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SISSEJUHATUS
Käesolev arengukava on Ilmjärve külal esimene ja koostatud aastateks 2007-2017.
Arengukavas planeeritakse Ilmjärve küla areng käsitledes piirkonna probleeme ja nende
võimalikke lahendusi.
Ilmjärve küla elanikkond paistab kõrvaltvaatajale väheaktiivsena, millele viitab ka
Valgamaa Partnerluskogu strateegia. Selleks, et kõrvaldada selline arusaam ja hakata
ühiselt tegutsema küla elukeskkonna parandamise nimel, otsustati ühiselt koostada küla
arengukava aastateks 2007-2017.
Arengukava puhul on tegemist sisuliselt küla elanike kokkuleppega, mis on vormistatud
dokumendina. Kuna iga inimene või inimeste rühm kujutab tulevikku ette omamoodi,
huvid ja vajadused võivad olla erinevad, siis otsustati jõuda ühisele arusaamisele sellest,
millised on ühised probleemid, huvid ja vajadused. See teadmine võimaldas seada
ühiseid eesmärke ja ühiseid teid nende saavutamiseks.
Arengukava koostamise eesmärkideks on:
•

küla väärtuseid rohkem kaitsta

•

küla elukeskkonda muuta turvalisemaks ja atraktiivsemaks

•

küla tegevused muuta arusaadavad ka väljapoole (erinevad rahastajad,
külastajad, teised külad)

•

küla jätkusuutlikumaks

Arengukava sisaldab küla iseloomustust (üleeile, eile ja täna), SWOT analüüsi, visiooni,
eelisarendatavaid valdkondi, tegevuskava nende saavutamiseks ning hinnangud rahalise
katte vajalikkuse kohta tegevuskava täitmiseks.
Arengukava koostamise protsess algas esimesel külakoosolekul 2007 aasta mais, mil
arutleti küla peamisi probleeme. Erinevate koosolekute jooksul töötati visiooni külaelust
2017. aastal, selgusid eesmärgid ja nende täitmise tegevuskavad.
Suur tänu kõigile küla arengukava koostamisel kaasalöönutele!
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1. ILMJÄRVE KÜLA
1.1. Ilmjärve küla üleeile
19. sajandil asus Tartumaal Liivimaa kubermangus Otepää kihelkonnas Ilmjärve vald.
Piirkonnas olid sel perioodil enimmainitud ehitised - Ilmjärve mõis, algkool ja kirik.
1.1.1. Ilmjärve mõis
Ilmjärve (saksa k. Ilmjerw) kuulus Otepää kihelkonna väiksemate mõisate hulka, mis
koosnes vaid ühest, Ilmjärve külast. 1747. a. personaalraamatus esineb ta iseseisva
mõisana, enne 1747. aastat on ta märgitud Otepää mõisa külana. Revisjonikirjades on
Ilmjärve iseseisva (eraldi) märgitud alates 1751. aastast, enne seda loeti ta Otepää mõisa
alla kuuluvaks. 1757. a. oli Ilmjärve mõisal adramaade arv 10 3/8, siin elas 429 inimest,
mis moodustas 7,5% Otepää kihelkonna elanike arvust.
Vene ajal läksid Ilmjärve mõisa valdused riigi kätte. Hiljem jagati maad Ilmjärve
kirikule ja eravaldusteks.
Otepää mõis anti Poola ajal ühes Ilmjärve ja Kastolatsi karjamõisaga Schenking'itele.
Gustav Adolf annab mõisad kantsler Oxekstierna' le, 1641. aastast on mõisad
Wrangell'ide käes. Rootsi ajal langes mõis reduktsiooni alla ja jäi sellest peale riigi
kätte. Vene ajal oli mõis renditud eraisikutele. Ilmjärve mõisasüdame esimene rentnik
oli Marie Luise Beitler, kes abiellus taanlase Elias Dorchiga (Sangaste mõisa valitseja).
Elias Dorch tuli Ilmjärvele koduväiks ja 1898. aastast on rentnikuna kirjas Elias BeitlerDorch.
Endise Ilmjärve mõisa südamest säilinud hooned kuuluvad ka praegu Dorcide perele.
1.1.2. Ilmjärve algkool
1765. aastal Liivimaa kindralkuberner Georg von Browne’i poolt väljaantud
koolipatendi kohaselt asutati Otepää kihelkonnas 1767. a. Ilmjärvele kool.
Koolmeistrina töötas tollal Raudsepa Mihkel.
1851. a asutati Ilmjärve õigeusu kihelkonnakool, töötas kuni 1918. a. Pikemat aega
(1853-1880) töötas siin koolmeistrina Herman Asor, Karl Müürsepp (1923-1941).
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1877. a. ehitati Ilmjärvele uus koolimaja, kui koolmeistrina tegutses Jakob Hurt.
Ilmjärve vallakool reorganiseeriti 1919. a. Ilmjärve algkooliks, ülalpidajaks Pühajärve
vald. Kool töötas endises õigeusu kihelkonna kooli ruumides.
Aastatel 1929-1930 ehitati Ilmjärvele uus koolimaja. Pärast Eesti Vabariigi okupeerimist
kehtima hakanud Nõukogude koolikorralduse järgi reorganiseeriti enamus algkoole
alates 1944./45. õppeaastast 7-klassilisteks mittetäielikeks keskkoolideks. 1944-1949–
Ilmjärve Mittetäielik Keskkool. 1949–1959- Ilmjärve 7-klassiline Kool. 1959. a., seoses
üleminekuga 8-klassilisele haridusele, reorganiseeriti Ilmjärve 7-klassiline kool 8klassiliseks kooliks. 1959-1963 - Ilmjärve 8-klassiline Kool. 1963. a. alates
reorganiseeriti 4-klassiliseks algkooliks, lisandusid piirkondliku valikuga abiklassid
õpiraskustega lastele. 1970. a. suleti Ilmjärve Algkool õpilaste vähesuse tõttu.
Abikoolina töötati kuni lõpliku sulgemiseni 1977. a. Viimaste koolijuhatajatena töötasid
siin Elli Ilm (1949-1954), Vilbert Prii (1955- 1963), Helgi Kõiv (1963-1977). (Materjal:
Lõputunnistuste ärakirjad 1931-1944, kooliaia plaan 1935). Tõutsi külas.
1.1.3. Ilmjärve kirik
Ilmjärvele asutati üks esimesi vene apostlik-õigeusu kogudusi aastal 1848. a. märtsis.
Ilmjärve Apostlik- Õigeusu (jumalailmutamise) kirik ehitati Ilmjärve kroonumõisa
maale 1873 a. Ehitis on maakivist, ristikujuline ja viie torniga. Kirikul on 2 suurt kella,
mõlemad on kingitud keiser Aleksander II poolt 1873. a. Enne kivikirikut tegutses
Ilmjärvel väike õigeusu puukirik. Kiriku juures asuv 6 ha suurune surnuaed õnnistati
1849. a.
1884. aastal püstitati lammutatud puukiriku altari kohale kivist mälestusmärk. Kiriku
õpetuse järgi viibib altari pühal kohal igavesti jumala ingel (materjal: kodukoha võlus).
Õigeusku on jaganud selles kirikus mitmed pühitsetud preestrid ja köstrid. Sealhulgas
Aleksander Eller (1918 -1936) preestrina, Juhan Vaher (1929 – 1932) köstrina ja
preestrina, Johannes Värk (1937 – 1949) preestrina, Arkadi Must (1949 – 1973)
köstrina. Juhan Vaher ja Arkadi Must puhkavad Ilmjärve kalmistul.
Aleksander Eller oli preestrina väga aktiivne ja kogukonna huvide eest seisja, samas
sattus tema kui jumalasulase teele kiusatus alkoholi näol. Mille tulemusena vabastati ta
omal soovil preestriametist 1935. aastal.
Johannes Värk aga ei saanud preestriametit jätkata, kuna 25. märtsil 1949.a ta vahistati
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ja saadeti kohtuväliselt asumisele Omski oblastisse Kormiljovski rajooni, kus ta suri 20.
mail 1952 aastal. Matmiskoht teadmata.

1.2. Ilmjärve küla eile
Veel 1990-ndate alguses oli külas 60 elanikku. Tegeleti looma- ja taimekasvatusega.
Suurim tööandja oli piirkonnas Pühajärve sovhoos. Aastal 2002 oli elanikke 44, neist 18
alaealist, 13 tööealist ja 13 pensionäri. Ühiseid üritusi oli vähe, kui varemalt peeti koos
jaanipäevi ja surnuaiapühi, siis aastal 2002 püüti veel ühiselt tähistada koos vaid
külaelanike juubeleid. (materjal: kodukoha võlus).

1.3. Ilmjärve küla täna
1.3.1. Asukoht
Ilmjärve küla asub Otepää vallas, Valgamaal. Täpsemalt asub ta vahetult Tartu-Valga
maantee (maantee 46) ääres. Nimetatud maanteed mööda liiguvad muuhulgas ka
turistid, külastajad ja teised huvilised, kelle soov on jõuda Sangaste lossi, mis on väga
tuntud külastuskoht Valgamaal. Või liiguvad teisi Otepää turismiväärtustega tutvuma.

Kaart 2. Otepää valla kaart, kus on tähistatud Ilmjärve kirik 46-ndal maanteel +-ga.
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Küla keskuseks võiks lugeda tinglikult Ilmjärve kirikut. See asub Otepäält 15 km
Sangaste poole sõites ja Sangastelt 8 km Otepää poole sõites.

Kaart 3. Otepää valla külade kaart.
Kui vaadata kas või külade proportsioone, siis Ilmjärve küla puhul on tegemist väikse
külaga, mis asub Otepää valla ääremail. Otepää vallas ümbritsevad Ilmjärve küla
Kassiratta ja Tõutsi küla. Ühelt küljelt on Ilmjärve piir ühtiv Sangase valla piiriga, mis
kuulub Valgamaale. Sangaste valla atraktiivseim vaatamisväärsus on Sangaste loss.
Teiselt küljelt ühtib Ilmjärve küla piir Võru maakonna Urvaste valla piiriga. Mille
enamkülastatavaid kohti on Urvaste ürgorg.
1.3.2. Elanikkond
Statistikaameti andmetel elas 01.01.2006.a. Ilmjärve külas 40 elanikku. Otepää vallas
4094 elanikku. Seega tänasel päeval moodustab küla elanikke arv vaid 0,9 % Otepää
valla elanikest.
Elanike väike arv on tingitud talude tühjenemisest, mis on toimunud aegamisi seoses
sovhoosielu viletsuse ja hiljem üldise linnastumisega. Noored pered lahkusid ja talud
hääbusid.
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1.3.3. Looduslikud olud
Ilmjärve küla paikneb kaunil Otepää künklikul moreenmaastikul. Otepää valla
peamiseks vaatamisväärsuseks on kupliline maastik, suurte kuppelmägede ning rohkete
järvedega (ca. 55). Mis loob head võimalused spordiks ja vabaaja veetmiseks looduses.
Seega loob eelduse turisminduse arenguks piirkonnas.
Ilmjärve küla lähistele jääb ka Otepää looduspargi alad.

Kaart 4. Otepää looduskaitseala piirid.
Otepää vallas on mitmeid jalgrattaga matkamise ringe, üks nendest läbib ka Ilmjärve
küla -Vidrike ring ( 37 km).
Vidrike ring: Otepää Looduspargi Keskus (0,0 km) - Otepää (2,0) - pööre metsateele
(7,5) - Vidrike (12,6) - Ilmjärve (19,0) - Restu risttee (22,5) - Sihva (31,0) - Pühajärve
(35,8) - Otepää Looduspargi Keskus (37,0)
Jalgrattamatk algab ja lõpeb OTEPÄÄ LOODUSPARGI KESKUSE juurest. Jalgratast
on võimalik laenutada kõrvalasuvast hotellist Bernhard.
Otepää kesklinna suunas sõites jääb teele APTEEKRIMÄGI. Apteekrimäge katab
liigirikas segamets. Mäel asub noortele harrastajatele mõeldud 35 m kõrgune
suusahüppetrampliin, millelt avaneb suurepärane vaade Otepää ümbrusele.
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Apteekrimägi on saanud oma nime endise Otepää apteekri Jürvetsoni järgi, kes leiti siit
1882. a. ühe suure puu alt mürgitatult. Enesetapu põhjuseks peeti õnnetut abielu.
Apteekrimäe kõrvale, Mäe tänavale, on püstitatud Otepääl positiivsete energiaväljade
olemasolu tähistamiseks mälestusmärk ENERGIASAMMAS, mis avati 1. oktoobril
1992.a.
Otepää-Valga maanteel suunduda paremale et jõuda Väikesele Munamäele.
VÄIKE MUNAMÄGI (207,5 m) ehk Otepää Munamägi on nime saanud ümariku
munataolise mäetipu tõttu. Väike Munamägi on üleni metsaga kaetud, välja arvatud
nõlv, kus talvehooajal on mäesuusatrassid. Väikesel Munamäel asub piirkonna suurim
rändrahn (kaal umbes 25 tonni, ümbermõõt 10 m, kõrgus 2m), mida kutsutakse
KALEVIPOJA KIVIKS. Graniidimürakas on üksikobjektina looduskaitse all.
Mäenõlval sillerdab allikas, mida rahvasuus tuntakse Emajõe algallikana. Munamäe
tippu ronimise vaev tasub end mitmekordselt, sest platvormilt avaneb vaade
ümbruskonnale ligi 50 km ulatuses.
VIDRIKEL tegutseb ratsatall. Rahvas mäletab veel toredat Vidrike Galopp ´i (maikuu 3.
nädalavahetus), mis oli traditsiooniliseks ratsaspordiürituseks, kuid mida kahjuks enam
ei toimu.
Inni järv (138,8 m üle merepinna; pindala 24,5 ha) on huvitav selle poolest, et järve
keskel esineb madal koht ehk KIVISSAAR, millel kuival aastaajal leidub vaid jalalaba
võrra vett.
Kunagises mõisas oli üksainus küla - ILMJÄRVE. Ilmjärve kroonumõisa maile ehitati
1873.a. Apostliku Õigeusu kirik.
Otepää-Sangaste maantee vahetusse lähedusse jääb SAVILAAN, kus kasvavad 4
hiigelsuurt tamme. Koht on seotud Rootsi kuningas Karl XII sõjakäiguga Põhjasõja ajal.
Puhkepeatuse märgistamiseks olevat kuningas maasse torganud 7 tammepuust keppi,
millest sirgunudki iidsed puud. Tänaseks on neist säilinud 4.
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Säilinud on ka RESTU MÕIS koos mõisapargiga. Siit algab ka Otepää Looduspark.
OTEPÄÄ LOODUSPARK pindalaga 23 000 ha asub Otepää kõrgustiku keskosas.
Tervishoiukaitse alla võeti Pühajärv ja selle lähiümbrus juba 1929. a. Maastikukaitseala
loodi 1957. a., aga alates 1997. a. kannab see Otepää looduspargi nime. Kaitsealusest
territooriumist 50 % on metsa all, järvi on umbes 65, neist 40 % on alla 1 ha. Suurim ja
kauneim on 286 ha. pindalaga Pühajärv oma 5 saare ja sopilise kaldajoonega. Otepää
piirkonna ligi 50 järve pakuvad kalastamisvõimalusi.
Enamus maastikuaitsealast asub 100-175 m üle merepinna.
Otepää maastik oma lagendike, metsatukkade, veekogude ja kuplitega moodustab
vaheldusrikka maastikumosaiigi, mis pakub nii silmailu kui ka rohkelt
tegutsemisvõimalusi.
Ristteel tasub sisse põigata ka Väike-Emajõe kaldale rajatud Kunstimäe puhkemajja.
Läbinud Sihva asula tasub keerata pisut teest kõrvale paremale, Pühajärve lõunatipu
suunas. Nii jõuate PÜHAJÄRVE TUNNETUSRAJALE. See on 1,5 km tähistatud rada,
mida soovitame läbida jalgsi. Rajal on paigaldatud infotahvlid ning atraktsioonid, leiate
ka mõnusa puhkekoha istekohtade, lõkkeaseme ning kiikedega. Kellel energiat jätkub,
võib ronida HOBUSTEMÄELE (172 m.ü.m.).
PÜHAJÄRVE RAND on armastatud suvituskoht. Pühajärve rand ainus siseveekogu
rand, kellel on olnud õigus heisata suvitushooajal Sinilipp. Rannas on paadisadam,
toitlustust pakuvad rannahoones asuv baar ja Pühajärve bangalo. Pühajärve pargis on
laululava, korraldatakse rahva- ja muusikapidusid.
1.3.4. Majandustegevus külas
Piirkonna valdavaks põllumajandusliku tootmise vormiks on väiketalundus ning sellisel
juhul on majanduslikus mõttes kasumi tootmise asemel olulisim oma vajadusteks
saaduste tootmine ja töökoha loomine ning sisuliselt endale palga teenimine.
Majapidamised on valdavalt väikesed, üle kümne looma peetakse vaid ühes talus. Suur
osa külas elavatest peredest kasvatab ise aedvilja, samuti saadakse kartulid peaaegu alati
oma majapidamisest.
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Piirkonnas on üks suurem talu, mis tegeleb taime- ja loomakasvatusega ja tänu kellele
on haritud ning hooldatud üle 100 ha kaunist Otepää maastikku.
Turismiettevõtlus pole arenenud. Looduslik keskkond on väga atraktiivne ja pakub häid
võimalusi loodus- ja puhketurismiks. Probleem on tolmused teed, investeeringute
vähesus, paikkonna suhteline tundmatus.

1.4. Ilmjärvega seotud jutustused ja legendid
Rootsi kuninga istutatud tammed Savilaanes
Põhjasõja ajal, ühel järjekordsel retkel oli Rootsi kuningas Karl XII teinud peatuse
Savilaane piirkonnas. Kogu sõjavägi oli asunud ringikujuliselt, ringi keskel aga olnud
kuningas omas saatjaskonnaga. Peale kosutavat puhkust ja lõunat otsustanud Karl XII
selle koha kuidagi ära märgistada, et ta leiaks selle kiiresti kätte, kui kunagi tagasi tuleb.
Kuningas kutsunud ühe teenritest enda juurde ja lasknud tuua seitse tammekeppi – iga
nädalapäeva jaoks ühe, et mitmes kepp kasvama läheb, sellel päeval jõuab ta sinna
tagasi. Kui teener keppidega kuninga juurde jõudis, võttis ta need enda kätte ja käinud
ringi ümber laagri. Kogu laager oli olnud valveseisakus, kui kuningas tammekeppe
maasse torkas. Peale seda lahkus Karl XII Savilaanest.
Tammekeppidest sirgusid vägevad palgipuud. Üks tammedest läkski Eesti Vabariigi
rahakassasse. Kuid tänu tolleaegsele metsavahile Frans Papstelile, jäid teised tammed
kasvama.
1944. a. mängisid need tammed tähtsat rolli ka Savilaane lahingutes. Tammede otsast
avanes hea ülevaade kogu ümbrusele ja seepärast kasutatid neid vaatluspunktidena.
Vaatluspunktid purustati ja tänu sellele hukkus kaks tamme.
Ülejäänud 4 tamme on tänaselgi päeval Savilaanes, 13 km kaugusel Otepäält,
seitsmenda bussipeatuse lähedal (400 – 500 m valga maanteest).
Mõisnik Schillingi eluküünla lõpp
Ilmjärve mõisas olnud väga vanal ajal mõisnikuks keegi Schilling. Ta olla müünud
inimesi ja vahetanud neid kitsede ja koerte vastu. Kui tal vahel raha puudud oli, siis
otsis ta vallast mõne inimese ja öelnud: “Homme kõlised Sa mu taskus.” Vahetanud siis
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orja mõnele naabrile looma vastu, mille omakorda jälle ära müünud. Selle mõisniku
uputanud teotüdrukud ära. See sündinud nii:
Ilmjärve mõisas olnud Pleegi mägi, kus pleegitati kangaid. Öösel olla seal ikka kaks
tüdrukut vahti pidanud. Mõisnik käinud neid tüdrukuid ikka kimbutamas ja käperdamas.
Tüdrukud teda kartnud mis hirmus. Ühel ööl tulnud mõisahärra nagu ikka tüdrukuid
kimbutama. Tüdrukud ähvardanud ta ära tappa. Ei hoolinud mõisahärra sellest ühtigi.
Kuid siis võtnud tüdrukud räti ja kägistanud mõisniku ära ja visanud järve.
Jumalik ingel
1884. aastal püstitati lammutatud puukiriku altari kohale kivist mälestusmärk. Kiriku
õpetuse järgi viibib altari pühal kohal igavesti jumala ingel .
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2. ILMJÄRVE KÜLA OLUKORD JA TULEVIKUPILT
2.1. SWOT-analüüs
SWOT-analüüsi koostamiseks viidi Ilmjärve külas läbi küsitlus, mis sisaldas järgmisi
küsimusi:
1. Mis on külas hästi?
2. Mis on külas halvasti?
3. Milliseid teenuseid on piirkonnas puudu?
4. Millised teenused on hästi toimivad?
5. Kuidas sisustate vaba aega?
6. Milliseid investeeringuid on vaja ellu viia, et paraneks küla välisilme,
seltsitegevus ja maine?
Ilmjärve küla 9-st alalisest taluperest vastas küsimustikule 5 taluperet ja lisaks üks
suurem suvilapere.
Vastuste põhjal ongi koostatud järgnev SWOT-analüüs.
TUGEVUSED

NÕRKUSED

1. Kaunis ja omanäoline Otepää maastik.

1. Külateede olukord on väga halb.

2. Toredad inimesed.

2. Puudub ühistegevus, seltsielu peaaegu

3. Tänu sellele, et piikonnas tegeletakse puudub.
põllumajandusega, on maastik hooldatud ja

3. Elektrienergia varustatus on puudulik.

miljöö väga kaunis.
4. Küla läbib suur Otepää-Valga maantee
(nr.46).
5.

Olemas

autentsena

apostlik-õigeusus

säilinud
kirik,

rekonstrueerimisega on alustatud.

Ilmjärve
mille

4. Veega varustatus puudulik, osad kaevud
suvel täiesti veetud.
5. Kirik ei paista möödasõitjale võsa seest
välja ja on jäänud unustusehõlma.
6. Puuduvad läheduses töökohad.

6. Umbes 7 km kaugusel asub Sangaste loss, 7. Raske leida talusid, mida otsid, viidad
mille külastatavus aastas on umbes 13 000 puudu.
inimest.

8. Kiriku juures puudub leinatuba.
9. Küla pole kaetud kvaliteetse internetiga.
10. Läheduses pole poodi.
11. Küla puudutav info ei jõua kõigi
külaelanikeni.
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VÕIMALUSED

OHUD

1. Ilmjärve kiriku näol on tegemist kauni, 1. Suurimaks ohuks on finantsiliste vahendite
muinsuskaitse

alla

kuuluva puudus heade eesmärkide elluviimiseks.
arhitektuurimälestisega.
Kiriku
sidumine 2. Elanikkonna vananemine ehk siis noored
turismindusega on üks suuremaid piirkonna

lahkuvad piirkonnast.

tutvustamise võimalusi.
2. Külas on veel mitmeid huvitavaid kohti, nagu
pleegimägi, savilaane tammed, kivi ingliga ja
Ilmjärve

mõisa

varemed.

Nende

kohtade

3.

Põllumajandusega

lõpetavad

põllumajandusliku

hooldamata.

atraktiivseks turismipiirkonnaks muutmiseks.

4.

Investeeringute

3.Turismiettevõtmisi edendades luuakse piirkonda protsessis

tegevuse,

inimesed

elluviimise
tüdinevad

mille

pikaajalises
ootamast

elukvaliteedi paranemist ja lahkuvad piirkonnast.

4. Ilmjärve kirikust on võimalik välja kujundada
külakeskus ja kooskäimiskoht, ergutades seeläbi
ühistegevust ja seltsielu.
5. Aktiviseerunud on eramute ehitustegevus külas.

2.2. Küla tulevikupilt 2017
Visioon aastaks 2017.


Ilmjärve külas on hea ja turvaline elada.



Ilmjärve apostlik-õigeusu kirik ja selle ümber on välja arendatud keskus
külarahvale ja turistidele teenindamiseks.



ettevõtted

tagajärjel jäävad suured maa-alad harimata ja

eksponeerimine annab lisavõimalusi piirkonna

uusi töökohti.

tegelevad

Ilmjärve küla põllud on endiselt haritud ja Otepää maastiku ilu saab nautida nii
tervise radu, kui jalgrattateid kasutades.
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3. KÜLA ARENGU EESMÄRGID NING NENDE
SAAVUTAMINE
3.1. Eesmärgid
Selleks, et saavutada 2017 aastaks Ilmjärve külas visioonis kirjeldatud ootused, on vaja
seada kindlapiirilised eesmärgid. Eesmärkide seadmisel on lähtutud SWOT analüüsis
toodud nõrkustest, mis annavad hea ülevaate likvideerimist vajavatest probleemidest.
Eesmärgid, et saavutada aastaks 2017 visiooni täitumine, on järgmised:


Külaelanikevahelise infovahetuse parandamine



Kooskäimisvõimaluste mitmekesistamine



Kiriku ja selle ümbruse korrastamine



Joogiveeprobleemidele lahendamine



Elektri- ja teedevõrgustiku parendamiseks võimaluste otsimine

3.2. Tegevuskava
Järgnevalt on toodud iga eesmärgi elluviimiseks vajalikud tegevused.
3.2.1 Külaelanikevahelise infovahetuse parandamine.
Tegevused, et parandada külaelanikevahelist ja külade elanike vahelist infovahetust:


Kiriku ja surnuaia lähedusse paigaldatakse teadetetahvel.



Külavanemale edastatakse infost huvitatute poolt oma e-maili aadressid.



Suuremate sündmuste puhul, nagu külapäev, koolitus, kontsert, avaldatakse
teade kohalikus ajalehes.



Otepää vallale teadvustatakse vajadusest elustada uuesti külavanemate
koosolekud. Ning soovitatakse koosolekute planeerimisel lähtuda enamusele
sobivast ajast.

3.2.2. Kooskäimisvõimaluste mitmekesistamine
Tegevused, et kooskäimisvõimalusi mitmekesistada:
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Kiriku lähedusse ehitatakse hoone, kus on võimalik külaelanikel läbi viia
külakoosolekuid, koolituspäevi, infopäevi, sünnipäevi jm üritusi.



Viiakse läbi vähemalt kord aastas ideede konkurss, et selgitada välja kõigile
huvipakkuvaid üritusi ja tegevusi. Igale tegevusele valitakse initsiaator.

3.2.3. Kiriku ja selle ümbruse korrastamine
Tegevused, et kiriku ja selle ümbruse heakord paraneks:


Korraldatakse heakorrapäevi.



Soetatakse murutraktor.



Puhastatakse kiriku ümbrus võsast.

3.2.4. Joogiveeprobleemide lahendamine
Tegevused, et lahendada külaelanike joogiveega seotud probleeme:


Rajatakse Ilmjärve kiriku juurde puurkaev koos veevõtukohaga ning torustiku
viimisega tarbijateni.

3.2.5. Elektri- ja teedevõrgustiku parendamiseks võimaluste leidmine
Tegevused, et leida elektri- ja teedevõrgu parendamiseks võimalusi:
 Alustatakse läbi ühise esindaja läbirääkimisi Otepää valla ja kohalike teid
hooldava firmaga.
 Uuritakse rohelise elektri tootmise võimalusi.
3.2.6. Muud tegevused.
● Leinatoa väljaehitus, kas kirikusse või eraldiseisva hoonena.
● Taotleda kohalikult omavalitsuselt Kalevi bussipeatuse ümbernimetamist
Soekõrtsiks.
● Kinnistute nimedega kaardi koostamine.

3.3. Tegevuskavas toodud tegevuste ajakava ja
rahastamisvõimalused
Arvesse on tabeli koostamisel võetud oluliseimaid investeeringuobjekte, seega vajadus
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need teostada on lähima kolme aasta teema. Edaspidiste investeeringute kava selgub,
peale esmavajaduste täitmist.
Tegevuse/investeeringu Orienteeruv
nimetus

ajavahemik

Teadetetahvel

2007-2008

Orienteeruv maksumus Rahastamise
allikad/võimalused
10 000.-

Taotleda toetust
LEADER või Maaelu
arengu kavandamise
programmist

Bussipeatuse

2007-2008

omaalgatus

Aktiivsete inimeste

ümbernimetamine

ajaressurss

Kalevi-> Soekõrtsi
Ilmjärve külasse

2007-2008

omaalgatus

Aktiivsete inimeste

jäävate kinnistute

ajaressurss

nimedega kaardi
koostamine
Leinatoa väljaehitus

2007-2009

500 000

Taotleda toetust vallast

2008-2009

2 000 000.-

Taotleda toetust maaelu

kas kirikusse või eraldi
hoonena
Seltsihoone ehitus

arengu kavandamise
programmist või EASist
Murutraktor

2007-2008

30 000.-

LEADER või MAK

Puurkaevu rajamine

2007-2008

320 000.-

Piirkonna ettevõtlus,

veetorustiku toomisega

kohalik omavalitus, EL-

tarbijateni

fondid

Võsapuhastus

2007-2009

30 000.-

Piirkonna kogudus,
ettevõtlus

Erinevate ühisürituste

2007 -2017

100 000.-

Taotluse esitamine

korraldamine (umbes

MTÜ Valgamaa

5-6 üritust aastas)

partnerluskogule, EAS-i
hasartmängumaksule
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4.

KÜLA

ARENGUKAVAS

TOODUD

TEGEVUSTE

ELLUVIIMISE SEIRE
Vähemalt kord aastas tuleb kokku suur külakoosolek, kus vaadatakse üle arengukavas
planeeritud tegevused ja hinnatakse tehtut. Vajadusel viiakse sisse muudatused
arengukavasse.
Vähemalt kord iga kolme aasta järel töötatakse suurel külakoosolekul välja uus
tegevuste/investeeringute kava.
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