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1. SISSEJUHATUS 

 
Käesoleva arengukava eesmärgiks on määrata Räpina valla  Pindi piirkonna ja selle 
lähiümbruskonna peamised arengusuunad ja tegevusvaldkonnad. Arengukava  on 
vaja eelkõige  külaelu arendamiseks ja elamisväärsemaks muutmiseks. 
 
Elanikkonna kokkulepet e. arengukava on piirkonnale vaja eelkõige sellepärast, et 
demokraatlikel alustel mõjutada kohalikku sotsiaal- majanduslikku arengut 
kogukonnas ning muuta elu maal nauditavaks,   kujundada piirkonnast atraktiivne 
elupaik.  
Arengukava peab kujunema strateegiliseks tegevusjuhiks kohaliku elu suunamisel 
pikemas perspektiivis ja olema teejuhiks  tegusatele inimestele, kes  soovivad elu 
maal muuta ja säilitada. 
 
Kogukonna  arengukava on koostatud aastateks 2009-2015. Arengukava paneb 
paika tulevikuplaanid/arengueesmärgid ning on piirkonna  tegevuse, eesmärkide ja 
rahaliste vahendite kavandamise aluseks olev dokument , mis loob eeldused 
rahaliste vahendite taotlemiseks kogukonna arenguks. 
Kogu arengukava koostamisel on lähtutud Räpina valla arengukavast ja selles  
püstitatud eesmärkidest, kohalike elanike vajadustest ja soovidest.  Piirkonnas 
puudub iseseisvalt toimiv sotsiaalne infrastruktuur  ning enamus  avalikke teenuseid  
saadakse kätte Räpina vallakeskusest. 
 
Arengukava sisaldab ühelt poolt ülevaadet praegusest küla olukorrast, teisalt aga 
vaatab tulevikku, pannes paika pikemaajalised arengu suunad.  Arengukava 
koostamise peamiseks eesmärgiks ongi  leida paremaid lahendusi ja võimalusi 
säilitada elu maal ja muuta see  võimalikult paljudele inimestele meeldivaks elamise 
paigaks. Paigaks kuhu soovitakse tulla/tagasi tulla ja  alustada  ettevõtlusega/talu 
rajamisega. 
 
Arengukavas kasutatavad mõisted: 
Arengu eeldused – olemasolevad küla ressursid, mida saab kasutada soovitud 
arengueesmärkide saavutamiseks. 
Arengueesmärk – visioonist lähtuv üldkirjeldus, milleni soovitakse teatud ajaks jõuda 
ja mis on määratletav, mõõdetav ja reaalselt elluviidav.  
Arengukava – dokument, mis sisaldab piirkonna majandusliku ja sotsiaalse olukorra 
ning keskkonnaseisundi analüüsi, pikemaajalise tegevuse kavandamist ning edasise 
arengu suundi ja eelistusi. Arengukava on piirkonna visioonist lähtuvate eesmärkide 
saavutamiseks suunatud kokkulepe, mis sisaldab olukorra analüüsi, arengueeldusi, -
eesmärke ja kavandatud tegevusprioriteete.  
SWOT-analüüs – meetod protsessi, nähtuse, olukorra vms eri külgede analüüsiks. 
Tuleneb ingliskeelsete sõnade (strengths ‘tugevused’, weaknesses ‘nõrkused’, 
opportunities ‘võimalused’, threats ‘ohud’) algustähtedest. 
Tegevuskava – loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita 
püstitatud eesmärkide saavutamiseks koos ressursside, elluviijate ja tähtaja 
määramisega. 
Visioon – piirkonna ideaalne tulevikupilt, mida tahetakse teatud ajaks saavutada. 
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2. Arengukava valmimise protsessi lühikirjeldus: 
 
 
Esimesel koosolekul arutati läbi kogu arengukava koostamise protsess. Kogu  
protsessi asus juhtima MTÜ Uue Võhni Keskus, kes on ka  piirkonnas ainuke 
tegutsev kodanikeühendus. 
Esimesel koosolekul arutati läbi kogu arengukava koostamise protsess ning  valiti  
initsiatiivgrupp. Initsiatiivgruppi  valiti Pindi külavanem Urmas Loorist, MTÜ Uue 
Võhni Keskuse juhataja Steven Pärkson ja Pindi küla elanik Ülle Herr. Arengukava 
eestvedajaks valiti suurte kogemustega arendusprojekte juhtinud ja arengukavade 
koostamise protsesse juhtinud külaelanik Ülle Herr.  
Ülle Herr on  läbinud Maaelu Arendamise Instituudi poolt Arendusspetsialisti 
meistriklassi koolitustsükli: „Valla ja küla arengukava koostamise eestvedamine ja 
nõustamine“ ning omab kogemusi 7 küla arengukava koostamisel,  Mooste valla 
arengukava koostamisel ja Veriora valla arengukava koostamisel.   
 
Arengukava koostamise  teisel külakoosolekul, kus osales initsiatiivgrupile lisaks ka 5 
kogukonna elanikku, koostati SWOT analüüs, analüüsiti kogutud informatsiooni ja 
otsiti koos võimalusi  piirkonna arenguks. Koosolekute vahel kohtuti juhtgrupiga kahel 
korral ning vaadati üle  kogutud informatsioon küla ajaloost, käesolevast olukorrast ja 
tulevikuvisioonist.  
 
Koosolekute käigus kogutud informatsiooni, Räpina valla arengukava ja kogutud 
materjalide põhjal koostati  arengukava esimene variant, mida tutvustati kolmandal 
koosolekul.   
 
Arengukava  võeti vastu 06. jaanuaril  küla  üldkoosolekul, kus osales 13 inimest. 
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3. Pindi kogukonna  hetkeolukorra analüüs 
 

3.1. Kogukonna paiknemine. 

Pindi küla ja selle lähikülad paiknevad hajaasustusega alal, Räpina valla lääneosas. 
Räpina, Pindi ja Pääsna külast  ei lähe läbi ühtegi  suuremat maanteed, kõik teed on 
kohaliku tähtsusega valla teed. Suurematest teedest läheb Pindi ja Pääsna külast  
mööda Veriora- Räpina maantee ning  Tsirksi külast Veriora –Räpina maantee. 
Kogukonna kõik külad piirnevad Veriora vallaga, mis on soodustavaks tingimuseks 
valdadeüleseks koostööks seltsi- ja kultuuriüritustel. 
Piirkonna  lähimad tõmbekeskused on Räpina ja Põlva, vastavalt 15 kilomeetrit ja 23 
kilomeetrit.  Pindi ja Pääsna küla läbib Eesti pikim jõgi Võhandu. 

3.2.  Kogukonna ajalooline taust.    

Ajalooliselt on piirkonna külades elatud juba sajandeid. Piirkonda on tuntud ajast-
aega tubli põllumajanduspiirkonnana. Sotsiaalajaloolist väärtust omas piirkonnas 
Pindi kirikukool, millest Pindi küla parki on jäänud vaid maakivist vundament. 
Koolimaja ise teisaldati 1908 aastal Võrumaale.  Peale  1908 aastat käisid  
külalapsed Ruusa kooli, mis asus küladest 3-7 kilomeetri kaugusel. 

NSV Liidu aastatel oli  piirkonna omapäraks  veise- ja noorkarjakasvatus, kus said 
tööd piirkonna inimesed. Pindi karjalauda likvideerimise järel ( 1974)  võeti kasutusse 
endine seafarm, mis tegutses 7 aastat. Tänaseks on külades taastatud  nii 
karjakasvatus kui ka seakasvatus, kus tublideks tegijateks on Pindikülas   Kinsigo 
talu ja Pääsna külas   Paju talu . Tsaarivalitsuse ajal ehitati Pääsna külla vesiveski, 
mis teenindas külaelanikke veel 30 aastat tagasi. Tänaseks on säilinud veskimehe 
maja ja osaliselt ka veski hoone, mis mõlemad asuvad Võhandu jõe ääres ja on 
ühtlasi ka   muinsuskaitse  objektid. Pääsna ja Pindiküla vahel asub   Ruuna mõis, 
millest on säilinud puidust mõisahoone, tööliste maja ja osaliselt ka ait.  Sellest võib 
järeldada, et piirkonnas on elanud tegusad inimesed. 

 

3.3 Paikkonna looduslike olude kirjeldus  

Kogukonna  ümbruse maastik  on vahelduv ja kaunis, kuna piirkonda läbib Eesti 
pikim jõgi Võhandu.   Ruuna mõisa all  esineb orgude sõlm, milles lõuna poolt tulev 
Võhandu jõgi  teeb täisnurkse käänaku läände. Selle käänaku sees väikesel 
kõrgendikul asub Pindi küla.   
Loodusliku väärtusena võib välja tuua  poollooduslikud rohumaad, märgalad, 
Võhandu  jõe kaitseala, osaliselt ka ürgoru ning  mitmekesise põllumajandus-
maakasutuse.  
 

 
3.4   Majanduslik olukord 

Geograafilisest asukohast lähtuvalt jääb Räpina vald  ääremaa staatusesse ja 
arengukavas käsitletavad külad on valla kõige  äärepoolsem ala. Piirkond  jääb  
eemale suurematest tõmbekeskustest, transportsõlmedest ja tööstuskeskustest. 
Lähimad tõmbekeskused on Tartu (68 km), Põlva (26  km), Räpina 17 km ja Võru (35 
km).  
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Piirkond on tuntud vallas eelkõige  põllumajanduspiirkonnana, kuigi 
arengupotentsiaali oleks ka turismimajandusel. Piirkonda läbib kaunis Võhandu jõgi 
ning jõge läbib aastas ligi tuhat veeturisti. Paraku on Räpina vallas vaid üks ettevõtja, 
kes veematku korraldab.  
Piirkonnas tegutseb kuus talupidajat (4 FIE-d ja 2 OÜ-d),  üks turismiettevõtja ja 
kaugtöövõtu alusel töötab üks kinnisvaramaakler. 
Põhiliselt on elanikud leidnud töö talus või siis käivad tööle kaugemale. 2009.aasta 
kevadel on oodata  Pindi külla Looritsa  tallu magistrigraadiga 
põllumajandusspetsialisti, kes võtab vanematelt talu üle ja asub perega talu 
majandama.   
 
 

3.5. Infrastruktuuri kirjeldus 

 

3.5.1. Teed ja tänavad  

Piirkonna külasid läbivad kruusateed, lähim kõvakattega asfalttee Võru-Räpina 
maantee jääb  3-5 km kaugusele. Enamus teid on valla teed, mida regulaarselt 
hooldatakse. Paraku on halbade ilmastikuoludega aeg-ajalt Pääsna külas Pääsna-
Veriora tee läbimatu. Teede remonti vajavad ka Pindiküla ja Tsirksi teed.  
 

3.5.2. Veevärk, kanalisatsioon 
Enamus elanikkonnast kasutab oma kaevu ja kanalisatsiooniks kogumissüsteemi. 
Piirkonnas on  kolm  puurkaevu, mis teenindab kokku 6  majapidamist. 
Puurkaevudest tulev torustik on amortiseerunud ning vajab renoveerimist. Vee 
kvaliteet piirkonnas on probleemne. Pindi küla  puurkaevus on raua sisaldus üle 8 
korra kõrgem lubatust. 
 

3.5.3.  Jäätmemajandus   

Piirkonna jäätmemajandust koordineeritakse ja korraldatakse Räpina valla poolt. 
Valla haldusterritooriumil reguleerib jäätmemajandust jäätmehoolduseeskiri ja 
jäätmehoolduse arengukava. Kõigi külaelanikega on sõlmitud prügiveolepingud 
Räpina valda teenindava jäätmefirmaga. Olmejäätmed kogutakse enamasti 0,75m3 
mahuga konteineritesse, mida tühjendatakse vastavalt vajadusele ja kujunenud 
praktikale. Kord aastas, kevadeti, korraldatakse traditsiooniliselt ohtlike- ja 
suuremõõtmeliste jäätmete kokkukogumine ja äravedu. Lähim jäätmejaam asub 
Verioral, kellega on ka kokkulepe, et lähipiirkonna elanikud võivad sinna sorteeritud 
jäätmeid ja ohtlikke jäätmeid viia.  
 

3.5.4 Soojamajandus  

Kõik piirkonna majapidamised on   ahiküttel, elektriküttel või omavad oma 
majapidamistes eraldi katlamaja.  Tsentraalset kütmist ei toimu. 
 

3.5.5.  Telekommunikatsioonid ja andmeside  

Telefoni- ja andmeside olukord piirkonnas , kui ka terve valla territooriumil on 
rahuldav. Telefoniside teenust pakub AS Elion Ettevõtted.  
Andmeside teenust kogu  valla elanikele pakub Elion, Eesti Energia ja WIF-i. 
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Igas külas on olemas rahuldav andmeside. Pindi külas kasutavad kõik elanikud Eesti 
Energia poolt pakutavat KÕU teenust, Tsirksis ja Pääsnas rohkem Elioni poolt 
pakutud kodulahendusi, WIFI-t ja ka KÕU teenust. 
 

3.5.6. Elektrivõrk 

Piirkonna   jaotusliinid ja alajaam kuuluvad AS Eesti Energiale, kes on kohustatud 
tarbijaid varustama kvaliteetse elektrienergiaga. Olemasolevad 0,4 kV jaotusliinid ja 
ka 10 kV ülekandeliinid lähenevad suures osas oma kasutusea lõpule. Paljude 
tarbijate juurde viivad jaotusliinid on lubatust  pikemad ega taga alati tarbijate 
kvaliteetse elektrienergiaga varustatust. 
 

3.5.7. Sotsiaalne infrastruktuur 
Piirkonnas eraldi sotsiaalsest infrastruktuuri ei ole, seega kasutatakse kogu valla 
poolt pakutavat infrastruktuuri. Valla territooriumil on  üks põhikool ja üks 
ühisgümnaasium, mis täidab kogu valla vajadused ning  Räpina Ühisgümnaasium 
pakub haridusteenust ka naaberomavalitsustele.   
Kuna piirkonnas puudub kooskäimise koht, käiakse kokku suuremate ürituste ja 
tähtsündmuste ajal kas Ruusa Kultuurimajja või Veriora valla Viluste klubisse.  
Paraku on Ruusa kultuurimaja ja Viluste klubi suured keskused, mis mõlemad on 
ehitatud koolimajadeks.  Mõlemal põhikoolil on piisavalt suur sisutihe programm  
õpilaste  ringitundide  näol ning kohalike huvirühmade näol.  
Samuti nähakse kitsaskohana   ujumiskoha  puudumist  ja külaplatsi puudumist. 
Mõlema jaoks on elanikel selge nägemus olemas, kus need peaks asuma.  
 

3.5.8.  Elanikkond  

Tabel 1  
Küla nimi  Elanike arv 

2008 
Elanike 
arv 2007 

Elanike arv 
2006 

Elanike arv 
2005 

Pindi küla  18 18 18 20 
Pääsna küla 27 26 26 23 
Ruuna küla  5 6 6 6 
Tsirksi küla 24  22 20 20 
KOKKU 74 72 70 69 

 

Piirkond, millele arengukava koostatakse, on stabiilse rahvaarvuga, kus viimaste 
aastatega on märgata pigem rahvaarvu suurenemist. Rahvaarvu suurenemine on 
toimunud sündide arvelt, mis on ühe maapiirkonna kohta  väga rõõmustav näitaja.  
Selline  tendents lubab eeldada, et elu maal suudetakse säilitada ning  üha enam 
avastatakse enda jaoks  maal elamise negatiivsete külgede kõrval ka positiivset. 
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 Elanike vanuseline koosseis 
 
 
Diagramm 1 

Naiste ja meeste sooline ja vanuseline 

koosseis

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0-6 7.-18 19 -30 31-50 51 -64 65-90

naised 

mehed

 
 
 
Diagramm näitab, et maal elab mehi rohkem, kui naisi. Üldjuhul  on meeste suremus 
suurem ning  vananedes  just  naiste ülekaalu märgata.  Maapiirkondades kipub see 
vastupidi olema.   Üheks põhjuseks on asjaolu, et piirkonnas  elab palju mehi (6), kes 
mingitel põhustel on elu hammasrataste vahele jäänud ning seega on kaotanud pere 
ja töö. Kuna olemas on siiski vana talukoht ja kuidagi  saadakse  hakkama. Teise 
põhjusena võib tuua raske talutöö, millega mehed paremini toime tulevad. 

4. Kogukonna arengumudel  

4.1. VISIOON 2015 

 
Pindi, Pääsna, Tsirksi, Ruuna  külades   on aastal 2015 elujõuliste 
majapidamistega, stabiilse rahvaarvuga, turvalise ja avatud elukeskkonnaga, 
sõbralik ning ühtehoidev külakogukond. 
 

o Piirkonnas on olemas sotsiaalse suhtlemise koht, kus seltsielu ja ühistegevust 
arendada; 

o Rajatud on  palli-, kiige- ja lõkkeplats;  
o Küla on heakorrastatud ja taludele paigaldatud infoviidad; 
o Külas on jätkuvalt noori peresid ja lapsi; 
o Korrastatud on teedevõrk ja elektriliinid; 
o Arenenud on inim- ja keskkonnasõbralik ettevõtlus, mis on kooskõlas küla 

arengupõhimõtetega. 
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4.2. SWOT 

 

Tugevused Nõrkused 

 Külades on tublid talupidajad 

 Suhteliselt lähedal raudtee (Ruusa 
ja Veriora raudteejaamad 

 Kaunis loodus 

 Võhandu lähedus 

 Tühjad taluhooned on leidnud 
omanikud 

 Elanike arv on püsinud stabiilsena 
 

 Ühistegevuse vähesus 

 Kooskäimise koha/sotsiaalse 
suhtlemise  puudumine 

 Eemal suurematest keskustest 

 Poe puudumine 

 Kauplusauto ei sõida sisse 
Pindikülla ja Tsirksisse 

 Noorte lahkumine maalt 

 Külades elavad valdavalt vanurid 

 Bussiliikluse puudumine 

 Lagunevad  NSV Liidu aegsed 
hooned (väetiseküün, karjalaut) 
hooned 

 Kõrge rauasisaldusega vesi 
 

Ohud Võimalused 

 Ääremaastumine 

 Talud jäävad tühjaks 
 
 
 
 

 Arendada taluturismi 

 Arendada jahiturismi  

 MEIE tunde arendamine 

 Kooskäimise koha 
väljaehitamisega tekib  rohkem 
võimalusi sotsiaalseks 
suhtlemiseks 

 Lisavahendite taotlemine  
erinevatest programmides  

 
 
 
 

4.3. Arengueelduste koondhinnang 

Kogukond, millele arengukava koostatakse , asub looduslikult kaunis kohas ning  
logistiliselt suhteliselt heas kohas. Vaatamata sellele, et piirkond asub ääremaa 
staatuses, tuleb see ka kasuks, kuna  lähedal on piir, kus saab tööd 4 piirkonna 
inimest. Perspektiivis kavandatakse  Koidula piiripunkti  Vabariigi suuremat 
logistikakeskust, mis peaks looma oluliselt juurde töökohti.  
Värska lähedus loob head eeldused turismimajanduse elavnemiseks, kuna Värska 
talurahvamuuseum ja Tšäimaja on arvestatavad turismisihtkohad ääremaal. Täna 
tegutseb piirkonnas 1 ettevõtja turisminduse alal, kuid juba on Pindikülas  vana 
talukoha ostnud noor ettevõtja, kes plaanib sellest välja arendada jahiseltsi keskust, 
kus oleks võimalik seltsielu edendada ning samas ka taluturismiga/jahiturismiga  
tegelema hakata.  Ettevõtmine muudab piirkonda atraktiivsemaks ning keskuse 
väljaarendamisega võib sellest kujuneda arvestatav taluturismi sihtkoht.  
Vaatamata sellele, et tegemist on hajaasustusega küladega, ei saa takistuseks ka 
olematu  bussiliiklus, kuna kõigis taludes ja   majapidamistes on vähemalt üks  
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sõiduvahend, mis võimaldab vajadusel käia tööle    Põlva-, Räpina- ja Võru linna ning 
Koidula piiripunkti.  
Piirkonnas on head eeldused ka kaugtööks, kuna piirkonnas on olemas piisav 
interneti leviala.   
 
Kaugtöövõimalus loob head eeldused  peredele, kes soovivad elada  
keskkonnasõbralikus looduskeskkonnas ja rajada oma kodu maale.  Piirkonnas on 
pikemat aega 4 talukohta müügis, seega on valikud olemas.    
 
 

4.4. Eelisarendatavad valdkonnad tähtsuse järjekorras. 

4.4.1. Pindi  ümbruskonna   elanikel on oma kooskäimise koht/ sotsiaalse 

suhtlemise paik. 

Ülesanne 1: Pindi küla Uue Võhni talu  maakividest ait renoveerida ja ehitada ümber 
seltsiaidaks – kooskäimise kohaks.   
 
Tegevused:  

1. Koostatakse  seltsiaidale ehituse põhiprojekt; 
2. Ehitatakse välja seltsiait; 
3. Aida  vastas olevasse vanasse rehemaija kavandatakse ehitada 

talumuuseum; 
4. Seltsiaida ümbruse planeerimine ja sinna rajatavate atraktsioonide  

kaardistamine; 
5. Mänguväljaku/palliplatsi rajamine; 
6. Väliköögi rajamine. 

 
Selgituseks: 
Külaelu aktiveerimise juures on äärmiselt tähtis kooskäimiskohtade olemasolu. 
Pindiküla ja Pääsna küla vahepeal asub Uue –Võhni  talu, kus on hästi säilinud  
maakividest ait.  Omanik on jahimees ning keskuse väljaarendamisel plaanib aida 
osast välja ehitada  kooskäimise koha/seltsiaida, kus oleks võimalus koos käia 
erinevatel huvigruppidel. Renoveeritav ait plaanitakse anda  avalikuks kasutamiseks  
kogukonna elanikele, jahiseltsile, külaseltsile ja mälumänguseltsile. Räpina 
mälumänguselts on varasemalt otsinud ruume Ruusa  külakeskusest, kuid sealt on 
ära öeldud, kuna ei ole sobivat ruumi anda. Kuna Räpina mälumänguseltsi 
aktiivsetest liikmetest elab 4 mälumängijat just siin piirkonnas, siis on  väljaarendatav 
seltsiait  just sobiv koht kooskäimiseks. Peale seltsitegevuse on seltsiaidas/kojas 
võimalik kogukonna rahval tähistada perekondlike tähtpäevi,  sünnipäevi, pulmi 
matuseid jne.  
 
Planeeritava  aida/koja  territooriumil ( kokku 7 ha) on olemas suured heinamaad, 
kuhu perspektiivis plaanitakse  rajada palliplats, kiige- ja jaanituleplats ning kamina- 
ja välipliidiga suveköök 
 
 
Tulemus:  
 

1. Kogukonnal oma kooskäimise koht  
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2. Uue Võhni Keskuse õuele on rajatud palliplats ja väliköök; 
3. Piirkonna ühistegevusse on kaasatud enamus piirkonna elanikke; 
4. Seltsiaidast on  kujunenud hubane  ürituste, õppepäevade ja mõttetalgute 

pidamise paik    kogu piirkonna rahvale ning  atraktiivne peatumispaik  
möödasõitvatele/peatuvatele   turistidele; 

5. Piirkonnas on välja kujundatud külatraditsioonid.   
 
 

4.4.2. Piirkonnas  on tugev kohalik identiteet, külaelanikud ja ettevõtjad 
osalevad aktiivselt külaelus.  

 
Ülesanne nr 1: Elanike suurem kaasamine ühistegevusse/seltsitegevusse  
 
Tegevused 

1. Rahvakalendri tähtpäevade tähistamine koos; 
2. Koostöö  erinevate huvigruppidega (valla, ettevõtjate, turistide ja valla teiste 

küladega); 
3. Mõttetalgud koos juba „tegijatega”; 
4. Heakorratalgute traditsiooni käivitamine; 
5. Väljasõitude korraldamine laadapäevadele. 

 
Ülesanne nr 2: Maarahva teabepäevade/õppepäevade  korraldamine 
 
Tegevused 
 

1. Kaltsuvaiba õpituba  (aita paigaldatakse kudumisteljed); 
2. Erinevate infopäevade ja teabepäevade korraldamine; 
3. Ühised laadareisid erinevatele laatadele. 
 

Tulemused 
1. Piirkonnas on välja kujunenud  traditsioonid ja elav seltsielu  
2. Elanike aktiivsema kaasamisega saavutatakse MEIE tunde efekt, mis loob 

paremad eeldused ühistegevuseks, kodukoha identiteediväärtuse hoidmiseks  
ning kogukonna üldiseks  arenguks. 

 
 

4.4.3. Ettevõtlusmaastikul on klassikalise põllumajanduse kõrvale 
tekkinud alternatiivsed maamajanduse harud ( talu- ja jahiturism jm) 

 
Ülesanne nr 1    
Külarahva  parem teavitamine  EL toetuste taotlemise võimalustest  põllumajandus- 
ja maamajanduse valdkonnas.  
 
Tegevused: 

1. EL struktuurivahendite  jagamise  õppepäevad koos PRIA esindajaga; 
2. Kogemuste vahetamine talupidajatega, kes on  EL vahendeid saanud ja neid 

ka julgelt kasutanud; 
3. Pidev info levitamine seltsiaida infotahvlil; 
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Selgituseks: Maal esineb ikka olukorda, kus maal elavad inimesed ei ole piisavalt 
informeeritud nende võimalustest ära kasutada eurotoetusi oma  talu või 
maaettevõtluse arendamiseks. Osalt on see ka tingitud maarahva võõrandavast 
suhtumisest IT- valdkonda, mille kaudu PRIA on väga head teavitustööd teinud.  
Teisalt kardetakse võtta vastutust aruandluse ja kohustuste suhtes.  
 

Ülesanne 2: Piirkonna hea maine kujundamine 
 
Tegevused: 

1. Talude ja vaatamisväärsuste viitamine; 
2. Talgutraditsiooni  taaselustamine külade korrastamiseks; 
3. Teeäärte niitmine ja kevadised heakorratööd; 
4. Vanade hoonete lammutamine. 

 
Tulemus 
Kõik maainimesed on informeeritud ja teadlikud oma võimalustest  arendada  EL ja 
riigi poolt pakutud toetuste maamajandusega seotud ettevõtlust.  
Külad  ja vaatamisväärsused on viidatud. Piirkonnas luuakse head eeldused  
keskkonnasõbralikuks väikeettevõtluseks.  

 

3.4.4. Korrastatud infrastruktuur 

 
Ülesanne 1 
Tagada hooldatud teed aastaringselt 
 
Tegevused 

1. Juurdepääsutee ehitamine Uue-Võhni Keskuse seltsiaidale. 
2. Veriora  - Tsirksi tee remont; 
3. Pindi küla teele  ehitada puuduvad truubid; 
4. Kiire internet igas metsatalus 
 

Ülesanne 2:   
Kvaliteetse joogivee tagamine kõigile elanikele 
 
Tegevused: 

1. Pindi puurkaevu renoveerimine; 
2. Maakonna kaevuprogrammi toel puhastada  šahtkaevud (abi  ja teavitus 

elanikele); 
3. Koostöö valla ja ettevõtjatega. 

 
Tulemused 

1. Korrastatud infrastruktuur on maapiirkonnas kõigi ettevõtmiste aluseks; 
2.  Head teeolud toetavad ettevõtlust ning  muudavad elu maal 

elamisväärsemaks.  
 



 13 

5. Arengukava jälgimine ja hindamine  

Arengukavas toodud tegevuste jälgimist teostab külade üldkoosolek. Tegevuste 
elluviimise eest vastutab MTÜ Uue Võhni Selts koos külavanematega.  

Kord aastas toimuval külade üldkoosolekul vaadatakse arengukava üle ja vajadusel 
viiakse sisse muudatused. 

 

6. Küla tegevuskava ja eelarve  
  

 
A
E
G 

 
TEGEVUS, 

INVESTEERINGU-
OBJEKT 

 
LIGIKAUDNE
MAKSUMUS 
KROONIDES 

 
RAHASTAMIS 

ALLIKAS 

  
VASTUTAJA 

2008/
2009 

Seltsiaida 
projekteerimine  

75 000 eek MTÜ Uue Võhni 
Keskus 

MTÜ Uue 
Võhni Keskus 

2009 Seltsiaida  I etapp 
(majandushoone 
ümberehitus) 

1 200 000 eek PRIA meede 
3.2.  

MTÜ Uue 
Võhni Keskus 

2009 Pindi tee 
renoveerimine 
(truubid)  

1 000 000 eek LEADER MTÜ Uue 
Võhni Keskus 

2009 Küla heakorratalgud  3000 eek KOP, LEADER MTÜ Uue 
Võhni Keskus 

koos 
külarahvaga 

2009 Uue Võhni Keskuse  
kaevu puhastamine 

3500 eur MV 
Kaevuprogram
m 

MTÜ Uue 
Võhni Keskus 

2010 Pindi puurkaevu 
renoveerimine 

5000 eur Maakondlik 
kaevuprogramm 

Ü.Herr ja 
Pindi küla 
elanikud 

2012 Seltsiaida  II etapp 
raj(sissesõiduteepark
la) 

7500 eur Konkurentsivõi
me pr. 

MTÜ Uue 
Võhni Keskus 

2012
-
2013 

Pindi pargi 
korrastamine 
talgutööde korras 

2000 eur KOP Pindi küla ja 
MTÜ Uue 

Võhni Keskus  
 

2013 Võhni Seltsiaida 
väliköögi 
väljaehitamine ( 

7000 eur PRIA meede 
3.2. ja LEADER 

MTÜ Uue 
Võhni Keskus 

2012
-
2013 

Maakondlik 
mälumäng III etapp 

300 eur Kultuurkapital MTÜ Uue 
Võhni Keskus 
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