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SISSEJUHATUS 

 

Leevaku kandi arengukava 2011 – 2020 on koostatud Leevaku piirkonna külade 

(Leevaku, Jaanikeste, Kassilaane, Saareküla, Toolamaa, Võuküla,) arengut 

kajastavaks ja suunavaks dokumendiks. Arengukavas on antud kokkuvõtlik ülevaade 

külade hetkeolukorrast, hetkeolukorra analüüs ja tulevikku suunatud tegevustest. 

Leevaku kandi arengukava laiemaks eesmärgiks on külade konkurentsivõime ja 

atraktiivsuse tõstmine külaelu püsima jäämise ja soodsa elukeskkonna loomise 

eesmärgil. Leevaku kandi arengukava 2011-2020 eeldokumendiks oli Leevaku küla 

arengukava 2001-2010. Suvel 2010 avaldasid naaberkülade esindajad soovi alustada 

ühistegevust kandi arengukava koostamiseks. Arengukava koostamisel läbiti 

järgnevad etapid: 1) Kassilaane, Võuküla, Toolamaa ja Jaanikeste küla elanike seas 

viidi läbi küsitlus selgitamaks välja külaelu edendamise vajadus, soovid ja probleemid 

(Lisa 1 ankeedid). Leevaku külas toimus koosolek, millele järgnes küsitlus, et 

selgitada välja, kas soovitakse edasi minna eraldi oma küla arengukavaga või ühiselt 

kandi arengukavaga. 2) viidi külades läbi koosolekud ning 3) tutvustati uut 

arengukava külade ühiskoosolekul. Arengukava koostamisse on kaasatud külade 

elanikud, kes väljendasid oma arvamusi küla koosolekutel (Lisa 2 koosolekutel 

osalenute nimekirjad). Igal külal on oma esindaja(d)/kontaktisikud, kelle ülesandeks 

on info edastamine oma küla inimestele: Valdev Naruski (Jaanikeste), Tiit Kala 

(Kassilaane), Karmen Pedosk (Leevaku), Ille Kasvand ja Vilma Raudmäe 

(Saareküla), Elve Peedel ja Ilmi Salve (Toolamaa), Anna Saksing ja Tõnu Zernask 

(Võuküla).  

Arengukava on ülesehitatud järgnevalt: antakse ülevaade kandi külade 

olukorrast, iga küla kohta on esitatud eraldi olukorra hinnang (SWOT analüüs), mis 

on koostatud iga küla arengukava koostamise toimkonna poolt. Järgneb kandi visioon 

ning kandi üldised arengu eesmärgid ja ülesanded nende saavutamiseks ning iga küla 

arengu eesmärgid eraldi. Viiendas punktis on sõnastatud võtme valdkonnad kandi 

arengus ning viimaks kandi arengukava elluviimise hindamist ja seiret puudutavad 

aspektid.  

 

 

1. LEEVAKU KANDI KÜLADE OLUKORRA ANALÜÜS 

 

 

1.1  KÜLADE PAIKNEMINE 

 

Jaanikeste ehk Jaanikõstõ (kohalik hääldus)  asub Põlva maakonnas Räpina valla 

lääne osas Leevaku ja Kassilaane küla vahel, küla on läänest, põhjast ja idast piiratud 

Võhandu jõega. Jaanikeste küla suuruseks on 7,04 km2 (Räpina valla pindalast 2,65 

%). Jaanikeste küla läbib Leevaku-Rahumäe teelõik, mis ühendab omavahel Tartu-

Räpina maantee, Võru-Räpina maanteega. Jaanikeste küla jääb Leevaku külast 1,6 

km1, Räpinast 7 km, Põlvast 23 km ja Tartust 55 km kaugusele.  

 

Kassilaane ehk Kassilaanõ ehk Rõsna-Kassilaane küla asub Põlva maakonnas, Räpina 

vallas. Kassilaane küla suuruseks on 10,06 km2 (Räpina valla pindalast 3,78 %). 

                                                 
1
 Vahemaad on arvutatud maaameti geokaardi alusel.   
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Kassilaane küla naaberküladeks on Jaanikeste ja Võuküla, küla piirneb kagust Võru-

Räpina maanteega. Kassilaane küla jääb Leevaku külast  3,6 km¹ kaugusele.  

 

Leevaku küla paikneb Põlva maakonnas, Räpina valla lääne osas, kahe maantee 

Põlva-Leevaku-Räpina ja Tartu - Räpina maantee ristumise kohal. Leevaku küla 

suuruseks on 12,30 km2 (Räpina valla pindalast 4,62 %). Leevaku küla piirneb läänest 

Mooste vallaga. Leevaku küla keskasula asub kauni Võhandu jõe kaldal. Leevaku 

küla jääb Räpinast 8 km, Põlvast 22 km ja Tartust 54 km kaugusele.  

 

Saareküla ehk Saarõkülä asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Saareküla küla on 

oma pindalalt kolmas küla Räpina vallas, mille suuruseks on 14,30 km2 (Räpina valla 

pindalast 5,38 %). Saareküla jääb Leevaku külast põhja suunas 3 km¹ kaugusele. 

Saareküla küla piirneb põhjast Määrastu ja Meelva soodega ning idast Meelva 

järvega. 

 

Toolamaa küla asub Põlva maakonnas Räpina vallas. Toolamaa küla suuruseks on 

4,66 km2 (Räpina valla pindalast 1,75 %).Toolamaa küla jääb Leevaku külast  2,6 

km¹ kaugusle. Küla läbib Tartu- Värska maantee ja  Toolamaa-Kureküla tee. 

Toolamaa küla piirneb põhjast Meelva järve ja  Toolamaa ojaga, edelast Võhandu 

jõega . 

 

 Võuküla ehk Võukülä küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Võuküla küla 

suuruseks on 9,54 km2 (Räpina valla pindalast 3,59 %). Võuküla läbib Pusta-Ruusa ja 

Kanassaare-Kirmsi riigitee ning küla ise paikneb Võhandu jõe mõlemal kaldal 

Leevaku külast ülesvoolu. Võuküla  küla jääb Leevaku külast 3,9 km¹ kaugusele.  

 

 

1.2 KÜLADE AJALOOLINE TAUST 

 

Esimesed kirjalikud andmed antud piirkonna küladest pärinevad esimesest Poola 

maarevisjonist 1582. aastast, kus mainitakse eraldi Liewaka (Leevaku), Woiakulla 

(Võuküla), Sarakilla (Saareküla). 1592. aasta revisjoni järgi oli Räpina piirkond 

jagatud neljaks kubjaskonnaks, üks nendest oli Leevaku. Leevaku kubjaskonna alla 

kuulus 9 küla 34 taluga.  Kupjaks oli Tenis Kubiesz, kellele endale kuulus ½ 

adramaad põldu, üks sulane, kaks härga, kaks lehma ja üks hobune. 1819. aasta 

talurahvareformiga hakati Liivimaal mõisate juurde asutama valdasid. Leevaku kandi 

küladest osad kuulusid Toolamaa valda. Vald oli talurahva territoriaalseks üksuseks 

ning kõrgemaks võimuorganiks oli mõisa kontrollile alluv valla üldkoosolek. 1866. 

aasta vallaseaduse järgi kaotas mõis oma võimu valdade üle. 1833. aastani oli valla 

keskus Ruusal, siis Toolamaal ja aastast 1868. asus vallamaja Leevakul.  

 

Kassilaane küla on tekkinud ajalooliste Väike-Rõsna, Tobraotsa, Soosaare ja 

Kassilaane külade liitmisel. Kassilaane algkool tegutses 1983. aastani. 

 

Leevaku. Ajalooliselt on Leevaku külas elatud juba sajandeid. Näiteks 1582. aasta 

Poola maarevisjoni andmetel oli Leevakul kokku talusid 2 ½ adramaa suuruses, aastal 

1741 oli Leevakul 10 talu, aastaks 1805 oli talude arv kasvanud 17-ni. Tsaarivalitsuse 

ajal ehitati Leevakule vesiveski, veejõul töötav saeveski ning riidemanufaktuuri 

töökoda. Esimese Eesti Vabariigi ajal lisandus villatööstus, kus tegeldi villa 

kraasimisega, villade ja linade ketramisega, villase riide kudumise ja värvimisega. 
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Natuke aega töötas ka tellisetehas, millest praeguseks on säilinud ainult korsten. 

Leevakul töötas ka piimaühistu, kus toodeti eksport võid. Leevaku tööstust tabas 

kahel korral tulekahju, kuid suudeti taastada hooned ja seadmed. Kuid II maailmasõda 

hävitas Leevaku tööstuse jäädavalt. Pommirünnakute tagajärjel põlesid kõik tööstuse 

hooned.1947 aastal ehitati Leevakule hüdroelektrijaam, mida nimetati esimeseks 

komsomoli löökehituseks ja see sai kuulsaks üle Eesti tänu Juhan Smuuli poeemile 

"Järvesuu poiste brigaad". Leevaku hüdroelektrijaam töötab ka täna. NSVL aastatel 

oli Leevaku küla omapäraks Ruusa sovhoosi veise- ja noorkarjakasvatus. Leevakule 

kerkis mitu farmi ning suurfarm. Ruusa sovhoosi ajal ehitati Leevakule kuus 

korterelamut. Leevakul on aastasadu olnud kauplused, kool, kultuurimaja. Leevaku 

kultuurimaja oli Ruusa sovhoosi kultuuriasutus, milles toimusid isetegevuslaste 

proovid, üritused. Kultuurimajas olid  raamatukogu ja  kino ruumid. Kultuurimaja 

suleti 90-ndate aastate algul, kuna Ruusale ehitati uus kultuurimaja. 

Põllumajandusreformi käigus 1990-ndate aastate algul seoses Ruusa sovhoosi 

likvideerimisega sai kultuurimaja omanikuks Räpina vald. Vald müüs kultuurimaja 

ära. Kultuurimaja on eraomandis, kuid ehitis täielikult kasutusest välja langenud ja 

küla maastikupilti kahjustav. Leevakul on raamatukogu. Leevaku Algkool suleti 2001 

aastal. Alates 2001. aastast alustas algkooli majas tegevust Leevaku küla seltsing (vt 

ülevaade tegevustest Lisa 3). 2009 aasta märtsi kuus asutati MTÜ Leevakk, mida 

juhib seitsme liikmeline juhatus. 

 

Toolamaa külas asus Toolamaa mõis, mille peahoone pälvib tähelepanu 

klassitsistlikud seina- ja laemaalingud. Kalasaba-tellisparkett soklikorrusel viitab 17. 

sajandile, katuse kujus on tunda baroki mõju. Samuti on säilinud kohtuhoone ja 

hobusetall. 1905. aasta revolutsioonist kantuna rüüstasid talupojad ja mõisatöölised 

häärberi, peksid mõisniku ning süütasid saeveski ja Leevaku kõrtsi. Mõisahooned on 

hetkel erakätes. Nõukogude perioodil töötas Toolamaal konservitehas, mis on nüüd 

eraomandis ja  milles tootmistegevust ei toimu. Toolamaa küla jäi “Ranna“ kolhoosi 

haldusterritooriumile, kuid külas asuva konservitehase maa-ala Räpina 

Sovhoostehnikumi haldusalasse. Toolamaal asus noorkarjalaut, mis seisab praegu 

tühjana. 

 

Võuküla küla peetakse üheks vanemaks külaks piirkonnas ning rahvapärimuse järgi 

sai küla oma nime Võu (Võhandu) jõe järgi. 1582. aasta maarevisjoni järgi oli 

Võukülas seitse talu ning seitse hobust. 1682. aasta maarevisjoni andmetel asus 

Võukülas veski. 1741. aasta vakuraamatust selgub, et Võukülas oli 24 talu, siis 

aastaks 1805 oli talude arv kasvanud 34.   

 

 

1.3  KÜLADE ELANIKKOND 

 

Leevaku kandi külades elab Räpina valla registri andmetel 453 inimest, moodustades 

7,5% Räpina valla elanikkonnast. Elanikkonna arvu poolest on Leevaku suuruselt 

Räpina vallas 26 külast viies küla. Võuküla asetseb pingereas 13 ja Kassilaane 14, 

Jaanikeste 17 ja Saareküla 23, Toolamaa  19kohal. Perioodil 2000-2010 veebruar 

sündis antud viies külas kokku 41 last (12 last Leevakul ja Kassilaanes, 7 Võukülas, 6 

Jaanikeste külas, 1 Saarekülas, 3 Toolamaal). 
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Jaanikeste külas 1. jaanuari 2010 aasta seisuga elab Jaanikeste külas valla registri 

andmetel 51 inimest. 53% küla elanikest on mehed ja 47% naised. Aastaringselt on 

kasutuses 20 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km² kohta elab külas 7,24 inimest..  

 

Kassilaane külas elab valla registri andmetel 76 inimest, 43% küla elanikest on mehed 

ja 57% naised (01.01.2010 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 20 majapidamist 

(2006.a. seisuga). Ühe km² kohta elab külas 7,55 inimest. 

 

Leevaku külas 1. jaanuari 2010 aasta seisuga elab Leevaku külas 169 inimest, nendest 

mehi 84 ja naisi 85. Asustustihedus: ühe km² kohta elab külas 13,74 inimest. 

Ajavahemikus 2001 kuni veebruar 2010 sündis Leevaku külas 12 last, mis moodustab 

antud perioodil kogu Räpina valla külades sündinud lastest 5,1%. Perioodil 2004-

2009 on Räpina valla elanikkond vähenenud 435 inimese võrra, väikse osa antud 

langusesse on andnud Leevaku küla, võrreldes 2002. aastaga on küla elanikkond  

vähenenud 47 inimese võrra. Antud andmed põhinevad sissekirjutusele, seega tegelik 

küla elanike arv on sesoonselt (suvekuud, samuti nädalavahetused) tunduvalt suurem 

kuna paljudest peredest on noored siirdunud tööle ja õppima linnadesse, kuid samas 

vanematekoduga hoitakse aktiivselt kontakti.  

 

Saareküla külas elab valla registri andmetel 31 inimest, 48% küla elanikest on mehed 

ja 52% naised (01.01.2010 seisuga) Aastaringselt on kasutuses 13 majapidamist 

(2006.a. seisuga). Ühe km² kohta elab külas 2,17 inimest. 

 

Toolamaa külas elab valla registri andmetel 48 inimest, 52% küla elanikest on mehed 

ja 48% naised ( 01.01.2010 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 19 majapidamist  

( 2006. aasta seisuga). Ühe  km² kohta elab külas 10,3 inimest. 

 

Võuküla külas elab valla registri andmetel 78 inimest, 59% küla elanikest on mehed ja 

41% naised (01.01.2010 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 21 majapidamist 

(2006.a. seisuga). Ühe km² kohta elab külas 8,18 inimest. 

 

 

1.4  LOODUSOLUD 

 

Leevaku kandi külasid ühendavaks looduslikuks lüliks on Võhandu jõgi. Võhandu 

jõgi ühendab omavahel Võuküla, Leevaku, Jaanikeste ja Toolamaa küla.  

 

Jaanikeste küla on kolmest küljest piiratud Võhandu jõega. Jõe kaldad on kõrged ja 

kaetud metsaga luues omapärase olustiku. Jaanikese küla piiresse jääb liivakivi 

koobas, mida kutsutakse Punniküla koopaks.   

 

Kassilaane küla keskmes on Konsa raba (Konsasoo). Kaitstavatest loodusobjektidest 

on Pähtpää jõe lammil III kaitsekategooria taimede soo-neiuvaip ja kahkjaspunane 

sõrmkäpp kasvukoht. 

 

Leevaku küla keskasula jääb kauni Võhandu jõe kaldale, Võhandu jõge ümbritsevad 

kõrged liivakivist paljandid ning madalad jõeluhad. Küla maastikupilti iseloomustab 

valdav tasane reljeef, suhteliselt suurte põllumassiividega. Metsaga kaetud ala on 

vähe. Leevakut läbib ka kaks oja Saareküla järvest algav Saareküla oja ja Leevaku 

oja, mis suunduvad Võhandu jõkke. Leevaku külas Kõrgessaare talumaadel asub 
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kaitstav loodusobjekt Kõrgessaare kask, mis on kantud keskkonnaregistrisse 

registrikoodiga KL04000744. Kask on halvas seisus, osa harudest murdunud. 

Kobraste rohkus ja nende elutegevus on ojade ja kraavide äärsed alad muutnud 

liigniiskeks ja kasutuskõlbmatuks. 

 

Saareküla külasse  jääb osaliselt (pindalaga ~3,1 km²) Meelva maastikukaitseala, 

mille eesmärk on Meelva soo ja sealsete kaitsealuste liikide ning Meelva ja Pado järve 

kaitse. Saareküla külas asub  avalikul kasutatav Saareküla järv (registrikood 

VEE211370) pindalaga 6,2 ha, mille suurim sügavus 14,3 m. Saarekülas on kaitse alla 

võetud  kaitsealuse liigi merikotka püsielupaik Küla territooriumile jääb palju sood ja 

metsamaad, kus kasvab vastavalt kasvukohale erinevaid liike metsamarju (jõhvikas, 

murakas, mustikas, pohl). Saarküla külasse jääb ka Määrastu turbaraba. Turbaraba on  

Eesti Vabariigi omandis ja antud kasutusvaldusse Aktsiaseltsile Põlva Maaparandus. 

 

Toolamaa külas kaitstavat loodusobjekti ei ole peale valge toonekure pesitsuskoha, 

Küla piirneb riigimetsa maadega, küla läbib Toolamaa oja, mis saab alguse Meelva 

järvest ja suundub Võhandu jõkke, Toolamaa oja äärsed niidud on soostunud, oja on 

kobraste poolt paisutatud. Kuna veerežiim ümberkaudsetel põldudel on seoses 

kobraste tegevusega rikutud, siis põllud kannatavad liigniiskuse all ja maa harimine 

raskendatud. 

 

Võuküla küla maadel asub enne Kanassaare-Kirmsi teeristi paremale pöörates metsa 

sees Kindralihaua nime all tuntud linnamägi. Rahvapärimus räägib siin maapõhja 

vajunud uhkest mõisast, samuti Rootsi kindralist Koldbergist, kellega koos on maetud 

ka tema uhke kuldmõõk. See oli väiksemaid linnuseid Eestis. Tõenäoliselt II 

aastatuhande algul rajatud linnuse ehitus jäi tollel ajal mingil põhjusel pooleli, 2010 

aasta suvel viidi linnamäel läbi uued arheoloogilised kaevamised.  

 

 

1.5  MAJANDUSTEGEVUS 

 

Jaanikeste külas tegelevad taimekasvatusega Adrijan OÜ ja Puumani talu. 

Majutusteenust pakub Aeniidu talu, kes üürib välja Kopra puhkemaja, Tamme talus 

kasvatatakse jaanalinde 

 

Kassilaane külas tegutsevad ettevõtjatena Lembit Nagland, tegevusalaks 

segapõllumajandus, Urmas Nagland tegevusalaks metsakasvatus ja varumine ning 

Merike Täht tegevusalaks kirjalik ja suuline tõlge.  

 

Leevaku külas on peamiseks tööandjaks A/S Matrix Puit, mis tegeleb 

puidutöötlemisega. Taimekasvatusega (teravilja, rapsi, heinaseemne) ja 

loomakasvatusega (piimakarja, lihaveisekarja) suurim tegeleja külas on Jõekääru talu 

ning vähemal määral piimakarja kasvatusega Maasika talu. Taimekasvatusega 

(teravili, raps, lina, heinaseeme) tegeleb veel Paali talu ning Ristimäe talu. Urmas 

Mälberg tegeleb külas hobuste kasvatamisega. Lisaks on külas registreeritud Clean 

Consult OÜ, kelle tegevusalaks on mootorsõidukite hooldus ja remont, Leefarm OÜ, 

Metsaalad OÜ tegevusalaks puidutööstus. Ettevõtjatena on registreeritud Henn Järv 

(metsakasvatus ja varumine) ja Vladimir Kostin (kaubavedu maanteel). Külas on 

kauplus, mis pakub ka Eesti Posti teenust ning raamatukogu. Tööle käiakse Leevakult 

ka Ruusal asuvasse puidufirmasse Sverix, kus valmistatakse aiamööblit, Ruusa ja 
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Mooste Põhikooli, Räpinasse, Põlvasse ja Tartusse. Leevakul tegutsevad kaks 

mittetulundusühingut MTÜ Leevakk ja MTÜ Ruusa Jahiselts. 

 

Saarekülas tegutseb marja- ja puuviljakasvatusega Fruitec Mets OÜ, 

segapõllumajandusega Maret Teelaht, jaemüügiga Mai-Reet Peedosk ning äritegevust 

abistavaid tegevusi pakub Forver Invest OÜ.  

 

Toolamaa külas on registreeritud ettevõte Cristina Tex OÜ, mille tegevusalaks on 

jaekaubandus. Riiete õmblemisega tegeleb Diana Pehk Lootuse talu OÜ ning 

segapõllumajandusega Ilmar ja Laivi Peedel.  

 

Võuküla külas tegeleb looma- ja teraviljakasvatusega Rebase talu, 

segapõllumajandusega Zerna talu ja Ülo Laskar. Zerna talu tegeleb lisaks 

ökotoiduainete tootmise ja töötlemisega.  

 

 

1.6   SOTSIAALOLUD 

 

1.6.1  Hariduselu 

 

1993. aastal suleti Leevaku põhikool ning 2001. aastal algkool. Leevaku külas on kool 

olnud aastasadu ja kultuurimaja ning nende sulgemine oli algselt külale ning kogu 

kandile suur kaotus. Leevaku koolis õppisid lisaks Leevaku lastele lapsed Jaanikeste, 

Kassilaane, Saareküla, Toolamaa ja Võuküla külast. Kuid Leevaku algkooli hoones 

asuv raamatukogu ja külakeskuse asutamine 2001. aastal on seda kaotust 

leevendanud. Külakeskuse ruumes tegutseb lastele suunatud käsitööring, võimalus 

õppida kuduma ja kududa kaltsuvaipasid, ruume saab kasutada erinevate ürituste sh 

koolituste läbiviimiseks. Leevaku kandi lapsed käivad koolis Ruusa või Mooste 

põhikoolides või Räpina Ühisgümnaasiumis. Ruusale käivad lapsed kooli valla poolt 

korraldatud bussiga. Lähimad eelkooliealistele lastele mõeldud päevahoiud asuvad 

Ruusal ja Räpinas. Kuid Leevakul on külakeskuse ruumes tegutsenud eraalgatuslik 

päevahoid eelkooliealistele lastele, kes ei käi lasteaias. Päevahoius on viibinud 

Leevaku, Jaanikeste, Kassilaane ja Toolamaa külade lapsed. Külakeskuse ruume 

kasutavad huviringid (laste ja naiste käsitööring).  

 

1.6.2  Kultuurielu 

 

 Leevakul on raamatukogu. Traditsiooniks saanud rahvakalendripäevi tähistavaid 

üritusi korraldab küla seltsing koostöös Mittetulundusühinguga Leevakk endise 

algkooli ruumides ja suuremaid kultuuriüritusi korraldatakse koostöös Ruusa 

Kultuurimajaga külaplatsil (jaanipidu,  2010. aasta augustis Ühtelaulmine). 

Novembris 2009 alustas Leevakul tegevust küla bänd. 2001-2004 tegutses Leevakul 

laste tantsuring. Laste mängutoa lapsed on esinenud laulu ja tantsuga külas 

korraldatavatel üritustel.  

 

1.6.3  Tervishoid 

 

Lähimat meditsiinilist abi saab piirkonna elanikkond Räpinast. 
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1.6.4  Tööhõive 

 

Eesti regionaalset tööhõivet iseloomustab piirkondade diferentseeritus vastavalt 

töötute arvule. Läbi aastate on Põlvamaa olnud üks keskmisest kõrgema töötuse 

määraga piirkondi, samas aga ei saa rääkida antud piirkonna puhul strukturaalsest 

tööpuudusest. 2010. aasta juuli seisuga oli Põlvamaal registreeritud töötuid 1648, 

nendest Räpina vallas 248. Seega registreeritud töötute osakaal 20-64-aastaste 

inimeste seas oli Põlva maakonnas 9% ja Räpina vallas 7,7%.  

 

 

1.7  INFRASTRUKTUUR 

 

1.7.1 Teed 

 

Jaanikeste küla läbib riigitee Leevaku-Rahumäe, mis 2008 aastal sai mustkatte Küla 

läbib avalikult kasutatav Leevaku- Palo tee küla piires pikkusega 2,5 km, mis vajaks 

kapitaalremonti. Talude juurde viivad tee on erateed.  

 

Kassilaane küla läbib kaks riigiteed Rahumäe-Võuküla ja Kirmsi –Kanassaare tee. 

Mõlemad teed on kruusa kattega. Valla tee Rõsna-Soosaare tee pikkus on  3, 8 km, 

teed on osaliselt remonditud. Talude juurde viivad erateed vajavad remonti. 

 

Leevaku küla läbivad Räpina piirkonna kaks suuremat riigi tugiteed Põlva-Leevaku-

Räpina, Tartu-Räpina ning riigi kõrvalteed Leevaku-Rahumäe, Pusta-Ruusa, 

Leevaku-Saareküla. Kuna Leevaku oma asukoha poolest on riigiteedega hästi 

põimunud, siis vallateed on ainult 5,0 km ulatuses nimetusega Leevaku-Laaneküla-

Pusta. Valla tee on suhteliselt korras. Erateedest on pikemad talude juurde viivad teed 

ja mõned isegi 1 km ringis. Talude juurde viivad erateed vajaksid kapitaalremonti (vt 

Lisa 4). 

 

Saareküla külla viib Leevakult riigi halduses olev Leevaku-Saareküla tee. Saarekülast 

Toolamaale viiva valla hallatava tee pikkus  küla piires on 2,8 km. Teed on 

remonditud, kuid teeääred on võsastunud. Erateed on pinnasteed ja vajavad remonti. 

 

Toolamaa küla läbib riigi tugitee Tartu-Räpina maantee ning riigi kõrvaltee Toolamaa 

–Kureküla. Toolamaalt Saarekülla viiv tee küla piires 0,6 km on valla tee. Toolamaa 

küla majapidamised asuvad suuremalt osalt avalikult kasutatavate riigi teede 

naabruses. Kuid külla viiv eratee vajab kapitaalremonti. 

 

Võuküla  küla  läbib mustkattega Pusta-Ruusa riigitee ja Kirmsi –Kanassaare tee, mis 

on kuni Võuküla ristini mustkatte all. Võuküla küla läbib ka Rahumäe-Võuküla  

kruusakattega riigitee. Võuküla küla läbiva valla tee Leevaku-Palo pikkus on 1,3 km. 

Talude juurde viivad erateed vajavad remonti. 

 

1.7.2 Ühistransport 

 

Jaanikeste küla bussiliinid ei läbi. Jaanikeste küla elanikud kasutavad bussisõidul 

Leevaku või Rahumäe külas asuvat Kassilaane peatust. Külaelanikud on väljendanud 

soovi, et tööpäevade hommikuti võiks küla läbida bussiliin Leevaku-Räpina.  
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Kassilaane küla läbib kord nädalas nõudeliin, mis võimaldab küla elanikul käia valla 

keskuses Räpina linnas. Nõudeliin käivitati 2007 aasta juulikuust pilootprojektina 

Põlva Maavalituse ja  ATKO Guppi kuuluva As Harjumaa Liiniga. Kassilaane küla 

elanikud kasutavad bussisõiduks Rahumäe külas asuvat Kassilaane bussipeatust ja 

Võuküla bussipeatust. Leevaku ja Toolamaa külad  on oma asukoha poolest väga hästi 

bussiühenduses Räpina, Põlva, Tartu, Tallinna ja Koidula piiripunktiga. Saareküla 

küla elanik kasutab bussisõiduks Leevaku ja Toolamaa bussipeatust. Saareküla  küla 

elanikel on ka võimalus kasutada kord nädalas nõudeliini, et külastada Räpinat. 

Võuküla küla elanikel on bussiühendus Räpina ja Põlvaga. Küla keskel on 

bussipeatus, kuid kuna Võuküla ja Ruusa bussipeatuse vahe on 1,7 km, siis on 

tekkinud vajadus nõudepeatuse järele küla lõuna poolses otsas. 

 

1.7.3 Vesi 

 

Leevaku kandi talumajapidamised kasutavad oma šahtkaevu vett ja kogumissüsteeme. 

Leevaku küla keskasula (pindalaga 7 ha ) jääb reoveekogumisalale. Leevaku külas 

asuvates korterelamute kanalisatsiooni trassid on väga halvas olukorras, torustikud 

vajavad väljavahetamist. Leevakul on kaks puurkaevu, üks Leevaku koolimaja juures, 

mis teenindab Leevaku korterelamuid ja teine Leevaku farmi juures, mis teenindab 

Leevaku farmi ja As Matrix Puitu. Teistes külades puurkaevud puuduvad.  

 

1.7.4 Jäätmemajandus 

 

Räpina vallas on alates 2007. aastast korraldatud sega olmejäätmevedu. Korraldatud 

jäätmeveoga on liitunud Leevaku külas 30 majapidamist, Jaanikeste külas 11 , 

Kassilaane külas 17; Saareküla külas 4 ja Võuküla külas 18. Jäätmete äraveoga esineb 

siiski probleeme seoses erateede kehva olukorraga. Leevaku korterelamute juurest 

viiakse prügifirmade poolt regulaarselt prügi ära. Kevadeti on korraldatud valla poolt 

ohtlike jäätmete kogumine, lähim jäätmejaam asub Räpinas.  

 

1.7.5 Sideteenused 

 

Telefoniühendused on suhtelised head, mobiillevi on enamikus kandi piirkonnas 

olenevalt majapidamise asukohast ja operaatorist kehv või rahuldav. Leevaku 

raamatukogus on interneti püsiühendus, raamatukogus on elanikkonna kasutada kolm 

arvutit. Kaupluses on Eesti Posti punkt.   

 

1.7.6 Hooned 

 

Leevaku külas asub algselt kooliks ehitatud külakeskuse hoone, mis on Leevaku kandi 

külade inimeste kooskäimise kohaks, külakeskuses tegutsevad mitmed ringid, samuti 

asub hoones raamatukogu koos internetipunktiga. Hoone on Räpina vallavalitsuse 

haldusalas. Hoone kaasajastamiseks on Räpina vallavalitsusel olemas Leevaku 

külakeskuse ja raamatukogu rekonstrueerimise projekt. Ajaloolised hooned 

hüdroelektrijaam ja Leevaku korsten on eravalduses. Hüdroelektrijaama omaniku AS 

Generaatoriga on MTÜ Leevakk sõlminud ruumide kasutuslepingu.  

 

1.7.7 Turismi ja muinsuskaitse objektid 
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Jaanikeste külas asub Punnküla ehk Tiketare koobas. Koobas asub Kameniku talu 

kohal, Võhandu jõe parempoolses liivakivikaldas, mis on kuni 4 m kõrgune. Tegemist 

on pikima Võhandu jõe koopaga - 20 meetrit pikk, millest läbitav on 7-8 m. 

Veerohkel perioodil võib koopa jalam olla täielikult vee all ja koopa kõrgus veepiirist 

on alla 2 meetri. Kuna kalda ääres on vesi sügav, siis otsene juurdepääs puudub. Hästi 

on koobas jälgitav vastaskaldalt. Seda koobast on kasutatud pelgupaigana. 

 

Kassilaane külas Leevaku–Rahumäe teest põhja pool Saavanurme talumaal 

arheoloogia mälestis nr 11541 asulakoht ja  teest lõuna pool Saavanurme talumaal 

registri nr 11542 all arheoloogia mälestis Kalmistu “Kirikuase” ja Jüri kiriku mägi”    

 

Leevaku külas asuvad kaks tähtsamat Räpina valla turismiobjekti, mis on väljaspool 

linna territooriumit. Kultuurimälestiste riiklikus registris  nr 23823 all on kirjas 

arhitektuurimälestisena Leevaku tellisevabriku korsten. Tartu - Räpina ja Põlva -

Räpina teeristil asuv korsten on ehitatud A. Reinomägi poolt 1923. aastal koos tellise 

põletamise hoonetega, kõrvalhoonete asukoht korstna ümbruses on praegugi 

maastikus märgatav. Lühemat aega on Leevakul ka telliseid toodetud. 

Tellistest korsten asub nelinurksel jalamil, selle sisemusse ehitas kõrval asuva elamu 

peremees puitmaterjalist sauna, sauna kütmise suits väljub kõrge korstna kaudu. 

Korsten asub eraomaniku kinnistul, Räpina Vallavalitsus on organiseerinud korstna 

valgustamise. Muinsuskaitseameti Põlvamaa vaneminspektori Viktor Lõhmuse 

hinnangul (30.08.2005) on korstna seisukord  üldjoontes rahuldav. Halvem on korstna 

kehandi olukord Räpina poolsel kirdeküljel, kus on telliste pealmine kiht murenenud, 

aeg-ajalt kukub külmumise tagajärjel tellise tükke alla. Ka on täheldatav korstna 

vundamendil kohati kerge sammaldumine. Korstna juures kasvava pärna võra võib 

suurenedes hakata ehitist kahjustama. Leevaku korstna jalamis, mis on kujunenud 

Leevaku sümboliks Eestis, on pikima korstnaga saun. 1947. aastal taastati Leevaku 

hüdroelektrijaam komsomoli löökehituse käigus, millest Juhan Smuul kirjutas poeemi 

“Järvesuu poiste brigaad”.  

 

Toolamaa külasse jääb Võhandu jõe kaldal riigimetsa maal asuv RMK poolt hallatav 

puhkeplats ja  osaliselt Tartu-Räpina maanteelt algav Võhandu matkarada mille 

pikkus on  kokku 7 km. 

Kuna Toolamaa külas  on Toolamaa mõisa süda, siis kultuurimälestiste riikliku 

registrisse on kantud arhitektuurimälestistena  Tehase kinnistul asuv Toolamaa mõisa 

viinaait (registri nr 23833) ja Toolamaa mõisa sepikoda (registri nr 23832),  Mölleri 

kinnistul asuv Toolamaa mõisa moonakatemaja-tall (registri nr 23831), Lepa kinnistul 

asuv Toolamaa mõisa kelder ( registri nr 23830) ja  Toolamaa mõisa peahoone  

(registri nr 23829). 

 

Võuküla külas kultuurimälestiste riiklikus registri nr 11579 arheoloogiamälestis 

Rusari talumaal linnus “Kindralihaud”.  

 

 

1.8  KOOSTÖÖPARTNERID 

 

Leevakul asutati küla seltsing 2001. aastal ja MTÜ Leevakk 2009. aastal. Seltsingu ja 

mittetulundusühingu koostööpartneriteks on seni projektide elluviimisel olnud A/S 

Matrix Puit, Räpina Vallavalitsus, Räpina Paberivabrik, SA Räpina 

Inkubatsioonikeskus, AS Põlva Teed, Ehitusmeister AS, AS Generaator, Naha küla 
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seltsing, Ruusa Kultuurimaja. Külaeluarengut on toetanud projektipõhiselt Kohalik 

Omaalgatus Programm, SA Räpina Kultuurkapital, Eesti Kulpuurkapitali Põlvamaa 

ekspertgrupp ning MTÜ Piiriveere Liider LEADER meetme raames.  

Jaanikeste, Võuküla, Kassilaane, Toolamaa ning Saareküla külad alustasid sihipärast 

ühistegevust külaelu arendamiseks 2010. aasta suvel.   
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2.  HINNANG KANDI JA KÜLADE OLUKORRALE 

 

2.1  SWOT analüüs  

 

2.1.1  Jaanikeste küla SWOT analüüs 

 

TUGEVUSED 

 Looduskaunis keskkond ja 

piirnemine Võhandu jõega 

 Elujõulised ja teotahtelised talud, 

ettevõtlusega tegelevate inimeste 

olemasolu 

 Külas nooremaealiste/keskealiste 

inimeste suur osakaal 

 Tööga hõivatute suur osakaal 

 Korras tolmuvaba riigitee läbib 

küla 

NÕRKUSED 

 Bussiühenduse puudumine 

 Tuletõrjeveevõtu koha 

puudumine 

 Seni vähene külaliikumise, 

ühistegevuse  

 

VÕIMALUSED 

 Hea asend, Võhandu jõe 

potentsiaal turismi arendamiseks 

 Turismiettevõtluse olemasolu 

(Kopra Puhkemaja) 

 Atraktiivsed talud nt Jaanalinnu 

kasvatus 

 Initsiatiivgrupi tekkimine 

OHUD 

 Erateede halb olukord võib saada 

takistuseks piirkonna arengule (nt 

ligipääs Võhandu jõele – turistid, 

jahimehed jne.) 

 Küla asukoht ja talude 

paiknemine võib olla 

kuritegevuslikele gruppidele 

ahvatluseks (vargused, 

sissemurdmised) 

 Läbisõitjad viskavad prügi tee 

äärte. 
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2.1.2  Kassilaane küla SWOT analüüs 

 

TUGEVUSED 

 Kaunis looduslik koht  

 Rahulik külaelu 

 Sõbralikud inimesed 

 Paras hajaasustus 

 Normaalsed teed  

 Piisavalt metsa ja põldu 

 Põlised talukohad 

 Erinevate huvide ja oskustega 

inimesed 

 Hooldatud põllud ja metsad 

 Esindatus kohalikus volikogus 

 Küllalt suur noorte osakaal 

 

NÕRKUSED 

 Noorte vähene kaasamine 

 Külakeskuse ja külaplatsi 

puudumine 

 Elektrivoolu kõikumine/tuulega 

katkestused 

 Kohati tolmavad teed  

 Ettevõtluse vähesus 

 Tühjalt seisvad hooned 

 Aeglane/vähene internetiühendus 

 

VÕIMALUSED 

 Noorte kaasamine küla probleemide 

lahendamisel  

 Tühjade hoonete kasutuselevõtt 

 Ettevõtluses uute vormide leidmine 

(käsitöö, teenindus, majutus) uute 

töökohtade loomine  

 Turismiarendus 

 Küla seltsielu aktiivsemaks 

muutmine 

 Projektide kirjutamine (seltsimaja, 

külaplats) 

 Õppepäevade korraldamine 

ajaloolise traditsiooni 

edasiandmiseks 

 Naabrivalve  

 Koostöö naaberküladega 

 Küla ajaloo jäädvustamine 

 Vallateede parem hooldus  

OHUD 

 Üksikute külaelanike ükskõiksus 

 Noorte väljaränne 

 Bürokraatia ettevõtluse juures 

 Vallal puudub pikaajaline nägemus 

noorte sidumiseks koduvallaga 
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2.1.3  Leevaku küla SWOT analüüs 

 

TUGEVUSED 

 Avalike teenuste olemasolu:  side, 

raamatukogu, avalik internetipunkt 

 Hea transpordiühendus    

 Hea infrastruktuur 

 Tugev  külaliikumine ja 

initsiatiivgrupi olemasolu (seltsing, 

MTÜ Leevakk)  

 Külakeskuse hoone olemasolu 

 Külaelanike aktiivsus vabatahtlikus 

töös külaelu arenguks 

 Külas on väljakujunenud 

traditsioonid (heakorrapäev, 

lõikuspidu, jõulupidu, vastlapäev, 

jaanipäev ning suvelõpupidu; ühine 

ekskurssioon/õppereisid) 

 Potentsiaalsete arendamist vajavate 

turismiobjektide (kultuurimälestiste 

registris) olemasolu 

 Looduskaunis keskkond 

 Külal on pikk ajalugu, taluperede 

tugevad juured 

 

NÕRKUSED 

 Nooremaealise elanikkonna  vähene 

kaasamine 

 Külakeskuse hoone kehv olukord  

 Kohaliku kapitali puudumine  

 Ettevõtluse ja töökohtade vähesus 

külas 

 Oskamatus kasutada olemasolevaid 

ressursse alternatiivettevõtluse 

arendamiseks  

 Noortel ja meestel vähe 

huvialategevusi  

 

VÕIMALUSED 

 Laste ja noorte kaasamine küla 

probleemide lahendamisel ja 

ühisettevõtmistesse 

 Turismiobjektide jätkuv 

korrastamine ja atraktiivseks 

muutmine 

 Turismi kui alternatiivse 

majandustegevuse arendamine ja 

oskuslik pakkumine  

 Naaberkülade kaasamine ühise 

arengu nimel  

 Küla spetsialiste ja arvamusliidrite 

kaasamine ja parem ära kasutamine 

küla arendamisel  

 Leevaku ajaloo käsikirja 

trükkiandmine 

 Strateegiliselt soodne asukoht  

 Looduslikult kaunis koht ja 

Võhandu jõgi 

OHUD  

 Külakeskuse hoone müümine 

 Turismiobjektide (korsten, 

elektrijaam) lagunemine 

eraomanike kätes 

 Koostöösuhte katkemine AS 

Generaator.  

 Vallapoolse toetuse vähenemine  

 Euroopa struktuurifondide (Külaelu 

arendamise meede, Leader 

programm) rahastuse lõppemine 

 Noorte jätkuv väljaränne ja 

elanikkonna vananemine 

 Turismi arenemisega võib kaasneda 

olmejäätmete rohkus ja heakorra 

halvenemine 
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2.1.4 Saareküla küla SWOT analüüs 

 

TUGEVUSED 

 Noori tuleb külla tagasi (uute 

majapidamiste teke) 

 Külas on  tugevad suguvõsa 

traditsioonid, vähe „uusi 

sisserändajaid“ 

 Ilus loodus, järv 

 Bussiühenduse olemasolu 

 Arenev õuna- ja marjakasvatus 

(ettevõtlus) 

NÕRKUSED 

 Suhteliselt vananev elanikkond 

 Vähene külaliikumine ja 

ühistegevus 

 Külaplatsi puudumine 

 Supluskoha puudumine 

 Initsiatiivgrupi puudumine 

VÕIMALUSED 

 Hea asend 

 Külas seltsielu aktiivsemaks 

muutmine 

 Naabrivalve turvalisuse 

suurendamiseks 

 Koostöö Leevaku külaga 

 Looduslikult kaunis koht 

 Töökohtade tekkimisega piirkond 

oleks küla atraktiivne elukoht 

loodust ja rahu armastavatele 

peredele.  

OHUD 

 Erateede halb olukord 

 Elanikkonna vananemine 

 Töökohtade nappus ja/või kaugus 
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2.1.5 Toolamaa küla SWOT analüüs 

 

TUGEVUSED 

 Ilus loodus 

 Küla läbi riigitee 

 Bussiühendus on hea 

 RMK puhkeala on külale hästi 

lähedal, korrastatud metsaalused 

NÕRKUSED 

 Küla üldine heakord on kehv 

 Küla elanikkond  vananeb 

 Külas noori on suhteliselt vähe 

 Teede halb olukord 

 Ettevõtlust ei ole 

VÕIMALUSED 

 Toolamaal on traditsiooniliselt 

olnud konservitööstus, selle uuesti 

elustamine 

 Lähedus Räpinale 

 Hea bussiühendus Põlva ja Tartuga 

 RMK puhkeala võimaluste 

kasutamine külas ettevõtluse 

edendamiseks 

OHUD 

 Kui piirkonnas töökohti juurde ei 

teki, siis seoses noorte lahkumisega 

võib küla välja surra. 
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2.1.6  Võuküla küla SWOT analüüs 

 

TUGEVUSED 

 Hea transpordi ühendus 

 Põlised talukohad 

 Enamik talusid on heakorrastatud 

 Kaunis looduslik veekogu, sobilik 

kanuumatkade korraldamiseks 

 Erinevate ametioskustega inimesed 

(noored) , kelle juured on siin 

NÕRKUSED 

 Elanikkond on eakas ja vanusest 

tulenevalt puudub huvi osa võtta 

küla ühistegevusest 

 Külaelanikel vastandlikud huvid 

 Noorte vähene kaasamine 

ühistegevusse 

 Puudub kooskäimise koht 

(külaplats) 

 Töökohad asuvad kaugel 

 Puudub soov ettevõtlust arendada 

 Ajapuudus  

VÕIMALUSED 

 Noorte kaasamine külaellu 

 Naaberküladega koostöö ühise 

arengu nimel 

 Algatada küla ajaloo uurimine 

 Turismi arendamine (süstamatkad, 

teenindamine) 

 Rahastamise võimalused 

erinevatest fondidest ja teistest 

allikatest 

 Küla esindamine vallavolikogus 

 Naabrivalve 

 Lagunenud põllumajandushoonete 

korrastamine 

OHUD 

 Küla väljasuremine (enamus 

elanikke on eakad, noored 

siirduvad töökohtade puudumise 

tõttu mujale elama, puudub 

ettevõtlus) 

 Elanike vastandlikud huvid 

pidurdavad külaelu edendamist 

 Väiketootjate väljasuremine külas 

kuna suurtootjatel eelised 

eurotoetustele 

 Väiketootjate ettevõtlust pärsib 

bürokraatia ja euronõuded 
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2.2 LEEVAKU KANDI KÜLADE VAJADUSED 

 

2.2.1 Elulised vajadused 

 

Jaanikeste küla  

 Puudub tuletõrje veevõtu koht. 

 Mobiiliside kvaliteet on madal. 

 Bussiliikluse puudumine, bussipeatus. 

 Erateed – talude juurde viivate teede olukord kohati väga kehv, probleem 

jäätmeveol (prügiautodel raskendatud ligipääs), päästeteenistusel. 

 Sõltuvalt alajaamast (Tõnni alajaam) elektrivoolu kehv kvaliteet. 

 

Kassilaane küla 

 Internetiühenduse kvaliteet on madal. 

 Teehooldus – suviti tolmavad teed, lumekoristus talvel. 

 Elektrivoolu madal kvaliteet – ebaühtlane pinge. 

 Erateed – talude juurde viivate teede olukord kohati väga kehv, probleem. 

jäätmeveol (prügiautodel raskendatud ligipääs), päästeteenistusel. 

 

Leevaku küla 

 Puurkaev ei vasta sanitaarkaitsetsoonile esitatavatele nõuetele. 

 Kanalisatsioonitrasside ja biotiikide kehv olukord. 

 Erateed – talude juurde viivate teede olukord kohati väga kehv, probleem 

jäätmeveol (prügiautodel raskendatud ligipääs), päästeteenistusel. 

 Elektrivoolu madal kvaliteet olenevalt alajaamast (Leevaku alajaam). 

 Mobiiliside ebaühtlane kvaliteet. 

 Kergliiklustee Räpinasse 

 

Saareküla küla 

 Majapidamised asuvad avalikus kasutuses olevatest teedest eemal, erateede 

halb olukord takistab eluliselt vajalike teenuste kättesaadavust (kiirabi, 

jäätmevedu jne). 

 

Toolamaa küla 

 Teede olukord on kehv – tee kuue majapidamise juurde (jäätmevedu, 

päästeteenistuse, kiirabi ligipääs sügiseti/kevadeti raskendatud kui mitte 

võimatu)  

 Internetiühenduse kvaliteet on ebaühtlane (nt Elioni puhul). 

 Kauplusauto võiks läbida küla.  

 

Võuküla küla 

 Osad erateed halvas olukorras, sügisel ja kevadel raskesti läbitavad.  

 Võuküla küla keskel on risttee, mis on valgustamata, samuti ei ole seal 

kiiruspiirangut.  

 Külas kaaluda teise bussipeatuse (nõudepeatus) rajamist küla Ruusa poolsesse 

otsa. 

 Pangabussi võimalus võiks olla.  
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2.2.2 Arenguvajadused 

 

Kandi külade ühised arenguvajadused 

 Leevaku külas asuva külakeskuse renoveerimine. 

 Võhandu jõe kui külasid ühendava lüli potentsiaali parem ära kasutamine. 

 Noorte suurem kaasamine kohalikku arengut soodustavatesse tegevustesse. 

 Ettevõtluskeskkonna arenemise toetamine. 

 Huvitegevuse võimaluste loomine ja laiendamine, mis oleksid suunatud kandi 

elanikkonna erinevatele vanusrühmadele, eriti noortele.  

 Koostööpartnerite leidmine/suhete alalhoidmine küla arengusse panustavate 

tegevuste süvendamiseks (nt koostöö Põlva matkaklubiga, eraettevõtjatega).   

   

Jaanikeste küla 

 Küla kodulehe arendamine. 

 Kogukonna ühtsuse, sidususe edendamine, ühistegevuste arendamine 

(heakorratööd). 

 

Kassilaane küla 

 Külaelanikel puudub kooskäimise koht (seltsimaja), külaplats.  

 

Leevaku küla 

 Külaelanike kaasamist/teavitamist/informeerimist soodustavate süsteemide 

puudumine. Vaja on sisse viia helistamise kettsüsteem info (nt küla 

koosolekust teavitamine) edastamiseks.  

 Küla oma kodulehe välja arendamine. 

 Supluskoha parendamine 

 

Saareküla küla 

 Külaelanike omavahelise läbikäimise soodustamine 

 Supluskoha parendamine 

 

Toolamaa küla 

 Külaplats, kus rahvas saaks koos käia 

 Külaelanike omavahelise läbikäimise parandamine, ühistegevuse 

soodustamine 

 Küla keskel asuva oja ja selle ümber oleva soise ala kujundamine 

tiigiks/järveks – parandaks küla üldilmet.  

  

Võuküla küla 

 Külaelanikel puudub kooskäimise koht (seltsimaja), külaplats (sh külaplatsi 

korrastamine, istekohad, kiik, lõkkeplats). 

 Infotahvel ja postkastide alus.  

 

 

2.3  ARENGUEELDUSTE KOONDHINNANG 

 

Leevaku kandi keskus – Leevaku küla – asub strateegiliselt soodsas asukohas: tähtsate 

magistraalide ristumiskohas ning teised kandi piirkonnas asuvad külad on 

teedevõrguga hästi ühendatud. Kõiki Leevaku kandi külasid iseloomustab kaunis 
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looduskeskkond, Räpina ja Põlva linna lähedus. Külades on suhteliselt heas korras 

sotsiaalne ja füüsiline infrastruktuur. Leevaku külas tegutseb küla seltsing aastast 

2001 ning loodud mittetulundusühing Leevakk, kelle tegevuseesmärgiks on Leevaku 

küla elukeskkonna arendamine, teistes külades on alustatud küla seltsingute asutamist, 

külavanemad valitud või valimisel. Kandi edasiseks arenguks on olemas 

initsiatiivgrupp.  

 

3.  LEEVAKU KANDI TULEVIKUPILT 

 

Visioonis on aastaks 2020 Leevaku kant Põlvamaal hästi arenenud tugevate 

traditsioonidega eeskujulikult heakorrastatud ja atraktiivne piirkond, mille 

arendamisel on oskuslikult ära kasutatud olemasolevat looduslikku ressurssi ja külade 

ajalugu ning säästliku arengu põhimõtteid. Leevaku kandi külades on turvaline elada 

ning hea paik suvise puhkuse veetmiseks. 

 

 

4.  KÜLA ARENGU EESMÄRGID JA ÜLESANDED NENDE 

SAAVUTAMISEKS 

 

Esmaseks eesmärgiks on kandi arengukava kinnitamine ja tutvustamine Räpina valla 

volikogule.  

 

4.1 Leevaku kandi külade koostöö edendamine  

4.1.1 Jaanikeste, Kassilaane, Leevaku, Saareküla, Toolamaa ja Võuküla küla 

seltsingud teevad koostööd kandi arengueesmärkide ellu viimisel. 

4.1.2 Leevaku külakeskuse ruumid on eelpool mainitud külade seltsingutele 

avalikuks kasutuseks. 

4.1.3 Vastavalt vajadusele ja osapoolte kokkuleppele esitatakse ühisprojekte. 

 

4.2 Leevaku külakeskuse hoone korrastamine ja atraktiivsemaks muutmine 

4.2.1 Leevaku külakeskuse ruumide renoveerimine 

4.2.1.1  Selgitatakse välja erinevate huvi- ja sihtgruppide vajadused 

4.2.1.2 Kaardistatakse hetkeolukord ja täpsemad vajadused 

4.2.1.3 Tehakse külakeskuse ruumide jaotuse ja kasutuselevõtu plaan 

4.2.1.4 Ruumide sanitaarremondi teostamine 

4.2.2 Külakeskuse ümbruse korrashoid 

4.2.2.1  Haljastuse korrastamine 

4.2.2.2  Vana tiigi kinni lükkamine 

4.2.2.3 Vajalike väikerajatiste ehitamine, lastele mänguväljaku  

rajamine/võrkpalliväljak 

 

4.3 Külade territooriumi ja objektide heakorrastamine 

4.3.1 Igaaastased sügisesed ja talvised heakorratalgud 

4.3.1.1 Kaardistatakse hetkeolukord ja probleemid igas külas eraldi, 

täpsema tegevusplaani koostamiseks 

4.3.1.2 Iga küla teeb täpsema tegevusplaani 

4.3.1.3 Jäätmekäitluse kitsaskohtade likvideerimine 

4.3.1.4 Korrastatakse ja hoitakse korras üldkasutatavate objektide 

ümbrused 

4.3.1.5 Kraavide puhastamine võsast 
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4.3.1.6 Jõe ja ojade kallaste korrashoid, kobraste kahjustuste 

likvideerimine, jõel paadiliikluse võimaluste tagamine (vette 

langenud puude eemaldamine) 

4.3.1.7 Abistatakse vanureid, kes ei suuda ise heakorda tagada 

4.3.1.8 Kutsutakse korrale inimesi, kes ei hoolitse oma kodu ümbruse 

eest 

4.3.1.9 Lagunevate ja ohtlike hoonete likvideerimine 

4.3.2 Külade territooriumil asuvate turismiobjektide korrastamine 

4.3.2.1 Leevaku korstna ümbruse haljastuse renoveerimine 

4.3.2.2 Korstna jalamil oleva suitsusauna renoveerimine 

4.3.2.3 Leevaku hüdroelektrijaama renoveerimiseks vajalike 

Lisavahendite leidmine, eraettevõtja abistamine 

muinsuskaitseobjekti säilitamisel. 

4.3.2.4 Teede olukorra parandamine 

   4.3.2.5 Teede ja teeäärte korrashoiu tagamine 

   4.3.2.6 Kergliiklustee rajamine Leevakult Räpinasse 

 

4.4 Külade kultuurilise poole arendamine 

4.4.1 Luuakse soodsad tingimused tegutsevatele institutsioonidele 

4.4.1.1 Leevaku raamatukogu kolimine suurematesse ruumidesse 

   4.4.1.2 Huvitegevuse professionaalsuse tõstmine läbi koolituste, 

juhendajate professionaalsuse tõhustamine. 

4.4.1.3 Leevaku kandi huviringidele sobilike ruumide leidmine 

4.4.2 Uute ringide ja ühistegevuse traditsioonide algatamine 

4.4.2.1 Meestele ja lastele huvipakkuvate ringide käivitamine 

4.4.2.2 Piirkonna arengupotentsiaali tõhustavate ringide/koolituste 

pakkumine külaelanikele (nt inglise ja vene keele õpe)  

4.4.2.3 Aktiivsetele inimestele võimaluse pakkumine Leevaku 

külakeskuse ruumide kasutamiseks huvitegevuse eesmärkidel. 

   4.4.2.4 Küla ansambli tegevuse toetamine (muusikainstrumentide, 

helitehnika soetamine) ja muusikalisetegevuse võimaldamine 

kandi inimestele (mitmed noored, kes peale muusikakooli 

lõpetamist on pidanud muusikainstrumentide puudusel 

muusikaga tegelemisest loobuma) 

4.4.2.5 Heakorrapäevade traditsiooni jätkamine Leevakul, teistes 

külades traditsiooni välja kujundamine 

   

4.4.3 Olemasolevate traditsioonide tugevdamine ja säilitamine 

4.4.3.1 Vanarahvakommete kohaselt lõikuspüha, jõulude, vastlapäeva 

ja jaanipäeva tähistamine Leevakul 

4.4.3.2 Külaplatside arendamine ja vanade traditsioonide elustamine 

noorte seas (jaanikud, külakiik, palliplats) küla seltside 

eestvedamisel 

4.4.3.3 Väljasõitude korraldamine õppe ja kogemuste eesmärgil 

vastavalt küla huvidele ja vajadustele konkreetse küla 

seltsingu/mittetulundusühingu eestvedamisel. 

4.4.3.4 Valla ühise külade kodulehe loomine, iga küla seltsing vastutab 

   oma küla kodulehe eest. 

4.4.3.5 Traditsiooni algatamine pühapäevase päeva pühendamiseks 
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vaba aja,  tervistedendavate tegevusega, kultuuri- ja 

huvitegevusega, küla ühistegevuse arendamisega tegelemiseks 

jne. Pühapäevasel päeval üritada piirata naabreid häiriva müra 

tekitamist (puude saagimine jne).   

 

4.4.4. Koostöö kandi eripära esile toomiseks ja kultuurilise potentsiaali  

paremaks rakendamiseks 

4.4.4.1 Koostöö projektid Võru Instituudi, Räpina Aiandus- ja 

Koduloo muuseumiga kohaliku ajalooliskultuurilise eripära paremaks 

esiletoomiseks 

4.4.4.2 Leevaku külale sõprusküla leidmine Eestist ja välismaalt

 koostöö ja kogemuste vahetamise eesmärgil 

4.4.4.3 Koostöö liikumistega Külatee/Kodukant jne.  

 

4.5  Kandi tutvustamine laiemale üldsusele 

4.5.1 Kodulehe kaudu iga küla jagab infot avalikkusele ja kandi 

          elanikkonnale. 

4.5.2 Küla seltsingud/mittetulundusühingud annavad välja trükiseid, mis   

tutvustavad vastavat küla, küla ajalugu, tegevusi jne. 

  4.5.2.1 Küla kroonika koostamine 

 4.5.2.2 Kandi jaoks oluliste inimeste eluloo jäädvustamine (nt Ado 

Otsing, Priit Kaimre) 

4.5.2.3 Olev Toometi Leevaku kandi ajalugu käsitleva käsikirja 

täiustamine ja trükkimine 

4.5.2.4 Juhan Smuuli poeemi “Järvesuu poiste brigaad” kordustrükk. 

4.5.3 Turismiobjektide varustamine infostendidega 

4.5.4 Leevaku küla jätkab muuseuminurga edasiarendamist 

4.5.5 Järjepidev suhtlemine meediaga, külad teavitavad oma ettevõtmistest 

  Räpina Rahvalehte, maakonnalehte Koit. 

 

4.6 Sotsiaalse kindlustunde tagamine 

4.6.1 Hetkeolukorra kaardistamine põhiprobleemide leidmise eesmärgil 

4.6.2 Peamistele probleemidele lahenduste leidmine, nt Jaanikeste küla 

          tuletõrjeveevõtu koht, elekter, mobiilside, erateede halb olukord. 

4.6.3 Oma kodu tunde loomine 

4.6.4 Koostöö tegemine küla arengu eesmärgil 

4.6.5 Jätkuvalt koostöö tegemine Räpina Vallavalitsusega elukeskkonna  

parandamise nimel.  

 

4.7 Turismi arendamine 

4.7.1 Olemasolevate turismiobjektide hetkeolukorra hindamine (nt 

Linnamägi Kindrali haud Võukülas, Leevaku korstna ehituslik 

ekspertiis) 

4.7.2 Vajalike eksperthinnangute tellimine, Võhandu jõeäärse ala 

  teemaplaneeringu tellimine. 

4.7.3 Võhandu jõel, kraavidel, ojadel koprakahjustuste likvideerimine 

4.7.4  Võhandu jõeääre väljaarendamine: laudteed, Leevaku 

hüdroelektrijaamast allavoolu jääva jõe vasakpoolse kalda 

korrastamine ja matkaraja rajamine.  

4.7.5 Turismiettevõtluse, kui alternatiivsissetuleku võimaluste soodustamine, 
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(süstamatkad, Võuküla-Leevaku-Toolamaa-Jaanikeste veetee 

arendamine koos teiste kaasnevate turismivaldkondadega: toitlustus, 

majutus, vaba aja tegevused). 

4.7.6 Võhandu jõe kallastele suusaradade rajamine. 

4.7.7 Tuntud toodete ja kaubamärkide taaselustamine (nt Toolamaal 

toodetud aroonia limonaad). 

4.7.8  Kanti iseloomustavate erinevate meenete kujundamine, tootmine ja 

turustamine. 

4.7.9 Küla seltsingute ja mittetulundusühingute koostöö eraettevõtjatega 

             turismivaldkonna parendamiseks Leevaku kandi piirkonnas. 

            4.7.10  Leevaku hüdroelektrijaama kui turismiobjekti arendamine 

 

4.8  Väikeettevõtluse soodustamine 

4.8.1 Väikeettevõtjatega koostöö arendamine, ühiste kandi arenguvisioonide 

püstitamisel ja elluviimisel 

4.8.2 Alternatiivenergia kasutamise arendamine ja edendamine 

 

 

 

5. VÕTMEVALDKONNAD KANDI KÜLADE ARENGUS 

 

 

5.1 KÜLA SELTSINGUTE AKTIIVNE TEGEVUS 

 

Seltsingute moodustamine on tähtis külade (kandi) arendamise eesmärgil eelkõige 

selle poolest, et saada lisavahendeid erinevatest struktuurfondidest tegevustele, mille 

läbiviimiseks puudub elanikkonnal endal finantskate. Samas on oluline ka see, et 

seltsingu loomise momendiks on teadvustatud ja kokkulepitud, et ühistegevus on väga 

vajalik kogu külale elukeskkonna kvaliteedi parandamise eesmärgil. 

 

 

5.2 LEEVAKUL ASUVA KÜLAKESKUSE HOONE VÄLJA ARENDAMINE 

 

Kandi küladel on olemas valla omandis olev omaaegne koolimaja hoone, kus asub 

Leevaku Rahvaraamatukogu ja käib koos Leevaku naiste ja laste käsitööring ning 

külabänd. Jooksvalt kasutatakse maja erinevateks ühisüritusteks. Et hoone leiaks 

laiemat kasutust on vaja arutleda võimalike arengusuundade üle, eelkõige külades 

esile kerkinud vajadustest lähtuvalt. 

 

 

5.3 HEAKORD JA INFRASTRUKTUUR 

 

Oluline on hoolitseda heakorra eest kaasates tegevusse ka noori, et arendada neis oma 

kodu tunnet kogu piirkonna heakorra suhtes. Korrastamist ja rahalist abi 

korrastamiseks vajavad külades asuvad erateed. Tulevikus võiks kulgeda 

kergliiklustee Leevakult läbi Toolamaa Räpinasse (Nulga külla).  
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5.4 KULTUURIELU EDENDAMINE KÜLADES 

 

Traditsioonid on külaelu üks alustalasid. Leevaku kandi küladest on kõige 

pikemaajalisem ühistegevuse traditsioon Leevaku külal, kus alates aastast 2001 on 

tegelenud käsitööring, mille põhitegevuseks on kujunenud kaltsuvaipade kudumine. 

Vastavalt vajadusele ning huvirühmade tekkimisele tuleb kaaluda uute huvitegevuste 

algatamist, kuhu oleks kaasatud soovijad kõigist Leevaku kandi küladest. Momendil 

puuduvad huviringid lastele, meestele noortele ja lastega kodus olevatele naistele. 

Leevaku küla ja teiste külade elanikel on traditsiooniks tähistada mitmeid 

rahvakalendri tähtpäevi. Selline tegevus liidab külaelanikke. Kokku käies tekivad 

ühiselt uued ideed ja saadakse üksteiselt toetust ja mõtteid, mis omakorda võivad olla 

eelduseks uute huviringide käivitamisel. Iga küla seltsing võtab oma eesmärgiks 

traditsioonide kujundamise, mis tugevdab vastava küla kogukonna liikmete vahelist 

sidusust.  

 

 

5.5 INFO LEVITAMINE 

 

Tänapäeva kiiresti arenevas ühiskonnas on arengus oluline roll info levikul info peab 

liikuma nii seesmiselt, seest poolt välja poole ja väljapoolt sisse poole. Et olla kaardil 

esmalt valla ja Põlvamaa ning ka Kagu-Eesti mastaabis. Tänuväärseks infokandjaks 

on Räpina valla külade koduleht. Samuti püstitatakse/korrastatakse külades vastavalt 

vajadusele infotahvlid. 

 

 

5.6 SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR 

 

Oma kodu rajades on määravaks teguriks sotsiaalselt turvaline keskkond, et oleks 

tööd, et oleks turvaline ja et oleks kätte saadavad elukondlikud teenused: arstiabi, 

kool, lasteaed, side, kauplus jms. Küla arengus tuleb jälgida, et arenguks vajalikud 

tegevused lähtuksid turvalise ja tervisliku elukeskkonna põhimõtteid järgides. 

Koostöö on olnud juba inimkonna tekkimisest alates eduka arengu ja ellujäämise 

alustalaks. Koostöö aitab mõista ja kõrvalt vaadata enda probleeme ning õppida teiste 

kogemustest. 

 

 

5.7  TURISMIOBJEKTIDE KORRASTAMINE 

 

Leevaku külas olevad turismiobjektid Leevaku korsten ja Leevaku hüdroelektrijaam 

omavad suurt tähtsust Räpina piirkonna arengus. Objektide ajalugu on huvitav põnev 

nii sise- kui välisturistile, Leevaku hüdroelektrijaama turismipotentsiaali on Leevaku 

küla seltsing ja MTÜ Leevakk üritanud rakendada, avades 2009. aasta suvel 

muuseuminurga, 2007. aastal koostöös Ruusa Kultuurimajaga etendus Leevakul 

näidend „Jõujaam“, avaldati trükis „Küla jõe ja korstna vahel“. Seega Leevaku küla 

üheks eesmärgiks on hüdroelektrijaama kui turismiobjekti edasiarendamine. Võukülas 

asuva linnamäe, rahvasuus „Kindrali haud“ kohta informatsiooni kogumine ja 

ligipääsu võimaldamine huvilistele. Esmatähtis on objektide ümbruse korrashoid. 

Vaja on läbi viia mitmed uuringud, mis on aluseks objektide korrastamisele. 

Korrastatud objektid on turismiinfrastruktuuri väljaarendamise üheks tähtsamaks 
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lüliks, mis soodustab tegelema turismiga pakkudes turistile majutusteenust, suveniire. 

Kasutades ära lisaväärtusena looduslikku soodsat asukohta on kohalikel võimalus 

tegelda ka aktiivse puhkuse võimaluste paadi ja kanuusõidu pakkumisega, mis 

kokkuvõttes loob eeldused müüa Leevaku kanti kui toodet - kui tervikut ja hoida 

turisti kohapeal. 



6. TEGEVUSKAVA JA EELARVE 

Aeg Tegevus, 

investeerimisobjekt 

Eeldatav 

maksumus 

kroonides 

(eurodes) 

Rahastamise allikas Vastutaja Tegevusega 

seotud püsikulud 

Kroonides 

(eurodes) 

Järjepidev Külade territooriumide 

heakorrastamine (inimtööjõu 

tunnid kütusekulud) 

  6500 

(415,43) 

  aastas 

Külaelanike (töötunnid) 

Heakorraalased projektid 

KOP-ile, Räpina 

vallapoolne seltsingute 

tegevuse toetus 

Iga küla seltsing 

vastutab oma 

küla territooriumi 

eest 

Ei ole 

Järjepidev Võhandu jõe veetee 

korrashoid (kütusekulud) 

 10 000 

(639,12) 

  aastas 

Külaelanike töötunnid,  

MTÜ Leevakk  käsutuses 

vastav tehnika  

 

Iga küla seltsing, 

MTÜ Leevakk 

Ei ole 

2010 Telefoniketi 

sissejuurutamine info 

edastamise eesmärgil 

- - Iga küla seltsing, 

MTÜ Leevakk  

Ei ole 

2011 Muusikainstrumentide 

soetamine 

  80 000 

(5112,93) 

Projektipõhine  MTÜ Leevakk  

2010-2011 Kodulehe loomine  

  53 000 

(3387,32) 

MTÜ Räpina Omaalgatus, 

rahastaja MTÜ Piiriveere 

Liider; külade esindajad 

(töötunnid) 

MTÜ Räpina 

Omaalgatus 

Iga küla seltsing  

Ei ole 

Järjepidev Kodulehe haldamine Aastane 

hooldustasu 

320 (20,45) 

MTÜ Räpina Omaalgatus, 

Külade seltsingud või 

mittetulundusühingud  

Iga küla seltsing  320 (20,45)    

Järjepidev Hüdroelektrijaama 

muuseumitoa täiustamine 

(eksponaadid, stendid) ja  

 35 000 

(2236,91)  

Külaelanike töötunnid 

Projektipõhine rahastamine 

(MTÜ Piiriveere Liider, 

MTÜ Leevakk  
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lahtiolek suvekuudel  KOP) 

Järjepidev Traditsiooniliste ürituste 

korraldamine Leevakul 

(lõikuspidu, jõulud, 

vastlapäev, jaanipäev, 

suvelõpupidu) 

12 000  

766,94) 

(aastas) 

Külaelanike töötunnid, 

Räpina valla toetus,  

Kultuurkapitali 

ekspertgrupid, KOP 

MTÜ Leevakk Ei ole 

Järjepidev Üritused külades  6000 

(383,47) 

Projektipõhine Küla seltsingud  

Järjepidev Kandi külade osalemine 

Räpina valla külade 

päevadel 

- - Küla seltsingud Ei ole 

Järjepidev Õppereisid ja koolitused 

külaelanikele 

  75 000 

(4793,37) 

Erinevad fondid Küla seltsingud 

ja/või MTÜ-d 

Ei ole 

2010-2011 Leevaku puhkeala 

arendamine  (kallasrada, 

purded) 

  98 950  

(6324,06) 

Olemas MTÜ Piiriveere 

Liider rahastus 

MTÜ Leevakk Matkaraja 

igaaastane 

korrashoid 

2011-2012 Külaplatsid (Võuküla, 

Kassilaane) 

 60 000 

(3834,70) 

Küla elanikud (töötunnid), 

projektipõhine (Piiriveere 

Liider, KOP) 

Võuküla, 

Kassilaane küla 

seltsingud 

Külaplatside 

korrashoidmisega 

(suvel niitmine) 

kaasnevad 

kütusekulud 

2011-2016 Avalikus kasutuses oleva 

jahimaja rajamine  

Varesetare kinnistule 

1 000 000  

(63911,65) 

Erinevad fondid, 

projektipõhine 

MTÜ Ruusa 

Jahiselts 

Hoone 

ülalpidamise 

kulud 

2011-2017 Suusaradade rajamine 

Võhandu jõe kallastele 

100 000 

(6391,65) 

Projektipõhine, erinevad 

fondid 

MTÜ Leevakk, 

küla seltsingud 

Suusaradade 

korrashoid 

2012-2018 Supluskohtade parendamine 

(Saareküla, Leevaku, 

Võuküla)  
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2011-2013 Küladesse infotahvlid  30 000 

(1917,35) 

Piiriveere Liider, KOP Iga küla seltsing, 

kokkuleppel 

ühisprojekti 

esitamine 

Ei ole 

2011 Laste mänguväljak ja 

võrkpalliplats Leevaku 

külakeskuse juurde 

 35 000 

(2236,91) 

Küla elanikud (töötunnid), 

projektipõhine (Piiriveere 

Liider, KOP) 

MTÜ Leevakk Korrashoidmisega 

kaasnevad 

püsikulud 

2011-2020 Kohalikku kultuurielu, 

ajaloolis-sotsiaalset 

olustikku kirjeldavate 

trükiste avaldamine nt 

kroonika (materjali 

kogumine, uuringud, 

uurimistöö, trükkimine) 

 65 000 

(4154,26) 

Erinevad fondid Küla seltsingud 

ja/või MTÜ-d 

Ei ole 

2012-2015 Võhandu jõeäärse 

puhkealade võrgustiku 

väljaarendamine 

(paadisillad, kallasrajad, 

laudteed) 

 400 000 

(25564,66) 

Erinevad fondid Küla seltsingud 

ja/või MTÜ-d 

Igaaastane 

korrashoid 

2011-2020 Võhandu jõe äärde 

kalatiikide rajamine 

 200 000 

(12782,33) 

Erakapital, toetused Huvigrupid, 

erasektor 

Korrashoid 

2011-2014 Leevaku kandi külakeskuse 

hoone renoveerimine 

Leevakul 

8 000 000 

(511293,18) 

Räpina vald, erinevad 

fondid 

Räpina vald, 

MTÜ Leevakk 

 

 



7. ARENGUKAVA TEOSTUSE JÄLGIMINE JA HINDAMINE 

 

Leevaku kandi arengukava on alusdokumendiks eelkõige kandi küladele endile 

lisaressursside taotlemiseks erinevatest fondidest. Arengukava eesmärk on koondada 

kandi külade elu hetkeolukord ja tulevikuplaanid, et ka küladest välja läinud elanikel, 

sisserändajail oleks ülevaade, mis suunad Leevaku kandi küladel on seoses 

tulevikuga. Arengukava elluviimist jälgib külade esindajatest moodustatud 

initsiatiivgrupp. Nagu arengukava koostamisel nii ka elluviimisel kaasatakse külade 

arvamusliidreid, tavaelanikke ning eksperte väljastpoolt. 

 

8. ARENGUKAVA MUUTMINE JA UUENDAMINE 

 

Arengukava vaadatakse üle kord aastas ning viiakse sisse vajalikud muudatused. Iga 

küla vastutab enda tegevuste ja arenguprioriteetide sõnastamise eest. Muudatuste 

tegemise vajalikkust arutab iga küla üldkoosolek, millele järgneb kandi üldkoosolek, 

kus ühiselt kinnitatakse muudatused 


