
MTÜ Võrtsjärve Ühenduse territooriumil kehtivate  
arengudokumentide loetelu seisuga 30. juuni 2008. 
 
RÕNGU VALD:  
www.rongu.ee  

• Rõngu valla  üldplaneering 2008 , 
http://www.rongu.ee/files/R%F5ngu%20valla%20%FCldplaneerin
g/Rongu%20valla%20yldplaneering%20seletuskiri%202008.pdf  

• Rõngu valla arengukava 2007-2020  
http://www.rongu.ee/index.php?picfile=95  

• Rõngu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendmise 
kava 2006-2017  
 http://www.rongu.ee/index.php?picfile=122  

• Rõngu valla jäätmekava (Tartu 2004) 
http://www.rongu.ee/index.php?picfile=81  

• Rõngu Keskkooli arengukava 2004-2007  
http://www.rongu.ee/index.php?picfile=78  

• Rõngu lasteaed arengukava 2006-2009  
http://www.rongu.ee/index.php?picfile=102  

• Valguta Lasteaed-Algkooli arengukava 2007-2009  
http://www.rongu.ee/index.php?picfile=135  

• Käo küla arengukava 2007-2013  
http://www.rongu.ee/index.php?picfile=127  

• Kõduküla küla arengukava 2007-2013  
http://www.rongu.ee/index.php?picfile=136  

 
 
RANNU VALD:  
www.rannu.ee  

• Rannu valla arengukava 2008-2013   
http://www.rannu.ee/docs/Rannu%20valla%20arengukava%202008-
2013%20.pdf  

• Rannu valla üldplaneering  
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=596716  

• Rannu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava  I osa  
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=205903  

• Rannu valla jäätmekava  2008-2012 
http://www.rannu.ee/dokumendid/Kavad%20ja%20aruanded/Rannu%20valla
%20j%E4%E4tmekava%202008-2012.pdf  



• Rannu Keskkooli arengukava 2006-2009  
http://www.rannu.tartu.ee/index.php?menyy=3&sub=23  

 
VIIRATSI VALD:  
www.viiratsi.ee  

• Viiratsi valla arengukava 2008- 2013  
http://www.viiratsi.ee/failid/Viiratsi_valla_arengukava_2008_2013.doc  

• Viiratsi valla üldplaneering  
 http://www.viiratsi.ee/?id=3096  

• Viiratsi valla jäätmekava 21.11.2006.a. 
http://www.viiratsi.ee/failid/Viiratsi_Jaatmekava_2006_2009.rtf  

• Viiratsi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 
aastateks 2008-2020  
http://viiratsi.ee/volikogu/yhisveevark/Viiratsi_valla_YVK_arengukava.doc  

• Valma küla arengukava 2008-2013  
http://www.viiratsi.ee/failid/Valma_arengukava.doc  

• Ruudiküla arengukava 2007-2013 
  http://www.viiratsi.ee/?id=4198  

 
TARVASTU VALD: 
 www.tarvastu.ee  

• Tarvastu valla üldplaneering  
http://www.tarvastu.ee/?go=Uldplaneering  

•  Tarvastu valla arengukava 2007-2015  
http://www.tarvastu.ee/?go=Arengukava  

• Tarvastu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise 
kava 
 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12941590  

• Soe küla arengukava kokkuvõte 
• Kärstna  piirkonna arengukava 2003-2008  
 

 
KÕO VALD 
http://www.koovv.ee/   

• Kõo valla arengukava 2008-2015  
http://www.koovv.ee/?K%F5o_valla_arengukava  

•  Kõo valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 
2006-2017  
http://www.koovv.ee/?Omavalitsus:Volikogu_%F5igusaktid:K%F5o_valla_%
FChisveev%E4rgi_ja_-kanalisatsiooni_arendamise_kava_2006-2017  



• Kõo valla jäätmekava  
http://www.koovv.ee/?K%F5o_valla_j%E4%E4tmekava  

 
SAAREPEEDI VALD 
www.saarepeedi.ee  

• Saarepeedi valla arengukava 2008-2013  
http://vov.matti.ee/saarepeedivv/?id=385  

• Saarepeedi valla üldplaneering    
http://vov.matti.ee/saarepeedivv/?id=417  

• Saarepeedi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 
arengukava   
 https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1048279  

• Saarepeedi kooli arengukava 2008-2013  
http://vov.matti.ee/saarepeedivv/failid/kooli_arengukava_08.doc  

 
KOLGA-JAANI VALD  
http://vov.matti.ee/kolgajaanivv/  

• Kolga-Jaani arengukava 2006-2013  
https://vov.matti.ee/kolgajaanivv/failid/vv_maarus_23.11.07_nr_47.doc  

• Kolga-Jaani valla üldplaneering  
http://vov.matti.ee/kolgajaanivv/failid/vv_maarus_05_nr_9.4482.doc  

• Kolga-Jaani valla jäätmekava 2006-2010   
https://vov.matti.ee/kolgajaanivv/failid/Jaatmekava_2006_2010.4922.doc  

• Kolga-Jaani ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava 
2004-2016    
http://vov.matti.ee/kolgajaanivv/failid/UVK_lisa.2459.doc  

• Leie lasteaed “Sipelgapesa” arengukava 2007-2010   
http://vov.matti.ee/kolgajaanivv/failid/vv_maarus_05_nr_38_Leie_LA_arengu
kava.5889.doc 

 
VÕHMA LINN 
 www.vohma.ee  

• Võhma linna üldplaneering   
 http://vov.matti.ee/vohmalv/?id=508  

• Võhma linna arengukava 2006-2017  
http://vov.matti.ee/vohmalv/failid/arengukava_17.doc  

• Võhma linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 
2007-2018  
 http://www.vohma.ee/failid/vyvvak.pdf  

• Võhma Gümnaasiumi arengukava 2006-2008  
http://www.kool.vohma.ee/dokumendid/arengukava_06_08.doc  



• Võhma lasteaed “Mänguveski” arengukava 2006-2009  
http://www.vohma.ee/lasteaed/files/arengukava/arengukava%202006-
2009.doc  

 
 
VÕRTSJÄRVE SIHTASUTUS  
 www.vortsjarv.ee  
  
• Võrtsjärve piirkonna turismistrateegia 2015  

http://www.vortsjarv.ee/upl/doc/v_rtsj_rve_turismi_arengukava_29.9.2005.doc  
• Võrtsjärve piirkonna arengukava 2006-2010 

http://www.vortsjarv.ee/upl/doc/v_rtsj_rve_piirkonna_arengukava_2006-2010.doc  
• Võrtsjärve piirkonna üldplaneering 

http://www.vortsjarv.ee/upl/doc/vortsjarve_piirkonna_yldplaneering.pdf  
• Võrtsjärve hoiuala kaitsekorralduskava  

http://www.vortsjarv.ee/upl/doc/v_rtsj_rve_kkk_7.12.2006.doc  
• Võrtsjärve alamvesikonna veemajanduskava  

http://www.vortsjarv.ee/upl/doc/vortsjarvevmk.pdf  
 
VILJANDI MAAKOND 
 www.viljandimaa.ee  
 
• Viljandi maakonnaplaneering 

http://mv.viljandimaa.ee/?op=body&id=415  
• Maakonnaplaneeringu teemaplaneering  

http://mv.viljandimaa.ee/?op=body&id=172  
• Omavalitsuste IT uuring  

 http://mv.viljandimaa.ee/?op=body&id=346  
 
TARTU MAAKOND   
www.tartumaa.ee  
 
• Tartu maakonna arengustrateegia  2014. aastani 

http://www.tartumaa.ee/?op=body&id=79  
• Tartumaa maakonnaplaneering  

http://www.tartumaa.ee/?op=body&id=144  
 

 


