Häädemeeste valla arengukava 2020 -2025 ettepanekud AK-sse tegevuskva osas
Tegevuskava tabel 1 Juhtimine, regionaalhaldus
Suurenenud on juhtimis- ja koostöövõimekus, institutsionaalne suutlikkus ning inimeste ameti- ja
erialane võimekus - vallaelanike teenistuses on kompetentne ja haldussuutlik ametnikkond ja
volikogu – maha
Ülesanne 1
Tõsta avalike teenuste kvaliteeti
1.Noorte volikogu tegevuse jõustamine
2.Puuetega inimeste hoolekande spetsialisti ametikoha loomine, 2021
3.Häädemeeste valla raamatukogude ühendamine üheks asutuseks, 2021.
Tegevuskava tabel 2 Arendus ja majandus
Ülesanne 1
Luua võimalusi
omavalitsustega

ettevõtlusega

alustamiseks/parandamiseks,

toimib

koostöö

teiste

1.Häädemeeste aleviku ettevõtluspiirkonna arendamine/remont (vesi, kanal, juurdepääsud,
tänavavalgustus, side. Maha - (2020 või 2021 Tööstuse ja Aiandi tn mustkate ja valgustus)
2.Vallale kuuluvate kinnistute arendamine/võõrandamine (Tõllapulga 1, Silla tee 4, Lillepõllu,
Staadioni tänava, Kanali puurkaevu, Edela, Looderanna kinnistud) – koondasime 5 tegevuse rida
üheks.
3.Loomade varjupaik (osalemine POL ühisprojektis), 2021 – 42 032 eurot.
4.Väikesadamate arendamine ja arendamise toetamine (Võiste, Jaagupi, lisatud Treimani).
Ülesanne 2
Loodusressursside tõhus kasutus - luua turismitegevuseks soodsad võimalused, korrastades
üldkasutatavad puhke- ja rekreatsioonialad
1.Golfiväljakute ja sellega kaasneva infrastruktuuri arendamise toetamine/võõrandamine Reiu
külas.
2. Jalgrattateede ja liikumisradade võrgustiku arendamine, ühisprojektides osalemine – koondasime
2 tegevuse rida üheks.
3.Häädemeeste teenuskeskuse (endine vallamaja)hoone rekonstrueerimine (siseviimistlustööd, küte,
ventilatsioon- ja elektrisüsteemide rekonstrueerimine/ ehitamine) ja külastuskeskuse loomine
(muuseum ja turismiinfopunkt. (2020 sisetööd) – 2021 150 000 eurot.
4.Häädemeeste Suurküla rannatee ja parkla sh valgustuse rajamine
5.Häädemeeste aleviku kujundusprojekti koostamine ja elluviimine(aleviku sissesõidusilt ja
teenuskeskuse ümbrus 2021
6.Kalakohviku ja majutushoone rajamine Võistesse.
7.Metsapoole vana koolihoone katuse vahetus
8.Avalike ranna-alade arendamine sh puhkekohtade rajamine (Treimani, Kabli, Kihnulaiu,
Tahkuranna, Uulu, Reiu) - ridade 45, 46, 48 tegevused kokku viidud.
9. Välireklaami, infotahvlite paigaldamine.
10.Kaartide, infovoldikute ja brošüüride koostamine – trükkimine maha.

Ülesanne 3
Tagada arendustegevuseks vajalike strateegiliste dokumentide olemasolu
1.Tervise- ja lapse heaolu profiili koostamine
Tegevuskava tabel 3: Tehniline infrastruktuur
Ülesanne 1
Teedevõrgu, sh kergliiklusteede ehitamine ja rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale. On
loodud erinevaid liikumisviise integreeriv, elanike vajadusi arvestav ning keskkonnasõbralik
liikumiskeskkond
1.Kergliiklustee jätkamine Uulust Siimu teeni ning Võistes Sadama tee ääres ehituse jätkamine
2.Rae tee ja Postitee ajutine kergliiklustee Via Baltica äärde
3.Kergliiklustee Ikla-Rannametsa-Võiste-Uulu koos valgustusega
4.Kergliiklustee Asuja tee äärde Häädemeestel
5.Teehoiukava uuendamine ja elluviimine maha -Tänavavalgustusalade loomine ja laiendamine,
bussioote paviljonide paigaldamine ja valgustamine, kergliiklusteede rajamine ja valla teede
rekonstrueerimine vastavalt teehoiukavale ja riigi poolt eraldatud teehoiu toetusele
6.Erateede rekonstrueerimistoetus
7. Maha - Pärnu rattaringluse(jalgrattaparklate ja rendijalgrataste süsteemi arendamine)
Ülesanne 2
Ehitada ja uuendada valla vee- ja
kanalisatsiooni arengukavale

kanalisatsiooniobjekte vastavalt ühisveevärgi ja -

1.Vee- ja kanalisatsiooni ehitamine- ja renoveerimine vastavalt ÜVK arendamise kavale,
tehnoloogilistele projektidele , maha - eelprojektidele ja tasuvusuuringutele (Võiste vee- ja
kanalisatsioonitrasside, reoveepumpla ja -puhasti renoveerimine 2020-2021)
2.Võiste vee- ja kanalisatsioonitrasside, reoveepumpla ja -puhasti renoveerimine 20202021(Veetrass mööda Sadama tänavat Mäe tänavani ja Mäe tänava veetrassi renoveerimine sh
projekteerimine)
3.Häädemeeste aleviku ÜVK rek ja laiendus 2021 -2022
4.Üleujutusalas oleva Häädemeeste aleviku biopuhasti rekonstrueerimine
Ülesanne 4 Tõsta energia tõhusust
1.Häädemeeste vallamaja ja KSK (Pargi tee1 rekonstrueerimine) - maha ja lasteaia hoone
2.Häädemeeste valla Uulu lasteaia hoone (Pargi tee 3) rekonstrueerimine
3.Häädemeeste vallamaja (Pargi tee1 asuva lasteaia õue ja mängualade poolse fassaadiosa
renoveerimine)
4. Maha - Olemasolevate tänavavalgustusalade (piirkondade) rekonstrueerimine kuna kolmandat
taotlusvooru ei tule.
Tegevuskava tabel 4 Kultuur, sport, vaba aeg
Ülesanne 1
Tagada valla kultuuri- , spordi- ja seltsielu jätkumiseks vajalike tingimuste olemasolu
1.Kabli seltsimaja arendamine, maha - renoveerimine sh ventilatsioonisüsteem
2.Külakeskuse Tahku Tare rekonstrueerimise jätkamine koos õueala rekonstrueerimise ja hoone
sisustamisega ning kanalisatsiooni välissüsteemide rajamisega, maha - ja tuletõrje veevõtukoha.
3. Maha - Uulu külakeskuse ja muuseumi rajamine.

4. Maha - Uulu külaplatsi rajamine, sh vabaõhulava ehitamine.
5.Maha - Teisaldatava põranda ja lava soetamine vabaõhu ürituste korraldamiseks.
6.Maha - Kultuuri ja spordi toetamine vastavalt esitatud taotlustele.
7. Valla ajaloo ja vallaga seotud isikute mälestuse jäädvustamine – ajalootuba, muuseumite
ekspositsioonide kaasajastamine, maha - trükised, infotahvlid sh raamat Häädemeeste 1990 -2017
Ülesanne 2 Luua mitmekülgsed võimalused tervise- ja rahvaspordi harrastamiseks
1. Külaplatside sh mängu- ja palliplatside rajamise toetamine, maha - Väiksematesse küladesse.
2.Maha - Motokrossiraja planeerimine ja ehitamine
3. Maha - Motokeskuse rajamine Võistesse
Ülesanne 3 Luua - maha. Mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks
1.Vabaõhu jõulinnakute rajamine Uulu, Võistesse. Maha -saalide.
2.Võiste mänguväljaku uuendamine (atraktsioonid, aed, välisvalgustus ja pingid.
3.Häädemeeste aleviku (Laredei tn) mänguväljak rajamine.
4.Uulu mänguväljaku uuendamine.
5.Maha - valla. Jõusaalide vahendite uuendamine.
Ülesanne 4 Aktiivne ja terve vallakodanik
1.Valla elanike tervisekäitumise seire ning tervistavate tegevuste korraldamine ja läbiviimine.
2.Tervise- ja lapse heaolu profiili koostamine.
3.Maha - Valla elanike tervisekäitumise uuringu läbiviimine.
Tegevuskava tabel 5: Sotsiaalhoolekanne, tervishoid
Ülesanne 1 Tagada kõigile elanikkonna gruppidele rahuldav elukvaliteet ja võrdsed
võimalused hõives osalemiseks
1.Maha - Häädemeeste hooldekodu laiendamine.
2.Maha - Häädemeeste hooldekodu renoveerimine
3.Maha -Teenuskohtade kohandamine dementsusega inimestele Häädemeeste hooldekodus
4.Maha - Võiste sotsiaalmaja laiendamine.
5.Sotsiaalmaja renoveerimise jätkamine, maha Võiste
6.Massiaru sotsiaalmaja võõrandamine
7.Sotsiaalhoolekande teenuste arendamine koostöös kolmanda sektori ja teiste omavalitsustega sh.
Sotsiaaltransport, maha - ja koduhooldusteenus.
8.Valla avalikesse hoonetesse ligipääsu tagamiseks inva(kald)teede rajamine sh Häädemeeste
Perearstikeskusesse liftmooduli rajamine.
9.Puuetega inimeste hoolekande spetsialisti ametikoha loomine.
10.Võiste arstipunkti ja sotsiaaltöötaja ruumide remont
Tegevuskava tabel 6: Haridus ja noorsootöö
Ülesanne 1 Tagada jätkuvalt kõigile valla eelkooliealistele lastele võimalus omandada
alusharidust
1.Maha - Lasteaiakohtade loomine koostöös Pärnu linna kui lähiümbruse omavalitsusega 20192020.
2.Häädemeeste lasteaia kaasajastamine (2021 kütte-, ventilatsiooni, elektrisüsteemide ja piirdeaia
uuendamine.
3. Üle viidud tegevuskava tabelisse 4 Ülesanne 1 alla
Võiste mänguväljaku uuendamine (atraktsioonid, aed, välisvalgustus ja pingid.
Häädemeeste aleviku (Laredei tn) mänguväljak rajamine.
Uulu mänguväljaku uuendamine.

4.Maha - Mängu- ja spordiväljakute rajamine küladesse.
5.Tahkuranna
Lasteaed
Algkooli
koolihoone
renoveerimine(küttesüsteemid 2021).

õppeklasside

ja

küttesüsteemide

Ülesanne 2 Tagada võimalused kooliõpilaste mitmekülgseks arenguks
1.Maha - Uulu Põhikooli laiendamine (klassiruumid, aula).
2.Tahkuranna lasteaed-algkooli lasteaia hoone ventilatsiooni süsteemi rajamine ja köögi
ventilatsiooni (toru diameeter liiga väike, et paigaldada uus mootor) uuendamine.
3.Tahkuranna lasteaed-algkooli õueala valgustuse(tagumine osa) väljaehitamine.
4.Häädemeeste keskkooli ventilatsioonisüsteemi uuendamine, maha katuse ja.
5.Häädemeeste staadioni rekonstrueerimine (sh ehitusprojekti koostamine).
6.Õuesõppeklasside loomine haridusasutuste juurde.
7. Maha - Sportlike tegevuste propageerimine.
8.Häädemeeste Muusikakooli õpikeskkonna parendamine (maha - 2019 välistööd, 2021
siseviimistlustööd, kütte, ventilatsioon ja elektrisüsteemid ehitamine/renoveerimine).
9.Häädemeeste Keskkooli vana võimla ümberehitamine, mahas - õpperuumideks.
10.Maha - Laste loovuse arendamiseks vastavates projektides osalemine.
Ülesanne 3 Noorte huvi tõstmine kodukoha vastu läbi erinevate tegevusvõimaluste
1.Skate pargi rajamine Uulu ja Võiste (rula-, BMX ja rulluisupark), maha. Häädemeeste.
Tegevuskava tabel 7: Heakord, loodus- ja keskkonnakaitse
Ülesanne 2 Tagada valla üldine heakord ja väärtustada elukeskkonda
1.Maha - Avalikele teedele viitade ja infotahvlite paigaldamine.
2.Maha - Korraldatud jäätmeveo süsteemi rakendamine kõigile (v.a põhjendatud erandid)
majapidamistele - jäätmeregistri kasutamine juhtimisvahendina.
3.Jäätmejaama rajamine.
4.Maha - Kallasrajale juurdepääsude tagamine
Ülesanne 3 Hoida korras ja laiendada valla pargialasid
1.Pargi – maha, Valla avalike alade määratlemine ja korrashoid, maha - Uulus ja Häädemeestel.

