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Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia
aastateks 2020 -2025 vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 ning
Häädemeeste valla põhimääruse § 81 lg 6 alusel.
§ 1. Vastu võtta Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2025
(lisatud).
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
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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 on kohaliku omavalitsuse
volikogu ainupädevuses otsustada arengukava vastuvõtmine.
Häädemeeste valla põhimääruse § 81 lg 6 kohaselt on volikogu ainupädevuses otsustada
arengukava vastuvõtmine.
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
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.
Häädemeeste valla arengukava 2020–2025 teksti osas 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.
Arengukaval on kaks lisa. Lisa 1 tegevuskava, milles on välja toodud investeeringute vajadus
aastate lõikes ning lisa 2, Eelarvestrateegia, mis on aluseks eelarve koostamisel, kohustuste
võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks
toetuse taotlemisel.
Peale arengukava I lugemist volikogus ja vastavalt volikogu liikmete ettepanekule on
arengukava seletuskirja ja tegevuskava osa tehtud järgmised muudatused:
Arengukava teksti osa
Lk.7 P. 2.2 Häädemeeste valla visioon ja tegevuste eesmärgid
Asendada lause “anda kõigile lastele võimalus omandada vähemalt tagada kvaliteetne
põhiharidust koduvallas” lausega


tagada kõigile lastele kvaliteetne põhiharidust koduvallas;( tekstis esialgu jäetud punaseks,
maha minev siniseks)

Lk. 9 tabel 1 Lisatud tabelisse Rahvastiku arvu muutus +/- 2018
Lausetes: ”Alates 2010. aastast on valla elanikkond loomuliku iibe ja mehhaanilise rände tõttu
vähenenud 319 inimese võrra, 2018.aastaga võrreldes 81 võrra (lisatud 2018). Saabujaid on enim
(lisatud) Reiu ja Laadi küladesse. 2010 aasta võrdluses aga Tahkuranna külla. (maha) piirkonda.
Lk 23 P. 4.6 Haridus
Õpetajaskonna kõrge keskmine vanus asendatud lausega
 “Pedagoogide keskmisest vanusest lähtuvalt on probleemiks järelkasv ehk noorte õpetajate
osakaalu vähesus.”
Lk 46 6.1. Häädemeeste valla tegevuste eesmärgid
Asendada lause “anda kõigile lastele võimalus omandada vähemalt tagada kvaliteetne
põhiharidust koduvallas” lausega


tagada kõigile lastele kvaliteetne põhiharidust koduvallas;( tekstis esialgu jäetud punaseks,
maha minev siniseks)

Lk 56 ja 57 P. 8.2 Prioriteedid 2021. aastal
Korrigeeritud on 2021 prioriteete nii tegevusi kui nende järjekorda, lõplik nimekiri:
1. Häädemeeste vallamaja ja KSK hoone (Pargi tee 1 ja lasteaia hoone Pargi tee 3
(rekonstrueerimine (hoonete seinte ja katuse soojustamine ning uus fassaad);
2. Häädemeeste muusikakooli õpikeskkonna parendamine (siseviimistlustööd, kütte-,
ventilatsiooni - ja elektrisüsteemide ehitamine/renoveerimine;

3. Häädemeeste teenuskeskuse (endine vallamaja) hoone rekonstrueerimine (siseviimistlustööd,
küte, ventilatsiooni ja elektrisüsteemide rekonstrueerimine/ehitamine ja külastuskeskuse
loomine(muuseum ja turismiinfopunkt);
4. Uulu lasteaia laiendus, 6.rühmaruum sh ventilatsioonisüsteemi rajamine ja õueala
uuendamine;
5. Kergliiklustee sildade või tunnelite ehitus (Tahkuranna kooli juures);
6. Mänguväljakute uuendamine Uulus ja Võistes, ehitamine Häädemeestele(Laredei tn);
7. Võiste sotsiaalmaja renoveerimine;
8. Tahkuranna Lasteaed Algkooli koolihoone õppeklasside ja küttesüsteemide renoveerimine;
9. Uulu Põhikooli söökla renoveerimine ja toidulifti paigaldamine;
10. Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine- ja renoveerimine vastavalt eelprojektile ja
tasuvusuuringutele, vastavalt ÜVK arengukavale (Häädemeeste aleviku ÜVK rekonstrueerimine
ja laiendus);
11. Võiste aleviku kujundamine kalurikülaks;
12. Häädemeeste aleviku kujundusprojekti koostamine ja elluviimine;
13. Häädemeeste lasteaia elektri-, ventilatsiooni- ja küttesüsteemi uuendamine;
14. Häädemeeste staadioni rekonstrueerimisprojekti koostamine;
15. Vana-Ikla piiripunkti korrastamine ja väljaarendamine;
16. Tänavavalgustusalade laiendamine, bussipeatuste valgustamine ja valla teede
rekonstrueerimine (vastavalt teehoiukavale);
Tegevuskavasse lisatud ettepanekut tegevustesse.
Tegevuskava tabel 2 Arendus ja majandus
2.1.1 Ülesanne: Luua võimalusi ettevõtlusega alustamiseks/parandamiseks, toimib koostöö teiste
omavalitsustega
Väikesadamate arendamine ja arendamise toetamine (Võiste, Jaagupi, Treimani, lisada
tegevustesse Rannametsa, Forelli)
2.1.3 Ülesanne: Tagada arendustegevuseks vajalike strateegiliste dokumentide olemasolu
Tegevusest: Tervise- ja lapse heaolu profiili koostamine võtta maha lapse,
jääb Tervise ja heaolu profiili koostamine
Lisada tegevused:
Häädemeeste valla jäätmekava 2021-2026 koostamine.
Häädemeeste valla arengukava 2021 -2026 koostamine.
Tegevuskava tabel 3 Tehniline infrastruktuur
3.1.1 Ülesanne: Teedevõrgu, sh kergliiklusteede ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt
teehoiukavale. On loodud erinevaid liikumisviise integreeriv, elanike vajadusi arvestav ning
keskkonnasõbralik liikumiskeskkond
Tegevus: Kergliiklusteede sildade või tunnelite ehitus Tahkuranna kooli juures ja Uulu
bussipeatuses viia lahku Tahkuranna kooli ja Uulu bussipeatuse juures.
Jääb:
Kergliiklusteede sildade või tunnelite ehitus Tahkuranna kooli juures bussipeatuses,
summa 2021 350 000.-. 2022 summa läheb maha.
Kergliiklusteede sildade või tunnelite ehitus
summadeta

Uulu bussipeatuses. Jääb tegevusena ilma

3.1.2 Ülesanne: Ehitada ja uuendada valla vee- ja kanalisatsiooniobjekte vastavalt ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arengukavale.
Tegevus: Häädemeeste aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendus 2021 -2022 jääb tabelisse
ilma summadeta.
Tegevus: Üleujutusalas oleva Häädemeeste aleviku biopuhasti rekonstrueerimine2022 jääb
tabelisse ilma summadeta.

3.1.5 Ülesanne: Tagada hajaasustusega piirkondades elavate perede head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades
Tegevus: Hajaasustuse programmi tegevuste toetamine
Võtta maha summa 120 000 aasta 2021 ja asendada see summaga 150 000 kuna riigi poolne
toetus suurenes.
Tegevuskava tabel 4: Kultuur, sport ja vaba aeg
4.1.4 Ülesanne: Aktiivne ja terve vallakodanik
Tegevusest: Tervise- ja lapse heaolu profiili koostamine võtta maha lapse,
jääb Tervise ja heaolu profiili koostamine.
Tegevuskava tabel 5 Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
5.1.1 Ülesanne: Tagada kõigile elanikkonna gruppidele rahuldav elukvaliteet ja võrdsed
võimalused hõives osalemiseks
Tegevus: Võiste sotsiaalmaja renoveerimine, maha jätkamine.
Tegevus: Valla avalikesse hoonetesse ligipääsu tagamiseks inva(kald)teede rajamine sh
Häädemeeste Perearsti-keskusesse liftmooduli projekteerimine, maha rajamine. Summa
2021.aastal 5000.Tegevuskava tabel 6: Haridus ja noorsootöö
6.1.1 Ülesanne
Tagada jätkuvalt kõigile valla eelkooliealistele lastele võimalus omandada alusharidust.
Lisada tegevus
Kabli lasteaia hoone lammutamine/moodul/rekonstrueerimine/liginullenergia hoone ehitamine ümber struktureerimine, aastad 2020, 2021, 2022.

Eelnõu algataja: Vallavalitsus
Eelnõu ja seletuskirja koostaja
Tiiu Sommer
arendusspetsialist
Kuupäev: 16.11.2020

