Lisa 7. Prioriteetsete investeeringute kava 2016-2020
Objekt
Helme vald
Helme katlamaja ja küttetrasside rekonstrueerimine
(kaasfinantseerimine)
Asulate välisvalgustuse projekteerimine ja ehitus
Ritsu lasteaed-algkooli hoone fassaadi rekonstrueerimine ja
katuse soojustamine
Hummuli vald
Hummuli Põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimine ja akende
vahetamine. Ehitusprojekt olemas.
Hummuli Põhikooli spordihoone, st. saal koos minimaalselt
vajalike abiruumidega. Olemas 2007 kehtestatud detailplaneering ning eskiisprojekt spordihoone püstitamiseks. Kavas ehitada
väiksemas mahus, jättes ära tööõpetuse klassid. Muinsuskaitse
eritingimused.
Hummuli praeguse vallamaja ümber kujundamine külakeskuseks.
Vajab hoone avatud osa kinniehitamist, millega lisandub ca 125
m² siseruumide pinda. Projekteerimine vajalik.
Põdrala vald
Riidaja mõisapargi rekonstrueerimine ja atraktiivsuse
suurendamine (haljastus, välisvalgustus, tiikide puhastamine).
Ehitusprojekt olemas.
Pikasilla puhkeala haljastus ja valgustusprojekti ellu viimine.
Ehitusprojekt olemas.
Riidaja Mõisakompleksi rekonstrueerimise jätkamine
(välisfassaad, peasissekäik). Muinsuskaitse eritingimused.
Tõrva linn
Kinohoone rekonstrueerimine multifunktsionaalseks
meelelahutus- ja vabaajakeskuseks.
Tõrva Gümnaasiumi hoone ja staadioni rekonstrueerimine.
Veskijärve puhkeala väljaarendamine.
KOKKU MAKSUMUS, EUROT

Orienteeruv
maksumus
(eurot)
250 000.215 000.100 000.236 000.372 000.-

60 000.-

64 000.64 000.270 000.500 000.500 000.400 000.3 031 000.-

Teised objektid, mis vajavad investeeringuid:
Helme vald:
Ala kooli välisfassaadi soojustamine, võimla akende vahetamine, vundamendi
soojustus.
Vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine (Pokardi, Karjatnurme, Peebu).
Kaugküttesüsteemide rekonstrueerimine Linna külas.
Helme mõisakompleksi hoonete, katuste rekonstrueerimine.
Jõgede puhastamine (Helme ja Õhne).
Kaasaegsete munitsipaalüüripindade rajamine (Helme ühiselamu nr.5
rekonstrueerimine kas üüripindadeks või/ja sotsiaalpindadeks).
Tõrva –Linna küla (Tõrva,Helme) kergliiklustee valgustuse projekteerimine ja
ehitus.
Hummuli vald:
Hummuli alevikus korruselamute sadevete rekonstrueerimine.

Terviseraja väljaehitamine Hummuli mõisapargis.
Hummulis Talli tiigi rekonstrueerimine (projekt olemas koos tiigi puhastusega).
Hummuli Vana vallamaja rekonstrueerimine (võiks teha sotsiaalmaja vajadusel).
Turvakaamerate paigaldamine.
Hummuli keskasulas tiigi kinniajamine.
Hummuli-Soe kergliiklustee + välisvalgustus (projekt olemas).
Põdrala vald:
Riidaja – Lõve kergliiklustee rajamine.Gerdruta kirik-kabeli metallist aia ehitamine (muinsuskaitsenõuded).
Riidaja kultuurimaja rekonstrueerimise jätkamine (küttesüsteem, ventilatsioon,
uksed - muinsuskaitse nõuded).
Väike-Emajõe äärde Pikasilla puhkealale paatide slipi ehitamine.
Turvakaamerate paigaldamine (Pikasilla puhkeala ja Riidaja Keskus).
Rulli küla välisvalgustuse rajamine.
Sotsiaalkorterite remontimine ja sisustamine 2 tk, Pikasillas ja Riidajas.
Tõrva linn:
KEK-i tööstusala infra (välisvalgustus, kõnniteed, vesi, kanal jne).
Laululava taastamine.
Kultuurimaja rekonstrueerimise jätkamine.
Tartu tn 12 kortermaja rekonstrueerimine või lammutus.
Vanamõisa rannaala rekonstrueerimine
Patküla kooli vana hooneosa lammutus (asemele parkla).
Seikluspargi rajamine Linnamäele või Veskijärve puhkealale.
Võimalikud ühinemistoetusest rahastatavad ühisobjektid:
Ujula- õpilaskodu rajamine Tõrva Gümnaasiumi juurde
Kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine: Tõrva- Piiri, Tõrva- Patküla, AlaTaagepera, Riidaja-Lõve-Helme, Tõrva- Pikasilla ja Tõrva- Pokardi suundadel.
Ühised kommunaalmajanduslikud investeerimisvaldkonnad:
Valla teede rekonstrueerimine ja hooldus.
Riigiteede asfaltkatte alla viimise taotlemine: Helme- Peebu (1,2km), RulliJõgeveste, Jõgeveste – Hummuli, Piiri-Jeti, Taagepera- Valga –Uulu mnt. ristini,
Tõrva-Holdre- Taagepera, Leebiku-Rulli, Riidaja-Murikatsi.
Tänavavalgustussüsteemide kaasajastamine energiasäästlikumaks muutmine
Kasutusest välja jäävatele objektidele uute kasutusfunktsioonide leidmine:
- Pikasilla koolimaja (külaseltsil leping, mis lõpeb 2017. aasta sügisel)
- Riidaja mõisa peahoone (ühes tiivas asub raamatukogu)
- Vana lasteaed Riidaja külas (asub korterelamu esimesel korrusel)
- Põdrala Vallamaja (teisel korrusel kasutab käsitööring kolme ruumi)
- Hummuli vana vallamaja rekonstrueerimine (võiks teha sotsiaalmaja vajadusel).
Turvakaamerate võrgustiku väljaarendamine.
Kevade tn.1 ja Tartu tn. 20 ehk tulevase ühendomavalitsuse administratiivhoone
rekonstrueerimine/energiatõhusamaks muutmine.

