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HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Kabli,

29.oktoober 2020 nr

Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2020 -2025 vastuvõtmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 ja
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 alusel, arvestades
sama seaduse § 706 tulenevat erisust, mille kohaselt peavad 2020. aastal arengukava ja
eelarvestrateegia hõlmama vähemalt nelja eelseisvat aastat 1.detsembri seisuga.

§ 1. Võtta vastu Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2025
(lisatud).
§ 2. Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 24.10.2019 määrus nr 16 ”Häädemeeste
valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2024 vastuvõtmine” (RT IV, 05.11.2019,
20).
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Soopalu
volikogu esimees

SELETUSKIRI
Määruse eelnõu “Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2025
vastuvõtmine“ juurde
Eelnõu eesmärk
Kinnitada Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020 -2025.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 kohaselt kuulub volikogu ainupädevusse
muuhulgas valla või linna arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine ning muutmine. Sama
seaduse § 372 lõige 7 sätestab: Valla- või linnavolikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia
määrusega hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtpäevaks, s.t. et arengukava ja
eelarvestrateegia peavad olema vastu võetud enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist, kusjuures
lõike 3 kohaselt arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga
vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, Sama seaduse § 706 sätestab erisuse, mille kohaselt
peavad 2020. aastal arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama vähemalt nelja eelseisvat aastat
1.detsembri seisuga
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 kohaselt eelarvestrateegia
koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate
tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel, menetlemisel, vastuvõtmisel ja
avalikustamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 372.
Eelnõu sisu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt peab igal vallal ja linnal olema arengukava,
mis on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukavas
esitatakse majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning loodus-keskkonna ja
rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; probleemide ja võimaluste
hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes; tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid
koos taotletava mõjuga ning strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava
perioodi lõpuni. Samuti esitatakse arengukavas kohalike omavalitsuste ühinemislepingus kokku
lepitud investeeringud ja arendustegevused.
Häädemeeste valla arengukava koostamise peaeesmärk on tagada järgnevatel aastatel erinevate
tegevusvaldkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Häädemeeste vald soovib arengukava
elluviimisega parandada valla elanike elukvaliteeti ning muuta vald investoritele ja külalistele
senisest veelgi atraktiivsemaks.
Arengukava on aluseks Häädemeeste valla eelarvestrateegia ja eelarve koostamisel, kohustuste
võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks
toetuse taotlemisel.
Häädemeeste valla arengukavast lähtutakse valdkondlike ja Häädemeeste Vallavalitsuse
hallatavate asutuste arengudokumentide koostamisel.
Käesolev Häädemeeste valla arengukava on koostatud aastateks 2020-2025. Valitud ajavahemik
võimaldab Häädemeeste valla arengu kavandamisel silmas pidada pikemaajalist perspektiivi.
Arengukava elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse Häädemeeste valla
eelarvestrateegias, mille eesmärk on tagada valla jätkusuutlik eelarvepoliitika, mis seob
arengukava strateegiliste eesmärkide täitmise olemasolevate ressurssidega ja tagab stabiilse
arengu realistliku planeerimise kaudu. Täpsemini nähakse arengukava elluviimiseks vajalikud
vahendid ette igal aastal koostatavas vallaeelarves. Häädemeeste valla arengukavas kajastatud
eesmärkide saavutamiseks on kavas kaasata ka riigi, erasektori ja mittetulundussektori ressursse,
samuti Euroopa Liidu struktuuritoetusi.

Häädemeeste valla arengukavas 2020-2025 püstitatud eesmärke ja kavandatud tegevusi viivad
ellu vallavolikogu ja vallavalitsus, vallavalitsuse hallatavad asutused, ning valla osalusega
äriühingud, samuti koostööpartnerid avalikust, era- ja mittetulundussektorist.
Häädemeeste valla arengukava koostamisel on võetud arvesse ja kajastatud valla kui terviku
vajadusi. Paljude tegevuste elluviimise tulemuslikkus sõltub koostööst ning riigi ja erasektori
toetusest. Samuti pole arengukava koostamisel piirdutud vaid seadustest tulenevate kohaliku
omavalitsuse ülesannetega, kajastatud on ka tegevusi, mis ei ole vallavolikogu ja vallavalitsuse
pädevuses ning kus Häädemeeste valla esindajad saavad osaleda vaid huvigrupina.
Arengukava aastateks 2020-2025 (tegevuskava) seab keskseks eesmärgiks valla elanike heaolu ja
Häädemeeste valla konkurentsivõime. Arengu kavandamisel on püütud tagada, et eesmärgid ning
tegevused väljendaksid samu eelistusi ja põhiväärtusi, mis on olulised vallaelanike jaoks.
Arengukaval on kaks lisa. Eelarvestrateegia on aluseks eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel,
varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse
taotlemisel.
Häädemeeste valla arengukava 2020-2025 seletuskirjas antakse lühiülevaade Häädemeeste valla
hetkeseisust ja väliskeskkonna (keskkond, maakasutus, ettevõtlus, turism ja puhkemajandus,
infrastruktuur ja kommunaalmajandus, haridus, kultuur, sport ja vaba aeg, sotsiaalvaldkond,
turvalisus) hetkeolukorrast. Kajastatud on swot-analüüs valdkondade lõikes, Häädemeeste valla
visioon aastaks 2030+ ning valdkondlikud strateegilised arengusuunad, alaeesmärgid ja
tegevused nende saavutamiseks, lõpuosas esitatakse arengukava seire ja muutmise põhimõtted.
Koroonakriisist põhjustatud eriolukorra tõttu toimus riigi eelarvestrateegia aastateks 2021-2024
vastuvõtmine septembris, et KOVid saaksid arvestada riigi eelarvestrateegia põhimõtetega,
otsustas Riigikogu 2020. a suhtes KOV arengukava muutmise ja eelarvestrateegia tähtaega
pikendada. Sellest tulenevalt peame valla arengukava juurde kuuluva eelarvestrateegia
avalikustama hiljemalt 15.detsembriks 2020.
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