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EESSÕNA
Valla arengukava on omavalitsustele kohustuslik dokument ning peab olema koostatud vähemalt
neljaks eelseisvaks eelarveaastaks. Arengukava määrab pika- ja lühiajalise arengu eesmärgid ja
kavad nedne elluviimiseks. Samuti määratleb valla arengukava valla strateegilised eesmärgid ja
tegevused nende saavutamiseks. Püstitatud eesmärkide poole püüdlemine tagab valla
jätkusuutliku arengu. Arengukava on oma olemuselt ühiskondlik kokkulepe, mille koostamise
aluseks on omavalitsuse koostöö kohalike elanike, ettevõtjate ja kolmanda sektoriga. Eesmärkide
saavutamiseks saab iga valla elanik anda oma panuse.
Käesolev Õru valla arengukava on koostatud aastateks 2011 - 2018. Valla tähtsamate
probleemide leidmiseks küsitleti kohalikke elanikke ja valla tegutsevaid ettevõtjaid. Probleemide
lahendamise ja eesmärkide püstitamisega tegeldi töögruppide koosolekutel, kuhu oli kutsutud
inimesi erinevatest valdkondadest. Töögruppide koosolekutel viidi läbi rühmatöid, ajurünnakuid
ning toimusid ettekanded.

Arengukava on dokument, mis vajab pidevat uuendamist. Arengukavaga seotud iseseisev
dokument on eelarvestrateegia. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve
koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel. Selleks tuleb
volikogul hinnata aasta jooksul saavutatut, määratleda uusi eesmärke ning täiendada
tegevuskava.
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TERMINOLOOGIA
KOLMAS SEKTOR – üksikisikute ja organisatsioonide nii tulunduslik kui ka mittetulunduslik
tegevus.
Jätkusuutlik areng – sihipäraselt suunatud areng, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise.
Projekt – täpselt kavandatud tegevuste kompleks koos eelarvega kindlaksmääratud tulemuste
saavutamiseks.
Strateegiline eesmärk – visioonist lähtuv üldkirjeldus, milleni soovitakse teatud ajaks jõuda ja
mis on määratletav, mõõdetav, reaalselt elluviidav ja liigendatav
SWOT-analüüs – meetod olukorra eri aspektide analüüsiks.
Tegevuskava – loend konkreetsetest ülesannetest ja tegevustest, mida on vaja täita püstitatud
eesmärkide saavutamiseks koos ressursside, elluviijate ja tähtaja määramisega.
Visioon – nägemus tulevikust.
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1. ÕRU VALLA ÜLDISELOOMUSTUS
1.1 GEOGRAAFILINE ASEND
Õru vald asub Valga maakonna südames. Naabriteks on Hummuli, Puka, Sangaste ja Tõlliste
vald. Valda läbib Jõhvi – Tartu - Valga maantee ja Tartu - Valga raudtee.
Tõmbekeskused on kujunenud ajalooliselt Priipalu ja endise ühismajandi keskus ja
praegune valla keskus Õru.
Õru valla territoorium on 104,6 km2. Valla paiknemine on strateegiliselt hea,

sest

linnad asuvad vallale lähedal. Vallakeskusest Õrust on Valka 20 km ja ülikoolilinna Tartusse 66
km.

1.2 AJALOOLINE TAUST
Ajalooliselt kuulub Õru vald Sangaste kihelkonda, olles osaks Kuigatsi, Laatre, Tõlliste ja Keeni
vallast. Iseseisvana moodustati Õru külanõukogu möödunud sajandi keskel ja Eesti
taasiseseisvumise järel astus Õru vald omavalitsuslikku staatusesse 20.veebruaril 1992 aastal.

2. VISIOON JA STRATEEGIA
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2.1 VISIOON
Aastaks 2018 on Õru vald arenenud infrastruktuuri ja sotsiaalsfääriga turvaline elukeskkond.
Vallaelanikud on keskkonnasõbralikud ja osalevad aktiivselt oma valla elu arengus. Valda
iseloomustab kaunis

ja

puhas

looduskeskkond, konkurentsivõimeline kohapeal

antav

baasharidus, mitmekülgsed huvialaringid ja sportimisvõimalused, aktiivne kultuurielu ning
innovaatiline ettevõtluskeskkond. Õru vald on tugeva identiteediga elukoht, kus elab palju noori
peresid, kelle töökohad võivad asuda nii Valgas, Elvas kui ka Tartus. Vald on atraktiivne
külastuspiirkond tänu Jõhvi-Tartu-Valga maanteele, mis on ühtlasi Via Hanseatica trassiks.
Vallas pakutakse heal tasemel turismiteenuseid. Arenenud on väikeettevõtlus, mis on tingitud
piisava ning kvalifitseeritud oskustööjõu ja ettevõtlike inimeste olemasolust.

2.2 STRATEEGILISED EESMÄRGID
 Valla maine kujundamine ja identiteedi tugevdamine
 Konkurentsivõimelise baashariduse tagamine
 Arenenud infrastruktuur
 Töötute ümber- ja täiendõpe
 Ettevõtluse arendamine

 Teenindussektori (turismimajanduse) arendamine
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3. ÕRU VALLA ÜLDINE OLUKORD, PROBLEEMID JA
ARENGUEESMÄRGID
3.1 HARIDUS, KULTUUR, SPORT, VABA AEG

Haridus
Õru vallas omab koolitusluba Õru Lasteaed - Algkool, mis annab alusharidust 1,5 - 7 aastastele
lastele ja põhiharidust 1 - 4 klassi õpilastele. 2011 aasta 1. septembri seisuga on lasteaias üks
liitrühm 20 lapsega ja algkoolis 21 õpilast. Kool on vitaalne, õpetajad on hea kvalifikatsiooniga,
tõelised „maa sool“. Pärast Õru algkooli lõpetamist jätkatakse õpinguid põhiliselt Tõlliste valla
ja Valga linna koolides.

Kultuur
Õru vald jaguneb tinglikult kaheks kandiks – Priipalu kant ja Õru kant. Õru kandi arendamiseks
on MTÜ Lotamõisa Arendus teinud kandi arengukava ja koostöös seltsingutega küladest viib
seda ellu. Nii on korraldatud Õru kandi külapäev Lota mõisas ja kandi külapäev Unikülas.
MTÜ Lotamõisa Arendus on asutatud 28. veebruaril 2008. aastal eesmärgiga arendada
rahvakultuuri, edendada ja toetada sporti, külaelu ning seltsitegevust; selleks erinevate projektide
kirjutamine, nende teostamine.
Priipalu kandi tegemisi on pisitasa vedanud Priipalu küla seltsing.

Kultuuriürituste korraldamiseks sobib algkooli saal. Kultuuritöö tõhustamiseks on vajalik tööle
võtta kultuurijuht, kelle koordineerida jääks ka spordivaldkond vallas.
Valla raamatukogu asub Õru alevikus.

Sport, vaba aeg
Erinevates spordiringides, mis toimuvad algkooli saalis, saavad käia kõik soovijad. Hetkel
tegutsevad huvialaringid on: rahvatants, võrkpall, lauatennis ja koroona. 2010 aastal valminud
Õru puhkealal (I etapp) on loodud tingimused sportlikuks tegevuseks. Paigaldatud on
võimlemisvahendid ja välja ehitatud 9 korviga disc-golfi rada.
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Valminud on pallimängude väliväljak, kus saab mängida tennist, võrkpalli ja korvpalli.

Probleemid
 Inimeste vähene omaalgatus ja aktiivsus
 Ebapiisav noorte kutse- ja karjäärinõustamine
 Huvialaringide vähene valik
 Staadioni puudumine ja olemasolevate mänguväljakute halb seisukord

Eesmärgid
 Valla nime ärakasutamine valla maine kujundamisel
 Kandipäevade ja spordivõistluste korraldamine
 Külaliikumise edendamine
 Kultuurielu mitmekesistamine (ekskursioonid, teatrikülastused, kontserdid)
 Vabaõhulava, tantsuplatsi ehitamine Õru puhkealale
 Infopunktide loomine
 Legendide kogumine ja loomine ning nende turustamine
 Matkaradade rajamine
 Uisuväljaku rajamine Õru puhkealale
 Universaalspordiväljaku ehitamine Õru puhkealale
 Sõprussidemete loomine tugevdamine välisriikidega
 Parandada kutsenõustamist ja motiveerida edasiõppimist
 Lastevanemate koolitused
 Noorte alkoholiprobleemide, narko- ja AIDS-i ennetamine
 Lasteaia mänguväljaku täiendamine
 Lasteaeda beebikooli loomine
 Uute huvialaringide loomine
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3.2 TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE

Üldine iseloomustus
Sotsiaalhoolekandealase tegevuse eelarve moodustab valla eelarvest 13 %. Probleem on ühelt
poolt töötus ja teiselt poolt puudulik infrastruktuur äärealadel, kuna asustus vallas on ebaühtlane
ja koondunud eelkõige suuremate liiklusteede lähedusse.

Tervishoid, terviseedendus ja sotsiaalhoolekanne
Üldarstiabi teenust kasutavad elanikud Sangastes, Pukas, Tõllistes, Valgas, jne.
Eriarsti abi on võimalik saada Eesti Haigekassa lepinguliste partnerite juures, millest
lähimad asuvad Valgas, Elvas, Tartus. Vältimatut abi osutavad kiirabibrigaadid, mille
kohale suunab päästekeskuse dispetšer.
Õru vallas on sotsiaalkorterid, mida saavad kasutada Õru valla elanikud, kellel
puudub võimalus muretseda endale elamispind. ne iseloomustus

Tööhõive
Teenindussektor on Õru vallas vähearenenud, sest puudub piisav arv teenuse tarbijaid..
Peamisteks

tööandjateks on puitmaju tootev Estiske Laftehus, naabervalla

põllumajandusettevõtted, kes omavad või rendivad Õru valla maad, kool, lasteaed ja kauplused.
Palju käiakse tööle Valka ja naabervaldades asuvatesse ettevõtetesse.
Ametlikult on Õru vallas registreeritud 25 töötut. Sageli on probleeme inimestega, kes enne
penisonile jäämist on kaotanud töökoha. Raskem on tööealistel naistel leida tööd. Töökohtade ja
kvalifitseeritud oskustööliste puudus on peamiseks

valla madala tööhõive põhjuseks. Vallas

puudub täiend- ja ümberõppe võimalus. Tegeletakse ka korilusega, mis on hooajaline tegevus ja
ei anna püsivat sissetulekut ega ka püsivat tööharjumust. Probleemiks on ka töötute keeleoskus.

Sotsiaalprobleemid
Valla sotsiaalne olukord on üldiselt rahuldav. Abivajajaid on siiski palju, keda vald toetabtöötud, paljulapselised pered, puudega inimesed jt.

Vald toetab lapsi tasuta koolilõunaga,
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vallasisese transpordiga, huvialaringides käimisel. Mõned toimetulekusaajad jäävad aga valla
abile lootma ning loobuvad kergekäeliselt tööotsingutest.

Turvalisus
Õru vallas on üldiselt turvaline elada. Rasked kuriteod on haruharvad. Peamised probleemid
tulenevad avaliku korra rikkumisest. Praegune konstaabel on kolme valla (Õru, Tõlliste,
Sangaste) peale ühine. Konstaablil on Õru vallas vastuvõtt üks kord nädalas (kolmapäeviti).
Konstaabli sagedasem kohalviibimine vallas ennetaks kaklusi, vargusi ja teisi korrarikkumisi.
Vallakeskuses ja külades tuleb välja ehitada tänavavalgustus.

Probleemid
 Alkoholi tarbimine avalikus kohas, noorte alkoholiprobleemid
 Elanike passiivsus
 Ettevõtlike ja innovaatiliste inimeste vähesus
 Madal haridustase ja vähene oskustööliste arv
 Ebastabiilne tööjõud
 Töökohtade vähesus, varimajandus
 Palju töötuid, sotsiaaltoetuste taotlejaid.
 Õpitud abitus töötute hulgas
 Ümberõppe võimaluse puudumine, vähene kutsenõustamine
 Üksikvanurite hooldamise probleemid
 Arstiabi kättesaadavus
 Erivajadustega inimestel halvad liikumisvõimalused (kaldteede puudumine
jne.)

Eesmärgid
 Valdade omavaheline koostöö
 Valla terviseprofiili koostamine
 Konstaabli patrulli tihendamine, eriti nädalavahetustel
 Vihjepostkast / vihjepostkast internetis
 Narko- ja AIDSI-i ennetus koolides
 Esmaabikursuste regulaarne korraldamine
 Turvaliste mänguväljakute ehitamine
 Sotsiaalteenuste mitmekesistamine
 Tugikodu, sotsiaaleluruumide ja turvatoa rajamine
10
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 Puuetega inimestele töökohtade loomine ja tegevuse organiseerimine (isiklik abistaja
vms.)
 Efektiivsed lastevanemate koolitused
 Ettevõtluse arendamine, uute töökohtade loomine
 Kutsenõustamine ja edasiste õpingute toetamine sihtotstarbel
 Tööharjumuse ja –distsipliini juurutamine, eriti noorte seas
 Uuring töötute huvide ja oskuste kohta
 Töötute ümber- ja täiendõppe võimaldamine kohapeal
 Töötute järjepidev abistamine, et ei jääks ainult projektitasandile (tugiisikud)
 Vabatahtlik tegevus
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3.3 ETTEVÕTLUS JA TURISM

Üldine iseloomustus

Ettevõtlus
Vallas tegutseb ca 30 ettevõtet. Peamiselt tegeletakse puidutööstuse ja põllumajandusega.
Tähtsam ja suurim tööd pakkuv ettevõte vallas on Estiske Laftehus OÜ. Suureks tööandjaks on
ka Õru Vallavalitsus.
Ettevõtluse arendamine ja uute ettevõtete loomine jääb kvalifitseeritud oskustööliste, aga ka
vähese ettevõtlikkuse taha. Inimeste ettevõtlikkus takerdub sageli selle taha, et puudub
omakapital ning oskamatus projekte kirjutada. Teenindussfääri areng on problemaatiline, sest
kohalik klientuur pole piisavalt maksujõuline. Kõrged sanitaarnõuded raskendavad uute
toitlustusettevõtete rajamist.

Viimastel aastatel on teadvustama hakatud turismipotentsiaali olemasolu, mis on lähitulevikus
reaalne lisateenimisvõimalus. Turismimajanduse tasuvuse eelduseks on külastaja pikem
peatumine, mis tingib vajaduse kohalikke teenuseid kasutada. Hetkel ei jää läbisõitjad siia
pikemalt peatuma, sest neile ei pakuta küllaldaselt tegevust. Õru valla peamised turismimagnetid
oleks loodusmatkad.

Turism
Turismi arendamise võimalused Õru vallas on üsna head. Ära tuleks kasutada kohapealseid
võimalus -ilus ja puhas loodus. Turismiarendamise seisukohalt on väga oluline teede olukord ja
teenindusettevõtete kvaliteet. Õru valla teed on üldiselt heas seisukorras, ka ettevõtted
panustavad teede remondisse. Üldiselt ei ole turism üksinda väljapääsuks, kuid see loob
lisatöökohti.
Turismi kui majandusharu arendamisel peaks tähelepanu pöörama turistide kohapealsele
tegevusele. Valla atraktiivsust aitaksid tõsta erinevad teenused. Potentsiaalsed matkarajad saaks
luua Unikülla ja Kivikülla. Matkarajad peaksid tutvustama arhitektuuri- ajaloo- ja
arheoloogiamälestisi, ning metsa-alasid.
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Probleemid
 Ühekülgne ja vähene ettevõtlus
 Vallas tegutsevad põllumajandusettevõtted ei ole valla ettevõtted
 Elanike madal kvalifikatsioon, haridustase ja konservatiivsus
 Elanike madal ostujõud
 Vähene ümberõppe võimalus ja tööst võõrdumine
 Nõrk valla enesetutvustus
 Vähearenenud teenindussektor ja turismikontseptsiooni puudumine
 Puudub avalik supluskoht

Eesmärgid
 Ühisprojektides osalemine ja valdade omavaheline koostöö arendamine
 Olemasolevate võimaluste ärakasutamine
 Teha rohkem koostööd RMK-ga, Valgamaa Arenguagentuuri ja muude koostööd
tihendavate organisatsioonidega
 Tühjade tootmisruumide kasutusele võtmine või lammutamine
 Valla kodulehe ja infovoldiku uuendamine
 Valla maine kujundamine, slogani (tunnuslause) leidmine
 Maaturismi arendamine (ökoturism)
 Turismitoodete arendamine ja mitmekesistamine ning turismiettevõtete
omavahelise koostöö arendamine
 Matkaradade, laudteede, seiklusradade, ujumiskohtade jms. loomine
 Traditsioonide kujundamine, piirkonna kohta käivate legendide, pärimuste kogumine,
sellest huvitavamate väljatoomine ja turustamine
 Infopäevade korraldamine
 Vaateaknad ja infotahvlid
 I-punktid kogu valla territooriumil
 Vaatamisväärsuste viida- ja kaardistamissüsteem kogu valla territooriumil
 Vaatetornide, külakiikude, karussellide ehitamine
 Rattalaenutus
 Alternatiivsed põllumajandusettevõtted (nt. astelpaju, maarjakask, mustikad, seened)
 Vallakeskusesse väike turg (aiasaaduste, kasutatud riiete jms.) müügi paremaks
organiseerimiseks
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3.4 JÄÄTMEKÄITLUS, INFRASTRUKTUUR, ELAMUMAJANDUS

Üldine olukord

Jäätmekäitlus
Valgamaa Omavalitsuste Liit viis 2009 aastal läbi konkursi jäätmeveo ainuõiguse andmiseks
kogu maakonnas. Konkursi võitis Veolia Keskkonnateenused AS, kes sai korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse kaheks aastaks. 2011 aatal pikendas Valgamaa Omavalitsuste Liit seda kuni
31.detsembrini 2012. aasta. Vajadusel korraldab vallavalitsus jäätmevedu suuremõõtmelistele
jäätmetele. Ohtlike jäätmete kogumist korraldab Õru valla asutus „Õru Soojus“.
Õru vald on 2011 aastal kehtestatud jäätmekava (Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava
aastateks 2011-2016). Pakendiringlus on tagatud vastavate konteinerite olemasoluga külades ja
Õru alevikus.

Infrastruktuur
Õru valla teedevõrk on tihe. Kokku on teid 122 km ulatuses (sh. valla bilansis on teid 14 km,
millest mustkattega on 1,0 km). Mustkattega teid on 20 km, kruusateid 92 km ning pinnasteid 10
km Õru valla teedevõrk on tihe. Valla suurimaks probleemiks on Jõhvi –Tartu - Valga maantee,
mille kõrvale pole välja ehitatud kergliiklusteed ja seeläbi on sellel teel liiklmine jalgrattaga
ohtlik.
Bussiliikluse tihedus on vallas hea, erandiks on Uniküla küla. Väljaspool vallakeskust elavad
lapsed käivad lasteaeda ja kooli koolibussiga. Bussiootepaviljonid on olemas Jõhvi – Tartu Valga maantee ääres, millised ehitati välja tee kapitaalremondi käigus. Valla üldilmele annaks
palju juurde ühesuguste bussipaviljonide kujundamine ja ehitamine.
Sidejaoskond asub Õru alevikus. Külades toimib Eesti Posti korraldatav motokanne.
Interneti ühendus on kogu valla ulatuses ühtlane, võimalik on valida erinevate teenuste pakkujate
vahel. Avalik internetipunkt on Õru Raamatukogus Internetipunkt vajab uusi arvuteid. Mõistlik
oleks luua internetipunkt ka rajatavasse noortekeskusesse. Internetti on võimalik kasutada ka
koolis.

Elamumajandus
Korruselamud asuvad Õru alevikus (120 korterit) ja Uniküla külas (8 korterit). Korrusmajade
üldine seisund on halb ja majad vajavad kapitaalremonti. Remondi teostamist takistab
korteriühistute puudumine ja koostöö puudumine korteriomanike vahel.
14
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Õru alevikus on korruselamutes tsentraalküte, kus iga maja keldris on oma katlamaja (tahke
kütus). Kaks korruselamut on Õru alevikus ahiküttel. Valla sotsiaalobjektidest on algkooli hoone
soojavarustus lahendatud individuaalse katlamajaga (õli) ja lasteaed on ahiküttel.
Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni on Õru vallas arendatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukava järgi. SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse abil on 2009 aastal rekonstrueeritud
ülepumpamisjaam, ehitatud kanalisatsiooni survetrass ülepumpamisjaamast biotiikidesse ja
puhastatud biotiigid, 2010 aastal rekonstrueeriti Õru aleviku ühiskanalisatsiooni torustik ja 2011
aastal Õru aleviku külmaveetorustik. Kuna koormusreostus on väike, puudub vajadus heitvete
täiendavaks puhastamiseks. Teisi ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga hõlmatud alasid peale Õru
aleviku, Õru vallas pole.

Probleemid
 Tuletõrje veevõtukohti ebapiisavalt ning ei vasta nõuetele
 Kortermajade seisund halvenenud

Eesmärgid

 Teede parandamine
 Koostöös kinnisvaraarendajatega uute elamurajoonide rajamine
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ÕRU VALLA ARENGUKAVA 2011-2018
4.TEGEVUSED

4.1 Tehniline infrastruktuur, majandus

2012

2013

Õru aleviku tööstuspiirkonna kanalisatsioonitrassi ehitamine

0

2014

40 000

2015

0

2016

2017

0

2018

0

0

0

Endise Külanõukogu Toominga elamu renoveerimine

3 000

3 000

3 000

Külades lagunenud hoonete likvideerimise toetamine

3 000

3000

3 000

Kortermajade lammutamise ja renoveerimise toetamine

3 000

3000

3 000

1000

1 000

0

Õru aleviku tänavavalgustuse projekteerimine, rekonstrueerimine ja
ehitamine

1 000

1000

1000

1000

Tänavavalgustuse projekteerimine ja ehitamine külades

0

2 000

4 000

4 000

4 000

Sibula karjääri geoloogilised uuringud

0

0

1000

1000

0

Õru aleviku tsentraalkatlamaja ja soojustrasside ehitamine koos
projekteerimisega

0

0 75 000

75 000

0

Kompostimisväljaku rajamine Õru alevikku

0 1 000

0

0

0

Käimla ehitamine kalmistule
Valla heakorratööd
Maade munitsipaliseerimine

500

0

0

0

0

3000

1000

1000

1000

1000

500

500

0

0

0

2 000
0

1000

4.2 Avalik haldus, sotsiaal
Vallavalitsuse ruumide renoveerimine ning töökeskkonna
kaasajastamine ning ergonoomilsemaks muutmine

3 000

Ühinemiskomisjoni töö jätkamine, ühinemise ettevalmistamine

0

0

0

Sotsiaalhoolekande projektide (koduteenus, hooldusteenus, isikliku
abistaja teenus ja tugiisikuteenus, sotsiaaltransport) toetamine
Tugikodu remonttööd

0
1 000

10000

Sotsiaaleluruumide remonttööd

0

0
1 000

0

0

7 000

7000

0

4000 5 000

5000

2000

0 7 000

0

3 000

1 000

1 000

2 000

2 000

4.3 Teed ja tänavad

Õru aleviku tänavate rekonstrueerimine
Vallateede ja avalikku kasutusse määratud erateede remonttööd
Bussiootepaviljonide püstitamine küladesse (Uniküla, Lota ja Keeni
raudteejaam)

4 000
1 000

1 300

0

0

2000

2000

3500

3500

Kergliiklusteede ehitamine Õru-Õruste, Õruste-Tsirguliina, Õruste
Tõlliste teerist

6000

2 000

3500

10 000 10 000

Kergliiklustee ehitamine ühendamaks Tõlliste ja Õru kergliiklusteid
(projekteerimine)

0

0

0

0

Kergliiklustee ehitamine Õruste – Tsirguliina (projekteerimine)

0

0

0

0

10000

20 000

15000

4.4 Haridus, kultuur, sport
II kooliastme sissetoomine Õru lasteaed-algkooli

5 000

5 000

2 000

Õru lasteaed-algkooli õuesõppe vahendite ehitus

3 000

Õru algkooli hoone renoveerimine

5 000

Õru lasteaia abihoone ehitamine

2 000

Õru lasteaia hoone üleviimine keskküttele

0

0 20 000

Õru lasteaia hoone renoveerimine

Õru algkooli hoone fassaadi renoveerimine ja vihmavee torustike
paigaldus

0

5 000

5000

5 000

0

2 000

Õru lasteaia mänguväljaku kaasajastamine

1 000

2 000

0

Õru lasteaia mängualal asuvate spordirajatiste kaasajastamine

5 000

0

5 000

1000

1 000

2 000

2 000

2 000

Õru kultuurikeskuse teisaldatava lava ehitamine

7 000

Õru kultuurikeskuse ruumide kaasajastamine

3 000

1 000

Spordiürituste korraldamine

1 000

30
1 000

1 000

1 000

Kultuuriürituste korraldamine, sh vallapäevad külades

1 000

1 000

1 000

1 000

Õru algkooli hoone lae soojustamine

3 000

Õru raamatukogu kaasajastamine

1 000
1 000

1 000

Õru raamatukogu remont

2 000

Priipalu kiriku renoveerimise toetamine

1 000

1 000

4.5 Heakord, vaba aeg, turism

Pärandkultuuriobjektide korrastamine, tähistamine

Valla infotahvlite valmistamine, paigaldus

500

500

5000

1 000

1 000

1 000

Pärandkultuuri objekte ja looduskauneid kohti siduvate matkaradade
rajamine

800

Vabadussõja lahingukoha (Kikka väljad) tähistamine (ideekonkurss,
projekteerimine, ehitus)

1 000
1 000

Priipalu puhkeala väljaarendamine

900

Õru puhkealale külakiigu ehitamine

Õru puhkealal asuva abihoone renoveerimine

Õru puhkeala arendamine ( nt jalgpalliväljak, muu huvitegevus jne)

1 000

1 000

5 000

1000

Õru valla lipuväljaku rajamine koos maakonna keskpunkti tähistamisega

3 000

Puhkealadele (õru, Õruste, Uniküla, Lota, Priipalu) mänguväljakute
rajamine

1 000

Päevakeskuse kaasajastamine koos uute teenuste rajamisega

Noortekeskuse kaasajastamine

3 000

500

1 000

500

500

500

500

500

1 000

Lota külas puhkeala väljaarendamine

1 000

Õruste küla puhkeala väljaarendamine

1 000

Uniküla puhkeala väljaarendamine

1 000

Jalgrattaturismi arendamine koos radade valmistamisega

1 000

Matkaradade loomine

5 00

5 00

500

500

Turismikülade loomine

1 000

1 000

1 000

1 000
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