Virtsu Arenguselts MTÜ
VÕIMALUSED:
Eesmärkide seadmisel oleme lähtunud Virtsu ja lähiümbruse võimalustest:

Meie soodus geograafiline asukoht – võrdne kaugus Lääne Eesti keskustesse, Haapsalu 70km, Pärnu
70km, Kuressaare 80km, Märjamaa 80km. Avatus merele.

Meie loodus – meri, liigirikas taimkate, lindude rändeteel asumine, pehmem merelisem kliima.

Meil on väga hea elektrienergiaga varustatus, side (asulat läbiv valguskaabel), vee- ja
kanalisatsioonivõrk, heas korras põhiteede võrk, bussiliiklus – ühendus Eesti suuremate linnadega

Meil on kasutada – dolomiit, turvas, meremuda, tuulenergia, päikselisi päevi keskmisest rohkem
(EMHI andmetel). Merele ja päikesele avatud läänerannik ja Eestis väheesinev lõunarannajoon.

Meie eelisteks on – sadamate olemasolu, palju läbisõitjaid (1,3 milj. parvlaevareisijat aastas, nendest
100 tuh. turisti). Tööjõu olemasolu. Potentsiaalsete elamispindade olemasolu uutele töötajatele.
Krundid ettevõtluseks ja elamuehituseks. Ettevõtlikud inimesed.
EESMÄRGID aastani 2020:
Seltsi põhieesmärgiks on jõuda taas Virtsu elanike arvu kasvuni. Selleks luuakse töökohti ja muudetakse
elukeskkonda atraktiivsemaks, kaasajastades hariduse-, kultuurielu-, puhkuse- ja vabaaja veetmise võimalusi,
korrastatakse teedevõrku ja asula üdist infrastruktuuri järgneva kava alusel:
Ettevõtlus
 Töökohtade loomine ettevõtluskeskuse rajamisega – detailplaneering koostatud, rahastus taotlemisel
(soovi on avaldanud metallitöö- ja alltöövõtu ettevõtted, arvuti-, hooldus- ja, autohooldusfirmad,
büroopindu soovivad transpordifirma, vahendusfirma jt.)
 Kaubandus- ja teeninduskeskuse idee arendamine raudtee kaubalao ümbruses (püüda Saaremaalt
tulijaid)
 Turismiettevõtluse arendamine - ühtse turismikontseptsiooni väljatöötamine ja arendamine
piirkonnas – tugineb turismigruppide vastuvõtmise võimekuse loomisel piirkonnas (mõisa tall Virtsus)
Turism ja puhkemajandus
 Virtsu vasallilinnuse taastamine- 2014 aastal alustati konserveerimistöödega edelatornist.
 Mõisa pargi edasine arendamine vabaaja veetmise kohana ( piirdemüür, haljastus ja väravahoone).
 Vanaluubi puhkeplatsi ja matkaradade võrgustiku edasine arendamine.
 Rahvamaja ja Turismikeskuse ehitamine Virtsu Mõisa postihobuste talli baasil.
Haridus
 Tehnoloogia- ja majanduskallaku sisseviimine Virtsu Kooli ja kooli jätkuv kaasajastamine.
 Elukestva õppe edendamiseks loodud kaugtöövõimalusega Virtsu E-hariduskeskuse edasiarendamine.
 Mereharidus huviringina, et meri ja inimene rohkem kokku viia ja säilitada rannarahva traditsioone.
Sport ja vaba aeg
 Virtsu Spordiväljaku arendamine (staadion, palliplatsid ja jalgpalliväljak)
 Virtsu kooli ümbrusesse Vabaajakeskuse loomine, kuhu paigaldatakse vabaõhu virgutusseadmed,
ehitatakse Disc Golfi rada ning Skatepark, mis koos Spordiväljaku ja mõisapargiga pakutavaid võimalusi
aktiivseks puhkuseks (projektdokumentatsioon koostatud).
 Koostöö Virtsu spordiseltsidega
 Huviringidele ruumide ehitamine mõisa talli - projekteerimisel
Heakord ja teede- tänavatevõrk
 Virtsu tänavad mustkatte alla – eelkõige Puhtu tee (2014 suur osa tehtud)
 Virtsu kolme „küla“ ühendamine tänavatevõrguga.
 Tänavavalgustussüsteemide kaasajastamine – LED valgustid, tuule ja päikesenergia kasutus
 Heakorrafirma loomine – on loodud
 Heakorrakonkurssi „Kaunis Virtsu“ jätkamine
 Probleemsete kinnistutega tegelemine
 Koduümbrusest hooliva mõtteviisi propageerimine
Kogukond

Seltsielu ja ühistöö propageerimine, kogukonna aktiivsuse suurendamine.

Mõisa tallidest rahvamaja/turismikeskuse ja seltsimaja/muuseumihoone ehitus – I rahastus saadud

Virtsu mõisa pargi piirkonda kabeli ehituse idee arendamine

Naabrivalve liikumise algatamine

