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1. Sissejuhatus

Kant ehk paikkond on sotsiaalne ja kultuuriline asustuse algkooslus, millel on ühine „meie 
tunne”. See on ala, mida asustab konkreetne kogukond ja mis on neile „oma”. Kant 
moodustub enamasti mitmest asulast: kas keskus ja selle ümber koondunud asulad või olulise 
keskuseta külade rühm. Õru kandi puhul on tegemist keskuse ja selle ümber koondunud 
küladega. Õru kant hõlmab endas ümberkaudseid külasid: Kiviküla, Lota, Õruste ja Uniküla, 
mille keskuseks on Õru alevik. Õru kant on probleemne maaline keskuskant. See tähendab, et 
kandikeskuses Õrus on esindatud küll põhiosa esmatasandi teenustest, kuid samas kandis 
tervikuna on probleemseks pangateenus, ühistransport ja esmatarbekaupade kättesaamine. Õru 
alevik on ka Õru valla keskus, mistõttu peame eriti oluliseks nii Õru aleviku kui 
ümberkaudsete külade jätkusuutlikku arengut. Käesolev dokument on tekkinud vajadusest 
analüüsida kandi senist arengut ja tänast olukorda, selgitada välja ühised soovid, probleemid 
ja kitsaskohad, püstitada eesmärgid ning leida üheskoos võimalused püstitatud eesmärkideni 
jõudmiseks. 
Arengukava koostamise peamiseks eesmärgiks on soov näha Õru kanti ka aastakümnete 
pärast elujõulise ja jätkusuutlikuna, väärtusliku elukeskkonnana ning rikkumata loodusega 
omanäolise hinnatud puhke ja suvituskohana.  Arengukava määrab ära arengusuunad ja 
-prioriteedid ning lähituleviku tegevused. 
Meil kõigil on põhjust uhkust tunda oma ajaloo ja kauni looduskeskkonna üle.  
Matkajaid ahvatlevad meie puhtad teed ja rajad männimetsades. Meil on ideaalne eeldus 
turismi ja puhkemajanduse arendamiseks. 
Puhas loodus on meie kandi kaubamärgiks.

Meile kõigile on oluline teada kuidas ja mida saame ära teha selle kõige säilitamiseks, 
milliseks kujundame oma elukeskkonna ja millise küla jätame oma lastele. 
Arengukava ei ole meie jaoks pelgalt paber kajastamaks ilusaid unistusi. Arengukava on 
vahend  koostöö arendamiseks nii külas endas kui ka partneritega väljaspoolt küla. 
Peamised eeldused Õru kandi edasiseks arenguks on üksmeel ja koostöö. Kui oleme oma 
tulevikus üheskoos kokku leppinud, siis suudame ka palju ära teha.
Tänu kõikidele tublidele inimestele, kes nõu ja jõuga oma küla arengule kaasa on aidanud!
Järjekindlust, koostöötahet, rõõmsat meelt ja head pealehakkamist meile kõigile Õru kandi 
arendamisel! 
Arengukava koostajate nimel:
Kaja Papagoi – arengukava töörühma juht
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1.1 Arengukava koostamise ajatelg:

14.09.2009.a. – arengukava algatamise idee, töögrupi moodustamine, töö jaotamine.
30.oktoober – 11.november.  Külaelanike teavitamise protsess, töö SWOT analüüsiga 
töögruppides. Töögruppide tööperiood.
12.november –kandi arengukava koostamise esimene üldkoosolek. Arengukava eelnõu 
arutelu.
13.november – 19.november – töögruppide tööperiood. Eelnõu arutelul tehtud ettepanekute, 
arvamuste arengukavasse sisseviimine.
20.november – arengukava koostamise teine üldkoosolek, arengukava heakskiitmine.

Õru kandi arengukava on koostatud aastateks 2009 – 2015. 

1.2 Ülevaade

Väärtustades kandi eripära, ajalugu, sümboleid, traditsioone ja inimesi, panustame 
parimal viisil oma piirkonna arengusse.

Peamisteks eesmärkideks on:
omanäolisuse säilitamine
oluliste objektide heakord ja säilimine
kogukonna elujõulisuse säilitamine
traditsioonide hoidmine ja edasi arendamine
turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna tagamine

Kandi probleemideks on:
võõrandatud ja hooletusse jäetud kinnistud
ebapiisav ehituslik  ja heakorra järelvalve
veevarustus – vajalik veetrasside rajamine ja olemasolevate veetrasside ja 
kanalisatsioonitrasside  renoveerimine
korruselamutes puuduvad ühistud
infopunkti puudumine vallakeskuses.
küla(dele) oluliste objektide hea seisukord ja säilitamine – Uniküla park, Õru puhkeala, 
Õruste puhkeala, Ruusa-Lota mõisa hooned.
pole tagatud toimiva bussiliikluse sõidugraafikute säilimine teabekohtades
puuduvad avalikud käimlad. Eriti suur on vajadus Õru aleviku parklas

Seejuures peetakse veel oluliseks:
sise- ja välisringis info jagamist
piirkonna (kandi) külade oma sümboolikat ja meeneid
piirkonna iga küla eristumist teistest ja omanäolisust
laienenud võimalusi ostu- ja toitlustuskorraldusele
külaelanikkonna ja nende tööhõive suurenemist
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Hetkel võib tõdeda:

kandil on olemas  oma kultuurikeskus – Õru algkooli hoone saal
kandi südamel on olemas  oma sümbol – HERBERT VIIDINGU VIIMANE KIVI (kõrgus 1,7 
m, ümbermõõt 13,5 m)
kandi ja ka valla sümbol on kannel
külal on olemas vajalikul määral teotahtelist inimkapitali: eestvedajaid ja kaasaaitajaid

Kõige selle juures peetakse esmatähtsateks koostööd teiste MTÜ-dega, Õru vallavalitsuse, 
kohalike ettevõtjate, ürituste korraldajate ja kohaliku elanikkonnaga.

2. Õru kandi hetkeolukord ja üldine kirjeldus

2.1 Ajalooline taust

Õru vald jaotub kaheks kandiks: Priipalu kant ja Õru kant.
Õru kanti kuuluvad Õru valla külad: Kiviküla, Lota, Õruste ja Uniküla ning Õru alevik.
Varasemaid teated antud kandi kohta pärinevad aastast 1555, mil on mainitud Õru nime 
(Herro). Kõrvuti küladega on ka mitmete mõisate teke piirkonnad toimunud üsna varakult. 
Hilisem Laatre karjamõis kandis Erro nime. Õru kandi külad asusis 19 sajandi lõpul ja 20 
sajandi algul Sangaste kihelkonna kolmes vallas: Tõlliste, Laatre ja Keeni. Jumalateenistustel 
ja surnuaial käidi Laatres ja Sangastes. Haldusterritoriaalsete ümberkorraldustega tegeleti ka 19 
sajandi lõpul, mil liideti Uniküla vald Tõlliste vallaga, ehkki Uniküla osutas suurimat vastupanu 
ühinemisele, kuna ei soovinud kaotada oma iseseisvust ja “vürstivalla” kuulsust.
Vastavalt Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusele 17. jaanuarist 1941 senised 
vallavalitsused likvideeriti. 1954 aastal moodustati Õru külanõukogu 18 küla ja asundiga. Õru 
külanõukogu piire muudeti korduvalt. Suurim muudatus toimus 1986 aastal, mil Õrult võeti 
Tõlliste kasuks 113,7 ha maad. Külade ja asunduste liitmine toimus 1977. a, mil moodustati Õru, 
Mudaoja ja Mõneku (oli samuti Laatre karjamõis) küladest  Õruste küla. Lota asundus ja 
Keeni asundi liideti ja nimetati Lota külaks, Uniküla küla külge haagiti Kingu küla. 
Saksamatsi asundus nimetati ümber Õru alevikuks. Õru külanõukogu piires tegutses Valga 
sovhoos. 

Õru valla iseseisvuslik staatus kinnitati 21. veebruaril 1992. aastal. 
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2.2 Kandi kultuuripärand ja hariduselu 

Kandi põhilisteks kultuurikandjateks on läbi sajandite olnud kindlasti Balti-Saksa mõisnike 
poolt rajatud mõisad ja seal viljeletud kultuur ja maaharimise kunst. Oma kultuuri on kanti 
toonud nii mulgid kui ka erinevad rahvused suurelt Nõukogudemaalt. Olnud talurahvakultuuri 
hävitas küüditamine ja sotsialistlik ülesehitustöö. 19 sajandi keskosas asusid jõukamad 
mulgid üles ostma siinseid maid, seda eelkõige Lota külas. Küüditamise järel tühjaks jäänud 
talukohad kas hävitati või asustati erinevatest rahvustest inimestega, kes paremat elu otsides 
olid siinmaile rännanud suure Nõukogude Liidu aladelt. Nii oligi 1989 aasta rahvaloenduse 
andmetel Õru vallas esindatud 12 rahvust (mitteametlikel andmetel koguni 17!). Oma osa 
rahvuste Paablisse andsid kindlasti ka Unikülla rajatud Nõukogude Armee raketibaaside 
ajateenijad.

Kiviküla küla asub kahel pool Jõhvi-Tartu-Valga maanteed, Õru aleviku vahetus naabruses. 
Soome talus on sündinud kirjanik Alide Ertel (25.07.1877 – 20.12.1955).

 Soome talu kõrval asunud Vedru talus sündis 1848 aastal Jaan Häusler, mitmete 
pasunakooride looja ja Võru seltsi „Kannel” asutajaliige. Kikka talu maadel peeti Vabadussõja 
üks verisemaid lahinguid (J.Kuperjanovi uurija O.Tedre järgi). Õru valla üldplaneeringuga 
loetakse miljoväärtusega alaks Monopoli mägi, mis asub Kivikülas ja Õruste külas ja mille 
edasisel kasutamisel tuleks tagada avatud loodusvaadete säilimine. Küla on hajaasustusega. 

Suitsude arv 14 ja püsielanikke 16.
 
Lota küla ( Lotta, Charlottenthal) mõis ja küla asub Tartu-Valga raudtee ääres. Kaugus Õru 
alevikust 3 km. Küla raudteejaama ümbrus moodustas kuni aastani 1977 Keeni küla (asundi). 
Keeni raudteejaamast (asub Sangaste vallas) algas Valgamaalt küüditatute teekond Siberisse 
1949 aastal. 1877. aastal avati alaliseks liikluseks Tapa - Tartu raudteeliin, mis 1887. aastal 
pikenes Valgani, kus liin ühendati ehitatava Pihkva - Riia raudteega. Kompaktse asustusega 
on küla Keeni raudteejaama juures ja seda just tänu raudteele, sest raudtee äärne elamu andis 
liikumisvabaduse sealsele elanikule ja raudtee andis ka tööd. Keeni raudteejaamast (Sangaste 
vald) algas Valgamaa inimeste teekond Siberisse 25.märtsil 1949 aastal. 
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Küüditatute mälestuskivi Keeni raudteejaamas

Keeni raudteejaama hoone
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Ruusa-Lota mõisa abihoone umbes 1930 a.

Arhitektuurimälestisena tuleks võtta kaitse alla Lota mõis kui väga vana ehitis. Mõisa hooned 
on täna kasutuseta, kuid kindlasti oleks võimalik arendada tema baasil üks väike, südamlik, 
külalislahke majutusasutus, millele lisab väärtus Lota oja ärakasutamine. Lota puhul tuleb 
arvestada juba Otepää mõjuga turistidele, aga eriti talvespordi harrastajatele ja 
pühapäevasuusatajatele. Lota mõisast umbes 2 kilomeetrit läände jäävas Killinge külas on 
pühapäevasuusatajatele igati väärilised mäed.  
Väike Lota mõis (Charlottenthal in Kirchspiel Theal, Kreis Dorpat) asutati 1790. aastal, mil ta 
eraldati Keeni mõisa läänepoolsetest aladest. Arvatavasti üsna pea pärast asutamist (1790tel) 
kerkis mõisa väike, kuid kaunikujuline varaklassitsistlik peahoone. Poolkelpkatusega hoone 
seinapindu kaunistavad pilastrid. Peahoone on säilinud meie päevini, kuigi 1970. aasta paiku 
on teda veidi ümber ehitatud, sh muudetud akende kuju.
Õru valla üldplaneeringuga loetakse Lota mõisa peahoone ja seda ümbritsev ala miljööväär-
tuslikuks alaks. 
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Lota külas tegutsev MTÜ Lotamõisa Arendus on püstitanud külla kaks ootepaviljoni, mille 
ehitamist toetas kohaliku omaalgatuse programm.

 Valgamaa Partnerluskogu rahastas Ruusa-Lota mõisa kompleksi arhitektuurse eskiisi 
koostamist.

Suurim suvilate arvuga küla.

Suitsude arv 32 ja püsielanikke 37. 
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Õruste küla (kuni 1977. a Õru küla) Õru külas asus aastatel 1921-1971 Õru algkool. 

Õru kooli hoone

Õru külanõukogu oli Õrus asutamisest 1954 aastal kuni aastani 1988, mil ta viidi üle Õru 
alevikku. Põhiliselt hajaasustusega küla, milles keskuse moodustab Unikülla viiva tee alguses 
asuvad elamud, rajatud kaheksakümnendate aastate lõpus (5 majapidamist), olles jätkuks seal 
varem asunud algkooli (suleti 1971) hoonele ja paarile vanemale talumajale. Samas ka Suures 
Isamasõjas langenute vennaskalmistu. Õru oja ja tema piirnemistel kaitstavad elupaigatüübid: 
siirde ja õõtsiksood, allikad ja allikasood (Natura eelvaliku ala). Õruste-Laatre maantee ääres 
kasvab ristimänd. Kandi sümbol Herbert Viidingu viimane kivi (Avaldatud ajakirjas Eesti 
Loodus september 1989) asub Õru aleviku vastas, teiselpool Jõhvi-Tartu-valga maanteed. 
Kivi on kaitstava looduse üksikobjektina looduskaitse registris nr 897 all registreeritud Õru 
rahnuna.
Küla poolitab Jõhvi – Tartu – Valga maantee. Viljakad põllumaad annavad võimaluse tegeleda 
teraviljakasvatusega ning loomakasvatusega. Valga lähedus (16 – 20 km) meelitab looma 
kodu piirkonda, samas käia tööl Valgas. Nii ongi planeeritud piirkonda mitmed elamuehituse 
alad. Puhkeala endise koolimaja ümbruses ja koolimaja võimaldavad tegeleda mingil määral 
turistide teenindamisega (nt rahvusköök), keda Via Hanseatica trassi arenedes peaks olema 
piisavalt. 

Suitsude arv 40 ja püsielanikke 116.  
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Õru alevik asub Jõhvi-Tartu-Valga maantee äääres.

Õru lasteaed
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Õru algkool

Alevikus asuvad vallavalitsus, lasteaed-algkool, raamatukogu, postkontor.  Kõige töisem oma 
tegemistelt ja kõige kirjum oma rahvustelt. Rajatud Saksamatsi talu maadele aastatel 
1950-1989 (nii-öelda tühjale maale) olid siia koondatud tootmine (farmid) kui elamud. Õru 
alevikule jääb administratiivkeskuse roll, isegi valdade ühenemise järel jääks siin avatuks 
avalikke teenuseid pakkuvad asutused. 

Suitsude arv 10 ja püsielanikke 172. 
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Uniküla     küla   (vanades allikates ka Unikyll, Unikül) mõis kuulus keskajal Laatrele, kuid eral-
dus 1829 aastal. Mõisa hooned põletasid läti hävituspataljonlased maha pärast metsavendade-
ga peetud lahingut (6.07.1941). 

Mälestuskivi Uniküla koolile Uniküla mõisa asukohas

Uniküla on Õru valla hariduse häll, sest 1765. a 18. aprilli patendiga maksma pandud 
koolikorralduse alusel loodud uuetüübilised mõisa- ehk külakoolid on avatud 1768 aastaks 
teiste hulgas ka Unikülas. Unikülas on sündinud luuletaja Friedrich Kuhlbars (17. (5.) 
08.1841 - 28.01.1924), Uniküla lähistel Kingu talus keelemees Hans Einer. Valla vapi looja on 
saanud inspiratsiooni Unikülast. Sinine vai tähistab  vallamaade paiknemist Väike-Emajõe 
orundi ja Valga nõo piires. Kannel osutab Fr. Kuhlbarsile, kelle loomingus on kandlel keskne 
koht. Õru valla laul on Fr. Kuhlbarsi „Kui Kungla rahvas kuldsel aal...“. 
Õru valla üldplaneeringuga loetakse Uniküla park miljööväärtuslikuks alaks. 
Suitsude arv 19 ja püsielanikke 43.  
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2.3 Kandi paiknemine ja looduslikud olud

Õru kandi külad (Kiviküla, Lota, Õruste, Uniküla ja Õru alevik) asuvad  Õru vallas, mis 
omakorda on Valga maakonna südameks. 
Üldiselt asetsevad külad kahel pool Jõhvi-Tartu-Valga maanteed, ainult Lota ja Uniküla 
jäävad nimetatud teest pisut eemale. Kandi põhjaservas kulgeb Tartu-Valga raudtee. 
Jõhvi-Tartu-Valga maantee on Eesti üks rahvusvahelist liiklust kandvatest teedest, mida 
mitmetes Eesti arengudokumentides käsitletakse Via Hanseatica nime all. Via Hanseatica trass 
algab Peterburist ja kulgeb läbi Narva, Jõhvi, Tartu, Valga, Riia, Kaliningradi, Gdanski ja 
Berliini Hamburgi.
Külad koosnevad üldiselt hajali asuvatest taludest. Unikülas on vähesel määral talud (5 tk) 
endise mõisa südame ümber, kuhu ühismajand ehitas ka ühe kaheksa korteriga elamu. Õrustes 
on suurem grupp talusid Unikülla viiva tee ääres, endise vallamaja ja koolimaja piirkonnas. 
Samasse ehitati majandi poolt viis ühepereelamut. Lota külas on talude grupp eelkõige 
raudtee ääres. Valga, maakonnakeskus, asub kandist 15-20 km kaugusel, ülikoolilinn Tartu 
70-65 km kaugusel. Tartus asub ka lähim lennujaam.
Kaunis loodus meelitab hulgaliselt kohale nautlejaid, kes tihti rikuvad ja rüüstavad õrna 
looduskooslust ning reostavad prügiga metsaalust. 

2.4 Vaatamisväärsused 

Väike Emajõgi kogupikkusega 83 km, algab Väike-Munamäelt ja suundub Võrtsjärve olles 
Õru ja Hummuli valla piirijõgi

Koopad (Kingu Põrgu)  Unikülas, kus ööbis Rootsi kuningas Karl XII aastal 1701 

13



                                                                                         Vastu võetud Õru kandi elanike 
üldkoosolekul 20. novembril 2009.a.

Kingu allikas Unikülas, kus Karl XII oma hobust jootis
Uniküla raketibaasi jäänused
Friedrich Kuhlbarsi sünnikoht Unikülas
Mälestuskivi Uniküla kooli asemel
Hans Eineri sünnikoht Unikülas Kingul
Uniküla mõisa koht ja park
Muinaskalmud Unikülas

          Vennaskalmistu Õruste külas
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Õõtsiksoo Õruste külas

Herbert Viidingu viimane kivi Õruste külas (Õru aleviku vastas põllul)
Ristimänd Õruste külas

Ruusa-Lota mõisa hooned Lota külas

Küüditatute mälestuskivi Keeni raudteejaamas
Kikka lahinguväli Kivikülas
Alice Erteli sünnikoht Kivikülas Soomel
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2.5  Kandi majanduslik olukord

Tööhõive külas on madal. Peamiselt käiakse tööl külast väljapoole. Ajutine elavnemine on 
suvel, seda tänu lastele, kes tuuakse vanavanematele suveks kaela peale. Tähtsaimaks 
tööandjaks piirkonnas on Õru vallavalitsus ja tema asutused ( 22 töökohta). Teised suuremad 
tööandjad on Estiske Laftehus OÜ, aktsiaselts Laatre Piim.

Estiske Laftehusis valminud maja
www.post.ee 
2.6  Kandi infrastruktuur

Lähimad kauplus, post, kool, lasteaed asuvad Õru alevikus, arstipunkt asub Tõlliste vallas 
Tsirguliinas. Lähim bensiinijaam Keenis.
Küla on elektrienergiaga varustatud (õhu- ja maakaabelliinid). Õru aleviku tänavad on 
valdavalt  asfaltkattega. Kruusakattega on külavaheteed Kivikülas, Lotas, Õrustes ja Unikülas. 
Tsentraalse veetrassiga on varustatud majapidamised Õru alevikus ja Õruste külas kompaktse 
asustusega alal, kanalisatsioon on lahendatud Õru alevikus.  Prügimajandus on korraldatud, 
külas toimib süsteemne jäätmevedu ning on sõlmitud jäätmekäitluslepingud vastavalt 
Jäätmeseadusele. Õru alevikus töötab pimedamal ajal valgustus.

Telefoniühendus – Elion Ettevõtted AS
Internet – Eesti Energia AS „Kõu“ ja Elion Ettevõtted AS
Avalik internetipunkt – Õru rahvaraamatukogus
Mobiiltelefoni leviala – kõik operaatorid
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2.7 Õru kandi elanikkond

Õru alevik on Õru valla üldplaneeringuga määratud detailplaneeringuga kohustusega alaks 
hajaasustuses. Samas teised kandi külad on määratud hajaasustusaladeks. Hetkel elab 
rahvastikuregistri järgi kandi külades kokku  384 elanikku. Valla elanikke arv on 496. Seega 
elab kandis ca 77% valla elanikest.

Elanike arv seisuga 15.10.2009

2.8 Kanti käsitlevad õigusaktid

Õru valla arengukava aastateks 2008-2015 (Õru Vallavolikogu 9.05.2008 määrus nr 9) 
Õru valla üldplaneering (Õru Vallavolikogu 14.07.2006 määrus nr 6)
Õru valla ehitusmäärus (Õru Vallavolikogu 21.03.2006 määrus nr 12)
Õru valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava aastateks 2006-2018 (Õru 
Vallavolikogu  24.11.2006 määrus nr 10)
Lota küla arengukava 2007-2013 a. 
Maakonna sotsiaalne infrastruktuur (Valga Maavalitsus 2009)
Ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused Via Hanseatica mõjualal (Valga 
maavalitsus 2007)

Elukoht Mehed Naised Kokku
Kiviküla küla 9 7 16
Lota küla 17 20 37
Õruste küla 63 53 116
Uniküla 29 14 43
Õru alevik 85 87 172
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3. Õru kandi välis- ja sisekeskkonna analüüs 

3.1 SWOT analüüs.

Kandi tugevused Kandi nõrkused
Hea geograafiline asend
Puhas ja kaunis loodus
Vabaaja veetmise võimalused looduses 
Traditsioonilised suveüritused
Elanike omaalgatuslik tegutsemine 
Külaelu väärtuste teadvustamine
Rohkelt aktiivse puhkuse võimalusi 
piirkonnas
Logistiliselt hea asukoht, raudtee lähedus
Kanti läbib riigi üks põhimaanteid Jõhvi-
Tartu-Valga
Hea koostöö ettevõtetega, ettevõtjatega 

Püsielanikkonna ja noorte pidev vähenemine
Uuselanike vähene aktiivsus
Elanike keskmise vanuse pidev tõus
Töökohtade vähesus valla piires
Kandi teed ja tänavad puudulikult tähistatud
Oskus oma küla tegemistest teada anda
Elanikkonna vähene algatusvõime ja väike 
osalus otsustusprotsessides
Puudulik infoliikumine
Ettevõtlus ei toeta piisavalt küla arengut
Puudub reisirongiliiklus
Materiaalsete vahendite nappus 
investeeringuteks
Aeglane internet

Kandi võimalused Ohud kandile.
Bussiliiklus maakonna keskusega
Külaseltsi olemasolu
Suvised kultuuriüritused
Traditsioonilised üritused rahvamajas
Infopunkt, interneti kodulehe loomine
Õru-Õruste kergliiklustee
WIFI leviala loomine
Loodusliku omapära rakendamine 
turisminduses, matkaspordis
Turismipiirkonna väljaarendamine
Rahastamisvõimalused tõukefondidest
Külaelanike kaasamine ühistegevustesse
Kohaliku sümboolikaga meenete müük 
Esindatus volikogus
Külavanemate valimine

Inimeste vähene aktiivsus
Projektid ei leia rahastamist
Vananev ja vähenev elanikkond
Euronõuded pärsivad ettevõtlust
Ääremaastumine
Töökohtade puudus
Fie-de karmid maksustamisreeglid
Spetsialistide (oskustööliste) vähesus
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3.2 Eesmärgid prioriteetsetes valdkondades
I    KOOSTÖÖ
Eesmärk 1: Küla korraldab ja juhib ise oma elu
Eesmärk 2: Kuuluvus kogukonda
II    KULTUUR JA SELTSIELU
Eesmärk 3: Külaelu läbi ühistegevuste
Eesmärk 4: Küla avalike objektide säilitamine ja arendamine
III    INFRASTRUKTUUR
Eesmärk 5: Tagada turvaline ja kvaliteetne elukeskkond
IV    TURISM  JA PUHKEMAJANDUS
Eesmärk 6: Meelispaik aktiivsele puhkajale olenemata aastaajast.
V    PIIRKONNA MAINE
Eesmärk 7: Omanäolisus
Eesmärk 8: Küla annab oma tegevusest teada
VI    ELUKESKKOND
Eesmärk 9: Korras küla

4. Visioon

Aastaks 2015 on kandi edukaks arenguks loodud järgmised lisaväärtused:

Toimiv ühisveevärk Unikülas ja Lota külas
Renoveeritud on 80% veetrassidest ja 100% kanalisatsioonitrassidest Õru alevikus
Renoveeritud on veetrass ja pumbamaja Õruste külas
Kandil on oma sümboolika, meened ja voldik
On välja töötatud Fr. Kuhlbarsi luuleauhinna  statuut ja algatatud luuleauhinna väljaandmine  
Koostöös vallaga on korraldatakse mitmesuguseid ühisüritusi 
On korraldatud küla infoliikumine nii sise- kui ka välisringis, on valitud küla(kandi)vanemad
Küladel on rahuldav bussiliiklus Valgaga
Suurenenud on püsielanikkond
Piirkonna tööhõive on paranenud
Avatud on Õru-Õruste kergliiklustee ning erineva pikkusega matkarajad
Toimib kohalik vabatahtlik pritsimeeste selts
On loodud WiFi leviala

5. Missioon

Õru kant on suurepärase ajaloolise pärandiga omanäoline piirkond. Õru kandi küladel on 
aktiivne kogukond. Vald hoolib oma küla tegemistest ning aitab igati arengule kaasa. Kant on 
meeldiv kodu oma elanikele, kel ei teki soovi siit lahkuda.

Külade omanäolisuse indikaatoriteks on: 
külale omase arhidektuuriga majad
korras õued, aiad, teed ja teeääred
korras külamajad, ootekojad
teed, tänavad ja talud on kandi sümboolikaga viitadega tähistatud
parkmetsa alad külades on hooldatud
külade puhkealad on hooldatud ja avatud rahvale
kandi kõik külad on kaasatud ühistegevusse
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6. Tegevused ja ajakava 

6.1 KOOSTÖÖ

Aeg Tegevus Vastutaja,
koordinaator

Finantseerimisallikas 

2009-2012 Külavanema statuudi 
väljatöötamine, külavanemate 
valimine

 MTÜ, 
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 MTÜ-de, korteriühistute, 
seltsingute loomise toetamine, 
nende moodustamine

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Koostöö arendamine teiste 
külaseltside, MTÜ-dega, 
omavalitsustega

Külavanem,  MTÜ
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid

2010-2015 Projektijuhtide, „sädeinimeste“, 
külavanemate koolitamine 

Külavanem,  MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid

2010-2015 Ühise tegevusega hoitakse korras 
pargid, puhkealad. Korraldatakse 
hoogtööpäevi

MTÜ, külavanem Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid

2009-2015 Koostöö arendamine Õru 
Vallavalitsusega ja Õru Lasteaed-
Algkooliga 

MTÜ Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid

6.2 KULTUUR, SPORT JA SELTSIELU

Aeg Tegevus Vastutaja,
koordinaator

Finantseerimisallikas 

2009-2015  Õru puhkeala väljaehitamine 
(haljastus, virgestusrajad, laululava, 
kiik, lõkkekoht, spordiplatsid jms)

 MTÜ, 
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Õruste puhkeala väljaehitamine MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Uniküla puhkeala korrastamine, 
külamaja  ehitamine mõisa aita

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Ruusa-Lota mõisa puhkeala 
Väljaehitamine

MTÜ, 
Metsatervenduse 
OÜ

Omafinantseering, 
struktuurifondid

2010-2015 Kandi ühisürituste korraldamine,
(spordivõistlused, diskod, jõulupidu 
jms) 

MTÜ,
Vallavalitsus 

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Kandipäevade korraldamine 
erinevates külades 

MTÜ,
Vallavalitsus 

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve
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2010-2015 Spordivahendite soetamine 
(lauatennis, koroona jms)

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve 

2009-2015 Jõusaali ehitamine endisesse sauna, 
inventari soetamine

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve 

2010-2015 Päevakeskuse laiendamine MTÜ,
Vallavalitsus 

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

6.3 INFRASTRUKTUUR

Aeg Tegevus Vastutaja,
koordinaator

Finantseerimisallikas 

2010-2015 Kergliiklustee rajamine Epre poe 
juurest Õruste puhkealani (kaasa 
arvatud)

 MTÜ, 
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Kergliiklustee osaline valgustamine MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Maaparandussüsteemide 
uuendamine, rekonstrueerimine ja 
ehitamine

MTÜ, 
Metsatervenduse 
OÜ, 
Maaparandus-
ühing

Omafinantseering, 
struktuurifondid

2010-2015 Puurkaevu rajamine Lota külla Vallavalitsus Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Vee- ja kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimine, ehitamine

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 WiFi leviala loomine MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Rippsild üle Väikese-Emajõe 
vallaülese koostöö arendamiseks 
(Karl XII jälgedes)

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Õru aleviku tänavate 
rekonstrueerimine 

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Õru aleviku korruselamute 
korrastamine 

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Õru aleviku turvalisuse tõstmine 
(turvakaamerad, õueala märgid, 
piirded jms)

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Õru aleviku tänavalgustuse 
uuendamine ja laiendamine

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve
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6.4 TURISM JA PUHKEMAJANDUS

Aeg Tegevus Vastutaja,
koordinaator

Finantseerimisallikas 

2010-2015 Ruusa-Lota mõisa hoonete 
korrastamine, puhkemajanduse 
arendamine

 MTÜ, 
Metsatervenduse 
OÜ

Omafinantseering, 
struktuurifondid 

2010-2015 Tervise- ja matkaradade rajamine, 
hooldamine koostöös RMK-ga ja 
maaomanikega

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Infovoldikute ja buklettide trükk 
ning levitamine

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Toimiva infopunkti loomine Õru 
keskusesse

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Infostendide paigaldamine 
vajalikesse kohtadesse

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Puhke- ja külalismajade ehitamine 
turistidele

MTÜ,
Vallavalitsus,
eraettevõtjad

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

6.5 PIIRKONNA MAINE

Aeg Tegevus Vastutaja,
koordinaator

Finantseerimisallikas 

2010-2015 Viitade ja siltide paigaldus (teed, 
külad, talud jms)  
 

 MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Kandi sümboolika väljatöötamine MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
vallaeelarve, 
struktuurifondid 

2010-2015 Kikka lahingupaiga tähistamine MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Karl XII „jälgede“ ajaloo uurimine, 
oluliste kohtade tähistamine 
koostöös maaomanikega

MTÜ, 
Metsatervenduse 
OÜ

Omafinantseering, 
struktuurifondid

2010-2015 Fr. Kuhlbarsi luuleauhinna  statuudi 
välja töötamine ja luuleauhinna 
väljaandmise algatamine  

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve
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6.6 ELUKESKKOND

Aeg Tegevus Vastutaja,
koordinaator

Finantseerimisallikas 

2010-2011 Unikülla bussiootekoja 
paigaldamine

 MTÜ Omafinantseering, 
struktuurifondid 

2010-2015 Parkide ja haljasalade 
hooldustehnika soetamine

MTÜ,
Vallavalitsus

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

2010-2015 Pikamaa autojuhtidele puhkamis- ja 
pesemisvõimaluste loomine 

MTÜ,
Vallavalitsus,
eraettevõtjad

Omafinantseering, 
struktuurifondid,
vallaeelarve

7. Arengukava jälgimine ja uuendamine 

Õru kandi arengukava kehtib 2015 aasta lõpuni. Arengukava täitmist analüüsitakse iga aasta 
lõpuks. Vajadusel viiakse sisse täiendused ja parandused, mis kinnitatakse külaelanike 
üldkoosolekul.
Küla arengukava kuulub uuendamisele määratud tähtaja möödumisega.
Uue arenguperioodi arengukava esitatakse kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks Õru kandi 
külaelanike üldkoosolekule.
Õru  kandi  arengukava  on  heaks  kiidetud  Õru  kandi  elanike  üldkoosolekul  20.  novembril 
2009.a ning esitatud 25. novembril 2009. a  Õru vallavalitsusele ettepanekuga arvestamiseks 
valla arengukava ja järgnevate aastate eelarveprojektide koostamisel.

Arengukava koostamise idee algatas: MTÜ Lotamõisa Arendus

Arengukava üldosa materjalid valmistas ette: Kaja Papagoi
Arengukava töögrupi koosolekutel osalesid: vallavanem Andres Palloson, volikogu esindaja 
Kalmer Sarv
Arengukava tööprotsessi koordineeris ja arengukava dokumendi koostas: Kaja Papagoi
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