VÄLJAVÕTE HÄÄDEMEESTE VALLA 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANDEST
Ülevaade arengukava täitmisest

Valla arengukava olulisemad osad on elualade kaupa sõnastatud strateegilised eesmärgid ja
tegevuskava nende eesmärkide täitmiseks. Strateegilised eesmärgid moodustavad üldisemate
tegutsemisjuhiste kompleksi vallavolikogu poolt kinnitatud Häädemeeste valla arenguvisiooni
realiseerimiseks 2020. aastaks. Ülevaade strateegiliste eesmärkide poole liikumise seisust 2015. a
lõpuks on toodud allpool arengukava täiendatud väljavõtte kujul, milles arendusvaldkondade
eesmärkide ja mõõdikute kirjeldusele on lisatud 2015. aastal saavutatu ja olemasolu korral
kirjeldatud mõõdetavaid tulemusi. Tuleb märkida, et suures osas on hinnatav mõõdetavate väärtuste
suurenemine või vähenemine, kui konkreetseid küsitlusi või loendusi pole läbi viidud. Ühtlasi on
võimaluste piires välja toodud seosed vallaeelarve tegevusalade ja vastavate kuludega. Valla
arengukava ptk. 3.2. Strateegilised eesmärgid ja mõõdikud visiooni poole liikumiseks:

1. Tegus elanikkond – vallas on aktiivsed ja uuendusmeelsed ning oma valla hea käekäigu eest
seisvad inimesed
Mõõdikud:
o

elanike arv

o

kogukondade omaalgatuslike tegevuste arv

o

elanike rahulolu kaasamisega valla ja külade tegemistesse

2. Kultuuripärandi ja elukeskkonna väärtustamine – vallas on omavahel seotud ajaloo,
kultuuripärandi ning looduse hoidmine ja väärtustamine
Mõõdikud:
o

elanikkonna rahulolu pärandkultuuri väärtustamisega ja valla kultuurieluga

o

elanikkonna rahulolu elukeskkonnaga

3. Hea mainega vald - vallal on positiivne maine nii kohalike elanike kui ka ettevõtjate ja
puhkajate seas
o

elanikkonna, ettevõtjate ja puhkajate rahulolu avalike teenustega

o

puhkajate rahulolu vallas pakutavate teenustega

o

ettevõtjate rahulolu avalike teenustega

Rahulolu hindamiseks viiakse läbi uuring valla elanike, ettevõtjate ja puhkajate seas. Uuringu
läbiviimisel rakendame Häädemeeste Keskkooli õpilasi, kes õpivad majandusõpetuse valikainet.

Haridus ja noorsootöö
(seos strateegiliste eesmärkidega 1, 2, 3)
Eesmärgid

Mõõdikud

Saavutatud 2015. a lõpuks

1. Kõikidele valla elanike
registris olevatele lastele
on olemas võimalus
alushariduse
omandamiseks.



Lapsed saavad
lasteaiakohad vanemate
poolt soovitud ajal.



Kõigile lastele on
lasteaiakoht kindlustatud





Kõik kooliastujad on
läbinud alushariduse
õppekava.

Kodustele lastele on loodud
võimalus osaleda
alushariduse tundides

2. Alternatiivsete lapsehoiu
võimaluste toetamine.



Alternatiivset lapsehoiu
võimalust taotlenute ja
rahuldatud taotluste suhe.



Alternatiivse lastehoiu osas
taotlusi ei ole esitatud

3. Häädemeeste Keskkoolis
ja Metsapoole Põhikoolis
on võimalik omandada
konkurentsivõimeline
haridus.



Riigieksamite tulemused.





Soovitud erialal õppima
pääsenute arv.

2015. a riigieksamite
parimad tulemused olid 92
punkti emakeeles ja 70
punkti matemaatikas.
Mediaantulemused eesti
keeles 73, kitsas
matemaatikas 53 ja laias
matemaatikas 29 punkti
(100 võimalikust).



45%
gümnaasiumilõpetajatest
asusid omandama
kõrgharidust, 95%
põhikoolilõpetajatest asusid
edasi õppima

4. Hariduse
mitmekesistamisel
arvestatakse nii piirkonna
ettevõtluse kui ka
loodus- ja
kultuuripärandiga.



Häädemeeste keskkoolis
õpetatakse valikaineid, mis
lähtuvad piirkonna
eripärast.



Valikaineid õpetatakse
vastavalt õpilaste huvidele
ja eelarve võimalustele
(usundiõpetus, riigikaitse,
majandusõpe, uurimistöö)

5. Haridusasutustes on
tagatud õppekava
täitmiseks vajalik
õppekeskkond.



Haridusasutuste
õppekeskkond,
õppevahendid, õpikute
valik, inventar ja tehnilised
vahendid vastavad
kehtestatud nõuetele.



Õppekeskkond,
õppevahendid, õpikud,
inventar, tehnilised
vahendid vastavad
nõuetele. Õpilaste arv ühe
arvuti kohta on Metsapoole



PK-s 6,3 ja Häädemeeste KKs 9,1

Kvalifitseeritud õpetajate
olemasolu.


Õpetajad on absoluutses
enamikus ettenähtud
kvalifikatsiooniga, 86% on
kõrgharidusega



Noorsootöös osalevate
noorte arv.



Noorsootöösse on kaasatud
koolide õpilased



Vallas on tegutsev
huvikool.



Vallas tegutseb muusikakool





Mujal huvikoolides õppijate
arv.

Mujal huvikoolides,
ringides, klubides õpib 21
valla last ja noort

7. Valla noored on
aktiivsed ja kaasatud
valla ettevõtmistesse.



Kaasatud noorte arv.



Kaasatud on koolinoored



Vallas on olemas elujõuline
noorteorganisatsioon.



Vallas iseseisvat
noorteorganisatsiooni ei
ole, osaletakse 4H
tegevuses

8. Õpilased täidavad
koolikohustust.



Koolikohustust rikkuvate
õpilaste arv on langenud
(trend).



Alaealiste komisjoni
jõudnud koolikohustuse
rikkumisi on minimaalselt
(2-3 aastas)

9. Kõigi valla elanike
registris olevatele
erivajadustega (HEV)
lastele on tagatud
tugiteenused alus- ja
keskhariduse
võimetekohase hariduse
omandamiseks.



HEV lastele osutatakse
(tagatakse) kvaliteetseid
tugiteenuseid.



HEV lastele ja õpilastele on
tagatud neile sobivates
tingimustes hariduse
omandamine nii HEV
õppeasutustes (5 õpilast)
kui kodukoolis
õpiabirühmades.

6. Noortele on olemas
mitmekesised
huvihariduse ja
huvitegevuse
võimalused.

Loodus- ja elukeskkond
(seos strateegiliste eesmärkidega 2, 3)
Eesmärgid

Mõõdikud

1. Välja on kujundatud
kaasaegne
infrastruktuur.



Joogivee kvaliteet.



Internetiühenduste kvaliteet.



Tänavavalgustuspunktide arv.



Paranenud on joogivee
kvaliteet Häädemeeste
Keskuse ja Keskkooli
pumplas, teistes
kavandatud

2. Valla territoorium on
hoolitsetud ja
heakorrastatud ning
toimub jäätmete liigiti
kogumine.



Liinibusside graafiku vastavus
vajadustele.



Ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga liitunute arv.



Hajaasustuse programmi toel
ehitatud ja rekonstrueeritud
vee- ning
kanalisatsioonisüsteemide arv



Hooldatud kohalike maanteede
(vallateede) km või avalikus
kasutuses olevate erateede km
arv.



Haljasalad on hooldatud
õigeaegselt.



Vallas on piisavalt
jäätmekogumiskohti.

rekonstrueerimine 20162017


Internetiühenduse
kvaliteet on seoses
valguskaabli
olemasoluga ja tänu
mobiilsetele
lahendustele paranenud,
paljudes piirkondades
siiski veel ebapiisav.
Olemas vastav meede
Leader-strateegias



Tänavavalgustuspunkte
on lisandunud
minimaalselt, 2015. a
uuendati ca 10
olemasolevat.



Liinibusside graafik
vastab enamuse
kasutajate vajadustele
(PÜTK haldusala)



ÜVK liitunute arv 525



Hajaasustuse programmi
toetuse said 2015.a 12
projekti



Hooldatud kohalike
teede, tänavate ja
avalikus kasutuses
erateede pikkus kokku
135,6 km



Haljasalasid hooldavad
hallatavad asutused ja
vallavalitsus olemasoleva
tehnika abil.



Korraldatud jäätmeveo
tingimustes on kõigil
jäätmevaldajatel
kohustus sõlmida
lepingud vedajaga.
Olemas on
pakendikonteinerid (9)

3. Avalikud rannad ja
juurdepääsud randadele
on tähistatud,
korrastatud ja valvatud.



Viitade olemasolu.



Viidastamine on seni
puudulik, kavandatud
projektid 2016-2017



Hooldajate olemasolu või
hoolduslepingutega kaetus.


Kabli randa hooldab
ettevõtja lepingu alusel

4. Kogukond on kaasatud
keskkonnahoiu
korraldamisse.



Keskkonnateadlikkust
suurendavate ettevõtmiste arv.



KIK-i toetusega projektid
koolides ja lasteaedades,
Pärnumaa
loodushariduskeskuse
külastused

5. Loodus-, ajaloo- ja
kultuuriväärtused on
korrastatud ja
tähistatud, info nende
kohta on kättesaadav.



Tähistatud objektide arv.





Avaldatud publikatsioonide ja
teavikute arv piirkonna ajaloo
ja kultuuripärandi kohta.

Objektide tähistamine
seni veel puudulik,
kavandatud projektid
2016-2017



Regulaarselt ilmuvad
artiklid vallalehes, mis on
seotud ajalooliste
tähtpäevadega vallas

6. Elanikkonna tegevusi
oma elukeskkonna
parendamiseks
tunnustatakse.





Elanikke on esitatud
maakondliku Kauni Kodu
auhinna saamiseks,
olemas on valla vastava
konkursi juhend

Tunnustamispõhimõtted on
välja töötatud ja ellu
rakendatud.

Ettevõtlus
(seos strateegiliste eesmärkidega 1, 3)
Eesmärgid

Mõõdikud

1. Puhketeenused on
mitmekesised ja vastavad
külastajate ootustele



Puhkajate rahulolu pakutavate
teenustega.



Teenusepakkujad saavad
regulaarset tagasisidet
puhkajatelt

2. Ettevõtjad osalevad
aktiivselt Romantilise
Rannatee
koostöövõrgustikus



Võrgustikulises tegevuses
osalevate ettevõtjate arv.



13 majutusettevõtjat
Romantilise Rannatee
koostöövõrgustikus

3. Loodud on tööstus- ja
tootmisalade ning –
objektide andmebaas.



Andmebaasi olemasolu.



Andmebaasi
koostamiseks on tehtud
eeltööd

4. Loodud on vallas
tegutsevate ettevõtjate
andmebaas.



Andmebaasi olemasolu.



Olemas on registreeritud
ettevõtjate andmed,
täiendamist vajavad
tegutsemisandmed

5. Valla ettevõtluskeskkonda
turundatakse ühtse
tervikuna.



Ettevõtete arv.



Osaletakse Romantilise
Rannatee
turundusstrateegia
elluviimises

6. Ettevõtlus on keskkonda
säästev.



Probleemsete ettevõtete arv.



Probleemsete ettevõtete
arv on väike seoses
keskkonnasäästlike
meetmete
kasutuselevõtuga –
saasteload jms.

7. Ettevõtjad teevad
koostööd ärivõimaluste
laiendamiseks.



Ärivõimaluste laiendamisega
seotud ühiste ettevõtmiste arv.



Tegutseb MTÜ
Häädemeeste
Ettevõtluskoda,
osaletakse Romantilise
Rannatee võrgustikus

8. Ettevõtjad on kaasatud
otsuste langetamisse.



Koostöös tehtud otsuste alusel
ellu viidud muutuste arv.



Ettevõtjad on kaasatud
volikogu komisjonide
koosseisu, ettevõtjatest
volikogu liikmed.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid
(seos strateegiliste eesmärkidega 1, 3)
Eesmärgid

Mõõdikud

1. Valla elanikele on tagatud
kvaliteetne ja õigeaegne
esmatasandi arstiabi.



Toimub perearsti vastuvõtt ja
erivajadustega isikutele on
tagatud transporditeenus.



2015. aastal tegutses 2
perearsti,
transporditeenus
tagatud sotsiaalkeskuse
ja ettevõtja kaudu.

2. Hoolekandesüsteem on
elanikkonna toimetulekut
toetav



Sotsiaalteenused on kõrge
kvaliteediga ja lähtuvad klientide
tagasisidest.



Valla sotsiaaltöötajad on
kvalifitseeritud ja
tegutsevad klientide
huvidest lähtuvalt

3. Laste ja noorte sotsiaalne
turvalisus ning lastega
perede toimetulek on
tagatud.



Lastega peredele pakutakse
peret toetavaid teenuseid ja
makstakse toetusi.



Toimub vastavalt
kehtivatele õigusaktidele
ja eelarvevahenditele

4. Valla elanikel on kõrge
teadlikkus tervise
edendamisest



Läbiviidud terviseprojektide arv.



Vallas on olemas terviseprofiil.



Toimus tervisepäev,
mitmesugused
kehakultuuriüritused



Valla terviseprofiil on
koostamisel,
valmimistähtaeg 2016.
suvel

5. Häädemeeste valla
registris olevale eakale
osutatakse koduteenust



Toimiv koduteenus



Koduteenuse vajaduse
väljaselgitamine ja
teostamine
maakondlikus
sotsiaalprojektis

6. Eakatele osutatakse
kvaliteetset
üldhooldekoduteenust.



Hooldekodu on renoveeritud.





Toimib intervallhoolduse teenus.

Suuri renoveerimistöid
2015 ei toimunud, võeti
kasutusele lisaruume;
kavandamisel 2016 ja
edasi.



Intervallhoolduse
võimalus olemas
vastavalt vajadusele



2015 renoveeriti
Massiaru sotsiaalmaja
korterites küttekoldeid.

7. Häädemeeste vallal on
korrastatud
sotsiaaleluruumid.



Sotsiaaleluruumid on
renoveeritud.

Kultuur, sport ja vaba aeg
(seos strateegiliste eesmärkidega 1, 3)
Eesmärgid

Mõõdikud

1. Vallas on heakorrastatud
rahvamajad, laululava ja
muuseum ning need
leiavad aktiivset
kasutamist.



Rahvamajade, laululava ja
muuseumi
kasutusintensiivsus
(tundide arv aastas).



Tegutsevate ringide arv.



Avalike kultuuriürituste
arv.



Kultuuriasutuste ruumide
kasutamine on vastavalt
tegutsevate kollektiivide
vajadustele ja hooajale.
Muuseum on avatud 10 t
nädalas + kokkuleppel.



Tegutsevaid ringe
kultuuriasutustes 21 (neist
lasteringe 4)



Avalikke kultuuriüritusi
(koos Kabli festivali
üritustega ca 60)



Spordirajatiste
kasutusintensiivsus
(tundide arv aastas).



Spordisaalide avalikud
kasutusvõimalused ca 3540 t nädalas



Avalike spordiürituste arv.



Avalikke spordiüritusi 8,
koos valla sportlaste
osalusega mujal ca 15

3. Raamatukogude teenused
on valla suuremates
asumites kättesaadavad.



Lugejate arv





Laenutuskordade arv

Kokku 915 (sisaldab ajutisi
elanikke)



Kokku 32 772

4. Avaliku-, era- ja kolmanda
sektori koostöös on loodud
mitmekülgsed võimalused
vaba aja veetmiseks.



Koostöös toimunud
sündmuste arv.



Põhja-Liivimaa Festival,
Kabli Päikeseloojangu
festival, jaanituled,
külapäevad. Luitejooks

5. Toetatakse vallas toimuvaid
traditsioonilisi
kultuurisündmusi.



Toetatud sündmuste arv.



Põhja-Liivimaa Festival,
Kabli Päikeseloojangu
festival, kodukohapäevad,
bändide päev, Luitejooks



Elanikud üldiselt rahul,
kohapeal olemas
päästekomando, politsei,
kiirabi.



Valla poolt menetletud 5
väärtegu



Kohalejõudmise aeg hea
seoses olemasoluga
vallakeskuses

2. Spordirajatised on avatud
kõikidele huvilistele ja neid
kasutatakse aktiivselt.

Turvalisus
(seos strateegiliste eesmärkidega 1 ja 3)
Eesmärgid

Mõõdikud

1. Vallas on välja arendatud
turvaline ja ohutu
elukeskkond.



Valla elanike rahulolu
füüsilise turvalisusega.



Süütegude arv (kuriteod,
väärteod ).



Operatiivteenuste
sündmuskohale jõudmise
aeg.

2. Tiheasustusaladel on
välja ehitatud kõnniteed



Naabrivalvepiirkondade arv.



Olemasolevad tuletõrje
veevõtukohad on
korrastatud.



Naabrivalvepiirkondi 1



Kõnniteede pikkus (lõikude
arv).



2015 kergliiklusteed
puuduvad, vald osales EAS

taotlusvoorus, kuid ei
saanud toetust.
3. Tiheasustusalade
tänavavalgustus on
kaasajastatud



Kaasajastatud
tänavavalgustuspunktide arv.



2015. a uusi punkte ei
rajatud, kaasajastati ca 10.

4. Vana Tallinn-Riia
maantee juurde on
rajatud kergliiklustee.



Kergliiklustee pikkus.



2015 kergliiklustee
maantee ääres puudub

Haldussuutlikus ja koostöö
(seos strateegiliste eesmärkidega 1, 2, 3)
Eesmärgid

Mõõdikud

1. Valla elanike teenistuses on
kompetentne ja haldussuutlik
valla ametnikkond ning
volikogu



Elanikkonna rahulolu
vallavalitsuse ja volikogu
tööga.



Rahulolu-uuringut ei
teostatud, kirjalikku
tagasisidet elanikelt on
vähe.

2. Vallal on ühtne visuaalne
identiteet.



Vallal olemas
stiiliraamat, mille alusel
kujundatakse bussioote
kohad, infotahvlid ja
viidad.



2015 toimusid
ettevalmistused
koostamiseks, koostöö
EKA üliõpilaste ja
õppejõududega

3. Osalemine Pärnu Lahe
Partnerluskogu ja Pärnu Lahe
Kalanduskogu ettevõtmistes.



Teostatud Leader
projektide arv.



2015. ei toimunud
Leader-meetmes
taotlemist

4. Valla vabaühenduste liikmed
osalevad aktiivselt valla elu
korraldamisel.



Tegutsevate
vabaühenduste liikmete
arv.



2015 a vabaühendusi
registreeritud 28





Vabaühenduste poolt
läbi viidud projektide
arv.



Valla juhtimisse
haaratud kogukonna
liikmete arv ja osakaal.

Häädemeeste külad
kõnelevad; väikeprojektid
erinevate seltsi- ja
kultuurisündmuste
korraldamiseks



Ühisettevõtmiste arv.





Kehtivate
koostöölepingute arv.

4 ühist kultuuriüritust
Salacgriva OV-ga



Eesti ja Läti piiriäärsete
KOV koostööleping

5. Toimub rahvusvaheline
koostöö sõprusvaldadega.

6. Avalikke teenuseid
arendatakse koostöös
naaberomavalitsustega



Välja arendatud
teenuste arv.



2015 ühisteenused
puuduvad, kasutatakse
teiste KOV
haridusteenuseid,
hooldushaigla jm
teenuseid

