö LEADER tegevusgrupiga. 

 

3.9.1. Tegevussuunad 

 

1. Tugevdada ning laiendada kodanikeühenduste koostöövõrgustikku. 

Tegevused: 

 koostöö külavanemate ja erasektoriga; 

 osaleda LEADER tegevusgrupis; 

 kaasata Karksi valla kodanikeühenduste ümarlauda uusi valla ühendusi; 

 jätkata olemasolevate ja luua uusi koostöösidemeid teiste ühendustega 

koduvabariigis ja välismaal. 

2. Kasutada rahvakultuuri varamut, tagades seeläbi kohalike elanike omakultuurilise 

jätkusuutlikkuse ja elukvaliteedi tõstmise. 

Tegevused: 

 kaardistada ja teadvustada kodukoha rahvakultuuri ja ajaloolist mälu; 

 edendada rahvakultuurialast koostööd vastastikuste esinemiste-, suhtluste ja 

õppevõimaluste läbi; 

 kogukonna ühistegevuste läbiviimine: heakorratalgud, kodukandipäevad; 

 kaasata kogukonna ühistegemisse lapsi/noori. 

3. Arendada kodanikeühenduste suutlikkust läbi juhtimise, hästi toimiva võrgustiku ning 
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stabiilse rahastamise. 

Tegevused: 

 koolitada ühenduste liidreid, tugevdada organisatsioonide sisedemokraatiat ja –

kultuuri; 

 kodanikeühendused osalevad kohapealsete ja Karksi valla arengukavade 

väljatöötamisel ning hilisemal elluviimisel; 

 järjepidev projektipõhine tegevus ja selle toetamine Karksi valla eelarvest; 

 vallavalitsuse poolt tagada ühenduste tegevuseks ruumid, vastavalt kokkulepetele 

katta majandus- ja tegevuskulusid; 

 suurendada senist toetussummat valla eelarvest kodanikeühendustele; 

 väärtustada ning tunnustada ühenduste ja nende liidrite tegevust. 

4. Avardada elanike silmaringi, propageerida elukestvat õpet ja tervislikke eluviise. 

       Tegevused: 

 erinevatel teemadel seminaride, õppe- ja teabepäevade ning õppereiside 

korraldamine; 

 sportlike ja tervist edendavate ürituste korraldamine; 

 sotsiaalset kaasatust edendavate projektide elluviimine. 

5. Arendada ja väärtustada maaelu siseriiklike ja Euroopa Liidu fondide ja programmide 

toetuste kaudu. 

       Tegevused:  

 investeeringuprojektide koostamine Euroopa Liidu struktuurifondidele ja 

siseriiklikele programmidele; 

 ülevallaliste, maakondlike ja piiriüleste koostööprojektide elluviimine. 

 

3.9.2. Eesmärgid 

 

1. Kodanikeühenduste toel valla elu arendamine ja maine kujundamine.  

2. Koostöö tihendamine avaliku, era- ja mittetulundussektori vahel. 

3. Kodanikualgatustega liitunud inimeste arv on suurenenud. 

4. Kodanikeühenduste kaasamine kohaliku elu arendamisse. 
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3.9.2. Kodanikualgatuse tegevuskava tabel 

 

 

 Tegevuvus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim 

1. Kodanikeühenduste 

motiveerimine ja initsiatiivi 

suurendamine  

Karksi vallas on 25 

aktiivset kodanike-

ühendust, mis viivad ellu 

vähemalt 40 omaalga-

tuslikku projekti aastas. 

pidev MTÜ, KOV, 

projektid 

2. Valla kodanikeühenduste 

ümarlaua tegevuse 

jätkamine, 

koostöövõrgustiku laienda-

mine ja tugevdamine 

kaasates külavanemaid, 

erasektorit ning osaledes 

LEADER tegevusgrupis  

Karksi valla kodanike-

ühenduste ümarlauas on 

25 liiget. Ümarlaud tuleb 

kokku vähemalt 4 korda 

aastas 

regulaarne MTÜ-d 

3. Stimuleerida kohalikku 

majanduslikku aktiivsust ja 

tööhõivet pakkudes 

erinevaid 

kogukonnateenuseid 

Ühendused pakuvad 6 

erinevat teenust 

regulaarne MTÜ, KOV, 

projektid 

4. Kohaliku elukeskkonna 

parandamine, korraldades 

heakorratöid, rajades ja 

korrastades avalikuks 

kasutamiseks mõeldud 

objekte ning soetades 

ühistegevuseks vajalikke 

vahendeid. 

Toimub 12 heakorratalgut 

aastas. On rajatud/ 

korrastatud 5 objekti 

avalikuks kasutuseks, 

ühistegevuseks soetatud 

vajalikke vahendeid 

regulaarne MTÜ, KOV, 

projektid 

5. Kaasrahastada 

kodanikualgatuse projekte. 

Kodanikualgatuslikud 

projektid on kaas-

rahastatud vähemalt 10% 

projekti kohta 

pidev KOV 

6. Tunnustada ühendusi ja 

nende aktiviste 

On tunnustatud ühendusi 

nende tähtpäevadel ja 

liidreid kodanikupäeval.  

regulaarne KOV 

7. Kogukonna elanike ning 

ühenduste liidrite 

koolitamine ja kohaliku 

arengu kavandamine, 

korraldades õppe- ja 

Aastas 18 õppepäeva ja 6 

õppereisi 

regulaarne MTÜ, KOV, 

projektid 
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nõupäevi, kohtumisi, semi-

nare ning õppereise 

8. Organisatsioonide 

sisedemokraatia 

tugevdamine ning laste ja 

noorte kaasamine 

ühistegevusse 

8 üritust lastele ja 

noortele 

regulaarne MTÜ, KOV, 

projektid 

9. Kohaliku ajaloopärandi ja 

traditsioonide väärtustamine  

kodu-uurimuslike 

materjalide kogumise, 

sündmuste ja tähtpäevade 

tähistamise kaudu  

1 trükis või kodu-

uurimuslik töö aastas, 

tähistada 75 sündmust või 

tähtpäeva 

regulaarne MTÜ, KOV, 

projektid 

10. Eakatele oma ruumide 

väljaehitamine 

kooskäimiseks  

Ruumid on renoveeritud 

Tartu mnt 22 

2009 MTÜ, KOV, 

projektid 

11. EAÕK Tuhalaane kiriku 

taastamine  

EAÕK Tuhalaane kirik 

on taastatud, tööks 

vajalikud kõrvalhooned 

on remonditud.  

2009-1015 Kogudus, 

projektid. 

 

3.10. TERVISHOID JA TERVISEKASVATUS 

 

Ambulatoorset arstiabi osutavad Karksi vallas 2 perearsti: doktor Aive Jaakson ja doktor Sirje 

Kirik. Haige hooldamise teenust pakuvad SA Viljandi Haigla ja Abja Haigla SA. 

Eriarste kohapeal ei tööta. Patsiendid suunatakse kas Viljandisse või Tartusse eriarstide juurde. 

Hambaarste töötab 2, ühe tööruum on ambulatooriumis, teisel Karksi-Nuia Gümnaasiumis. 

 

3.10.1.Eeesmärgid  

 

1. Vallas on kvaliteetne esmatasandi arstiabi kõigile kättesaadav. 

2. Karksi vallas väärtustatakse tervist ja tervislikku elukeskkonda. 

3. Laste ja õpilaste tervist kontrollitakse regulaarselt. 

4. Korraldatakse tervist edendavaid tegevusi.  
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3.10.2. Tegevuskava 

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim 

1. Erinevatele sihtgruppidele 

suunatud tervisepäevad, 

kampaaniad, profülaktilised 

programmid. 

Aastas toimub 2 vasta-

vasisulist programmi 

pidev MTÜ, KOV, 

projektid 

2. Partnerlus ja koostöö riigi-, 

era- ning mittetulundus-

sektoriga, et viia läbi tervist 

edendavaid pika– ja 

lühiajalisi ühisprojekte 

Koostöös viiakse läbi 

ühisprojekte.  

pidev MTÜ, KOV, 

projektid 

3. Karksi-Nuia ambulatoo-

riumihoones arstiabi pakku-

mise tingimuste tagamine: 

ruumide nõuetekohane 

väljaehitamine.  

Ruumid vastavad 

eeskirjadele 

2 015    KOV, 

projektid 

4. Ravikindlustamata isikutele 

osaline või täielik abi 

raviteenuse tasumisel.  

Keegi ei ole ilma esmase 

arstiabita 

pidev KOV 

 

3.11. SOTSIAALHOOLEKANNE  

 

Sotsiaalhoolekandealast tööd vallas teostavad sotsiaaltöö spetsialist ja avahooldustöötaja. 

Hooldekodu teenust pakub Polli hooldekodu, kus on 26 kohta. Hooldekodu kohtade järele on 

pidevalt puudus. 5 hoolealust asub teistes hooldekodudes väljaspool valda. Hooldekodu koht 

maksab 2008. aastal 7458 krooni. Asutuses on 13,6 ametikohta. Töötajaid on koos juhatajaga 16. 

Töövõimetuspensionäre on vallas 325. Lapsinvaliide on 19. Pensionäre on vallas 936, neist naisi 

622 ja mehi 314. Ravikindlustuseta isikuid on 320. Töötuid 596, neist töötutoetusega 298, neist 257 

meest ja 339 naist.         

  

 3.11.1. Sotsiaaltoetused ja –teenused 

 

Riiklik toimetulekutoetus 

2004. a. eraldatud 1 249 000 kulutatud 1 087 412 krooni  taotlejaid 1370 

2005. a. eraldatud 1 583 000 kulutatud 1 188 180 krooni  taotlejaid 1299 

2006. a. eraldatud 1 912 000 kulutatud 838 425 krooni  taotlejaid 790 

2007. a. eraldatud    864 435 kulutatud 432 637 krooni  taotlejaid 375 
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Valla eelarvest on makstud järgmisi toetusi: 

ühekordseid sotsiaaltoetusi on antud majanduslikult vähekindlustatud peredele, peale selle 

matustetoetusi, maamaksutoetusi. 

 

Laste ja lastega perede hoolekanne. 

Toetused: sünnitoetus, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele makstud toetus. Alates 2005. aastast 

on pere kolmas ja iga järgnev laps vabastatud valla huvikooli õppemaksust. Lasteaia toidutoetust ja 

huvitegevuse ning õppekäikude toetust makstakse majanduslikult vähekindlustatud perede lastele. 

Lastekaitsega tegeleb laste-ja noorsootööspetsialist, kes vajadusel teostab eestkostet. Puuetega laste 

transpordikulud erikoolidesse sõiduks maksab vald. 

 

Eakate hoolekanne. 

Koduhooldusteenuseid kasutab 8 vallakodanikku. On võimalik kasutada autot arstide juures 

käimiseks. Puude raskusaste on määratud 393 inimesele, neist 153 on keskmise puudega, 203 raske 

ja 37 sügava puudega. 

 

3.11.2. Eesmärgid 

 

1. Hätta sattunud inimeste ja perede abistamine mitmekülgsete teenuste ning toetustega.   

2. Eakate turvalisuse tagamine.  

3. Erinevate avahooldusteenuste pakkumine. 

4. Hooldekodu kohtade tagamine. 

5. Personali motiveerimine ja arendamine. 

6. Sotsiaalhoolekandes vajaliku inventari kaasajastamine ja täiendamine. 

7. Koostöö tihendamine avaliku, era- ja mittetulundussektori vahel sotsiaalhoolekande 

valdkonnas. 

8. Karksi hooldekodu valmimine. 

 

3.11.3. Tegevuskava  tabel 

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim 

1. Ehitada hooldekodu valmis Loome uusi töökohti ja 

tagame igale abivajavale 

vanurile hooldekodu 

koht  

2009    KOV, 

projektid 
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2. Avahoolduse laiendamine 

ja võrgustikutöö välja-

arendamine 

Igale abivajajale on 

tagatud hooldaja. 

pidev KOV, 

projektid 

3. Sotsiaalset kaasatust 

edendavate algatuste-

projektide läbiviimine 

Aastas toimub 2 

vastavasisulist 

programmi 

pidev KOV, 

projektid 

4. Luua puuetega inimeste 

ühing, korraldada üritusi ja 

õppepäevi 

Puuetega kodanike 

heaolu parandamine, 

ühiskonda sulandamine 

alates 2009 KOV 

5. Toetada laste, noorte ja 

riskigruppi kuuluvate 

isikute toimetulekut ja 

arengut 

Parandada lastega 

perede toimetulekut 

pidev KOV 

 

 

3.12. ETTEVÕTLUS  

 

Vallas puuduvad suurettevõtted. Piirkonnas on ainult neli ettevõtet, kus töötab üle 50 inimese. AS 

Textuur toodab liimpuitplaate ja varustab keskküttega Karksi-Nuia linna, töötajaid 100. Abja 

Tarbijate Ühistus on kaubandustöötajaid 70. Nuia PMT AS tegevusalaks metallitöötlemine, 

kaubandus. 80% hüdrosilindritest Eestis tehakse Karksi-Nuias, Nuia PMT annab tööd 70 inimesele. 

OÜ Puidukoda hööveldab lauamaterjali, annab tööd 50 valla inimesele. Eesti Maaülikooli töötajate 

arv ületab 50 töötajat tänu hooajatöölistele. Tegeldakse puuviljade arendustööga, puuvilja 

istutusmaterjalide tootmise ja puuviljade kasvatamisega.  

Registrisse kantud äriühingute arv on ajas muutunud. 1998. aastal oli äriregistris registreeritud 184 

äriühingut, 2000. aastal 247. 2005.a. oli äriregistris registreeritud 194 äriühingut, sellest 3 ettevõtet 

töötajate arvuga 50-249, 12 ettevõtet  10 kuni 49 töötajaga, ülejäänud on väiksemad. Suurem osa 

neist on FIE-d, kuna maareformi käigus said maade erastamisel osaleda ainult põllumajanduse või 

metsandusega tegelevad ettevõtted.  

 

3.12.1. Ülevaade suurimatest tööandjatest aastatel 2004-2007 

 

 Maksumaksjate arv antud tööandja juures 

Tööandja nimi 2004 2005 2006 2007 

     

KARKSI VALLAVALITSUS 327 260 277 285 

TEXTUUR AS 186 171 143 120 

PUIDUKODA, OÜ 47 53 61 80 

NUIA PMT, AS 69 72 77 74 
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ABJA TARBIJATE ÜHISTU 69 65 61 70 

EESTI MAAÜLIKOOL 62 85 62 70 

KARME, AS 16 22 32 36 

EESTI POST, AS 31 38 33 28 

IIVAKIVI, AS 27 24 26 27 

KASE VABRIKU AS 32 29 30 25 

HANVAL METALL, OÜ 21 21 20 22 

EPP, AS 23 22 20 20 

J.ROOTS TIMBER, OÜ 26 24 24 20 

EKSEKO, AS 6 8 13 19 

SALLASTO OÜ 11 9 16 19 

 

Ettevõtete poolt valla kodanikele makstud palga kokkuvõte aastatel 2004-2007 

 

 2004 2005 2006 2007 

     

10 suurima ettevõtte poolt 

makstud palgad kokku 

41 459 351    45 559 896    50 857 810    61 203 006    

% kogu töötasust 36% 35% 32% 31% 

50 suurima ettevõtte poolt 

makstud palgad kokku 

65 446 975    72 509 535    83 338 769    98 546 708    

% kogu töötasust 58% 56% 53% 50% 

100 suurema ettevõtte poolt 

makstud palgad kokku 

78 221 645    87 281 001    102 344 132    120 478 857    

% kogu töötasust 69% 68% 65% 62% 

Haigekassa väljamaksed 2 656 985    2 510 919    3 174 010    4 667 350    

% kogu töötasust 2,34% 1,94% 2,00% 2,39% 

Aastas kokku valla elanikele 

makstud palk 

113 774 095    129 241 193    158 392 736    195 465 114    

Tööandjaid  865    907    1 006    1 112    

Neist vähemalt ühe aasta 

miinimumpalga maksnud 

484    500    574    638    

Protsent tööandjatest  56% 55% 57% 57% 

miinimumpalk kroonides 29 760    32 280    36 000    43 200    

17a-pensionieani elanikke 

01.01.2006.a.  

2 580    2 572    2 540    2 486    

Vähemalt miinimumpalka saanud 

isikud 

1 344    1 356    1 437     

Protsent tööealisest elanikkonnast  52% 53% 57%  
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3.12.2. Tegevuse põhimõtted 

 

1. Ettevõtluskeskkonna soodustamine ja ettevõtlusarengule kaasaaitamine. 

2. Koostöösuhete edasiarendamine turismi- ja kultuurivaldkondades.  

3. Ettevõtluse tugistruktuuri institutsioonidega koostöös projektide algatamine piirkondliku 

konkurentsivõime tõstmiseks ja kvalifitseeritud tööjõu arendamiseks.  

4. Tööhõive suurendamiseks tähelepanu pööramine uute töökohtade loomisele ja 

investeeringute soodustamisele. 

5. Tagada investorite ja ettevõtjate teenindamise hea tase.  

6. Arvestada ettevõtjate ettepanekuid planeerimisel ja infrastruktuuri väljaehitamisel.  

 

3.12.3. Tegevuskava  

 

 Tegevus Oodatavad 

tulemused, seire 

näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim 

1. Koostöös ettevõtjatega 

kommunaal- ja 

infrastruktuuride arendamine 

Rohkem ettevõtjaid pidev KOV, 

ettevõtjad, 

projektid 

2. Detailplaneeringute korralda-

mine, tööstuspiirkondade 

loomine 

Tööjõu kvaliteedi 

paranemine 

pidev KOV, 

ettevõtjad, 

projektid 

3. Ettevõtluspäevade, messide 

korraldamine  

Eriliigiliste töökohtade 

tekitamine 

regulaarselt KOV, 

ettevõtjad, 

projektid 

4. Ettevõtlusklastrite arendamine 

(metall, puit, aianduse vald-

kond). Loomemajanduse, ette-

võtluse kaugtöökontorite aren-

damine vallas 

Uute ettevõtete 

tekitamine piirkonda 

pidev KOV, 

ettevõtjad, 

projektid 

5. Luua valla kodulehe juurde 

ettevõtlusportaal kohalike 

ettevõtjate esitlusvahendiks  

ettevõtjate kodulehed 

on lingitatavad valla 

kodulehelt 

pidev KOV 

6. Põllu- ja metsamaade 

kuivendus ja maaparandus-

tööde tootlikkuse tõstmine   

Suureneb parandatud 

maa pindala. 

pidev KOV, 

ettevõtjad, 

projektid 

7. Teeninduse mitmekesistamise 

toetamine.  

Vallas on mitmekesine 

teenindus  

pidev KOV, 

ettevõtjad, 

projektid 
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3.13. TURISM, PUHKEMAJANDUS  

3.13.1. Ülevaade turismi ja puhkemajandusest 

Turism ja puhkemajandus on maamajanduse üks arenguprioriteete ja kasvav majandussektor. Karksi 

vald jääb Pärnu – Valga - Riia joonele, teda on haaratud ka Lõuna-Eesti turismipakettidesse. 

Olulisim on seni olnud nn. kultuuriturism ja õpilasturism. Vähehaaval on alustatud kohalike 

turismitoodete väljakujundamist, et pakkuda konverentsi-, tervise–, spordi- ja harrastusturismi. 

Karksi valda ja tema turismivõimalusi on tutvustatud järgmistel turismimessidel: TourEst Tallinnas, 

Matkamiks Paides, Mulgi Mess Viljandis.  

 

 

   Karksi-Nuia turismiinfokeskus   
  

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Külastajad kokku: 2420 3037 2936 1495 1433 1944 

Eesti elanikud 2284 2814 2700 1324 1135 1736 

Välismaalased  136 221 236 171 298 208 

sh. Soome  59 83 122 26 100 47 

sh. Rootsi 22 21 24 33 39 47 

sh. Läti 0 7 20 61 28 39 

sh. Leedu 0 2 4 0 2 5 

sh. Venemaa 3 7 12 1 3 19 

sh. Saksamaa 22 18 15 11 24 22 

sh. Suurbritannia 22 25 21 7 11 14 

sh. Prantsusmaa 1 4 9 1 4 193 

Kirjalikud päringud (e-mail, faks, kiri) 73 93 51 49 68 77 

Helistajad 401 564 465 394 268 291 

Teenindatud kliendid kokku 2894 3694 3452 1938 1769 2312 

         

Majutus 46 124 81 44 50 84   

Toitlustus 33 169 131 28 87 124   

Vaatamisväärsused 221 374 413 417 616 902   

Muu informatsioon 2594 3027 2837 1437 1020 1102   

* arvestust peetakse inimese kohta, sageli on 1 inimese (päringu) taga terve grupp (30-40 inimest)   

 

Enamik külastajaid on siseturistid.  

Külastajad on:  

 lastega pered, kes on tulnud puhkama, sugulastele külla ja/või Lõuna-Eestit avastama. Pärit on 

nad Tallinnast, Ida-Virumaalt, Läänemaalt jm. Küsivad teejuhatust, otsivad söögi- ja 
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ööbimiskohti ning tunnevad huvi vaatamisväärsuste vastu; 

 noorteseltskonnad, kes otsivad telkimis-, ööbimis- ja söögikohti, küsivad teed ja tunnevad huvi 

vaatamisväärsuste vastu; 

 välismaa sõpradele Eestit näitavad eestlased, otsivad eripärast kultuuri ja loodust, söögi- ja 

ööbimiskohti;  

 üksikud välismaalased või juurtega Eestis välismaalased;  

 ekskursioonigrupid, põhiliselt kooliõpilased, õpetajad või MTÜ, seltsid, ühingud. 

 

Turismiinfokeskus ei osuta turismiteenuseid. Arvestada saab ainult infomaterjalidest ja meenetest 

saadavat tulu, mis ei ole suur. Näiteks 2007. aastal saadud tulu 5662,10 krooni. 

 

Planeeritud matka-, tervise- ja suusarajad: 

 

1. Matkarada: Karksi-Nuia paisjärve ümber (kallasrada) 

2. Matkarada: Rahvapark – Terviseallikas – Linnaveski – Ordulossi varemed (Katariina tulp, kirik, 

legendid) – Linnaveski – Kooli park – Kooli sild 

3. Rada (asfalt): Karksi-Nuia – Karksi – Ainja – Karksi-Nuia 

4. Rada (pehme kattega): Karksi-Nuia – Reimani tee – Sokaorg – Polli suunas – Kivita – Longi 

mets – Longi teelt kõvakattega rajale. 

5. Rada (jalgsi, rattaga, autoga): Ahimäe – Tuhalaane – Kopra – Vidva. 

6.Terviserada Halliste ürgorus. 

7. Arendada välja jalgrattamatkade marsruudid ja organiseerida rattalaenutus. 

 

3.13.2. Tegevuse eesmärgid 

 

1. Ajakohase ja kättesaadava turismiinfo tagamine. 

2. Elamust pakkuvate atraktsioonide rajamine ja vaatamisväärsuste eksponeerimine. 

3. Suurendada Karksi valla turismieesmärgilist külastatavust. 

4. Karksi ordulinnusesse teemapargi rajamine elamust ja aktiivset tegevust pakkuvate 

atraktsioonidega.  

5. Turistide jaoks vallas veedetud aja pikendamine. 

6. Matkaradade ja puhkealade võrgustiku loomine valla rohealadel ja turismimarsruutidel.  
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3.13.3. Tegevuskava 

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim 

1. Kultuurilooga ja kohaliku 

paikkonna muistenditega seotud 

matkaradade rajamine, koolitada 

giidid 

Rajatud (kolm) 

matkarada, koolitatud 

giidid 

2009-

2015 

KOV, 

projektid 

2. Koostada ja välja anda 

paikkonda tutvustavaid 

voldikuid ja brošüüre, s.h. kaitse 

ja puhkealade kohta  

Välja antud 6 voldikut, 2 

brošüüri 

2009-

2015 

KOV, 

projektid 

3. Teemapargi rajamine ordulinnu-

sesse, sh avaliku kasutuslepingu 

sõlmimine kirikuga 

Kontseptsiooni 

valmimine ja 

rakendamine. 

2009-

2013 

KOV, 

projektid 

4. Looduspuhkust pakkuvad ja 

pärandkultuuri tutvustavate 

talude võrgustiku loomine  

Vallas tegutseb 

looduspuhkust pakkuvate 

ja pärandkultuuri 

tutvustavate talude 

võrgustik. 

2010 MTÜ, 

Ettevõtjad, 

projektid 

5. Koostöö arendamine ning 

tõhustamine ettevõtjate vahel 

turismi alal 

Toimib koostöö piirkonna 

turismiettevõtjate vahel, 

üksteise teenuse 

ahelmüük.  

pidev Ettevõtjad 

6. Infotaskute tagamine sisse-

sõitudele (vald, keskus) või 

atraktsioonide juurde 

Ühtses, atraktiivses stiilis 

kujundatud teavitus. 

2012 KOV, 

projektid 

7. Kämpingute ala loomine Vald arendab välja 

kämpingutega puhkeala 

koos aktiivse ajaveetmise 

võimalusega  

2014 KOV, 

projektid, 

ettevõtjad 

8. Majutuskohtade ja toitlustus-

asutuste loomine Karksi-Nuia  

Karksi-Nuias majutus-

asutus ja õhtust ajaveet-

mist võimaldav toitlus-

tusasutus.  

2013 KOV, 

projektid, 

ettevõtjad 

9. Rahvatantsijate ja piirkonda 

mitmekesistavate ning 

iseloomustavate kujude 

püstitamine 

Püstitatud on maastikku 

ilmestavad kujud. 

2013 KOV, 

projektid 

10. Polli Aiandusmuuseum Polli on rajatud aiandus-

muuseum 

2012    Sihtasutus, 

KOV, 

projektid 
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3.14. VALLA JUHTIMINE  

3.14.1. Eesmärgid  

  

1. Arendustegevuse planeerimine. 

2. Ühtse Lõuna-Mulgimaa eduloo/arengukava väljatöötamine, parema ja efektiivsema 

koostöövormi leidmine. 

3. Efektiivse ja ökonoomse juhtimisskeemi väljatöötamine, et pakkuda kvaliteetset 

avalikku teenust. 

4. Vallavalitsuse kui konstruktiivse partneri aktiivsuse tõstmine kõikides piirkonda loodud 

koostööorganisatsioonides. 

5. Veebipõhiste teenuste, sealhulgas info kättesaadavuse parandamine nii valla kui ka 

hallatavate asutuste veebilehekülgedel. 

 

3.14.2. . Tegevuskava   

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim 

1. Motivatsiooni paketi välja-

töötamine ametnikele 

Motiveeriva süsteemi 

rakendamine 

2010    KOV 

2. Abivallavanema töökoha 

loomine 

Abivallavanema koht on 

loodud 

2010    KOV 

3. Panustada abiprojektide 

taotlemisele vallas infra-

struktuuri ja keskkonna 

parandamiseks.  

Rahuldatud taotluste 

hulk, millega täidetakse 

valla arengukava  

pidev KOV 

4. Igaaastaste arenguseminaride 

läbiviimine  

Arengukava 

täiendatakse igal aastal. 

regulaarne KOV 

5. Rahulolu uuring Iga 2 aasta tagant 

toimub rahulolu uuring 

regulaarne KOV 

6. Mõtte ja ajurünnakute 

korraldamine ühistegevuseks 

Ühtse piirkonna 

arengusuundade 

väljatöötamine 

2009-2010 KOV, 

projektid 

7. Piirkonna ühtse haridus-

poliitika, infrastruktuuri küsi-

muste ja investeeringute 

kokkuleppimine 

Piirkonnas elava, 

olemasoleva elanik-

konna rahvaarvu säili-

mine 

Regulaarne 

2009-2014 

KOV, 

projektid 

8. Lähimate naabritega 

ühistegevuste korraldamine 

Ühised üritused pidev KOV, MTÜ, 

projektid 

9. Koostöö sõpruslepinglaste ja 

heade partneritega välisriikides 

Elluviidud piirkonda 

edendavad projektid, 

regulaarne KOV, 

projektid 
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viia ellu kohalikku elu 

edendavaid projekte  

head regulaarsed suhted 

10. Laiendada avalikke, turvalisi 

Wifi levialade piirkondi ja 

märgistada need 

(külakeskused, Karksi-Nuia 

järveäärne rannaala) 

Vallas on 10 avalikku 

WIFI levikuala  

2009-2011 KOV, 

projektid 

11. E- teenuste laiendamine ning 

kättesaadavuse tõstmine 

Vallas töötavad avalikud 

internetipunktid. 

Asjaajamist vallaga on 

võimalik korraldada 

digitaalselt. Välja on 

töötatud veebipõhised 

teenused.  

2009-2012 KOV, 

projektid 

12. Valla ajalehe atraktiivsemaks 

ja loetavamaks muutmine. 

Valla ajaleht on igale 

isikule kättesaadav ja 

informatiivne.  

pidev KOV 

 

3.15. VALLA MAINE KUJUNDUS 

3.15.1. Eesmärgid 

  

1. Süvendada Karksi valla tuntust maakonnas ja Eestis kui tervikliku elukeskkonnaga turvalist, 

uuendustele avatud valda.  

2. Luua noortele uusi väljakutseid ning võimalusi kohalikus elukeskkonnas.  

3. Mulgimaa märgi tuntuse kasutamine ja valla promomine valla nimekate kodanike kaudu.  

4. Oma valla tunde suurendamine elanikkonnas.  

5. Valla elanikele suunatud marketing. 

 

3.15.2. Tegevuskava  

 

 Tegevus Oodatavad 

tulemused, seire 

näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim 

1. Suurendada avalik-õigusliku 

meedia rolli Karksi valla 

kajastamisel 

Vald annab välja 

pressiteateid. 

pidev KOV 

2. Operatiivse ja informatiivse 

kodulehe loomine. 

Koduleht jagab auto-

maatselt infot, 

kasutusel on e-

teenused 

pidev KOV 
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3. Karksi-Nuia keskväljaku 

piirkonda kavandada 

interaktiivne elektrooniline 

reklaamtahvel 

interaktiivne tabloo 

töötab  

2010    KOV 

4. Valda kolijatele ja ka lihtsalt 

huvilistele infomapi/paketi 

koostamine (vajalikud kontak-

tid, teenused, priipääse 

ujulasse, brošüür soovitajatest) 

Elanikke on infor-

meeritud. 

2009 KOV 

5. Valda käsitleva konverentside 

sarja ellukutsumine  

Igal aastal korral-

datakse ühele teemale 

keskendunud 

konverents.  

2009 KOV 

 

3.16. VALLA MAJANDUS   

3.16.1. Eesmärgid 

 

1. Valla ja tiheasustustega territooriumide planeerimine funktsionaalsuse põhimõttel.  

2. Säilitada väärtuslikud objektid ja looduskooslused.  

3. Valla arenguks vajalikku maad taotleda detailplaneeringute alusel munitsipaalomandisse. 

4. Tööstuspargi ala planeeringu koostamine ja teenindava infrastruktuuri väljaehitamine. 

5. Tõhustada koostööd avalikkuse kaasamiseks ühiskondlikult oluliste objektide planeerimisel.  

6. Uute elamukruntide käibesse viimine ja elamute ehitamisele kaasaaitamine vallas. 

7. Munitsipaaleluruumide ehitamise käivitamine noore tööjõu tarbeks.  

8.  Planeeringute kaudu tagada avalike teede võrgustiku moodustumine vallas.  

 

3.16.2. Tegevuskava  

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim. 

1. Toimib operatiivne ja 

avalik detailplaneeringute 

protsess.  

Piirkondade arendamine 

toimub läbimõeldult, ar-

vestades üld- ja detail-

planeeringuid.  

pidev Maaomanikud, 

KOV 

2. Uute tiheasustusalade pla-

neerimisel tuleb lahendada 

kruntide juurdepääsud, vee-

varustus, heitvete ja sade-

vete juhtimine, side ja 

elektriga varustamine. 

Uued elamukvartalid on 

hoolikalt planeeritud ja 

varustatud kõigi vajalike 

infrastruktuuridega.  

pidev Maaomanikud, 

KOV 
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3. Taotleda riigilt vaba maad 

elamuehituse tarbeks. 

Vallas on nõudlusele 

vastavalt vabu elamumaa 

krunte.  

pidev KOV 

4. Tööstuspargi ala planee-

rimine 

Vallal on planeering uuele 

tootmismaale 

  

5. Tööandja elamufondi ja 

uuele tööjõule piirkonnas 

korterite muretsemine.  

Vallal on piisavalt 

elamufondi oma töölistele 

ja uuele tööjõule piir-

konnas .  

pidev KOV, projektid 

6. Sotsiaalkorterite ehitamine  Valminud on sotsiaal-

korterid  

pidev KOV, projektid 

7. Peremehetute ehitiste 

hõivamine valla poolt  

Kõigil ehitistel vallas on 

omanik 

pidev KOV 

8. Uute elamute ja korterite 

ehitamine  

Uued elamispinnad vallas  pidev eraettevõtjad, 

eraisikud 

9.  Äriküla 

loomakasvatushoonete 

lammutamine ja maa 

tööstuspargi alana 

kasutusele võtmine  

Ärikülla on rajatud 

tööstuspark ja tegutsevad 

ettevõtted 

2015 Eraettevõtjad, 

KOV, projektid 

 

3.17. KESKKONNAKAITSE, JÄÄTMEKÄITLUS 

 

3.17.1. Tegevuse eesmärgid 

 

1. Metsa- ja poollooduslike alade ning kaunite puhkemaastike terviklikena säilitamine ja 

kaitse. 

2. Keskkonnateadlikkuse tõstmine ja loodussõbraliku eluviisi propageerimine. 

3. Põhjaveevarude ja pinnaveekogude säästev kasutamine ja kaitse. 

4. Jäätmekäitluse arendamine, jäätmete kogumissüsteemi väljatöötamine. 

5. Anija prügila kasutusele võtmine. 

 

3.17.2. Tegevuskava  

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad   

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim. 

1. Keskkonnaohtlike alade 

likvideerimine 

Likvideeritud on kasutusest 

väljas olevad väetiseküünid, 

gaasihoidlad, kütusemahutid  

pidev Maaomanikus, 

KOV 

2. Jäätmekogumisjaama 

väljaehitamine piirkonda 

koostöös 

naabervaldadega  

Jäätmejaam on tööle 

rakendatud 

2010    KOV, 

naaberomava-

litsused. 
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3. Komposteerimisväljaku 

rajamine  

Rajatud on väljak, kus 

toimub inimestelt biola-

gunevate jäätmete vastuvõtt. 

2010    KIK 

4. Ainja prügila ehitamine  Ainja prügila on alustanud 

tööd  

2009-2010 eraettevõtted 

5. Karuputke tõrje  Karuputke leviala on 

vähenenud vallas  

pidev KOV, riik 

 

3.18. HEAKORD, HALJASTUS, PUHKEALAD, RANNAD 

 

3.18.1. Eesmärgid 

 

1. Puhkealade väljaehitamine aktiivseks puhkuseks. 

2. Ühtse linna ja suuremate külakeskuste kujundusliku nägemuse väljatöötamine. 

3. Karksi-Nuia kesklinna miljöö kujundamine. 

4. Algatada kinnistute omanikega koostööprojekte linna välisilme värskendamiseks (fassaadide 

korrastamiseks, jõulukaunistuste paigaldamiseks) ja heakorrakampaaniatest osavõtuks. 

5. Olemasolevate parkide heakorrastamine ja väljaehitamine  

 

3.18.2. Tegevuskava  

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim. 

1. Kujundada ühtses stiilis 

Karksi-Nuia sissesõidud 

Paigaldatud on pilku-

püüdev linna tähis.  

2010    KOV 

2. Haljastada külakeskused ja 

Karksi-Nuia linn vastavalt 

koostatud haljastusprojektile 

Koostatud on haljastus-

projektid, mida viiakse 

ellu 

pidev KOV 

3. Kalmistute digitaalne 

kaardistamine ja vajalike 

andmekogude pidamine 

Kalmistud on mõõdistatud 

ja olemas on digitaalne 

andmekogu, mida pidevalt 

kaasajastatakse 

2010    KOV 

4. Rajada puhkealad Karksi-

Nuia paisjärve äärde 

Rajatud on vastavalt 

projektile puhkeala- 

supluskoht 

2010 KOV 
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5. Korrastame olemasolevad 

puhke- ja rannaalad  

Heakorrastatud rannad 

Karksi-Nuia, Pöögle, 

Ainja, Mäeküla järve 

ääres.  

regulaarne KOV 

6. Arendame koostöös eraoma-

nikega uusi puhke- ja 

virgestusalasid 

Turistide, külastajate arvu 

kasv 

2009-2013 Maaomanikud 

KOV 

7. Avaliku kasutuse 

huviorbiidis olevad alad on 

kaetud avaliku kasutuse 

lepingu kokkulepetega 

Uute vaatamisväärsuste / 

terviseradade teke 

pidev Maaomanikud 

KOV 

8. Rajada Rahumäe kalmistu 

ette puhkeala.  

Väljaehitatud puhkeala  2009 KOV, 

projektid  

9. Rahvapargi puhkeala 

väljaehitamine  

Väljaehitatud puhkeala  alates 

2009 

KOV, 

projektid  

10. Männiku, Võidu ja Lõuna 

tänava vahelise metsa 

kujundamine pargiks. 

Piirkonnas on välja-

ehitatud park 

2115 KOV, 

projektid  

11. Korrastada Karksi ja Polli 

mõisa pargid ja Karksi pargi 

tiigid 

Korrastatud haljastusega 

Karksi mõisa park 

2011 KOV, MTÜ, 

projektid 

12. Puhastada veetaimedest 

Karksi-Nuia paisjärv, Karksi 

tiigid ja Tuhalaane, Ainja ja 

teiste  järvede supluskohad  

Puhastatud järved  pidev KOV, 

projektid  

13. Karksi-Nuia Keskväljaku 

rekonstrueerimine  

Rajatud on jalakäijate alad 

ja parklad Karksi-Nuia 

keskväljaku piirkonnas  

2011-1013 KOV, 

projektid 

 

3.19. TEED, TÄNAVAD, KERGLIIKLUSTEED. 

 

Karksi valda läbivatest teedest on olulisemad Valga - Uulu maantee ning Karksi-Nuia –Imavere 

maantee.  

Karksi valla maadel asub 115 kilomeetrit riigiteid, neist 46 kilomeetrit on asfaltkattega. Kevadeti 

ning talveperioodil on Karksi – Nuia – Lilli tee aegajalt mitmel lõigul raskesti läbitav. Vallateedeks 
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on 1995. aastal volikogu otsusega tunnistatud 62 kilomeetrit teid ja tänavaid. Paanikse ja Õisu 

metskondadele kuulub 88 kilomeetrit metsateid. Vähemtähtsaid teid, mis maareformi käigus on 

saanud erateedeks, on valla territooriumil 143 kilomeetrit. Vallas asuvate teede üldpikkuseks on 409 

kilomeetrit. Valla ja erateede talvine hooldus on olnud alates 1996. aastast valla korraldada. Teed on 

lumest lahti lükatud iga majapidamiseni. Probleemiks on libeduse tõrje, millega ei saada eriti 

tõhusalt hakkama. Teehooldustöödena tehakse hööveldust, kruusa vedu, pindamist. Kõik erateede 

valdajad ei ole sõminud lepingut teede avalikuks kasutamiseks. Arvestades maanteede järjest 

kasvavat osa majanduses ja inimeste igapäevases elus suureneb iga aastaga vajadus muuta teed 

tolmuvabaks ja igal aastaajal hästi läbitavaks.  

 

3.19.1. Eesmärgid 

 

1. Teede ja tänavate rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale. 

2. Karksi-Nuia liiklusskeemi uuendamine ja teedemärgistuse korrastamine. 

3. Tänavasiltide ja viitade paigutamine kogu valla territooriumil. 

4. Kruusateede viimine tolmuvaba katte alla nii valla kui riigiteedel. 

5. Lilli tee rekonstrueerimine ja kõvakatte alla viimine. 

6. Uute kergliiklusteede rajamine. 

7. Valla teed on hooldatud ja teekraavid puhastatud võsast. 

8. Vaba liikumise tagamine teedel. 

 

3.19.2. Tegevuskava   

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim. 

1. Viia tähtsamad Karksi-Nuia 

linna ja külasid ühendavad 

teed tolmuvaba mustkatte 

alla(Lilli, Tuhalaane, 

Allaste)                                                                                                

Lilli tee, Morna-Tuhalaane- 

Ahimäe ja Polli-Allaste-

Halliste tee on viidud 

tolmuvaba mustkatte alla. 

2009-2015 Riigi 

finantsee-

rimisel KOVi 

toetusel  

2. Teehoiukava koostamine, 

teede ja tänavate planeeri-

tud remontimine  

Igal aastal teostatakse 

vähemalt 3 kilomeetri tee 

kapitaalremont või/ja ehita-

takse või remonditakse 1 km 

tolmuvaba mustkatet.  

regulaarne  KOV 

3. Sadevete süsteemide 

ehitamine tänavatel  

Kõigil rekonstrueeritavatel 

tänavatel lahendatakse 

sadevete  ärajuhtimine  
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4. Avalike teede lepingute 

sõlmimine (Muri, Suuga) 

Valla üldplaneeringus 

avalikeks teedeks kinnitatud 

teede omanikega on 

avalikuks kasutamiseks 

lepingud sõlmitud  

regulaarne KOV 

5. Talvise teehoolduse 

tagamine kuni elamuteni. 

Libeduse tõrje.  

Lumekoristamine on tagatud 

24 tunni jooksul kõikidel 

teedel. 

  

6. Kergliiklustee ehitamine 

Karksi-Nuia - Ainja-Karksi, 

Lossimäe-Polli, Karksi-

Nuia - Abja Paluoja 

Kergliiklusteed on rajatud.  esimesel 

võimalusel 

KOV, riik, 

projektid  

7. Karksi-Nuia kruusakattega 

tänavate katmine 

kõvakattega 

Tänavad on väljaehitatud.  2010-2018 KOV, 

projektid 

8.  Ordulinnusesse viiva tee 

remontimine ja parkla 

rajamine  

Lossi tänav on remonditud 

ja ordulinnusesse viiv tee on 

munakividega sillutatud. 

Ordulinnuse teenendamiseks 

on ehitatud parkla 

2009-2012 KOV, 

projektid.  

  

3.20. TÄNAVAVALGUSTUS  

3.20.1. Eesmärgid  

 

1. Amortiseerunud tänavavalgustuse rekonstrueerimine säästlikema valgustite vastu, 

elektrijuhtmete väljavahetamine kaabelliinide vastu. 

2. Rohkem ja kauem valgustatud alasid Karksi vallas. 

 

3.20.2. Tegevuskava   

 

 Tegevus      Oodatavad tulemused, 

seire näitajad   

Ajakava 

(Periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim 

1. Karksi-Nuia linnas, Karksis 

ja Polli asulas on 

tänavavalgustus välja 

ehitatud ja rekonstrueeritud 

kõigil tänavatel 

 2009-2018 KOV 

2. Rekonstrueerida Rahumäe 

tänava välisvalgustus 

 2010 KOV 

3. Kergliiklusteed varustada Kõik kergliiklusteed 2010 KOV, projektid  
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tänavavalgustusega varustatakse 

tänavavalgustusega 

4.  Polli tee ja Piiri tn kogu 

ulatuses valgustada 

Valgustatud tänav 2013 KOV 

5. Ehitada  terviseradadele 

valgustus 

Terviserajad on 

valgustatud 

koos terviseraja 

valmimisega 

KOV, projektid 

6. Valla väikeasulate valgustus 

kogu tiheasustuse ulatuses. 

Külakeskused on 

valgustatud. 

2010-2015 KOV 

7. Kaasaegsete ja 

energiasäästlike 

lampide/pirnide kasutamine 

välisvalgustuses 

Valla välisvalgustuses 

kasutatakse ainult 

energiasäästlikke 

pirne. 

2009-2018 KOV 

 

 

3.21. ÜHISTRANSPORDI KORRALDUS  

3.21.1. Eesmärgid 

 

1. Ühistranspordi tagamine Karksi-Nuia ja külade vahel, s.h. õpilaste transport. 

2. Erilahenduste pakkumine erivajadustega inimestele.  

3. Hea bussiühendus Viljandi ja teiste suuremate linnadega. 

 

3.21.2. Tegevuskava  tabel 

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, seire 

näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim 

1. Olemasoleva bussiliik-

luse käigus hoidmine ja 

seda ka koolivaheaegadel 

ning riiklikel pühadel 

Kõik 2008.a. bussiliinidega 

varustatud külades toimib 

ühistransport.  

pidev  Eraettevõtja, 

riik , KOV  

2. Koostöös ettevõtjatega 

avada uusi bussiliine 

elanike teenindamiseks. 

Avatud ja parem ühendus valla 

keskuse ja külade vahel 

vastavalt 

nõudlusele  

 

3. Bussiootepaviljonide 

seisukorra parandamine 

Valla territooriumil asuvad 

bussiootepaviljonid on 

praktilised ja esteetilise 

väljanägemisega. 

2010-2012 KOV 

4. Karksi-Nuia ja Polli 

bussijaama ehitamine.  

Bussijaam on valmis ehitatud  2010    KOV, 

projektid 
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3.22. ÜHISVEEVÄRK JA KANALISATSIOON 

 

Karksi-Nuia linnas on 7,5 km veetrasse ja 7 puurkaevu (neist töötab 3). Ühise veevõrgu teenuseid 

saab kasutada 1600 inimest (70 % elanikest). Teenust korraldab vallale kuuluv Aktsiaselts Iivakivi. 

Karksi valla külades toimib ühisveevärk Karksi ja Polli külas. Puurkaevud on Tuhalaane, Lilli, 

Sudiste ja Allaste külas, Leelis. Moodustatud on ka veeühistu “Tare Vesi”. Külades üldiselt 

tsentraalne veevärk puudub ja vesivarustuse probleemi lahendab iga tarbija ise.  

Kanalisatsioonitrasside kogupikkus ulatub Karksi-Nuia linnas 10,9 km-ni, aastas tekib 75 300 m³ 

heitvett. Linnal on kaks 180 OKSYD-tüüpi puhastusseadet, mis suudavad puhastada ööpäevas 340 

m³ heitvett. Seadmete puhastusvõime on 80 %. Karksi-Nuias vajavad rekonstrueerimist nii trassid 

kui ka puhastusseadmed. Korraldamata on sadevete juhtimine. 

Heitvee puhastusseadmete kanalisatsioonisüsteemid on ka Karksi ja Polli külades, kuid tagamaks 

Pärnu jõgikonna piisavat puhtust vajavad need rekonstrueerimist.  

 

3.22.1. Eesmärgid 

 

1. Vee- ja kanalisatsiooni projekti raames rekonstrueerida kõik Karksi-Nuia, Karksi, Polli 

asulate joogivee- ja reoveetorustikud. 

2. Rekonstrueerida puhastusseadmed. 

3. Vee– ja reovee trasside väljaehitamine tiheasustusega piirkondades.  

4. Kvaliteetne vesi kõigile valla elanikele. 

 

3.22.2. Tegevuskava  tabel 

 

 Tegevus Oodatavad tulemused, 

seire näitajad 

Ajakava 

(periood) 

Teostaja, 

vastutaja, 

finantseerim. 

1. Ehitatakse välja trassid 

vee- ja kanalisatsioo-

niga liitumiseks kõigi 

majapidamisteni Karksi-

Nuia linnas, Polli ja 

Karksi asulas.  

Kõigi elanikeni asulates 

on viidud vee- ja 

kanalisatsioonitrassid.  

2009-2018 AS Iivakivi, 

KIK, 

Struktuurfondid  

2. Rekonstrueerida 

olemasolevad trassid 

vastavalt ühisvee- ja 

kanalisatsiooni 

arengukavale.  

Trassid on rekonstruee-

ritud  

2009-2015 AS Iivakivi, 

KIK, 

Struktuurfondid  
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3. Rekonstrueerida 

puhastusseadmed  

Rekonstrueeritud on 

Karksi-Nuia, Polli ja 

Karksi reopuhastid   

2013 - 2015 AS Iivakivi, 

KIK, 

Struktuurfondid  

4. Külades ja elamukogu-

mites ühissüsteemide 

arendamine. Muri, 

Remsi.  

Remonditud kaevud ja 

rajatud trassid  

2009-2014 KOV, riik, 

eraisikud  

5. Eraisikutele kaevude 

rajamise toetamine  

Tagatud on perede 

veevarustus  

2009-2015 KOV, riik, 

eraisikud  
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4 . KARKSI VALLA VARALISED KOHUSTUSED AASTATEL 2008-2020 
 

 

Eelarveaasta 2008    2009    2010    2011 2012 2013 

Laenujääk 1.jaanuar       

Kultuurikeskuse laen 964 285    321 428    0       

Lasteaia laen 10 aastat 15 972 270    13 933 270    11 894 270    9 855 270    7 816 270    5 777 270    

Kooli laen 10 aastat 

Laen 11,75 

milj. 11 750 000    11 310 000    10 010 000    8 710 000    7 410 000    

Staadioni laen 15 aastat   Laen 10 milj. 10 000 000    9 760 000    9 045 000    

Kokku jääk 16 936 555    26 004 698    23 204 270    29 865 270    26 286 270    22 232 270    

Aastane tagasimakse       

Kultuurikeskuse laen 642 857    321 428        

Lasteaia laen 2 039 000    2 039 000    2 039 000    2 039 000    2 039 000    2 039 000    

Kooli laen  440 000    1 300 000    1 300 000    1 300 000    1 300 000    

Staadioni laen    240 000    715 000    715 000    

Kokku 2 681 857    2 800 428    3 339 000    3 579 000    4 054 000    4 054 000    

       

Eelarve maht 52 713 240    50 000 000    52 000 000    54 080 000    56 243 000    58 493 000    

60% eelarvest  31 627 944    30 000 000    31 200 000    32 448 000    33 746 000    35 096 000    

Lenujäägi % eelarvest 32% 52% 45% 55% 47% 38% 

Tagasimakse % eelarvest 5% 6% 6% 7% 7% 7% 

Võimalik täiendavalt 

laenata  14 700 000    4 000 000    8 000 000    2 600 000    7 500 000    12 900 000    
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Eelarveaasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Laenujääk 1.jaanuar        

Kultuurikeskuse laen        

Lasteaia laen 10 aastat 3 738 270    1 699 270    0        

Kooli laen 10 aastat 6 110 000    4 810 000    3 510 000    2 210 000    910 000    0     

Staadioni laen 15 aastat 8 330 000    7 615 000    6 900 000    6 185 000    5 470 000    4 755 000    4 040 000    

Kokku jääk 18 178 270    14 124 270    10 410 000    8 395 000    6 380 000    4 755 000    4 040 000    

Aastane tagasimakse        

Kultuurikeskuse laen        

Lasteaia laen 2 039 000    1 699 270         

Kooli laen 1 300 000    1 300 000    1 300 000    1 300 000    910 000      

Staadioni laen 715 000    715 000    715 000    715 000    715 000    715 000    715 000    

Kokku 4 054 000    3 714 270    2 015 000    2 015 000    1 625 000    715 000    715 000    

        

Eelarve maht 60 833 000    63 266 000    65 797 000    68 429 000    71 166 000    74 013 000    76 974 000    

60% eelarvest  36 500 000    37 960 000    39 478 000    41 057 000    42 700 000    44 408 000    46 184 000    

Lenujäägi % eelarvest 30% 22% 16% 12% 9% 6% 5% 

Tagasimakse % eelarvest 7% 6% 3% 3% 2% 1% 1% 

Võimalik täiendavalt 

laenata  18 300 000    23 800 000    29 100 000    32 700 000    36 300 000    39 700 000    42 100 000    
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5. KARKSI VALLA INVESTEERINGUTE KAVA AASTATEKS 2009-2013 

 

Võttes aluseks tegevuskavas püstitatud eesmärgid ja nende rakendamiseks vajalikud tegevused, on koostatud inveteeringute rahastamiskava aastateks 

2009-2013. 

Summad on ligikaudsed, sest iga investeerimisprojekt vajab eraldi läbitöötamist. 

 

 

5.1. HARIDUS 2009 2010 2011 2012 2013 KOKKU 

5.1.1. Noortekeskuse rekonstrueerimine  5 600 000            5 600 000    

5.1.2. 

Karksi-Nuia Gümnaasiumi staadioni, 

tribüüni ja staadionimaja 

kapitaalremont   12 000 000          12 000 000    

5.1.3. 

Gümnaasiumi spordikorpuse 

kapitaalremont          20 000 000    20 000 000    

  Omafinantseering 900 000    7 000 000        5 000 000    12 900 000    

  Toetused 4 700 000    5 000 000        15 000 000    24 700 000    

  KOKKU 5 600 000    12 000 000    0    0    20 000 000    37 600 000    

                

5.2. KULTUUR 2009 2010 2011 2012 2013   

                

5.2.1. Karksi külamaja remont 1 000 000    1 000 000    1 000 000        3 000 000    

5.2.2. Sudiste külamaja remont 1 000 000    1 000 000          2 000 000    

5.2.3. Tuhalaane Külamaja ehitus 1 000 000    1 000 000    1 000 000    1 000 000     4 000 000    

5.2.4. Ordulinnusesse laululava ehitus      2 000 000        2 000 000    

  Omafinantseering 300 000    300 000    500 000    100 000      1 100 000    
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  Toetused 2 700 000    2 700 000    3 500 000    900 000      8 900 000    

  KOKKU 3 000 000    3 000 000    4 000 000    1 000 000     11 000 000    

5.3. SOTSIAALHOOLEKANNE  2009 2010 2011 2012 2013   

                

5.3.1. Karksi hooldekodu ehitus    3 000 000    5 000 000        8 000 000    

  Omafinantseering   2 250 000    1 000 000        3 250 000    

  Toetused   750 000    4 000 000        4 750 000    

  KOKKU   3 000 000    5 000 000    0    0    8 000 000    

                

5.4. ELAMUMAJANDUS  2009 2010 2011 2012 2013   

                

5.4.1. 

Sotsiaalmaja projekteerimine ja 

ehitamine     500 000    8 000 000        

5.4.2. Kaevutee projekt  400 000    400 000    400 000          

5.4.3. 

Tehnopargi planeerimine ja 

infrastruktuuri arendamine    300 000    2 000 000          

  Omafinantseering 200 000    350 000    1 700 000    4 000 000      6 250 000    

  Toetused 200 000    350 000    1 200 000    4 000 000      5 750 000    

  KOKKU 400 000    700 000    2 900 000    8 000 000    0    12 000 000    

                

5.5. TEED JA TÄNAVAD, LIIKLUS 2009 2010 2011 2012 2013   

                

5.5.1. Rahumäe tänava remont   500 000    4 500 000        5 000 000    

5.5.2. Kruusateede remont 1 000 000    1 500 000      1 500 000    1 500 000      

5.5.3. Tänavate remont 500 000    500 000      1 000 000    1 000 000      

  Omafinantseering 1 500 000    2 500 000    4 500 000    2 500 000    2 500 000    13 500 000    

  Toetused           0    
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  KOKKU 1 500 000    2 500 000    4 500 000    2 500 000    2 500 000    13 500 000    

        

5.6. TURISM 2009 2010 2011 2012 2013   

                

5.6.1. 

Ordulinnuse väravatorni 

vaateplatvorm ja katus    1 000 000          1 000 000    

5.6.2. 

Matka- ja terviseraja rajamine Kalda 

ja Jalaka kinnistule    300 000    1 000 000        1 300 000    

  Omafinantseering   450 000    150 000        600 000    

  Toetused   850 000    850 000        1 700 000    

  KOKKU 0    1 300 000    1 000 000    0    0    2 300 000    

                

                

  Omafinantseering 2 900 000    12 850 000    7 850 000    6 600 000    7 500 000    37 700 000    

  Toetused 7 600 000    12 900 000    9 550 000    4 900 000    15 000 000    49 950 000    

  KOKKU 10 500 000    25 750 000    17 400 000    11 500 000    22 500 000    87 650 000    

 

 

 


