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Põlva vald



Minust

• 1988 lõpetasin Põlva Keskkooli

• 1988 -1994 EPA põllumajanduse 
mehhaniseerimine

• 1993 -1996 Orava abivallavanem 

• 1996 - 2005 Põlva valla majandusnõunik

• 2005 juuni - 2013 Orava vallavanem

• 2013 juuli – jaan 2015 ATKO Põlva osakonna 
tegevjuht

• 2015 - … uued väljakutsed ….



Uibujärve Eesti kaardil



Uibujärve küla



Lairiba jõudis Uibujärve piirile



Millised on võimalused

• WIFI

• WIMAX

• 4G 

• Vasekaablid

• Valguskaabel



Milleks lairiba?

• Õppimiseks

• Töötamiseks

• Sotsiaalhooldus - vanurite koduhooldus

• Turvalisus - valvekaamerad läbi neti

• Meelelahutus - saated, kontserdid, ülekanded täna 
HD - homme 4K, online streem

• Pildid, videod ja andmed pilves

• Kodujuhtimine - küte, ventilatsioon, külmkapi sisu



Miks ei saa?

• Investeering kallis ja ei tasu äriliselt ära!

• Liiga vähe kliente, liiga pikad vahemaad

• Kõik ei taha, või ei tea tahta - eakad, 
vähekindlustatud, pole kindel

• Vasekaablid on vanad, neid ei ole piisavalt, 
vajavad energiat tarbivaid vaheseadmeid, 
elektriliitumisi



Kuidas saab?

• Euroopa Komisjon: Euroopa Liit pakub rahalisi vahendeid ja toetust
lairiba arendamiseks

• Mille jaoks on ühendatud kogukondade algatust vaja?

• Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on, et aastaks 2020 oleks kõigil 
ELi majapidamistel lairibaühendus kiirusega vähemalt 30 Mbps ja et 
50% kodumajapidamisi kasutaks internetiühendust kiirusega 
vähemalt 100 Mbps

• Lairibavõrkudesse ei investeerita piisavalt ning praeguste andmete 
kohaselt on internetiühendus kiirusega 30 Mbps kättesaadav 64% 
ELi majapidamistele ja vaid 3% ühendustest on kiirusega 100 Mbps

• Kiire lairibaühenduse võrkude areng on aeglane eelkõige äärelinna-
ja maapiirkondades ja majanduslikult mahajäänud piirkondades. 
Vaid 18 protsendil Euroopa maapiirkondade majapidamistest on 
juurdepääs ülikiirele lairibaühendusele



Mida on vaja projekti 

teostamiseks?

• Projekti taotlus

• Finantseerimine

• Tehnilise lahendusvalik

• Organisatsiooniline ülesehitus

• Kokkuleppeid ja koostööd



Tehnilised lahendused

• Torustikud?

• Igale kodule kiud?

• Ükskiud tervele külale?

• Standardid



Rahastus

• Kes on taotleja

• Kaasfinantseerijad

• Rahastusallikad



Organisatsioonilised lahendused

• Taotleja

• Arendaja

• Koostöö (KOV, ELASA, kogukonnad)

• Haldaja

• Suhted teenuspakkujatega 



Tänan kuulamast!


