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Sissejuhatus
Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus asutati 25.05.2004. a. Jõgeva valla sihtasutusena.
Sihtasutuse kasutusse on valla poolt antud kinnistud, hooned ja rajatised.
Sihtasutuse ülesandeks on sihtasutuse kasutusse antud vara heaperemehelik haldamine,
arendamine, turismi ja vaba aja veetmise võimaluste koordineerimine ja arendamine Jõgeva vallas,
avalikkusele suunatud ürituste korraldamine ning läbiviimine. Sihtasutuse majandustegevust
finantseeritakse Jõgeva valla eelarvelistest vahenditest ning sihtasutuse omatuludest.
Majandustegevus seondub peamiselt suurürituste, seminaride ja õppepäevade korraldamise ja
läbiviimisega, samuti puhkuse teenuste osutamisega turistidele (Kuremaa järv, mõisapark, autode
ja autokaravanide parkla, telkimiskohad; ettevõtete ürituste korraldamine). Kuremaa piirkonna
kompleksne arendamine toimub koostöös Kuremaa ujulaga (ujula, spordisaal, jõusaal, gruppide
teenindamine), et turustada piirkonda kui ühtset terviklikku turismi sihtkohta.
Sihtasutuse kasutuses olevad hooned ja rajatised on kohati halvas seisus ja vajavad lähiaastatel
suuri investeeringuid. Sellest tulenevalt on käesolevas arengukavas olulisel kohal investeeringute
kavandamine ja suunamine objektide parendamisesse.
Arengukava koosneb neljast osast. Esimeses osas on kokkuvõtlik ülevaade turismi olukorrast
Jõgeva vallas ja sihtasutuse hetkeolukorrast. Teine osa keskendub strateegiale, kus sõnastatakse
sihtasutuse missioon ja visioon ning peamised strateegilised eesmärgid arengukava perioodiks.
Kolmandas osas kirjeldatakse strateegiliste eesmärkide täitmiseks planeeritud tegevusi. Neljas osa
koosneb investeeringute kavast, kus tuuakse välja arengukava perioodiks kavandatud
investeeringud koos orienteeruva maksumuse ja ajakavaga.
Käesolev arengukava on oluliseks alusdokumendiks Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja
Arenduskeskus arendustegevuste kavandamisel.
Sihtasutusel oli kehtiv arengukava aastatel 2015-2020. Kuid seoses haldusreformiga ja vajadusega
ühtselt koordineerida Jõgeva vallas turismitegevusi, otsustati koostada uus arengukava, mille
eesmärgiks on sihtasutuse tegevuse täpsem kirjeldamine ja pikema arenguvisiooni sõnastamine.
Sihtasutuse eesmärgiks on Jõgeva valla arendamiseks ja erinevateks tegevusteks sobiva keskkonna
loomine ning seeläbi kohaliku elu-, ettevõtlus-, külastus- ja looduskeskkonna arendamine ning
piirkonna konkurentsivõime tõstmine.
Põhiülesanded eesmärgi saavutamiseks:
1. ajaloolise mõisakompleksi pärandi väärtustamine ja taastamine ning mõisakompleksi
koosseisu kuuluva kinnisvara, ehitiste, rajatiste ning mitteeluruumide haldamine,
restaureerimine, rekonstrueerimine;
2. sihtasutuse majandustegevuse arendamine;
3. sihtotstarbeliste annetuste kogumine mõisakompleksi arendamiseks;
4. turismi- ja vabaaja veetmise võimaluste koordineerimine ja arendamine Jõgeva vallas;
5. avalikkusele suunatud ürituste korraldamine ja läbiviimine;
6. äriettevõtete, kohalike omavalitsuste, kolmanda sektori erinevate organisatsioonide,
sihtasutuste ning eraisikute kaasamine sihtasutuse eesmärkide täitmiseks;
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7. välisinvesteeringute kaasamine, sihtotstarbeliste toetuste ja eraldiste taotlemine ning
hankimine sihtasutusele ja sihtasutusega seotud projektidele küla, valla ja piirkonna
arendamiseks kooskõlas vastavate arengukavadega;
Eduka turismialase koostöö välja kujunemine eeldab paljude partnerite koostööd. Sihtasutuse
arengukava on eelkõige Jõgeva vallas toimetavate koostööpartnerite ühine soov ja kokkulepe
ühiste eesmärkide elluviimiseks.
Oluline on arengukava elluviimise pidev seire ning dokumendi iga-aastane uuendamine, mis on
organisatsiooni juhatuse ja nõukogu ülesandeks.
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1. Hetkeolukorra analüüs
1.1 Jõgeva valla turismi hetkeolukord
Viimastel aastatel on oluliselt suurenenud siseturistide hulk. Suurema osa külastajatest
moodustavad ühepäevaturistid. See viitab sellele, et puudub põhjus pikemaks kohal viibimiseksatraktiivsed tegevused ja teenused kas puuduvad, nende kohta puudub teave või see teave on
puudulik.
Jõgeva valla turism on hooajaline, keskendudes peamiselt suvekuudele ning väljakujunenud
turismipiirkondadele ja on tihti sõltuv erinevatest tegevustest ja üritustest. Valla erinevates osades
on see sageli seotud nii rannapuhkuse kui ka loodusliku ning ajaloo- ja kultuuriväärtustega.
Jõgevamaa Turismiinfokeskuse statistika kohaselt on Kuremaa mõisakompleksi külastatavus
viimase viie aastaga suurenenud rohkem kui kaks korda. Kui 2012. aastal oli Kuremaa lossi
külastajaid 2000, siis 2018. aastal oli külastajaid 5236, kellest 4685 siseturisti ja 551 väliskülalist.
Aastaringselt toimuvad mõisakompleksis kultuurisündmused, koolitused, seminarid, festivalid:
1. Jõgevatreff – rahvusvaheline mootorratturite kokkutulek 2500 osalejat
2. Küüslaugufestival – 3000 külastajat
3. Suvelavastused – 500 külastajat
4. Kontserdid – 1000 külastajat
5. Mõisakompleksi külastajad – 4500 inimest
6. Laagrid, seminarid, konverentsid, muud sündmused – 3500 inimest
Kokku on sihtrühma suurus aastas ligikaudu 15 000 inimest.
Tabel 1. Jõgeva valla külastusobjektide statistika. Jõgevamaa Turismiinfokeskus 2018.
2017
2018
Muuseumid

eestlasi

välismaalasi

kokku

eestlasi

välismaalasi

kokku

111

20

131 99

5

104

Betti Alveri Muuseum

2438

4

2442 2473

0

2473

Kuremaa Loss

4135

1017

5153 4685

551

5236

Laiuse Õlemuuseum
Paduvere Talumuuseum

103

29

132 373

0

373

2694

145

2839 2532

147

2679

5

1530 2426

27

2453

Alo Mattiiseni klaveriklass

Palamuse
O.
Lutsu 1525
Kihelkonnakoolimuuseum
Jõgewa muuseum
Käsitöökojad

1540
eestlasi

välismaalasi

Sergei Jerjomin Glass Studio

kokku eestlasi

1000
välismaalasi

210 andmed puuduvad
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kokku

1.2 Üldiseloomustus ja struktuur
Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus asutati Jõgeva valla sihtasutusena 25.05.2004. a.
Sihtasutuse kasutuses on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mõisa peahoone nimetusega “ Kuremaa Loss”
Valitsejamaja
Veski
Tallihoone ja kuivati hoone
Tõllakuur
Rannahoone
Garaažid
Maad (ranna-ala, maatulundusmaad)
Parkla ja karavaniparkla

Sihtasutusel on kuni 5-liikmeline nõukogu, kes korraldab, kavandab ja suunab sihtasutuse
juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. Nõukogu liikmeid määrab, kinnitab ja
kutsub tagasi Jõgeva Vallavalitsus. Nõukogu liige määratakse viieks aastaks. Nõukogu liikmeid
valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
Sihtasutusel on kuni 3-liikmeline juhatus, kes juhib ja esindab sihtasutust ning käsutab tema
vahendeid põhikirjast tulenevalt ja nõukogu poolt antud volituste piires. Juhatuse liikmete
koosseisus muudatuste tegemise, juhatuse liikme määramise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise
otsustab nõukogu. Juhatuse liige valitakse tähtajaliselt kuni viieks aastaks. Sihtasutuse juhatuse
liikmega sõlmib nõukogu kirjaliku lepingu. Juhatus juhib ja esindab sihtasutust ning korraldab
sihtasutuse igapäevast tegevust, muuhulgas võtab tööle ja vabastab sihtasutuse palgalisi töötajaid.

Nõukogu (5)

Juhatus (1)

Perenaine (1)

Niitja (hooajaline
töökoht 1)

Maja haldur (1)

Joonis 1. Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus struktuur
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Veskimees
(hooajaline töökoht
1)

1.3 Hoonete ja rajatiste seisukord
Valdav osa hoonetest, rajatistest ning inventarist on tänaseks halvas seisukorras. Osaliselt on
hooneid renoveeritud ja parendatud kuid kasutamata pinda on palju ja vajalikud on
lisainvesteeringud ruumiressursi täies ulatuses kasutusse võtmiseks.
Tabel 2. Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus hallatavate hoonete ja rajatiste seisukord
ning tehtud investeeringud
Hoone/rajatis
Tehtud investeeringud ja parendustööd Seisukord
2004-2018
Mõisa peahoone  Küttetorustiku isoleerimine 2007
HALB
nimetusega
Katus ja fassaad on väga
 Lakapealse korrastamine 2007
Kuremaa Loss
halvas olukorras ja vajavad
 Puistevilla soojustus 2007
kiiresti renoveerimist.
 Fassaadi remont 2007




Valitsejamaja



Keskkütte projekt 2012
Akende vahetamine 2013
Külmaveetorustiku
asendamine
ja
elektritööd 2015
Vestibüüli renoveerimine, katuse remont
2018
HALB
Investeeringud puuduvad

Veski



Renoveeritud 2008- 2009

KESKMINE

Tallihoone
ja 
kuivati hoone

Investeeringud puuduvad

HALB



Investeeringud puuduvad

HALB

Renoveeriti 2001-2002
Vesi ja kanalisatsioon
Rannaala wc sanitaarremont 2019

KESKMINE
Puuduvad
veeja
kanalisatsioonisüsteemi
skeemid, ehituslikud joonised
ei vasta reaalsusele.



Tõllakuur
Rannahoone
rannaala

ja 



ÜVK osa rekonstrueerimine
saab eeldatavasti tehtud mai,
2020
Rannaala wc vajab täielikku
renoveerimist
Garaažid



Investeeringud puuduvad

HALB

Mõisapark



Investeeringud puuduvad

KESKMINE
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Vajab
hoolduskava
hooldamist
Parkla
ja 
karavaniparkla


Renoveeritud 2006- 2007 aastal
Parkla wc- renoveeriti 2018 aastal
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KESKMINE
Vajab korrastamist

ja

1.4 SWOT analüüs
Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus on edukas ja hästitoimiv organisatsioon. Üheks
peamiseks sihtasutuse tugevuseks on kogenud meeskonna olemasolu, kogukonna toetus ja
aktiivsus. Toimib koostöö piirkonnas tegutsevate asutuste vahel.
Lahendamist vajavaks puuduseks on sihtasutuse hallatavate rajatiste osaline amortiseeritus.
Tabel 3. Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus SWOT analüüs
Tugevused
Nõrkused
1.
2.
3.
4.
5.

Kompetents ja kogemused
Töötajate missioonitunne
Hea asukoht
Toetav ja aktiivne kogukond
Toimiv koostöö piirkonna erinevate
asutuste vahel
6. Mõisas
tegutsevad
rentnikud
ja
koostööpartnerid osalevad aktiivselt
ühistegevuses
7. Ilus ja mitmekesiseid võimalusi pakkuv
looduskeskkond ja kompaktsus
8. Järv ja avalik rand
9. Ajaloolised hooned
Võimalused

1. Amortiseerunud infrastruktuur
2. Vähe investeeringuid, eriti kvaliteetsetesse
turismitoodetesse
3. Vajadus suuremahuliste investeeringute
järele kompleksi korrastamiseks
4. Vähene
koostöö
turismija
kultuuriasjaliste vahel
5. Infomaterjali kättesaadavus piiratud
6. Ühistransport vähene
7. Toitlustuse puudumine endal
8. Majutuse pakkumine piiratud

1. Rajatiste renoveerimise finantseerimisse
valla ja struktuurifondide toetuste
kaasamine
2. Turismiinfo kättesaadavuse parandamine
3. Turismiettevõtlikkuse
arendamineühiskoolitused, seminarid.
4. Turismihooaega pikendavate vallasiseste
ürituste arendamine
5. Koostöös erinevate osapooltega ühiste
turismitoodete – ja teenuste loomine ning
arendusprojektide käivitamine
6. Tegevuste mitmekesistamine
7. Majutuse arendamine
8. Lõuna- Eesti koostöö
9. Tartu 2024 koostöö
10. Rahvusvaheline koostöö

1. Puudub ühtne nägemus võrgustiku
väljaehitamiseks ja selle arendamiseks.
2. Arengukavas olevad tegevused ei teostu
poliitiliste otsuste tõttu.
3. Kultuuri- ja turismi suurürituste kadumine
või asendumine kohalike ettevõtmistega
4. Investeeringute puudumine
5. Majanduskeskkonna
muutuste
mõju
külastajate arvule

Ohud
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1.5

Sihtasutuse Kuremaa
investeerimisvõimekus

Turismi-

ja

Arenduskeskus

eelarve

maht

ja

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus eelarve maht oli 2018. aastal 175 000 eurot (vaata
täpsemalt tabel 4). Tuludest suurima osa moodustavad ettevõtlusest saadavad tulud (st tulud
rajatiste väljarendist, piletite müügist jms) ja Jõgeva vallalt saadav tegevustoetus. Sihtasutuse
peamisteks kuludeks on olnud aastatel 2014- 2018 mitmesugused tegevuskulud (hoonete,
ruumide, inventari, transpordivahendite majandamiskulud jms) ja tööjõukulud.
Tabel 4. Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus tulud ja kulud 2014-2018. Allikas:
Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus majandusaasta aruanded
2014

2015

2016

2017

2018

Annetused ja toetused

52078

46027

70780

62022

140048

Tulud ettevõtlusest

35791

26294

37383

16050

21000

2665

13176

24045

12055

14763

90534

85497

132208

90127

175811

Mitmesugused tegevuskulud

54464

48313

66329

54593

49910

Tööjõukulud

31148

34907

39623

36641

47613

Põhivara kulum ja väärtuse
langus

21520

10903

11198

12725

20356

0

87

0

0

0

Kulud kokku

107132

94210

117150

103959

117879

Põhitegevuse tulem

-16598

-8713

15058

-13832

57932

TULUD

Muud tulud
Tulud kokku
KULUD

Muud kulud

Investeeringute kulud rajatiste renoveerimiseks kaetakse Jõgeva valla eelarvest, kaasates
võimaluse korral struktuurifondide toetusi. Inventari soetamiseks vajalike investeeringute kulud ja
väiksemate parendustööde kulud kaetakse sihtasutuse eelarvest.
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2. Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus strateegia
2.1 Visioon aastani 2035
Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus visiooniks on Jõgeva valla turismimajanduse
jätkusuutlik arendamine väärtustades looduskeskkonda ja pärandkultuuri.

2.2 Missioon
Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus korraldab kultuurielamusi läbi ehedate ja säilinud
kultuuriväärtuste, traditsiooniliste ürituste (festivalid, mainesündmused) ning koordineerib
aktiivselt Jõgeva valla turismialaste partnerite koostööd.
Aastaks 2035 on Jõgeva vald atraktiivne reisisihtkoht oma kultuuripärandi ja looduskeskkonnaga.
Mitmekesised puhkevõimalused, heatasemeline teenindus ja erinevate huvigruppide vaheline
aktiivne koostöö tekitab soovi piirkonda külastada ja tagasi tulla.
Aastaks 2035 on Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus jõudnud nii kaugele, et:






Jõgeva vald reisisihina on tuntud ja hinnatud
vallasisene, maakondlik ja riigisisene koostöö toimib
teave Jõgeva valla turismiobjektide ja – toodete kohta on kergesti kättesaadav ja ajakohane
sihtasutuse kasutuses ja omandis olev vara on renoveeritud ja aktiivses kasutuses
sihtasutus on algatanud ja jätkanud erinevate kultuuri- ja turismitegevuste läbiviimist.

2.3 Strateegilised eesmärgid
Sihtasutuse peamised eesmärgiks arengukava perioodiks (SE):
SE1: Toimiv vallaülene koostöövõrgustik –erinevate osapoolte vaheline infovahetus ja koostöö,
piirkonna ühisturundus nii sise- kui ka välisturgudel on korraldatud ja koordineeritud.
Mõõdikud

Sihttase

Sihtasutuse toimimine on reguleeritud ja Olemas lepingud, olemas aktiivne ja
eesmärgistatud
motiveeritud juhtkond, ühtne järgitav
tegevuskava
Piirkonna ühine turundamine
Ühiselt külastatud messid, korraldatud
üritused, piirkonna tutvustamine
Koosolekud, koolitused, seminarid
Korraldatud tegevuste arv
Koostööpartnerid

Koostööpartnerite arv, ka need kellelt teenust
sisse ostetakse

SE2: Kuremaa mõisakompleksi hooned, rajatised ning territoorium on korrastatud ja
tervikuks välja arendatud- hooned on korrastatud võttes arvesse kasutajate vajadusi ning luues
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seeläbi kaasaegsed võimalused objektide edasiseks kasutamiseks. Territoorium on tervikuna
korrastatud ning viidastatud ja tähistatud.
Mõõdikud

Sihttase

Mõisakompleksi hoonete ja rajatiste seisukord Kõik hooned ja rajatised on korrastatud ning
erinevatele sihtgruppidele kasutamiseks
Mõisakompleksi territooriumi seisukord

Territoorium on tervikuna korrastatud ning
viidastatud ja tähistatud.

SE3: Jõgeva valla tunnustooted on välja arendatud ja ühtselt kasutatavad- piirkonna
turismitooteid arendatakse terviklikult ja mitmekesistatakse tooteportfelli.
Mõõdikud

Sihttase

Jõgeva valla tunnustoodete olemasolu

Jõgeva vald on eristuv ja laialdaselt tuntud

Mõisakompleksi
eristumist
tunnustoodete olemasolu

loovate Kuremaa mõisakompleksi teatakse ja tuntakse
siseturul brändi ja vähemalt kahe eristuva toote
järgi

Klientide rahulolu

Positiivsed kajastused, soovitused turismi- ja
majutusportaalides

2.4 Arengumeetmed strateegiliste eesmärkide lõikes
SE1: Toimiv vallaülene koostöövõrgustik
Arengumeetmed eesmärgi saavutamiseks:




Koostöö edendamine, erinevate osapoolte kaasamine
Jõgeva valla turismi- ja kultuuriobjektide ning ürituste ühine ja järjepidev süsteemne
turundamine
Kommunikatsioonikanalite
arendamine
(portaalid,
andmebaasid),
piirkonna
turismitoodete kättesaadavuse parandamine ja külastajate teadlikkuse tõstmine

SE2: Kuremaa mõisakompleksi hooned, rajatised ning territoorium on korrastatud ja
tervikuks välja arendatud
Arengumeetmed eesmärgi saavutamiseks:






Olemasolevate hoonete, rajatiste renoveerimine ja territooriumi korrastamine, viitade
paigaldamine, objektide tähistamine
Uute kasutamisvõimaluste leidmine
Inventari uuendamine
Regulaarsete küsitluste korraldamine
Era- ja mittetulundussektori kaasamine
12

SE3: Jõgeva valla tunnustooted on välja arendatud ja ühtselt kasutatavad
Arengumeetmed eesmärgi saavutamiseks:




Jõgeva valla praktiliste ja loodussõbralike tunnustoodete välja töötamine ja arendamine
Mõisakompleksi tunnustoodete arendamine
Sihtgrupipõhiste toodete välja töötamine ja arendamine
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2.5 Strateegiakaart
SIHTASUTUS KUREMAA TURISMI- JA ARENDUSKESKUS STRATEEGIA 2018-2023
Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus visiooniks on Jõgeva valla turismimajanduse jätkusuutlik arendamine väärtustades
looduskeskkonda ja pärandkultuuri.

VISIOON 2035
MISSIOON
STRATEEGILISED
EESMÄRGID (SE)

Sihtasutus Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus korraldab kultuurielamusi läbi ehedate ja säilinud kultuuriväärtuste, traditsiooniliste ürituste
(festivalid, mainesündmused) ning koordineerib aktiivselt Jõgeva valla turismialaste partnerite koostööd.
Toimiv vallaülene koostöövõrgustik (SE1)



ARENGUMEETMED


TEGEVUSED

Koostöö edendamine, erinevate osapoolte
kaasamine
Jõgeva valla turismi- ja kultuuriobjektide
ning ürituste ühine ja järjepidev süsteemne
turundamine
Kommunikatsioonikanalite
arendamine
(portaalid,
andmebaasid),
piirkonna
turismitoodete kättesaadavuse parandamine
külastajate teadlikkuse tõstmine

• Koostöö turismi ettevõtete, sihtasutuste,
mittetulundusühingutega
• Koostöö vallavalitsusega
• Koostöö valla erinevate hoonete, objektide
ja rajatiste haldajatega

Kuremaa mõisakompleksi hooned, rajatised
ning territoorium on korrastatud ja
tervikuks välja arendatud (SE2)
 Olemasolevate
hoonete,
rajatiste
renoveerimine
ja
territooriumi
korrastamine,
viitade
paigaldamine,
objektide tähistamine
 Uute kasutamisvõimaluste leidmine
 Inventari uuendamine
 Regulaarsete küsitluste korraldamine
 Era- ja mittetulundussektori kaasamine

Jõgeva valla tunnustooted on välja arendatud ja
ühtselt kasutatavad (SE3)




Jõgeva valla praktiliste ja loodussõbralike
tunnustoodete välja töötamine ja arendamine
Mõisakompleksi tunnustoodete arendamine
Sihtgrupipõhiste toodete välja töötamine ja
arendamine








Ideekonkursi väljakuulutamine

Hoonete ja rajatiste renoveerimine
Ruumiprogrammi laiendamine
Inventari soetamine
Täiendkoolitused lastele ja täiskasvanutele



SIHTASUTUSE ARENDAMISE EESMÄRGID JA ARENGUMEETMED (O)
O1: Majanduslik sõltumatus –
Majandusliku olukorra parandamine,
tulubaasi suurendamine

O2: Meeskond –
Personali arendamine,
koolitamine, motiveerimine

O3: Klienditeenindus –
Klienditeeninduse ja renditeenuse arendamine
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O4: Turundustegevus –
Turunduse arendamine, tootepakettide välja
töötamine

3. Tegevuskava
Sihtasutuse strateegilised eesmärgid ja organisatsiooni arendamine on sihtasutuse peamised tegevused. Tekstile järgnevas tabelis (peatükk 4) on
välja toodud koondülevaade peamistest arengukava perioodile kavandatud investeeringutest.

3.1 Toimiv vallaülene koostöövõrgustik
Erinevate osapoolte vaheline infovahetus ja koostöö, piirkonna ühisturundus nii sise- kui ka välisturgudel on korraldatud ja koordineeritud.
Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus strateegiliseks eesmärgiks on panustada infovahetuse ja koostöö edukasse toimimisse erinevate
Jõgeva valla turismi valdkonnas tegutsevate osapoolte vahel.
Koostöö edendamise, erinevate osapoolte kaasamise osas on peamiseks eesmärgiks tihedam ja süsteemsem suhtlus. Sihtasutuse eesmärgiks on
olla osapooltega suheldes koostööaldis ning kaasata osapooli aruteludesse. Selleks viib sihtasutus läbi ümarlaudu ning korraldab vastavalt
vajadusele muid osapoolte kokkusaamisi koostöö edendamise eesmärgil.
Kommunikatsioonikanalite arendamise valdkonnas on sihtasutus võtnud eesmärgiks uue kodulehe loomise ja online broneeringusüsteemi
väljatöötamise, mille kaudu informeerida võimalikult operatiivselt erinevaid osapooli.
Meeskonna arendamisel on sihtasutuse eesmärgiks võimaldada meeskonnal senisest rohkemat koolitustel osalemist. Suuremahuliste rajatiste
arendusprojektidega kaasneva töömahu suurenemisel nähakse ette täiendava personali lisandumist. TAK kui organisatsioon on juhitud efektiivselt
ja innovaatiliselt ning töötab targa organisatsioonina, mis on valmis õppima ja paindlikult kohanema muutustega ümbritsevas keskkonnas.

3.2 Kuremaa mõisakompleksi hooned, rajatised ning territoorium on korrastatud ja tervikuks välja arendatud
Hooned on korrastatud võttes arvesse kasutajate vajadusi ning luues seeläbi kaasaegsed võimalused objektide edasiseks kasutamiseks. Territoorium
on tervikuna korrastatud ning viidastatud ja tähistatud.
Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus strateegiliseks eesmärgiks on tagada võimalikult laiale sihtgrupile väga head, kaasaaegsed ning
mitmekesiseid võimalusi pakkuvad tingimused erinevate ürituste, seminaride, koolituste läbiviimiseks. Selle tagamiseks on vajalik hoonete ja
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rajatiste hea seisukord. Seetõttu seab sihtasutus eesmärgiks olemasolevate hoonete ja rajatiste renoveerimise, arendamise ning inventari soetamiseks
võimaluste leidmise.
Klienditeeninduse arendamisel on oluliseks tegevuseks peatükis kodulehe ja online broneeringute süsteemi väljatöötamine. Seeläbi paraneb ja
lihtsustub info kättesaadavus klientidele.
Majanduslik sõltumatus on olulisel kohal. Sihtasutusel on pikaajalised kogemused ja teadmised kasutajate vajadusest. Sihtasutuse eesmärgiks
arengukava perioodil on korrastada hoonekompleks sellisel moel, et ruumiprogrammi renditulud ja ürituste korraldamisest laekuvad tulud annavad
võimaluse ilma suuremate lisatoetuste iseseisvalt hakkama saada.
Hoonete ja rajatiste renoveerimisel ja korrastamisel on arengukava perioodil kavas keskenduda peamiselt järgmistele rajatisele:
1. Mõisa peahoone/Kuremaa Loss.
Lossi peamiseks probleemiks on katuse väga halb olukord. Lisaks vajavad hoone keldrikorrus, II korrus ja välisfassaad täielikku
renoveerimist.
Hoone renoveerimisega luuakse mitmekülgse kasutusotstarbega ja aktiivse kasutusega hoonekompleks.
2. Karavani parkla ja rannaala wc.
Vajavad renoveerimist. Rannala WC on väga halvas olukorras.
Uute kasutamisvõimaluste leidmine on plaanis koostöös erinevate huvigruppidega tegevuste laiendamine ja ruumiprogrammi aktiivsem
kasutamine.
Inventari uuendamiseks sihtasutus jätkab järjepidevat inventari uuendamist ja väljavahetamisse ning tugiinfrastruktuuri arendamist.

3.3 Jõgeva valla tunnustooted on välja arendatud ja ühtselt kasutatavad
Piirkonna turismitooteid arendatakse terviklikult ja mitmekesistatakse tooteportfelli.
Tunnustoodete väljaarendamiseks vajalik koostöö erinevate osapoolte vahel ja võimalikult laia huvigrupi kaasamine.
Turundustegevuse valdkonnas keskendub sihtasutus arengukava perioodil turundusplaani koostamisele ja tootepakettide välja töötamisele.
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3.4 Tegevuste ja investeeringute kava
Elluviimise aastad
Nr
1.

Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus
investeeringud
Sihtasutuse tegevuste laiendamine

tegevused ja

1.1. Turunduskontseptsiooni väljatöötamine

2019

2020

2021

2022

2023

2024

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.2

Turismitoodete kontseptsiooni välja töötamine

x

x

1.3

Ümarlaudade korraldamine huvigruppidele ja turismiasjalistele

x

x

1.4

Eestis
paiknenud
ettevalmistamine

1.5

Erinevate näituse korraldamine

1.6

Messidel osalemine

x

x

x

x

x

x

1.7

Olemasolevate ja uute programmide ning sündmuste turustamine

x

x

x

x

x

x

1.8

Projekti „Kuremaa Suvi“ ettevalmistamine

x

x

1.9

Kuremaa temaatiliste videote filmimine ja montaaž

x
x

x

x

mõisate

kaardistamine,

uue

ekspositsiooni

1.10 Kodulehekülje arendamine ja pidev uuendamine

x

x
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x

x

1.11 Kodulehekülje kaasajastamine, elektroonilise turismiinfosüsteemi loomine

x

x

x

x

x

x

1.12 Mõisakompleksi arendustegevuse monitooring

x

x

x

x

x

x

1.13 TAK arengukava iga-aastane üle vaatamine ja vajadusel muutmine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.

Olemasolevate hoonete ja rajatiste renoveerimine ja korrastamine,
inventari uuendamine, tugiinfrastruktuuri arendamine

2.1

Kuremaa Lossi renoveerimine

2.1.1 Kuremaa Lossi katuse renoveerimine

212 000

2.1.2 Kuremaa Lossi välisfassaadi renoveerimine

x

2.1.3 Kuremaa Lossi II korruse ja keldrikorruse renoveerimine
2.2

Valitsejamaja renoveerimine

2.3

Veski korrastamine

2.4

Tallihoone ja kuivati renoveerimine

2.5

Tõllakuuri renoveerimine
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2.6

Rannahoone korrastamine

2.7

Karavani parkla ja rannaala wc renoveerimine

2.8

Garaažide korrastamine

2.9

Olulisemate teelõikude, puhkekohtade, jms asukohtade kaardistamine,
korrastamine.

3.

Tunnustoodete väljaarendamine

3.1

Jõgeva valla tunnustoodete välja töötamine ja arendamine

x

3.2

Mõisakompleksi tunnustoodete arendamine

x
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x

x

4. Arengukava täitmine ja üle vaatamine
Sihtasutuse Kuremaa Turismi- ja Arenduskeskus arengukava kinnitab sihtasutuse nõukogu ja
praktilist elluviimist korraldab juhatus. Arengukava tegevuskavas on määratletud sihtasutuse
lähiaastate prioriteetsed tegevused, mida osaliselt või täiel määral rahastatakse vallaeelarvest.
Lisaks vallaeelarvele, arvestatakse tegevuskava täiendavate finantseerimisallikatena ka
mitmesuguseid finantstoetusi ning struktuurifondide vahendite kaasamist.
Arengukava vaadatakse üle ja ajakohastatakse igal aastal. Arengukava üle vaatamise käigus
hinnatakse mõõdikutele tuginedes selle elluviimise edukust ja tegevuskava täitmist, vajadusel
täpsustades seatud eesmärke ja ülesandeid ning viiakse sisse muudatused tegevuskavas.
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