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Eessõna
Kolgaküla arengukava koostamist alustati 2002. aastal toonase külaseltsi esimehe Mihkel
Tiksi eestvedamisel. Külaelanike seas viidi läbi ankeetküsitlus ja korraldati arengukava
nõupäev. Mitmesugustel põhjustel jäi siis töö pooleli. Vahepealsed aastad tõid külaellu palju
kiiresti lahendustvajavaid probleeme ja arengukava koostamist sai jätkata alles 2010. aastal.
5. septembril toimus Kolgaküla üldkoosolek, millel osales 32 kohalikku ja kus otsustati
hakata arengukava koostama. Ühiselt arutleti arengukava vajaduse ja etappide üle. Kuusalu
valla arengukava ja külade arengukavade olulisust tutvustas vallavanem Urmas Kirtsi.
Seejärel jagati külarahvale välja ankeetküsitlused, et selgitada, mis siinsetele elanikele oma
kodukülas meeldib, mis teeb muret ja millised on ootused. Teisel külakoosolekul, 26.
septembril, pandi tähtsuse järjekorda Kolgaküla tugevused ja nõrkused ning valiti edasiseks
tööks 13-liikmeline töögrupp (Kalle Aasrand, Mikk Lehis, Jüri Laasik, Anu Adamson, Kai
Sadam, Kunnar Vahtras, Kaisa Linno, Rein Kiis, Helges Mändmets, Mait Arvisto, Aivar Oru,
Kaido Padar ja Peep Linno). Töögrupp suhtles omavahel pidevalt meiliteel ja käis kolmel
korral koos aru pidamas. Arengukava avalikustati ja kinnitati küla üldkoosolekul 28.?
detsembril 2010.
Kolgaküla arengukava 2011-2021 on küla arengut käsitlev ametlik dokument, mis on
valminud Kolgaküla elanike ühistöö tulemusena. Arengukava koostamisel on lähtutud külas
läbiviidud ankeetküsitluste tulemusest, Kuusalu valla arengudokumentidest ja 2002. aastal
külaseltsi koostatud materjalidest. Arengukava määratleb Kolgaküla elanike eesmärgid
aastateks 2011-2021. Eesmärkide elluviimiseks on koostatud konkreetseid tegevusi sisaldav
tabel.
Arengukava koostamist toetas Kohaliku Omaalgatuse Programm.
Arengukava koostajad tänavad kõiki, kes heade mõtete, ettepanekute ja tegevusega
arengukava koostamisele kaasa aitasid.
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1. Sissejuhatus
Üle 700-aastane Kolgaküla asub Tallinnast Lahemaa Rahvusparki viiva suurima maantee
ääres, mida mööda tuhanded inimesed sõidavad Võsule, Käsmu, Viinistule, Loksale jm.
Seetõttu teavad Kolgaküla paljud. Enamasti jääb möödujale mulje, et Kolgaküla on inimtühi
kohake lagedate väljade ääres, kus on vaid uhke rahvamaja ja Eesti tõugu hobused.
Spordihuvilised teavad ehk ka suusaradu. Kuid enamasti on võõrale üllatuseks, et Kolgakülas
on sadakond elumaja ja paarsada püsielanikku. Kolgaküla on hajaküla - majad, millest suurem
osa on vanad esivanemate talud, paiknevad rühmiti metsade vahel peidus. Kolgakülas on
järjepidev asustus ja ikka palju lapsi olnud. Ka tublisid tegijaid on külas alati leidunud, pigem
on puudust olnud jutu- ja kirjameestest, kes koduküla väärtusi ja plaane laiemalt reklaamiks.
2002. aasta juulis hakkas Kolgaküla selts küla arengukava koostama. Külaelanike seas
läbiviidud ankeetküsitluse ning sellele järgnenud arengukava nõupäeva tulemusena selgus, et:
1. huvi küla arendamise vastu ja valmisolek ise kaasa lüüa on paarikümnel külaelanikul;
2. leiti kolm peamist arengusuunda:
a. küla looduslikule ja geograafilisele asendile toetuv aktiivse puhkuse, spordi ja
loodusturismi suund;
b. rahvamaja küla- ja piirkonna teenindus- ning infokeskuseks ümberehitamise suund
(mis on ka eelmisega seotud);
c. alternatiivse maakasutuse võimalusi otsiv tootmistegevuse suund;
3. inimeste elul Kolgakülas pole viga, sest kui põhiline puudus on, et poodi ei ole, siis
järelikult on veel, mida kulutada;
4. inimestel on usku, et ühiselt on võimalik elu huvitavamaks ja rikkamaks muuta.
2002. aasta materjalide läbitöötlemisel selgus, et mitmed toonastest probleemidest
(veevarustuse ja teedega seonduv) on nüüdseks lahendatud ja mitmed pakutud ettepanekutest
(rahvamaja moodsaks külakeskuseks ehitamine, külakaardi ülespanek, Kolgaküla logo
väljamõtlemine ja sellega meenete tegemine) on elluviidud. Seega võib järeldada, et
Kolgaküla areneb õiges suunas ja meil on palju, mille üle uhke olla. Aga et õige areng jätkuks
ja et iga praegune Kolgaküla elanik saaks sõna sekka öelda oma elukeskkonna parandamisele,
hakati 2010. aastal uuesti arengukava koostama.
2010. aasta sügisel jagati külaelanikele välja 100 ankeeti, neist 20 toodi täidetuna tagasi. Tuli
välja, et Kolgaküla elanikud on üldiselt oma eluga siin rahul. Mitu inimest kirjutasid, et
Kolgaküla on parim paik. Nõrkustena nähti eelkõige üleujutusi, poe puudumist ja probleeme
Lahemaa Rahvuspargi administratsiooniga. Tugevusteks peeti spordibaasi, rahvamaja,
muuseumi ja kaunist loodust. Arenguvõimalustena pakuti spordi-, kultuuri- ja
turismimajandust, tootmist Kolgaküla tulevikus ei nähtud.
Arengukava koosneb viiest osast. Esimene osa on sissejuhatus. Teises osas antakse ülevaade
küla ajaloost, paiknemisest, loodusest, elanikkonnast ja selle tegevusest ning infrastruktuurist.
Kolmandas osas on formuleeritud küla visioon ja arenguvaldkonnad, nende tugevused ja
probleemid. Neljandas osas on toodud tabelina meetmed ja tegevused eesmärkide
saavutamiseks kümne aasta perspektiivis. Viies osa kirjeldab arengukava edaspidist jälgimist,
hindamist ja täiendamist. Küla arengukava lisana koostati eraldi Kolgaküla rahvamaja
arengukava. Teine lisa, Spordiklubi Rada arengukava oli juba olemas.
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2. Küla kirjeldus ja tänane olukord
2.1. Ajalugu
Kolgaküla (Kolco) on muistne küla, mida on kirjalikes allikates mainitud esmakordselt 1290.
aastal. Arvatavasti on küla andnud nime ka lähedalasuvale Kolga mõisale. Kolgaküla kuulus
Kõnnu (Könda) mõisa, hiljem valla maakülade hulka ja asus Kuusalu kihelkonnas.
1586. aastal oli Kolgakülas neli peret ja kaks üksjalga, 1637. aastal kuus peret ja üks vabadik.
17. sajandi lõpu kaardil on Kolgakülas mäepealsel näha 13 majapidamist. Siiani säilinud
talunimedest on äratuntavad Thöno (Tõnumäe), Nohr Ganss (Annukse), Wanna Ganss
(Vanahansu), Thoma (Toomanni), Wehne (Lauri) ja kaks Pechel`it (Pähklat). Põhjasõja, nälja
ja katku tõttu kahanes majapidamiste arv 1716. aastaks kaheksale. Seejärel hakkas rahvaarv
taastuma ja 18. sajandi keskpaigaks oli välja kujunenud 13 põlistalu (eelmainitutele lisaks
Punsu, Pruuli, Jüri, Jaagu, Kõrtsi (mis oli nii talu kui kõrts) ja Puki), milles kõigis käib siiani
elu.
18. – 19. sajandil Kolgakülla märgatavat sisserännet ei toimunud. Rahvastik suurenes üksnes
loomuliku juurdekasvu arvelt, ja seda märgatavalt. Kuna Kolgaküla asus metsade vahel, siis
elanikkonna kasvades tuli kõlblikest maadest puudu. Suurenes maata ja vähese maaga nn
vabadike arv. Personaalraamatute andmeil oli aastatel 1839 – 1845 Kolgakülas 13 taluperet ja
22 peret vabadikke. Taluperede arv jäi aastakümneteks samaks, aga vabadikuperede arv, mis
oli niigi väga suur, kasvas 1860ndateks 27-le.
Kõik Kolgaküla põlistalud kandsid (ja kannavad veel praegugi) täpselt või veidi kohandatult
mõne esimese peremehe nime, erandiks on vaid Pähkla, Pruuli ja Kõrtsi. Vabadikukohtadest
ei olnud ükski peremehe nimega. Pigem olid nende nimed asukohta kirjeldava tähendusega
(Männiku, Reiemetsa), elanike algsest ametist tulnud (Karjatse) või talu nimega, mille juurde
need tekkisid (Pruuli, Kõrtsi).
Suured muutused algasid küla arengus talude kruntimisega. Kolgaküla talude nimekirjades
kajastusid muutused 1882. aastast. Küla põlised ühisvaldused jagati talude vahel. Iga pere sai
taluõue juurde võimalikult tervikliku krundi, mis paljudel juhtudel tähendas vana õue
ülevedamist uuele kohale. Eraldi tükid säilisid vaid seal, kus looduslikud olud seda tingisid
(näiteks Valgejõe-äärsed lahustükid, mida siiani nimetatakse aasudeks). Kruntimise käigus
loodi juurde uusi talukohti (Allika, Kelbari, Uetoa, Meka) ja korraldati ümber
väikemajapidamisi (enamikest endistest vabadikukohtadest moodustati omaette väiketalud).
Tulemuseks oli küla planeeringu ja külavormide muutumine ning asustuse laienemine uutele
aladele. Perede väljaviimisel küla tuumikust muutus Kolgaküla põhiplaan ja tihedast
sumbkülast (kus õued olid paiknenud kindla korrata kobaras koos) sai mitmete talurühmadega
laialdane hajaküla.
1882. aastal oli Kolgakülas kokku 43 talu (nende hulgas ka Kotka veski, mis tegelikult oli
üksiktalu väljaspool Kolgaküla). Kolgakülale oli omane see, et palju oli suhteliselt suuri
(vanad põlistalud) ja väga väikseid talusid (mis moodustasid külast poole, peamiselt vanad
vabadikukohad) ning nende suuruse vahe oli tohutu. Näiteks oli kõige suurema ja kõige
väiksema talu vahe 85 tiinu (93 ha). Põllumaad oli Kolgaküla taludes Eesti keskmisest veidi
vähem.
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1882. aastal oli Kolgakülas maad kokku 1690 tiinu (1845 ha, praegu on pindala 1914 ha),
sellest põldu 273 tiinu (298 ha). Kui 17. saj lõpul oli Kolgakülas 89 hektarit põldu, siis
kahesaja aastaga oli see arv kasvanud 209 hektari võrra.
19. sajandi lõpul sai Kõnnu valla geograafilises keskmes asuvast ning hea teedeühendusega
Kolgakülast vallakeskus – siia rajati koolimaja (tegutses 1867-1906) ja kohtumaja (hilisem
vallamaja, tegutses 1868-1944).
20. sajandi algupoolel küla tähtsus ümbruskonna majandus- ja kultuurielu keskusena kasvas –
ühiselt ehitati kauplusehoone, koorejaam (tegutses 1926–1970ndate keskpaigani) ja
rahvamaja (ehitati 1931, hävis tules 2006, taasavati 2008). Üle valla ja kihelkonna olid tuntud
rahvamaja juures mäe peal peetud Kolgaküla lennupäevad.
Enne Teist maailmasõda oli Kolgaküla rahvaarvult (ca 340 inimest) üks suuremaid külasid
Kõnnu vallas, talundeid oli 80.
Kolgaküla minetas oma tähtsuse administratiivkeskusena 1950. aastal, mil moodustati Loksa
rajoon ja keskus nihkus ära Loksale. Sellest hoolimata oli küla (siis väikese „Majaka”
kolhoosi süda) oma rahvamajaga veel aastakümneid ümbruskonna kultuurielu kandjaks.
Loksa kolhoosi ajal, mil nii majandus- kui kultuurikeskus viidi üle Vihasoole, sai Kolgakülast
äkitselt „ääremaa”.
Uus riigikord 20. sajandi lõpus tõi uue hingamise ka Kolgakülla. Rahvamaja renoveerimisega
sai külategevus taas elu sisse. 2006. aastal rahvamaja põlemine ja uue ehitamine tõi
Kolgakülale tuntust üle Eesti.
/Rohkem teavet võib leida raamatust „Kolgaküla“ (2008)/
2.2. Geograafiline asend ja ühendusteed
Kolgaküla asub Põhja-Eestis Kuusalu vallas Harjumaa idapiiril umbes 5 kilomeetri kaugusel
merest.
Kolgaküla asend on ajalooliselt olnud olulise tähtsusega - 19. sajandi teisel poolel kujunes siia
toonase Kõnnu valla keskus. Praeguses, Kuusalu vallas asub Kolgaküla ääremaal. Kolgaküla
pindala on 1914 ha, seega on ta suuruselt valla suuremate külade hulgas?.
Kolgaküla läbiv tee Kolga mõisasüdamest läbi Loksa Pärispea poolsaarele on ümbruskonna
vanim tee. Kaasajal on Liiapeksi-Loksa maantee (mis saab alguse Tallinna-Narva maanteelt)
tähtis ühendus Tallinna ja Lahemaa vahel. Lisaks mainitud maanteele on Kolgaküla piirides
veel kaks riigiteed – Kemba-Kolgaküla maantee ja Kotka-Valgejõe maantee. Viimane neist
tehti sel suvel korda ja kaeti mustkattega. Vallateid on Kolgakülas kaks: Kolgaküla-Hara tee
ja Vallamaja tee. Mõlemad neist on mustkattega osaliselt kaetud, kuid tuleks katta täies
ulatuses. Ülejäänud teed on erateed ja tuleb tõdeda, et külateede võrgustik on üldiselt
rahuldav. Teedehooldus on hea, ka talvel.
Tallinn jääb Kolgakülast 60, lähim linn Loksa ja alevik Kolga 7, vallakeskus Kuusalu 20
kilomeetri kaugusele. Kolgakülast on hea bussiühendus nii Tallinna, Loksa kui ülejäänud
Kuusalu vallaga.
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Võib öelda, et küla asukoht on soodne jätkuvaks arenguks, kättesaadavas lähipiirkonnas on
olemas kogu vajalik infrastruktuur.
2.3. Loodus
Kolgaküla asub Lahemaa rahvuspargi lääneosas looduslikult kaunis kohas. Küla läbib Balti
klint, mis muudab maastiku vaheldusrikkaks. Loopealsed lagedad väljad on tuulised ja
väheviljakad, pangaastang on osaliselt kaetud sarapuude-segametsaga, ümberringi asuvad
peamiselt männi- ja kuusemetsad on marja- ja seenerohked. Ühest küljest on külapiiriks
Valgejõgi oma kõrgete maaliliste vonklevate kallastega, teisele poole jäävad soine ja tiheda
kuusemetsaga Suurekõrve, Lohja järv ning veega täitunud savikarjäär. Rahvamaja eest kõrgelt
paelavalt vaadates avaneb üle puude latvade suurepärane vaade Hara lahele ja Pärispea
poolsaarele.
2.4. Elanikkond
Kuusalu vallas elas 1. jaanuaril 2010. aastal 6810 inimest, neist mehi 3427, naisi 3383; alla
18-aastasi 1377 (20,2 %) ja üle 65-aastasi 1036 (15,2%). Kolgaküla on elanike arvult Kuusalu
valla küladest suuruselt neljas (suuruselt eespool on ka kolm alevikku – Kuusalu, Kiiu ja
Kolga). 14. juuni 2010. aasta seisuga oli Kolgakülla registreeritud 190 elanikku, neist mehi 98
ja naisi 92; alla 18-aastasi 38 (20%) ja üle 65-aastasi 29 (15,3%). Järelikult on Kolgakülas
alaealisi ja pensionäre protsentuaalselt sama palju kui Kuusalu vallas keskmiselt. Samas tuleb
märkida, et siin elab veel paarkümmend inimest (enamasti just pensionärid), kes on
registreeritud Tallinna.
Kolgaküla elanikkond aastatel 2002 ja 2010:

2002
2010

Kolgakülas
elanikke kokku
175
190

Alla 18-aastasi

Tööealisi

Üle 65-aastasi

35 (20%)
38 (20%)

111 (63,4%) 29 (16,6%)
123 (64,7%) 29 (15,3%)

Inimestevahelise suhtlemise teeb raskeks see, et Kolgaküla on hajaküla ja majad paiknevad
enamasti 3-5 kaupa rühmiti laiali, sestap lävitakse vaid lähemate naabritega. Kolgakülas on
kaks kortermaja, milles kummaski 8? korterit, 53 maja, kus elatakse aastringi, 29 maja, kus
suvitatakse, 8 maja, mis hetkel seisavd tühjalt ja kolm lagunenud elamut, seega kokku 95
maja. Suur hulk neist on vanad talud, mille omanikud on oma esivanematelt pärandanud ning
enamik Kolgaküla peredest on elanud siin juba sajandeid.
Kolgakülas on ikka lugu peetud ühistest tegemistest, mis tihtilugu koonduvad rahvamaja
ümber. Juba 40 aastat on kestnud komme pidada iga viie aasta järel küla kokkutulekut. Paljud
kolgakülalased leiavad oma tegemiste kõrvalt aega heakorratalgutel osalemiseks. 1997. aastal
lõid Kunnar ja Roomet Vahtras siin kandis esimese mittetulundusühingu - Kolgaküla
Rahvamaja, et saada toetust rahvamaja renoveerimisele ja tegevusele. Alates 2002. aastast
kannab ühing nime Mittetulundusühing Kolgaküla Selts. Seltsi põhitegevus on suunatud
rahvamaja haldamisele, inimeste ühistegevuses osalemisele, kultuurielu arendamisele ja
karskusliikumise edendamisele. Praegu on selts oma 46 liikmega igati tegus ja elujõus.
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2.5. Tegevus
Kolgaküla kuulub Lahemaa Rahvusparki 1971. aaastast, mil see loodi. Kohalikele tundub, et
kuna asume Lahemaa keskusest Palmsest sedavõrd eemal ja teises maakonnas, on Lahemaa
huvi meie vastu väljendunud pigem keeldudes. Kõige rängemalt väljenduvad rahvuspargis
elamise piirangud ehitustegevuses, mis on otseselt takistuseks ettevõtlusele ja elanikkonna
kasvule. Seetõttu tuleb proovida teha koostööd Lahemaa juhtkonnaga, et täpsustada ja
kooskõlastada ehitustegevuse võimalikud piirkonnad.
Küla keskel silmapaistval kohal maantee ääres kõrgel paelaval seisab esinduslik rahvamaja,
mis külarahva eestvõttel, Kuusalu valla ning Eesti riigi ja annetuste toel peale 2006. aasta
põlengut ajaloolisel kujul taastati. Rahvamaja, kus asub 200 kohaga valla suurim saal, on vald
andnud MTÜ-le Kolgaküla Selts pikaajalisele tasuta rendile.
Külas on 2002. aastal asutatud huvitavate eksponaatidega traktorite ja tööriistade muuseum,
mis vajab uut asukohta ja kaasaegseid tingimusi. Plaanis on ehitada moodne
muuseumikompleks (rahvamaja juurde väljale?), et kogutud silmapaistvat kollektsiooni
paremini säilitada ja eksponeerida.
Kolgakülas on alati tähtsalt kohal olnud sport. 1997. aastal loodi Kolgaküla Spordiklubi Rada.
Kõik spordiklubi hallatavad rajatised - 1968. a ehitatud suusabaas, osaliselt valgustatud
suusarajad, asfaltkattega korvpalliväljak, liivakattega võrkpalliväljak ja normaalmõõtmetega
jalgpalliplats – on amortiseerunud ning vajavad remonti ja kaasajastamist. Plaanis on kõiki
olemasolevaid rajatisi ühendades luua moodne (ka invaligipääsude ja ööbimisvõimalustega)
spordikompleks.
Kolgaküla elanikud ei pea juba mitmendat aastat loomi, aiamaid on üha vähemaks jäänud,
palju maad on söötis ja niitmata. Kolgakülas pole põllumajandust (siinne loopealne muld on
väheviljakas), suuri ettevõtteid, märkimisväärset tööstust ega poodi, on vaid mõned üksikud
väikeettevõtjad. Küla ainsaks loomapidajaks on Osaühing Kolgaküla Tall, kus lisaks
lehmadele kasvatatakse Eesti tõugu hobuseid. Elanikud käivad tööl naaberkülades, Loksal,
Tallinnas, Rakveres.
Kolgakülas tegutsevad ettevõtjad ja ühingud:
Nimi
Mittetulundusühing
Kolgaküla Selts
MTÜ Kolgaküla Traktorite ja
Tööriistade Muuseum
Kolgaküla Spordiklubi Rada
mittetulundusühing
Osaühing Kolgaküla Tall
Kaurel Grupp OÜ
Osaühing Accipiter
Osaühing Hea vesi
FIE Peep Linno
FIE Olavi Virula
FIE Tõnnu Tšernjavski
Jaan?

Tegevusvaldkond
Kultuur, külaelu arendamine
Muuseumi pidamine

Kontaktisik
Kaisa Linno,
www.kolgakyla.ee
Kunnar Vahtras

Spordi propageerimine,
spordiürituste korraldamine
Loomapidamine
Ehitustegevus
Puidutöötlemine
Veevillimine
Projekteerimine

Helges Mändmets,
www.skrada.ee
Roomet Vahtras
Kaido Padar
Rando Nooska
Aleksei žigadlo
Peep Linno
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2.6. Infrastruktuur
2.6.1. Veevarustus
Küla veevarustus on rahuldav. Enamik talusid on ühendatud puurkaevudega. Üksikutes
taludes on salvkaevud ja need jäävad kuival suvel tühjaks. Vähestes kohtades on vee kvaliteet
vilets, peamiselt selles sisalduva raua tõttu.
2.6.2. Elektrivarustus
Elektrivarustus on tavatarbija jaoks üldiselt rahuldav. Sel sügisel uuendati Kolgakülas mitmes
kohas elektriliine ja voolukatkestusi esineb harva.
2.6.3. Side
Kolgakülas on peamised sideteenused külaelanikele kättesaadavad. Valdavalt on erinevate
operaatorite mobiililevi olemas, vaid üksikutes kohtades leidub leviauke. Paljudes elumajades
on ka internet, peamiselt KÕU või Elion, ja ühendus on talutav. Rahvamaja ümbruses on wifiala. Külas on hakanud probleeme tekkima digi-TV leviga, pilt hakib.
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3. Visioon ja arenguvaldkonnad
Visioon - Kolgaküla on parim paik elamiseks ja külaliste kutsumiseks
Kolgaküla tuleb hoida elukohana, sellele annab tuge hea teedevõrgustik Tallinna, Rakverre,
Kuusallu, Loksale. Areng tuleb suunata peamiselt kohalike elanike elu-olu parendamisele.
Külas tuleb arendada pehmeid väärtusi – sport, muuseum, rahvamaja, loodusturism. Tootmist
ja põllumajandust peaks olema minimaalselt.
Arenguvaldkonnad
3.1. Kolgaküla korda
Igapäevaelu infrastruktuur
Tugevused
1. Põlvest - põlve püsiv asustus; ilusad, valdavas osas kordatehtud vanad talud.
2. Kolgakülas elavad toredad teotahtelised inimesed.
Probleemid
1. Endisaegsed heina-, metsa- ja põllumaad on paiguti käest ära läinud. Eriti käib see
reformimata riigimaade kohta.
• üleujutused, sest endisaegsed kraavid on kinni kasvanud;
• jätkuvalt riigi omandis olev (st reformimata) mets on hukka minemas;
• mitmes kohas on riigimetsa all prügi;
• Valgejõgi on risustunud;
• palju on hooldamata endiseid heinamaid, niitmata välju;
• heina on realiseerida raske, sest pole põllumajandust.
2. Kasutuseta seisvad kolhoosiaegsed tootmishooned/laudad lagunevad.
3. Kolgaküla läbiv maantee Loksale, Võsule ja Käsmu teeb tee äärte korrashoiu raskeks.
Metsas leiduv prügi on suuresti „tänu“ marjuliste-seenelistele.
3.2. Kolgaküla on meie ühine kodu
Külaelanike koostöö
Tugevused
1. Põlvest - põlve püsiv asustus; ilusad, valdavas osas kordatehtud vanad talud.
2. Kolgakülas elavad toredad teotahtelised inimesed.
3. Siin on läbi aegade peetud sporti elu lahutamatuks osaks. Meil on spordikeskus
suusaradadega ja hulk traditsiooniks saanud spordivõistlusi nagu Kolgaküla maraton,
laste spordipäev jne.
4. Siin on korralik rahvamaja ja tegus külaselts.
5. Meil on tore 1970. aastal alanud katkematu traditsioon korraldada iga viie aasta järel
küla kokkutulek.
6. Meil on oma küla tutvustav raamat.

Probleemid
1. Hajaasustusest tingituna on inimesed üksteisest kaugel, on raske igaüheni jõuda. Info
liikumine võiks olla parem.
2. Külarahva, eriti noorte osalus külaelus, rahvamaja ja ühistegevuses võiks olla parem.
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3. Elukoha lähedal on ettevõtlust ja töökohti vähe.
3.3. Teenused kõigile kättesaadavaks
Tugevused
1. Suhteliselt hea ühistranspordiühendus ja teedevõrk.
2. Suhteliselt hea teedehooldus.
3. Elektrikatkestusi on vähe ja pigem tingitud ilmaoludest. Elektriliinid just uuendatud.
4. Kolgakülas on autoremonditöökoda.
Probleemid
1. Esmatarbekaupu ja toiduaineid pole võimalik osta koha peal.
2. Teenused (näiteks tehnikaseadmete remont, klaasimistöökoda) on kaugel.
3. Lapsi on raske viia lasteaeda/kooli.
4. Kõikjal pole internetti ja mobiililevi.
5. Kõikjal pole korralikku püsivat digi-TV levi.
6. Kõikjal pole puhast puurkaevuvett või on veevarustus vilets.
3.4. Meile ja meie külalistele
Ettevõtmised, mis muudavad meie vaba aja elavamaks ja teevad küla atraktiivsemaks
Tugevused
1. Kolgakülas on ilus ja vaheldusrikas loodus, uhked seene- ja marjakohad.
2. Siin on läbi aegade peetud sporti elu lahutamatuks osaks. Meil on spordikeskus
suusaradadega ja hulk traditsiooniks saanud spordivõistlusi nagu Kolgaküla maraton,
laste spordipäev jne.
3. Siin on korralik rahvamaja ja tegus külaselts.
4. Siin on põneva ekspositsiooniga mahukas muuseum.
5. Kolgakülas on aktiivselt tegutsev Eesti hobuse kasvatus, kus käivad ratsutamas
inimesed nii oma külast kui mujaltki. Siin korraldatakse ratsavõistlusi ja hobupäevi.
Probleemid
1. Kolgaküla traktorite ja tööriistade muuseum vajab uut asukohta ja kaasaegseid
tingimusi, et kogutud silmapaistvat kollektsiooni paremini säilitada ja eksponeerida.
2. Rahvamaja, spordibaas, muuseum ja hobusekasvatus tegutsevad eraldi, puudub
nendevaheline koostöö.
3.5. Meie elame Lahemaal
Suhted ja koostöö Lahemaa rahvuspargi töötajatega, rahvuspargis elamise erisused
Tugevus
Kolgaküla asub Lahemaa rahvuspargis.
Probleem
Koostöö Lahemaa valitsejaga on olnud vähene, igapäevaelus on seni peamiselt kajastunud
Lahemaa piirangud.
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4. Tegevuskava 2011-2021
Kõikide tegevuste eest vastutab ja leiab tegija MTÜ Kolgaküla Selts.
Meede
Tegevus
Tegemise
aeg
3.1. Kolgaküla korda
3.1.1. Heinamaade
Maaomanikega
2011
taaskasutusse võtmine
läbirääkimine
Heinamaade niitmiseks
2011-2013
toetuste leidmine
Heinamaade niitmine
3.1.2. Endiste kuivenduskraavide
kordategemine

3.1.3. Valgejõe tee äärse
reformimata riigimetsa
kordategemine

3.1.4. Valgejõe puhastamine

3.1.5. Teede kordategemine

3.1.6. Kodude kordategemine

3.1.7. Kõigile Kolgaküla taludele
ühesuguste siltide paigaldamine
3.1.8. Teedele viitade ja siltide
paigaldamine

Kuivendussüsteemide
inventuuri tegemine
Kraavide kordategemiseks
toetuste leidmine
Kraavide kordategemine
Metsa
munitsipaalomandisse
taotlemine
Lepinguga metsa SK Rada
omandisse taotlemine
Metsa kordategemine
Kotka paisu
töölepanemise taotlemine
Jõe risust puhastamine
Probleemide kaardistamine
Probleemidele lahenduste
leidmine
Vallamaja ja Hara tee
täies ulatuses
mustkattega katmine
Vastavateemaliste
õppepäevade korraldamine
Hoonete ühisvärvimiste
korraldamine, selleks
toetuste taotlemine
Kolgaküla kaunima kodu
tiitli väljaandmine.
Külavanema sõnum
Vajaduste väljaselgitamine
Siltide valmistamine
ja paigaldamine
Vajaduste kaardistamine
Viitade ja siltide
paigaldamine

Koostööpartner

OÜ Kolgaküla
Tall
OÜ Kolgaküla
Tall, PRIA,
Lahemaa RP
2011-2021 OÜ Kolgaküla
Tall
2011-2013 Lahemaa RP
2011-2015 Lahemaa RP,
PRIA
2011-2021 Maaomanikud,
Lahemaa RP
2011-2013 Kuusalu VV

2013-2014 SK Rada,
Kuusalu VV
2014-2021 SK Rada,
Lahemaa RP
2011
Kuusalu VV
2011-2015 Lahemaa RP
2011-2012 Kolgakülalased
2011-2013 Kuusalu VV
2013-2021 Kuusalu VV

2011-2021 Lahemaa RP
2011-2021 Kolgakülalased

2011-2021 Kolgakülalased,
Kuusalu VV
2011
Kolgakülalased
2011-2012 Rändtisler Vahur
Kõrbe
2011-2012 Kolgakülalased
2011-2013 Kuusalu VV
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3.1.9. Endisaegsetele
kolhoosihoonetele uue kasutuse
leidmine
3.2. Kolgaküla on meie ühine
kodu
3.2.1. Kolgaküla lipu tegemine
3.2.2. Heakorratalgute
korraldamine
3.2.3. Turvaküsimustega
(naabrivalve, tuleohutus)
tegelemine
3.2.4. Sõprusküla leidmine

3.2.5. Metsa- ja aiasaaduste
kokkuostu korraldamine
3.2.6. Töötute abistamine

3.2.7. Endiste ja praeguste
kolgakülalaste informeerimine
külas toimuvast
3.2.8. Traditsiooniliste Kolgaküla
ürituste korraldamine ja neisse
elanike kaasamine
3.2.9. Kolgaküla päeva
korraldamine

3.2.10. Küla ajaloo ja pärimuste
kogumine ja talletamine
3.3. Teenused kõigile
kättesaadavaks
3.3.1. Külakeskuse loomine,
kus oleksid ostu-müügimajutusvõimalused
3.3.2. Side- (interneti-, mobiili- ja
digi-TV levi) ja
elektriprobleemide lahendamine
3.3.3. Liikluskiiruse piiramine
majade juures
3.3.4. Laste transpordi
probleemide lahendamine

Kolhoosilautadele uue
kasutuse väljamõtlemine
või nende lammutamine

2011-2021 Omanikud

Lipu kavandamine
ja valmistamine
Maanteeäärte, rahvamaja
ümbruse jms korrastamine
Probleemide kaardistamine
ja lahendamine
Elanike nõustamine
Näiteks Soomes
sõprusvallas sõprusküla
leidmine
Vajaduste kaardistamine
ja kokkuostu korraldamine
Probleemide kaardistamine
Vastavateemaliste
teabepäevade korraldamine
Huvitatute meililisti
korrastamine ja sellele
pidev info saatmine
Vt Kolgaküla rahvamaja
arengukava

2011-2012 Kolgakülalased

Hakata korraldama
Kolgaküla päeva, kus oleks
laat, ajalookonverents,
etendus küla ajaloost, öine
orienteerumine jms
Näiteks kokkutulekutest,
aasudest, trampliinist,
DVD „Kolgaküla filmis”

Igal suvel, Kolgakülalased
2011-2021

Uue muuseumikompleksi
külakeskuseks
kujundamine
Probleemide kaardistamine
Ühiselt vastavate
operaatoritega suhtlemine
Probleemide kaardistamine
Maanteeametiga koostööna
liikluskiiruse piiramine
Probleemide kaardistamine
Vajadusel õpilasliinide
korraldusse ettepanekute
tegemine

2011-2021 Kunnar Vahtras,
Lahemaa RP,
Kuusalu VV
2011
Kolgakülalased
2011-2012

Vähemalt Kolgakülalased
1x aastas
2011-2021 Päästeamet
2011-2021 Päästeamet
2011-2013 Kuusalu VV

2011-2021 Kolgakülalased
2011
Kolgakülalased
2011-2021 Kuusalu VV
2011-2021

2011-2021 Kolgakülalased

2011-2021 Lahemaa RP

2011
2011-2012 Maanteeamet,
Kuusalu VV
2011
2011-2012 Kuusalu VV
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3.3.5. Igale majapidamisele puhta
vee tagamine

3.4. Meile ja meie külalistele
3.4.1. Moodsa
muuseumikompleksi ehitamine,
mis lisaks info- ja
vabaajakeskusele hõlmaks ostumüügi-majutusvõimalusi,
vaatetorni, raamatukogu ja
kontserdiplatsi, kus talvel saaks
uisutada
3.4.2. Moodsa spordikeskuse
väljaarendamine (vt SK Rada
arengukava)
3.4.3. Loksani
kergliiklustee ehitamine
3.4.4. „Jõudi” spordibaasi ostmine
SK-le ja selle kordategemine
3.4.5. Külaplatsi (kus oleks
kõlakoda, tantsupõrand, pingid,
kiik ja lõkkekoht) ehitamine
3.4.6. Küla avalike ujumiskohtade
rajamine Lohja järve ja Valgejõe
äärde
3.4.7. Kolgaküla (rahvamaja,
spordikeskuse, muuseumi,
hobusekasvatuse) ürituste
ühendamine ja küla ühtne
reklaamimine

3.4.8. Spordi-loodusradade
tähistamine ja kaardistamine
(vt SK Rada arengukava)

3.4.9. Valgejõe tee äärsete
parklate kordategemine

Probleemide kaardistamine
Vajadusel rajada trassid
vett vajavate taludeni
Kunagise sigala puurkaevu
kapitaalremont ja
kasutussevõtmine

2011
2011-2015 Kuusalu VV
2011-2013 Kuusalu VV

MTÜ Kolgaküla Traktorite
ja Tööristade Muuseumi
toetamine

2011-2021 Kuusalu VV,
Lahemaa RP

Kolgaküla Spordiklubi
Rada toetamine

2011-2021 Kuusalu VV,
Lahemaa RP

Kolgaküla Spordiklubi
Rada toetamine

2011-2021 Kuusalu VV,
Lahemaa RP,
maanteeamet
2011-2021

Kolgaküla Spordiklubi
Rada toetamine
Koha leidmine
Külaplatsi projekteerimine
ja ehitamine
Maaomanikega kokkuleppe
saavutamine
Ujumiskohtade rajamine
Jalgtee rajamine rahvamaja
juurest spordiklubi
keskusesse
Küla ühise interneti- ja
Facebooki kodulehe
loomine
Küla tutvustava
infovoldiku koostamine
Radade kordategemine
ja tähistamine
Infotahvlite ja kaartideskeemide paigaldamine
Radade skeemide
trükkimine
Parklate kordategemine
Parklatesse prügikastide,
piknikulaudade ja siinseid
taimi/loomi tutvustavate
infotahvlite paigaldamine

2011
Kolgakülalased
2011-2021 Kuusalu VV
2011

Maaomanikud

2011-2015 Maaomanikud
2011-2012 SK Rada

2011

SK Rada,
muuseum,
Kolgaküla Tall
2011-2012 SK Rada
2011-2015 SK Rada,
Lahemaa RP
2011-2016 SK Rada,
Lahemaa RP
2011-2016 SK Rada,
Lahemaa RP
2011-2021 Lahemaa RP
2011-2021 Lahemaa RP
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3.5. Meie elame Lahemaal
3.5.1. Lahemaa RP
administratsiooniga koostöö
tegemine
(vt ka meetmed 3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3., 3.1.4., 3.1.6., 3.2.10.,
3.3.1., 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.8.,
3.4.9.)

Kolgakülla Lahemaa
infopunkti tegemine
Lahemaaga ühisürituste
korraldamine Kolgakülas
Lahemaaga ühtse
sümboolikaga meenete
valmistamine
Võimalike ehitustegevuse
piirkondade täpsustamine
ja kooskõlastamine
Lahemaa RP-ga

2011-2021 Lahemaa RP
2011-2021 Lahemaa RP
2011-2021 Lahemaa RP

2011-2021 Lahemaa RP
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5. Arengukava jälgimine ja hindamine
Kolgaküla arengukava on küla edasise arendustegevuse aluseks. Selle täitmise eest vastutab
MTÜ Kolgaküla Selts juhatus. Arengukava tegevuste elluviimisesse kaasatakse küla elanikke
ja vajaduse korral partnereid. Jälgides külas ja ühiskonnas toimunud muutusi vaadatakse
arengukavas seatud eesmärgid ja tegevuskava üle igal aastal ja vajadusel korrigeeritakse seda
külaseltsi koosolekul, arengukava on pidevalt muutuv ja täienev dokument, mis on avatud
kõigile külaelanikele oma ettepanekute ja soovide esitamiseks. Arengukava on oma eesmärke
täitnud juhul, kui on tagatud selles planeeritavate tegevuste jätkusuutlik elluviimine vastavalt
kavas püstitatud eesmärkidele.
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Lisa 1. Kolgaküla rahvamaja arengukava 2011-2021
Kolgaküla rahvamaja ehitati külarahva eestvedamisel 1930-ndatel aastatel ja oli aastakümneid
aktiivselt kasutuses. 1971. aastal viidi toonase Loksa kolhoosi majandus- ja kultuurikeskus üle
Vihasoole ning filiaalistaatuses Kolgaküla rahvamaja kultuuri- ja seltsielu jäi soiku. Maja oli
1990-ndateks aastateks üsna räämas. 1996. aastal hakkasid 2 tublit Kolgaküla meest, vennad
Kunnar ja Roomet Vahtras maja renoveerima. 1997. aastal lõid nad siin kandis esimese
mittetulundusühingu - Kolgaküla Rahvamaja, et saada toetust maja renoveerimisele ja
tegevusele. Alates 2002. aastast kannab ühing nime Mittetulundusühing Kolgaküla Selts.
Seltsi põhitegevus on suunatud rahvamaja haldamisele, inimeste ühistegevuses osalemisele,
kultuurielu arendamisele ja karskusliikumise edendamisele. Kolgaküla seltsis on praegu 46
liiget. Juhatus on viieliikmeline, sellesse kuuluvad: esimees (ühtlasi ka külavanem) Kalle
Aasrand, Anu Adamson, Mikk Lehis, Jüri Laasik ja Kai Sadam.
1996 - 2006. aastatel renoveeriti rahvamaja Kolgaküla seltsi eestvedamisel täielikult. 2006.
aasta suvel põles maja maani maha. Rahvamaja taastati seltsi algatusel ja peamiselt Kuusalu
valla finantseerimisel. Raha kogumiseks aitas selts korraldada mitmeid heategevuslikke
üritusi. Rahvamaja avati pidulikult 19. juunil 2008 ja kuulub Kuusalu vallale, Kolgaküla
seltsil on vallaga pikaajaline haldusleping. Maja Balti klindi serval loopealsel on üle Eesti
tuntud maamärk, selles on Kuusalu valla suurim ja esinduslikeim saal, mis mahutab 200
inimest.
Aastate jooksul on Kolgaküla selts korraldanud palju kultuurisündmusi. Igal aastal külastab
rahvamaja mitu teatritruppi, toimub kontserte ja kinoõhtuid. Tavaks on saanud igal sügisel
tähistada Kolgakülas Kuusalu valla aastapäeva. 40-aastase traditsiooniga on iga viie aasta
järel toimuv Kolgaküla kokkutulek. 2010. aasta suvel toimunud IX kokkutulekul osales 265
inimest, pidu oli suurejooneline, kahe meretaguse bändiga ja traditsiooniliselt pikkade
laudadega. Lisaks seal korraldatavatele kultuuriüritustele renditakse rahvamaja välja
perekondlikeks sündmusteks, väiksemateks ja suuremateks koosolekuteks, konverentsideks ja
muudeks koosviibimisteks.
Pika traditsiooniga ja väga populaarsed on Kolgaküla mälumängud, mis 2009/2010 hooajal
toimusid viies etapis. Iga kord on osalejaid 100-150, meeskondi on nii üle Kuusalu valla,
teistest valdadest kui Tallinnast. Ka seltskonnatantsukursused, mida tehti juba vanas
rahvamajas, on endiselt populaarsed. Kolmandat aastat käivad rahvamajas koos tublid linetantsijad. Mõlemad tantsuõpetajad sõidavad kohale Tallinnast. 2010. aasta kevadest toimub
rahvamajas laste kunstiring ja sügisest laste tantsutrenn. Mõlema puhul on entusiasm ülisuur.
Rahvamajas õpetatakse inglise ja soome keelt ning saab käia lauatennist mängimas.
2009. aasta sügisel algas Kolgaküla seltsi esimene PRIA toetusega projekt "Kogupere
laupäevad Kolgaküla rahvamajas", mille raames toimus hooaja jooksul 5 perepäeva. Iga kord
õpiti kokaklubis söögitegemist, meistritoas meisterdamist, maitsti koos valmistatud toite ja
vaadati koguperefilmi. 2010. aasta sügisel algas PRIA toetusega projekt “Kolgaküla
kinoklubi”. Eesmärgiks on lisaks lihtsale tantsuõhtule, mida inimesed ilmselt eelkõige
ootavad, pakkuda kinokunsti ja stiili. Hooaja jooksul toimub neli kinoklubiõhtut, mis alati
algavad filmiga. Seejärel kohtutakse filmitegijaga. Lõpuks on filmi stiilis tantsuõhtu.
Kolgaküla arengukava koostamisel viidi läbi ankeetküsitlus külaelanike ja rahvamajas
ringides käivate inimeste hulgas. Selgus, et rahvamajas ringides käijatele meeldib maja väga.
Tantsijad tõid ainukese probleemina välja suurte peeglite puudumise saalis. Kohalike ankeete
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analüüsides võib öelda, et eluga siin külas ollakse rahul. Enim tuntakse uhkust spordibaasi,
rahvamaja ja muuseumi üle. Seega tuleb rahvamaja töös proovida hoida sama kurssi - jätkata
huvitavate kultuuriürituste korraldamist ümbruskonna elanikele - ning teha võimalikult palju
koostööd rahvamaja, muuseumi ja spordibaasi vahel, et üheskoos hoida Kolgaküla head
mainet ja otsida pidevalt uusi lahendusi.
Tegevuskava 2011-2021
Meede
Traditsiooniliste
Kolgaküla ürituste
korraldamine ja
tegevusse inimeste
kaasamine

Suvelõpupeo
korraldamine
(pannkoogivõistlusega)
Rahvamaja 80.
sünnipäeva tähistamine
Koolituste, õppepäevade
korraldamine
Lahemaaga ühisürituste
korraldamine
Lahemaa infopunkti
tegemine rahvamajja
Rahvamaja inventuuri
koostamine/kontroll
Rahvamaja kodukorra
koostamine
Rahvamaja inventari
täiendamine

Tegevus
Nääripidu
Perepäevad
Mälumängud

Toimumise aeg
Iga aasta 1. jaanuar
Vähemalt 4x aastas
Vähemalt 4x aastas

Teatrietendused
Kontserdid
Tantsuõhtud
Kolgaküla kokkutulekud

Vähemalt 4x aastas
Vähemalt 4x aastas
Vähemalt 4x aastas
Iga viie aasta järel

Vajaduste väljaselgitamine
Koolituste läbiviimine

2011-2021

Rahastus
Selts
Projekt
Osalustasud,
Kuusalu VV
Osalustasud
Osalustasud
Osalustasud
Osalustasud,
Kuusalu VV,
projekt
Selts, projekt

Sügis 2011

Projekt

2011
2011-2021
2011-2021
2011-2021

Saali suurte teisaldavate
peeglite muretsemine
Laste mängunurga
täiendamine (mänguasju
veidi suurematele lastele)
Laste kunstiringi varustuse
täiendamine
Büroomööbli täiendamine
(tool, kappe, riiuleid, Office)
Lavavarustuse täiendamine
(elektriklaver, monitor)
Köögivarustuse täiendamine
(nõupesu- ja kohvimasin)
Muruniiduki ost
Fotoaparaadi, pikksilma ost

2011, kord aastas
ülevaatamine
2011, kord aastas
ülevaatamine
2011-2021

Projekt
Lahemaa RP,
projekt
Lahemaa RP,
projekt

Projekt
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Lisa 2.
MTÜ Kolgaküla SK RADA arengukava

Nägemus
Kolgaküla SK Rada soovib arendada ja lahendada piirkondlikku sporditegevust eelkõige
Kuusalu valla, Loksa linna ja Vihula valla inimestele. Samuti lähendada spordihuvilisi
Rakverest, Tallinnast ja selle lähiümbrusest.
Oleme pikkade traditsioonidega spordiürituste korraldajad nii piirkondliku kui ka vabariigi
tasemel: murdmaasuusatamises, murdmaajooksus, mägijalgrattavõistluste läbiviimises,
tervisesportlastele käimismaratoni (42,2 km) korraldamises. Eraldi oleme korraldanud
invasportlastele piirkondlikke ja vabariiklikke spordiüritusi kergejõustikus, suusatamises ja
kelgutamises ning muudes vormides aktiivseks liikumiseks looduses.
Käesoleva arengukava esmaseks eesmärgiks on eelkõige luua piirkonna elanikele
kaasaegsemad tingimused tegelemaks aastaringselt järgmiste liikumisharrastustega:
käimise, jooksmise, jalgrattasõidu, rulluisutamise , rullsuusatamise, murdmaasuusatamise,
kelgutamise, korv-, võrk- ja jalgpalli ning kergejõustikuga ning seda kõike vastavalt
aastaajale – välitingimustes, peamiselt looduses.
Teiseks eesmärgiks on sportlike ürituste kvaliteetne korraldamine.
Kolmandaks eesmärgiks on luua piirkonna noortele kaasaegsemad treeningtingimused
treeninggruppidele.
Oleme saanud hulgaliselt positiivset tagasisidet spordiliitudelt, et meil on strateegiliselt hea
asukoht aastaringseks sportimiseks, treeninglaagrite ja võistluste läbiviimiseks. Asume
Tallinnast 35 minuti tee kaugusel, meri on 5 km , järv 1,5 km ning jõgi 1 km kaugusel; ujula
Loksal ja Kuusalus. Paikneme Lahemaa suurepärasel parkmetsa erinevate pinnavormidega
maastikualal. Samuti asuvad meie spordirajad ja väljakud sõmeral pinnasel, mis
vihmaperioodidel jäävad kuivaks.
Seoses eelnimetatuga on meil olnud Eesti Kergejõustiku-, Suusa-, Jalgratta- ja Invaspordi
liitudega läbirääkimised, et leida Kolgaküla spordibaasile kõige optimaalsem rakendus.
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Kuna piirkonnas on valminud mitmeid suurepäraseid spordirajatisi: Kuusalus ujula koos
mitmeotstarbeliste spordisaalidega, Loksal ujula, kus on ka suur spordisaal korv- ja võrkpalli
tarvis, samuti Võsul kaasaegne spordihall. Need kõik annavad võimaluse sportimiseks
siseruumides, on alati seotud teatud arvuliste piirangutega, reeglina kasutajale igakordse
rahalise kulutusega ning eeldab ka sealjuures teatud spordiala valdamise oskust ning taset.
Samal ajal puudub aga meie piirkonnas samaväärset tervise- ja spordikeskust
välisspordialadega tegelemiseks.
Võttes aluseks, et asume suhteliselt toimimispiirkonna keskel, välispordialade maastiku
seisukohalt vägagi sobivas paigas, omame nende tarvis ka rajatisi ning arvestades ka
spordiklubi pikaajalisi kogemusi ning võttes aluseks ka Kuusalu valla arengukava aastateks
2007-2025, teeme Kuusalu Vallavalitsusele ettepaneku rajada Kolgaküla külla kaasaegne
piirkondlik tervise- ja spordikeskus aastaringse kasutamisvõimalusega võistluste ning
treeninglaagrite läbiviimiseks, mis vastaks ka invasportlastele mõeldud ürituste korraldamise
nõuetele.
Oleme kavandanud käesolevas arengukavas esmapilgul küllaltki palju objekte. Kuid lähtume
kompleksse terviku loomise põhimõttest, et rahuldada võimalikult erinevate huvigruppide
harrastussoove. Samas mõistame, et iga spordirajatise lõplik valmisehitamine teostub järkjärgult ja saab teoks alles siis, kui selleks on täidetud vastavad tingimused ning olemas
rahaline kate.
Järgnev arengukava objektide kaupa on koostatud ja läbiarutatud spordiklubi liikmetega
aastase ühistööga ning lõplikult kinnitatud MTÜ Kolgaküla Spordiklubi Rada liikmete
üldkoosolekul 24. jaanuaril 2010.
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