Lisa
Albu Vallavolikogu 21 aprill 2016 a
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Tegevuskava aastateks 2011-2020
MAJANDUSKESKKOND
Lahendamist vajav
probleem
Taristute (internet,
kanalisatsioon, teed,
vesi) nappus
Oskustööjõu ja
innovaatiliste
inimeste vähesus

Eesmärk ehk soovitud Eesmärgi saavutamiseks vajalik
tulemus tulevikus
tegevus
Vajalikud taristud rajatudTaristute rajamine elamupiirkondadesse,
tänavavalgustus, ettepanekute tegemine
ülikiire internetivõrgu kohta
Oskustööjõu hulga
Koostöö kutseõppeasutustega,
suurenemine
eelkutseõpe
Praktikavõimaluste pakkumine

Vastutaja

Aasta

Vallavanem
Vallavanem

2011-2020
Osaliselt
teostatud
2011-2020

Vallavanem

2011-2020

Abivallavanem
Noorsootöö- ja
haridusspetsialist
Vallavanem,
abivallavanem
Noorsootöö- ja
haridusspetsialist
Vallavanem

Pidev
Pidev

KOV,
PROJEKTID
KOV,
PROJEKTID
KOV
KOV

2011-2020

KOV

2011-2020

KOV

Pidev

KOV

Vallavanem

2011-2020

Ettevõtluse jaoks reserveeritud vabade
Vallavanem
maade toimingute lõpuleviimine ja
väljapakkumine ettevõtjatele, investorite
otsimine, koostöös ettevõtjatega taristute
ehitamine

2011-2020

KOV,
PROJEKTID
KOV,
PROJEKTID

Eluruumide pakkumine
Kutsenõustamine põhikoolis
Tööpuuduse kõrge
tase ja ettevõtlike
inimeste vähesus

Naiste töökohtade
vähesus

Tööhõive paranemine ja Alustavate ettevõtjate toetamine
ettevõtlike inimeste arvu
suurenemine
Ettevõtlusalane õpetus (majandusõpe)
põhikoolis
Ettevõtluspäevade ja -koolituste
korraldamine
Ettevõtlusega seotud taristu arendamine
Naistele suunatud
töökohtade arvu
suurenemine

Finantseerimise
allikas
KOV,
PROJEKTID

Ärisuhete loomine Ärisuhete loomine
Ettevõtjate ja vabade maatükkide
raskendatud, kuna võimalik
andmebaas valla veebilehele ja aktuaalne
info on raskesti leitav
hoidmine
Külades puuduvad Tuletõrjeveevõtukohad Tuletõrjeveevõtukohtade rajamine
tuletõrjeveevõtuolemas
kohad
Valla eluruumide
Renoveeritud eluruumid Eluruumide renoveerimine Albus ja
seisund halb
Ahulas
Vallas asuvate
Omanikud on korterite Korteriomanike nõustamine korteriühistu
korterelamute
renoveerimise vajadusest moodustamiseks ja rahastamisvõimaluste
seisund üha halveneb teadlikumad ja valmis leidmiseks
kortereid renoveerima
Puudub transport
Korraldatud
Ühistranspordi korraldamine koostöös
esmavajaduste
ühistransport
naabervaldadega
rahuldamiseks
(arstiabi, apteek,
kauplus)
Seidlas puudub
Bussiootepaviljon
Ühistranspordivõrgu arendamine
bussiootepaviljon
ehitatud Seidlasse
(bussiootepaviljon Seidlasse)
Osa vallale kuuluvaid Energiasäästlikud ning Energiasäästu ja tuleohutuse edendamine
hooneid on
nõuetele vastavad
valla hoonetes
energiakulukad ja
hooned
tuleohutusnõuetele
Põhikooli soklikorruse viimine
mittevastavad
maaküttele
Ahula Lasteaed-Algkooli vana
hoonekorpuse ja küttesüsteemi
rekonstrueerimine
Vallamaja vundamendi ja pööninglae
soojustamine, põrandakatte vahetus

Vallasekretär

Pidev

KOV

Keskkonnaspetsialist

2012-2020

KOV,
PROJEKTID

Abivallavanem

2011-2020

KOV

Abivallavanem

Pidev

KOV, KORTERIÜHISTUD,
PROJEKTID

Abivallavanem

Pidev

KOV

Abivallavanem

2012-2020

KOV

Abivallavanem

2011-2020
Osaliselt
teostatud
2013-2020

KOV,
PROJEKTID

Amortiseerunud
Ahula rahvamaja
hoone

Abivallavanem

Renoveeritud rahvamaja Rahvamaja hoone renoveerimine

Abivallavanem
Abivallavanem
Abivallavanem

2012-2020
Osaliselt
teostatud
2014-2020
Osaliselt
teostatud
2012-2020
Osaliselt
teostatud

KOV,
PROJEKTID
KOV,
PROJEKTID
KOV,
PROJEKTID
KOV,
PROJEKTID

Avalike
puhkekohtade ja
prügikastide puudus
suuremates külades
Veekogude juures
(Mägede, Ahula)
puuduvad
riietumiskabiinid

Vajalikud puhkekohad
rajatud
Riietumiskabiinid
paigaldatud

Mäo-Ahula-Tapa
ettevõtluskoridori
võimaluste vähene
tuntus

Albu mõisapargi, Männi, Kaalepi ja
Abivallavanem
Ahula puhkealade ning mänguväljakute
edasiarendamine, istekohtade ja laudade
ehitamine ning prügikastide paigaldamine
Riietumiskabiinide paigaldamine Mägede Keskkonnaspetsialist
järve ja Ahula tehisjärve äärde

Ettevõtluskoridori äärde Mäo-Ahula-Tapa ettevõtluskoridori
on tekkinud uued
võimaluste reklaamimine ettevõtjatele
ettevõtted koos
töökohtadega,
olemasolevad ettevõtted
on oma tegevust
laiendanud
Valgehobusemäe Suusa- ja Puhkekeskus
Suviste teenuste
vähesus

Teenuseid on edasi
arendatud

Vallavanem

Suusa- ja matkaradade võrgustiku
Vallavanem
laiendamine
Suviste teenuste täiendamine
Vallavanem
trikirattaraja (downhill) rajamine, veelaua
taristu rajamine. Rullsuusaraja taristu
rajamine, lastemänguväljaku rajamine.
Polüfunktsionaalse abihoone ehitamine Vallavanem,
rajatraktorile ja lumetootmissüsteemile; abivallavanem
suusamäärdekohad, võistlusinventari
hoiukoht

Rajatraktori
On ehitatud
käivitamine külma polüfunktsionaalne
ilmaga,
hoone
võistlusinventari
hoiukoha puudumine,
suusamäärimisvõimal
uste vähesus
Lumelauanõlv on
Lumelauanõlv suudab Lumelauanõlva laiendamine ja täiendava Vallavanem
kitsas ja ülerahvas- teenindada kõiki huvilisi tõstuki paigaldamine, vajadusel
tatud. Tõstuki jõudlus
lumerõngarajale uue asukoha leidmine,
on madal
suusasilla ümbertõstmine

2011-2020

KOV,
PROJEKTID

2011-2020

KOV, RMK,
PROJEKTID,
ALBU VALLA
KÜLADE SELTS
(AVKS)
KOV-ID,
JÄRVAMAA
ARENDUSKESK
US, PROJEKTID

2011-2020

2011-2020
2011-2020

KOV,
PROJEKTID
KOV,
PROJEKTID

2011-2013
Teostatud

KOV,
PROJEKTID

2011-2020

KOV,
PROJEKTID

Suve perioodil
Mägede külas elavatel
raskendatud ligipääs inimestel, puhkajatel ja
Valgehobusemäe teed külas turismiteenuseid
kasutatavatel Mägede tarbivatel klientidel on
küla elanikel,
võimalik suveperioodil
puhkajatel, küla
Valgehobusemäe teel
turismiteenuseid
normaalselt liigelda
tarbivatel klientidel
Valgehobusemäe
Keskuses on võimalik
suusarajad on
korraldada
passistamata
rahvusvahelisi
rahvusvaheliste
suusavõistlusi.
suusavõistluste
läbiviimiseks ja
ebapiisava
välisvalgustusega
Pumbamaja ei vasta Pumbamaja on
nõuetele
nõuetekohane

Valgehobusemäe tee on viidud mustkatte Vallavanem
alla

2014-2020

KOV,
PROJEKTID

Geoaluse tegemine sprindi, 2,5 ja 3,3 km Vallavanem
radadele, suusaradade passistamine.
Täiendava välisvalgustuse rajamine.

2013-2020
Osaliselt
teostatud

KOV

Pumbamaja ehitamine või olemasoleva
rekonstrueerimine

Abivallavanem,
keskkonnaspetsialist

2011-2014
Teostatud

KOV,
PROJEKTID

Palliväljaku
puudumine

Palliväljak (korvpall, tennis, minigolf)

Vallavanem

2012-2020

KOV,
PROJEKTID

Mustkatte alla viimiseks (Järva-Madise- Vallavanem
Ahula-Orgmetsa, Seidla-Järva-Jaani,
Järva-Madise-Aravete) maanteeametiga
läbirääkimiste pidamine. Perila-Jäneda
riigiteele katte ehitamine, mis võimaldab
liiklemist ka raskematel masinatel
Vallateede (Ahula-Neitla,
Vallavanem
Valgehobusemäe, Albu küla siseteed,
Ojaküla, Kaalepi külatee, Männi tee)
renoveerimine

2011-2020
Osaliselt
teostatud

RIIK

2011-2020
Osaliselt
teostatud

KOV

Palliväljak rajatud

VALLA TEED
Riigiteede halb
Mustkattega teed
seisukord (tolmavad),
rasketele veokitele
liiklemine keelatud
Perila-Jäneda teel
Teed tolmavad

Mustkattega teed

Parklate vähesus

Vajalikud parklad
olemas

Männile, Järva-Madisele (vallamaja ja
Vallavanem
hooldekeskuse juurde), Ahula tehisjärve
äärde, Mõnuvere matkaradade alguse
juurde parklate rajamine
Kergliiklusteede
Kergliiklusteed rajatud, Kergliiklusteede rajamine (KaalepiVallavanem
vähesus,
ohutu liiklemine
Aravete, Kaalepi-Albu, Albu-Lehtmetsaliiklusohutus
Valgehobusemägi, Lehtmetsa-Jäneda,
Männi pikendus)
Lehtmetsa ristmiku Lehtmetsa ristmik on
Koostöös Maanteeametiga Lehtmetsa
Vallavanem
liiklusohtlik olukord liiklemiseks turvaline ristmiku ohutumaks ehitamine ja
välisvalgustuse rajamine.
Auklikud
Remonditud külasiseteedTeede parandamine, uuendamine
Vallavanem, ettevõtjad,
külasiseteed
korteriühistud
kortermajade ja
ettevõtete ümber
Tänavavalgustuse
Tänavavalgustus
Tänavavalgustuse arendamine JärvaKeskkonnaspetsialist
puudulikkus külades pikendatud
Madise, Orgmetsa ja Lehtmetsa külades ja
kergliiklusteede äärde

2011-2020

KOV,
PROJEKTID

2011-2020
Osaliselt
teostatud

KOV, RIIK

2017

RIIK, KOV

Pidev

KOV,
PROJEKTID

2012-2020
Osaliselt
teostatud

KOV

Vallavanem, turismi
ettevõtjad

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Kogudus

2012-2020

Kogudus

2014-2020

Kiriku elektrisüsteemi uuendamine

Kogudus

2013-2020

Reklaam- ja teadetepinnad küladesse
käidavates kohtades

Abivallavanem

2011-2020

KOV, KOGUDUS,
PROJEKTID
KOV, KOGUDUS,
PROJEKTID
KOV, KOGUDUS,
PROJEKTID
KOV,
PROJEKTID

TURISM
Vananenud
turismiinfotahvlid

Turismiinfo uuendatud Albu külas asuva turismiinfokaardi
uuendamine Järva-Madisel, Eero ristil,
Seidla tuuleveski juurde kaardi
paigaldamine
Järva-Madise kiriku Kiriku taristu parendatudJärva-Madise kirikuhoone valgustamine
taristu kehv olukord
pimedal ajal
Kiriku välisfassaadi restaureerimine

Puudub inimeste
teavitamiseks
infopind

Paranenud võimalused
elanikkonna
teavitamiseks

Albu mõis on
Albu mõis on pimeda
turistidele pimedas ajal hästi nähtav
raskesti leitav ja
nähtav, eriti pargi
poolt
Kõrvemaa
Välja arendatud
rekreatsioonipiirkonn Kõrvemaa
a ettevõtjad ja
koostöövõrgustik ning
keskused on
kasvanud on tuntus
omavahel erinevate
võrgustikena vähe
seotud.

Terviseliikujatel
puudub jalgrataste
hoiukoht

Albu mõisa valgustamine pimeda ajal

Abivallavanem

Kõrvemaa kui rekreatsioonipiirkonna
Vallavanem
arendamine. Olemasoleva Kõrvemaa, s.h.
Albu valla puhkemajandusliku
infrastruktuuri fikseerimine (rajad,
supluskohad, puhkemajad,
teenusepakkujad jne) ja
väljundmaterjalidel kajastamine, s.o.
kaardid, teetähised, radade suunaviidad,
infotahvlid. Kõrvemaa kui
rekreatsioonipiirkonna arengukava ühine
koostamine ja arenguetappide
määratlemine. Piirkonnas ühiste
tunnusürituste korraldamine. Jalg-ja
kõnnitee ehitamine Valgehobusemäelt
Jänedani
Ehitatud jalgrataste
Jalgrattahoidjad ühiskondlike hoonete
Abivallavanem
hoiukohad
juurde, koostöös ettevõtetega, nende
soovil ühtne lähenemine ka nende
hoonetele (ühistellimus on soodsam)
Muuseumi õuealale on Rehetaresse nn sealauda osasse on rajatud SA A.H.Tammsaare
rajatud külastajate WC külastajate WC
Muuseumi Vargamäel
juhataja

A.H. Tammsaare
Muuseumil
Vargamäel puudub
õuealal külastajate
WC
Pärandkultuuriobjekti Kõik väärtuslikumad
Infotahvlite paigaldamine, trükise
d tähistamata
objektid on tutvustatud väljaandmine
ja tähistatud

Vallavanem,
keskkonnaspetsialist

2014-2020

KOV,
PROJEKTID

2011-2020
Osaliselt
teostatud

KÕRVEMAA
KOV-ID

2012-2020

KOV,
PROJEKTID,
ETTEVÕTJAD

2011-2013
Teostatud

SA, PROJEKTID

2012-2020

PROJEKTID

Turismiettevõtjate
ühistegevus ei ole
järjepidev ja
eesmärgistatud

Toimib koostöö
turismiga tegelevate
asutuste ja ettevõtjate
vahel

Koostöölepingu sõlmimine
Ühiste pakettide väljatöötamine ja
turustamine
Ühiste koolitusprogrammide ja
õppepäevade läbiviimine
Turundusplaani koostamine
Turismikontseptsiooni koostamine,
turismitoodete arendamine

Vallavanem
SA A.H.Tammsaare
Muuseumi Vargamäel
juhataja

Vargamäe sündmusedVargamäe kui üleKultuurikalendri mitmekesistamine,
(va. teater) pälvivad eestiliste kultuuriürituste erinevate rahvakultuuri valdkonna
üle-Eestiliselt vähe toimumiskoht (vabaõhu üritustega (rahvatants jne.)
tähelepanu.
lava, helitehnika jms.) Kultuurihiide lava ehitamine. Valgus- ja
helitehnika soetamine
Vallavanem
Vargamäel asuv
Järvamaa kultuurihiis on Koostöös Järvamaa Omavalitsuste
SA A.H. Tammsaare
Järvamaa kultuurihiis tuntud ja
Liiduga kultuurihiie hooldamine
on oma unikaalsusest hooldatud/arendatud
Koostöös Järvamaa Omavalituste Liiduga Muuseumi Vargamäel
juhataja
hoolimata tundmatu sihtpunkt
arendamine (laiendamine ning
ja märkamatu koht
tutvustamine)
SA A.H. Tammsaare
SA A.H. Tammsaare Muuseumi programmid Uuteks programmideks vahendite
Muuseumi Vargamäel
Muuseum Vargamäel on mitmekülgsed ning soetamine
juhataja
programmid vajavad nende teostamiseks on Väliköögi rajamine
täiendamist
vajalikud vahendid

2011-2020

KOV,
SIHTASUTUS,
ETTEVÕTJAD,
PROJEKTID

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Pidev

SA, PROJEKTID

2013-2018
Teostatud
Pidev

SA, Projektid, JOL

Pidev

SA, Projektid

SOTSIAALKESKKOND
Lahendamist vajav Eesmärk ehk soovitud Eesmärgi saavutamiseks vajalik
probleem
tulemus tulevikus
tegevus
Puudub eakate ja
Päevakeskus pakub
Päevakeskuse teenuse osutamine valla
päevast hooldust
teenust kodustele
külades
vajavate isikute jaoks eakatele, päevast
päevakeskus
hooldust ja suhtlemist
vajavatele isikutele
Ahula Sotsiaalse
Kaasaegne inventar
Inventari uuendamine
Varjupaiga inventar
vananenud
Vähekindlustatud
Vähekindlustatud perede Toetada vähekindlustatud peresid
perede lastel pole
lapsed saavad osaleda rahaliselt või näha selleks ette rahalised
huvitegevus ja
huviringides ja
vahendid haridusasutuste eelarves
ühistegevused
ühistegevuses
kättesaadavad
(klassiekskursioonid,
teatrikülastused, laagrid
jms)
Albu perearsti
Nõuetekohased ja
Perearstile ruumide leidmine ning nende
ruumid ei vasta
kaasaegsed perearsti
rekonstrueerimine
nõuetele ning on
ruumid
amortiseerunud
Albu valla perearsti Albu vallas tegutsev
Vallaeelarvest toetatakse Ahula külas
nimistu on väike ning perearst tuleb oma
asuvate perearsti ruumide kasutamisega
perearsti baasraha
kuludega toime
kaasnevate püsikulude katmist ja
suurus ei võimalda
valmistatakse ette ruumide omandamist
kõiki tegevuskulusid
2015 aastal
katta
Ahula Sotsiaalse
Ehitatud kaasaegne
Osalemine ehitatava hooldekeskuse
Varjupaiga ruumide vähese
taristu rajamisel
halb seisukord,
energiakasutusega
ruumide vähesus
hooldekeskus

Vastutaja

Aasta

Finantseerimise
allikas
KOV,
PROJEKTID

Sotsiaal- ja
lastekaitsenõunik

2012-2018

Asutuse juhataja

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Sotsiaal- ja
lastekaitsenõunik

Pidev

KOV

Abivallavanem, perearst 2012
Teostatud

KOV,
PROJEKTID

Vallavanem

Pidev

KOV

Vallavanem,
abivallavanem

2015-2020

KOV,
PROJEKTID,
ERAETTEVÕTJA

Vanematel napib
oskusi laste
kasvatamisel
Sotsiaalselt ja
majanduslikult mitte
toimetulevad pered
Ebaturvaline
keskkond

Vallal puudub
sotsiaaleluruum

Vanemate paranenud
toimetulek laste
kasvatamisel
Pered suudavad
sotsiaalselt ja
majanduslikult toime
tulla.
Turvaline elukeskkond

Sotsiaalmaja

Lastevanemate koolitamine, perede
nõustamine, tugisüsteemi loomine

Noorsootöö- ja
haridusspetsialist

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Lastevanemate koolitamine, perede
nõustamine, tugisüsteemide loomine,
tugiisikute koolitamine.

Sotsiaal- ja
lastekaitsenõunik

Pidev

PROJEKTID

Naabrivalve piirkondade arendamine.
Turvasüsteemide vajaduse
väljaselgitamine

Abivallavanem

Pidev

KOV

Abipolitseinike toetamine
Korrakaitseühingu loomine koostöös
naaberomavalitsustega
Narkoennetustöö

Vallavanem

2011-2020

Noorsootöö- ja
haridusspetsialist
Sotsiaal- ja
lastekaitsenõunik

Pidev

Albus 4 korteriga elamu renoveerimine
sotsiaalmajaks

Tervislikel põhjustel Inimesed on teadlikumadTervislike eluviiside propageerimine,
Sotsiaal- ja
suureneb
oma tervise eest
sportimis- ja tervisevõimaluste
lastekaitsenõunik,
töövõimetuspensionä hoolitsemise ja hoidmise arendamine
vallavanem
ride arv
eest.
Kõrge töötuse tase, Töötuse madal tase,
Karjäärinõustamine, kohanemiskoolitused Sotsiaal- ja
palju on pikaajalisi pikaajalised töötud on pikaajalistele töötutele,
lastekaitsenõunik,
töötuid.
motiveeritud tööle
tööharjutusprogrammid, tööpraktika
vallavanem
minema.
töökohal. Täiendkoolitused ja ümberõpe.
Koostöö naaberomavalitsuste ja
ettevõtjatega
Üksi elavad
Üksi elavatele eakatele Koduhoolduse arendamine lisateenuste Sotsiaal- ja
pensionärid,
ja puuetega inimestele loomise läbi.
lastekaitsenõunik
puuetega inimesed ei on tagatud abi ja info
Vajadusel 1-2 täiskohaga hooldustöötaja
saa iseseisvalt
kättesaadavus
värbamine.
hakkama

2012-2018
Tegevus
peatatud
Pidev

PROJEKTID

Pidev

KOV,
PROJEKTID,
TÖÖTUKASSA

2012-2020

KOV

KOV,
PROJEKTID

Vallal puudub
sõiduvahend
sotsiaaltranspordiks
ja hooldekodu
klientide
sõidutamiseks.

Sotsiaalvaldkonna
teenused on
kättesaadavad vastavalt
kliendi soovile ning
kliente ei pea sõidutama
enam isiklike
sõiduautodega.
Ahula Sotsiaalse
Valla elanikel on
Varjupaiga teenus ei jätkuvalt võimalus
vasta seadusega
tarbida üldhooldekodu
sätestatud nõuetele teenust
ning puuduvad
võimalused vajalike
investeeringute
tegemiseks vajalike
eelarve-või muude
vahendite
hankimiseks, et
teenuse kvaliteeti
parandada

Sobiva transpordivahendi soetamine

Vallavanem

Vald hindab piirkonnas pakutava
Sotsiaal- ja
üldhooldekodu teenuse kättesaadavust ja lastekaitsenõunik
jõukohasust valla elanikele ning vajadusel
kehtestab vajalikud toetused. Koostöös
teenusepakkujatega vajalike teenuste
arendamine.

2012-2016
Teostatud

KOV

2014-2020

KOV

KULTUURIKESKKOND (kultuur, haridus)
Lahendamist vajav Eesmärk ehk soovitud Eesmärgi saavutamiseks vajalik
Vastutaja
probleem
tulemus tulevikus
tegevus
HARIDUS
Vananev IT tehnika Kaasaegne kool
IT vahendite kaasajastamine koolide
Asutuste direktorid
koolides
arvutiklassides
Ventilatsiooni
Tervislik õppekeskkond Käsitöö-, tööõpetuse ja kunstiklasside
Abivallavanem
puudumine
kaasajastamine
klassiruumides
Vähene
Piisav inventar olemas Haridusasutuste spordiinventari
Asutuste direktorid
spordiinventar
kaasajastamine
haridusasutustes
Lasteaedade
Kaasaegsed
Lasteaedade mänguväljakute uuendamineAsutuste direktorid
mänguväljakute
mänguväljakud
inventar vananeb
Toimetulekuraskuste Võimaldada kõigil
Näha koolide eelarvetes ette rahalised
Vallavanem
ga perede lastel ei ole kooliõpilastel osaleda
vahendid õppeekskursioonideks
võimalik osaleda
õppeekskursioonidel
õppeekskursioonidel
Albu Põhikooli töö- Albu Põhikoolis on töö- Töö- ja tehnoloogiaõpetuse ruumide
Abivallavanem, Albu
ja tehnoloogiaõpetuseja tehnoloogiaõpetuseks remont, saepuruimuri paigaldamine
Põhikooli direktor
ruumide
tervisenõuetele vastavad
ebatervislikkus ja
ruumid ja riikliku
Tööpinkide ja tööriistade soetamine
mittevastavus riikliku õppekava nõuetele vastav
õppekava nõuetele õppevahenditega
varustatus
Koolidel puudub
Koolides on tagatud
Koolidele sotsiaalpedagoogi ja
Noorsootöö- ja
võimalus osutada
sotsiaalpedagoogi ja
psühholoogi teenuse tagamine
lastekaitsespetsialist,
sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi teenuste
koolide direktorid
psühholoogi teenust osutamine
Ahula LasteaedKaasaegne õpikeskkond Õpikeskkonna kaasajastamine
Abivallavanem
Algkooli aegunud
õpikeskkond

Aasta

Finantseerimise
allikas

Pidev
2012-2016
Teostatud

KOV,
PROJEKTID
KOV,
PROJEKTID

Pidev

KOV

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Pidev

KOV,
PROJEKTID

2011-2014
Teostatud

KOV,
PROJEKTID

2011-2020

KOV,
PROJEKTID

Pidev

KOV,
PROJEKTID

2015-2020
Osaliselt
teostatud

KOV

Õpilaste arvu
vähenemine

Haridusasutuste
Haridusvõrgu korrastamine
juhtimine on viidud ühtse
juhtimise alla
Tagatud on jälgimisJälgimissüsteemi paigaldamine Albu
süsteem Albu
mõisaparki
mõisapargis

Albu mõisapargi
territoorium pole
turvaline
NOORSOOTÖÖ
Noortekeskusel ei ole Noortekeskuses on
Vahendite hankimine, ruumide
piisavalt vahendeid ja kaasaegsed
hooldusremont
sisustust, ruumid
tegevusvahendid ja
vajavad remonti
tehnoloogia (robootika ja
mehhatroonika), tervise
edendamise, käsitöö,
ettevõtluse arendamiseks;
noorekeskuses on
kööginurk, videovalve,
uuendatud põranda- ja
seinakattematerjalid
Noortel on Ahulas Ahula rahvamaja kõrvale Rularambi ja liikluslinnaku rajamine
puudu vaba aja
on ehitatud rularamp, mis
veetmise
koos olemasolevate
võimalustest
vahenditega moodustab
rulapargi. Liikluslinnak
Ahula korterelamute
vahel
Noored ei jätka
Noored saavad jätkata Lastevanemate teavitamine
õpinguid peale
hariduse omandamist
karjäärikujundamise võimalustest;
põhikooli lõpetamist valitud suunal
individuaalne lähenemine õppimise
ega asu ka tööle
toetamiseks; karjäärialane nõustamine ja
teadlikkuse tõstmine noorel ja tema
vanemal
Noortel napib
Noorte suvevaheaeg on Noorteprojektide jätkamine
töövõimalusi
töiselt sisustatud
suvevaheajal

Vallavanem

2016

KOV

Abivallavanem

2016

KOV

Noorsootöö- ja
haridusspetsialist

Pidev

KOV, MTÜ
ALBU
NOORTEKESKU
S, PROJEKTID

Noorsootöö- ja
haridusspetsialist

2012-2020
Osaliselt
teostatud

PROJEKTID

Noorsootöö- ja
haridusspetsialist

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Noorsootöö- ja
haridusspetsialist

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Noorteühingud ei
Noorteühingutel on oma
suuda ise toime tulla tegevuseks vajalikud
vahendid olemas
Albu valla küladetoas Rohkem erinevaid
vähe võimalusi noori tegevusi ja vahendeid
arendavateks
tegevusteks
Vähene koostöö
Toimivad spordi- ja
huviringide
huviringid
korraldamisel

Noorteühenduste tegevuse toetamine

Noorsootöö- ja
haridusspetsialist

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Erinevate vahendite soetamine ja
täiendamine

Albu valla külade selts
(AVKS)

Pidev

PROJEKTID

Laste spordi- ja huvialategevuse
eesmärgil koostöö
arendamine teiste omavalitsuste
ja asutuste/organisatsioonidega.
Arendada huvitegevust koolides ja
lasteaedades

Vallavanem,
Rahvamajade juhataja,
noorsootöö- ja
haridusspetsialist

2011-2020

KOV

Vallavalitsus, SK
Vargamäe

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Suviste teatrietenduste jätkumine

Vallavanem,
Rahvamajade juhataja,
SK Vargamäe
Vallavanem

Pidev

Soosalu külaplatsi korrastamine

Külavanem

2016-2020

AVKS

2012-2020

KOV,
PROJEKTID
KOV;
PROJEKTID
PROJEKTID

Abivallavanem

2012-2020

PROJEKTID

KULTUUR JA SPORT
Inimeste vähene huvi Inimesed on teadlikumad,Rahvaspordivõistluste organiseerimine,
tervislike eluviiside toituvad tervislikult
tervislike eluviiside propageerimine
vastu
Traditsiooniliste kultuuri- ja
spordiürituste läbiviimise jätkamine

Soosalu külaplats
lagunenud
Külavanemate
vähene kaasatus,
motivatsioon,
tunnustus

Külaplats korrastatud
Aktiivsemad
külavanemad

Väljasõidud aktiivsetesse küladesse
maakonnas ja väljaspool, koolituste
korraldamine, tunnustamine
Külavanemate tegevuse Külavanemate kogu moodustamine
aktiviseerumine
Koostöö arendamine ettevõtjatega
külaliidrite väljaselgitamine.
Moodustatud Albu valla külade selts

Ahula Raamatukogu Ahula raamatukogu
puudulikud IT
internetipunkt pakub
võimalused. Ahula kvaliteetset teenust.
Raamatukogu ruumid Ahula Raamatukogu on
on kitsad ja vajavad laiendatud ja
remonti
renoveeritud ruumides
kaasaegase sisustusega
Külades väliürituste Olemas teisaldatav lava
korraldamine
raskendatud lava
puudumise tõttu
Külades
Kaasajastatud ja ehitatud
mänguväljakud
uued mänguväljakud
amortiseerunud või
puuduvad
Kogukonna vähene Kokkuhoidvamad
kokkukuuluvustunne kogukonnad

Ahula Raamatukogusse internetiarvutite Ahula Raamatukogu
2012-2020
hankimine.
juhataja, abivallavanem
Ruumide renoveerimine

Teisaldatava lava soetamine

Abivallavanem, AVKS

Mänguväljakute renoveerimine,
ehitamine Järva-Madisele ja Albus
Männile

Abivallavanem, AVKS, 2012-2020
KÜ

Külapäevade korraldamine, Kaalepi küla AVKS
520

Rahvamajades
Rahvamajad on aktiivses Koostöös kogukonnaga töötada välja
toimuvad üritused ei kasutuses ning toimuvad aasta ürituste kalender ning luua uued
ärata huvi kohalikus regulaarsed üritused
kogukonna traditsioonid
kogukonnas ja üritusi
on vähe

Albu Rahvamajade
juhataja

KOV,
PROJEKTID

2011-2018
KOV,
Tegevus peatatud PROJEKTID

2012-2020
Osaliselt
teostatud
Pidev

PROJEKTID

KOV,
PROJEKTID
KOV,
PROJEKTID

LOODUSKESKKOND
Lahendamist vajav
probleem
Matkarajad kohati
kinnikasvanud ja
tähistus aegunud

Eesmärk ehk soovitud
tulemus tulevikus
Matkarajad taastatud ja
kaasaegselt tähistatud

Eesmärgi saavutamiseks vajalik
tegevus
Loodussõbralike liikumisvõimaluste
koordineeritud arendamine, valla
matkaradade tähistamine. Soosaari
ühendava matkaraja, Simisalu-Kutniku
matkaraja ja Mägede matkaraja
taastamine

Leitud ja koolitatud
piisaval hulgal
loodusgiide
Laste vähene
Lapsed on teadlikumad
loodusteadlikkus
neid ümbritsevast
loodusest
Väärtuslike maastike Väärtuslikud maastikud
ohustatus
hästi kaitstud

Loodusgiidide leidmine ja koolitamine

Loodusgiidide
vähesus

Valla heakord jätab
soovida

A.H. Tammsaare
Muuseumi
Vargamäel
kanalisatsioonisüsteemid on
amortiseerunud

Loodusharidus haridusasutustes

Vastutaja

Aasta
2012-2020

Asutuste direktorid

Väärtuslike maastike säilitamine
Abivallavanem
planeeringute ja maastikuhoolduskavade
kaudu
Valla heakorra
Tootmishoonete ja elukohtade ümbruse Abivallavanem,
parandamiseks on leitud heakorrastamine koostöös omanikega, keskkonnaspetsialist
sobivad lahendused ja vastavate ettekirjutuste tegemine
vastavad meetmed on
Uute lahenduste leidmine heakorra
Keskkonnaspetsialist
käivitunud
propageerimiseks (heakorrakonkursside
taastamine)
Vallateede kaitsevööndite niitmine
Maanõunik
Muuseumi reovete
Muuseumi reoveed on kokku juhitud ühteSA A.H.Tammsaare
puhastussüsteem on
septikusse ja sealt imbalale
Muuseumi Vargamäel
uuendatud
juhataja

Finantseerimise
allikas
KOV,
PROJEKTID

2012-2020

KOV,
PROJEKTID

Pidev

KOV

Pidev

KOV,
PROJEKTID

Pidev

KOV,
PROJEKTID

2011-2013
Teostatud

SA, PROJEKTID

Ahula, Kaalepi ja
Seidla asulate
amortiseerunud veeja
kanalisatsioonisüstee
mid
Tammsaare väljamäe
ja taluõue ilme on
ajas muutunud
sedavõrd, et osa
olulisi vaateid on
kadunud

ÜVK arendamise kava Rekonstrueerida Ahula, Kaalepi ja Seidla Vallavanem
tegevuste programmid I, asulate vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Abivallavanem,
II, III realiseerumine
Keskkonnaspetsialist

Tammsaare väljamäe
Kiviaedade võsast puhastamine ja
arhailiste vaadete
regulaarne hooldus
taastamine ja Tammsaare Õunapuude noorenduslõikus
Põhja talu taluõue
Lillepeenarde taastamine
rekonstrueerimine1930n Õunapuude aluse pinna uuendamine ja
date ilmega.
hooldamine
Marja- ja ilupõõsaste uuendamine ja
hooldus
Metsaveere puhastamine võsast ja
hooldus.
Albu pargi aegunud Rekonstrueeritud Albu Albu pargi rekonstrueerimine
ja amortiseerunud
park
taristu

2011-2020
Osaliselt
teostatud

KIK , KOV,
PROJEKTID

SA A.H.Tammsaare
Muuseumi Vargamäel
juhataja

Pidev

SIHTASUTUS,
PROJEKTID

Keskkonnaspetsialist

2015-2020

KOV,
PROJEKTID

