MÕTTED JA ETTEPANEKUD VALLA ARENGUKAVASSE
Kirjalikud ettepanekud:
*Käärdi aleviku ja Kalme küla elanike ettepanek
1. Mitte projekteerida 2015. aastal ja mitte ehitada 2016.aastal Käärdile aleviku keskust.
2. Selle asemel projekteerida 2015. aastal Käärdile lasteaed ja hakata seda ehitama 2016. aastal.
Allkirjad ( 17tk)
*Mis saab meie Rõngu laste avalikust mänguplatsist?! Minu ettepanek oleks see plats renoveerida - kiigud
korda, auto vb üle värvida. Ehk on meil Rõngus kuldsete kätega mehi, kes sellele mänguplatsile midagi juurdegi
ehitaks? Ehk leiab vald raha, et mõni atraktsioon juurde osta? See kõik teeks rõõmu nii meie endi lastele kui ka
lastevanematele, kes saaks veeta lastega kvaliteetaega. Ma usun, et see pole väga suur kulu, pigem investeering
meie järelpõlve. Väike samm valla poolt, suur mängurõõm laste poolt.
Kätlin Blank

*Olemas on 1.Rõngu pargi projekt.
2.Lossimäe pargi hoolduskava
3.Vanade pargipuude hooldamine.
Nende kavade alusel on võimalik projekte kirjutada hooldustöödeks. KIK-ist või mujalt raha küsida.
Hiugemäe pargil puuduvad eespool nimetatud kavad. Tuleks moodustada kinnistud, nende kinnistutega käituda
nagu Lossimäe kinnistuga(projekt,hoolduskava,hooldamine) kirjutada projekte raha küsimiseks KIK-ist või
mujalt.
Head projektide kirjutamist ja raha küsimist, teeme pargid korda ja noorusele sportlikku elu, turvalist keskkonda,
hästi hooldatud Rõngu valla territooriumit ja palju palju muud kasulikku.
http://www.devepark.utu.fi/maint_Rongu_Lossimae_pargi_hoolduskava.pdf
http://www.devepark.utu.fi/Vanade%20pargipuude%20hooldamine%20v.pdf
Orupõld Jüri
mob.+372 53951730

*Hiugemäe metsa olukord on väga halb, oli vist kavas kujundada sellest parkmets, keskkonnaamet arvab siiani,
et see on võimalik, kuid tarvis on omavalituse ja kolmanda sektori koostööd ning arendusprojekte.
Metsa selles osas, mis RMK-d osaliselt huvitab, on ka 1930ndate piduplats ja jesuiitide kalmistu, enne kui SuureRõngu mõisnik andis praeguse Rõngu kalmistu jaoks uue maatüki, oli Rõngu khk surnuaed Hiugemäe metsa
ühes osas, vastu Hiugemäe tagust teed ja ulatuses ilmselt ka Luigemäe kinnistu maadele. Seal on ka
Vabadussõjas langenud punaste (hiinlased ja teised sõdurid, kuid mitmeid hiinlasi) matmispaik, osaliselt ümber
maetud Puiestee tn ühishauda.
Hetkel metsapargi rajamiseks vaja käia veel pikk maa staatuse, valdajate ja kasutajate väljaselgitamiseks. Samas
on oluline alustada kohe, sest tõukefondide toetuse tahasaamiseks on väga viimane aeg. Lauale tuleks tõsta ka
eelmise vallavalitsuse ajal koostatud projekt (Rõngu KK maa-ala detailplaneering http://rongu.ee/?page=101),
millesse peaks kaaluma ka uue rahvamaja rajamist Hiugemäe servale kooli kõrvale (praegune kiigeplats), tekiks
ühtne vabaaja- ja kultuurikompleks koos vabaõhulavaga, ka parkla jaoks oleks ruumi, saaks teha suuremaid
üritusi Rõngus.
Anu Laas
anulaasile@gmail.com
53476653

*Arengukava punkt 1.7 Loodusressursside alapunkt 1.7.2
Rõngu vallas on aastaid olnud probleemiks korraliku supluskoha puudumine.

Rannakülas asuv Kubja kinnistu oli omal ajal suur kokkusaamis koht ning kus laius suur liivarand, kuid nüüdseks
on see kahjuks unarusse jäänud. Kuid miks mitte seda taastada ning pakkuda rõngulastele koht, kus saab
nautida veemõnusid ning veeta ühiselt aega.
Kohta ümbritsevates metsades on võimalik koos RMK-ga rajada matkarajad tervisesportlastele kui ka lihtsalt
neile, kes soovivad veeta kena päeva loodust nautides. Samuti oleks paadiomanikel koht kus nad saaksid oma
veesõidukeid vette lasta. Lisaks oleks harrastuskalapüüdjatel koht kus kalastamas käia.
Janis Mardi
Rannaküla külavanem
Märkus
NB! Kinnistu on eraomandis. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik kasuks

*Kaasaegne infrastruktuur - Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni objektid....
Lisada :
Käo küla osaline vee ja kanalisatsiooni ehitus (2019 -2020 aastal)
E Sihipärane ja osalusdemokraatial põhinev valla areng
Läbirääkimised teiste valdadega ühinemiseks 2015-2020.
Tiit Kollist
5032419
Waide motell

06.05.2015 toimunud koosolekul avaldatud mõtted:
Kergliiklusteed mitmes suunas
Valguta lasteaeda erirühm
Külade Olümpia piiriüleseks-kaasata naabreid
Koostöös RMK-ga puhkekohtade rajamine
Valgustus terviserajale
Valla ettevõtjaid ja teenindussektorit tutvustav voldik
Rõngu vallast pärit kultuuritegelaste meelespidamine
Tugevdada sidet Norra Høboli kooliga
Käärdi spordiväljak korda

18.05.2015
Teen ettepaneku valla arengukava asjus. Kui tuleb valdade ühinemine või liitmine, siis soovivad Käärdi aleviku
elanikud liituda Elva linnaga (selle kohta on Käärdi elanikud andnud kolmel korral toetusallkirju). Elva linn piirab
Käärdi alevikku kolmest küljest, käärdilased kasutavad Elva linna infrastruktuuri (kauplusi, meditsiini-, haridus- ja
kultuuriasutusi).

MTÜ Käärdi Seltsi ja MTÜ Käärdi Pensionäride Päevakeskuse juhatuste nimel
Kalev Jago

